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mJN SOSIT DELEGAȚIEI GUVERNAMENTALE Șl DE PARTID
A R. P. UNGARE I

TOVARĂȘUL KADAR JANOS

M unci
al Par-

a R.P.

Poporul nostru are astăzi marea bucurie de a primi 
oaspeți dragi. Delegația Guvernului Revoluționar 
toresc Țărănesc Ungar și a Comitetului Cer*’! 
tidului Muncitoresc Socialist Ungar.

Vizita delegației guvernamentale și de partid
Ungare constituie un nou prilej de manifestare a priete
niei indestructibile dintre poporul romîn și poporul frate 
ungar și va însemna fără îndoială o importantă contri
buție la cimentarea legăturilor frățești romino-ungare.

Poporul romîn salută din adîncul inimii pe reprezen
tanții poporului ungar: tovarășul KADAR JANOS, prim- 
secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar și ministru de stat a! Guvernului Revo
luționar Muncitoresc Țărănesc al R.P. Ungare, tovară
șul APRO ANTAL, prim-vicepreședinte al Guvernului Re
voluționar Muncitoresc Țărănesc, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, 
tovarășul KALLA1 GYULA, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, secretar 
al C.C., ministru de stat în guvernul Revoluționar Mun
citoresc Țărănesc al R.P. Ungare, și ceilalți membri ai 
delegației guvernamentale și de partid a R.P. Ungare.

Din delegația Guvernului Revoluționar Muncitoresc 
Țărănesc Ungar și a Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, fac parte de asemenea 
Nemeth Caroly. membru al C.C. al P.M.S.U., secretarul 
organizației județene de partid Csongrad, Sebeș Istvăn, 
locțiitorul ministrului Afacerilor Externe, Keleti Ferenc, 
ambasador extraordinar și plenipotențiar al R.P. Ungare 
la București, Szirmai Istvăn membru al C.C. al P.M.S.U., 
directorul secției de agitație si propagandă a C.C 
P.M.S.U.

Urăm din toată inima solilor poporului frate ungar: 
BUN SOSIT PE PAM1NTUL PATRIEI NOASTRE!

al

Probleme actuale ale
Deși operativă, prima consfătuire 

a resftonsabililor cu propaganda și a- 
gitația din U.C.F.S. regionale și-a 
atins scopul: ea a reușit, realmen- 

|te, ițiorienteze activiștii sportivi în 
probleme care le impli- 

Bt^mWca de propagandă și agita
ție, în concordanță cu Hotărîrea din 
2 iulie 1957 și de a-i îndruma tot
odată spre folosirea celor mai efica
ce mijloace și metode de muncă.

Ațum, după consfătuire, activiști
lor sportivi le este clar că pe.itru 
îmbunătățirea și lărgirea muncii de 
propagandă și agitație trebuie pus 
un accent major, printre altele, pe 
înscrierea de noi membri în U.C.F.S., 
pe întărirea muncii educative cu 

[sportivii, antrenorii și 
[sportivi, pentru ridicarea 
lîor ideologic și politic. In 
|scop, vor trebui organizate cercuri 
[de învățămînt politic cu sportivii. 
I antrenorii și instructorii sportivi, 
[capabile să le asigure acestora o 
părumare și o pregătire corespun
zătoare cerințelor: de a avea spor 
Itivi-cetățeni, atașați de colectiv 
pi cu im înalt spirit patriotic. De ase- 
Imenea, se va căuta să se lărgească 
L.arae'ernl de masa al activității spor- 
Itive (prin campionate și concursuri 
Ide casă, participarea la Spartachia- 
Ide, ia crosuri, prin practicarea edu- 
Icației fizice în parcuri de cultură și 
■odihnă, prin atragerea în sport a 
■elevilor și:. studenților precum și a 
(tineretului din mediul sătesc), pe in- 
ftroducerea cu niai mult curaj a gim- 
■nasticii, de producție, etc. Din diver- 
Isitatea nesfîrșită a mijloacelor de pro
paganda și agitație care pot fi fo
losite, să nu lipsească legăturile cu 
presa locală și cea centrală (un ac- 
pent deosebit va trebui pus pe cre- 
prea unei puternice rețele de cores
pondenți). cu cinematografia, radioul, 
pa și pe folosirea unor cit mai variate 
(forme de agitație vizuală.
I ' E îmbucurător faptul că multi din- 
Itre cei prezenți la consfătuire n-att 
pșțeptat programarea acesteia — deși, 
■firește, o doreau, aceasta făcîndu-se 
pimțită o dată cu reorganizarea mișcă-

instructorii 
nivelului 

acest

rii sportive — ci au căutat să „intre” 
în probleme, să le cunoască, să le 
aprofundeze. Activiștii sportivi 'din Re
giunea Autonomă Maghiară, de pil
dă, și-au alcătuit cu multe săptămîni 
în urmă un colectiv obștesc bine în
chegat, care și-a organizat de așa 
manieră munca, îneît fiecăruia dintre 
cei- 18 membri ai colectivului să le 
revină sarcini precise. La Tg. Mureș 
s-a confecționat un prototip în ma
terie de panouri (cuprinzînd extrase 
din Hotădre, fotografii sugestive și 
lozinci mobilizatoare), care urmează 
a fi multiplicat și trimis în întreaga 
regiune: la Casa de Cultură a Sin
dicatelor .din localitate este progra
mată, lunar, o conferință cu temă 
educativ-sportivă • sînt organizate 
și în curs de desfășurare, competiții 
sportive în cinstea zilelor de 2 martie, 
G martie și 8 martie; se editează un 
buletin informativ care cuprinde 
principalele probleme din munca 
activiștilor sportivi. La Cluj, cu spri
jinul cabinetului de partid s-a or
ganizat un ciclu de conferințe pe 
teme educativ sportive (de pildă, 
..Sportul-miiloc de înfrățire între 
popoare”, „Despre educația patrioti
că a sportivilor” etc.) care vor fi 
difuzate și în cuprinsul regiunii. In a- 
celași oraș, legătura cu organele 
locale de presă se face tot mai sim
țită, în prezent se întreprinde chiar 
un raid-anchetă, care să facă cunos
cute căile de mers către înviorarea 
activității soortive în regiune. Și tot 
astfel, la Ploești ca Și la Baia Mare 
la București ca și la Constanța, ac
tiviștii sportivi n-au așteptat cons
fătuirea cu brațele încrucișate, ci au 
trecut la treabă, cu mult timp în 
urmă.

Pentru asigurarea succesului de
plin al muncii de propagandă și a- 
gitație, de fapt o condiție indis
pensabilă— lucru subliniat și în 
conc1uziile consfătuirii — este ne
cesară o colaborare eficientă pe care 
activiștii sportivi vor trebui s-o re
alizeze ne d’?1’ local, cu toa’e or 
naneh inter-s-te în bunul mers al 
activității sportive.

Boxerii de ia Onamo București 
învingători la Lodz

Echipa campioană de box a țării 
noastre, Dinamo București, a susținut 
miercuri seara la Lodz al doilea meci 
din cadrul turneului in R. P. Polonă.

Dinamoviștii au intilnit o puternică 
formație a clubului Gwardta din lo
calitate, in fața căreia au repurtat o 
frumoasă victorie cu 13—7.

(Agerpres)

I

»

Șahul este un sport care devine din ce in ce mai popular. N uineroasele 
competiții dc masă organizate in ța ra noastră și care au cuprins in des
fășurarea lor in afară de alte sporturi și șahul au făcut acest sport cunos
cut și iubit de masele largi de oameni ai muncii. Un fapt semnificativ in 
acest sens este acela că chiar și copiii, elevi și eleve de toate vîrstele, au 
prins a îndrăgi și a practica cu pasiu ne sportul ,,celor 64 de pătrate".

Iată in fotografia noastră o ima gine de la 'întrecerea de șah or goni-, 
zată in orașul Rîmnicu Sărat, in ca drul Spartachiadei pionierilor. Cores-, 
pondentul nostru, Alexandru Rinja, ne scrie — trimițindu-ne această fotogra
fie — că partidele jucate cu acest pri lei au fost extrem de disputate, micii 
șahiști surprineind prin frumusețea de șchiderilor, prin mișcările gindite, eu 
care conduceau atacul sau apărarea.

