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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!

Olimpia M.I C. a câștigat 
concursul republican feminin 

de handbal de sală
fi

Organ al Uniunii de cultura fizică și sport din R. P. Romînă
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Duminică dimineața, grupuri-grupuri de cetățeni se îndreptau spre școala 
elementară nr. 171, acolo unde tov. Petre Capră^ președintele comitetului de 
organizare a U.C.F.S.-oraș București, candidat al F.D.P. in circumscrip
ția electorală orășenească nr. 403, urma să se întîlnească cit alegătorii săi. 
Discuțiile au fost pline de însuflețire, de propuneri constructive. 
S-a vorbit îndelung despre frumoasele reaiizări edilitare, despre nivelul mate
rial și cultural în continuă creștere. Mulți dintre cei ce au luat cuvintul — iov 
C. Radulescu, V. Borz, 1. St’ănescu, O. Geamănu, 1. Lăzărescit etc. — 
au adus importante sugestii privind înfrumusețarea cartierului, precum și sa
tisfacerea unor urgente necesități de ordin gospodăresc. Tuturor le-a răspuns 
tov. Petic Capră, care s-a angajat să depună toate eforturile, toată puterea 
sa de muncă pentru a îndreptăți încrederea cetățenilor.

V. Dumitrescu-coresp.

Noi întreceri sportive în
întreq cuprinsul țării se desfășoară 

fn aceste zile nenumărate întreceri spor
tive organizate în cinstea alegerilor de 
deputați în sfaturile populare. Iată cî- 
teijM^ntre aceste competiții:

a avut Ioc un concurs 
de aWtisra în sală, cu participarea unui 
mare număr de concurenți (48, dintre 
care 18 atlete). Dintre rezultau le înre
gistrate se remarcă cele reușite de Fto- 
rica Vusilachc (30 m. plat în 4”9), M. Co-

SPORTIVI

meciul de-a dreptul palpitant 
de cele două echipe mas

care și-au disputat finala

Dină 
furnizat 
culine 
concursului republican de handbal de 
sală, aveam tot dreptul să sperăm 
că și în întrecerea formațiilor femi
nine finaliste vom asista la un spec
tacol sportiv la fel de antrenant. Mai 
ales că această finală opunea două 
echipe fruntașe ale handbalului romî- 
nesc și care în tr'tima vreme își dis
pută cu înverșunare primul loc în 
ierarhia handbalului nostru feminin: 
Olimpia M.I.C. și Steagul roșu.

Gol! In ultimul minut al primei reprize El Pâdureanu (Olimpia M.f.C.) 
înscrie imparabil Scorul a devenit 4—2 pentru Olimpia MIC

(Foto: T. ROtBU)

Dar, cu toate că întîtnirea s-a ri
dicat la un nivel tehnic bun, cores
punzător valorii echipelor, totuși spec
tacolul sportiv nu a fost cel la care 
nc-am așteptat, 
primele minute 
Olimpiei M.I.C. 
de clar pentru 
tătarilor să nu 
de dubiu asupra cîștigătoarei. In pri
mele minute Josefina Ugron înscrie 
două puncte care au constituit un 
hotărîtor avans pentru Olimpia M.I.CL 
Cu atît mai prețios a fost acest a-: 
vans, cu cît spre sfîrșitul primei re
prize, cînd crainicul (în lipsa tabelei 
de marcaj) anunța că scorul este 3—2 
în favoarea Olimpiei, Steagul roșu a 
avut o puternică revenire care a pro
vocat un moment de derută adversa
relor. Acesta a fost singurul moment 
care ar ii putut schimba 
ciului. Dar... în ultimul 
reprizei. Elena Pădureanu 
sec readuce avantajul și 
raki echipei sale: scorul

După pauză Olimpia M.I.C.
duce cu autoritate meciul și îl cîștigă 
pe merit cu 9—5, ocupînd prin a-

din catră că încă din 
de joc superioritatea 
s-a conturat suficient 
ca majoritatea spec- 
mai aibă nici un fel

soarla mc-: 
minut al 
cu un șut 

reface mc- 
este 4—2.

con-

cinstea zilei de 2 martie
jocaru (lungime fără elan băieți, 2,78 m) 
și Paraschiva Simionescu (1,40 m, la 
înălțime).

(R. Stambolian — coresp.)
• La Baia M'are sînt în plină desfă

șurarea întrecerilor de ,.volei în 3”, orga
nizate de colectivul sportiv ,,Chimistul”, 
cu participarea a 14 echipe masculine

Start în cea de a doua etapa

(Continuare în pag. 5)
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(Continuare in pag. 5).

41 F. D. P.CANDIDAȚI

MariaMuncitoare la Prodahment,
Pmtea, este una dintre cele mai bune 
sportive ale colectivului Slăruința- 
Salonta. Ea a fost propusă candidată 
a F.D.P. de alegătorii circumscripției 
electorale raionale nr. 9—Satonta.

Tehnicianul inovator Petre N. O- 
prea, directorul întreprinderilor comu
nale din Turnii Severin, este un pa
sionat motociclist și președintele co
misiei locale de ’ specialitate. Cetățe
nii circumscripției electorale nr. 33 
din T. Severin l an propus candidat 
al F.D.P.

a Spartachiadei
S-a încheiat
O etapă de

masă care a angrenat din nou zeci și zeci de mii de concurenți. 15.090 
participant! în raionul Satu Mare, 18.221
în raionul Petroșani. Sînt cifre care dovedesc o masivă participare, 
deosebit elan cu care masele de lineri s-au întrecut în 
competiție sportivă de masă a anului organizată pentru

prima etapă a Spartachiadei de iarnă a tineretului, 
muncă, de remarcabile realizări, într-o competiție de

în orașul Hunedoara, 15.529 
un 

cea mai mare
ei.

lUi.lt i
• A fost perfectată întilnirea 

Romînia—Italia

Intilnirea internațională de rugbi 
dintre echipele reprezentative ale Ita
liei și R.P. Romine se 
anul acesta la 7 sau 8 
Neapole.

POPICE

va desfășura 
decembrie ta

(Agerpres)

De două zile am pășt într-o nouă 
etapă, raională, care se organizează 
în perioada 16 februarie — 9 martie, 
la latitudinea comisiilor raionale. Eta
pa raională se va desfășura după 
cum prevede regulamentul la toate 
cele 7 sporturi cuprinse în competi
ție cu deosebirea că, pentru unele 
discipline, aceasta constituie „finala". 
E vorba de săniuțe, gimnastică și 
patinaj, sporturi în care o dată cu 
etapa a II-a se terirină și activita
tea. De aceea, toată atenția pentru 
reușita deplină a etapei raionale.

Un accent deosebit trebuie pus pe

buna pregătire a 
pentru etapa a 
revine antrenorilor din colective), pe 
popularizarea concursurilor și pe mo
bilizarea unui număr corespunzător' 
de tehnicieni care să asigure între
cerilor succesul dorit.

celor calificați 
fi-a (sarcină care

★

Despre munca sportivă, sarcini actuale și... provizorat
N-a trecut 

cînd au fost 
mosferă plină de însuflețire, comitetele 
de organizare a U.C.F.S. la nivel re
gional, raional și orășenesc. Sportivii 
și-au pus — și pe buna dreptate — 
mu’te speranțe în aceste noi organe 
care promiteau să regenereze miș
carea sportivă, să deschidă drumul

prea multa vreme de 
constituite, intr-o at-

• Intîlniri internaționale In 
proiect.

Federația de popice are in actualul 
sezon in proiect intilniri internațio- 
tia'e cu echipe masculine și feminina 

.din Republica Democrată Germană, 
R. Cehoslovacă si R. P. Ungară. Fo
rul nostru de specialitate va propune*, 
federațiilor din aceste țări infitnlri 
după următorul program: Recoti» 
M. A. S. cu o echipă de club din Re 
D. Germană in aprilie la Berlin și 
revanșa în iulie la București; repre- 

i zentativa București — reprezentativa 
Bratislava în mai la București șt re
vanșa în iulie la Bratislava: se ec- 
ționata cooperației meșteșugărești Bu
curești — selecționata cooperației 
meșteșugărești din Ungaria in iulie la 
București și revanșa in octombrie la. 
Budapesta.unor succese și mai importante, să 

unească inițiativele și energiile masei 
de tineri sportivi, ridicind sportul 
nostru pe o treaptă și mai înaltă. 
Acum, cînd pe răbojul vremii s-au 
încrustat cîteva luni bune de activi
tate, se cuvine să facem un scurt 
popas asupra activității acestor or
gane locale a’e mișcării de cultură 
fizică și sport. Și se poate spune, 
din capul locului, că speranțele au 
fost îndreptățite, că munca activiștilor 
sportivi în perioada dificilă a în
scrierii primelor . contingente"" de 
membri în U.C.F.S. și a reorgani
zării colectivelor sportive a fost plină 
de roade. S-a vădit permanent că în 
mișcarea noastră sportivă s-a înfăp
tuit o cotitură importantă și — ceea 
ce e mai semnificativ — că majo
ritatea activiștilor au căpătat con-

de ansamblu / vingerea £. c5earea C F S .ce‘ 
turismului t lelalte modificări in forma orgamza- 

țară a 1 torică a mișcării noastre sportive 
p 1 » trebuie să determine transformări co

respunzătoare în metodele de muncă. 
Dar tot atît de adevărat est" si 

faptul că pe „.traseu” s-au ivit și 
unele deficiențe, provocate în bună 
măsură d" caracterul de provizorat 
a] actti->*e1or comitete de organî’ar" 
a U.C.F.S. Este o situație înțîlnită 
la Oradea și Craiova. în regiunea 
Sfalin ca și în regiunea Bacău. Ea 
se reflectă în tendința de a se re
zolva exclusiv problemele legate de 
reorganizare, negfijîndu-se celelalt" 
aspecte ale muncii sportive și — în

In acest număr:
PAC?. 2 : Vești din colectivele 

sportive școlare.
PAG. 3 : Cu privire la cifra de 

2.000.000 membri, de ȚICU Sl- 
MION

— Rejucare, tragere la sorți 
sau... penaltiuri ?..

PAG. 4 : Privire
asupra dezvoltării

— Consfătuirea 
fotbalului

PAG. 5 : Jocurile amicale ale 
echipelor de fotbal

PAG. 6: Campionatul repu
blican de baschet

PAG. 7 : Oleg Goncearenko, 
campion mondial de patinaj vi
teză.

PAG. 8 : București, centru de 
zonă în Cupa „Galea" la tenis.

— Petrolul Ploești și-a înche
iat turneul în Orientul mijlociu.

primul rmd — activitatea competi- 
țională. Aci rezidă — de fapt — și 
explicația slabelor rezultate obținute 
în organizarea Spartachiadei de iarnă 
a tineretului în unele regiuni. Rea
litatea este însă că, în ciuda denu
mirii de comitete de organizare, 
aceste organe locale conduc efectiv 
întreaga muncă sportivă din respec
tivul teritoriu, sub toate aspectele. 
Mai mult decît atît ele vor trebui 

lase viitoarelor organe alese ale 
U.C.F.S. nu numai un bilanț rod
nic pe perioada „interimatului", ci 
și metode de munca noi și eficiente, 
care să 
Pentru 
rînd de 
întregul 
întregul 
legată strins
Iar obiectivele acestei activități tre
buie să fie, paraîel cu repunerea ..în 
drepturi" a activității competiționale, 
neglijată oărecum. instruirea temei
nică a consiliilor colectivelor sportive 
nou alese, impulsionarea înscrierii de 
noi membri în U.C.F.S.. pregătirea a- 
gerilor în secțiile pe ramură de sport, 
precum și sprijinirea activității co
misiilor locale pe ramură de sport 
în pregătirea conferințelor lor. Apro
pierea sezonului competițional in aer 
liber trebuie să fie un stimulent în 
olus nentru comitete'e regionale, ra
ional » si orășenești de organizare a 
U.C.F.S. în vederea întăririi grabnice 
a muncii lor.

poată fi preluate .din mers", 
aceasta, e nevoie în primul 
o muncă colectivă, dusă de 
birou și care să angreneze 
comitet într-o activitate vie, 

de necesitățile loca'e.

PLOEȘTI 17 (prin telefon). Etapa 
raională a Spartachiadei de iarnă a 
reunit la startul întrecerilor un mare 
număr de concurenți. La șah: 66; la 
gimnastică: 56; la tenis de masă: 32; 
la trîntă: 44. lată care sînt campionii' 
raionului Ploești în anul acesta: șah: 
Tudor lancu (Plopeni) și Ioana Per-, 
șinaru (Tîrgșorul Nou); gimnastică: 
echipele de băieți și fete ale colecti
vului Recolta Plopeni; tenis de masă: 
Nicolae Dumitrescu (Valea Călugă- ^BASCHET 
rească) și Cornelia Parhoniuc 
peni); trîntă: categ.57 kg.: 
Constantin (Plopeni); 62 kg.
Ștefan (Plopeni), 67 kg.: Vasite 
tantinescu (S.M.T. Buda); 73 
Traian Popa (Plopeni).

(Pta-%
Dinu a

Marin w
Cons- ff 

kg-ff

Gh. Alexandrescu 
corespondent

PROBLEME VECHI, 
METODE NOI...

înțelegi' cred că e 
de datoria mea să-i în
văț 
pile"...

cum să evite Jăil-

(Desen de MATTY)
L

li . .

1

• Bulgaria a învins Spania 
cu 51—5» (21— 20)

• Duminică seara 
desfășurat meciul 
masculine ale R. P. 
niei. Baschet baliștii
excelent repurtind victoria cu scorul, 
de 51—39 (21—20).

la Barcelona s-a 
dintre echipele. 
BulgaFia și Spa- 
bulgari au jucat

*)

r



Ilin non pe arenele de popice.». [ Dinano Braști a dwn'nat prima etapă
Jucătoarele șt jucătorii de popice se 

numără printre sportivii care de cîțiva 
ani nu mai au în activitatea for 
„sezon mort". La mijlocul Iui de
cembrie i-am urmărit la Timișoara cu 
prilejul ultimu’ui act al campionatului 
republican individual, pentru ca în 
primele zile ale lunii ianuarie să ia 
startul în noul campionat pe echipe.

REZULTATE EXCELENTE 
LA BUCUREȘTI

In primul rînd merită să adresăm 
cuvinte de laudă comisiei orășenești, 
care a reușit să atragă numeroase 
ji< ătoare tinere și talentate pe are
nele de popice. De la 5 formații 
feminine, cîte activau anul trecut, nu
mărul lor a crescut la 17 în actua
lul campionat.

O altă constatare îmbucurătoare o 
constituie forma bună a majorității 
echipelor. La probele feminine, Pro
gresul Finanțe Bănci în seria A și 
Recolta M.A.S. în seria B s-au do
vedit cele mai bune, ca și reprezen
tativa muncitorilor de la I.O.R. în 
campionatul masculin. Maria Biro 
(Laminorul) conduce cu autoritate în 
clasamentul celor mai bune performe
re : 420 p. d., secondată de Elena 
Dumitrescu (Recolta) cu 406 și Olim
pia Lupescu (Recolta) și Rozina Si- 
mionescu (M.T.T.C.) 392 p. d. Pozi
ția jucătorului Toma Purcarn (Lami- 
nori«) cu 440 p. d. este serios ame
nințată de maestrul sportului Andrei 
Alexandru (Voința) cu 437 p. d., Nic. 
Saenco (I.O.R.) 436 p. d. și Ion 
Lăpușan (P.T.T.) 436 p. d. Lista
popicarilor care au trecut granița ce
lor 400 popice este mai lungă, ceea 
ce ne îndreptățește să sperăm că după 
etapa următoare clasamentul va su
feri mari modificări.

SURPRIZA LA PLOEȘTI
Rriinata echipă Petrolul Ploești, de 

trei ori cîștigătoare a titlului de cam
pioană a țării, a fost nevoită să ce
deze recent în fața tinerei formații a 
C.F.R.-ului, la o diferență de 1 punct. 
Performanța echipei feroviare (care și 
în cel de al doilea joc al fazei pre
liminare a campionatului R.P.R- a 
într cut o altă pretendentă Voința I 
cn 2181—2055 p. d.) confirmă valoa
rea jucătorilor ei. O mențiune deo-

Curată aerisită bine luminată și înzestrată cu tot utilajul modern — 
așa orală noua arenă de popice JȘacia" Ploești, In fotografie, aspect de la 
un concurs individual desfășurat recent la această nouă bază sportivă.

(Foto E. 1ONESCU)

a cantonatului republican de lupte
Spațiul restrîns ne obliga să tăcem 

comentariile primei etape a campio
natului republican de lupte pe echipe 
în „pilule", rezervîndtt-ne dreptul de 
a reveni. Deci:

a) Previziunile noastre în ce pri
vește desfășurarea campionatului (des
tul de timide) încep să prindă... con
sistență, deși ne aflăm la început de 
întrecere. Dinamo și-â început marșul 
către ceî de al lC-lea titlu și pare că 
nu va fi prea mult „deranjată". Di
namo București a primit întăriri și 
poate fi considerată 
omogenă și mai de 
C.C.A., Steagul Roșu 
pun ca fruntașe.

b) Diferitele formații au aruncat în 
luptă o serie de elemente cu serioase 
perspective. S-au impus în mod de
osebit: Sneider, Mik, Racz (Dinamo 
S.M.), A. și E. Băîan (Chimistul), Si-

drept cea mai 
valoare formație, 
și Unirea se itn-

sebită merită V. Tabușcă, Tr. Luchian 
și G. Tudor.

Din clasamentul individual — tri
mis de corespondenții nostru Iile 
Rădulescu — iese în evidență procen
tajul lui Vasile Grămadă 430 p. d. 
și cel realizat de Ivan Victor 410 
p. d. In rest rezultate slabe.

26 ECHIPE...
...își dispută întâietatea !n raionul 

și orașul Sibiu. Pînă în prezent s-au 
dovedit în formă bună echipele Elec
trica, C.P.R. și Construcția în prima 
serie, Poligrafia și Voința în cealaltă 
serie. Individual, Ana Eelsegv deține 
primul loc la femei, iar Ion Găian 
și Victor Felsegy sînt animatorii 
clasamentul!» masculin.

Corespondentul nostru M. Vlădoia- 
nu ne relatează însă că arenele și 
celelalte materiale necorespunzătoare 
afectează într-o oarecare măsură ob
ținerea unor ridicate procentaje de 
care sînt capabili popicară sibieni.

Se extinde gimnastica în producție
la Oradea și Buzău

Vești din colectivele sportive școlare
BuZAU: 40 de șahiști din oraș 

și raion au luat parte la întrecerile 
finale din cadrul Spartachiadei pio- 

—Trierrtor și școlarilor Saila de festi
vități a școlii medii „Mihail Eminescu" 
care a fost teatral de desfășurare al 
acestor întreceri a cunoscut zile în 
șir o animație puțin obișnuită. Nu
meroși elevi au ținut să fie prezenți 
în S3 ă pentru a-și încuraja colegii... 
lat;: mai jos și numele câștigătorilor: 
ORAȘ BUZĂU. Școli elementare de 
7 an:; Al. Popescu și Ecaterina Po
pescu; Școli medii: Pamfil Nichitelea 
și Maria Călim. RAION BUZĂU : 
Al Butlacu și Marina Maxim. Tutu
ror câștigătorilor li s-au decernat di
plome și insigne.

(N. Stănescu — coresp.)
BAIA MARE: Cei mai buni elevi 

de la școlile medii din localitate aiu 
petrecut vacanța de iarnă în tabăra 
de la cabana Izvoarele.

Tabăra care s-a organizat cu spri
jinul secției de învățămînt a Sfatului 
popular orășenesc s-a bucurat de un 
frumos succes. ~ “ 
în număr de 51 
tehnica schiului.
resp.)

MEDIAȘ: In 
fismtil cunoaște 
mw’ți adepți. Activitatea cea mai pro-l 
digioasă se desfășoară în cadrul șco
lii sportive de elevi, sub conducereal 

educație fizică Ștefan 
Rîșnoveanu și Ștefan

Toți partâcipanții — 
— au fost inițiali în 
(V. Săsăranu — co-

OȚELUL ROȘU: Spartachiada de 
iarnă a tineretului cunoaște șn mare 
interes printre elevii școlii profesio
nale de siderurgie din localitate. 
Pînă la această dată, un număr de 
140 elevi au participat la întrece
rile de triată (care au desemnat pe 
cei mai buni în persoana elevilor 
Vasile Budrea — anul II laminatori 
și Marin Buză — anul II oțelari) și 
270 la cele de gimnastică. In prezent 
s-au format echipele reprezentative 
ale șoolii care urmează să participe 
la faza superioară a competiției, cea 
pe raion. De același interes se bucură 
și întrecerile de șah, în care s au 
înregistrat peste 170 de participanți. 
Cei mai îndreptățiți sa aspire la tit
lul de campion al școlii sînt elevii 
C. Buzlanu — anul III zidari șa- 
motori și FI Mungiu — anul III la
minatori. Meritele pentru această 
frumoasă activitate revin atît noului 
consiliu al colectivului sportiv, cît 
și prof, de educație fizică, Petru Să- 
vulescu. (Romulus și Zeno Radu — 
corespondenți).

Va fi vorba, în aceste rînduri, des
pre fapte petrecute în două colțuri 
opuse ale țării, în două unități de 
muncă ce au într-adevăr un punct 
comun—ambele făcînd parte din coope
rația meșteșugărească — dar al căror 
specific de producție este total deo
sebit. Ce ne-a făcut atunci să reunim 
cele două știri în cadrul unui singur 
material ? înainte de a vă da un răs
puns, să citim mai întîi scrisorile 
corespondenților Ștefan Banyai din 
Oradea și Marin Dumitru din Buzău.

