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Maestra emerită a sportului Aurora Popescu
s-a intilnit cu alegătorii

HCupa Speranțelor0 
la schi

• Francezul Duvillard aciștigat și proba de coborîre
• In clasamentul final pe e chipe Franța pe primul ioc,

iar Romrnra a doua

Aurora 
străzile 

Islaz, 
pe alte

In circumscripția electorală orășe- 
-nească nr. 405 din Capitală candi

dează în alegerile de la 2 martie o 
sportivă de frunte a țării noastre : 
maestra emerită a sportului 
Popescu. Cetățenii de pe 
Virgil Pleșoianu, Gherghel, 
Misail, Zosima, ca și de 
străzi din cartier, o cunosc foarte 
bine pe această tinără și inimoasă 
sportivă. Acum doi ani, cînd echipa 
noastră feminină de handbal s-a în
tors din R.F. Germană aureolată de 

străiucitul succes repurtat în campio
natul mondial, vecinii Aurorei Po. 
pescu au fost mîndri că o tânără 
sportivă din cartierul lor a contri
buit — și încă din plin 1 — la cu- 

-eerirea titlului suprem. Dar Aurora 
Popescu se bucură de stimă și pre- 

nu numai din motive... sportive, 
^^•tdeauna, de cîte ori a fost vorba 
d^"treburi!e gospodărești ale cartie
rului, ea a răspuns cu elan chemă
rilor. dmd un frumos exemplu de 
conștiință cetățenească.

De aceea, propunerea ca maestra 
emerită a sportului Aurora Popescu 
să fie desemnată candidată a F.D.P. 
în circumscripția electorală orășenea
scă nr. 405 a fost îmbrățișată cu 
căldură de locuitorii din cartier. Cu- 

rînd după aceea, ei au venit în mare 
număr să participe la prima întâlnire 
electorală cu candidata lor. Se adu
naseră la școala „Vasile Gherghel" 
oameni, mai‘tineri sau mai în vîrstă, 
muncitori, funcționari, gospodine.

IN ACEST NUMĂR:
PAG. 2: Cupa 16 Febru-, 

arie.
•—Din lumea baschetului..
PAG. 3: Concursul cu 

premii al ziarului nostru 
Știi sport ?, etapa a il-a.

— Antrenorul Ronai des
pre pregătirile, speranțele 
și proiectele Locomotivei 
București.

PAG. 4: Tragerea la 
sorți a programului „Cupei 
Dunării" va avea loc la 
12 sau 13 martie la Buda
pesta.

(C.
U.C.F.S. în 

primele etape 
Carpineț, acti- 
dr. Petrovici,

Muncitorii timișoreni și arădeni 
au început să se împrietenească cu 
gimnastica în producție. Cu modes

tie, așa cum se întâmplă atunci cînd 
faci primii pași pe un drum încă 
insuficient explorat, gimnastica în 
producție își face loc în programul 
zilnic al muncitorilor de la Fabrica 
de pălării și fabrica de încălțăminte 
„Nikos' Beloianis" din Timișoara și 
de la cooperativa „Artex" din Arad. 

Prim'eljȘ rezultate au fost și primele 
bucurii ale celor care s-aiu străduit să 
promoveze această preocupare 

Toader, instructor al 
regiunea Timișoara în 
ale reorganizării, Ana 
vistă a U.T.M., ca și 
de la centrul de cercetări științifice 
medico-sportive din Timișoara).

La început, cei mai mulți dintre 
muncitori au privit cu oarecare în
doială eforturile acestora. S-au gă
sit totuși 13 muncitoare de la Fa
brica de pălării care s-au convins 
mai repede că. în orice caz, gimnas
tica de producție nu le poate dăuna. 
Ele au pornit să execute programul 
de exerciții, întocmit după o atentă 

cercetare științifică prealabilă, îm- 
brățișînd deopotrivă condițiile de

înfiripat ușor, pentruDiscuți j s-a î
că erau multe de spus în legătură 
cu frumoasele realizări edilitare din 
ultimii ani, ca și despre felul în 
care cetățenii își văd cartierul înflo
rind în anii viitori.

Numeroși alegători, printre care 
tovarășii Hențiu, Cristescu, Vasilescu, 
Nedeiea, Țîru, Amarghioalei, Mihai, 
au vorbit despre spitalul de copii, 
solarul, parcul și grădinița de copii, 

amenajate în ultima vreme, despre 
imaginea de astăzi a cartierului, din 
ce in ce mai frumos, mai îngrijit, 
mai bine gospodărit. Firește, fiecare 
dintre vorbitori a exprimat și suges
tii sau doleanțe, care își așteaptă 
rezolvarea prin eforturile conjugate

Perspective frumoase și realizări promițătoare la Bacău
Nu departe de centrul orașului 

Bacău, la o răscruce de drum se 
vede o placă indicatoare, ca două 
aripi larg deschise. Pe aripa din 
dreapta stă scris Roman, iar pe cea
laltă Piatra Neamț. Am pornit in 
stingă, pe o stradă destul de largă, 
pietruită, și străjuită de copaci.

Dincolo de un podeț, pe dreapta 
străzii, apar zidurile masive ale fa
bricii de încălțăminte 
(Aci, cu ani în urmă, 
faceristul FMdeinman, 
tristă aducere aminte 
nici). <

„Partizanul", 
„domnea" a- 
personaj de 
pentru local-

*
O zi petrecută in mijlocul mun

citorilor de la fabrică ne-a prilejuit 
numeroase însemnări, din care vă 
împărtășim cîteva.

In primul rînd, trebuie notat că în 
colectivul sportiv al fabricii adie 
vint nou. Astfd, pinâ Ia 2 decem
brie 1957, cînd a avut ioc reorgani
zarea colectivului, acesta număra 46 
membri, iar acum numărul lor s-a 
urcat la 220 și, bineînțeles, nu se 
va opri aci.

Principala preocupare, in perioada 
de iarnă, este firește, Spartachiada. 
In cadrul acestei competiții, peste 
40 de jucători de tenis de masă 
și-au măsurat forțele în cadrul unor 
partide viu disputate, după ce 18 
dintre ei participaseră la „Cupa 30 
Decembrie". Și sint destui jucători 

muncă și starea fiziologică a celor 
angrenați în gimnastica de producție. 
Și se poate spune că acest început 

a fost „contagios". Intr-adevăr, la o 
lună de la primele exerciții, numărul 
celor care practică această intere-

Cooperatorii de la Artex". Arad„ in timpul pauzei de cultură fizică.
— “ " - ' r- ~~ foto: FR. KELEN

ale sfatului popular raional „Grivița 
Roșie" și ale cetățenilor. Propunerile 

s-au referit deopotrivă la îmbunătă
țirea aprovizionării cartierului, 
fa!tarea unor străzi, ca și la 
menite să ducă la stimularea 
tații cultural-sportive.

Către seară, cînd adunarea 
sfîrșit, candidata și alegătorii 
strips miinile, despărțindu-se ca buni 
prieteni. Acasă, Aurora Popescu a 
întîrziat multă vreme cu privirea pe 
carnetu.! în care își notase propune
rile alegătorilor. Cînd a întors ul
tima fila a carnetului, în, mintea sa 
se înfiripaseră primele planuri de ac
tivitate.

la as- 
măsuri 
activi-

a luat 
și-au

M. A.

această 
din 
in

disciplină 
ce în ce 
rândurile

de tenis de

de certă valoare. Printre aceștia, se 
numără electricianul Beni Solomen, 
mecanicul Ilie Deca și însuși preșe
dintele colectivului, contabilul șef 
Titus Pirioagă. De asemenea, dacti
lografa Nadia Avram vădește reale 
calități pentru 
sportivă care cucerește 
mai mulți simpatizanți 
salariaților din fabrică.

Din păcate, amatorii 
masă se află in mare impas; nu mai 
au mingi, iar procurarea acestora 
este o ecuație tare anevoie de dez
legat la Bacău.

Șahiștii — 32 la număr — susțin 
întâlniri interesante, unele din ele 
ridicindu-se la un nivel deosebit. Și 
nu-i de mirare, întrucit printre ei 
se află și jucătorul de categoria I, 
A. Schwartzfetd.

Amatorii de volei se pregătesc se
rios in vederea unei apropiate com
petiții dotată cu „Cupa 2 Martie". 
Și fiindcă multe salariate și-au ma
nifestat dorința de a practica vo
leiul, a luat ființă și o formație fe
minină, care a și început pregătirea 
sub îndrumarea 
Pirioagă.

Numeroși tineri din fabrică sint 
atrași de atletism, iar muncitorii se 
mindresc, pe bună dreptate, cu Ni- 
culina Dimitriu, junioară de catego
ria II. care s-a comportat lăudabil 

tovarășului Titus

sântă formă de regenerare a forțe
lor, în plin proces de producție, a 
crescut la 48 (dacă nu cumva, în 
ultimele zile, să fi trecut și peste a- 
ceastă cifră!). Care este explicația?

Cel mai bine v-ar putea răspunde

POIANA STALIN 12 
(prin telefon de la trimi
sul nostru). După o zi 
de odihnă, azi s-a des
fășurat pe pirtia Lupuhv 
proba de coborîre. După 
cum era de așteptat, în 
lipsa schiorilor austrieci 
proba de coborîre a fost 
categoric dominată de 
schiorii francezi, care au 
ocupat primele trei locuri. 
Georges Duvillard, cîști- 
gătorul aceleiași probe in 

' Cupa țărilor alpine (Jaho- 
' rina 1957) și al cursei de 

slalom uriaș din „Cupa 
Speranțelor", și-a recon
firmat performanțele; de- 
monstrînd mult curaj, 
hotărire și o desăvirșită 
siguranță și-a întrecut 
compatrioții Folliquet și 
Fourgerouse. Remarcabil 
faptul că între primii trei 
clasați a existat o dife
rență de numai opt ze
cimi de secundă. Repre
zentanții Franței au știut 
să aleagă. întotdeauna, 
drumul cel mai scurt care 
a coincis cu porțiunile 

mat dificile, cu hopuri și 
porțiuni de teren acciden
tate. Ei au trecut însă cu siguran
ță peste ele și zborurile peste hopuri 
s-au transformat in zecimi de secun
dă în favoarea lor, fapt care le-a 
și adus această categorică victorie.

(Continuare în pag. 4-a)

în cadrul unui concurs la sală, des
fășurat Ia București.

La Partizanul activează și o echi
pă de fotbal (nici nu se putea alt
fel) care joacă in campionatul re-^ 
gional. De asemenea, vreo 30 de 
salariați așteaptă cu nerăbdare zi- 
lele de duminică, în care se reped 
in munți. -

Se cuvine subliniat și faptul că, în 
ultima vreme, colectivul sportiv, cui 
sprijinul efectiv al conducerii fabri-' 
cii (dir. D. Popa) a făcut serioși pași 
înainte in ceea ce privește echipa-1 
mentul și o serie de materiaile spor-' 
tive. Dar, după cum ne informa pre-, 
ședințele colectivului, perspectivele 
sint din ce in ce mai frumoase. Fa-' 
brica, realizind toți indicii de plan 
pe 1957, conducerea a făgăduit un 
și mai larg sprijin activității spor- 
tive. ,

Astfel, pe terenul de sport exis-1 
tent utmează să fie amenajat un' 
complex cuprinzând 
bal, de volei, pistă 
atletism etc...