Participare entuz astă în comoetitiile
închinate zilei de 2 martie

j întreaga țară se pregătește de 
C alegeri. Și dacă acest important 
C eveniment este intimpinat in toate 
X sectoarele și domeniile de activitate 
y cu nenumărate succese este firesc 
\ ca și sportivii să-și aducă aportul 
y lor la crearea unei atmosfere săr- 
y bătorești. In toate orașele țării se 
y desfășoară in aceste zile competiții 
y sportive închinate zilei de 2 martie, 
y Numărul mare de participanți pe ca- ' 
y re-i adună la startul lor aceste com- 
y petiții este o mărturie elocventă a 
y dragostei cu care tineretul sportiv 
y întimpină alegerile de deputați in 
y sfaturile populare. Iată in rezumat 
y citeva din scrisorile pe care ni 
$ le-au trimis corespondenții noștri:

• Reprezentanții a 15 comune din 
raionul Satu Mare s-au întîlnit în faza 
pe centre a concursului de șah orga
nizat de U.C.F.S. Locul I a revenit 
concurentului Nicolae Pop din comuna 
Medies care s-a dovedit constant și 
bine pregătit.

• La Sighișoara s-a desfășurat recent 
un concurs de tenis de masă. La în
treceri au luat parte 48 de jucători 
din colectivele „Faianța”, „Textila”, 
„Locomotiva”, „Victoria”, „Avîntul” ș.a. 
„Cupa 2 Martie” a revenit, la băieți, 
tînărului Augustin Adleff, iar la fete 
jucătoarei Valentina Buzdugan.

Tot în acest oraș sînt în curs de 
desfășurare competiții asemănătoare la 
următoarele discipline: volei, baschet 

' Ș* Șah.

• 30 de șahiști s-au înscris la 
concursul de șah organizat de colec
tivul sportiv „Voința” Tg. Mureș De 
altfel, în acest oraș se mai desfășoară 
o altă competiție dotată cu „Cupa 2 
Martie”. Este vorba de întrecerea re
zervată fotbaliștilor, la care part'cipă 
16 echipe. Iată și primele rezultate: 
Lemnarul 11 — Gloria Abatorul 6—2 
Alimentara — Voința Lemn Mobilă 
7—2 Lemnarul I — Voința Ciocanul 
12—1.

Colectivul sportiv „Cablul” a luat 
(Continuare în pag. 3)
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U.TJk. ți C.C.A. invitate 
peste hotare

Două 
gorie A 
au fost 
danii au primit o invitație să participe 
intre 4 și 8 aprilie la un turneu interi 
național la Leipzig (R. D. Germană), 
iar CCA la „Săptâmîha internaționalii . 
a sportului" care se va organiza ini re 
1 și 6 iulie la Graz în Austria, •,

din echipele noastre de cate- 
UT A Arad și CCA București 
invitate in străinătate. Ară

5 martie la București: VOIVODINA NOVISAD

Așadar primul meci internațional de fotbal ia București în acest an 
va avea loc la 5 martie : Progresul F.B.—Voivodina Novisad (Iugosla. 
via). Oaspeții vor deplasa ia București cel mai bun „11“. cu care sînt 
angajați în campionatul actual, și cu care au obținut în 1957 o serie de 
rezultate foarte bune: 1—1 cu Steaua Roșie Belgrad, 2—1 cu Partizan 
Belgrad, 3—1 cu Dinamo Zagreb, 6—0 cu Slovan Bratislava, 4—1 cu 
Rapid Viena 2—1 cu Vasas Budapesta (ultimele trei jocuri în cadrul 
Cupei Europei Centrale) etc.

In fotografie Voivodina înaintea unui joc de campionat, Sus: Niko- 
lici Veres .Krsfîci II, Maleșev, Roganovici, Rajkov ; Jos: Vucinici, Ivos, 
Bos’kov Krstîci I și ’Veselinovici. Din lot mai fac parte și Krivokucia, 
Blanari'k. Bena și Bulatovici

; I 
o Locomotiva București se ve 

numi Rapid București
Ieri a avut loc ședința plenară a 

colectivului sportiv organizat pe lingă 
Ministerul Transporturilor și Teleco
municațiilor.

Singurul punct la ordinea de zi a 
acestei ședințe a fost acela al alegerii 
unui nume pentru colectivul sportiv. 
După un scurt referat prezentat de 
too. Lucian Drăghici. președintele co
lectivului, s-au făcut propuneri. Cei 
prezenți au aprobat în unanimitate ca 
în viitor acest colectiv sportiv să 
poarte numele: RAPID BUCUREȘTI. 
Deci, de astăzi înainte echipa de 
fotbal de categoria A, cunoscută sub 
numele de locomotiva București se 
va numi RAPID BUCUREȘTI

In acest număr:
PAG. 2: Campionatele repu

blicane de schi-fond încep 
miercuri în platoul Bucegilor.

— Poșta redacției.
— Prima evoluție oficială a 

jucătorilor de tenis.
PAG. 5: După conferința pe 

țară a fotbalului.
— Tirul romînesc în 1258.
— De pe terenurile de fotbal. 
PAG. 4: Noi înscrieri în 

„Cupa Europei a națiunilor" le 
fotbal.

— înotătorii australieni au rea
lizat noi recorduri mondiale.



DE CE ACTIVITATE „ÎN FELII” LA BOX?
Ar fi desigur exagerat dacă am a- 

lirnta că boxul nostru trece la ora 
actuală printr-o perioadă de inactivi
tate : campionatul de calificare se 
află doar în plină desfășurare 1 Re
uniunile au loc de data asta cu re
gularitate, chiar de mai multe ori în 
cursul unei săptămîni, iar numărul 
pugiliștilor angrenați în aceste dispu
te este considerabil (deși nu cores
punde întru totul așteptărilor). Dacă 
nu putem vorbi deci despre o „acal- 
jnie" pugilistică. în adevărata accep
țiune a cuvîntului, situația se schim
bă atunci cînd discutăm despre activi
tatea TUTUROR categoriilor de bo
xeri. Intr-adevăr, 
față sînt în plină activitate doar bo
xerii de categorii inferioare. Fruntașii 
acestei discipline sportive 
nează doar, cu mai multă sau 
puțină seriozitate, parcă 

în momentul de

se antre- 
mai 

puțină seriozitate, parcă fără să se 
sinchisească de faptul că n-a mai ră
mas mult pînă la „startul" campiona
telor naționale, iar ,,norma“ de me
ciuri amicale este departe de a fi în
deplinită I Ce-i drept, miercuri seara, 

'au 
iar 
în 
cu

s-a

unii dintre fruntașii boxului nostru 
evoluat într-o reuniune amicală, 
Dinamo și-a deplasat „efectivul" 
Polonia, dar aceasta nu schimbă 
nimic datele problemei: la noi 
statornicit în ultimii ani o activitate 
^Tn felii" la box 1

Ce înțelegem prin activitate ,,în 
felii" ? Nimic altceva decît nefericitul 
obicei de a rezerva anumite perioade 
de activitate pentru fiecare categorie 
de boxeri în parte. De pildă, acum se 
dispută campionatul de calificare. De 
la 4 ianuarie și pînă la 3 aprilie, 
cum e stabilit prin calendarul oficial 
intern, se află în plină bătălie boxe
rii de categoria a Il-a și a IlI-a. In 
timpul acesta, boxerii fruntași stau în 
espectativă. E adevărat că îndeplini
rea ONESTA a „normei" de 6 me
ciuri amicale, obligatorii participării 
la campionatele naționale, ar avea 
darul să-i scoată oarecum din pasi
vitate pe „corifei"- Dar, deocamdată, 
federația n-a găsit mijlocul cel mai 
eficace de a i pune, pe fruntașii bo
xului nostru în situația de a disputa 
cele 6 meciuri în compania unor ad

CICLOCROS
IN BUCUREȘTI
în împrejurimile Atelierelor Grivița 

Roșie, s-a desfășurat, în organizarea 
deplin reușită a colectivului sportiv 
P.T.T., primul ciclocros pe 1958, do
tat cu „Cupa 16 Februarie".

întrecerile sportive au fost viu dis
putate de aproape 100 cicliști și urmă
rite cu interes, de un public neobiș
nuit de numeros pentru probele de 
ciclocros.

La categoria avansați, întrecerea a 
fost foarte strînsă și nu s-a clarificat 
decît la sprintul final, unde M. 
Kammer (FI. roșie Or. Stalin) a tre
cut primul linia de sosire, urmat de 
N. Mușa (Rec. Or. Stalin) — revela
ția cursei — și de tînărul A. Mitroi 
(C.C.A.). Tot Ia sprintul final s-a de
cis și disputa dintre juniori: 1. T. 
Ohanesian (C.C.A.), 2. D. Rotaru 
(C.C.A.) 3. P. Greff (Șc. Sport. Ti
neret Or. Stalin).

La semicurse, N. Aldulea (FI. r. 
Or. Stalin) a obținut o victorie clară, 
depășind pe Gh. Ghircoiaș (Șc. Tin. 
Buc.) și P. Hristovici (Rec, Buc.). 
„Cupa 16 Februarie" a fost cîștiga'ă 
de C.C.A.