In prima scrisoare este vorba des
pre ceea ce se întâmplă îri jurul orei 
12,30 în secția de tăiat pile a coope
rativei ^Minszki Laios" din Oradea. 
Exact la această oră, cooperatorii fac 
o pauză și, sub îndrumarea antreno
rului Emeric Freund (binecunoscut 
de iubitorii nafației) efectuează 5 
minute de gimnastică.

A doua scrisoare se referă la mi
nutele pe care le petrec în același 
fel cooperatorii de la „7 Noiembrie" 
Buzău, la ora 7,30, înaintea începerii 
lucrului și la 12,30, în timpul pauzei 
de cultura fizică.

Iată, deci, elementul comun al celor 
două scrisori. In două orașe situate 
la două extremități pe harta țării, 
salariații din două cooperative meș
teșugărești, urmînd îndemnul partidu
lui și guvernului cuprins în Hotărî- 
rea Be la 2 iulie 1957, sînt angrenați 
în gimnastica în producție. Firește, | 
cei doi corespondenți nu s-au mul
țumit să ne 
s-au străduit 
în care s-a 
cestei sarcini
Buzău, organizația de partid (secretar 
tov. llie Ștefan) și cea de U.T.M. au

sprijinit îndeaproape introducerea gim
nasticii în producție, însărcinîndu-se 
totodată cu lămurirea cooperatorilor 
asupra efectului ei binefăcător. Bucu- 
rîndu-se și de înțelegerea conducerii 
cooperativei (președinte loan Nica), 
colectivul Voința a reușit să intere
seze un grup de muncitori, din cele 
două secții de confecții printre care 
Andrei Roșioru, Constanța Enache și 
Lucreția Mitu, care au și devenit 
propagandiști activi ai acestei acțiuni, 
astfel că în prezent atît secția de 
bandă cît și aparatul administrativ 
sînt angrenate în gimnastica de pro
ducție. La Oradea, inițiativa a por
nit din partea conducerii cooperativei, 
vicepreședintele Șiefan Nemeth fiind 
cel care a solicitat colectivului spor
tiv tehnicienii necesari; iar sprijinul 
organizației de partid și UTM a fost 
efectiv.

Corespondentul nostru din Oradea 
a avut ideea să întrebe trei muncitoa
re fruntașe Elena Szazs. Paraschiva 
Palkovits și Eleonora Celibidache — 
ce părere au despre gimnastica în pro
ducție. Răspunsul a fost: „Păcat că 
nu s-a introdus mai devreme". Con
cludent, nu?

inion Popescu (.Metalul Reșița) un tl- 
năr de 15 ani. Morarii (Corvinul), OL 
Coroban, P. Bulzan (Cons'.r. CI.). An
trenorul federal a și pus „ochii" pe 
cîțiva dintre aceștia.-

c) Din păcate s-au 
aspecte negative. Rapid 
prezentat, iar echipei C 
i-a lipsit numărul minin 
gulament pentru a part 
cere. Se pare că la Cluj (m- 
este declarația antrenor::?.:: I 
niște) există neînțelegeri Fa
cerea colectivului Ranld și 
care se pliag că nu li se acc 
teresul cerut In ce privește 
echipei Carpați. vina se date 
trenortilui Staicu. Acesta ni 
măsuri pentru a evita rigor 
lamenfului;

d) Nivelul competiției este 
corespunzător sarcinilor. Mai 
trecerile primei zile au fost 
de slabe. Duminică meciurile au fost 
mai echilibrate și unele destul de spec
taculoase. Pregătirea de concurs a 
marii majorități a concurențiior esfe 
necorespunzătoare. Foarte midii cor- 
curenți nu rezistă eforturilor fizice s: 
psihice pe toată durata unei zile de 
concurs. Astfel cătPe sfîrșiti:' elare: 
se înregistrează cele mai multe rezul
tate prin tuș. Se pune prea mult *c- 
cent pe forță tn datina tehnicii. S-a 
vădit aceasta urmărind preferința <*■»- 
curenților pentru acțiuni de forță dm j 
parter (rebur. centură l; :- -.
nu totdeauna reușesc. Prea puține sini 
acțiunile la lupta din picioare.

Rezultate tehnice:

Grupa I: C.C.A cu Voința Tx. MXirej 
l£-a, cu UTA 12-4, cu Rapid Cluj 1*4 
(neprezentare), Voința cu UTA cu
Rapid 16—0 (neprez.), UTA — Rapid ÎS—• 
(r-fprez.); Giupa II: Steagul Rc^u Ora- 
șvl Stailin cu Dinamo Satu Mare 1G—O, 
cu Metalul Reșița 14—2, cu Chimistul 
Baia Mfetre 15—1, Metalul cu Dinamo S.M. 
IC—6, cu Chimistul 11—5, Dinamo SJML 
cu Chimistul 12—4; Grupa III: Unirea 
Lugoj cu Constructorul Cluj 13—3, cu
Gospodarii București 11—5, cu Caipați 
Sinaia 1€—0 (eliminare prin descorcpie- 
îarea formației), Gospedâ ii cu On- 
strectorul 11—5. cu Carpați 14—€. Ctm- 
strudmul Cluj cu Carpati 16—•: 
IV: r-inamo Bucfjrești cu Gloria CFR 
Oradea 16—0, cu Feroviarul Timieftara 
1€—C. cu Corvinul Hunedoara 14—2. Glo
ria CFR cu Corvinul 9—5, cu Ferovierul 
8—8. Feroviarul cu Corvinul 9—-7.

Formațiile echipelor cîștigătoare 
serii:

C.C.A.: D. 
Grozavu, I.

nregistrat și 
Cluj nu s-a 
irpati Sinaia 

ut de re- 
în între- 
rturie ne 
kiss D»- 
“? condu- 

uptitori
TGa... : -x

- d 
rește an- 
i a hat 
■ie rego-

Pîrvulescu, V. Mieula, 
Keffer, Gh. Gaido$, I.

D.
_______ _ _______ _ .. lo
ri eseu, Gh. Boito-ș; Steagul Roșu: C. Ofi- 
țcrescu, I. Nemeș, .Gh. Voicu, A. Tăirpa, 
V. Rularea, Fr. Harri, I. Mure^an. M- 
CroitoruUnirea: 
hasz,_______________________ ,
Ciosa, L. Bujor; Dinamo București: A- 
Riuzsi, -----
mitru, 
povici, A. Șuii.

Fr. Harri, I.
__ ’___ I. Ardelean, St. Ju- 

I. Popescu, I. Hanțu, A. Cioșa, L

Gh. Szabad, M. Sole, Gh, 
D. Cuc, M. Belușica. j

Gh^X>-

relateze doar faptul, ci 
să ne redea și 

ajuns la îndeplinirea a- 
trasate de Hotărîre. La

Wi

■ ■ 
și modlll C 
liniren a- J ?

Caricatura cu temă sportivă 
n-are drept la... majorat ?Iii sportive de 

profesorilor de
Sto:a<n Eugen
Maksay.

Jn prezent,
școlii se bizuie pe un număr de 32( 
elevi, care sînt pregătiți în raport 
cu aptitudinile lor. Din rmdnî aces-l 
tora se evidențiază elevii Ion Pordea. 
— triplu salt și Nicolae Drăghici,' 
Hermann Neckel — săritura în lun
gime. (P. Popescu — coresp.) ’

CIMPULUNG MOLDOVENESC :|
Printre elevii centrului școlar sHvic _____ ____ _________
din localitate, sportul are numeroșiJ plexul artelor grafice. Și nu ne mai
prieteni ! Recent, cei maii buni schiori> mira faptul că, în ultimii ani, la tra
și centrului școlar au luat parte lat diționalele expoziții plastice întîlnim
un concurs dotat cu , Cupa primului/ caricatura în bună vecinătate cu pic-
cișt>gător“ rezervată ..specialiștilor" în* tura, sculptura sau ilustrația de carte, 
probe’e de fond și coborîre. La fond/ De aceea, anul acesta, ca și în alti 
victoria a revenit elevului Petru Lo-L ani, vizitînd expoziția interregională 
ghin. Ia luptă mare cu cancuremțtâ/de arte plastice, unde desenul umo- 
clasați pe locurile următoare. St./ ristic ocupă un „sector" foarte larg.
Moraru și 1. Btiburzan. In probai ne pregătiserăm blocnotes urile pentru 
de coborîre, cel mai bun punctaj l-au/copioase însemnări despre caricatura 
realizat Ernest Humemuc și Gh. Se-^cu temă sportivă. Dîn păcate, pagi- 
nes’av. In cadrul concur suini a a-xnile rezervate în carnet caricaturii cu 
vut loc si o probă rezervată pionie-X temă sportivă, au rămas imaculate, 
rit’or rare s dat cîști" '’e cau’ă e'c-( Iar subîecttd proiectatelor noastre în- 
vi'or St. Smdilaru și Mihai CelianA semnări a făcut o cotitură de... 180 

(Nictilina Micu — corespondentă)» de grade: în loc să ne ocupăm de

Caricatura este una dintre cele mai 
directe și — implicit 

secția de atletism “,'^5
nor 
zînd 
ricatura se adresează nemijlocit ma
relui public, căruia îi solicită atenția 
și... hazul. Avînd calitatea de a re
flecta, prin intermediul desenului și 
al „poantei", actualitatea cea mai 
stringentă, caricatura și-a cîstigat un 
Ioc de frunte binemeritat în com-

mai popu- 
modalități de comunicare artis- 
Sezisînd latura umoristică 
situații sau evenimente, 
ascuțit moravuri și năravuri, ca-

a u-
satiri-

• • •

PREZENȚA caricaturii cu temă spor
tivă, ne vedem în situația de a vorbi 
despre ABSENȚA ei...

Căci acesta este adevărul: carica
tura cu temă sportivă strălucește 
prin... absență la interesanta expo
ziție din saloanele Galeriei Naționale 
de Artă. Care să fie oare cauza ? Nu 
oferă sportul un teren prielnic pentru 
talentul caricaturiștilor noștri ? Tema 
nu este de larg interes? Sau poate nu 
avem caricaturișfi „de specialitate"?

Nimic din toate acestea !
Că sportul este un izvor de inspi

rație pentru caricatiiriști o dovedește 
faptul că ziarele și revistele abundă 
uneori în caricatură cu temă sportivă, 
de fa desenul umoristic „alb" și pînă la 
cel satiric, de la portreful-caricatură 
și pînă la grupul caricatural. Despre in
teresul pe care îl suscită tema, nu mai 
e desigur nevoie să vorbim noi. Vor- 
bcsc cu destulă căldură sutele 
de spectatori ai întî'nirilor de 
box sau atletism, nenumărații 
ai presei sportive și — firește 
lipsrții . pronosportiști"... <~ît 
clejȚvmte'e ,.de specialitate", este su
ficient să vă amintim că Matty As
lan s-a consacrat în caricatură tocmai

de mii 
fotbal, 

cititori
— ne- 
despre

— Ce ne miră la tine e că faci 
prin desenul umoristic cu temă spor
tivă, că Neagu Rădulescu este și el 
binecunoscut prin reușitele sale por- 
trete-șarjă, că Nell Cobar, Al. Clen- 
ciu, Rik Auerbach și alți caricaturist! 
de. talent au făcut prietenie mai mult 
sau mai puțin... constantă cil sportul.

Atunci, eare să fie cauza ? Se pare 
că unii caricatiiriști socotesc sportul 
drept o temă „minoră". Astfel se ex
plică de ce maestrul 1. Ross și Eugen 
Taru (care au făcut odinioară carica
tură „sportivă" activă, caricatură de 
gazetă sportivă), s-au îndepărtat cu 
totul de acest gen, de ce Neagu Ră
dulescu expune un admirabil portret 
al dirijorului de jazz Sergiu Mala- 
gamba, dar evită să facă același lu
cru cu portretul vreunui as al stadi
oanelor, de ce Matty Asian n-a găsit 
cu cale să aleagă măcar unul din 
cele mai reușite desene umoristice ale 
sale,' pentru a lc prezenta la expozi
ție... Pe de altă parte, realitatea este.

toată ziua sport și toi mică ai rămas— 
că nici caricaturile cu temă sportivi 
nu sînt îndeajuns încurajate. De pildă, 
au trebuit să treacă multi ani pini 
cînd secția de literatură sportivă a 
Editurii Tineretului să se decidă a in
clude în planul său tematic un album 
de caricaturi „sportive".

Pare paradoxală această situație 
atunci, cînd Demostene Botez și Eu
gen Barbu creează romane cu subiect 
sportiv, cînd Maximilian Schulmann_ 
Mac Constantine seu și Eugen Ciucâ 
dăltuiesc sculpturi inspirate din v'.-ta 
sportivă, cînd Octau Anghilntă lu
cian Gri por eseu și Alma Redlingher 
creează picturi cu temă sportivă, cînd 
Jon Vasilescu, Edgar Cosma și N. 
Kirculescu compun miizră pe moti
ve sportive.

Oare caricaturiștii consideră spor
tul o temă prea puțin... c --’'wă?

V. AFNAUTU
M. GODEANU



„Cupa Speranțelor

Despre această problemă am mai scris și, desigur, vom mai scrie. De ce? j 
Pentru că ea reprezintă una dintre cele mai importante probleme actuale ale \ 
mișcării noastre de cultură fizică și sport /

Se știe că cea de a doua plenară a Comitetului de organizare a U.C.F.S. A 
a trecut printre obiectivele anului 1958 și pe acela de a avea înscriși în T 
U.C.F.S. — pînă la sfîrșitul acestui an — 2.000.000 de membri. Pe unii acest C 
obiectiv i-a speriat. Altora li s-a părut a fi un obiectiv dificil de îndeplinit. ) 
Celor mai mulți însă li s-a părut a fi un obiectiv într-adevăr dificil dar totuși S 
posibil de îndeplinit In ce ne privește, ne numărăm printre aceștia din urmă. S

Sîntem deci de părere că există posibilitatea ca în cursul anului 1958 să / 
fie înscriși în U.C.F.S. 2.000.000 de membri. Pentru aceasta însă trebuie înde- ) 
plinite o serie de sarcini. In primul rînd, acțiunea de înscriere în L'.C.F^. { 
nu trebuie considerată ca o campanie care durează într-o anumită perioadă,/ 
ci ca o acțiune permanentă, care nu înce tează. Socotim deci că nu e suficient să \ 
ne mulțumim cu depășirea numărului de membri care au făcut parte în tre- C 
cut din colectivul sportiv, că nu trebuie să ne mulțumim cu depășirea, fie / 
chiar considerabilă a unei cifre de plan. Trebuie să reușim ca în cursul a-) 
nului să înscriem în colectivul sportiv pe toți, dar absolut pe toți, iubitorii de £ 
sport, pe pasionați! și pe mai puțin pasionații acestei activități minunate, dă- ? 
tătoare de noi forțe, de sănătate, de voie bunăr Dacă vom proceda în acest * 
fel, în toate întreprinderile și instituțiile vom reuși să depășim cu mult, cu } 
foarte mult, numărul de membri care au fost în colectivele sportive înainte V 
de reorganizare. r

Este necesar în al doilea rînd să nu rămînă nici un elev, nici un studentX 
în afara U.C.F.S.-ului. Dacă vom reuși acest lucru, zeci și zeci de mii de ti-C 
neri vor îngroșa rîndurile mișcării noastre sportive. /

In al treilea rînd, firește, nu trebuie scăpată din vedere importanța orga-} 
nizării în mișcarea sportivă a ostașilor, care în timpul stagiului militar potC 
deveni valoroși sportivi activi și după lăsarea la vatră pot activa ca unii $ 
dintre cei mai buni propagandiști și instructori îndeosebi la sate. C

Și acum, am ajuns, de fapt, la cea mai importantă dintre sarcini: aceea de/ 
a desfășura o acțiune organizată și atotcuprinzătoare în toate satele patriei \ 
noastre. Numai dacă vom folosi nesecatul rezervor pe care-I reprezintă satele./ 
vom reuși să dovedim că cifra de 2.000.000 de membri nu numai că poate fis 
realizată, dar că ea poate fi chiar și depășită! /

Pentru a susține această afirmație este suficient să arătăm că U.CJ’.S./ 
are avantajul față de mișcarea sindicală sau Uniunea Tineretului Muncitor că i 
poate cuprinde ca membri nu numai pe cei din întreprinderi sau instituții, sau ■ 
numai tineri de o anumită vîrstă, ci pe absolut toți acei care doresc să facăț. 

feport sau cărora le place sportul. Acest fapt, în sine, arată marile posibilități/ 
’ale mișcării sportive. Dar, pentru ca posibilitatea înscrierii a 2.006.000 dej 
membri să devină realitate, trebuie să depunem cu toții: sportivi, iubitori ai/ 
sportului, activiști ai mișcării sportive, strădanii neîncetate în domeniul pro-\ 
pagandistic. organizatoric și competițional. C

Penlru realizarea acestei atît de importante sarcini, nu trebuie precupețit S 
nici un efort! Numai in felul acesta vom putea spune că ne-am făcut datoria.\ 
contribuind fiecare cu posibilitățile sale, la realizarea cotiturii atît de necesară 2 
în mișcarea noastră sportivă, la traducerea in viață a hotărîrii partidului și\ 
guve.-T1': no-’r;i. înlr-un do'-emu dintre cele inai importante pentru sănăta-/ 
tea oanxuiilor muncii și dezvoltarea armonioasă fizică și intelectuală a tine-' 
retului de la orașe și de la sate. Z

/țri care a tras ip bază, după care Se- 
kularaț a tras... In portar. Două goluri 
din 5 pemaUiuri I Mai putea ciȘlge 
Steaua Roșie ? Dinamovișlii au crezut
că nu. Dar... Pe tind, Sânt ti, Idpoși- 
novici și Benko ratează ! Apti Mutuș 
a marcat, pentru ca ultimul, Hmetin.aă 
rateze și el. Un singur gol din 5 lovi
turi de la 11 m.I Rezultai final 3—2 
pentru Steaua Roșie

...Sistemele de calificare nu se vor o- 
pri, desigur, aici. De pe acum se pre- 
cumzt'cieă unele modificări. In Franța, 
de pildă, se intenționează disputarea 
unui mată (început mai devreme) pînă 
la înscrierea golului tridorias. Deci 
poate Ji în min 190 sau 1'56 in aceeași 
zi I Iar la noi se vorbește de .calificarea 
echipei rnui tinere, care să ‘mlocuiască 
actuala prevedere a rejucării pini ta 
desemnarea imei echipe învingătoare.

Vă mei mirați de ce place chi 
mult Cupa ?-^

După <20 de minute de joc egal

REJUCARE, TRAGERE LA SORTI SAU... PENALTIURI?
Unde se vede de ee „Cupa44 place atât de înalt

Cupa este o competiție în mare stimă 
Vulindenl. Ea place prin caracterul 
a eliminatoria și prin desfășurarea 

sa țditiă. de neprevăzut. Geea ce — în 
fond — o deosebește de campionat, 
care-i o competiție de regularitate.

Cite „victime" nu face Cupa intr-o 
etapă și cite visuri nu dăruiește de-a 
lungul unui sezon ? Ca la box: o lo
vitură decisivă (o directă la bărbie 
sau un upercut năprasnic) și meciul 
s-a jucat Favoritul a fost detronat 
printr-un adevărat K.O. și load i-a 
fost luat de echipa considerată puțin 
înainte ca victimă sigură... Și dacă lo
vitura decisivă intirzie și timpul regu
lamentar s-a scurs, atunci intervin pre
lungirile. Pentru că, vedeți dvs. Cupa 
mai ere o particularitate: trebuind să 
dea neapărat un învingător, jocurile 
terminale li egalitate în 90 de minute 
se prelungesc cu cite două reprize a 15 
minute (c vorba, desigur, de fotbal).

Și dacă și în această situație se 
menține egalitatea, ce se inlimplă ?... 
Cum se califică mai departe echipele ?

Zici, Cupa'-prezintă a’te aspecte ine
dite carc-i măresc airacțiozilatea și 
chiar nota de neprevăzut. Pentru că, 
veți vedea mai jos, nu în toate părțile 
se înfîmplă la fel.

...Record francez doborît (și la fot
bal există recorduri...): meciul de cupă 
Nantes (divizia II profesionistă)—Ca
en (amatori) s-a jucat de cinci ori 
piuă cind una din echipe (Nantes) a 
marcat unicul gol și s-a calificai. De 
trei ori cele două echipe au jucat cite 
120 minute, a patra oară au jucat nu
mai 20 de minute și partida s-a între
rupt din cauza timpului nefavorabil, 
iar c. cincca oară 90 de minute. In to
tal ■ 7 orc și 50 de minute t

Deci rejucare pînă la desemnarea 
ciștigătoruliii. așa cum este în prezent 
și la noi.

...Recordul mondial aparține unui 
joc britanic, din anul 1928: Lepton șt 
Ilford au jucat timp de nouă ore și 20 
de minide pînă cind Leyton a reușit să 
înscrie punctul victoriei Un adevărat 
'(naratori fotbalistic.
» ^.Calificare prin tragere la sorți. O

ȚICU SIMtON

astfel de dispoziție exista la lipi, CB 
mulți ani înainte, pentru a preînnmpina 
orice maraton. Nu s-a aplicai pentru 
că singurele jocuri... predispuse la... 
marafonlsm au dat pirul la urmă un în
vingător (Rapid-Venus s-a rejucat de 
vreo trei ori). Apoi a intervenit.-

...Calificarea echipei in deplasare. 
Indiferent dacă se iniilneau echipe de 
categorii diferite sau de aceeași cate
gorie, se califica pentru tund urmă
tor (in caz de egalitate după prelun
giri) echipa care se deplasa. Vu mai 
amintiți meciul C.C.A.—Progresai 
Oradea 2—2, nu? Orădenii au mers 
mai departe rină in finală și au riști- 
gat Cupa.