Firește, proiecte, 
biții deosebit de 
o dată traduse in fapt, vor contribui 
ia o largă dezvoltare a 
sportive din cadrul fabricii 
zanul.

Și nu avem nici un motiv 
îndoim că așa va fi...

teren
G.M.A.,

de fot- 
pistă de

planuri 
frumoase.

și am- 
care,

activității 
Parti-

să ne

em. i.

în fabrică, la același loc de 
de 33 de ani. Din totdeauna,, 
celor 8 ore de producție, îmi 
în afară de oboseală, mari 

la șira spinării. De cînd fac 
mică'

ce-,
de( 

to-^
Și' 
a

muncitoarea Maria Schaffer, una. 
dintre principalele animatoare a aces-^ 
tei acțiuni: , Am 45 de ani și Iu-, 
crez 
muncă, 
efortul 

provoca 
dureri 
gimnastică, oboseala e mai 

iar durerile au dispărut. Am de gînd i 
să-i cer doctorului Petrovici să-mi re-' 
comande și pentru acasă exerciții de < 
gimnastică". Tinerele Afet Mehmet; 
și Suzana Rachieru. ca și toate 
Ielalte muncitoare de la fabrica 
pălării, pot să confirme spusele 
varășei lor mai vîrstnice, fiindcă 
ele simt influența binefăcătoare 
gimnasticii în producție.

La fabrica de încălțăminte „Nikosj 
Beloianis", gimnastica în producție, 
este experimentată cu 34 de munci-' 
tori care lucrează la bandă, iar la 
„Artex" — Arad, cu 64 de coopera-, 
tori din secția de croitorie. In fața' 
acestor prime succese, este firesc ca 
organele sportive din cele două orașe 
să acorde și mai departe toată aten

ția extinderii gimnasticii în produc
ție șt în alte întreprinderi.

A. G.

la „Cupa Sperați*
D. STANCL'LESCIJ

L nul dintre tinerii participant,! 
țelor" Foto:

Constituirea Comitetului 
de organizare a Asociației 

Generale a Vînătorilor 
și Pescarilor Sportivi 

din R. P. R.
Luni seara a avut loc la sediul 

U.C.F.S, din sir. Vasile Conta nr. 16 
constituirea Comitetului de organizare 
a Asociației Generale a Vînătorilor 
și Pescarilor Sportivi din R.P.R.

Componența acestui comitet este 
următoarea : președinte : Simulescu
Dumitru, membri: Alniăjaii Bujor, 
Ing. Finișeriu Gheorghe, Pasat (ilieor- 
glK, General Bejan Dumitru, Ing. 
Popa Nicolae, Andronache loan.

FOTB4L
• Luni o importantă consfătuire

Federația romînă de fotbal organi
zează luni 17 februarie in sala 
Uniunii Ziariștilor din București 
din str. Dobrogeanu Gberea nr. 
5, o consfătuire la care sint invitați 
să participe: responsabilii secțiilor de 
fotbal din categoriile A, B și C, an
trenori. arbitri, fotbaliști fruntași, pre. 
șecțiriții comisiilor regionale de fot
bal și ai colegiilor regionale de an
trenori, precum și membrii comisiilor, 
și colegiilor care funcționează pe Un
gă Biroul federației de fotbal. In 
cadrul acestei consfătuiri, conducerea 
federației va face cunoscut programul 
său de activitate și măsurile necesare, 
in actuala etapă, pentru îmbunătăți*  
rea activității fotbalului nostru.

• Au fost desemnați 
partidelor cu campioana 

Greciei

Ieri s-au primit la federația noas-, 
tră confirmările comisiei „Cupei Cam* 
pionilor Europeni" privind arbitrii me
ciurilor dintre campioana Greciei și 
campioana țării noastre. Iată 'numele 
acestora: jocul de la ATENA (30
martie) — Bosidar Takev (Bulgaria) 
si Stevan Ciolovici (Iugoslavia); jocul 
'de la BUCUREȘTI (6 sau 13 aprilie)} 
Miodrag Stefanovici (Iugoslavia) și, 
Erhan Ujug (Turcia),

• Levski Sofia-C.C.A. și 
greșul București-Voivodina 

Sad

Pro- 
Novi

fede-In ultima sa ședință, Biroul 
rației romine de fotbal a aprobat ur
mătoarele jocuri internaționale de 
fotbal: Levski Sofia-C.C.A. 
rești la 1 martie la Sofia și 
sul București-Voivodina Novi 
5 martie la București.

BASCHET

Bucu*
Progre- 
Sad la

arbitrii



In Capitală ca și în numeroase 
localități de pe cuprinsul țării, 
colectivele sportive organizează 
diferite concursuri in cinstea zi
lei de 16 Februarie; concursuri 
in cadrul cărora sportivii irdre- 
cindu-se cu însuflețire, cinstesc 
memoria muncitorilor căzuți. a- 
cum un sfert de veac, în luptele 
de la Atelierele C.F.R. Grioița.

LA LUPENI...
Colectivul sportiv Minerul din Lu- 

peni organizează în aceste zile o se
rie de întreceri la volei, șah și popi
ce, la care participă peste 206 de con
curenți. in cadrul acestor întreceri se 
remarcă formațiile Minerul I, Viscoza 
și Școala medie.

....PETROȘANI
Un grup de patru sportivi de la 

colectivul C.F.R. Petroșani a reușit

CONCURS IN CINSTEA ALEGERI
LOR DE DEPUTATI IN SFATURILE 

POPULARE
Clubul sportiv Casa Centrală a 

Armatei organizează sîmbătă și du
minică la Piatra Arsă (Bucegi), în 
colaborare cu comisia orășenească de 
schi Orașul Stalin, un concurs de 
schi (probe de fond) dotat cu „Cupa 
C.C.A.". La concurs pot participa 
concurenți înscriși de cluburile și co
lectivele sportive fără limitarea nu
mărului de participantți, categorie 
socrtivă sau vîrstă. Iată și progra
mul întrecerilor: S1MBATA, ora 9: 
15 km. bărbați, ora 10: 5 km femei, 
DUMINICĂ, ora 9: 30 km. bărbați, 
®ra 10: 10 km. femei.

Schioarele și schiorii clasați pe 
primele trei locuri, la fiecare probă, 
vor fi premiați cu obiecte sportive, 
cupe și diplome.

CUPA „SPORTUL POPULAR1* LA 
HANDBAL DE SALA

Boxerii 
si sțin în . ___  _
cu echipe din țară'. De curînd, ei s_au 
întîlnit lia Sibiu cu echipa Frogresul din 
localitate în fața căreia au cîșligat cu 
20—14.

Câteva rezultate tehnice: muscă: V. 
Stoica (P) b.p. Emil Mocan a (CSAj; 
ccooș: Const. Turcu (CSA) b.p. Crăcim 
Samoilă (P); pană: Const. Bețiu (CSA) 
b.KO I N. Schiau (P); s. ușoară: Romeo 
Trenchea (CSA) b.ab. I Cara Emil (P); 
mrjUocâe: Dobre Pavel (CSA) meci nul cu 
D. Negrea (P).

rAiminiică, constănțerdi întîlnesc fti- 
'r-un meci amical s^’^^tionata orașului 
Cîmpina.

7 e-

In Capitală întrecerile din cadrul a_ 
eesitei frumoase competiții sportive, re
zervată tineretului, au intrat în faza 
finală. Lupta este angajată acum la bă
ieți în cele 6 serii de cf.te 7 echipe, iar 
Ia fete în cele 2 serii tot de cîte 
chipe.

Băieții își disputa întrecerea pe 
rite categorii de vîrstă: 2 serii la 
goria peste 16 ani; 2 la categoria 
ani și 2 la categoria sub 14 ani. Din ca. 
drul echipelor de primă categorie s-au 
remarcat în mod deosebit pînă acum 
formațiile: C.F.R. București, C.C.A., Șc. 
medie nr. 17 și Șc. medie nr. 3, în timp 
ee la fete în aceeași categorie conduce 
detașat echipa Energia. De asemenea 
s-®ni mai remarcat în celelalte categorii 
echipele școlilor nr. 17, nr. 4 și nr. 133.

E. Filip, corespondent

PRIMA COMPETIȚIE OFICIALA DE
TENIS Ă ------

ditfe. 
cate-
14-16

ANULUI
din Capitală 
următoare să

Piasionații tenisului 
avea prilejul în zilele ________ ____
te la .prima competiție oficială din ___
Este vorba de concursul dotat cu „Cupa 
de iarnă” care va avea loc în sala Re
colta între 17 și 22 februarie. La între
ceri vor lua parte 24 de jucători și 12 
jucătoare Printre competitorii probei

vor 
asis- 
1968.

0 acțiune necesară pentru 
progresul gimnasticii artistice

Urmîndu-se exemplul Uniunii So
vietice, gimnastica artistică a fost in
trodusă printre probele prevăzute în 
programul de clasificare pentru gim
nastica sportivă feminină din țara 
noastră, program de clasificare care a 
intrat în vigoare la 1 septembrie 1957.

Pentru însușirea cît mai corectă și 
în timp cît mai scurt a exercițiilor im
puse de gimnastică artistică, comisia 
de gimnastică a orașului București, 
împreună cu catedra de gimnastică a 
Ins’itutului de Cultură Fizică, a pro
gramat săptămînal cîte o ședință prac
tică de antrenament și de consultații. 
In cadru! acestor ședințe, profesoarele 
d educație fizică, antrenoarele, in
structoarele de gimnastică, arbitrate și 
gi’ nastele de orice categoric vor pu
tea obține lămuriri cu privire la meto
dica fiecărui exercițiu impus, precum 
;i !a executarea lui (imaginea miș- 

c - i muzică etc.). Ședințele vor avea 
loc în fiecare marți, de la orele 13 
la 14 în sala de gimnastică artistică 
de la I.C.F., fiind conduse de tov. 
Ioana Mănescu-Munteanu. lector I.C.F. 

s>

să traverseze crestele din masivul Re
tezat, parcurgind următorul traseu: 
cabana Baleia, Clanțui Co-zmei, Lâcin- 
țdu, Păpușa, Peleaga (prin. Valea Rea), 
cabana Pietrele. In ziua de 16 Fe
bruarie, sportivii acestui colectiv vor 
arbora pe vîrful Paring un drapel în 
memoria eroilor ceferiști de la 16 fe
bruarie 193i3.

Staicu Băloiu, corespondent
...PLOEȘTI

Pe străzile din împrejurimile stației 
Ploești-Sud s-a desfășurat zilele tre
cute un concurs de cros la care au 
luat parte 86 de sportivi. Cu acest 
prilej, s-au evidențiat I. Dăndăroiu 
(Prahova) și Maria Scripcaru (Șc. Ti
neret), la juniori, precum și Viorica 
Ciureanu (Prahova) și" I. Chiriluc (Pra
hova) la seniori. La concursul de te
nis de masă, desfășurat în sala clu
bului C.F.R., au participat 34 sportivi. 
Victoria pe echipe a revenit sportivi
lor de la „Aurul negru11, din rîndu- 
rile cărora s-au remarcat : Cornelia 
Zaliaria și liomeo Ciobanu.