Miercuri, joi și vineri au loc în Capi
tală eliminatoriile, și semifinalele cam
pionatului republican individual pentru 
tineret faza orășenească, urm în d ca

oarecum egale. De 
se va produce nimic

consacrare. Federația, care a 
— ia muncă plină de elan și de

versari ue Iorțe 
aceea, dacă nu 
între timp, avem toate motivele să 
ne temem că vom asista, în ultimele 
2—3 săptămîni înaintea campionate
lor, la un adevărat „asalt" pentru 
completarea ,,normei", ceea ce — în 
nici un caz — nu va contribui nici la 
buna pregătire a pugiliștilor și nici 
la ridicarea nivelului calitativ al bo
xului nostru.

O dată terminat campionatul de ca
lificare, începe perioada de activitate 

pentru boxerii de categoria 1, maeș
tri și maeștri emeriți ai sportului. 
Pugiliștii de categorii inferioare își 
vor pune deci mănușile în cui și vor 
aștepta cu resemnare „Cupa Sfatului 
Popular", care se dispută... toamna, 
sau chiar... viitoarea ediție a „califi
cărilor". Căci și la „novici", ca și la 
„consacrați", reuniunile amicale au 
loc în mod* sporadic, iar acestea nici 
nu au posibilitatea — așa cum se 
prezintă ele în momentul de față — 
să angreneze masa boxerilor, să asi
gure o continuitate în activitatea com- 
petițională a „inferiorilor".

Reiese deci că boxul nostru are o 
acută nevoie de competiții oficiale in
termediare sau paralele. Dacă ați 
parcurs lista întrecerilor din calenda
rul sportiv intern pe anul 1958, apă
rut nu de mult în paginile ziarului 
nostru, ați putut vedea că federația 
de box intenționează să organizeze 
la toamnă „Turneul celor 4“, o reedi

tare ușor modificată (în privința-nu
mărului de participanți) a competi
ției inițiata acum doi ani de „Spor
tul popular". Ideea reeditării ni se 
pare deosebit de utilă, dar socotim 
că „Turneul celor 4“ putea să fie 
foarte bine programat acum, cînd bo
xerii fruntași stau cu brațele încruci
șate și nu la toamnă, cînd oricum a 
ceștia au de făcut față unui campio
nat pe echipe 1 Dar acesta nu este 
decît un exemplu. Cu puțină bună
voință se pot găsi fără îndoială su
medenie de genuri de competiții pen
tru a atrage în activitate paralelă 
cele două mari categorii de boxeri: 
consacrații și cei ce năzuiesc la... 

a pornit 
' î bune 

intenții, are datoria de a lua măsu
rile necesare, cu convingerea că ast
fel contribuie direct la ridicarea ca
lității boxului nostru.

M. GODEANU

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL PE 
ECHIPE CATEGORIA B LA SCRIMA

Duminică a avut loc prima etapă a 
campionatului pe echipe categoria B la 
scrimă. In acest campionat participă 12 
echipe repartizate după criteriu geogra
fic în dcuă serii a §ase formații. In 
prima serie au fost înregistrate urmă
toarele rezultate : Energia București— 
Dinamo București 7—9 la floretă băieți, 
10—6 floretă fete (Dinamo a contestat 
rezultatul întrucît Energia a folosit cî- 
teva trăgătoare nelegitimate) și 6—10 la 
sabie; Flamura roșie Sibiu—Flacăra 
Craiova 4—12 la floretă băieți, 13—3 la 
floretă fete și 7—9 la sabie; meciul 
Voința Or. Stalin—Șc. sportivă de tine
ret București riu s-a disputat din cauza 
neprezentării arbitrului delegat. In se
ria a H-a: I.C. Oradea-Șiiința Cluj 6—10 
la floretă’ băieți, 9—7 la floretă fete și 
8—8 la sabie; Meteor Timișoara—Ener
gia S. Mare nu s-a disputat din cauza 
neprezerțtării echipei sătmărene ;
I.L.E.F.O.R.  Tg. Mureș-Textil Lugoj 
13—3 floretă fete, 11—5 floretă băieți și 
10—6 sabie.
SIMBATA ȘI DUMINICA FINALELE 
ORĂȘENEȘTI IN CAMPIONATUL 

TINERETULUI LA SCRIMĂ

Campionatele republicane de schi-fond\ 
încep miercuri în platoul Bucegilor

Iubitorii schiului din țara noastră nu 
au mai avut de mulți ani o iarnă atît 
de... vitregă. Alungați de temperatura 
ridicată din Postăvar, schiorii s-au re
fugiat la Borșa, unde ploaia a topit 
însă zăpada și... speranțele de a se 
organiza concursurile internaționale 
și naționale programate aici. Plecați 
ÎH Bucegi, ei au avut marți viziunea 
„salvării", deoarece ninsese cîteva 
ore. Noaptea însă a plouat și din nou 
speranțele s-au dovedit deșarte- Ast
fel că în momentul de față organiza
rea campionatelor internaționale este 
încă nesigură, iar disputarea campio
natelor republicane pentru probele al
pine, sărituri speciale și combinată 
nordică a iost amînată pentru o dată 
ce va fi stabilită după o eventuală 
nouă ninsoare.

Antrenamentele nu au încetat însă, 
fruntașii probelor alpine pregătindu-se 
de zor în Bucegi, în unele văi pe care 
se mai menține zăpadă. In plus, ei 
vor participa probabil la „Cupa Țări
lor Alpine" (11—12 martie), în loca
litatea Sestriere (Italia).

Dinu Petre (Voința), ciștigâtorul Cupei R.P.R. pe anul 1957, este unul din 
favorit ii probelor de fond din cadrul campionatelor republicane pe anul 1958

sîrnb&tâ ș! duminică să se dispute fi
nalele în sala Dinamo, după următorul 
program: sîmbătă ora 16 — spadă, ora 
18—floretă băieți ; duminică ora 16— 
floretă fete, ora 13—sabie.

NUMEROASE COMPETIȚII DE BAS- 
CHET DESTINATE JUNIORILOR
In multe centre din țară' se orga

nizează în ultima vreme competiții 
de baschet pentru juniori. Astfel, în 
zilele 15—februarie a avut loc. la 
Lugoj o întrecere la care au partici
pat șase echipe ăe juniori din regiu- 
ntea Timișoara. Clasament final :
1. Sc. sportivă de elevi Timișoara ;
2. Șc. sp. Arad ; 3. Dinamo Timișoara ;
4. Șc. medie' nr. 1 Caransebeș.; 5. Tînă
rul metalurgist Reșița ; 6. Șc. medie, nr. 
1 Lugoj. La Tg. Mureș a fost inițiată 
de curînd chiar o competiție ofici
ală pentru juniori Bar reprezentativa 
din localitate a întîlnit pe cea a Eu- 
cureștiuJui de care a dispus de două 
ori cu scorul de 69—61 (39—35) și res
pectiv 60—57 (32—25). La Cluj, este în 
curs de desfășurare Cupa F.D.P. des* 
tinată aceleiași categorii de echipe. In 
fine, comunicăm și rezultatul ultimului 
meci de juniori de la București :
5. P.C—Știința I.C.F. 38—22 (15—10).

La acest concurs, țara noastră va 
fi reprezentată de șase dintre cele 
mai valoroase elemente tinere. Intre 
15—17 martie, cei mai buni seniori 
vor lua parte la concursul internațio
nal organizat de Iugoslavia, Ia Ja- 
horina.

Singurii care au asigurată activita
tea în țară sînt fondiștii care-și vor 
disputa de miercuri titlurile de cam. 
pioni ai țării la 15 km,, 30 km., 4x10 km. 
(băieții), 5 km-, 10 km., și 3x5 km. 
(fetele). Precizăm că data inițială de 
desfășurare a campionatelor era 
23—27 februarie, dar, pentru a se da 
răgaz componenților lotului republi
can, reîntorși de la Oberhof, să se 
acomodeze cu altitudinea platoului și 
să se pună la punct, Federația romînă 
de schi-bob a hotărît disputarea pro
belor. de fond între 26 februarie-2 mar
tie. Sîntem convinși că toți cei ce se 
vor întrece pentru stabilirea celor 
mai buni fondiști ai țării pe anul 
1958 vor folosi această amînare pen
tru a-și desăvîrși pregătirea și a se 
prezenta în cea mai bună formă.