...In fine ca ificarea prin... lovituri de 
la 11 m.f Na-i vorba de lovituri de la 
11 m. acordate in timpul jocului, tide 
altele, după scurgerea timpului de joc. 
Sistemul acesta există în prezent in Iu
goslavia și — se pare că — in Cir le 
și Mexic. Recent. douâ meciuri d-n Cupa 
Iugoslaviei au fost decise de astfel de 
lovituri de la 11 m. Radnicki Sonibor 
și Haiduk Split au terminat la egali
tate după prelungiri : 2!—2. După joc 
echipele au beneficiat (conform unej 
dispoziții a federației) de cite 5 lovi
turi de la 11 m. A executed întîi Hai
duk și a transformat mimai două. Bu
curie în tabăra echipei Radnicki! Bar 
de scurtă durată. Cind i-a venit rândul, 
Radnicki a înscris tot două goluri. 
Deci, din nou egalitate: 4—4. Atunci 
s-au acordat încă Trei penaltiuri de fie
care parte: Haiduk a marcat două go
luri. Radnicki numai anul. Scor final': 
6—5 pentru Haiduk, după 16 penal- 
tiuri III... .

...In al doilea meci s-an irrftlnit 
Steaua Roșie Belgrad și Dinamo Za
greb. După 90 de minate scorul era 
1—1; după 120 de minute: tot 1—1. 
Au intervenit loviturile de la 11 m. Vă 
închipuiți vreo 22.000 de spectatori 
care au rămas la locurile lor pentru a 
asista la o adevărată întrecere a măies
triei Ir. execuție și a... nervilor A înce
put Steaua Rosie Zekooici a tras afa 
ră. apoi pe find Hostiei și Statanmici 
au transformat: a venit riadul tui Mi-

,,Cupa Speranțelor" s-a încheiat de 
aproape o sâptărrrînă, dar întreaga 
desfășurare a întrecerilor ne obligă 
să revenim cu o serie de .deehtrații 
și amănunte menite să oglindească 
mtmea de pregătire a eoncirrstiltd, 
disputarea tai, precum și problemele 
ivite, a căror rezolvare va ajuta la 
dezvoltarea sdhiiulai. Pentru începui 
vom sublinia atmosfera prietenească, 
discuțiile animate, serile plăcuțe pe 
trecute la cabană, unde cunoscutul 
mterpret de muzică ușoară Gioni Di
mitri u se dovedea un admirabil ani
mator.

De t'tfel, această caldă ambianță a 
fost amintită și de ecnducătertfl echi
pei Franței, Jean Vincent:

„La dumneavoastră am sârrțit c§n 
plin ospitalitatea orientului și exube
ranța îatinîter. Prietenie, i«ie bană, 
deplină înțelegere și un concurs per
fect organizat. In plus, victoria noas
tră in toare probele... Ce puteam 
dori mai mult ?“

Elocventă este și declarația antre
norului schjorHor austrieci. Otto Rie
der:

„Ne-am bucurat foarte mult aflînd 
că v<mh parjicipa la o compeiiție re
zervată tineretului, organizată de țara 
dumneavoastră, a cărei reputație de 
bună gazdă este recunoscută. 
Regret iasă două lucruri : că nu 
am cîștigat nici una din cele două 
probe la care am participat si că 
nu putem lua parte la proba de cc- 
borire (K.R.: declarația a f -st r.-.ctă 
dură disputarea slalomnlui uriaș). 
Și așa însă, rămîn cu o aiEi^fire p'.â- 
cută și cu dorința de a participa < ri- 
cînd la un concirrs organizat in Ri- 
nânla. Aș mai ivea să spun cîteva 
cuvinte despre schiorii dnmn?»ioast-ă: 
stet foarte talentati. curajos’, au in- 
«Bsîfâ o tehnic?, tnodernâ. dar nu au 
sufirisnți kilometri alunecare în pi
cioare. Sîrrt convins că dacă s-ar 
antrena în aceleași condiții ca Kee
ning, Dietrich, Miedler. Merzinger 
sau Kneisl. care reprezintă viitorul 
schiului austriac, ar ajunge și ei, la 
vîrsta seni ora tuliii. la aceeași taloare 
cu aceștia".

Arrientrul ..sperauțelob* Poioniei. 
Szc7epaaidc Zagonicy, s-a ocupat mai r 
mult de comportarea ..băieților" lui ■ 
și de cord Țiife de concurs:

_Sint mîhnit că schiorii polonezi 
nu s-au clasat pe locuri fruntașe in 
nici una din cete trei probe. Eram 
convinși că nu-i vom putea învinge 
pe reprezentanții Franței și Austriei, 
dar speram că vom putea „ciupi" un 
loc doi sau trei. Tinerii dumneavoas
tră s-au dovedit însă mai bine puși

•cood îti

I

(P- g)

Lază din semijinala. Cupei, ediția 1956, terminată la egalitate i(2—-2) și 
ciștigată de echipa In deplasare (Progresul Oradea) in detrimentul echipai 
gazdă (C.C.A.) Clișeul nostru înfăHyeaaă *> lupii ipMbnu bulon, îrttr-e VMl, 
Tiriac, Borta .(Progresul) și Quisle (C.C-A.J,

văzută de oaspeți

Gi:_ Babin a fost unul din aaticureuiii de bază ai reprezentativei noastră- 
de tinerei. lata-1 in fedografe, irecind printr-una din porțile probei de- 
situam.

la punct, mai talentați și ne-au în
vins caieguric. Am comingerea însă 
că într-o viitoare întrecere ne vom 
comporta mai bine și vom reprezenta 
cu cinste tradiția schiului polonez. 
Despre pârlii, numai cirvinte bune.

r.-t-e ca in ciuda condițiilor at- 
«unifirirr vâAt aeprtelnice să asi
gurați pinii ,.iarr", dificile și bine 
wjpijhe. Este încă iui argument pentru 
a participa și în viher cu cea mal 
mare plăcere la un concurs organi
zat de Rominia-".

Ir. 1-^âh’jă cu starea pîruiktr vTem 
să facem însă o precizare. b«e-a bucu 
rat ți pe noi faptul că în zilele de 
concurs schiorii au avut la dispoziție 
pante hrirrte, cnrzțate, "ngrijiie. Pă
cat însă tâ toarte amenajările au fost 
făcute in rhimeie zile, adică atunci 
când se punea problema dacă „Copa 
„Speranțelor" se va ține în Postăvar 
sau în Bucegi. Pînă la 9 februarie 
Pirlia Lupului era folosibilă pe o por 
ținne redusă, fapt care a împiedicat 
disputarea concursurilor cu caracter 
republican (de pildă, coborirea din, D. STANCELESGU

la campionatele de patinaj ?
De ce atît de multi arbitri bucureștii

republicane de pati- 
deveeiit în ultimii ani 
împrejurărilor — o 
dar care, din neferi- 
Laeni Roșu ne-a fur

tecaftt^i tirres-

so
ci — în acest an — se 

învățăm inie măcar din pă- 
anul trecut, pentru evita- 
surplus de cheltuieli care 

devină o risipă periodică 
amatorilor de patinaj

Campionatele 
r>aj viteză au 
— prin forța 
poveste hazlie 
cire. ne costă.
nizat anul trecut primul capitol im
portant din această adevărată „Odi
see" a patinatorilor. In timp ce 
pista îngheța noaptea ți se topea 
zwa — ca intr-o versiune modernă 

și sportivă a le
gendei meșterului 
Manole — o arma
tă de oficiali îți pe
trecea o 'acauță 
plăcută intr-una 
din cele mai nhorești 
tice. Dacă, firește, capriciile fermo- 
metrului nu pot fi prevăzut-, au 
cotit însă 
vor trage 
fania de 
rea acelui 
tinde să
ui favoarea 
ți de... vilegiatură.

Speranță zadarnică! Noua ediție a 
campionatelor de patinaj-viteză — 
de data asta cu un nou sediu — 
Miercurea Quc — ne-a întărit con
vingerea asupra fidelității numerosu
lui grup de specialiști în a urmări 
incertele noastre întreceri pe pista de 
gheață. O singură zi de concurs,

Foto : D, STANCULi’SCU
„Xtopa Valea Lupului", organizată de 
Voința) și a încurcat antrenamentele 
lotului romîn pentru „Gupa Speranțe
lor'". Tinerii schiori au trebuit sa plece 
In Bucegi și să Iacă antrenamente' 
pentru proba de coborîre pe Valea 
lui Carp, deoarece Valea Lupului nu 
fusese amenajată.

Direcția combinatului Poiana Stalin 
și responsabilul tehnic {Ion Co- 

j’r^ara) au așteptat un concurs jater- 
națioăal pentru a pune la punct cea 
mai bună pirite din țară... Firește, în 
această privință o vină are și T'cde- 
rația Romînă de Schi-Bob, care nu 
s-a îngrijit îndeaproape, nu a corttro-. 
lat și nu a luat măsuri energice pen- 
t-u amenajarea din vreme, în cele 
mai bune condiții, a piftiilor din Pos
tăvar. Iar că pantele puteau fi ante- 
najate în cele mai bune cond.ții, chiar 
ou cîteva săptămîni în urmă, o dove-' 
dese 
cele 
ierni 

declarațiile oaspeților, făcute în 
mai călduroase zile ale acestei 
blînde.

care a prilejuit doar stabilirea în
vingătorilor în probele de junieri 14

15—16 ani, a oferit celor 12 
aduși cu sacrificii și 
generozitate din Br.u- 
recreație de crteva zi'.e. 
era indispensabilă? De- 
Peniru că din această 

arbitri daar vreo patru 
necesari, restul puțind 

lipsi fără nici o pa
gubă (ba chiar cu 
un ciștig reofru 
fondurile federați
ei). De exei. piu,, 
era nevoie să fie1 

i din Capitală un „»r— 
cînd

fi
„tehniciejsi" 
inexplicabilă 
reștî, o nouă 
Prezența lor 
sigur că nu. 
.familie" de 
membri erau 

cel? at 
clieltioelile 

arbMri
.șo

ca nu făceau parte di».’ 
faWiiață buct.rcș ecriă 

la toae competițiile tan- 
patinajului. O stare de 

dăinuie de multă vreme.

adus tocmry
bitru cu iirft.-rtnațiîte" curd hr 
fond atribuția acestuia se redwce la 
o muncă simplă, de crainic? Sau era 
nevoie de un .arbitru de turnantă 
care să fie numaidecît din Bucu
rești. mai cu seamă c’nd cel «dus a 
trebuit să se mai și inițieze de la 
localnici? fată etan; din 
exemple care au umflat 
campionatului îr> trim ce 
cu calificare, din localitate, au 
mal" pentru 
tradiționala 
nelipsită de 
portante ale 
lucruri care 
stânjenind promovarea ți întrebuința
rea atbilri'lor de patinaj’ din provin
cie.

Aceste aspecte s’nt elocvente indi- 
cînd o risipă a fondurilor federației 
și e nefirească -atitudine de subapre
ciere a posibilităților loca'e în ma'erie 
de arbitraj. De altfel arbitrul principat* 1 
Alexe Voiufchi, care are obiceiel să. 
se identifice cu comisia de organi
zare. erijîndu-se întotdeauna în atot
știutor {„Regulamentul sânt eu și c«i] 
asta basta !“) a redus activitatea 
calnîcilor la atribuții minore.

Dar pentru „pretențiile" unui 
bitru,, fie 
venit cale 
merită să
UJtufal-
campionate!

lo-j

ar
și 

nu
ci chiar ți principat 
lungă din București, 

curgă atîția bani pe apa... 
Atenție deci la viitawele

i» m.



privire de ansamblu asupra dezvoltării turismului
Unele probleme actuale

Fie-ne îngăduit să începem aceste rînduri dedicate dezvoltării turismului în cei 10 ani de repu
blică populară ai țării noastre, cu o concluzie pe care — de fapt — ar fi trebuit s-o păstrăm 
pentru finalul articolului: TURISMUL A DEVENIT O NECESITATE pentru oamenii muncii din R. P.

Romînă. Cei peste două milioane de amatori de drumeție care în 1957 au bătut drumurile țării de la un 
cap la altul, demonstrează fără putință de tăgadă adevărul subli niat mai sus. 2.000.000 de turiști 
într-un singur an — iată o cifră care cu 10 ani în urmă părea de domeniul utopiei!

Uriașa dezvoltare pe care a luat-o 
•ceasta activitate, are ca semn di
stinctiv caracterul instructiv-patriotic 
căpătat în ultimul timp: participanții 
la excursii, prin viața pe care o duc 
In mijlocul naturii, nu numai că își 
întăresc fizic organismul, dar tot
odată își îmbogățesc cunoștințele a- 
supra reliefului bogățiilor și frumu
seților țării, a monumentelor ei isto
rice, vizionează spectacole etc.

Dar, practicarea turismului a des
chis și alte sectoare de activitate. Să 
numim, de pildă, cunoscutele compe
tiții „Drumeții veseli”, care azi la 
nici doi ani de la inaugurare au atins 
o dezvoltare nebănuita, captînd aten
ția maselor de elevi, profesori și pă
rinți. împletind cum nu se poate mai 
bine turismul (elevii claselor cîștigă- 
toare primesc ca premiu o excursie în 
grup) cu dorința de a cunoaște trecu
tul de luptă al țării noastre, frumu
sețile ei naturale, realizările regimului 
de democrație populară, ale Uniunii 
Sovietice și țărilor care construiesc 
socialismul.

Pe de altă parte, s-au dezvoltat o 
sumedenie de . calități ale amatorilor 
de drumeție. Să amintim — în citeva 
cuvinte — creșterea numărului celor 
care atunci cînd pleacă în drumețit 
nu uită să pună în sac un aDarat de 
fotografiat și cîteva filme, pentru a 
fcnortaliza pe peliculă peisajele, locu
rile și oamenii ce li se par mai demni 
de reținut, contribuind astfel la popu
larizarea frumuseților patriei noastre. 
In plus, cei mai avansați predau în
cepătorilor (în cadrul cursurilor foto 
ce au luat ființă aproape în fiecare 
oraș mai însemnat al țării) tainele 
acestei plăcute ocupații, tar an de an, 
cele mai bune producții ale acestora 
au fost reunite în expoziții, culminînd 
cu expozițiile de fotografii turistice 
organizate pe țară.

Izvorîte tot din practicarea drume
ției, concursurile de orientare turistică, 
a căror organizare a început în țara 
noastră în ultimii zece ani, sînt tot 
mai îndrăgite de tineret. Parcurgerea 
unui traseu fix, cu sumare indicații 
de itinerariu și mai mult pe baza a- 
parătelor de orientare, pregătește pe 
turiști pentru o cît mai bună orientare 
în teren. Caracterul aplicativ al ace
stui gen de întrecere a trezit la o ac
tivitate intensă regiuni care nu aveau 
tradiție turistică (lași, Craiova, Galați, 
Constanța)-

Să nu uităm numeroasele cărți tu
ristice pe care teascurile tipografiilor 
(din nefericire într-un tiraj cu totul 
insuficient) le-att adus în ultima vre
me în vitrinele librăriilor, filmele do
cumentare și jurnale cinematografice 
de actualități care prezintă monumen
tele naturale ale țării, numeroasele 
picturi cu subiect turistic din expozi
țiile deschise în ultima vreme etc-

178 de cabane stau la dispoziția 
turiștilor

Este suficient să luați unul din ve
chile anuare ale activității fostelor 
aaocietăți turistice. ^îu veți găsi în nici 
renul date prea numeroase asupra pu
ținelor cabane pe care puteau să le 
jpună la dispoziția amatorilor de dru- 
itneție. De aceea, în 1949, atunci cînd 
rlactivitatea turistică a devenit o pro- 
iblemă de stat, existau 88 cabane cu 
-4400 locuri de dormit. Astăzi stau Ia 
«dispoziția oamenilor muncii din țara 
ifloastră peste 170 cabane cu circa 
țlO.OOO locuri de dormit, răspîndite în

O SITIATIE li^TOILIEWWMILA
Nu de mult ne-a vizitat la redacție 

tov. Gh. Nenciu, președintele comite
tului de organizare a U.C.F.S. din 
raionul 1 Mai. Firește că atunci cînd 
l-am văzut intrînd pe ușă ne-am 
pregătit notesul, convinși fiind că 
tov. Gh. Nenciu ne aduce cele mai 
proaspete și mai importante vești din 
raionul 1 Mai. Văzînd însă gestul 
nostru, vizitatorul a zîmbit și apoi 
ne-a spus calm :

— Am venit să-mi recomandați un 
film. Nu știți unde sînt matinee, a- 
cum dimineața?

După ce prima clipă de surprin
dere a trecut, tov. Gh- Nenciu ne-a 
relatat situația deosebit de gravă în 
care se găsește. Atît comitetul de 

toate regiunile țării. La multe a fost 
introdusă apă potabilă, au fost elec
trificate și dotate cu instalație de gaz 
metan în ultimii ani.

Colectivele turistice obștești, care 
activează în țară, nu numai că mobi
lizează pe turiști în practicarea acestei 
frumoase activități, dar ajută la con
servarea patrimoniului turistic și mar
carea traseelor. Astăzi există circa 
350 trasee turistice marcate, în lun
gime de aproape 7000 km. Fără îndo
ială, nu întotdeauna starea marcaje
lor este cea mai bună și nu s-a tăcut 
încă totul pentru marcarea tuturor re
giunilor turistice din țara noastră-

După o zi petrecută in mijlocul 
spre căminele lor.

Este de datoria turiștilor ca să ajute 
la întreținerea lor și la efectuarea de 
noi marcaje.

In colaborare cu Comisia Monu
mentelor Naturii, mișcarea turistică a 
adus un important aport la ocrotirea 
faunei și florei aflate în parcul națio
nal din munții Retezat. Pe lîngă unele 
cabane (Peștera, Omul, Babele) s-au 
creat microrezervații naturale cit ace
lași scop: ocrotirea florei specifice. 
Frumoasa peșteră de Ia Tecuri a fost 
dotată cu o poartă pentru proteguiri. 
In plus, este sprijinită crearea parcu
lui turistic preconizat să ia ființă în 
munții Apuseni.

Educația turiștilor

In ultima vreme se observă — în 
special Ia turiștii mai tinerii — o de
formare a înțelesului cuvîntului „ca
bană": ei ar dori să găsească la aceste 
locuri de adăpost cel puțin o casă de 
odihnă și un restaurant de lux care 
să satisfacă și pe cei mai capricioși I 
Or, cabana nu este decît o etapă în 
calea pe care un drumeț și-a ales-o 
și unde se oprește numai pentru cîteva 
ceasuri de odihnă. Sacul de munte, bi
donul cu apă, trusa medicală — sînt 
accesorii pe care orice turist trebuie 
să și le poarte cu el.

Dar așa cum am mai spus, ama
torii de drumeție care ignorează încă 
adevăratul conținut al turismului, pre 
tind de la cabane nu numai mîncăruri 
calde în permanen.ță, cu sortimente 
foarte bogate, țigări, chibrit etc., dar 
sînt gata să arunce anatema asupra 
oricui, dacă la cabana respectivă nu 
este posibilă amenajarea apei curgă
toare sau dacă nu s-a introdus încă 
lumină electrică.

Trebuie știut că în R- D. Germană, 
Franța și în alte țări cu tradiție 
turistică, cabanele oferă pur și simplu 
numai adăpost, turiștii trebuind să-și 
ia în sac alimente și sacul de dormit 
realizat din două cearceafuri cusute 
pe trei laturi etc. De remarcat că în 
foarte multe țări turiștii își prepară 

organizare a U.C.F.S. din raionul 
1 Mai, cît și cel al raionului I. V. 
Stalin sînt de mult timp în situația 
de a nu-și putea desfășura activita
tea din lipsa unui sediu. Aciuite, după 
multe tergiversări, în b-dul Magheru 
22 (acolo unde a fost sediul aso
ciației Progresul) cele două comitete 
raionale au o singură cameră, în 
care lucrurile sfau claie peste gră
madă. Asta însă încă nu ar fi prea 
grav. De fapt situația este alarmantă 
și iată pentru ce.

Localul a fost predat C.C. al sindi
catului I.A.S. care are intenția să 
facă aci un club. In vederea acestui 
lucru a fost numită o responsabilă 
a viitorului club care are cheia de la ușa 
de intrare. Cînd această tovarășă nu 

vinp, activitatea celor două comitete 

singuri hrana la cabană, își spală sin
guri vasele.

Cei care doresc ca la cabană să gă
sească mărci poștale, chibrituri, țigări 
și alte lucruri pe care și le pot aduce 
singuri, ar trebui să se gîndească că 
turismul trebuie să devină într-o mai 
mare măsură un bun al maselor, ac
cesibil din punct de vedere al costu
lui. Ar mai trebui să știe că transpor
tul fiecărui obiect la cabane — care 
în majoritatea cazurilor sînt situate pe 
înălțimi — se face cu cheltuieli și 
greutăți, și că aceasta influențează 
costul turismului. înțelegerea acestei 
situații ar putea aduce și mai multe 

munților, excursioniștii se îndreaptă 

îmbunătățiri patrimoniului turistic. La 
ieftinirea turismului, un aport de sea
mă îl pot aduce Ministerul Bunurilor 
de Consuni ca și UCECOM-ul, care 
ar trebui să producă mărfuri ieftine și 
de cantitate cît mai bună pentru turiști 
(corturi, mașini simple de gătit cu 

spirt, concentrate alimentare în compri
mate îmbrăcăminte de bună calitate 
etc.).