Ion Iordache, corespondent
...ȘI IN BUCUREȘTI

Sîmbătă seara se va desfășura 
sala Giuleștl prima reuniune din

în 
___ _______ ,_ ,_______ _ ca
drul „Cupei 16 Februarie11, organizată 
de colectivul sportiv I.C.C.F.R. In 
programul reuniunii sînt cuprinse o 
serie de meciuri interesante dintre 
care notăm : GH. ROSSLER-BATRI- 
NU TĂNASE și PETRE ZAHARIA- 
ALEX. GHITA.
• Duminică se deschide sezonul ci

clist 1958 prin desfășurarea competiției 
de ciciocros organizată de colectivul 
sportiv P.T.T., pe un traseu situat în 
împrejurimile Atelierelor C.F.R. Gri- 
vița Roșie. Plecarea se va da la ora 
10, de la Ateliere.
• Tot de la Atelierele C.F.R. Gri- 

vița Roșie vor porni duminică dimi
neață numeroși motocicliști care se 
vor întrece în primul concurs de re
gularitate și rezistență, din acest an.

se

„CUPA VOINȚA" A FOST CIȘTI- 
GATĂ DE MINERUL LUPENI

De curînd s-a desfășurat la Straja 
(Valea Jiului) primul concurs de schi 
al anului. Mai bine pregătiți, concu- 
renții de la Minerul Ltipem au totali
zat cel mai mare număr de puncte. 
Concursul a fost organizat în cinstea 
alegerilor de deputați în sfaturile popu
lare. Iată rezultatele tehnice: SLA
LOM SPECIAL: seniori: E. Ghirchiș 
(V. P.) juniori: V. Lazăr (U.P.) 
SLALOM URIAȘ: E. Ghirchiș, COBO- 
RIRE: seniori: Ad. Kato (M.L.)
juniori: A. Acs FOND : seniori: Gh. 
Lupaș (M.L.), senioare: M. Drăgan 
(M.L.) junioare: M. Mihu (’’.L.) 
juniori ■ D. Oprișor (M.L.).

Ciortea
corespondent

de simplu bărbați menționăm pe Gh. 
Viziru, Caralulis, Cobzuc, T. Bădin, 
Cristea, Năstase, Bardan, Bosch, Sopa, 
Benedek, D. Viziru, Anghefescu, Tiriac 
etc., iar la simplu feminin și .au anunțat 
participarea Julieta Namian, Ecaterina 
Roșianu, Irina Ponova, Eleonora Roșia- 
nu, Lia Doboșiu, Rodica Andri eseu etc.

Cele două probe se vor desfășura eli
minatoriu, iar pînă în semifinale după 
sistemul „cel mai bun din trei se
turi”. Apoi meciurile se vc-r dispuiia 
sistem „cel mai bun din cinci seturi”.

Fiind prima ieșire publică a frunta
șilor tenisului nostru și ținînd seama că 
unii din ei se pregătesc în sală de trei 
luni, sperăm ca în/Jîlnirile lcr să fie 
interesante.

O INIȚIATIVA LAUDABILA: PRIMA
COMPETIȚIE OFICIALA DE BAS

CHET PENTRU COPII
Cine a asistat în sala Floreasca la 

meciurile etapei de duminică ale cam
pionatului de baschet, a putut vedea 
la lucru pentru prima dată in cadrul 

concurs oficial, două echipe de co
pii între 14-16 ani și anume. Progresul 
F.B. și Locomotiva București. Partida, 
care a revenit micilor jucători ae la 
Progresul a inaugurat, totodată, seria de 
r. eciuri din prima ediție a campionatu
lui orășenesc pentru copii, competiție 
inițiată de federația de specialitate și 
organizată de comisia centrală de tine, 
ret. Campionatul, la care iau parte opt 
echipe din Capitală se desfășoară după

Vești bune și rele despre Spartachiada
ra
de

Intîi cele bune. Ele provin din 
ionul Mărghita, regiunea Oradea, 
unde corespondentul nostru Gh. Flin- 
taș ne informează că întrecerile din 
cadrul acestei mari și frumoase com
petiții de mase se bucură de un mare 
succes. Peste 8.000 de tineri și tinere 
au luat parte la concursuri. Un fapt 
demn de subliniat este că la actuala 
ediție, Spartachiada de iarnă a mo- 
bt izat în întreceri 2.304 tinere, 

treeîndu-se astfel cu mult numărul 
participante de la celelalte ediții.

In mod deosebit s-a evidențiat 
lectivul sportiv „Victoria" 
ghita. In această localitate.

în
de

co-
am Mar

sala că-

„Reminiscențe*
Așa cum afirmam intr-un trecut 

articol, lista reminiscențelor din ve
chiul stil de muncă al unor organe 
sportive nu s-a epuizat odată cu ci
tarea celor două aspecte expuse a- 
tunci: tendința de a aștepta instruc
țiuni de la cent u și înclinația spre 
rezolvarea „din birou" a sarcinilor. 
De pildă, formalismul .acest vechi 
impediment din munca sportivă își 

manilestă din nou prezența. El își a- 
rată colții în raionul Medgidia, unde 
a fost raportată o cifră importantă 
de participanți la Spartachiada de 
iarnă, dar la un control făcut în cele 
mai mari colective locale s-a dove
dit că de fapt această cifră era o... 
speranță și nicidecum o realizare. La 
fel s-au petrecut lucrurile și în regiu
nea Oradea, unde, dacă n-a căzut 
nici un fulg de zăpadă și nici geru
rile n-au fost prea 
schimb, în tabelele 
comitetele raionale de organizare a 
U.C.F.S. se află înscriși mii de pdr- 
ticipanți la probele de... schi, patinaj 
și săniuțe. Iată o tendință total ne- 

trebuie curmată ctt 
pentru 

ajunge astfel să bagateli-

strașnice, în 
activiștilor din

sănătoasă, care 
maximum de promptitudine, 
a nu se . „ ..
zăni succesele reale, de mari propor
ții, ale mișcării sportive de mase, 
învăluind lipsurile din activitate.- 
sportivă de mase în ambalajul tran
dafiriu al unor cifre Umflate, înseam
nă de fapt a pune bețe în roate a- 
cestei activități. De aceea, organele 
sportive au datoria de a controla cu 
cea mai mare exigență rapoartele 
venite de pe teren și de a lua mă
suri severe împotriva unor asemenea 
practici birocratice, formaliste.

Un alt aspect negativ, căruia apli
carea 
lui și 
trebuie 
muncii 
ceastă 
drul celor mai 
U.C.F.S.

creatoare a Hotărîrii partidu- 
guvernu’ui din 2 iulie 1957 
să-i pună capăt este cel al 
sectare. Iu bună măsură, a- 

lipsă a fost remediată. în ca- 
multe organe ale 

și în colectivele 
dueîndu-se acum o 
rodnică. Am întîlnit 
profund dăunătoare 
tetului de organizare 
unea Stalin, unde în 
lor efective pentru îmbunătățirea 

muncii sportive din regiune, domneș
te o totală discordie, o periculoasă 
diviziune în „bisericuțe", căreia pre
ședintele C. Popescu nu se pricepe 
să-i pună stavilă. Plasarea interese
lor personale înaintea celor colective 
tendința de a trage spuza pe turta 
proprie .concesiile făcute lipsei de

sportive 
muncă colectivă, 
însă o situație 
în cadrul comi- 
a LLC.F.S. regi- 
locul preocupări-

sistemul eliminatoriu și meciurile sale 
sînt programate în fiecare duminici, în 
cadrul întâlnirilor din prima categorie.

Astfel, duminică' 16 februarie formația 
Sfatului popular al Capitalei înVinește 
pe cea a T.C.F.-ului (ora 16), la 23 fe- 
bruiarie Tînărul dinamovist își dispută 
întîietatea cu Școala sportivă de elevi I, 
la 2 martie Școala sportivă de elevi II 
întîlnește Școala sportivă de tineret și 
în continuare la 9, 16 și 23 martie se 
vor consuma jocurile finale. In plus, la 
23 februarie copiii pînă la 14 ani (Pro
gresul I.T.B. — T.D.) au prilejul să se 
întreacă și ei într-un meci amical.

CONCURSUL DE „VOLEI IN TREI44
Wine, începînd de la ora 17, sala Flo- 

reasca din Capitală va fi locul de des
fășurare a ultimei etape din concursul 
de „volei în trei” organizat de federa
ția de specialitate. Vor avea loc urmă, 
«oarele trei meciuri: Miculescu, Pău- 
no-iu, Derzsi — Nicolau, Ponova, Dra
gan; Wi’wert, Sușelescu, GheCtinișan — 
Rusescu, Ganciu, Wolf; Claici, Mitrei, 
M'ușat — Roman, CorL-eanu, Chezan.

ACTIVITATEA LA RUGB1
Duminică 16 februarie începe pe sta

dionul I.C.S.P.C. (șos. Olteniței) prima 
etapă a Cupei pusă în joc de clubul 
I.C.S.P.C. (fost Energia I.S.P.), Progra
mul este următorul: ora 8,30: C.S.A. Plo- 
ești — I.C.S.P.C., ora 9.45: C.C.A. — Lo
comotiva PTT, ora 11: Știința I.M.F.— 
Locomotiva Gr. Roșie, ora 12,15: Pro
gresul — Dinamo. Regulamentul com
petiției este următorul : se vor juca 
două reprize a 30 min. cu o pauză de 5 
minute între ele. In timpul jocului pot 
fi schimbați un număr de 5 jucători. Lo
viturile de picior directe în tușă nu 
simt admise decît pînă la nivelul li
niilor de „22” m. In caz de lovitură dri-ec. 
tă cu piciorul în tușă între lină iile de 22 
se va da lovitură de pedeapsă în fa
voarea adversarului, lovitură care nu 
va putea însă să fie transformată.

V. Hossu, corespondent

minului cultural a 
pentru tinerii care 
întrecerile de tenis de masă, fie pen
tru antrenamentele de trîntă, care • piu în această privință este 
s-au desfășurat sub supravegherea an
trenorului Paul Gonczi. Și în 
colectivele sportive Minerul 
Victoria Voivozi și Barcăul 
desfășoară o intensă activitate în ca 
drul Spartachiadei.

Acum veștile mai puțin bune. Co
respondentul nostru Romeo Pitulan 
ne semnalează că există o șeric de 
colective sportive bucureștene unde, 
față de posibilitățile lor, activitatea 
din cadrul Spartachiadei este încă re
dusă. Astfel, la colectivele sportive de la 
Fabrica de țigarete și de la Fabrica

fost neîncăpătoare 
veneau, fie pentru

raion
Derna,
Suplac

care ar
parte și 

o frînă în

♦
principialitate, fiecare în 
toate la un loc reprezintă 
calea dezvoltării mișcării sportivi 
și măsurile cele mai energice împo
triva lor nu pot fi decit binevenite.