CAMPIONATUL DE POPICE AL
CAPITALEI

In etapa a X-a a competiției masculine 
s-aru înregistrat cîteva surprize care au 
produs modificări în clasamente. Sur
priza zilei a furnizat-o C.F.R., care a 
reușit să întreacă categoric pe liderul 
seriei I.O.R. cu 1542—1143 p. d. Scorul e- 
tapei l-a realizat formația P.T.T. care 
a întrecut echipa 21 Decembrie cu 
2065—1355 p. d. Echilibrat a fost meciul 
dintre Laminorul și M.T.T.C. cîștigat de 
prima echipă cu procentajul de 1955— 
1929 p. d. In clasament continuă să con
ducă totuși echipa I.O.R. cu 28 p. urma
tă de Recolta M.A.S. cu 26 p.

In întrecerea feminină conducerea în 
seria a Il-a a fost preluată după etapa 
a Vl-a de formația Laminorul cu 18 p., 
urmată' la o diferență de 4 p. de 
M> T.T.C. și la 5 puncte de Recolta 
M„A S'. In seria I primul loc continuă 
să fie deținut de Progresul Finanțe 
F.ănci la numai 2 p. de P.T.T. și 4 p. de 
23 August.

IN ATENȚIA ECHIPELOR PARTICI
PANTE IN CAMPIONATELE REPU

BLICANE DE VOLEI
După cum ne anunță' F.R.V., echipele 

masculine și feminine de volei partici
pante la campionatul categoriei A, sînt 
obligate a prezenta pentru viză' carne
tele de legitimare ale jucătorilor pînă 
la 7 martie 1958, orele 21. Echipele par
ticipante Ia campionatul masculin al 
categoriei B, vor trebui să prezinte car
netele pentru viză la federație, pînă la 
1 aprilie 1958, orele 14.

Neprezer_tarea pentru viză în termen 
atrage ridicarea dreptului de joc al res
pectivilor jucători.

P. ma evoluție oficială 
a jucătorilor de tenis

Prilejul oferit de competiția de 
tenis în sală „Cupa de iarnă" frun
tașilor „sportului alb" să-și confrunte 
forțele în prima lor evoluție publică 
din anul 1958, este cit se poate de 
binevenit In primul rînd întrece
rile primelor trei zile ne-au arătat 
că jucătorii care au avut pcsibilita-i 
tea să se antreneze în sală. sau 
prezentat la concurs intr-o
satisfăcătoare. Mai mult chiar. cam 
pionul țării Git. Viziru a iacul âa 
în compania lui Rakosi partid; 
excelentă, jucînd aproape fără gre
șeală. Loviturile din serviri, rorhan
dul și volcui au funcționa, impecj 
bil, aducindu-i lui Gh. \izira 
victorie pe cit de categorică pe a 
de meritată cu 6—0, 6—2. O su
priză plăcută a fost pentru noi și 
evoluția lui Caralulis, care l-a în. 
vins pe Bardan (6—1. 6—3) atacind 
mereu cu forhandtrri. De asemene*
Bosch, după ce marți l-a 
pe T. Bădin (6—2, 6—3), tnieram i 
cîștigat și la Năstase (6—4, 6— 2i 
remareîndu-se prin backhandul sia 
excelent și, mai ales, prin faptul că 
a venit, spre deosebire de a mei 
ciuri, deseori la fileu. O 
merită Cristea, victorios la Tir**R 
(6—3, 6—4) și la D. Viziru •€ 1
3—6, 6—1), după cum în rregres 
s-a arătat și mezinul familiei V r .ruJ 
Dumitru cate a trecut cu c _ J 
șurință de rutinatei Schmidt 6—4 
6—2) și Cobzuc (4—b, o—3. 6—211

La fete Insă jocurile de pirJ 
acum, n-au corespuns. Livia Avram a 
învins în turul II pe Lia Doboțțjg 
după o partidă interesantă d. ar~^î^ 
evoluția scorului. Avram a ciștigal 
primul set cu 6—2 și a condus a 
al doilea cu 1—0 și 40—0. dBlDo- 
boșiu și-a adjudecat însă ci
6—2, conducînd în ultimul cu 4—0
4—2, 4—3 și 5—3. Totuși victoria i 
revenit Livie; Avram, mai constantă 
și mai calmă în momentele decisive 
Ne surprinde faptul că în întrecerili 
feminine nu participă și Irîna Ponov; 
care ar fi dat fără îndoia'ă un piu: 
de interes competiției feminine ț 
așa destul de săracă în concurente

Astăzi și mîine (între orele 9 ț 
17) competiția continuă. Se vor des 
fășura meciurile din cadru! tur^r-eto 
celor 4 Fnaliști Ia băieți ș; fete.

Buletin meteorologic 
turistic

Institutul Meteorologic Central i 
comunică :

PĂLTINIȘ : temperatura maximă (di 
ziua <ie 18 februarie) — 2’; temperați; 
ra minimă (din dimineața zihU- de 1 
februarie) — 6”. Stratul de 1
cm. vînt de la nord-vest cu

PARING : temperatura 
temperatura minimă — 1*. Stratul c 
zăpadă 12 cm. In momentul observi 
ției (19 februarie, ora 8) ninge. Vîi 
de la sud-est cu 19 m./sec.

PREDEAL : temperatura max in 
— 1’; temperatura minimă —2^. Vî] 
de la sud cu 2 m./sec.

VlRFUL OMUL : temperatura nux 
mă —3°; temperatura minimă —4*. Str 
tul de zăpadă 24 cm. In momentul o 
servației este ceață. Vînt de la sui 
vest cu 23 m./sec.

RARĂU : temperatura maximă — i 
temperatura minimă —10*. Stratul < 
zăpadă 48 cm. (strat nou căzui 
momentul observației ninge. Vînt < 
la sud cu 7 m./sec.

Timpul probabil pentru zilele de ! 
21, 22 și 23 februarie 1958, în zona 
munte: vreme în general închisă 
friguroasă. Ninsoare intermitentă, n 
abundentă în Carpații me: idicna 
unde temporar va fi viscolită, vi 
tare. Temperatura va continua c5 s< 
dă, minimile ccborînd noap:ea :n1 
—8* si —18*.

ION ȘERBANESCU, PLOEȘTI. — E- 
cbipa de fotbal C.C.A. — așa cum s-a 
anunțat, de altfel, în presă — va sus
ține la 1 mariie un meci la Sofia, cu 
Lewski. Deci...

DUMITRU DARAU, TIRGU JIU. — 1) 
Fotbalistul francez Antoine Bonifaci, care 
evoliueiază acum în campionatul ita
lian, n-a jucat niciodată la... U.T.A. 
Frcbabil că Dv. îl confundați cu Bpni- 
hadi, fostul centru înaintaș al acestei 
echipe. — 2) Ca... ploeșliean vă intere
sează mai mult decît pe oricare altul 
dacă Fror.ea, Tsbatroea, Dridea, George 
Marin și Dumitrescu vor juca și în re
turul campionatului la Petrolul. Răs
punsul nostru e afirmativ .Ei, v-a ve
nit inima la loc ? — 3). De ce cunoscutul 
portar Remetter nu mai joacă în echipa 
Franței ? De fapt, nu noi, a selec
ționerii francezi sînt în drept să vă 
răspundă Ia această întrebare. E Line 
totuși să știți că Remetter joacă acum 
la un club’ din divizia B. — în speță 
Bordeaux — și că în Franța, sub moti
vul că selecționerii n-au posibiliitiatea 
să urmărească tot timpul și meciurile 
din divizia B, nu sînt luațL în consi
derație la operațiunile de selecționare 
decît jucătoii din divizia A. In aceeași 
situai ie ca și Remetter e și Louis. — 4). 
Stanley M’athews nu face parte din lo
tul Angliei pentru finala campionatului 
morgii.?! de la Stockholm. Asta nu 'în
semnează însă că pînă la urmă, cu toți 
cei 43 de ani ai săi, Mathews nu va îm
brăca din nou tricoul național. — 5) 
Tre- atleți au parcurs distanța de l©0 
metri în 10,1 sec. : Willie Williams. Ira 
Murchinson și Leamon King. Numai 
primii doi sînt însă recordmani mon

diali, performanța lui King nefiind încă 
omologată.

NEMETH FRAN CISC, CLUJ. — 1) E- 
dith Treybal nu mai practică atletismul. 
O puteți întîlnl însă pe pîrtiile de schi, 
unde obține rezultate destul de bune.— 
2) Cea mai bună performanță romînea- 
scă la săritura în înălțime ? 2,05 m. : 
Soeter.

VIOREL THEODORES CU, POIANA 
MARE. — 1) Pronumele lui Cacoveanu : 
Gheorghe. Al lui Toma e... Toma, el 
fiind cunoscut sub numele lui de botez 
și nu sub acela de familie : Costlcă. — 
2) înainte de a juca în actualele lor e- 
chipe, Neagu a evoluat la Petrolul și 
Dinamo C-rașul Stalin, Toma la echipa 
„Ospătari“ din campionatul orășenesc și 
la echipa din Cîmpulung, Cacoveanu la 
Metalul-Cîmpia Turzii și la Progresul 
București. — 3) In cartea „Intîmplări 
din viață și sport“, apărută recent, gă
siți și o sugestivă prezentare a lui N. 
ChicomLan, un excelent polisportiv, 
care a activat cu succes în ciclism, fot
bal și schi.