Nicăieri ca la cabane nu se poate 
vedea mai bine poziția pe care o au 
oamenii față de avutul obștesc. A de
venit din nefericire un lucru aproape 
obișnuit scrierea numelui pe pereții 
cabanelor, ștergerea bocancilor cu 
pătura de acoperit etc., TK., fapte 
care dovedesc cum nu se poate mai 
bine lipsa de educație a unor așa-ziși 
turiști. Ce încredere se poate avea în 
astfel de oameni, care probabil că 
își manifestă aceeași grijă față de 
avutul obștesc și la locurile lor de 
muncă, risipind materia primă, ma
terialele și stricînd uneltele ? Alții își 
manifestă „veselia" făcînd scandal la

Consfătuirea pe țară a fotbalului

UN PRIM CONTACT UTIL Șl REUȘIT INTRE BIROUL FEDERAȚIEI 
ROMINE Și FACTORII ACTIVI Al FOTBALULUI NOSTRU

Ziua de ieri a marcat un eveniment 
important pentru activitatea fotbalu
lui nostrir: consfătuirea pe țară cu 
antrenori, arbitri, jucători, conducă
tori, activiști voluntari și reprezen
tanți ai presei sportive.

Lucrările consfătuirii au fost susți
nute de două referate de bază. In pri
mul, cu caracter organizatoric și com- 
petițional, tov. Ion Stoian — secreta
rul general al federației romîne de 
fotbal — a făcut o expunere asupra 

raionale U.C.F.S. (acum în plină 
campanie de reorganizare și de Spar- 
tachiadă) este dusă pe... . coridoare.

Pe bună dreptate activiștii acestor 
două comitete raionale sînt demo
bilizați. Nu există posibilitatea pen
tru desfășurarea unei rodnice activi
tăți obștești, ajutor atît de prețios 
mișcării sportive. Ședințele de ins
tructaj se țin după multe amînări 
așa îneît nimeni riu mai știe cînd și 
unde trebuie să aibă loc. Conside
răm această situație intolerabilă și 
sperăm că Sfaturile populare raio
nale în cauză vor interveni energic 
pentru soluționarea ei. Să fie chiar 
atît de greu să se găsească două 
camere pentru aceste două comitete 
raionale de organizare a U.C-F.S. ? 
.Este gțejf de presupus.., 

cabană și consumînd peste măsură 
băuturi alcoolice — obiceiuri pe care 
probabil că le au și acasă, deranjînd 
colocatarii, cînd de fapt, turistul tre
buie să respecte cabana ca pe pro- 
pria-i locuință.

Poezia turismului

Trebuie să reînviem poezia turismu
lui. turismul adevărat! Există destui 
masivi muntoși puțin cercetați (așa 
cum ar fi Rodna sau Vrancea) și 
asta pentru că pe acolo există puține 
case de adăpost. Dar. nu este oare 
mai frumos ca să pornim la drum 
și prin locurile unde nu există încă 
marcaje, să ne adăpostim la refugii 
sau chiar la stîne, să stăm de vorbă 
cu baci sfătoși ? Putem alia cu acea
stă ocazie destule legende și povestiri 
din bătrîni, pe care acum turiștii mai 
tineri nu știu să le caute, să le gă
sească frumusețea, să le prețuiascâ. 
Este oare mai plăcut să mergem nu
mai și numai pe drumurile marcate 
și să nu căutăm să descoperim și 
alte poteci nestrăbătute ? Dacă s-ar ii 
mers numai pe drumuri marcate și 
șosele asfaltate ar fi fost văzut în 
Pamir vreodată „omul zăpezii" și gă
site urmele lui ? Ar fi putut avea loc 
vreodată marile descoperiri geogra
fice? De aceea spunem că ar trebui 
reînviată poezia turismului cu adevă 
râtul ei conținut

★

Hotărîrea Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn și a 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne cu privire Ia reorga
nizarea mișcării de cultură fizică și 
sport din Republica Populară Romînă- 
prevede ca „în vederea unei mai largi 
dezvoltări a activității de turism și 
excursii se va înființa asociația „Tu
rismul Popular". Cu ajutorul acestei 
asociații va trebui ca structura de 
clasă a turismnlir să se îmbunătățea
scă și mai mult și totodată să se ducă 
o muncă intensă de educare a amato
rilor de drumeție. Și, în plus, iubito
rii turismului din întreprinderi vor 
trebui să folosească cît mai bine acea 
parte cuvenită turismului din fondul 
întreprinderii, parte care în momentul 
de față se folosește în prea puțină 
măsură în vederea acestei activități.

Asociația „Turismul Popular" va 
trebui să mobilizeze mai departe pe 
iubitorii drumeției pentru îmbunătăți
rea amenajărilor făcute ca și pentru 
viitoare amenajări turistice, pentru 
mărirea rețelei de marcaje, și, mai 1 
ales, să-i mobilizeze în cunoașterea 
frumuseților patriei, trecutului de luptă 
al poporului, realizărilor regimului de 
democrație populară, educației patrio
tice în spiritul grijii față de avutul 
obștesc- 

structurii organizatorice a fotbalului, 
făcînd totodată cunoscute și primele 
măsuri de acest ordin luate de con
ducerea federației. In ce privește ca
lendarul competițional, este cel cu
noscut, cu excepția campionatului re
publican de juniori, al cărui retur nu 
se mai dispută.

A luat apoi cuvîntul, tov. Corneliu 
Mănescu — președintele federației ro
mîne de fotbal — care a expus pro
gramul de activitate al noului organ 
de conducere a fotbalului. Președintele 
federației a arătat care sînt sarcinile 
și problemele actuale ale fotbalului 
nostru, ținînd seama de activitatea 
nesatisfăcătoare a acestui sport în a- 
nul trecut. Principalele obiective ale 
Biroului Federal sînt următoarele: 
disputarea regulată a campionatului 
și cupei, legătură strinsă cu secțiile 
de fotbal ale colectivelor și cluburilor, 
îndrumarea și sprijinirea activității 
antrenorilor, întărirea competenței și 
autorității arbitrilor, urmărirea sub 
toate aspectele a activității jucătorilor.

Ocupîndu-se în mod special de pro
blema ridicării nivelului fotbalului, 
tov. Corneliu Mănescu a arătat că în 
viitor se va pune un accent deosebit 
pe pregătirea atletică a jucătorilor, în 
aceeași măsură în care se va urmări 
ridicarea, țduiicii individuale. Lărgi-

La box: Dinamo București— 
Gwardia(R. P. Polonă) 10-10

VARȘOVIA, 17 (prin telefon). — 
Prima întîlnire susținută de echipa 
de box DINAMO ' BUCUREȘTI în 
R.P. Polonă s a terminat la egalitate: 
10—10, în compania unei selecționate 
a clubului GWARBIA. Gala a avut 
loc în sala care a găzduit în 1953 
campionatele europene de box, în pre
zența unui public cifrat la peste 
5.000 spectatori. Dintre pugiliștii noș
tri s-au remarcat, în mod deosebit, 
Vasile Mariuțan (autorul unei frumoa
se victorii înainte de limită), Pun. \’i- 
colae, Ștefan Cojan și — cu toate ci 
au pierdut — D. Gheorghiu și /. 
Dragnea.

Iată rezultatele tehnice, în ordinea 
categoriilor: Puia Kicolae (D) b p. 
F. Justka (G); K. Botoarski (G) b.p. 
C. Gheorghiu (D): M. Farkaș (D) 
b.p. T. Borzochowski (G): K. Buikus 
(G) b. p. Dăndă Done (D): C. Dumi
trescu (D) b. p. P. Pope (G): H. Zie
linski b.p. Z. Dragnea (D): St. Cojan 
(D) b.p. VI. Rozowski (G); T. V ala- 
szek (G) b.p. D. Gheorghiu: L. Mi- 
halak (G) b.p. Qhețu Ve icu (D) ; V. 
Mariuțan (D) b. ab.’ I. E. Lastnik (G).

Miercuri, la Lodz, dinamoviștii bucu-: 
reșteni vor susține o nouă întîlnire 
întîlnind tot o selecționată a efubuhu 
Gwardia.

Deoarece la clubul 6-in Câlimă- 
naști sînt puține mese de șah, 
trebuie să aștepți ore întregi pmâ 
să joci o partidă.

De dimineață, de la șase 
La club se strînge-o coadă groasă, 
Căci șahu-aici nu-i sport de mase. 
Ci, cum vedeți, e sport... de-o masă I

Unele echipe, deși reușesc^M^ 
un moment dat să conducă, nH 
știu să mențină scorul favorabil 
pîna* la sfîrșit

încerc cu-n sfat să-i pun puțin în 
gardă,

Ca-n viitor să scape de eșec ■ 
Cind au un avantaj, ca să nu-l piardă. 
Să și-l... depună repede la C.E.C. t

La fabrica de țigarete „Buai- 
rești” activitatea sportivă este 
slabă.

Văzînd cit e de slab acest resortt 
Atn întrebat pe unii: — Mă scuzați, 
Aici în fabrică nu faceți sport ?
— Ba facem... Sport, Victoria, Car pățit

Din ca»uza absentei conouren- 
țihor respectivi, probele de sări
turi din cadrul celui de al doilea 
concurs de natație al anului nu 
s-au mai disputat.

Trebuie să luăm măsuri,
Asia nu se poate admite:
Probele de sărituri,
Tocmai ele-au fost... sărite !

JACK BERARIU 
V. D. POPA

rea caracterului de masă al fotbalului, 
crearea cît mai multor echipe de va
loare internațională, încurajarea pro
movării elementelor tinere etc. sînt de 
asemenea obiective ale conducerii fe
derației.

Au urmat vii discuții în cursul că
rora o serie de antrenori, arbitri și 
activiști voluntari au contribuit Ia ni
velul ridicat al lucrărilor.

Din partea U.C.F.S., a luat cuvin- 
tul tov. I. Balaș, vicepreședinte, care 
a subliniat că în această consfătuire 
au fost discutate o serie de probleme 
noi și interesante. în continuare, tov, 
Z. Balaș s-a ocupat de cîteva cauze 
mai importante ale situației nesatisfă- 
căioare a fotbalului nostru: lipsa u. 
nei munci de adîncime, goana după 
rezultate, lipsa unei conduceri unita
re, lipsuri în munca de educație ce
tățenească a jucătorilor, exprimîn- 
duși convingerea că Biroul Federal 
va lua măsurile cele mai potrivite 
pentru redresarea fotbalului.

In încheierea consfătuirii, tov. Cor
neliu Mănescu a subliniat reușita a- 
cestei consfătuiri a federației cu fac
torii fotbalului, cărora le-a urat mult 
succes în munca grea dar frumoasă, 
pentru interesele majore ale fotbalului 
rominesc.



Zilele acestui februarie primăvăratic
au invitat la jocuri amicale ECHIPELE DE FOTBAL

Pasionații fotbalului, îmbiați și de 
timpul primăvăratic, au fost prezenți 
în număr mare la primele jocuri pu
blice — bineînțeles cu caracter de pre
gătire — care s-au desfășurat dumini
că în multe orașe din tară.

• PROGRESUL BUCUREȘTI — 
DINAMO OBOR 4—2 (2—2). Cele 
două echipe au făcut o foarte bună 
verificare a stadiului lor de pregătire, 
oferind în același timp un spectacol 
agreabil, cu toate lipsurile inerente 
unui început de sezon. Mai bine s-a 
prezentat Progresul și ca pregătire fi
zică și ca joc. A imprimat partidei

zun ritm rapid și a controlat terenul 
opriți combinații mai precise și mai pe

riculoase la poartă. Jucătorii mai au 
Insă nevoie de antrenament, mai ales 
atacul, care în prima repriză a com
plicat prea mult jocul în dauna unor 
acțiuni mai simple și mai direct spre 
poartă, cum a și jucat, de altfel, după 
pauză. Linia de fund, fără Soare și 

J^aricaș, a apărut penetrabilă. Dinamo 
Obor a atins un grad de pregătire co
respunzător actualei perioade (cam
pionatul cat. B va reîncepe la 30 
martie). Ni s-au părut într-o formă 
foarte bună: Ozon, Știrbei, Szekely și 
Szabo. Golurile au fost marcate de: 
Ozon. Oaidă. Banciu (2) pentru Pro
gresul, Pripas și Voica pentru Dina
mo Obor. Ca și echipele, arbitrul GH. 
©BREJA mai are și el nevoie de an
trenament... Formațiile: PROGRESUL: 
Mîndru — Toma. Coiocaru, Dobrescu 

■— Ciocea. Știrbei — Oaidă, Mateianu 
(Smărăndescu) Ozțon, Marin (Ban
ciu). Moldoveanu (Leucă): DINAMO 
OBOR : Datcu — Szabo. Nacu, Barca 
.— Gref (Petica), Szekellu — Sitaru 
^Bratu). Mureșan (Gref), Voica, Pri- 

f>as, Belea (Sitaru). (n.g ).
• LOCOMOTIX’A BUCUREȘTI —

VESTITORUL 13—1 (6—0). Fero-
viarii bucureșteni, cu un efectiv aproa
pe complet, au arătat o bună dispozi
ție de joc, remareîndu-se prin legătură 
între compartimente. Linia de halfi 
Bodo-Langa, a alimentat (spre deo
sebire de cea din repriza secundă 
Neamțu-Stancu) cu mai multe pase u- 
tilizabile înaintarea, care în prima 
parte a partidei a combinat mai pre
cis. Copil și Raab, în vervă deosebită, 
au fost autorii unor acțiuni spectacu
loase. Am mai reținut pe Seredai, Ene, 
și Greavu. Apărarea în schimb a fost 
uneori mai puțin sigură îndeosebi 
porțiunea controlată de Vărzan 11, 
care și-a lăsat de multe ori omul liber. 
Punctele au fost înscrise de: Ene (4) 
Raab (3), Copil (2), Georgescu, Gla- 
ru, Seredai și Macri pentru învingă
tori, V. Cocoș pentru Vestitorul. Loco
motiva a jucat în formația: Dungu — 
Dodeanu, Vărzan II, Greavu — Bodo, 
(Neamțu), Langa (Stancu) — Copil, 
Raab (Seredai), Olaru (Ene). Geor
gescu, Ene (Raab, Macri). (Tr’ 1).

• C.F.R. TURNU SEVERIN — 
C.C.A. 5—9 (2—4). Bucureștenii. care 
au aliniat formația Toma — Dragomi- 
rescu, Apolzan, Ivănescu — Onisie, 
Bone — Biikosy, Constantin Alexan- 
drescu, Zavoda I, V. Moldovan, au 
obținut victoria prin golurile marcate 
de Alexandrescu (3), Zavoda (4). 
Constantin (2). După cum arată și 
scorul, apărarea militarilor a fost pe- 
netrabilă, deoarece localnicii au în
scris de cinci ori prin Fim. Vidan, 
Mazilu, Hutl, Mateescu. (Gh. Manafu, 
coresp).

• I.C.O. — STĂRUINȚA SALONTA 
2—-1 (1—0). Un meci echilibrat (ju
cat la Salonta), în care orădenii au 
obținut o victorie muncită, prin golu
rile marcate de Pînzarti și Niculescu.

Stăruința a înscris Csaszar. 
Gebner (Sugar) — Varhanec, 

Chir iac. Kiss — Băcuț, Cuc — Feren- 
ezi, Pinzaru, Roșu, ” ‘ "
mien. Corespondentul nostru Singer 
Zolt an ne-a transmis 
săptămînii trecute, Dinamo București 
a susținut la Oradea un prim meci 
în compania echipei Dinamo din loca
litate, pe care a învins-o cu 12—1, iar 
apoi a întîlnit selecționata Marghita, 
de care a dispus cu 11—0.
• DINAMO CLUJ — C.F.R. CLUJ

4— 0 (1—0). Joc spectaculos. Au mar
cat : Eltimie (2) Drăgoi și Mihai. For
mațiile : Dinamo: Cimpeanu (Bucur) 
— Moarcăș (Cincu), Hulei, Szakacs 
II — Rădulescu, Dragomir — Dră
goi, Czegezi (Szakacs I), Eftimie. 
Mthai, Oprea. C.F.R.: Șerban — Ar- 
toș, Ipas, Călbăjosu — Crăciun. 
Busch — Papiu. Kobori (Raduch), 
Sprencz. Covaci, Knizs (Kilin). ȘTI
INȚA CLUJ — ȘTIINȚA CLUJ JUNI
ORI 6—2 (3—1). (I. Tiberiu șiV. Ca- 
cooeanu, coresp.).

• U.T.A. — U.V.A. 4—2 (4—2). 
Jocul a constituit un bun prilej de ve
rificare. Au înscris: Metzkas (2), 
Țîrlea (2) pentru învingători. Petica 
și Chitic pentru U.V.A. (Șt. V einber- 
ger, coresp.).
• MINERUL BAIA MARE — CHI

MISTUL BAIA MARE 9—0 (4—0).
5- au jucat două reprize a cîte 30 mi
nute de-a lungul cărora n>ii: rii au 
marcat de 9 ori prin Dorzsanski (3). 
Rusu (2). Sulvok (2), Ionescu și Nicu-

Pentru
I.C.O.:

Niculescu, De

ca în cursul

Dinam* a cîțtigat întrecerii* 
de atletism

Sala Floreasca 11 din Capitală

care 
ndi- 
mai 

de

^^întreceri sportive în cinstea zilei de 2 Martie

(Continuare din pag. 1)
a 12 echipe feminine. Jocurile, 

vor continua pînă la 1 mrrtie. s-au 
ret pînă acum U o bună valoare, 
ales paitidele masculine, deosebit 
spectaculoase.

(V. ștefAnescM — coresp.)

• Comitetul de organizare a U.C.F.S.- 
sraș Brăila a inițiat în cinstea zilei de 
I martie o serie de întreceri de bas- 
rhet, atletism, șah, haltere, lupte, tenis 
tie masă, tir și handbal redus.

V. ștefan eseu — coresp.)

• La Făgăraș s-a disputat un intere
sant concurs de tenis de masă. Dintre 
pertjeipar ți s-au impus ou precădere: 
Kiliu Maister (Oltul), — “
tnța), Mihai S te jam 
wemenea a început 
baschet.

(V.

Mihai Balasz (Vo- 
(Carpați) etc. De 

și un turneu de

Lazăr — coresp.)

• La București, sîmb'ătă 22 februarie, 
la ora 17, va avea loc în sala de festi
vități a uzinelor .,23 August” o intere- 
Mwită reuniune de box, organizată de

colectivul sportiv al uzinei. în colabo
rare cu U.CÎ.S. __„_ ;",
Printre partidele cele mai interesante 
se r.vmără următoarele: z_ _2___ ;;;
colac Nișă. Dinu Eugen — St. Dumitra- 
cbe, DănUă Dene — C. Calciu. St. Bog- 
din — D. Fierani. A. Olteanu — C. Si
mian, Iosif Demeter — simion Gheor
ghe, I. Boeeanu — V. Ioneecu etc.

(V. Dumitrescu — coresp.)

• La Satu Mare se dispută în mo
mentul de față întreceri în cinstea zilei 
de 2 martie la mai multe discipline 
sportive: șah, volei, popice, baschet, 
gimnastică, tenis de masă și lupte. în
trecerile sînt dotate cu „Cupa U.C.F.S."

(N. Bara — coresp.)

CUPA „2 MARTIE44 LA VOLEI
In sala Recolta din Capitală, vor con

tinua mîine întrecerile de volei mascu
lin, organizate în cinstea alegerilor de 
colectivul sportiv Voința P.S. Meciurile 
încep la era 20 după următorul pro
gram: ITB-Hidrotehnica și apoi 
P.S.I.-Voința P.S.II.

raion ..23 August”.

D. Rlzea — NI-

Voința

(Continuare din pag. 1)

ceasta primul loc în concursul repu
blican de handbal de sală. Echipa 
bucureșteană reușește acest Inert» pen
tru a doua oară consecutiv, fapt ce 
subliniază o dată în plus valoarea 
formației. Golurile au fost marcate 
de: Josefina Ugron 
rea nu (4), Carolina 
învingătoare și de 
tresou (2), Aurora 
Roșu și Antoaneta Vasile pentru în
vinse. Corect și autoritar arbitrajul lui 

KGh. Popescu.
Mai palpitant decît finala a fost 

meciul pentru locurile 3—4, în care 
Flamura roșie Sibiu a obținut o foarte 
muncită victorie, în fața Progresului 
Or. Stalin: 9—7 (2—4 ; 7—7). Pre
cum vedeți, dtpă primele 20 de mi
nute de joc sibiencele au fost con
duse, după regulamentarele 40 de 
minute au egalat, iar victoria le-a re
venit numai după prelungiri. Meritul 
învingătoarelor este cu atît mai mare 
cu cît ele se prezentau în turneul fi
nal handicapate de condițiile grele 
de antrenament, provocate de lipsa 
unei săli corespunzătoare la Sibiu. 
Au înscris : Inge Gross (4), Marilena 
Mitea, lise Walzer, Sofia Schenker, 
Lucia Dobre, Mariana Kapp pentru 
învingătoare și Ana Starck (4), Maria 
Scheip, Mora Windt și Gerlinde Reipp 
pentru învinse.