In sfîrșit, un foarte important as
pect este cel al colaborării organelor 
sportive cu celelalte organe și organi
zații interesate în bunul mers al 
muncii sportive. Este adevărat că 
prin crearea Uniunii de Cultură Fizică 
și Sport, organele sportive nu mai 
stau sub dependența sfaturilor popu
lare, după cum și colectivele sportive 
nu mai depind direct de comitetele de 
întreprindere. Acest fapt însă nu nu
mai că nu trebuie să ducă la o „ru
pere" a relațiilor de colaborare exis
tente pînă acum, ci dimpotrivă, să 
le întărească, să le dezvolte pe baze 
noi. Bine face, de pildă, comitetul 
raional de organizare a U.C.F.S.- 
Filiași (regiunea Craiova), care păs
trează cele mai bune relații de cola
borare cu sfatul popular raional, unde 
află întotdeauna sprijin efectiv în 
muncă. De aceea, tendința unor co
lective sportive, cum este cel al uzi
nelor „Ianoș Herbak" din Cluj, de a 
sista orice colaborare cu comitetul 
sindical al uzinelor, nu poate fi a- 
nreciată în nici un caz ca pozitivă.

Din lumea
EXCESIVĂ ATENȚIE APARARII 

.IN ZONA". După patru ani forul de 
specialitate a renunțat la măsura care 
interzicea aplicarea de către echipele 
noastre de baschet a apărării în 
„zonă". Utilitatea deciziei de care a- 
mifitim ca și toate celelalte discuții 
referitoare la acest capitol — al sis
temelor defensive — au constituit o- 
biectul mai multor articole apărute 
în ziarul nosfru la începutul actua
lului campionat. Interesează acum cî- 
teva considerații asupra modului cum 
aplică echipele noastre cele două sis
teme de apărare clasice ale basche
tului — „om Ia om" și „zonă" — 
avînd în vedere că antrenorii pot să-și 
aleaoă sistemul cel mai indicat în 
funcție de adversar, de situația par
tidei etc.

Multi dintre bunii noștri specialiști 
au spus — atunci cînd colegiul cen
tral de antrenori d hofărît ridicarea 
interdicției privind apărarea „în zo
nă" — că marea majoritate a echi
pelor noastre vor rămîne credincioase 
sistemului „om la om" care este totuși 
mai complet, mai modern. După a- 
tîtea etape de întrecere constatăm însă 
că lucrurile nu s-au petrecut chiar 
așa. Multe echipe au trecut —aproa
pe permanent — Ia apărarea 
nă“, deși s-au găsit în 
joc care le impuneau să 
rarea „om la om" spre a 
diferențe mari de scor sau pentru 
a neutraliza coșul de la semi-dis- 
tantă al adversarului. Cu alte cuvin
te multe echipe fruntașe (mai ales 
formațiile feminine din provincie) au 
devenit excesiv de atente față de a- 
nărarea în ..zona’1. Și nu este de loc 
bine. A neglija apărarea „om la om" 
este egal cu a scoate din arsenalul 
defensiv una dintre cele mai importan
te arme, dacă nu cea mai impor
tantă. Invităm de aceea formațiile 
noastre de frunte să ne demonstreze 
că au învățat și aplică la fel de
bine ambele sisteme clasice defen
sive. Ar fi cea mai eficientă dovadă 
că tind să devină echipe cu adevărat 
complete 1

zo-
situații de 

adopte apă- 
recnpera

Aminarea campionatului categoriei A 
pe gheață
Partizan Belgrad, care sînt așteptați') 
să sosească în cursul nopții în oraș, 
nu vor putea astfel evolua conform 
programului stabilit, 
timpul se va răci, ei 
sîmbătă și duminică.

★
Avînd în vedere 

mosferice nefavorabile, 
derației de hochei a hetărit amî- 
narea campionatului categoriei A 
(care inițial urma să înceapă sîm
bătă 15 februarie) pentru o dată 
care va fi enunțată ulterior.

de hochei
CIUC (prin telefon), 
în creștere a deter- 

stagnare a activității

MIERCUREA
— Temperatura 
myiat o totală —_ 
hocheiului pe gheață. In cursul zilei 
de ieri, temperatura a urcat pînă Ia 
plus nouă grade. Hocheiștii echipei 

de confecții „Gh. Gheorghiu-Dej“ 
munca de mobilizarea tineretului a 
lăsat foarte mult de dorit. Un exem- 

foarte 
concludent: la un concurs de schi 

organizat de Obiectivul sportiv al F.C. 
,,Gh. Gheorghiu-Dej“ s-au prezentat 
doar 6 concurenți 1 De asemenea, la 
Fabrica de țigarete echipamentul este 

insuficient și pentru că și baza spor
tivă din apropierea fabricii nu mai 
aparține acestui colectiv, activitatea 
(nu "numai din cadrul Spartachiadei) 
a stagnat aproape definitiv.

Deocamdată acestea sînt veștile. 
Sperai că în cel mai scurt timp vom 
putea oferi cititorilor noștri numai din 
cele bune...

putea lipsi
Trebuie să existe cele mai strînse le
gături de colaborare între comitetele 
de organizare a U.C.F.S., și organele 
locale sindcale, U.T.M. și sfaturi 
populare, dintre colectivele sportive 
și comitetele de întreprindere și orga
nizațiile de bază U.T.M., pentru că 
numai astfel se va ajunge ca absolut 
toate forurile interesate să-și dea 
efectiv contribuția la bunul mers al 
muncii sportive

★
Aceste cîteva considerații în legă

tură cu stilul de muncă a •« or
gane sportive nu trebuie să rară 
premature. Ne-am oprit as i ra ao 
tui subiect acum într-o fe :cacă 
început de muncă, tocmai pentru 
este mai bine să se prevină man Tes
tările unui stil defectuos de nuncă. 
decît să se ajungă la sfuatin de a 
remedia urmările sale., uneori foarte 
grele. Noua formă organizatorică a 
mișcării sportive din p.'.tria noastră 
creează toate premizele v : c s- 
tente îmbunătățiri și în direc’ia stilu
lui de muncă. Și nu ne îndoim că 
activiștii sportivi, cărora li s-a acor
dat încrederea de a conduce trebimile 
sportive în această perioadă de coti
tură, vor șfi să se achite cu cinste 
de sarcinile încredințate.

ie

A. G.

baschetului
O PREȚIOASA ȘI SURPRINZĂ

TOARE VICTORIE A STUDENȚILOR 
TIMIȘORENI. Marți a avut loc la 
Timișoara partidă-restanță dintre e- 
chipele masculine Știința și Progresai 
MIC. Știința a învins ctt 57—51 (36— . 
25). O victorie prețioasă dat f ind va»— 
loarea, performanțele și poziția hi 
clasament a învinsului. Apare clasament a învinsului. Apare 
surprinzătoare comportarea ecț^k 
bucureștene care s-a prezentat

în toate partidele retu-

REZULTATE ALE 
DE LOVITURI LIBERE,

stant bine 
rului.

PRIMELE 
CURSULUI 
PRIMA SURPRIZA :EORDOGH ÎN
VINS 1 Marți a avut loc Ia Bucu
rești și în toată țara concursul de lo 
vituri libere inițiat de colegiul central 
de antrenori. Ne-au parvenit primele 
rezultate. Interesant că în concursul 
de la CCA. unul din principalii favo 
rițî ai întrecerii — Eordogh a fost în
vins de către un reprezentant a! ti
nerei generații: Nedelea care a to
talizat 95 puncte din 100 de încercări. 
Pe locul doi s-au clasat, la egalitate 
de puncte (91): Folbert, b'edef. Eor
dogh La Timișoara rezultate slabe. 
De la Știința pe primul loc Dan Drj- 
gotoi (60) iar de Ia Progresul M.fC. 
(care a efectuat concursul acolo) Ne
grea (76). —

CON-

5*

In cazul că 
vor juca insă

condițiile at- 
i, biroul fe-

Gdld de box ld Sibiu
de Ia CSA Marina 
prezent meciuri de

Cons'an ța 
verificare



Șl PROIECTELE LOCOMOTIVEI BUCUREȘTI
ÎNTREBAREA

sport inOuee î-n

Cînd se acordă șî cînd nu se acordă 
corner ?

Reandrlt-m ca răspunsurile, însoțita 
de toate cupoanele, ne vor fi trimise 
IN BLOC îr.lre 6—1« martie 1958.

In momentul de față, toate echipele noastre fruntașe de fotbal (de 
categorie A în primul rînd, pentru că ele își încep mai întîi campionatul, 
la Ifi martie) se găsesc în plină acti vitate de pregătire a viitorului sezon. 
Timpul frumos, care a scutit ne mulți de oboseala curățirii terenurilor 

de zăpadă, a creat condițiuni nespe rate de antrenament în aer liber. Pre
tutindeni antrenamentele se desfășoară cu regularitate și... entuziasm.

putință o omogenizare și urmarea s-a 
văzut în turul campionatului.

Acum însă, lucrurile stau altfel și 
sperăm să ne putem pregăti așa cum 
înțelegem noi și să punem echipa în 
situația

Această atmosferă domnește și în 
Giulești, teatrul pregătirilor ceferiști
lor bucureșteni. Ronai (antrenor 

principal) și Marian (antrenor 
cund), în strînsă colaborare 
silierul tehnic Em. Vogi și 
Florian Șerban, 
sprijini»'

se- 
cu con- 
medicul 

la care se alătură 
sprijini»' prețios al conducerii, diri
jează aceste pregătiri menite să 
dea formă tinerei echipe a Locomoti
vei și posibilitatea de a ieși din 
zona retrogradării. La pregătiri par
ticipă lotul complet de 17 jucători. 

Prezența atît de numeroasă la an
trenamentele de anul acesta a consti
tuit un adevărat eveniment pentru 
ceferiști

— Anul trecut — ne spunea an
trenorul Ronai, cu care am stat de 
vorbă ieri — am început pregătirile 

Restul erau selecțio- 
de tineret, care a 

din turneul în Orien- 
ajunul începerii Cupei 
în cursul anului n-am

de a relua lupta în campionat

— Patru antrenamente săptămînale ; 
în fiecare miercuri sau joi vom susține 
cîte un joc de pregătire, iar duminica 
unul amical, cu adversari de valoare 
din ce în ce mai bună. Pentru data 
de 2 martie proiectăm un joc inter
național. Dacă nu vom reuși, alunei 
vom juca cu Dinamo București. La 
9 martie vom întîlni la București 
echipa Minerul din Baia Mare.

Aici s-a oprit discuția noastră cu 
antrenorul Ronai. Se apropia ora de

(5 puncte)

Care sînt ramurile de 
pentatlonul modern ?

ÎNTREBAREA Nr. 2

(16 puncte)

La ce echipe de categoria A a jucat 
cunoscutul portar Voinescu ?

ÎNTREBAREA Nr. 3

(15 puncte)

CUPON
Nr. 1 (seria a Il-a)

ȘTII SPORT ?

DE CONCURS

cu 7 jucători, 
nați în echipa 
revenit în țară 
tttl apropiat in 
Primăverii. Nici 

dispoziție tot lotul. Ba au in-avut la
tervenit pregătirile pentru jocurile eu 
Anglia și Suedia tineret, ba cele 
pentru
total, o bună parte dintre jucătorii 
noștri ne-au lipsit de la antrenament 
timp de peste 150 de zile! In ase
menea condițiuni era normal ca e- 
chipa să se resimtă ca ansamblu și 
chiar ca individualități. N-a fost cu

turneul de la Moscova. In

fundașului Locomotivei conducerea
O „dispută" pentru balon intre antrenorul Vogi și Macri? ,\'u.' Excelen

tul nostru specialist demonstrează 
balonului.