TIBERIU POP, TIMIȘOARA. — I) 
Jean Bart, care deține unul din primele 
roluri în filmul „Erupția** a fost cam
pion la 100 m.bîras (1:30,0) în 1932 și la 
2100 m. bras (3:09,0) în 1934. Dar el a 
continuat să activeze ca arbitru de înot 
pînă mai acum 2—3 ani. Să sperăm, de 
altfel — ca să folosim o imagine adec
vată — că totuși nu s-a dat definitiv 
la fund !. — 2) Regretatul înotător Tifrus 
Groza era originar din Tîrgu Mureș. Cea 
mai bună performanță a sa la 100 m. 
liber : 0y59,2

ION POȘTAȘUL

Ofensiva tineretului în baschetul 
masculin continuă... Etapă de etapă 
avem ocazia să constatăm că în mul
te echipe își fac apariția jucători noi 
care impresionează de la bun început 
prin pregătirea lor, prin voința și 
dîrzenia cu care luptă pentru culorile 
colectivelor lor. Nu mai departe decît 
duminică am văzut în sala Floreasca 
două asemenea apariții: Nicolae Vi
ciu (Constructorul Cluj) și Nicolae 
Doca (Steagul Roșu Orașul Stalin). 
Primul a jucat o bună parte din par
tidă în postul de pivot și s-a descurcat 
mai bine chiar decît titularul (Ion An
gliei). Ba a reușit cîteva acțiuni care 
au plăcut chiar și... adversarilor lui, 
experimentații baschetbaFiști de la Di
namo București. Nicolae Doca este un 
jucător mărunțel dar iute și agil ca o 
pisică. Gîndiți-vă că ei a apărut în 
echipa Steagul Roșu Orașul Stalin 
înti-un meci decisiv, extrem de impor
tant. Și cu toate acestea juniorul din 
Orașul Stalin a jucat cu un calm, o 
pondue și o judecată de baschetbalist

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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cu ani de activitate și zeci de meciuri 
în palmares. Dar poate mai interesant 
decit scurtele noastre caracterizări 
este faptul că tinerii jucători de care 
vă vorbim au apărut recent in com
petiții oficiale în toamna acestui an, 
la competiția de juniori organizată 
de forul de specialitate și dotată cu 
Cupa „Sportul popular".

Să fim sinceri, nu ne așteptam chiar 
la o asemenea rapidă ascensiune. Dar 
tocmai această reușită trebuie să fie 
un îndemn pentru antrenori Ce exem
ple mai convingătoare pot fi date decît 
cele două de mai sus? Iată pentru 
ce repetăm îndemnul făcut la începerea 
campionatului de a folosi cu încredere 
și curaj elementele tinere și talentate.

Chestiunea mai are și un alt aspect. 
Unul de perspectivă. Noi trebuie să ne 
gîndim la marele examen ce-i aș
teaptă pe baschetbalist» din echipa 
națională peste doi ani: Jocurile O- 
limpice de la Roma. Pînă atunci 
prezentativa trebuie să ajun.pă o ec’ ■ 
puternică, capabilă să reziste efortu

lui deosebit de greu pretins de h 
mula de disputare: turneu de cal 
care, apoi — eventual — î:.trece 
olimpică propriu zisă etc. etc. Ei b 
nu vom fi în stare să apărăm ața c 
se cuvine culorile patriei și prestij 
baschetului nostru, dacă nu vom r 
liza o echipă națională în care ti 
rețea să se îmbine cu experiența 
ternaționalilor ce se vor menține p 
atunci. Porțile echipei naționale : 
deschise larg tinerilor. Cine va aim 
la o valoare absolut recunoscută 
va avea o comportare demnă de 
internațional va intra salutat cu 
onorul pe aceste porți. Dar per 
asta este imperios necesar să des 
dem mai întîi juniorilor, ele-enti 
tinere, porțile formațiilor de club, 
mareînd promiUtoareie înce; ' furi 
echipele masculine (de unde este fo 
posibil să apară și cîțiva viitori o 
pici), punem cu justificare întreba 
pe cind asemene^ constatări si pe 
echipele feminine?

EFT1MIE lONESCl



Ceea ce-i necesar ne șnur și de făcut în actuala perioadă
■ Federația roniînă de fotbal este 

organul tehnic al Uniunii de Cultură 
Fizică și Sport For voluntar ales și 
cu personalitate juridică, federația or
ganizează, îndrumează și conduce acti
vitatea fotbalului pe baza liniei ge
nerale date de U.C.F.S., cu scopul 
de a realiza răspîndirea pe întreg te
ritoriul țării a fotbalului și ridicarea 
continuă a nivelului lui tehnic.

■ Federația ține legătura cu Fede
rația Internațională de Fotbal 
(F.l.F.A. ) și cu Uniunea Europeană 
de Fotbal (U.E.F.A.), precum și cu 
federațiile de specialitate din celelalte 
țări.

■ Pentru exercitarea rolului său de 
conducere centrală și pe plan regional 
și pentru îndeplinirea sarcinilor sale, 
federația arc următoarele organe: 
CONFERINȚA FEDERAȚIEI (se în
trunește din 2 în 2 ani, la convocarea 
Comitetului Federal); COMITETUL 
FEDERAL (ales pe timp de 2 ani, în 
Conferința Federației); COMISIA DE 
REVIZIE (aleasă în Conlerința Fe
derației pe timp de 2 ani); BIROUL 
FEDERAL (ales din sînul Comitetu
lui Federal); COLEGIILE ȘI COMI
SIILE CENTRALE (numite de Biroul 
Federal); CONFERINȚA REGIONALA 
(se ține din 2 în 2 ani); COMISIA

REGIONALA DE FOI BAL (aleasă în 
conferința regională pe timp de 2 ani); 
BIROUL COMISIEI REGIONALE| 
COLEGIILE SI SUBCOMISIILE RE. 
G1ONALE; CONFERINȚELE RAIO
NALE ȘI ORĂȘENEȘTI (se țin din 
2 în 2 ani); COMISIILE RAIONALE 
Șl ORĂȘENEȘTI.

■ Comisiile regionale de fotbal des
completate în prezent se vor completa 
pînă la data de 10 martie 
cele raionale și orășenești între 20 
și 30 martie a.c.

■ Adunările generale ale secțiilor 
de fotbal din colectivele sportive se 
vor ține între 15 martie și 15 inai a.c.

■ Conferințele raionale și orășe
nești pentru alegerea comisiilor raio
nale și orășenești de fotbal se vor ține 
între 15 mai și 1 august a.c.. iar cele 
regionale între 15 august și 15 sep
tembrie a.c.

■ Conferința Federației va avea loc 
după 1 decembrie a.c.

■ Toate secțiile de fotbal sînt obli
gate — conform regulamentului de 
organizare și funcționare a colectivului 
sportiv — să se afilieze la federația 
de fotbal. Operațiile de afiliere 
se vor efectua între 2 iunie și 3î iulie 
ă.c. Secțiile de fotbal neafiliate nu 
vor avea dreptul

a.c., iar

să participe la vreu-

De pe terenurile de fotbal
aceasta, echipele vor• Săptămînă 

continua să susțină meciuri de an
trenament și publice. U.T.A. Arad 
joacă azi cu U.V.A. II, iar duminică 
cu U.V.A. I, in cadrul unei compe
tiții organizate în cinstea alegerilor 
de deputați in sfaturile populare. 
C.C.A. va juca duminică la Craiova 
cu selecționata orașului, după care 
va reveni in Capitală pentru a se 

tpregăti de plecare la Sofia. DINAMO 
CLUJ va întîlni tot duminică pe 
„Sirma“ din Cimpia Turzii. STEA
GUL ROȘU ORAȘUL STALIN tratea
ză un meci cu „Poiana" Cxnpina.
• La București, RAPID (fosta Lo

comotiva) va juca duminică împotriva 
C.F.R.-ului din Cluj, pe stadionul din 
Giulești. Progresul București are în 
proiect un joc la Galați cu Locomoti
va. Azi, Progresul joacă cu 1 Mai 
Ploești, pe terenul din str. dr. Staico- 
vici (ora 13.30). iar RAPID cu PRO
GRESUL C P.C.S. în Giulești (ora 
15.30).