Pentru locurile 5—6 l.L.E.F.O.R. 
Tg. Mureș a întrecut comod în cea 
de a doua repriză Constructorul Ti-

mișoara cu 9—3 (3—3), iar pentru 
locurile 7—8, C.F.R. București a 
dispus de Tractorul Or. Stalin cu 
8—5 (7—2).

(4), Elena 
Cîrligeanu 

Victoria 
Popescu,

Pădu- 
pentru 
Dunii- 
Elena

• Așa arată un buletin Pronosport cu 
12 rezultate exacte la concursul nr. 
(etapa din 16 februarie 1958):

I. Rom® — Torino (camp, italian)
II. Sampdoria — M'ilan (camp, ita

lian)
HI. Udinese — Florentina 

Italian)
TV. Internazionale — Padova 

italian)
V. Lanerossl — Lazio (camp.

VI. Alessandria — Verona 
italian)

VII. Racing Paris — Reims 
francez)

VIII. Marseille — St. Etienne 
francez)

Portarul dinamovist Datcu respinge 
mingea cu pumnul, luindu-i lui Ozon 
posibilitatea de a marca. Fază din 
meciul Progresul F.B. — Dinamo 
Obor.

Foto: T. ROIBU

lesctl. Învingătorii au evoluat în ur
mătoarea formație : Fuleiter — Mălă- 
ieru, Ilin (Popa I), Vasilescu — 
Schlessinger (Gergely I), Vlad (Fe- 
her) — Sulyok Szilagy, Ionescu 
(Rusu), Rusu (Niculescu) Dorzsanski. 
(V. Săsăranu — coresp.).
• LOCOMOTIVA CONSTANȚA — 

C.S. MARINA CONSTANȚA 6—1 
(1—2). Feroviarii au învins prin golu
rile marcate de Ispas (3), Sever, 
Popa și Pană. Locomotiva a întrebu
ințat echipa: Dumitrescu — Ciuncan 
(Doicescu), Stăncescu, Vărzan I — 
Goidum. Pană (Șarlea) — Zinculescu. 
Popa (Datcu), Ispas, Avasilichioaie 
(Boierică), Sever. Echipa constăn- 
țeană din cat. B. a dovedit un avan
sat stadiu de pregătire. (P. Enache — 
coresp.).

a 
găzduit tradiționalele întreceri atletice 
din cadrul „Cupei 16 Februarie". Con
cursul s-a bucurat de un frumos suc
ces atît ca participare, cit și ca rezul 
tale înregistrate. Cea mai valoroasă 
performanță este, desigur, aceea rea
lizată la săritura în lungime de Elisa- 
beta Stănescu: 5,40 
cord de sală.

BARBAȚI .30 m.:
(Din.) și Șt. Radar (Din.) 6,0; Șt 
Prisiceanu (Con.) 6,0; 35 m. g.: M. 
L'rsac (Din.) și T. Ardeleanu (Șt) 
5,2; A. Tudose (Rec.) 5,4; lungime: 
R. Licker (Rec.) 6,66; O. Viscopolea- 
nu (Loc.) 6,40; M. Băioiu (Din.) 
6.34; triplu: M. Stein (Din.) 14,47; 
O. Viscopoleanu (Loc.) 13,68; V. Ven- 
cu (M1G) 13,46; înălțime: G Dumi
trescu (Șt.) 1,75: V. Vencu (MIG)
I, 75; Șt. Ciurezu (Rec.) 1,75; prăjină: 
M. Trandafilov (Din.) 3,90; D. Gîr- 
leanu (Prog.) 3,80: Tr. Nicolau (V.) 
3.20; great are: N ic Ivanov (Din.) 
15,43; M Raica (MIG) 14,84; G. 
Popescu (Șt) 14^0. FEMEI: 50 m.: 
Mana Zotu (Din.) 6,7: — record e- 
galat; Letiția Bendiu (Loc.) 6,7; Clau
dia Ruse (MIG) 6,9; 40 m_g.: Silvia 
Băităgescu (MIG) 6,3; Karin Artz 
(Prog.) 6,5; Xenia Mfliutin (Șt.) 6,7; 
lungime: Elisabeta Stănescu (Loc.) 
5,40 — nou record; Silvia Băităgescu 
(AUG) 5.28; Viorica Belmega (Spar- 
tac) 5.03; înălțime: Antoaneta Dra- 
gomirescu (Din.) 1,51; Aneiise Rei- 
mesch (Loc.) 1.40; Veronica Gavri- 
liuț (Șt.) 1,40; greutate: Melania Si- 
13ghi (V.) 12,89: Lia Manoliu (MIG)
II, 90: Ileana Stoica (Prog.) 11,35.

La întreceri au participat atleți din 
majoritatea colectivelor bucureștene și 
un grup de tineri sportivi din Ploești. 
In clasamentul general primul loc a 
lost ocupat de Dinamo cu 65,5 puncte. 
S-au clasat în continuare: 2. M.I.G. 
41 p.; 3. Locomotiva GT.F.T. 30 p.; 4. 
Știința 25,5 p.; 5. Progresul F.B. 18.50 
p.; 6. Voința 12,50 p,

Nicolae D. Nicolae 
corespondent

m nou re-

I. Wiesenmayer

ludith Oroaz : 1:27,5 p« 160 m. bra*

CJJJJ 17, (prin telefon). Bazinul 
acoperit din localitate (25 m.) a găz
duit duminică un concurs de înot în 
cinstea zilei de 16 Februarie. De re
marcat performanța tinerei înotătoare 
ludith Orosz care a parcurs distanța 
de 100 m. bras în timpul de 1:273. 
lată și celelalte rezultate înregistrate: 
100 m. liber seniori: N. Toth (G.F.R.) 
1:04,2; 100 m. liber senioare: Eva

Banii (C.F.R.) 1:17.0; 
juniori: 
100 m.
Orosz (Știința) 1:19,4; 100 m. spate 
junioare: Eva Banfi 1:18,1; 100 m. 
bras junioare : ludith Orosz (Șc. spor* 
tivă elevi) 1:27,3; 200 m. bras juniori:-. 
I. Gonczi (Rapid) 2:56,6; 50 m. bras 
fetițe: Eva Fiilop (Șc. sportivă de 
elevi) 51,2; 50 m. liber copii: Ad. 
Nagy (Știința) 36,1; 50 m. liber ftp 
iițe: Ana „Valman (Progresul) 40,3) 
400 m, liber juniori: N. Toth 5:03,9) 
400 m. liber senioare: lldiko Csordaș 
(C.F.R.) 6:08,5, 100 m. spate juniori# 

. i „16 Februarie^ 
colectivului C.F.R. cu 116 
de

100 m. liber,
L. Daroczi (C.F.R.) 1:03,6) 
spate senioare: Ecaterina

L. Daroczi 1:11,2. Cupa 
a revenit 
p urmat 
24 p.

Rapid 39 p. și Știința

E. Bocoș 
corespondent

Dinamo
«u cîștigat

Locomotiva C.T.F.T. 
competiția de volei

Obișnuiți cu un număr destul de 
mic de spectatori la anterioarele me
ciuri de volei (chiar și cele din ca
drul categoriei A), ne am mirat eâ 
duminică sala Giuiești din Capitală, 
care găzduia partidele finale ale com
petiției de volei dotată cu cupa „16 
FEBRUARIE", era arhiplină. De fapt, 
partidele echilibrate și spectaculoase 
care au avut loc au meritat să fie vi
zionate de un număr și mai mare dfc 
spectatori — dar sala Giuiești nu mai 
putea să primească pe nimeni.

Așa cum este și normal, să înce
pem relatarea partidelor cu cea mai 
frumoasă: întîlnirea masculină Loco
motiva CTFT-Dinamo Buc.., care a 
prilejuit cel mai reușit meci din ultimul 
timp. Dind dovadă de o pregătire ex
celentă din toate punctele de vedere, 
Locorfioti-ja și-a adjudecat victoria 
după pă ru seturi, unul mai disputat 
decît celălalt" Nu este mai puțin ade
vărat că și dinamoviștii s-au arătat 
aproape de valoarea lor maximă. S-au 
remarcat: Ponooa, Nicolau, (Locomo
tiva), Păunoiu, Miculescu (Dinamo).

In finala competiției feminine s-au 
întilnit echipele Dinamo și C.F.R. Ce
feristele nu s-au apropiat de valoarea 
lor reală decît în primele trei seturi 
în care au desfășurat un joc de o 
bună valoare tehnică. Lipsite de pre
gătirea fizică necesară pentru cinci 
seturi, în ultimele două au fost com-, 
plet depășite de dinamoviste, mai bine 
pregătite din acest punct de vedere. 
Gele mai bune jucătoare : Coca Busuio- 
ce seu. Mariana Popovici ’
Tinela Pleșoianu, Jeni 
(Dinamo).

Pentru locurile 3—4 în competiția 
feminină s-au întîlnit formațiile Pro
gresul F.B. și M.I.G. (fost Electrica). 
După cinci seturi victoria — merita® 
— a fost de partea echipei Progresul 
F.B. care s-a prezentat pe teren întă
rită cu cîteva jucătoare de la Progre
sul Casa Scînteii.

Rezultate tehnice: FEMININ: Di- 
namo-G.F.R. 3—2 (17—15, 11—lb, 
12—15, 15—4, 15—6); Progresul F.Br 
MIG 3—2 (15— H, 7—15, 13—15,
15— 11, 15—5. MASCULIN: Locomo-
tuia GT FT-Dinamo 3—1 (15—13, 13— 
15, 15—13, 15—8); Hidrotehnica.I .T B. 
3—2 (15—13, 15—12, 12—15, 6—15,
16— 14).

(C.F.R.), 
Meiopadov

Șcamp.

(câmp, 

itail an) 
(câmp.

(camp.

(camp.

IX. Lyon — Nice (Camp, francez) 
X. Sochaux — Nîmes (camp, fran

cez) X
XT. I.ille — Angers (camp, francez) 2

XII. Ales — Lens (camp, francez) 2

• In urma trierii variantelor depuse
la concursul Pronosport nr. 7 din 
feLruairie au fost, găsite:

5 variante cu li rezultate;
129 variante cu 10 rezultate.
Fond de premii aproximativ 710.070 lei.
Iată acum un succint comentariu asu

pra concursului Pronosport nr. 8 din 23 
februarie la care sînt acordate gratuit 
— în afara premiilor în bani pentru 12, 
11 și 10 rezultate exacte — următoarele 
premii în obiecte care pot fii obținute 
de orice participant indiferent numărul 
de rezultate exacte obținute: 1 MOTO
CICLETA I.J. de 350 CMC., 4 MOTO
RETE, 5 FRIGIDERE „PINGUIN**, 5 
?»XAȘINI DE CUSUT .,CASNICA“, 10 
MAȘINI ARAGAZ CU 3 OCHIURI ȘI 
BUTELIE, 3 TABLOURI PICTURA IN 
ULEI, 5 BROȘE DE AUR, IO CEASURI 
DE MINA „POBEDA“, 15 APARATE 
DE RADIO „OPERETA** și 300 
DE FOTBAL!
I. MTL AN—INTERNAZIONALE 
italian)

Victoria înregistrată duminică 
Sampdoiiei (în deplasare) 
elogios pe milanezi

IT. PADOVA — JUVENTUS tCamp.

onosport
X

1

1

2

1 
X

16

MJNGI

(Camp.

în fața 
recomandă

Un meci „tare". Noi vom prefera „1“ 
și „X". Dumneavoastră ?

III. GENOA — ROMA (câmp, italian)
In mod normal victoria trebuie să re

vină oaspeților
IV. VERONA 

liant
Verona are 

care rămîne
V. TORINO 

lianl
Din nou o 

valoare sensibil egală. De aceea vom 
încerca să fim precauți inoicînd și 
Și ,.2“.

VI. SPĂL — SAM.PDORIA (Camp, 
italiam

Ambele echipe au înregistrat duminică 
eșecuri: Spăl în deplasare (1—3 cu Ju
ventus) iar Sampdoria acasă (0—2 cu 
Milan). De data aceasta Spăl poate înre
gistra o victorie: ,.1“,

VII. ST. ETIENNE — MONACO (camp, 
francez)

Monaco va forța victoria pentru a-și 
menține șansele de ocupare a primului 
loc în clasament. Cît despre St. Etienne 
va încerca să-și obțină obișnuitul „X”!

VIII. TOULOUSE — SEDAN (Camp, 
francez)

Sedan este categoric într-o formă 
bună. Cu muJjt curaj mdleațl „2“ solist. 
IX BEZIERS — LYON (camp, francez)

Amenințată de retrogradare, Beziers 
va depune toate eforturile pentru a ob
ține cele două puncte care-i sînt atît 
de necesaire.

X. REIMS — MARSEILLE (Camp, 
francez)

Din bou un solist: Reims.
XI. NIMES — LILLE (Camp, francez)
Lille a cedat surprinzător pe teren pro

priu (2—3) cu Anger: Nîmes poate spe
ra decs într-o victorie. Oricum însă 
„X“-(ul răjiiliie pronostic de bază»

NAPOLI (camp, ita-

prima șansă' într-un meci 
totuși „deschis'*.
— BOLOGNA (Camp, ita- 

întîlnire între echipe de

XII. ANGERS — RACING PARIS 
(Camp, francez)

Inconstanța parizienilor în fața for
mei excelente a gazdelor nu poate da 
în irod normal decît un singur rezultat- 
,.l".

• PRONOSPORT EXPRES
In v.iir.a omologării concursului Prono» 

sport Expres nr. 4 s-a stabilit că nici o 
variantă nu a întrunit 6 sporturi exacte. 
Conform regulamentului, fondul de pre
mii acordat premiului I cu 6 sporturi 
exacte adică 29.822 lei se reportează în
tregului fond tie premii al concursului 
nr. 5 cu tragerea din urnă miercuri 19 
februarie.

Premiul II: 2 variante cu 5 sporturi 
exacte revenindu-le cîte 37.278 iei.

Premiul III: 156 variante cu 4 sporturi 
exacte revenind fiecăreia cîte 1.242 lei.

Fond
22.569 
rior.

Constructorul (pe echipe) și C. 
Bozdoghină (individual) au cîștigat 

Cupa „14 Februarie" la șah
Ultima rundă a turneului individual . 

de șal; nu a putut răpi primul loc 
talentatului C. Bozdoghină, care a în
registrat ultimă victorie în fața lui N. 
Dăneț. Cu un total de 8 p. (din 10 
posibile) Bozdoghină a terminat îite 
vingător în concurs, fiind urmat în 
clasament de C. Crăciun 7‘/2' p., Șt. 
Radu 6 p., N. Dăneț. 5>/?' p., S. Ol
teana 5 (1) p„ I. Dumitrescu și 1, 
Solomonovici 4'/2 p., Irina-Tzitron 4p. 
N. Sircus 3*/2 (1), C. Teodorescu 3*/2 
p., A. Lupescu 2 p.

Pe echipe, întrecerea a fost cîștiga- 
tă de reprezentativa Constructorul, 
careTn finală a întrecut Finanțe Bănci 
cu 6—4 (Ciocîltea-Rădulescu ’A—*//. 
Alexandrescu-Negrea 0—1, Voicuiescu- 
Botez 1—0, Seimeanu-Israilovici I/2—< 
V2, Soos-Gavrilă 1—0, Nacht-Sama-? 
rian etc.).

Pentru locurile 3—4, Locomotiva 
M.T.T.C. a întrecut C.C.A. cu 8—2.

B. Munleanu 
corespondent

mal multe 
acordă în

cmc; o 
UN CEAS

de premii: 298.224 lei inclusiv 
lei reportați de ia concursul ante-

• ASTAZI ULTIMA ZI IN 
CARE PARTICIPANTII DIN CA
PITALA IȘI MAI POT DEPUNE 
BULETINELE PENTRU CON
CURSUL PRONOSPORT EXPRES 
Nr. . 5, primul concurs la care în 
afara premiilor în bani mai sînt 
aicordatie și următoarele premii în 
obiecte:

Pentru participanții cu cele 
variante cu „0" rezultate se 
ordine:

O MOTOCICLETA de 125 
MOTORETA DE 4.IM LEI;
„TELLUS" DE 2.100 LEI și UN APARAT 
DE RADIO DE 1.300 LEI. Prin tragere 
din urnă sînt acordate: 
CLETA DE 8.900 LEI;

4.100 I.EI; O MAȘINA DE CUSUT 
2.565 LEI; UN RACITOR ELECTRIC 
2.540 LEI; UN APARAT DE RADIO 
1.300 LEI; O BICICLETA DE 800 IJEI 

și 10 CEASURI DE MINA DE 800 LEI.
0 Miercuri 19 februarie Începând de 

la ora 18 va avea loc la Agenția Cen
trală din București Calea Victoriei 9, 
tragerea din urnă a concursului Pro
nosport Expres nr. 5. Joi seara vor fi cu
noscute rezultatele aceluiași concurs.

DE 
DE
DE
DE

O MOTOCI- 
O MOTORETA

Intreceri interesante la Pașcani
PAȘCANI ț7, (prin telefon).—Spos« 

tivii xlin localitate au sărbătorit ă 
25-a aniversare a luptelor de la Grî-i 
vița, prin mai multe competiții În4 
c.hinate acestui eveniment. Pe nouă 
arenă de fopice din localitate s-au în
tîlnit mai multe echipe. Victoria a re-> 
venit formației Locomotiva Pașcani, 
urmată de Gloria și Tractorul. La te
nis de masă pe primul loc al compe-: 
tiției s-a clasat Ion Ștejănescu (Loctw 
motiva), iar la șah primele două locuri 
au fost ocupate la egalitate de puncte 
(4,5) de Gh. Gherman și rfr. Andrei 
Gheorghe.

Constantin Enea 
corespondent



Concluziile etapei de baschet; Urmărind ultimele concursuri de verificare
Perspectivele retrogradării au produși aje jQț^j republican de tenis de masă
un reviriment printre echipele codașe

Nu se poate spune că etapa de du- 
giinică nu ne-a furnizat cîteva întîl- 
ffiri interesante, care au contrazis în 
feună măsură anonimatul în care s-au 
desfășurat partidele de acum o săp- 
țâmînă. In special „periferiile" clasa
mentelor au fost mai zbuciumate, dar 
tiu trebuie să uităm și excepția oferită 
8e două dintre echipele masculine frun
tașe: P.T.T. București și Dinamo Tg. 

’Mureș care au ținut să supună unor 
frămîntări și zona superioară a clasa-

REZULTATELE ETAPEI
MAS CUI.IN

C.C.A. — Dinamo Oradea S3—63 (43— 
>5). Dinamo București — Constructorul 
Cîr.ii 83—45 (4C—19), OH-mpia M.I.C. —
Steaevl Reșu Or. 5talin 64—S3 (3h—T7). 
Voința Iași — Știința Timișoara 63—60 
(29—30). C.S.U. Cluj — M.I.G. Buc. 81— 
gs (43—37), Dinamo Tg. Mureș — P.T.T. 
fc3—63 (31—36).

FEMININ

Olimpia M.T.C. — I.C.O. 82—5® (4S—®S), 
Constructorul Buc. — C.S.U. Cluj 96—39 
(42—13). Finanțe Bănci — Alimentara 
T“ Mureș 47—50 (M—24), C.TJl. — $H- 
lrița I.C.F. 62—51 (36—36), X.T.O. — Voin
ța

registreze prima lor în- 
frîngere acasă. Aportul 
lui Coste seu, _Cucoș, dar 
îndeosebi 
care a fost extrem 
util jocului colectiv, 
determinat î.. ___ _
sură 
ti stă. 
narno’* 
prea 
ritate 
ficiind 
meni în formă: Kadar și 
Bokor.

Perspectiva neplăcută 
a retrogradării își pro
duce 
care 
bine 
este 
Iași, 
lizat 
prețios

Călugăreanu, 

a 
în mare măc 

victoria pete- 
In schimb Di- 

a evoluat mult 
nervos, fără cla- 
în acțiuni, bene- 

doar de doi oa-

Or Stalin 46—49 (22—25).