(Foto GH. DUMITRU)

O minge a ieșit în 
atinsă ultima oară 
echipei în apărare,

aut 
de 
la

de poartă, fiind 
un jucător al 
handbal redus.

SPORTUL POPULAR nr. 3156

Răspunsurile Ta întrebările primei etape
(continuare)

MIINE IN SALA FLOREASCA 

^Ultima verificare pentru probele 
de simplu înaintea campionatelor 

europene de tenis de masă
Vineri seara cu începere de la ora 

20, sala Floreasca va găzdui ultimul 
concurs de verificare pentru proba 
de simplu, a jucătoarelor Angelica 
Rozeanu și Ella Zeller înaintea „eu
ropenelor" de la Budapesta. Alături 
de cele două jucătoare vor mai evolua 
Bottner, Andronache, Covaci și Na- 
zarbeghian. Intîlnirile se vor disputa 
sub forma unui turneu, meciurile des- 
fășurîndu-se sistem „cel mai bun din 
trei seturi".

După această competiție, săptămînă 
viitoare, probabil luni, tot în sala 
Floreasca va avea loc ultimul con
curs de verificare înainte de plecarea 
la Budapesta. De data aceasta se 
va urmări stadiul de pregătire a! 

■^^reprezentanților, noștri pentru probele 
^pde dublu.

cu efectiv complet și cu forțe intacte.
— Nu aveți nici o problemă ?
— Ba da, dar nu ca anul trecut. 

Majoritatea jucătorilor accidentați 
sînt complet restabiliți, inclusiv 
Neamfu, care — însă —, la recoman
darea medicului, face antrenamente 
mai ușoare. Din această cauză el 
este rămas puțin în urmă cu pregă
tirea. Ceea ce ne îngrijorează este 
problema extremului stingă. Filote 
resimte încă o lovitură primită la ge
nunchi (f.ice lichid) și cu toată bună
voința și atașamentul său, pentru 
moment nu poate rezolva problema 
postului său. Soluție însă, nu avem 
deocamdată.

— Ce obiective imediate, din punct 
de vedere al instruirii, urmăriți în 
actuala perioadă î

— Asigurarea unei bune pregătiri 
fizice și tehnice a echipei. Cele 11 
ședințe de antrenament de pînă acum 
au dus echipa la un nivel de pregă
tire cu care sîntem mulțumiți. Serio
zitatea, interesul și plăcerea cu care 
se antrenează jucătorii ne 
ranța unui progres și mai 
această privință.

* — Ce program veți avei; 
începerea returului ?

antrenamentului și „Feri- 
trebuia să ajungă la timp în 

Giulești, unde ieri după masă cefe
riștii și-au continuat pregătirile. As
tăzi, ei susțit un meci de antrenament 
pe terenul II din Giulești.

începere a 
baci"

(P- g)

„Sportul popular" Nr. 3.137: 
Consiliile colectivelor sportive sînt a- 
lese pe 2 ani. — 2) Schiorul care ter
mină cursa cu unul din schiurile în
semnate înainte de plecare nu este pe
nalizat. — 3) Arbitrul va dicta „min
ge de arbitru- de pe locul unde se 
afla copilul care a atins baloTiul.

„Sportul popular" Nr. 3.138: 1) In 
1955, campion republican la triplu 
salt a fost Rudolf Licker. — 2) In 
cazul cînd e lovit de un spectator, 
arbitrul poate opri definitiv jocul, 
sau îl poate relua printr-o „minge de 
arbitru", după ce spectatorul turbulent 
a fost evacuat. (Au fost luate în con
siderație ambele răspunsuri). — 3) In 
cazul cînd pivotul încearcă să opreas
că mingea să intre în coș, se acor
dă coș valabil.

„Sportul popular" Nr. 3.139: 1) Pro
bele ecvestre ale ultimei Olimpiade 
au avut loc la Stockholm. — 2) Min
gea nedepășind linia porții cu tot 
diametrul ei, nu este gol. (întrebarea 
nefiind clar formulată, s-a acordat 
tuturor concurenților punctajul respec
tiv). — 3) La egalitate de timp și de

Date și cifre elocvente

1) punctaj într-o cursă ciclistă, primț*  
în clasamentul general va fi cicliști# 
care a ocupat un loc mai bun în ulti
ma etapă.

^Sportul popular" Nr. 3.140: 1) In
tre cele două reprize din prelungirile 
unui meci de fotbal nu se face nici 
o pauză. — 2) Colectivul sportiv <stei 
subordonat organizatoric organului 
raional sau orășenesc U.C.F.S.. iar 
tehnic, secțiile sale pe ramură (ie‘ 
sport depind de comisiile raionale sati 
orășenești pe ramură de sport. (S-4 
acordat punctaj tuturor concurenților).;
— 3) V. Porholocampion european 
la aruncarea ciocanului, Claudia Tes
toni : la 80 m. garduri, A. Ben Hamo: 
la pentatlon, S. Wooderson, ia 1.500 
și 5.000 m.

„Sportul popular" Nr. 3.143: 1)
Ramurile natației sînt: înotul propriu 
zis, polo pe apă, sărituri și înotul ar
tistic. — 2) In finala campionatului 
mondial de fotbal din 1954, arbitrul 
a anulat un gol marcat de Pușkaș.
— 3) Echipajul care a pierdut cîrnia- 
ciul este descalificat. Celălalt nu pri
mește nici o penalizare.

Cea mai bună comportare 
a cicliștilor noștri în „Turul Egiptului”

dau spe- 
mare în

pînă la

Buletin meteorologic turistic
VÎÎRFUL OMUL. Temperatura maximă 

dân ziua de 12 februarie 2*;  temperatura 
minimă din noaptea de 11/12 februarie 
—5®; grosimea stratului de zăpadă 14 
cm; vînt de la vest 9 m/sec.; vizibili
tate foarte bună.

PREDEAL, 
temperatura 
pada 2 cm.;

PĂLTINIȘ, 
temperatura 
tului de zăpadă 2 cm.; Vizibilitate Lună.

RARING. Temperatiura maximă 7e; 
temperatura minimă 24. Stratul de ză.

Temperatura maximă 13*;  
minimă —2"; giratul de ză- 
vizibilitate foarte bună.
Temperatura maximă 11*;  

minimă 2°; grosimea stra-

• In urma omologării Variantelor de
puse la concursul Pronosport nr. 6 din 
© februarie au fost stabilite următoarele 
premii:

Premiul I: 30 variante cu 12 rezultate 
exacte a cîte 5.644 lei fiecare;

Premiul II: 1.267,30 variante cu 11 re
zultate exacte a cîte 160 lei fiecare;

Premiul III: 13.657,51 vark.mtle eu 
rezultate exacte a cîte 22 lei fiecare.

Fond de

10

•premii*  S77.278 lei.

premiilor de la concursul 
nr. 6 și concursul Pronosport 
3 se va face în Capitală vi.

pană — peticit, vînt de la sud-est cu 
2 m/sec. Vizibilitate bună.

RARAU. Temperatură maximă 6”, mi
stralului de zăpadă 

sud.vest cu 9 in/sec.
nimă 1*.  Grosimea
36 cm. Vînt de la 
Vizibilitate bună.

Timpul probabil ___ _______ __
15 și 16 februarie pentru zona muntoasă? 
Vreme călduroasă. Local, în Apuseni 
și Carpații răsări Lent lapoviță și nin
soare sliabă. Vîntul în intensificare va 
predomina din sectorul vestic. Tempera
tura se va menține ridicată. Pericol 
de avalanșe.

pentru zilele de 14,

După cum se știe anul acesta a fost 
experimentată o formulă îndrăzneață: 
participarea în Turul ciclist al Egip
tului cu elemente în plina dezvoltare, 
„speranțele" noastre. Experiența a 

dat roade, ilustrate elocvent prin acel 
loc 3 ocupat de formația noastră (cel 
mai bun loc obținut pînă acum).

Aci, trebuie subliniat că este, în 
mare măsură, și meritul antrenorului 
Al. Someșan, care s-a preocupat în 
mod serios de pregătirea cicliștilor în 
țară, după cum preciza deunăzi prof. 
N. Oțeleanu, antrenor federal, care a 
condus echipa pe șoselele egiptene. 
La aceasta s-a adăugat și faptul — 
de incontestabilă utilitate — că, pen
tru prima oară, cicliștii noștri au be
neficiat de o săptămînă de aclimati
zare și antrenamente la fața locului: 
avantaj pe care nu l-au avut în edi
țiile anterioare alte echipe romîne so
site la Luxor în ajunul sau.cftiăr în 
dimineața startului.
CÎTEVA COMPLETĂRI NECESARE

Despre comportarea tinerei noastre

• PRONOSPORT EXPRES

I cono sport

® .Plata
Pronosport 
Expres nr, 
neri și sîmbătă' după amiază începînd 
de Ba ora 17 ’ 
raioanele »în 
buletinele.

la agențiile plătitoare din 
care și-au depus premiații

® Aproape 
răsplătească 
cipenții ai ultimului concurs Pronosport. 
Fără îndoială o cifră care vorbește de 
la sine mai ales dacă remarcăm faptul 
că 39 sînt cu 12 rezultate exacte!

Dar lăsînd la o parte comentariile a. 
supra concursului trecut să încercăm a- 
vă mai da cîteva amănunte asupra 
ccocursului nr, 7 din 16 februarie care... 
vă stă în față. Alcătuirea programului 
este cea obișnuită' în ultimul tâmp: 6 în- 
tîiniri din campionatul italian și 6 din 
cel francez (etapele a XX a și respectiv

15.000 premii au venit să 
pe cei mai inspirați parti -

a XXII.a). Dacă la conc. nr. 6 schema 
pronosticurilor exacte a cuprins nu mai 
puțin de 9 de „1”, la cel de săptămînă 
aceasta calculul hîrliei nu mal este chiar 
atît de favorabil echipelor gazdă. Astfel, 
ca să vorbim pe „concret”, au șanse 
deși joacă în deplasare Milan cu Samp- 
doria, Fiorentina cu Udinese, Padova cu 
Initemazionale, Reims cu Racing Paris, 
St. Etienne cu Marseille. Intîlniri echi
librate — „pretendente” la „X”: Roma 
cu Torino, Sochiaux cu Nîmes și Ales 
cu Lens. Gazdele pornesc mari favorite 
În trei meciuri: Lanerossl — Lazio, 
Lyon — Nice și Lillie — Angers. Sînteți 
de acord ?
• IN CURIND

UN NOU CONCURS PRONOSPORT CU 
PREMII GRATUITE IN OBIECTE: O 
MOTOCICLETA I.J. DE 350 CMC., M,O. 
TORETE, MAȘINI DE CUSUT, FRIGI
DERE MAȘINI ARAGAZ CU TREI 
OCHIURI ȘI BUTELIE, TABLOURI 
PICTURA IN ULEI, BROȘE DE AUR, 
CEASORNICE DE MINA, APARATE DE 
RADIO, ETC.