• Minerul Lupeni a jucat dumi
nică la Tg. Jiu cu Flacăra și a cîș- 
tigat cu 3-1 (2-1)
marcate de 
Parascbiva,

aliniat echipa : Mi-
Cheresteș, Brătilă—

I

prin punctele
Moldovan, Unguroiu și 
respectiv Iacob (auto-

gol). Minerul a 
halache—Iacob, 
Com an, Groza—Paraschiva, Ungu- 
roiu, Moldovan, Costea, Creiniceanu.

• PARTIZAN (fostă Recolta) RE
GHIN își continuă pregătirile sub 
conducerea noului antrenor GH. 
ALBU. Lotul : Lukacs, Szasz, Deak, 
Maiogan, Catona II, Dumbravă, So- 
meșan, Stoica, Fiilop, Veszi, Simon, 
Catona I, Constantinescu, Recer, 
Asztalos, Balint, Cioloca, Bartha, Be- 
lazi.

• Antrenamentele echipei TRAC
TORUL ORAȘUL STALIN sînt diri
jate de antrenorul Gh. Pascaru, care 
are la dispoziție lotul : Oană, Buza- 
tu, Nagy, Oiteanu, Viad, 
Tocilă, Seuleanu, Comșa, 
Ursu, Păun, Seleș, Cioboată, Cicero
ne, Kneipp.

• FORESTA FĂLTICENI (fostă E- 
nergia) și-a împrospătat lotul care 
se prezintă astfel : Bogoși, Ion Ion, 
Pop, Vaida, Cerneanu, Fiilo, llie, 
Sandu, Stanciu, Csegezi, Rizea, Gli- 
gore, Moldoveanu, Constantin, Șone- 
ru, Optea, Darie și juniorii Tacamaș, 
Velicov, Țibichi. Antrenor : V. Dor-

. neanu.

Vătafu, 
Crișan,

A

I
contestă poziția de IrunteNimeni nu

ocupată de tirul romîriesc în ierarhia 
mondială. Titlurile de campioni cuce
rite la ultimele două ediții ale J. O-, 
titlurile de campioni europeni obținu
te în 1955, numeroasele victorii inter
naționale înregistrate în ultimii ani 
în Danemarca, Finlanda, Cehoslovacia, 
R. F. Germană, Uniunea Sovietică, I- 
talia," Polonia' și Ia campionatele noa
stre internaționale, precum și majo
ritatea recordurilor naționale situate 
peste sau la nivelul recordurilor mon
diale, recomandă tirul romînesc și 
fundamentează prestigiul său pe plan 
mondial.

In pofida acestei valori confirmate 
și recunoscute, există în tirul nostru 
un decalaj nefiresc între nivelul per
formerilor și cel al trăgătorilor de 
categorie inferioară. De la această 
premiză a plecat Federația romînă 
de tir în recenta sa ședință de consti
tuire, atunci cînd a hotărît ca pentru 
anul în curs, paralel cu sarcina pre
gătirii sportivilor noștri pentru cam
pionatele mondiale, să fie acordată o 
atenție deosebită problemei răspîndi- 
rii tirului în rîndurile tineretului.

ză și în programul Spartachiadei de 
vară a tineretului.

TIRUL CU CARACTER RECREA
TIV

Biroul federal inițiază o nouă acțiu
ne pentru răspîndirea tirului în rîndu- 
rile tineretului: organizarea tragerilor 
cu caracter recreativ și atractiv. In 
multe zile de sărbătoare, comisiile lo
cale vor organiza pe diverse poligoane 
trageri populare cu armă sport, iar în 
diferite puncte din Capitală (și poate 
chiar și din alte mari orașe) se pre
conizează înființarea unor centre 
(chioșcuri) pentru trageri publice cu 
arma cu aer comprimat.

TIRUL CU ARCUL DEVINE O REA
LITATE

TIRUL VA FI PRACTICAT IN ȘCO
LILE DE TOATE GRADELE

Zilele trecute au plecat spre toate 
comisiile locale instrucțiunile privind 
organizarea secțiilor de tir cu arcul, 
indicațiile tehnice pentru construirea 
cu mijloace locale a arcurilor, precum 
și îndrumările tehnico-metodice ale 
învățării tragerii cu arcul. In acest 
sens, urmează să se organizeze în 
fiecare oraș reședință de regiune, 
cursuri de inițiere pentru instructorii 
de secție.

De cîteva zile s-a încheiat la I.C.F. 
un curs de inițiere în tir a profesori
lor de educație fizică. Această ac 
țiune va fi continuată prin organiza
rea unor competiții școlărești, dintre 
care reținem campionatul interșcoli 
pe orașe prin corespondență și campio
natele universitare. Totodată, în orga
nizarea comisiilor locale de tir și cu 
sprijinul profesorilor de educație fi
zică, școlarii vor participa în acest 
an la „Cupa Orașelor” pentru juniori 
și la concursul „Ziua copilului". Se 
intenționează ca și cc""• din școlile 
elementare să fie angre rți în practi
carea tirului cr» arcul, apoi — înce
pînd din clasa a V-a — să treacă la 
tirul cu arma cu aer comprimat și, în 
fine, din clasa a Vlll-a să facă cu
noștință cu tragerile cu arma sport.

Începînd din acest an tirul iigurea-

VOR FI RELUATE BALCANIADELE 
DE TIR?

Grija acordată răspîndirii tirului nu 
stînjenește însă cu nimic pregătirea 
trăgătorilor noștri pentru campiona
tele mondiale. Federația și-a propus 
să participe la marile întreceri de 
la Moscova ( 14—26 august) cu echi
pe complete în toate probele, mai pu
țin cea de armă militară. De aceea, 
a fost alcătuit un lot larg cu 67 de 
trăgători care își desfășoară pregăti
rea în secții, cu sprijinul și sub în
drumarea permanentă a federației. 
Fiecare component al lotului are un 
plan individualizat de pregătire care 
cuprinde obiective și sarcini pe di- 
vorse perioade. De îndeplinirea aces
tora și de forma sportivă în care se 
va găsi trăgătorul în ajunul plecării

nul din campionatele sau competițiile 
organizate de federație.

■ De asemenea, secțiile de fotbal 
sînt obligate să plătească o cotizație 
anuală în raport cu categoria în care 
activează.

■ înaintea începerii campionatului, 
toate secțiile de fotbal trebuie să vi
zeze carnetele de legitimare ale jucă
torilor. In caz contrar, jucătorii res
pectivi nu vor avea drept de joc. Spre 
ă fi vizate de federație, carnetele tre
buie să poarte viza medicală.

■ Campionatul republican de juniori 
a fost desființat, astfel că returul nu 
se va mai desfășura, fn viitor, echipele 
de juniori • vor activa pe plan local 
(regional, raional sau orășenesc) con- 
lonn propunerilor pe care comisiile re
gionale de fotbal trebuie să Ie înain
teze Biroului Federal pînă la 10 martie. 
Competițiile se vor organiza numai 
după ratificarea lor de către Biroul 
Federal.

După uri veritabi! .maraton", care 
a ținut sala Floreasca ocupată mai 
bine de o săptămînă, handbal-ui de 
sală și-a desemnat cele mat bune 
echipe ale sezonului inche ndu-și ac
tivitatea pe care nu și-o va mai re
lua în mod organizat decit la sfirși- 
tui acestui an.

Sezonul recent terminat și de care 
ne vom ocupa acuma a fost mai bo
gat in competiții decit cele anterioare. 
In concursul republican de handbal de 
sală au apărut echipe noi, dar echipe 
specifice acestui sport care, chiar 
dacă practică și handbalul in ii, 
totuși au participat la competiție după 
o susținută activitate de pregătire 
(Progresul I.T.B., Feroviarul 
șoara etc.). Deci au privit cu 
seriozitatea sportul în sine și 
și competiția, neprocedind așa 
obișnuiesc unele din formațiile
sacrate în handbalul în 11 (C.C.A., 
Tehnometal Timișoara, Dinamo Ora-

Timi- 
toată 
deci 
cum 
con-

Participare entuziastă în competițiile 
închinate zilei de 2 martie
(Urmare din pag. 1)

inițiativa organizării unor concursuri 
de șah și tenis de masă. încă din pri
mele zile s-au și înscris 60 de tineri 
și tinere pentru întrecerile de tenis 
de masă și 30 concurenți la competi
ția de șah.

• U.C.F.S. oraș București organi
zează competiții in cinstea alegerilor 
la următoarele discipline: volei — 
femei (participă: Locomotiva Gara 
de Nord, Progresul Sănătatea, Cons
tructorul, Finanțe Bănci și 4 echipe 
din campionatul de calificare); șah 
(concursul a început marți în saia Mi
nisterului Transporturilor și Telecomu
nicațiilor) și schi (în zilele de 22 și 
23 februarie lâ Diliam).