CLASAMENTELE
MASCULIN

1. C.C.A. 16 15 1 0 1206: 966 47
2. Din. Tg. M-ureș 16 12 0 4 11161 : 935 40
3. P T.T. 1« 11 1 4 1-083: 940 39
4. Dinamo Buc. 16 9 3 4 3«er. 85i 37
5, Dinamo Oradea 16 8 3 5 11157:10S« 35
6. Olimpia ft®.T.C- 16 8 0 8 ÎVD : U®6 32
7. M.I.G. Buc. 16 8 0 8 K13B r1068 32
8 C.S.U. Cluj 15 5 0 10 9H1:1026 26
9. Constr, Culj 16 4 0 12 899:1107 24

10. Voința Iași 16 4 0 12 797:1175 24
11. Știința Tim. 15 4 0 11 766: 956 23
12. St. r. Or. St. 16 3 0 13 896:1067 22

FEMININ

1. Constr. Buc. 12 11 1 0 734:433 35
2. Ol imp ia M.I.C. 12 10 1 1 730:557 33
3. C.F.R Buc. 12 9 1 2 «87:503 311
4. Voința Or. StaJin 12 7 1 4 592:544 27
5. Alimentara

Tg. M’ureș 12 7 0 5 579:570 26
6 T.C O. 12 4 0 8 609:689 20
7. Știința I.C.F. 12 3 0 9 478:677 16
8. Finanțe Bănci 12 3 0 9 533:581 18
9 I.T.O 12 3 0 9 564-701 18
10 . C S.U. Cluj 12 1 0 11 495:746 14

la Tg. Mureș,meniului. Intr-adevăr, _ 
deși miza pusă în joc nu era prea 
mare, s-a putut asista ia un meci cu 
adevărat de campionat dus într-un 
ritm îndrăcit. Bucureștenii au reușit 
să infirme majoritatea pronosticurilor, 
ob’igînd pe jucătorii mureșeni să în-

_ ogradarn își pro- 
eîectele. Partida 

ilustrează cel mai 
această afirmație 

cea desfășurată la 
unde Voința a rea- 
un succes foarte 

i învingînd la ma
re luptă formația stu
denților timișoreni și ea 
periclitală. Cei mai buni: 
Voroneanu, Vtșoianu 
(Voința), Mokoș și Pa
lici (Știința). Impor
tantă pentru situația în 
clasament este șt vic
toria obținută de M.I.G. 
București la Oradea în 
fața C.S.U. Cluj. Cluje
nii fără Gusan și Leucă, 
au condus cu trei coșuri 
la pauză dar în continuare, inexplicabil 
de nervoși, au pierdut avantajul și 
partida. Bucureștenii au contat foarte 
mult pe Nooacek, Ortinschi și Bor- 
cescu, învinșii pe Albu și Radu .Adrian. 
In aceeași categoria trecem și întîl- 
nirea dintre Olimpia M.I,C. și Steagul 
Roșu Orașul Stalin, cîștigată la limită 
de prima echipă, la capătul unui meci 
de bună factură tehnică, foarte spec
taculos, în care oaspeții au realizat 
frumoase acțiuni de atac, avînd în 
majoritatea timpului inițiativa, fapt 
care îi îndreptățește să se considere 
dezavantajați de rezultat. In fine, nu 
putem încheia capitolul etapei mascu
line fără a scoate în evidență specta
colul oferit din nou de probabilii cam
pioni, baschetbalist» de la C.C.A.. care 
întrecînd comod pe Dinamo Orarpa 
(nu în cea mai bună zi), au făcut o 
demonstrație deosebit de gustată.

In întrecerea echipelor feminine s-an 
înregistrat, în general, rezultate scon
tate. Mai ieșită din comun apare vic-

Deși cu un adversar țllupoiu — Dinamo Oradea) 
in spate, Emil Niculescu (G.C.A.) pare decis să-și 
ducă acțiunea ia bun sjirșit.

(Foto: GH. DUMITRU)
toria realizată pe Alimentara Tg. Mu
reș în deplasare la București. în fața 
Progresului F.B., victorie meritată da
torită ritmului rapid în care mure- 
șencele și-au desfășurat majoritatea 
acțiunilor.

Turneul de tenis de masă desfășu
rat vineri seara în sala Floreasca și 
la care au luat parte unii dintre mem
brii lotului republican, a avut drept 
scop verificarea ultimă a pregătirii 
jucătoarelor Angelica Rozeanu și Ella 
Zeller. El s-a redus pînă-la urmă doar 
la verificarea jocului Angelică! Ro
zeanu, deoarece Ella Zeller nu a con
curat, fiind suferindă.

De la început trebuie să spunem că 
întrecerile au folosit scopului pentru 
oare au fost organizate și au arătat în 
general unele lucruri interesante. In 
primul rind a fost îmbucurătoare pen
tru noi verva cu care a jucat An
gelica Rozeanu. Cu destulă siguranță 
în loviturile 
marcat 
gelica Rozeanu nu a mai avut un 
procent 
șite cu 
curs. De asemenea și forbandul a func
ționat cu regularitate și cu folos. Și 
în apărare ea a trimis numeroase 
mingi bine dirijate și uneori razante 
cu fileul. Angelica Rozeanu nu s-a 
concentrat însă întotdeauna egal de-a 
lungul unei înlîlniri și a manifestat de 
cîteva ori și semne de nervozitate ex
cesivă care î-au dăunat jocului. Cu 
mai mult calm și cu o sporire a pu
terii de concentrare, jocul Angelicăi 
Rozeanu poate căpăta un plus de sigu
ranță și de eficacitate necesare reali
zării unor rezultate superioare, în
dreptățite și de posibilitățile ei ac
tuale, performanțe care ar aduce și 
un răspuns favorabil așteptărilor și 
speranțelor noastre.

Cîștigătorul turneului, Otto Bottner, 
ni s-a părut în dispoziție. El a jucat 
degajat, a fădiit apel la întregul 
bagaj de cunoștințe, a luptat și a 
șit în final să obțină o victorie 

' ritată și în fața unor adversari

ofenșive — e de re- 
faptul că de multă vreme An-

atît de mare de atacuri reu- 
backhandul ca în acest eon

la rugbi

său 
reti
me- 
dor-

A început activ îtatea

Progresul a învins Dinamo
in cupa „GRIGORE PREOTEASA”

fost pauza pe care a 
acesta rugbiul : nici două

Importante hotârîri 
rornîne de voleiale Federației

Ultima ședință a biroului Federației 
rornîne de volei a fost deosebit de 
fructuoasă, luîndu-se unele măsuri 
cu privire Ia recent înființatul campio
nat al categoriei B și campionatul ca
tegoriei A.

Astfel, s-a stabilit componența defi-

Biroul federației a hotărît că „rezul
tatul a fost grav viciat de arbitrii 
meciului și partida se va rejuca în 
întregime la București, la 17 martie". 
In plus. Milan Stănescu, arbitrul prin
cipal al meciului, a fost suspendat 

_____ ____ ______  ___  timp de șase luni începînd de la 
nitivă a celor două serii ale categoriei' decembrie 1567, Emil Costoiu — 
B, cjtre este următoarea: SERIA 1 : 
Voința Suceava, Știința lași, Voința 
Bacău, Locomotiva Constanța, Știința 
Galați, Energia Ploești. Știința 
Orași.t Stalin, Snagov : SERIA a 
II-a : Dinamo Baia Mare. Știința Ti
mișoara, Utilajul Petroșani, ~ 
Orodea. Rimnicu Vîlcea,

pe
14 

ar- 
iar 
de

o.

nici de afirmare. Pentru că în afara 
Angelicăi Rozeanu, Bottner a avut de 
înfruntat și pe un Covaci în revenire 
și dîrzenia și stăpînirea de sine a lui 
Nazarbeghian. Doar Andronache a 
jucat mai slab, deconcentrat și inegal 
în acțiuni. Uneori atacuri reușite în 
serie, alteori ratări copilărești tot in 

serie.
Rezultate tehnice mai importante: 

Bottner cu Angelica Rozeanu 2—0 
(16, 18), cu Covaci 2—1, cu Nazar
beghian 2—0, cu Andronache 2—n- 
Angelica Rozeanu cu Covaci 
(18, 18), cu Andronache 2—1 (
19, 17), cu Nazarbeghian 2—1 ( — 20. 
19, 9) î Covaci-Andronache 2—1, An
dronache-Nazarbeghian 2—1.

Clasament: 1. Bottner, 2. Angelica 
Rozeanu, 3. Covaci, 4. Andronache, 5. 
Nazarbeghian.

In concursul de verificare deschis 
dublurilor și desfășurat ieri seară în 
sala Floreasca din Capitală, s au în
registrat următoarele rezultate : Gant- 
ner, Harasztozi cu: Pesch, Bottner 
3—1 j Rozeanu, Zeller 3—1 : Reiter. 
Bujor 3—2 ; Naumescu, Covaci 3—1. 
Pesch, Bottner cu: Rozeanu, Zeller 
3—0; Reiter, Bujor 3—2; Naumes. . 
Covaci 3—1. Rozeanu, Zeller cu : Re.ter 
Bujor 3—0 ; Naumescu. Covaci 3—2. 
Reiter, Bujor cu: Naumescu. 1 w.'.’i 
3—0. Clasamentul arată astfel: I. 
Oantner, Harasztosi; 2. Pesch, Bott
ner i 3. Rozeanu, Zeller; 4. Reder, 
Bujor,’ 5. Naumescu, Covaci. ,

Meciurile s-au disputat la un ifvel 
tehnic mediu. Perechea Ga'der, Ha
rasztozi s-a prezentat în nota obiș
nuită, adică bine, și a reușit să^^^ 
peste toate celelalte cupluri.
Rozeanu și Ella Zeller au realizat 
uneori acțiuni frumoase. încheiate cu 
mingi decisive și au arătat — în ge- 

; neral — mai multă siguranță.

Dinamo 
Dinamo 

Cluj, Voința PS. București, Dinamo 
Tg. Mureș. După cum se vede, în se
ria a II-a. în locul echipei 
Timișoara a fost introdusă cam
pioana regiunii Deva, Utilajul Petro 
șani. La alcătuirea acestor serii 
Stat la bază următoarele clauze : a. 
„participă: echipele campioane 
regiune în anul 1957, în a]ara regiuni
lor a căror echipă a promovai sau a 
retrogradat în campionatul republican 
categoria A din anul 1957: b. — echi
pele retrogradate din campionatul re
publican cat. A în anul 1957; c. — 
echipa clasată pe locul 2 în cam
pionatul orașului București pe anul 
1957". După cum se știe. între 18—28 
februarie a.c. aceste echipe își vor 
putea completa ioturile beneficiind de 
o perioadă specială de transferări 

De o foarte mare importanță 
hotărîrea 
cu jocul 
Energia 
Uisputat 
H957, în 
pionatului republican. După cum am 
'arătat chiar în cronica meciului, ar
bitrul Milan Stănescu -a greșit fla
grant Ia ultima minge a meciului. 
Ceea ce a adus victoria — neaștep
tată — 3 echipei din Orașul Sta’in.

bitml scorer, pe aceeași perioadă, 
arbitrul Mihail Alexandru pe timp 
patru luni. De asemenea, antrenorul 
Tănase Tănase, de Ia echipa din Ora
șul Stalin, a primit un avertisment 
pentru atitudine necorespunzătoare la 
meciul Energia Uz. Tr. Or, Stalin- 
Progresul l.T.B.

Scurtă a 
avut-o anul _
luni. Pentru că duminică, cu largul 
concurs al timpului admirabil, bucu
reștenii au avut posibilitatea de a a- 
sista la primele partide oficiale de 
rugbi, dotate cu Cupa „GRIGORE 
PREOTEASA**, pusă în joc de colec
tivul organizator I.C.S.P.C. (fost E- 
nergia I.S.P.). Din păcate, cadrul a- 
cestei frumoase competiții (terenul 
antrenament, neîngrădit, lipsit de tri
bune, amintind parcă de începuturile 
rugbiului) nu a fost nici la înălțimea 
importanței ei și nici a valorii parti
delor

Opt echipe din categoria A (șapte 
sînt din București) s-au întrecut în 
limita a două reprize a 30 minute, 
verificîndu.și forma și luptînd 
un loc în semifinale.

Au reușit acest din urmă 
LOCOMOTIVA GR1VIȚA ROȘIE — 
care a învins pe Stiinta IM.F. cu 
18—0 (8—0); C.C.A. — a întrecut 
Locomotiva P.T.T. cu 16—8 (8—0); 
PROGRESUL, in fata căruia Dinamo 
a cedat cu 8—6 (0—3) și l.C.S P.C., 
care a cîștigat fără adversar: 3—0 
(C.S.A. Ploești neprezentîndu-se).

Cîteva caracteristici ale echipelor 
care au jucat: C.C.A.: vervă, o bună 
legătură între compartimente și o fru-

de

pentru

lucru :

moașă concepție a liniei de treisîer- 
turi. Locomotiva P.T.T.: o apărare pre
cisă, un contraatac periculos și pers
pectiva unei comportări superioare ce- 
leia de jnul trecut. Locomotiva Gri- 
vița Roșie: (cea mai „grea" 
care a evoluat duminică) : un 
mogen, care îmbină tehnica 
„vechi" cu elanul și talentul 
„noi". Știința I.M.F.: (prea 
și lipsită de experiența jocurilor de 
categoria A), ar trebui înfărită, spre 
a face față, cu cele mai talentate e- 
lemenle din celelalte formații studen
țești de categorii inferioare. Progresul: 
o grămadă excepțional de puternică, 
dar o linie de treisferturi lipsită de 
tehnică. Va trebui să insiste în aeeastă 
direcție, și atunci va ti greu de în
vins I Dinarno: aceeași echipă cu o 
frumoasă concepție, cu atacuri pe am
bele părți, dar fără finalitate atunci 
cîn’d întîmpină o rezistență neaștep
tată.

Cei mai buni jucători: Dumitrescu, 
Vartughlan, Tănase, Comșa (Progresul) 
Ztătoianu. Florescu, lordăchescu, 
Alexandrescu (Dinamo), Penciu, Ena- 
che, Kramer, V eluda (C.C.A), Mano, 
le. Oprea, Leali (Locomotiva P.T.T.), 
Moraru, Wasec, Stănescu, Roiaru (Lo. 
comotiva Gr. Roșie), Șerbu. Declesis 
(Știința I.M.F,). (d. c.)

Reuniuni de box în cinstea 
„Zilei Ceferstulm“

au

de

este 
care s-a luat în legătură 

Progresul l.T.B. București — 
Uz. Tr. din Orașul Stai n, 
la București la 14 decembrie 
cadrul primei părți a cam-

i

FILME SPORTIVE PE ECRANE
LE CAPITALEI

Ineepînd de Ieri, pe ecranele ci
nematografelor REPUBLICA. TIM
PURI NOI și GH. DOJA, rulează în 
completare documentarul sportiv 
„SPORT MAGAZIN 1957“, iar cine
matografele PATRIA, MAXIM 
GORKI și ALEXANDRU SAHIA pre
zintă filmul „FOTBAL-REPORTAJ 
1957“.

ELENA TOM Șf ION CIMPOJA 
ÎNVINGĂTORI IN CUPA CCA.

LA SCHI
Ccn cursul de fond organizat de C.C.A. 

în cinstea alegerilor de deputați în sfa
turile populare s-a desfășurat pe un 
timp neprielnic: vînt puternic și zăpadă 
înghețată, care au supus concurenții la 
eforturi deosebite. întrecerile, disputate 
în platoul Buoegi în jurul cabanei Pia
tra Arsă a fost bine organizat și a pri
lejuit categorica victorie a reprezentan- 
V'or C C.A., Elena Tom și Ion Cimpoia. 
In plus, trebuie evidențiată frumoasa 
comportare a tinerei Marcela Britu în 
proba de 5 km și a concurențîlor Ion 
Bogdan, Al. Zangor, Moise lonctecu, 
care au ocupat locuri fruntașe în clasa
mente. Iată de altfel ordinea primilor 
trei în cele patru probe: SENIOARE: 
5 km.: 1. Elena Tom 'CCA) 23.13; 2. Mar
cela Bratu (Avîntul Sinaia) 24.23; 3. lu- 
Hana Simon (Dinamo) 24.36; 10 krn.: 1. 
Elena Torn (CCAI 47.12; 2. IuHana Simon 
(Dinamo) 47.20: 3. Margareta Arvai {Vo
ința) 49.01; SENIORI: t5 km.: 1. ion 
Cimpoia (CCA) 56.53; 2. Ion Bogdan (Vo-

DIN TOATE
ința) 59.13; 3. Mircea Olteanu (Fabrica 
âe Scule Rîșnov) 60.iii; 30 km.: 1. Ion 
Cimpoia (CCA) lh.59.13; 2. Al. Zangor 
(CCA) 2h.O1.4O; 3. L Sumedrea (Dinajpo) 
2h.01.44.

ii. Vas-culescu
corespondent

PESTE
CURSUL

100 DE ELEVI LA CON
DE NATATIE DIN CAPI

TALĂ
dimineața bazinul acoperitDuminică 

de la Floreasca a găzduit întrecerile de 
înot și polo pe apă organizate de 
Școala sportivă de elevi. S-au înregis
trat rezultatele: 109 m. liber juniori: 
M. Ursu (Energia) 1:05,5; 160 m. bras ju
niori: P. Chețan (SST) 1:19,4; 100 m
liber junioare: Nicoleta Ștefănescu (SST) 
1:16,3; ~ " ..................
m. bras băieți: I. 
1:02,6; 66 m.
(SST) 1:00,6;
Beer (Voin(a) 34, T; 33 
Ani Kraus (Dinamo) 32,8; 33 m. spate 
băieți: P. Nagy (Centrul de copii) 31.8, 
33 m- spate fetițe: Milena Dumitrescu 
(SSE) 49,1; 33 m. liber băiețași: N Ef- 
timie (SSE) 24,5

Jocurile de polo pe apă s-au soldat 
cu rezultatele: Liceul Ca răgi ale — Li
ceul de băieți Nr. 1 4—2 (2—1). Școala He
răstrău — Liceul Mihail EminCscu 6—9 
(4—0), Liceul Matei Basarab — Scoaba

Anca Trohani (Recolta) 1:27,0; 86 
(Dinamo) 

Rotaru
Em.

Curteanu 
bras fete: Maria 

33 m bras băiețași: 
bras fetițe:rn.

echipă 
lot o 

celor 
celor 

fragilă

Sîmbătă seara, în sala Giulești. colec
tivul sponv CFR I.C.I. a organizat o 
reuniune de box, cu participarea unor 
pugUiști feroviari din mai multe centre 
ale țării. La sfîrșitul reuniunii, „Cupa 
16 febiuarie“, pusa în joc. a revenit 
colectivului organizator (antrenori xtielu 
Docutesen și Marin Stănescu). Dintre 
pugfiițtii care au evoluat s-au remarcat 
în mod deosebit: maestrul sportului Pe
tre Zaharin, C. Calentluc, I. Boceanu, 
D. Cristea și craloveanul M. Marinescu. 
Iată cele mai importante rezultate teh
nice: cocoș: C. Caleneiuc b.p. C. Si
mian; aemiușoară: I. Boceanu b.p. I. 
Urvrză; ușoară: D. Crăstea b.p. V. Să- 
șeanu; mijlocie-ușoară’ C. Stănescu meci 
nul cu I. Corfiatis; mijlocie: V. Vii- 
ărsol b.p. I. Buzea; semigrea: Gh. no- - 
Ier b.p. Bătrînu Tănase; grea- 
ria b.p. Alex. Ghiță.

In „deschidere-- au avut loc 
meciuri pentru caropionat.il de talill- 
'care, în care s-au remarcat: T. Lucian 
(Semănătoarea), N. Caliță (Vulcan'. A. 
Tănase (Constructorul) și M. Diaman- 
d«cu (CFR I.C.I.). Viitoarea reuniune a 
canrpionfțiului de calificare va avea loc 
joi seara, ia ora 1P, in sala Giulești.

★
In cinstea „Zilei Ceferistului *, d .:r.i- 

nică dimineața a avut loc în sala < î e- 
mal-jografului „Boleslaw Bierut- ș: in 
organizarea colectivului sportiv ..Lami
norul** o reuniune pugbutică amicala, la 
care au participat numeroși tineri pu- 
gilkști. Pate interesant de remarcat fap
tul că secția de box a colectivului „La- 
minorur* a fost înființată de curind, eu 
prilejul reorganizării.

V. Dumitrescu și .V. Tokacek 
coresp.

SPORTURILE
sportivă de elevi 2—1 (0—0), Liceul de 
băieți Nr. 3 — Liceul Dimttrie Cantemir 
5-0 (1—0).

Fizlcă și Spun*
e-

cu
la
13

Revista „Culturi 
invită colaboratorii, profesorii de 
ducație fizică, antrenorii, sportivii 
pe cititorii săi Ia ședința festivă, 
prilejul aniversării a zece ani de 
apariție, care va avea loc astăzi 
februarie, ora 18, la sediul U.C.T.S. 
str. Vasile Conta 16, et. 6.

ECHIPA 
GAN A

PLOCON, NICOLAU, DRA- 
CÎSTIGAT TURNEUL DE 
„VOLEI ÎN TREI44

etapă a interesantului turneu 
trei4*, disputată în sala 

s-a soldat cu

Ultima 
de „volei în 
Floreasca din Capitală, 
rezultate surprinzătoare. De pildă, echi
pa Plocon, Nicolau, Drăgan, deși a cîș- 
tigat turneul a fost întrecută cu 2-1 de 
Cristea, Derzsi Păunoiu. Aceștia au 
cîștigat meciul cu 2—l (6—15, 15—10, 16— 
14). Tot o surpriză este și rezultatul 
înregistrat între echipele Ganctu, Wolf, 
Pelin (Rosenberg) — Sușetescu, Gherti- 
.nișan, Euligescu (Niculescu). Tinerii 
jucători de la l.T.B. au cîștlgat cu 2—l 
(13—15, 16, 15—13) Al treilea meci
nu putea să aduci dec.ît tot un rezu’tat 
surprinzăldeici, Mlt.roi. Mușat (Tă- 
năsescu au întrecut cu 2—1 (11, 15, 16—

14, 15—10) echipa mult mai rutinata for
mații din Roman, Corbeanu, Chezan 
(Antonescu) !

V. Hossu, corespc.r “ect 
IN CURIND CONCURSUL Rf Pl> 

BLICAN DE MICROMODEI.E > 
Intre 24 și 27 februarie ac. va avea 

loc în sala Floreasca concursul repu
blican de rnicromodele, la care și-a-i a- 
nunțat participarea puternice repre.’e-i- 
tative de regiuni, printre care C’.uj 
București, Tg. Mureș, Iași. Dintre con- 
curenți remarcăm prezența record: * 1
lor Ion Georgescu (București). Otto 
Hintz (RAM), P. Berbecaru (Cluj). Gh. 
Marinescu (București), A. Gec.i — cu 
(București), A. Budai și Alex Bed’. 
(RAM), Elvira Purice (București), etc.