La tragerea din urnă a conoursului 
Pronosport Expres nr. 4 au fost extrase 
următoarele șase sporturi:

41 — ștafetă; 13 — haltere; 43 — tenis 
de cîmp: 12 — ciclism; 46 — turism și 
37 — scrimă.

Participanții care au indicat exact 6, 5 
sau 4 dintre aceste sporturi sînt obligați 
să anunțe aceasta imediat la agențiile 
autorizate în acest scop. Termenul de 
depunere a comunicărilor este cel afi. 
șat la agențiile respective.

Fond de premii: 298.224 lei, inclusiv 
22.569 lei reportați de la concursul ante
rior.

• Fără îndoială că nu mai este o nou
tate pentru nimeni faptul că începînd 
de astăzi se pot depune buletine pentru 
concursul Pronosport Expres nr. 5, pri
mul concurs cu premii speciale în obiec
te pentru variantele cu ,,0” rezultate 
Desigur, mulți dintre dumneavoastră 
și_au și... planificat sistemul de .parti
cipare și chiar... premiile pe care vor 
să le obțină! In această direcție este in
discutabil că” participarea pe Luiletine co
lective și repetate este cea mai indicartă 
ea oferind mari posibilități de a obține 
pe același formular un mare mumăr 
vark'inte cu „0“ rezultate.

de

Aproape 15.000 premii la conc. Nr. 6
Depuneți din timp buletinele pentru conc. Nr. 7

reprezentative s-a scris suficient în 
presă. Considerăm însă necesar să 
facem unele completări și anume: a 
fost greșită impresia că, din cauza 
lotului de participanți mai mic decît 
în alte ediții, nivelul probei ar fi ‘ 
mai scăzut. Pentru aceasta, ne 
referi doar la anul 1957 (an in 
nu au participat cicliști apuseni) cind 
au concurat numai patru echipe euro
pene: Bulgaria, R.D. Germană, Polo
nia “ 
cursa în ordinea de mai sus. Anul a- 
cesta, în locul polonezilor au venit 
sportivii sovietici (care, deși debutanți 
în „Turul Egiptului", au dominat și 
cîștigat întrecerea) ; iar numărul echi
pelor europene a fost de cinci, prin 
participarea alergătorilor maghiari, 
linii dintre animators probei. ’

Apoi, schimbarea de opt ori a pur
tătorului „tricoului galben", un ade
vărat „record" în această probă, ca 
șî unele medii orare excepționale (s-a 
realizat chiar și 47 km/h) vorbesc de 
la sine despre permanentul iureș care 
a caracterizat această ediție. Și în 
tot acest iureș — prilejuit de duelul 
aprig dintre sportivii sovietici și bul
gari — formația noastră de viitori 
consacrați s-a descurcat mai mult de
cît onorabil, realizînd CEA MAI BUNA 
COMPORTARE IN ANSAMBLU, 
DIN CELE CINCI EDIȚII.

Ca să ilustrăm afirmația de mai 
sus vom recurge la ajutorul documen
telor. Și iată ce spun ele (Bineîn
țeles, vom ține seamă numai de re
zultatele obținute de primii 4 clasați, 
dat fiind că în primii doi ani am 
participat cu o echipă de 4 alergă
tori) :

IN 1954 : romîniî s-lu clasat astfel: 16. 
M. Niculescu la 26’56” față de cîștigător 
(Van Meenen, Belgia); 13. N. Maxim 
la 52’25”; 2©. N. Vasilesou la lh 35 04’': 
23. C. Tstrate la 2h 33’60”. Timp total 
6ațâ de lider: 5h 27’25”, iar punctaj to
tal 66 (10+13 4-26+23).

IN 1955 : 6. “ “ ..................
de cîștigător (danezul Andersen); 
C. Șandru la 
ceanu «la 
2>h 04’22”.
4h 01’17”. ________ -

IN 1956: 6. G. Șandru la 5’25” fată 6e 
cîștigător (Necio Hristov, Bulgaria); 13.
I. Vasile la 19’34”; 15. Gabriel Moiceaniu 
•Jia 25’34”; 34. C. Dumitrescu la 2h 15’S7”. 
Timp total față 
Punctaj 66.

IN 1957 : 13. C. 
de cîștigător (W. 
C. Dumitrescu la 
22’45”; 19. C. Tudose la 23’35”.
total față de lider: lh 22’56”. 
taj : 65.

ANUL ACESTA: 9. A. Șelaru la 12’52” 
față de cîștigător (GLzarenko U.R9S.);
II. V. Dobrescu la 19'06’ ; 13. Const.. Moi-

fost
vom
care

și Romînia, care au terminat

C. Dumitrescu la 15’56” 
12. 

Gabriel Moi
st. Stefu la 
față de lider

31’22”; 22.
69’37”; 34.

total
76.

lh
Timp 

Punctaj:

de lider: 3h, 16’40”.

Șa.ndru la 15’13” față
Malitz, R.D.G.): 16.

21’23”; 17. Șelaru la 
K” Timp

Punc-

ceanu la 25’45”; 14. I. Braham la 26’19”, 
Timp total față de lider: lh 24’02” (cu 
1 min. și 6 sec. mai sl-ab ca în 1957>. 
Punctaj: 47 (cel rotai bun d-in toate
edițiile). Pe echipe, am ocupat locul 
IV în 1©55. 1956 ----- ‘ -----
făcut clasament

șl 1957 (în. 1951 nu s-a 
pe națiuni}

★
ce era de demonstrat: 
realizat, în ansamblu, 
comportare. înseamnă

Tocmai ceea 
în 1958, s-a 
cea mai bună 
deci, că formula a fost bună și că 
trebuie continuată. Cu alte cuvinte și 
în „Cursa Păcii" tot o echipă de ti-' 
neri? O întrebare firească. Răspunsul 
însă este următorul: Nici echipă de 
tineri și nici de... bătrîni, (cuvîntul 
este impropriu, îrttrucît majoritatea ci
cliștilor noștri consacrați sînt încă 
tineri, între 23—26 ani), ci cu o for
mație alcătuită din acei 6 cicliști, care 
vor fi mai burii cu citeva zile înaintea 
startului: adică după ultima probă de 
verificare, cursa pe etape din R.IJ 
Germana, organizată de ziarul „N'El ES 
DEUTSCHLAND", în ultima decadă 
a lunii aprilie.

EMIL 1ENCEC

A.

T,

G.

A

C.

O

S. 
a.

APĂRUT

FEBRUARIE 195Ă
cu următorul cuprins :

; In preajma alegerilor de ta 
martie ;

N.

N.

G

• «
2
ROPOT : In pragul începerii acti
vității competițlonale pe anul 1958;
MAMCA : Pledoarie pentru pro

movarea fotbalului în școlile noas
tre ;
NICULESCU : Conținutul, numărul, 
durata și intensitatea lecțiilor în 
cadrul ciclului <’
(Discuții) ;
BRAUN : Despre 

pel reprezentative 
1957 ;
LUCHIDE : Roma 
mânia—Cehoslovacia___ ,
neului final al campionatului 
dial;
MARIAN :
COMȘA : 

jocului ;
VÎLCOV :

Tulul campionatului
1957—58 ;

SUPTEA :
București 
ment ?
OLA :

șurarea 
tegoriei _ .

* * : Conducerea mingii ;

de antrenament

activitatea echî- 
de tineret în

1034 — Jocul Ro
din cadrul tur-;

însemnări literare ; 
Semnalul de reluare ai *

Considerații asupra tu-- 
categoriei A'

Merită oare Dl name 
locul ocupat în clasă*

Ce se desprinde din degfâ- 
turului campionatului ca- 

B ;

FOTBAL PESTE HOTARE : H. Cristeă 
— însemnări pe marginea anului 
Internațional 1957 ; P. Gațu — ‘O 
raită prin Cupa Campionilor Euro- 
peni; .



CE E NOU IN BOX Tragerile la sorti ale campionatelor
• Dinamo și-a făcut „baga jele11 pentru Varșovia șî Lodz • Noi întîlniri iinterna 

ci&<na!e’ în perspectivă ® S. K. Motor își caztiă adve rsari în Romînîa

CE REZERVA ANUL 1958 AMA
TORILOR DE BOX ? Iată întrebarea 
pe care v-ați pus-o desigur multi din
tre dvs. și pe care am adresat-o și 
tioi secretarului general al federației 
de specialitate, fov. Nicolae Marin. 
Din răspunsul primit, am selecționat 
cele mai interesante „elemente" pe 
care nu întîrziem să vi le înfățișăm.

DINAMO PLEACA Ml INE 
IN POLONIA

Prima veste este de cea mai ware 
actualitate: în cursul dimineții de 
niîir.e, boxerii clubului Dinamo Bucu
roșii vor părăsi Capitala pe calea ae
rului, îndreptîndu-se spre Varșovia. 
Iii R.P. Poîonă, dinamoviștii vor 
susține — la invitația clubului Gwar- 
dia — două întîlniri. Prima va avea 
loc la Varșovia, duminică 16 februa
rie. iar cea de a doua, în cunoscutul 
centru industrial Lodz, miercuri 19 
februarie. Boxerii de la Dinamo vor 
întîlni selecționate locale ale clubului 
Gwardia. Este vorba aci de un greu 
examen internațional, întrucît pugili- 
știi polonezi se bucură de un excelent 
renume, iar în rîndurile clubului 
Gwardia activează muiți dintre boxe
rii care au creat Poloniei marele său 
prestigiu în acest sport

Cunoscînd dificultatea acestei depla
sări, conducerea clubului Dinamo 
București a alcătuit un lot puternic, a 

cărui componentă este următoarea : 
muscă Puiu Nicolae, Marin Cristea;

cocoș: C. Gheorghiu, Toma Constan
tin ; pană: Martin Farkaș, Iosif Mi- 
halic: semiușoară: Dănilă Done; u 
șoară: C. Dumitrescu ; semimijlocte : 
Itie Dragnea ; mijlocie-ușoară : Ștefan 
Cojan ; mijlocie: Dumitru Gheorghiu; 
semigrea : Ghețu Velicu; grea: Eugen 
Eiiresz. Antrenori»’ echipei este Cons
tantin Nour.

După cum Se vede, din lot sc ra- 
lui Nicolae Linca. El 

a 
fost suspendat de club, în urma com
portării nesatisfăcătoare avută la tur
neul de la Belgrad.

CARE VA FI CALENDARUL 
INTERNAȚIONAL ?

Deocamdată, calendarul internațio
nal n-a fost definitiv stabilit. Trata
tivele dintre federația noastră și fo

rurile corespunzătoare din alte țări 
sînt în plină desfășurare și probabil 
că în curînd vom fi în măsură să a- 
nunțâm primele întîlniri perfectate. 
Este în orice caz interesant să vă 
spunem că se intenționează perfec
tarea revanșelor cu reprezentativele 
R.D. Germane (echipele A și 
Franței și Iugoslaviei, precum și 
tîlniri cu selecționatele Ungariei 

chipele A, B și juniori) și Italiei
S.K. MOTOR OFERTEAZĂ...