• Colectivele sportive Vulturul, E- 
nergia, Muncitorul Știința și o se
lecționată a colectivelor din cadrul 
cooperativelor meșteșugărești din Cons
tanța participă Ia „Cupa Deputatului” 
inițiată de comitetul orășenesc de or
ganizare a U.C.F.S. la disciplinele : 
șah, tenis de masă și gimnastică.
• In sala școlii medii din Botoșani 

10 echipe de volei (6 masculine și 4 
feminine) participă la un concurs or
ganizat în cinstea alegeFilor. Conco
mitent cu această întrecere se des
fășoară și o competiție de baschet la 
care participă 8 reprezentative de co-

fective. In același timp în jurul me
selor de șah și în sălile de gimnastică 
domnește o deosebită agitație. Șa
hiștii, înscriși în număr mare la con
curs, își dispută un turneu care va 
aduce cîștigătorului „Cupa 2 Martie”, 
iar gimnastă și gimnastele muncesc 
cu multă sîrguință pentru realizarea 
unui ansamblu model care să evolueze 
la demonstrațiile organizate în cins
tea alegerilor.

spre Moscova, depinde selecția sa în 
echipa reprezentativă. Cu alte cu
vinte, s-a renunțat la principiul se
lecției prin cifre barem sau prin media 
aritmetică a rezultatelor. Cea mai 
importantă competiție programată 
înaintea mondialelor este desigur cea 
de a V-a ediție a campionatelor noa
stre internaționale (29 iunie — 6 
iulie), care, după cum preconizează fe
derația noastră, se va desfășura para
lel cu o nouă competiție de prestigiu: 
Balcaniada de tir.

• In urma omologării variantelor de
puse la con cu î-sul Pronosport nr. 7 din 
16 februarie au fost stabilite următoa
rele premii :

Premiul II : 5 variante cu 11 rezul
tate exacte revenind fiecăreia cite 
42.563 lei ;

Premiul III : 12G variante cu 10 re
zultate exacte revenind fiecăreia cîte 
2.533 lei.

Neexlstînd nici o variantă cu 12 re
zultate exacte, conform regulamentului 
fondul acordat premiului I adică 177.346 
lei se reportează întregului fond de 
premii al concursului Pronosport nr. 8 
din 23 februarie

Fond de premii : 709.385 lei.
• Nici un participant cu 12 rezul

tate exacte ! Fără îndoială — dat fiind 
numărul mare de surprize înregistrat 
în etapa de duminică a campionatelor 
francez și italian — acest lucru pare... 
normal. Totuși au fost și participanți 
care au ratat de puțin (...cu un sin
gur pronostic !) ocazia de a obține un 
premiu de 177.346 lei.

In primul rînd Băndodu Ion din Si
naia care pe un buletin de 32 lei (in
dice 0—4—8) a obținut 52.695 lei (1 pre
miu II și 4 premii III). A fost „în- 
chis“ la meciul III (Udinese—Fioren
tina) la care a indicat „2“ și a ieșit 
„X“ ! Meciul Intemazionale—Padova a 

încuiat** doi participanți : Logofătu 
Ilie din București și Martinovici Auri
ca din Oțelul Roșu. Amîndoi au indi
cat victoria gazdelor (pronostic exact: 
,,X“). Grosanu Vasile din București a 
greșit pronosticul la meciul Marseille— 
St. Etienne (a indicat „2" în loc de

șui Stalin, Energi Făgăraș etc.), 
care au intrat în întrecere bazîndu-se 
mai mult pe pregătirea acumulată 
în handbalul 
din primele 
trage după 
republican.

Scriam în

in 11. Aceasta este una 
concluzii care se pot 
încheierea concursului

avantcronica urneului 
final al concursului republican că 
așteptăm să vedem dacă print'-califi
carea unor formații noi handbalul în 
7 a cîștigat. Ei bine, în ciuda celor 
sceptici, noi afirmăm cu toată tăria 
că a cîștigat 1 Chiar dacă această 
afirmație se bazează, la modul gene
ral vorbind, pa faptul că turneul fi
nal al concursului republican a pro
bat succesul eeh'peior (noi sau vechi) 
dar care au început să se specializeze 
în handbalul in 7. Succesul lor este 
de fapt succesul handbalului în 7, 
care nu mai trebuie privit ca 
sport auxiliar, ca o bună pregăt 
in timpul 
in 11.

Această 
implicit și 
progres in 
și tactice.
sălii Floreasca jucători și jucătoare 
care și-au însușit bine unele proce
dee tehnice specifice handbalului in 
7, tot la fel după cum am putut 
vedea formații — este adevărat că 
in mai mică măsură — 
scheme tactice de atac și 
cu mult succes.

Deocamdată ne mulțumim 
consemnăm aceste lucruri, 
du-le cele mai semnificative. Sezonul 
de handbal în 7 a ridicat insă și 
alte probleme de care ne vom ocupa 
cu altă ocazie.

un 
re 

iernii pentru hand jl

afirmație atrage după sine 
pe aceea privind un cert 
privința ■ pregătirii tehnice 

Am urmărit de pe băncile

Pe ecranele Capitalei

aplicînd 
apărare

doar să 
sccotin-

Două interesante prezentări cinematografica 
ale anului sportiv 1957

Echipa de cineaști „sportivi” a stu
dioului „Alexandru. Sahia", condusă de _ _________
regizorul N. Blidaru, oferă în această Va’sco da Gama., 
săptămînă o plăcută surpriză amatori- j 2 '
lor da sport^cele^ două| ^docunrențare- este mai caleidoscopic, din cauza di- 
-i ■_ on^n r versj^țjj jje competiții și de ramuri

de sport. Faptul n-ar fi supărător, dacă 
n-ar exista unele deficiențe de mon
taj, manifestate prin cîteva neindicate 
„reveniri" pe parcurs, ca și printr o 
serie de treceri prea abrupte de la o 
secvență la alta. In ciudă acestoi 
„scăpări", documentarul „Sport Ma
gazin 1957" place și captează interesul 
spectatorilor, constituind o realizare 
valoroasă. Excelent este aranjamentul 
muzical (£. Popescu), care sugerează 
cîteodată scene de adevărat balet spor
tiv.

Odată cu invitația adresată sportivi
lor de a nu „scăpa" aceste două in
teresante documentare, ținem să su
bliniem fericita inspirație a Direcției 
Rețelei Cinematografice a Difuzării 
Filmelor de a programa aceste reușite 
producții simultan la șase cinemato
grafe, printre care „Patria" și „Repu
blica", nu numai în cadrul unor pro
grame de documentare și jurnale de 
actualități, dar și în completarea tinor 
filme artistice.

almanah „SPORT-MAGAZIN 1957“ si 
„FOTBAL-REPORTAJ 1957".

Reușesc cele două documentare să 
răspundă exigențelor ? Părerea noastră 
este că da. Axate într-adevăr pe cele 
mai Importante evenimente sportive 
ale anului, ele au meritul pe de o 
parte de a ne rememora mari compe
tiții, la care am fost martori oculari, 
iar pe de altă parte de a ne face să 
asistăm — prin intermediul aparatului 
de luat vederi — la importante eve
nimente sportive internaționale, despre 
care aflaserăm doar din relatările pre
sei. „Fotbal-reportaj 1957’ ne aduce 
pe ecran evoluția fotbaliștilor noștri în 
preliminariile campionatului mondial și 
în ,,Cupa campionilor europeni", 
precum și numeroase niecitri interna
ționale de mare răsunet ale anului. 
Rînd pe rînd, obiectivul ne plimbă de 
pe stadionul Heysel din Bruxelles pe 
stadionul Dinamo din Moscova, de pe 
stadionul din Chorzow pe stadionul 
Wembley. Iar noi, comod instalați în 
fotoliile săli de cinema, asistăm la 
evoluția unor echipe de faimă mon

ono sport
„1“), iar Comănescu Ion Grigore din 
Ploești la întîlnirea Sochaux—Nîmes 
(,,1“ în loc de ,,X“). De remarcat că 
din cele 5. variante cu care a partici
pat 3 aveau la acest meci „X“ dar... 
nu cea care avea celelalte 11 prono
sticuri exacte !). Aceștia au fost „per- 
formerii“ concursului trecut. Pe cei 
ai concursului viitor (vă urăm să fa
ceți și dumneavoastră parte dintre ei) 
îi vom cunoaște... după omologare 1

— La concursul Pronosport din acea
stă săptămînă sînt acordate în afara 
premiilor în bani pentru 12, 11 și 19 
rezultate exacte și următoarele premii 
gratuite — în obiecte* :

O MOTOCICLETA I.J. DE 350 CMC., 
PATRU MOTORETE, CINCI FRIGI
DERE „PINGUIN**, CINCI MAȘINI DE 
CUSUT „CASNICA**, ZECE MAȘINI 
ARAGAZ CU TREI OCHIURI ȘI BU
TELIE, TREI TABLOURI PICTURA 
IN ULEI, CINCI BROȘE DE AUR, 
ZECE CEASURI DE MINA „POBEDA**, 
CINCISPREZECE APARATE DE RA
DIO „OPERETA** ȘI 300 MINGI DE 
FOTBAL.