Probele concursului sînt: categoria
normale, aripi zburătoare, speciale (gru?>a 
g.r. autogir, helicoptere si aripi 
tante).
„CUPA SPORTUL POPULAR4 
HANDBAL

ba

LA 
A LUAT SFÎRȘIT LA 
TIMIȘOARA

Timișoara 1? (prin telefon). — D-imi- 
nică a luat sfîrșit competiția de hand
bal de sală pentru juniori și juni'3re 
dotată cu „Cupa Sportul popular0 
o desfășurare interesantă, urmărită de 
numeroși spectator?, cele 13 echipe mas
culine și 6 feminine participante la com
petiție și-au încheiat întrecerea. T.a bă
ieți, s-a clasat pe primul loc Școala pro
fesională metalurgică cu 17 p.» urmată 
de JLacrgîa I cu Î6 p și Școala sportivă 
c*4*» elev? ru 15 p L,a fete, formația Școlii 
soer?'?'* de elevi a terminat neînvinsă, 

’n punc<e Pe locurî’e și 
III — Școala prof, de construcții Di- 
dttsbla, Linii ou c'te 6 puncte

(Al. Gross — coresp.)

caropionat.il


OLEG GONCEARENKO, 
pentru a treia oară campion absolut

al lumii la patinaj viteză
olimpic din Helsinki
în zilele de 15 iu 16

s.a

Pe stadionul 
s-au desfășurat 
februarie campionatele trondiale mas
culine de patinaj viteză, la care au 
participat reprezentanții a 17 'ari, 
între care U.R.S.S., Finlanda, S.U.A., 
Norvegia, Suedia, laponi;'.. Austra
lia. Cehoslovacia, Olanda

Ca și la campionatele europene, 
desfășurate recent în Suedia, patina
torii sovietici au tost protagoniștii 
competiției, cîștigînd titlul mondial 
absolut prin OLEG G iVCEAPENKO și 
primul Ioc în trei din cele patru 
probe ale program-lui. Astfel, mult 
ariențata revanșă dintre Goncearenko 
și campionul mondial de anul trecut, 
norvegianul Knut Jol’.annesen s-a sol
dat cu o victorie categorică a repre
zentantului. U.R.S.S.. care a 
anul acesta performanta rară dr

reușit 
a 

'•ilceri atît titlul de camoion al Fu 
ropei, cît și cel de camnion mondial

In acest fel Goncearenko își înscrie 
pentru a treia oară (începind din a- 
nul 1952) numele pe lista celor mai 
buni patinatori ai lumii, confirmîn- 
dit-si supraclasa. Iată palmaresul ul
timelor șapte camnionate mondiale; 
1952 — OSLO. HJALMAR ANDER
SEN (Norvegia) 1953 HELSINKI, O- 
LEG GONCFARENKO (U.R.S.S.), 1954 

BORJS SILKOV 
— MOSCOVA,

— SAPPORO,
(U.R.S.S.). 1955
SIGGE FRKISON (Suedia), — 1956
— OSLO. OLEG ---------------------

1957
JOHANNESEN

GONCEARENKO 
(U.R.S.S.). 1957 — ESTERSUND, 
teMtrr jniJANNESEN (Norvegia), 
'958 _ HELSINKI, OLEG GONCEA- 
PFNKO.

ta campionatele europene, desfă
șurate cu două •săptăinî.ni In urmă, 

ihannesen se arătase extrem de pe- 
în special în probele de fond. 

Wh,"a ac-.isn. el a cfștigat numai 
proba de 10.000 m. în care este mare 
s-i'ialist. dar a pierdut pe cea de 
5000, iar în probele de viteza nu a con
tat în lupta pentru primele locttri. în 
f„l„t aceri a în clasamentul final el 
a fost întrecut nu numai de Goncea- 
rcnko. ci și de Silîkovski (U.R.S.S.), 
Aas (Norvegia) și Kuhnert (R.D.G.), 

Iată acum și rezultatele tehnice 
complete: 500 m.: I. Merkulov
(1'JtS.S.) 44,2; 2. Salonen (Finlan
da) 44,3; 3. Silîkovski (U.R S.S.) 
44.5; 4. Goncearenko (U.R.S S.) 45 0. 
5.000 m. : 1. Silîkovski (U.R.S.S.)
t "' 5 • 2. Kuhnert (R.D.G.) 8:31.7; 3. 
Goncearenko (U.R.S.S.) 8:32.4 ; 4.
Seiresten (Norvegia) 8:34,4 : 1.500 m: 
1. Goncearenko (U.R.S.S.) 2:17,7 ; 2. 
Jarvinen (Finlanda) 2:18,4; 3. Aas 
(1 2:19.3: 4. Silîkovski
(U.R.S.S.) 2:19,8; 10.000 m. : 1. Jo- 
hannesen fNorvegia) 17:08,3; 2. Seier- 
sten (Norvegia) 17:10 8: 3. Gon
cearenko (U.R.S.S.) 17:15,3; 4. Silî-

Boxul profesionist și „patronii
Cronicarii de box din apus se în

treabă de la un timp care să fie oare 
cauza evidentei decadențe a boxului 
profesionist. S-au emis fel de fel de 
ipoteze, s-au încercat chiar unele 
„teoretizări", au fost chemați să-și 
spună cuvîntul specialiști, mai mici 
sau mai mari, de trai multă sau de 
mai puțină bună-credință. Se pare 

că, în imensa lor majoritate, cei care 
și-au spus cuvîntul au fost de părere 
că principala cauză a decăderii boxului 
plătit este uita singură: aface
rismul veros care stă la Friza acestui 
gen de întrecere sportivă. Părerile 
cvasi-unanime au vizat pe faimoșii 
magnați ai „sportului cu mănuși" 
care, din birourile lor somptuoase din 
New York, Paris sau Londra, regi
zează cu sînge rece, cu o îndrăz
neală care întrece orice închipuire, 
marile drame <a!e boxului profesionist.

MARELE GANGSTER 
SI „LOCOTENENTUL" SAL

lu-Reprezentantul cel mai ti-pic a.l 
mii gangsterilor boxului mondial, 
omul care acționează cel mai necru
țător, cu mai puține... mănuși, este 
fără îndoială Jim Norris. Dacă per
sonalitatea acestui veritabil rechin al 
boxului de peste Ocean nu vă este 
încă bine conturată, în schimb pro
babil că ați auzit despre cîteva din 
afacerile lui. Jim Norris este fiul 
unui magnat al căilor ferate. El în
suși este — de altfel — un „rege al 
grîn'ui" și mare proprietar de între
prinderi de transporturi maritime. In 
afară de aceste „bagatele", Jim Norris 
mai stăpînește II (ați citit bine: 11) 
arene de sport din Statele Unite, în- 
stimînd un total de 350.000 de locuri. 
Și pentru a vă da seama despre ce 
fel de arene este vorba, e suficient 
să vă snunem că printre cele II 
„domenii" snortive personale se nu
mără „Madison Square Garden",

OLEG'GONCEARENKO

kovski (U.R.S.S.) 17:17,1.
Clasamentul final ■ 1. Oleg Goncea

renko (U.R.S.S.), campion mondial 
absolut 193,905 puncte; 2. Silîkovski 
(U.R.S.S.) 194,105 puncte j 3. Aas
(Norvegia) 195,773 puncte; 4. Kuh
nert (R.D.G.) 196,592 puncte; 5. Jo 
hannesen (Norvegia) 196,875 puncte,'
6. Dahlberg (Suedia) 196,883 puncte;
7. Merkulov (U.R.S.S.)
puncte ; 8. Jarvinen (Finlanda) 197,003 
puncte ; 9. Seiersten (Norvegia)
197,863 puncte; 10. Salonen (Fin 
landa) 197,867 puncte.

196,983

Campionatele mondiale de patinaj artistic de la Paris
La Paris, s-au încheiat duminică 

întrecerile campionatelor mondiale de 
patinaj artistic, desfășurate timp de 
patru zile pe patinoarul de la Palais 
de Glace. Ultimul titfu a revenit pa
tinatoarei americane Carole Heiss, 
care s-a clasat pe primul loc al pro
bei feminine cu un total de 1.780,6 
puncte. A doua s-a clasat campioa
na europeană Ingrid Wendl (Austria) 
1.679 p., urmată de compatrioata »a 
Hanna Walter 1.596,6 p.

In general, campionatele au rele
vat buna comportare a concurentelor 
europeni. Astfel, perechea cehoslova-

„Yankee Stadium", „Polo Ground" și 
multe alte vestite locuri de întrecere 
sportivă. Onorabilul Jim Norris nu 
încasează de la aceste arene numai 
coste»' biletelor de intrare (în S.U.A. 
un bilet de box costă între 4 și... 4G0 
de dolari), ci el mai „înghite" și 
uriașele sume realizate de pe urma 
televizării meciurilor de box. Firește, 
Jim Norris nu conduce singur o ase
menea întreprindere mănoasă. El este 
înconjurat de un „stat major" care 
se compune din „specialiști" în toate 
dedesubturile boxului : organizatori și 
antrenori fără scrupule, gazetari și 
bookmakeri și chiar arbitri gata să 
declare victorios pe omul indicat de 
patron. Jim, Norris are și un „aghio
tant". Numele lui este Frank Carbo și 
el figurează de acum în cazierele 
poliției americane. Secondat de Car
bo, Jim Norris operează de ani de 
zile în boxul profesionist, fără să se 
sinchisească de justiție, de opinia 
publică sau măcar de victimele sale...

„ASTA-SEARA AM PLĂTIT PENTRU
INCAPAțlNAREA MEA...--

Un mare scandal a dat însă în vi
leag afacerile necurate ale patronu
lui- lui International Boxing Corpora
tion (organizația sub firma căreia 
livrează în voie Jim Norris). El a 
izbucnit a doua zi după meciul din
tre Ray „Sugar" Robinson și Carmen 
Basilio. După cum se știe, în această 
întîlnire, deși Robinson dominase cu 
autoritate, decizia a fost acordată, 
spre stupefacția publicului spectator 
de la „Yankee Stadium" și a milioane

lor de americani care urmăreau întîl- 
nirea în fața aparatelor de televiziine. 
lui Carmen Basilio. E drept că deci
zii eronate se pronunță de multe ori 
în box. De data asta nil era însă 
vorba de o „eroare" a judeeătorilor- 
arbitri. Era vorba de cu iotul altceva. 
Robinson, ajuns la apusul carierei

MIHAIL TAL cel mai bun dintre cei mai buni
Este suiicient să ciștigi o dată cam

pionatul U.R.S.S. ca numele să-ți ra
ttling în rîndul așilor șahului. Dacă 
însă un succes de o asemenea amploa
re este obținut de două ori consecu
tiv, înseamnă că realizatorul lui este 
cu adevărat cel mai bun dintre cei mai 
buni.

lată calificativul pe care lumea șa
histă îl atribuie astazi cu dărnicie 
campionului U.R.S.S., toarte tînărului 
Mihail Tal. Apariția lui Mihail Tal în 
arena șahistă mondiala a tost — am 
putea spune — uluitoare. El s-a înăl
țat cu iuțeala unei comete, dar spre 
deosebire de zborul acestui corp ce
resc, s-a oprit sus, nu a tost un meteor 
șahist ca Morphy sau Charousek...

Maniera în care a ctștigat Mihail 
Tal a fost magnifica : s remize și 10 
victorii într-un turneu in care se în

BOBERII SE VOR ÎNTRECE (TOTUȘI)
IARNĂ 1958?

Cu prilejul recentelor campionate 
mondiale de bob de la Garmisch Par- 
tenkirchen, congresul federației inter
naționale de bob a luat din nou în 
discuție hotărîrea comitetului interna
țional olimpic, de a exclude bobul din 
programul J.O. de iarnă de la Sqauw 
Walley (California). Congresul a 
hotărît ca în cazul că probele de bob 
nu vor fi admise în program, să se 
ducă o politică de boicotare a viitoa
rei Olimpiade de iarnă din California.

Referindu-se la aceasta, Avery Brun
dage, președintele comitetului olimpic 
internațional, a declarat ziariștilor că 
decizia luată la Sofia cu ocazia ulti
mului congres al CIO nu este definitivă 
și că problema includerii probelor de 
bob în programul Olimpiadei va fi 
abordată din nou în cadrul viitorului 

că Vera Suchankova—Zdenek Dole- 
zal a reușit să ocupe locul doi la 
proba de dublu, clasîndu-se în ..urma 

perechii Barbara Wagner—Robert Paul 
(Canada). Fostul campion al Franței, 
Alain Gilleti a marcat o frumoasă 
revenire în cadrul probelor libere, ur- 
cînd la locul 3, cu 1.683,2 p. la mi
nimă diferență de al doilea clasat 
Ted Brown (S.U.A.) 1.684,8 p. Titlul 
de campion a revenit
Dave Jenkins 

Europei Karel 
s-a clasat pe 

americanului
1.745,5 p. Campionul 
Divin (Cehoslovacia) 

locul 5.

sale (are 37 de ani), ceruse condiții 
materiale speciale, m sensul ca, din 
drepturile cuvenite pentru televizarea 
partidei sale ci» Basilio, să i se re
partizeze și lui o cotă. Trustmanul 
Jim Norris a rămas surprins că cineva 
cutează să împartă beneficiile cu el. 
Constrîns de împrejurări (meciul Ro
binson-Basilio era așteptat cu un in
teres extraordinar și promitea deci o 
„rețetă" fabuloasă), Jim Norris a că
zut la învoială, primind condiții e lui 

Robinson. Răzbunarea a fost pregătită 
însă în mod diabolic și ea s-a pro
dus la sfîrșitui meciului, cînd Robin
son s-a văzut declarat învins de că
tre judecătorii lui Jim Norris. De alt
fel, la terminarea meciului, marele 
campion negru a declarat unui ziarist: 
„Boxul este o afacere murdară. Mi 
s-a propus de multe ori să pierd în 
fața unui adversar mai tînăr pentru 
a-i ușura astfel ascensiunea și pentru 
a face în același timp să crească 
pariurile. Am refuzat întotdeauna. Astă 
seară am 
mea..."

plătit pentru încăpățînarea

3'LBERT BENAIM Șl „GRAJDUL' 
AU

Jim Norris are însă și emuli euro
peni: unul își are reședința la Lon
dra, iar celălalt la Paris. Jack Solo
mons, odinioară neguțător de pește, 
își întinde tentacu'ele peste Anglia 
și țările Imperiului Britanic. Proprie
tar al unor mari arene, printre caic 
Albert Hali, Harringay Arena și White 
City, Jack Solomons „dictează" fără 
contracandidat în boxul britanic. El 
își are agenții pretutindeni și cuvîntul 
de ordine al acestora este: „recrutați 
numai boxeri care au dinamită în 
pumni". Intr-adevăr, lui Jack Solo
mons îi plac numai nugiliști cere sînt 
In stare să-și ..lich'dezc" adversarii 
înainte de terminarea meciului Dacă 
boxerii britanic Murphy a sucombat 

trec 11 mari maeștri internaționali, iar 
în cele 10 partide susținute Împotriva 
lor, Tal reușește un adevărat „galop" 
obținînd 6 victorii și lasîsd două remi
ze. Două partide le-a pierdut, dar a- 
cesta a tost „tributul" pe care l-a cerut 
stilul său eminamente combinativ și 
agresiv. Intr-un mare concurs sarcina 
campionului este totdeauna cea mai 
ingrată. împotriva lui vor sa cîștige 
toți, pentru că victoriile la campioni 
sînt cele mai de preț. și dacă la tre
cuta ediție a campionatului nimeni 
nu-1 „observase" pe Tal vreo 14—15 
runde, acum, de la primul țăcănit de 
ceas, toate forțele au tost aruncate îm
potriva neașteptatului învingător de 
acum un an. „Coaliția" a tost prea pu
ternică și în primele 9 runde — sen
zație — campionul pierde trei partide, 
realizînd doar 50 la suta din punctele

lunacongres al C1O ce va avea loc în 
mai la Tokio.

Motivul invocat de CIO că Ia 
cursuri va lua startul un

con- 
numâr 

foarte mic de concurenți s-a dovedit 
lipsit de temei deoarece pînă acum 
cîteva săptămîni la proba de bob se 
înscriseseră 11 națiuni. Adevărul este 
că organizatorii Jocurilor Olimpice de 
la Sqauw Walley nu sînt dispuși să 
cheltuiască 700.000 dolari, sumă care 
reprezintă, devizul construcției 
pîrtii necesare acestei competiții.

Opinia publică sportivă din lume 
dezaprobă gestul nesportiv al organi
zatorilor, care în dorința de a nu 
cheltui sumele necesare pentru cons
trucția pîrtiei exclud din programul J.O, 
proba de bob.

unei

Proba de dans a confirmat supe 
rioritatea perechii Markham — Jones 
(Anglia), care cîștigase și la oampio 
natele eurooene de 1a Bratislava.

zile pe un ring al luiîntr-una din
Jack Solomons, întîmplarea n-a fost 
de natură să-l urnească din principii 
pe bătrînul neguțător de pește devenit 
peste noapte stăpîn de destine pugilis
tice...

Confratele său de pe malurile Se
nei este Gilbert Benaim. Aparent, Gil
bert Benaim este un personaj afabil 
și elegant. Nici nu ți-ar veni să crezi 
că te afli în prezența unui „alter ego" 
al lui Jim Norris sau Jack Solomons. 
Benaim s-a priceput, cu amabilitatea 
care-1 caracterizează, să-și îndatoreze 
față de el întreaga lume pngilistică 
a Franței: federația, care trăiește 
din subvențiile sale; antrenorii, care 
au nevoie de bunăvoința lui pentru 
a-și vedea elevii boxînd la Palais 
des Sports’, boxerii, care numai su- 
pvnîndu-i-se pot ajunge la gloria mult 
visată. Gilbert Benaim joacă mai pu
țin „tare" decît Norns, dar la fel de 
eficace. El și-a creat m „grajd" pro
priu care, de ochii lumii, este dirijat 
de către managerul Philippe Filippi. 
„Grajdul" cuprinde, printre alții, pe 
Alphonse Halimi, actualul campion al 
lumii la categoria cocoș. Cherif Ha
nuri. Charles Humez și Seraphin 
Ferrer. Nici un alt manager din Fran
ța nn se poate măsura cu Filippi din 
punct de vedere al nmiăruh» de „ve
dete". Și nici nu e de mirare, căci 

posibile. Dar de aici a intrat in lunca 
țiune formidabilul său „motor" șahiști 
lntr-un stil impecabil Tal obține victoq 
rie după victorie, scoțuid rind pe rîntț 
din cursă pe principalii săi contrai 
candidați. Cu o serie tfpică poate nu4 
mai lui Alehin (8. puncte din 10 par4 
tide), el sosește și de data aceasta pri4 
mul, întrecîndu-1 cu un... piept pe Pea 
trosiai și demonstrînd că în acest jo<j 
tactica remizei este sortită insuccesul- 
lui, dcmonsirînd cj șahul nu este 0 
cursă autornobilistă de regularitate^

Și pentru a înțelege mai bine nț 
atît jocul, ci mai mult personalitate! 
lui Tal în arena șahistă mondială, sâ 
reproducem o emoționantă protesiune 
de credință a lui Saio Flohr, unul din 
cei mai m»ri speciali :i ai remizei pe 
care-i cunoaște istoria șahului:

„In ultimii ani mă a'Iu des în săli
le de concurs și ascu't comentariile iu
bitorilor șahului. Acum am înțeles bine 
că in trecut eram pe drept cuvînt cri
ticat cînd încheiam întrecerea Ia mu
tarea 20. Și cînd te gândești că prin 
anii 1937—(938 mi se părea că lumea 
șahistă mă aplaudă pentru faptul că... 
nu pierd. O asemenea tactică este 
mărginită, săracă, liosită de va’oare. 
Șahistul care joacă într-un astfe’ de 
stil nu poate fi popular între iubitorii 
acestui sport și nu va ajunge nicio
dată campion al lumii. Acum, cînd mă 
pregătesc să ies la... pensie, regret din 
inimă că în zeci de partide am curmat 
prea devreme lupta numai și numai ca 
să nu-mi stric tabela de turneu.

Scriam odinioară -. două jumătăți 
reprezintă un punct cîștigat. Matema
tic este exact. Dar bine mi-a răspuns 
Panov afirmînd că „două jumătăți de 
punct echivalează cu o înfrîngere". 
Are dreptate Panov, pentru că din 
două jumătăți lumea șahistă pierde. 
Dar dacă într-o partidă adversarul 
m-a învins, iar în cea de a doua mi-am 
hiat o frumoasă revanșă, din aceasta 
lumea șahistă e în cî tig. Tale’a de 
turneu interesează firește pe orîc'ne. 
Dar tabelele de turneu aparțin totdea
una trecutului. Rămîne numai crearia. 
Alehin și Capablanca au fost totdea
una doi mari adversari. Și amîndoi ati 
rezultate sportive extrem de îna'te în 
tabelele de turneu. Dar lumea șahistă 
a ridicat monument geniului șeirist al 
lui Alehin, nu pentru hunele sale re
zultate tehnice, ci pentru r«--uritoare- 
le sale partide. Lumea sahistă nu va ri
dica niciodată statui re’tier remizei".

VALERIU CH1OSE

Vianey, antrenorul echipei 
de amatori a Franței, este..; 
Iui Filippi și principalul fur-î 
eleihente talentate din rîn--

Fernand 
naționale 
adjunctul 
n;zor de 
durile celor mai buni amatori I

Pentru Gilbert Benaim există — în 
primul rînd — boxerii săi. De aceea, 
atunci cînd se căuta un adversar 
pentru italianul Mario d’Agata, deși 
tînărul pugilist francez Dante Bini 
era socotit cel mai bun „cocoș" al 
țării sale, i-a fost preferat Alphonse 
Halimi, care avea avantajul de a veni 
din „grajdul" lui Benaim-Filippi...