La federație s-a primit zilele trecute 
o scrisoare din partea clubului S.K. 
Motor..............    "
mană), 
forului 
ția sa 
lească 

nia. 
rația a autorizat numai secțiile

marcă absența
nu va face deplasarea, deoarece

rezultatele: Juniori. Muscă: 
Niculae b.p. P. loanițescu : 
M. Dumitrescu b.p. V. Ungu- 
Semi-tișoară: M. Ionescu b.p.

B). 
î'l- 
(e-

din Karlmarxstadt (R.D. Ger 
prin care i se face cunoscut 
nostru de specialitate că sec- 
de box este dornică să stabi- 
întîlniri cu echipe din Romî- 

Dat fiind că, deocamdată, iede- 
■ - ' ’ ■! de

box de la Dinamo, C.C.A., „23 Au
gust", C.F.R. și UCECOM să susțină 
întîlniri internaționale inter-cluburi, 
așteptăm ca acestea să ia inițiativa...

GALA AMICALA DE LA DINAMO

Improvizațiile de ultim moment au 
făcut ca reuniunea pugilistică des
fășurată aseară în sala „Dinamo" să 
nu corespundă decît parțial. Cu excep
ția cîtorva meciuri (M. Ionescu — I. 
Radulescu, - Popa Georgică — Petre 
Zăinescu, llie Dragnea — Dumitru

In „Cupa Speranțelor" la schi
(urmare din pag. 1)

„Speranțele" Romîniei s-au compor
tat mulțumitor, dacă ținem seama 
de posibilitățile lor de pregătire. Cd 
mai bun concurent romîn, G. Bălan, 
înregistrase un timp care l-ar fi cla
sat între primii trei, dacă n-ar fi 
căzut în apropierea liniei de sosire. 
Așa fnsă, reprezentanții noștri au 
trebuit să se mulțumească cu locul 
IV. cucerit de Ion Zangor și locurile 
6—7 împărțite între C. Tăbăraș și 
francezul Bienvenue. Demn de subli
niat este faptul că tinerii Dan Foc- 
șăneanu. Ion Bulgărea, Radu Banu și 
Mihai Sulică au ocupat locurile 8, 
9, 10 și 12 mtrecînd categoric între
gul lot al schiorilor polonezi, 
landezi, bulgari și maghiari, 
o performanță frumoasă care 
trează foarte bine calitățile și 
loarea lor, chiar în condițiile de 
trenament dificile avute în acest se
zon. Să nu uităm că pînă azi (n.r. 
ieri) nici t»i schior romîn nu par
ticipase la vreo cursă de coborire în

fin 
Este 
ilus- 
va- 
an-

țară, ceea ce firește, a constituit un 
handicap hotărîtor față de schiorii 
francezi. Iar acum, iată clasamentul 
probei de coborire, desfășurată pe pîr- 
tia Lupului (1.600 m. lungime, 500 
m. diferență de nivel): I. Duvillard 
(Franța) 1:12,2; 2. Fol liquet (Fran
ța) 1:12,9; 3. Fourgerouse (Franța) 
1:13,0: 4. ZANGOR (Romînia) 1:14,3; 
5. Stamos (Franța) 1:15,8; 6—7. TA- 
BARAS si Bienvenue 1:16,0; 8 FOC- 
ȘANEANU ~ j ~
BULGĂREA (Romînia) 
R. BANU (Romînia) 
Orlewicz (Polonia) 1:20,4;
SULICA (Romînia) 
Nemeth (Ungaria) 1:25,0; 14. Turta- 
rov (Bulgaria) 1:25,7; 15. Salama- 
nov (Bulgaria) 1:28,4

...și ierarhia echipelor în clasa
mentul alcătuit prin adiționarea punc
telor primilor trei pe națiuni îri fie
care probă: 1. Franța 0 p.; 2. Ro
mînia 9,64; 3. Polonia 47,10: 4. Bul
garia 56,28; 5. Ungaria 59.58.

(Romînia) 1:16,8;
1:16,9; 

1:18,0; 
12.

1:23,0;

9.
10.
11.
M.
13.

D. STĂNCULESCU

Vasile) celelalte partide s-au desfă
șurat „în familie" Intre boxerii dina- 
movisti.

Iată 
Ghiță 
Pană: 
reann ;
1. Radulescu.

Seniori. Muscă: Puiu Niculae b.p. 
Cristea Marin ■,Cocoș: Gheorghiu Con
stantin b.p. Stoica Constantin ; P. 
Zăinescu b.p. Popa Georgică; Pană: 
Toma Constantin meci nul cu Martin 
Farcaș ; Semi-ușoară: Dănilă Done 
b.p. Biedl Maximilian ; Ușoară?' C. 
Dumitrescu b.p. Ion Rodicenco : Semi 
mijlocie: llie Dragnea b.p. Dumitru 
Vasile ; Grea: V. Mariuțan b. K.O. I 
Eugen Fiiresz.

Bun arbitrajul iui P. Epureanu și 
I. Gruia.

europene de
Ltuini duipă-amiază a avut loc la Bu

dapesta ședința comisiei de organizare 
a campionatelor europene de tenis de 
masă, care vor avea loc în capitala R.P. 
Ungare între 2 și 9 martie. Cu acest 
piilej s-a hotărît ca probele initer-echi. 
pe să se desfășoare între 2 și 5 martie, 
iar cele individuale între 5 și 9 martie. 
Pentru competiția de la Budapesta s.a 
primit înscrierea a 18 țări reprezentînd 
15 echipe masculine și 16 feminine. La 
probele individuale s-a primit înscrie
rea unui număr de 124 jucători (simplu 
bărbați), 84 jucătoare (simplu femei), 56 
jucători (dublu bărbați), 32 jucătoare 
(dublu femei) și 64 de participanți la 
dublu mixt.

Pentru proba de echipe bărbați, cele 
15 echipe au fost 
la sorți în două 
mează: grupa A: 
via, Suedia, R.F. 
Bulgaria, Austiria; 
mînia, 
U.R.S.S.;

DUPĂ 
ȚM AU 
ECHIPA 
CARE 1 
SERIE <

tenis de masa

împărțite prin tragere 
grupe după cum ur- 
Cehoslovacia, Iugosla- 

Germană, Polonia, 
grupa B: Ungaria, Ro- 

Anglia, R.D. Germană, Franța, 
- Elveția, Grecia.

CUM SE POATE 
NEDREPTĂȚIT

t NOASTRĂ 
FACE PARTE 
CU FAVORITA

VEDEA, SOR-
FLAGRANT 

MASCULINĂ. 
DIN ACEEAȘI 
competiției.

FORMAȚIA UNGARĂ, DEȘI MAT NOR
MAL AR FI FOST CA ROMÎNIA SA 
JOACE IN PRIMA GRUPA, ALATURt 
DE ECHIPA CEHOSLOVACA.

La echipe femei, tot prin trageri la 
sorți cele 16 echipe au fost împărțite 
după cum urmează: grupa A: Romînia, 
Țara Galilor, Suedia, iugoslavia, Ceho
slovacia, U.R.S.S., Bulgaria, R.F. Ger, 
mană; grupa B: Anglia, Ungaria, Fran. 
ța. Belgia. R.D. Germană, Polonia, Aus
tria, Elveția. Atît la echipe bărbați, cît 
și la echipe femei, reprezentativele care 
vor ocupa prim ui loc în grupe se vor 
întîlni .apoi în finala pentru titlurile 
europene.

La probele individuale eu fost slabi, 
liți următorii capi de serie in ordine 
valorică: simplu bărbați: Berczik. Sido. 
Stipek, Gantner, Vogrinc. Fd'.di. Schnei
der, Reiter; simplu femei: Hanlon, 
Rozeanu, Koczian, Zcller, Mcscczi. Lar.. 
toș. Kerekeș, Elliot. Dublu bărbați: 
Berczik-Sido, Gantner-Harasztosi. Sti- 
pec Vihnanovski. Dolinar-Ha.ang-azo;
dublu femei: Rozeanu-Zeller. Koezian- 
Mosoczi, Haydon-Rowe, Lan toș-Kerekeș; 
dublu mixt: Gantner.Zeller, Sido-Koc- 
zian. Berczik-Lantcș Harasztosi-Rozea- 
nu Leach.Rowe. Vogrinc-Elliot, Hebkrd- 
Havdon, Gyetvay-Mosoczi.

Rezultate scontate în întrecerea celor mai bune echipe 
feminine de handbal de sală

turneului final 
de handbal 
de această 
a început 
Floreasca. 
rezultatele, 
competiției 

a marcat forma mulțumitoare a echi
pelor fruntașe care au cîștigat clar, 
la scoruri concludente. Este însă de 
presupus că această acalmie din 
prima zi a întrecerilor nu poate pre
vesti altceva decît .furtuna" care 
va urma în etapele următoare și în 
special în jocurile finale.

Pînă atunci, cîteva cuvinte despre 
aceste prime partide, 
inaugurat de meciul 
Tractorul Or. Stalin 
cum era și normal, 
nit la scor primei 
(7—2) ; au marcat: 
Jipa (3), Dumitrescu 
Aron (2), Popescu și 
Nedcu (4) și Kraus.

In continuare formația Progresul 
Or. Stalin a cîștigat mai greu decît 
arată scorul o partidă în care echipa 
buciireșteană C.F.R. i-a dat o vigu
roasă replică. Scorul final : 9—4
(4—3) ; au înscris Starck (4), Scheip 
(3), M. Windt, Reipp, respectiv Mi- 
cleâ (4). După această partidă, ceva 
mai disputată, au urmat două jocuri 
în care nu am avut altceva de urmă 
rit decît evoluția, la un nivel destul 
de ridfcat, a echipelor învingătoare. 
Rezultate: Flamura roșie Sibiu —
Constructorul Timișoara 12—5 (5—3); 
au marcat: Gross '
Cazacu (3), Mitea 
respectiv Gotz (4) 
Progresul M. I. 
Tîrgu Mureș 13 
au marcat: _
(3), Szoko (3), Pădureanu (2), Roth 
pentru învingătoare și Stef (2), Ka-

„Seria a doua" a 
al concursului republican 
de sală, în care se întrec 
dată echipele feminine, 
marți după-amiază în sala

Calmă, încheiată cu 
scontate, prima etapă a

Turneul a fost 
Steagul roșu — 
în care, după 
victoria a reve- 
formații : 19—5

A. Vasile (6), 
(3), Roșu (3), 
Ghiță, respectiv.

(3), Dobre (3),
(2), Schenker și 
si Sandu Elena ;

C. — I.L.E.F.O.R. 
-5 (6-1);

Ugron (4), Cîrligeanu

j?

VA AVEA LOC LA 12 SAU 13 MARTIE LA BUDAPESTA
O convorbire telefonică cu reprezentantul federației cehoslovace de fotbal, Jozef Vogi

menitzki, 
vinse.