★
Jim Norris, Jack Solomons, Gilbert 

Benaim...
Trei nume diferite, dar o singură 

concepție asupra boxuhv : bani, cît 
mai mulți bani 1 Afac ri in stil mare 
— aceasta este „biblia" celor trei 
pontifi ai boxului profesionist. Că pe 
drum cad victime, uni: boxeri sucom
bă, iar alții rămîn intirmi pe viață,- 
asta contează mal puțin. Important 
este doar că — de rildă — pentru 
meciul Robinson-Basilio, Jim Norris 
a încasat partea sa de 240.000 do
lari, plus drepturi'e de la televi
ziune...

H. B.



Probele de fond
din campionatele de schi 

ale R. P. R.
se dispută de duminică 

in platoul Bucegi

Gimnaștii și gimnastele se pregătesc 
pentru campionatele mondiale

' A fost alcătuit lotul tării noastre
pentru Criteriul Mondial
al Tineretului la scrimă

Probele alpine și săriturile aminate 
pînă la... o nouă zăpadă

' Probele alpine și săriturile din ca
drul' campionatelor republicane de 
schi nu pot fi organizate nici la Bor- 
șa ! In ultimele două zile ploaia că
zută a topit în mare parte zăpada, ast
fel că nici pîrtiile de coborîre și nici 
trambulina nu mai pot fi folosite. In 
această situație Federația Romînă de 
Sehi-Bob a hotărît amînarea cam
pionatelor republicane pentru o dată 
ce va fi stabilită ulterior, în funcție, 
bineînțeles, de zăpada ce va cădea de 
acum înainte. Pînă atunci, majorita
tea schiorilor s-au deplasat in Bucegi, 
unde unele văi nordice, ferite de soa
re. permit efectuarea antrenamentelor.

In schimb, probele de fond din ca
dru! campionatelor naționale se vor 
disputa la datele stabilite de calenda
rul F.R.S.B., adică între 23—27 fe
brila ie. Locul de desfășurare este pla
toul Bucegi, unde se ana zăpadă în 
cantitate suficient de mare pentru a 
găzdui în bune condiții probele. între
cerile vor avea loc tn jurul cabanei 
Piatra Arsă, unde s-a destașurat sîm
bătă și duminică concursul dotat cu 
Cupa C.C.A. Probele campionatelor 
R.P.R. sînt 15 km., 30 km.t ștafeta 
4x10 km. seniori: 6 Km., 10 km. și 
st; i ‘a 3x5 km. senioare.

• In aprilie, meciul 
internaționale • In

In noul sediu al federației 
nastică este 'un permanent du-te-vino. 
Antrenori, profesori, arbitri și gim- 
naști fin fie pentru a se achita de 
sarcinile ce le revin ca membri ai 
diverselor comisii de specialitate, fie 
pentru a luat instrucțiuni în vede
rea viitoarei lor activități. Se lucrea
ză în aceste zile cu privirea îndrep
tată spre 1960, spre acele Jocuri 
Olimpice pe care le va găzdui an
tica cetate a Romei. Există o con
vingere generală că participarea 
noastră cu succes la viitoarele Jocuri 

Olimpice e legată de fapt de răspîndi- 
rea gimnasticii în mase, atragerea 
tineretului în sălile de gimnastică, 
dezvoltarea activității de gimnastică 
în școlile de toate gradele și. impli
cit, ridicarea calitativă a gimnaștilor 
selecționabili.

Există însă un „hop“ mai apropiat, 
un examen la care gimnastica noas
tră feminină trebuie să-și confirme 
ca'itatea și maturitatea, iar gimnas
tica masculină trebuie să se impună 
să cucerească un prestigiu interna 
țional. Examenul îl oferă campiona
tele mondiale individuale și re echipe 
găzduite de orașul Moscova între 6— 
10 iulie a. c.

Ce'e două comisii tehnice — mas
culină și feminină — din cadrul 
federației și-au alcătuit planurile și 
obiectivele lor pentru participarea la

Rominia—Iugoslavia și prima ediție a campionatelor noastre 
perspectivă, întîinirea Dinamo București—Dinamo Moscova 

mondiale. Timpul pînă la mondiale a 
fost împărțit în mai multe perioade 
de pregătire, în cadrul fiecăreia fiind 
prevăzute sarcini 
pentru verificarea 
tora.

In planul de 
două loturi figurează la loc de cin
ste: verificări săptâmmale arbitrate, 
organizarea antrenamentelor și a ve
rificărilor în condiții diferite ca me
diu. accent pe rezistența fizici >n 
regim de execuții integrale, crearea 
unui ritm corespunzător și a unei 
forme naționale de interpretare în 
conformitate cu regulamentul -inter
național a’ exercitiilor impuse, pre
cum și mărirea numărului de con
cursuri prin organizarea permanen
tă a întrecerilor cu caracter local, 
a întilnirilor internaționale interc’u-

de gim

precise și metode 
îndeplinirii aces-

pregătire al celor

La capitolul concursuri, planul fe
derației prevede pentru 19—-0 apri
lie, la București, n.eciul l’ominia-Ju- 
goslavia (fetele numai la exerciții 
liber a ese, iar băieții la exerciții im
puse și iiber a iese), pentru 26—27 
aprilie, tot la București, prima edi
ție a campionatelor noastre interna
ționale (masculin și feminin) după 
sistemul de desfășurare al Cupei Eu
ropei și participarea la concursul de 
Ia Budapesta de la 10—II mai. 
p'us, 
zentativei 
concurs 
na ni.o 
C.C.A. 
fectarea 
inter-cluburi. 
rești tinde să 
Moscova într-un
Constructorul are în perspectivă un 
concu-s la Cracovia cu Gwardia.

La 
riiilui 
mă continuă să sosească 
din partea diverselor federații națio
nale privind participarea trăgătorilor, 
a oficialilor și a invitaților.

comisia de organizare a Grite-
Mondial al Tineretului ia scri- 

confirmări

Petrolul Ploești și-a incheiat turneul 
in Orientul Mijlociu

l;ri, toată ziua, telefonistele de la 
07. care jirimesc comanda pentru 
convorbiri internaționale, au fost ne- 
obi. iuit de mult solicitate de redac
ția ziarului nostru. De dimineață și 
pît : scara, le tot întrebam : „Ce facem 
cu Beirutul, cînd putem vorbi pentru 
ca să aflăm rezultatele echipei Pe
tro ni ?". Abia seara am reușit ca la 
celalalt capăt al firului 
voc"a tov. Egon Horn, 
ducătorii delegației:

— Trebuie să notați 
o înfrîngere: Petrolul 
cu I—0 (1—0) de o 
Libanului printr-un gol marcat în 
tnin 12 dințr-o lovitură liberă de la 
16 m. Libanezii s-au retras apoi 
apărare și echipa noastră, în ciuda 
eforturilor, nu a reușit nici măcar să 
egaleze. deși atacanții ploașteni au 
tras de trei ori în bară și au ratat 
alte 6 ocazii clare.

înseamnă că echipa noastră a 
jucat totuși bine.

Fs'e exact? De altfel, secretarul ge
neral al federației libaneze de fotbal 
mi-a sous,că Petrolul 
cele mai bune echipe 
vizitat Libanul și că

să auzim 
unul din con-

de data asta 
a fost învins 
selecționată a

la 
în

este una dintre 
străine care a 
dorește ca un

totbal să vină în 
pe cei mai buni

antrenor romîri de 
Liban să antreneze 
fotbaliști ai lor.

— Vă rog să ne .
de la ultimele trei meciuri pentru 
că nu cunoaștem decît rezultatele.

— Penultimul meci Petrolul l-a 
jucat la Damasc, în Siria, unde a în
trecut selecționata orașului cu 10—2 
(4—1). Echipa a jucat foarte frumos 
și a marcat golurile prin D. Mun
teanu (4), Zaharia (3), Bădulescu 
(2) și G. Marin. Am mai jucat apoi 
în orașul Tantah situat în delta Ni
lului, acolo unde a jucat anul trecut 
și selecționata noastră de tineret. Pe
troliștii au învins cu 2—0 (2—0), 
golurile fiind marcate de Zaharia și 
D. Munteanu. De fapt, a fost un joc 
„peste plan“. Echipa din Tantah este 
antrenată de un antrenor austriac și 
e mult mai bună decît cele din Port 
Said sau Alexandria. Pe ultima au în
trecut-o cu 5—1 (2—0). Zaharia a
fost marele animator al atacului și 
a marcat 4 goluri în acest meci, al 
cincilea fiind opera Itti D. Munteanu. 
Petrolul a jucat aci foarte frumos. 
Miercuri vom fi în tară.

dați amănunte și

(m. t.)

Rezultatele concursului internațional 
de tenis de masă de la Russe

Ruu.e, ic (prin telefon) 
Internațională de tenis de 
șurctă timp de trei zile, a luat sfîrșit 
duminică seara cu victoria reprezenta
tive: R.P. Ungare care a învins în ulti
mul meci formația romînă cu scorul de 
3—1. Rezultate tehnice: M'athe—Pitică 2-0 
(12. .18), Ujlaki—Tompa 1—2 (14,—18,—10), 
Mathe. Ujlaki—Pitică, Barasch 2—0, (17, 
18), Mathe—Tompa 2—0 (22—21, 12—3) In 
primul' set maghiara a condus cu 19— 
17 cînd mai erau 5 minute de joc. La 
20—:s) mai erau 30 secunde și Mathe a 
ate.est. eîștigînd un punct, dar și Tompa 
a tras apoi surprinzător egalînd la 21— 
21. in același timp cu epuizarea timpu
lui regulamentar. " . “ 2 2.1_
Me the a reușit să mai cîștige un punct.

Alte rezultate: -------- --------------- * *

—Competiția 
masă desfă-

In final jucâtoarea

R.P.R.—U.R.S.S. 3—2

■CONCURSUL CU PREMI£ 
ÂL ZIARULUI NOSTRUÎ

ÎNTREBAREA Nr. 1

(.1 puncte)

Care colective sportive pot avea 
steag propriu 1

ÎNTREBAREA Nr. 2

(18 puncte)

Anul trecut, după o lungă între
rupere, Romînia a participat din nou 
la marea competiție internațională de 
tenis . Cupa Davis", jucînd cu Aus-

In 
este probabilă prezența repre- 

noastre de tineret la un 
internațional la Kiev, iar Di- 
București, Constructorul și 
poartă tratative pentru per- 
unor întîlniri internaționale 

Astfel Dinamo Bucu- 
întîlnească Dinamo 

meci tur-retur iar

O Printre specialiștii scrimei invi
tați la acest Criteriu Mondial se află 
Pierre Ferri, președintele Federației 
Internaționale de scrimă.Giorgro .Woz- 
âtu, fost președinte al Federației In
ternaționale, Charles de Heain’-nt. 
președintele federației engleze. Crâar- 
les Debeur (Belgia) din F.I.E.. F<ti 
Mercier, președintele comisiei re~ »- 
mente din F.l.E. Armand la' . ' e- 
dactorul de specialitate al cotidian* :ui 
„l'Ectiipe’'. precum ș‘ multipli:! fast 
campion mondial Edoardo Mangia- 

Gnzzetta
anun- 

Pierre Ferri prese-

ș: muitij 
Edoardo 

rotti, redactor de scrimă la 
dello eport. Dintre aceștia și-a 
țat part'C'parea. 
dintele F.IH

• Ieri a sosit 
zare confirmarea 
datorilor

L Lakatoș (Dinamo') în sprijin echer la inele.

urma ce'or două 
„Cupa Orașelor1' 
„Clina de Iarnă".

(Tompa—Zaharian 1—2, Pitică—Roma- 
naskaite 2—0, Pitică, Barasch—Zaharian, 
R imanaskaite 2—1, Tompa—Romanaskai- 
te 0—2, Pitică—Zaharian 2—1), R.P.B.— 
R. D. G. 3—1, R. P. U. — U.R.S.S. 5—6, 
R.P.R.—R.D.G. 3—6 (Pitică—Rodel 2—0, 
Tompa—-Mauritz 2—0, Pitică, Barasch— 
Rodel, Mittekated 2—1), R.P.U.—R.D.G.
3—2, R.P.R.—R.PB. 3—0 (Barasch-Iva- 
nova 2—0, Pitică—Boiaăjeva 2—0, Pitică, 
Barasch—Ivanova, Boiadjeva 2—0).
U.R.S S.—R.D.G. 3—0, R.P.R.—Russe 3—0 
(Golopența—Atanasova 2—0, Tompa—Ba- 
ianova 2—0, Tompa, Golopența—Atana
sova, Baianova 2—0), R.P.U.—R P.B.
3—0, U R.S.S.—R.P.B. 3—6.

Clasament: 1. RP.U., 2. R.P.R., 3.
U.R.S S., 4. R.P.B., 5. R.D.G., 6, Russe,

tiia Ne puteți spune insă — excep- 
tînd acest meci — cînd am jucat ul
tima oară în Cupa navis, cu cine și 
ce rezultat am obținut ?

ÎNTREBAREA Nr. 3

(15 puncte)

O problemă' din sportul popicelor... 
In timp ce un oncurent aflat pe 
pista nr. 2 lansează bila, ridicătorul 
de la pista nr. 1 vrea să pună bila 
pe jgheab, dar o scapă pe pista nr. 
2. Ce decizie va da arbitrul ?

la comisia de org.ant- 
de part'cipare a tră- 

din Suedia

• In 
recente, 
ricret și 
antrenori al federației noastre a sta
bilit lotul de trădători din rîndt'l că
ruia vor fi selecționați cei 12 repre
zentanți ai țării noastre. Din tot fac 
parfe: Mureșanu, 
l.aszlo 
Gtirafh. 
Szasz 
Artiș. 
(sabie) 
răngoiu-Cacoveanu. Maria Ltitzki. 
dith Kabdebo. Crista Bachmulle^ 
Valeria Luttman Ia floretă fetei

concursuri 
pentru fi- 

colegitt! de

Csipîer. Poenaru. 
și Nicolae (floretă băieți), 
Toth. Lălidoiu. Gheorghiu și 
(spadă). Rohony. Szantho. 
Ghilezan, Căpruciti. Manoliu 
și Olga Orban, Eugenia Tă- —' 

lu-

• în programul de pregătire al ti
nerilor noștri pentru Criteriu mai sînt 
prevăzute ca etape de venlicare: cam
pionatele republicane individuale de 
tineret (Sibiu. 4—9 martie) și tradi
ționalul concurs internațional de 4a 
Leipzig (8—9 martie).

FOTBAL

REIMS ȘI MONACO DIN NOU 
VICTORIOASE

• Etapa de duminică 
a campionatului fran
cez a marcat noi 
vicvoru ale echipelor

Reims și Monaco, aflate pe .primele 
locuri ale clasamentului. Deosebit de 
valoroasă este însă victoria Iui Reims 
care a întrecut în deplasare inconstanta 
echipă pariziană Racing, cu 5—1. Iată 
și celelalte rezultate ale etapei: So- 
chaux-Nîmes 1—1, Lille-An-gers 2—3, Se- 
dan-BczIers 8—1, M!ar»eilie-Șt. Etienne
1— 0, Ales-lx-ns 0—1, Lyon-Nice 1—1, Va- 
tenci eones-Touivuse 2—0, Monaco -Metz

2— 1.
In urma acestor rezultate în fruntea 

clasamentului șase echipe sînt acum 
despărțite de numai trei puncte. Iată 
clasamentul: 1—2,Reims, Monaco 31 p. 
(ân-bele echipe avind însă un joc mai 
puțin); 3. Angers 30 p.; 4. Sedați 23 p ; 
5—6. Nimes, St Etienne 28 p.

FIORENTINA Șî SAMPDORIA IN 
FINALA LA VIA REGGIO

> Sîmbătă s-au disputat semifinalele 
turneului internațional de tineret-juniori 
de la Viareggio care s-au soldat cu re
zultatele: Fiorentâna-Lanerossi Vicenza 
4—l și Sarnpdoria-Udinese 2—1.

JUVENTUS ȘI-A MĂRIT CU UN 
PUNCT AVANTAJUL...

In etapa 21-a a campionatului italian 
s-au înregistrat rezultate normale. De 
nctat însă că patru din cele nouă me
ciuri s-au terminat la egalitate: Napo’i— 
Atalanta 2-2, Udinese-Fiorentina 1-1, 
Bologna—Genova 3-3 și Internazionale— 
Padova 0—0. O singură echipă a cîștigat 
în deplasare: Milan care a învins Samp- 
deria cu 2-0. Se pare că fosta campioa
nă este în puternică revenire, căutînd 
să-și amelioreze poziția din clasament 
(locul 10) Roma a repurtat o victprie 
cu 2-0 în fața lui Torino, iar Lanerossi

CUPON DE CONCURS 
Nr. 3 (etapa a Il-a)
ȘTII SPORT ?

SPORTUL POPULAR nr. 3158

a dispus la limită (1-0) de Lazio. Frun
tașa clasamentului și-a mai adăugat în 
palmares încă o victorie (3-1 cu Spăl), 
mărmdu-și avantajul cu un punct față 
de Padova. In sfîrșit, Alessandria a dis
pus ușor de Verona cu 3—1. In clasa
ment Juventus are 33 p„ Padova 28, Na
poli 26, Fiorentina 25, Roma, Lantrossl 
23 ele , . , ..

MANCHESTER UNITED REINTRA

• Mîine, Manchester United își face 
reintrarea, întîlnind pe Sheffield Wed
nesday în optimile de finală ale Cupei 
Angliei. Celelalte jocuri de cupă s-au 
disputat sîmbătă. Pînă acum, au ră
mas în competiție numai două echipe 
din prima ligă: Wolverhampton a dis
pus de Darlington cu 6—1, iar Bolton 
a întrecut pe Stoke 
Sheffield United — 
terminat la egalitate 
tot mîine.

cu 3—1. Meciul 
West Bromwich 
(1—1) se rejoacS

de fotbal a anun-• Federația italiană
țat că Italia nu va participa la ediția 
1958—1959 a competiției internaționale 
„Cupa campionilor europeni^.

NOI RECORDURI MONDIALE 1 
LA ÎNOT

în cadrul câmpiona-* 
Monkton ă sta- 
mondi&l la' 1W 

1:52,2. La 113 y 
marcat 1,01,5. Un 
a fost stabilit și

• I.a Melbourne, 
telor Australiei, John 
bilit un. nou record 
m. spate, cu „ timpul 
spate, M'onckton a 
nou record al lumii _ 
la ștafeta 4xlio y. mixt de către echi
pa Noii Galii de sud — 4:19,4. Alte re
zultate: 220 ,y. liber — Konrads 2:06^ 
440 y. liber’ — Frazer 4:55,7 (a dou?^^^ 
sosit lise Ko-nrads în 4:56,2 iar a 
Loraine Crapp).
• In cadrul unui concurs desfășurat

la Transvaal (Africa 
toarea engleză Judith 100 . - -------y. spate în' 1:05,3.

DROBNY ÎNVINS

de sud), înotă- 
Grinham a înotat

DE NIELSEN
9 La Paris, pe tîren 

acoperit, s-a disputat 
prima mare competiție 
internațională a aouiui.

finală, danezul Nielsen l-a învins

TENIS
In
ușor pe Drobny cu 7—5, 6—3. 6—2. Re
zultatul finalei de dublu: Nielsen. Ull
rich-Drobny, Jancso 28—26 (cel mai lung 
set înregistrat vreodată pe teren aco
perit), 2—6, 4—6, 6—3, 6—0.

București, centru de zonă 
în „Cupa Galea" la tenis

PARIS 17 (Agerpres). — Comitetul 
de organizare a competiției de tenis 
pentru juniori „Cupa Galea" s-a în
trunit la 16 februarie în sediul fede
rației franceze pentru a stabili siste
mul de disputare. De remardat că în 
lista țărilor înscrise figurează 16 țări, 
prin’tre care reprezentativele U.R.S.S. 
și Poloniei pentru prima oară.

După repartizarea celor 16 țări 
participante pe znno s-n procedat la 
tragerea la sorți a întîlnirilor care 
vor avea loc după cum urmează'

ZONA GERMANIA: Belgia, Li»- 
xemburg, Cehoslovacia și R.F. Ger
mană. In primul tur Cehoslovacia va 
întîlni Belgia iar Luxemburgul Ger
mania. Intîlnirile au loc la Garmiscli 
Partenkirchen.

ZONA AUSTRIA: Spania, Polonia. 
Austria și Iugoslavia. In primul tur 

1 Iugoslavia joacă cu Austria, iar Po-

lcnia cu Spania. Meciurile au loc la 
Portschach.

ZONA ITALIA: Olanda, Italia, Mo
naco și U.R.S.S. In primul tur 
U.R.S.S. întîlnește Olanda, iar Mona
co pe Italia.

ZONA ROMÎNIA:-Franța, Ungaria, 
Romînia și Elveția. In primul tur Ro- 
mînia va fi adversara Elveției, iar 
Ungaria va juca împotriva Franței. 
Jocurile vor avea loc la București.

învingătorii fiecărei zone se vor. 
califica pentru faza finală, în timp ce 
echipele eliminate vor participa la un 
concurs pentru alcătuirea clasamen
tului. Meciurile eliminatorii 
bui să fie terminate pîriă la 
1958.

Faza finală a competiției 
Ioc la Vichy (Franța) între 
și 4 august, iar tragerea la 
acestor jocuri va avea loc la

vor
27

tre- 
it»1 ie

avea 
iulie

a
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