Calină 
care au 
etapă a 
republican

Istvan, Szasz pentru In-

★
sub aspectul rezultatelor — 

fost cele așteptate — a doua 
turneului final al concursului 

feminin de handbal de

întrecerile vor continua azi și 
sîmbătă după-amiază după ur
mătorul program: azi ora 15.30: 
Constructorul T.C-H.-Politehnica 
(campionatul cat. 11 București) ; 
ora 16,30: Tractorul Or. Stalin- 
Constructoriil Timisoara; ora 17,30: 
C.F.R. București-LL.E.F.O.R. !g- 
Mureș; ora 18,30: Steagul roșu 
București-Flamura roșie Sibiu ; 
ora 19,30: Progresul M.I.C.- 
Progresul Or- Stalin; sîmbătă se 
vor disputa jocurile finale.

sală, disputată ieri după-amiază în 
sala Floreasca, a oferit totuși sufi
ciente puncte de atracție. Incontesta
bil, cel mai frumos meci al „galei" a

unel 
de 

du
minică la Madison 

Square Garden din New York atletul 
Ken Dave a realizat în proba de 66 
yarzi timpul de 6,2. Dennis și Shelton 
au împărțit primul loc în proba de 
înălțime realizing 2,03 m. In proba d% 
săritură cu prăjina 4 atleți: Bob Gu- 
towski, Bragg, Wlbourn și Schwartz 
au marcat același rezultat : 4,41 m.

• In cadrul
ATIFTKM competiții atletice n 1 LL> I IOin Saiă desfășurată

FOTBAL
9 In cursul zilei de 

ieri, federația de fot
bal a Austriei a pro
testat la F.I.F.A. îm- 

■la sorți a grupelor 
al campionatului mon- 
consideră tragerea la 

neregulamentară. După

potriva tragerii 
turneului final 
dial. Austriecii 
sorți ca fiind 
eum se știe, Austria a căzut în grupă 
cu Brazilia, U.R.S.S. și Anglia.

@ In ultimul 
IIAPUEI al Kiurneuluî pe 
HuvliLi 1 întreprinde

R. F Germană, echipa 
ae hochei pe gheată a U.'R.S.S. a învins 
o selecționată 
scorul de 5—1

fost Progresul Orașul Stalin—ILEFOR 
Tg. Mureș: Foarte bogat în faze di
namice, în combinații tactice bine 
gîndite, jocul a opus două echipe sen
sibil egale, situație reflectată și de 
scor pînă la jumătatea reprizei se
cunde, cînd Progresul reușește să ia 
un avans de 2 puncte, pe care-1 men
ține pînă la capăt. Jucătoarele din Tg. 
Mureș au avut o evoluție excelentă: 
formația din Orașul Stalin a reușit 
însă să-și adjudece victoria pentru că 
4 știut să contracareze, printr-o apă-- 
rare „om la om" și un marcaj’ sever, 
tactica mtireșencelor, tinzînd la 
nerea în poziție de șut a principajj 
lor realizatoare. Edith Szasz. In epui
zantul „galop" din ultimele minute, 
pregătirea fizică superioară a jucătoa
relor de Ia Progresul și-a spus cuvin- 
ttd ele reușind să cîstige cu 
(5-5).

Celelalte rezultate: Flamura 
Sibiu—Tractorul Orașul Stalin 
(6—2). Progresul M.l.C .—C.F.R. 
re ști 12—1 (6—0) Steagul roșu—
Constructorul Timișoara 14—7 (7—2).

10—t»

roșie
15-5
Bueu-

va avea loc între 4 și 7 aprilie la Bucu
rești. Recent în cadrul unul concurs de 
floretă desfășurat la Paris și care a avut 
ca scop selecționarea primului lot de 
trăgători, cel mai în formă s-a dovedit 
Vincent. El a realizat șapte victorii cin 
sîndu-se înaintea lui Cazaban. care a 
obținut șase victorii. (Agerpres).

TAL S-A APROPIAT AMENINȚ 
l>E PETROSIAN:

Știrea că țara noastră a 
competiția fotbalistică „CUPA 
printre iubitorii sportului cu balonul

Noutățile în legătură cu „Cupa Du
nării" nu se limitează însă la cele 
anunțate în numărul nostru de marți. 
Astăzi sîntem în măsură să venim cu 
cîteva interesante amănunte, obținute 
în cursul unei convorbiri telefonice cu 
Praga, mai precis cu JOZEF VOGL, 
reprezentantul federației cehoslovace 
la ședința de la Viena și șeful sec
ției sport a agenției telegrafice ceho
slovace C.T.K.

—• „La ședința de la Viena — 
ne-a spus J. Vogi — au fost luate 
în discuție și acceptate în unanimi
tate cererile primite din partea fede
rațiilor bulgară și romînă, astfel că 
s-a putut stabili de la început numă
rul echipelor participante la 16“.

—- „Cînd va fi alcătuit programul 
Cupei ?“

— „In principiu s-a hotărît ca 
întregul program al competiției să 
fie alcătuit prin tragere la sorți în 
cursul unei ședințe care va avea 
loc la Budapesta, unde este secre
tariatul comisiei Cupei. Data întrunirii 
comisiei : 12 sau 13 martie. Pînă

fost admisă 
DU NĂRII" 

rotund.

cu două 
<a stîrnit

federația

echipe de club la 
un legitim interes

dvs. va primi hotă-atunci 
rîrile ședinței de la Viena, precum și 
invitația de a participa la șJdința 
de la Budapesta."

— „Comisia Cupei a stabilit cri
teriul după care . își vor desemna 
echipele federațiile?"

— „Nu. Este de dorit însă, în 
interesul competiției, ca fiecare fede
rație să înscrie echipele cele 
bune. Nu trebuie să uităm 
fapt important: din luna mai 
începe pregătirile Ungariei, Cehoslova
ciei și iugoslaviei în vederea turneului 
final al campionatului mondial din 
Suedia. Deci, echipele lor fruntașe vor 
da jucători loturilor naționale. In aces
te condițiuni, desigur, numai după al
cătuirea loturilor reprezentative se 
va ști care echipe de club vor avea 
efectivele complete. Reprezentanții ma
ghiari de pildă, au declarat la 
Viena că una din cele 4 echipe va 
fi cu siguranță Tatabanya, care va 
da lotului național doar un jucător, 
pe portarul Grosics. Restul va fi 
cunoscut în aprilie, cam tot atunci

ca
să

mai 
un 

vor

cînd ne vom hotărî și noi Din 
Cehoslovacia pot participa și Slovan 
Bratislava și Tatran Preșov și Banik 
Ostrava, după cum s-ar putea să 
fie înscrisă pînă la urmă și Spartak 
Praga, în ipoteza că nu v>i da prea 
multi jucători „naționalei". Fiți siguri 
însă, că vor fi echipe puternice".

'— „Nu s-ar putea întîmpla 
prin tragere la sorți să ajungă
se întîlnească între ele echipele din 
aceeași -țară ?“

— „Ne am gîndit și noi la ipoteza 
.aceasta, dar la Viena s-a stabilit ca 
tragerea la sorți pentru primul tur 
să fie făcută în așa fel îneît să 
pieîntîmpine confruntările directe între 
echipele din aceeași țară".

— „Cum priviți admiterea echipe
lor din Romînia și Bulgaria ?“

— „Cunosc valoarea acestor echipe 
și sînt convins că participarea lor 
va aduce un plus de interes compe
tiției".

Cu, aceasta convorbirea noastră .te
lefonică cu. JOZEF VOGL îrnt 
sfîrșit Să așteptăm acum tragerea 
la sorți pentru a vedea programul 
celor două echipe ale noastre, pe care 
le va desemna federația.

V. BENKOVSKY

• Finala ca mp ion a. 
tujui unional de șah 
de la Riga sta aub 
semnul spectaculosului t 

fimiș al deținătorului titlului, Mihail 
Tal. In runda 17-a el a întrerupt cu 
avantaj în fața lui Krogius, în timp ce 
Petrosian se salva cu remiză la Bron
stein. In runda 18.a, Tal l-a învins pe 
Giipslis, iar Petrosian a 
Boleslavski. Alte rezultate: 
cin oi — ya Gipslis
’/•>—’/o Toluș—Banik ’/?—‘/j

ȘAH

remizat cu 
Spasski-Kor- 

— Kotov 
(runda. 17-a). 

Korcinoi—Toliuș 0—1, Kotov—Spasski 1—0. 
Taimanov—Krogius 0-1 (runda a l«-a). In 
clasament conduce Petrosian cu ll'/> 
o., urmat de Tal 11 (1), Spasski lb’/„ 
Gurghenidze și Bronstein 10. (1)1 In ul.

• Intr-un conours țima rundă. Petrosian joacă împotriva 
bazin de 55 yarzi, o e- 

desfășurat la Sidney în 
chipă australiană a 

realizat un nou record mondial în pro
ba de 4x110 y. cu timpul de 3.47.3. (Ve
chiul record: 3.48.8).

ÎNOT

• Alt 
la activ 
traliană Dawn 
yarzî liber în

meet 
care 

în

a cluburilor germane ou 
(1—1, 3—0. 1—0).

record mondial și î.a trecut 
cunoscuta înotătoare aus- 

Fraser. Ea a parcurs 220 
2:17,7.

• Astăzi încep la
PATINA I Paris campionatele jnon. IMllilflJ diale de patinaj artis-

tic. Patinatorii euro
peni care și.au verificat recent forțele 
la Bratislava, vor avea de înfruntat re
dutabilii adversari de peste ocean.

• Intîlnind la Ply- ; 
mouth o selecționată' a ’ 
districtelor Devon și ; 
Cornouailles, reprezen

tativa Australiei a obținut u>n dificil 
meci egal: 3—3. Australienii, care au 
dat impresia a fi obosiți, au egalat lo
vitura de picior căzută reușită de Jopes 
(echipier al selecționatei), printr.o în
cercare a aripei Donald.

® Sîmbătă s-a desfășurat un nou meci 
în cadrul Turneului celor 5 națiuni. Pe 
terenul Twickenham, desfundat de 
ploaie,- Anglia, a întrecut Irlanda cu 6-0, 
printr-o lovitură literă transformată de 
Allison și o încercare datorată iui 
Ashcroft.
SCREMERII FRANCEZI SE PREGĂTESC 

PENTRU BUCUREȘTI
• Tineri scrimerl fran

cezi își continuă pre
gătirile în vederea par.
tidăpării la „Criteriul 

Mondial de scrimă al tineretului” care

RUGBI

SCRIMĂ

lut Averbach. iar Tal cu Spasski

• După patru partide, în meetsl 
pentru titlul mondial feminin Otga 
Rubțova conduce în fața Elisabetet 
Bîkova cu 2—1, o partidă fiind în
treruptă In poziție egală.

Un meci de atletism
Polonia-S. U. A,

După cum se știe, la sfîrșitul lunii 
iulie va avea loc la Moscova întîlnirea 
internațională de atletism U.R.S.S;— 
S.U.A Cu acest» prilej este posibil ca 
atleții americani să se oprească pen
tru cîteva zile la Varșovia, pentru 
un meci Polonia — S.U.A. sau un 
concurs internațional.

Forurile de specialitate din Polonia 
au primit această știre cu o deosebită 
satisfacție și au propus ca întîlnirea 
de atletism Polonia-S.U.A. să se des
fășoare în zilele de 20 și 21 iulie la 
Varșovia.

Redacția și administrația: București, str Vasile Conia nr 16. telefon 1.79.73 — 74—75. Nr 1—2 STAS >452. întreprinderea poligrafică Nf, 2. Str. Brezoianu Nr. 23—25 
X X Abonamentele se tac la oficiile poștale prin factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi.