— La acordarea acestor premii în o- 
biecte iau parte toți participanții care 
vor depune buletine la concursul Pro
nosport din această săptămînă indife
rent numărul de rezultate exacte in

) 177 QJR I FI inițial de premii
> « S I •Ot’O LLI ia concursul nr. 8

dială: Real Madrid, Spartak Mosco
va, Manchester United, Fiorentina,

In „Sport Magazin 1957", aspectul

A. G.

dicate.
— La depunerea buletinelor ager, (ia 

trebuie să vă elibereze un număr de cu
poane numerotate egal cu numărul de 
variante depuse. Cu cît veți depune 
deci mai multe variante vă veți mări 
și șansele de obținere a unuia sau mai 
multor premii în obiecte, numărul pre
miilor în obiecte care pot fi obținute 
de un participant nefiind limitat.

— CONCURSUL PRONOSPORT Nr. 8 
(etapa din 23 februarie) SE ÎNCHIDE 
IN CAPITALA SIMBATA LA ORA 24. 
Depuneți deci din timp buletinele 
dumneavoastră pentru a evita aglome
rația din ultima zi.
• INFORMAȚII PRONOSPORT EX

PRES.
La tragerea din urnă a concursului 

Pronosport Expres nr, 5 au fost ex
trase următoarele șase sporturi :

9 — canoe; 49 — volei; 27 — oină; 
38 — schi; 6 — bob și 36 săritura în 
înălțime. Fond de premii 422.796 lei.
• Partidpanții care au obținut va* 

liante cu „0“ rezultate își vor depune 
declarațiile la agențiile autorizate pen
tru aceasta în termenul afișat la a* 
genții le respective. In declarații trebuie 
specificat numărul de variante cu „6“ 
rezultate obținute, numărul buletinu- 
lui, al chitanței și al agenției la care 
a fost depus buletinul, precum și a- 
dresa.
• Plata premiilor de la concursul 

Pronosport nr. 7 și Pronosport Expres 
nr. 4 se face în Capitală vineri și sîm- 
bătă începînd de la ora 17 numai la 
Agenția Centrală din Calea Victoriei 
nr. 9.

PRONOSPORT



budapesta sportivă, ieri, astăzi și mîine
Cu o săptămînă în urmă, la 13 fe

bruarie populația Budapestei a săr
bătorit un eveniment de seamă: cea 
de a XI11-a aniversare a eliberării ca
pitalei Ungariei de către glorioasa 
Armată Sovietică.

in anii care au trecut de atunci, ac
tivitatea sportivă s-a dezvoltat verti
ginos, atît la Budapesta cit și în 
toate colțurile țării, ajungînd la un 
nivel pe care înainte nu 
nit să-l spere nici cei 
vizionari.

Cîteva date despre 
fost și despre cele nou înfăptuite

Se făcea sport la Budapesta și îna
inte de 1945. Dar în ce fel? Cluburile, 
aproape toate, aveau numai secții de 
fotbal, sportul de masă fiind o no
țiune cu totul necunoscută. La scurt 
timp după eliberare au luat ființă la 
Budapesta peste 1.000 de colective 
sportive, cu numeroase secții pe ra
muri de sport. In 1955 la cea de a 
X-a aniversare a eliberării Budapes
tei. capitala maghiară se putea mîndri 
cu aproape 120.000 de sportivi clasi
ficați. Un mare rău a făcut activității 
sportive criminala acțiune contrare
voluționară din 1956. Dar, cu ajutorul 
partidului și al guvernului, pagubele 
cauzate au fost total lichidate și în 
domeniul activității sportive.

In cei 13 ati de libertate, capitala 
Ungariei s-a îmbogățit cu o vastă re
țea de baze sportive, in prezent func
ționează la Budapesta 173 terenuri de 
fotbal (printre care și celebrul Nep- 
stadion) 233 terenuri de tenis, 104 de

ar fi îndrăz- 
mai temerari

Tribunele impunătorului Nepstadion

baschet, 418 de volei (cu 13 ani în 
urmă nu era nici unul), 33 poligoane 
de tir, 10 bazine descoperite de inot 
și 2 acoperite, 3 patinoare artificiale 
etc.

Unele discipline sportive ca scrima, 
tenisul, schiul erau practicate în tre
cut doar de clasele avute. In 1955 
însă existau numai la Budapesta 2100 
de scrimeri, 6312 de jucători de tenis 
și 1332 de schiori clasificați. Voleiul, 
sport care nici nu era cunoscut îna
inte numără astăzi peste 8.000 de în
flăcărați adepți. Iar în privința inten-

în timpul unei mari demonstrații 

sității vieții sportive care pulsează în 
capitala Ungariei, este suficient o 
singură cifră: anual sînt organizate 
aici aproape 80.000 (!) diferite în-aR, 

totalul 
noscut 
rare.

sportive, adică mai mult decît 
competițiilor
Budapesta

pe care le-a cu- 
înainte de elibe-

...Și o declarație 
de viitor

despre plutirile

ce a spus Sajgal Gyuta, pre-Iată
ședințele inspecției sportive a Buda
pestei, despre perspectivele dezvoltă
rii mișcării de cultură fizică în 
capitala Ungariei:

Deținătorii titlurilor mondiale învinși 
in campionatele de tenis de masă ale Japoniei

Campionatele de tenis de masă ale 
Japoniei care s-au desfășurat acum 
cîtva timp, s-au soldat cu rezultate 
de-a dreptul surprinzătoare. Dețină
torii titlurilor mondiale Fujie Eguch: 
și Toshiaki Tanaka au fost învinși.

La simplu femei, titlul de campioană 
a Japoniei a revenit jucătoarei K. Ya
maizumi, necunoscută pentru europeni, 
dar socotită de niponi drept cea mai 
bună jucătoare a anului 1957. fiind 
cîștigătoarea celor mai multe turnee. 
Yamaizumi atacă puternic și Ia fel 
de bine din forhand și din backhand, 
este o jucătoare completă și știe să 
facă față cu succes și jocului de „ță- 
căneală". Deținătoarea titlului suprem, 
Eguchi a pierdut în turul IV în fața 
unei necunoscute (chiar și pentru ja
ponezi), y. Nakajima, o tînăra de 18 
ani. care deși utilizează priza toc. 
atacă în serie din backhand, o excep
ție pentru japonezii cu priza toc. Na- 
kajima se așează la mijlocul mesei și 
pentru că folosește cu eficacitate back- 
handul, ea nu trebuie să se deplaseze 
mult iii stînga mesei atunci cînd pri
mește* mingile în această direcție. Lip
sită însă de experiență, Nakajima nu 
poate încă să combată cu succes jo
cul -de apărare și de aceea a pierdut 
în sferturi de finală la S. Chujo-Nafa- 
hara,: care și-a jucat adversara cu 
mingi scurte din semi-zbor. Chufo-Na- 
rahara — suferind în setul 111 o en
torsă. — a fost învinsă în semifinale 
de fosta campioană a lumii din 1956 
T. Okawa. Kiiko Watanabe s-a com
portat slab și a fost eliminată de 
Sakdi în turul III și se pare că ea 
n« va mai fi selecționată în echioa 
Japoniei. Rezultate tehnice: SEMI
FINALE: Okawa-Cfiujo (Narahara) 
24—19. 19—21, 9—6 (abandon), Ya- 
maiztimi-Namba 3—1 (19. —14, 9, 
10): FINALA: YamaizUmi-Okawa 3—0 
I®. 21, 20)-

Nici în proba de simplu bărbați sur- 
frizele nu au lipsit. Titlul a fost cu
cerit de S. Narita, student, în vîrstă de 
80 ani, jucător care întrebuințează pri
za toc, cu o apărare tăiată și cu a- 
tacuri ocazionale. Totuși, cînd a jucat 

ep Tanaka în semifinale, Narita și-a 
•bligat adversarul să se apere, el fiind 
mereu în ofensivă, trăgînd orice min
ge. Cealaltă cunoștință a europenilor, 
Ichiro Og'mura a pierdut în patru 
Seturi la S. Sakai în sferturi de finală. 
!nlr-un meci foarte strîns și cu ber- 
manente contraatacuri. Tsunoda a fost 
eliminat în turul V de un jucător de
fensiv. iar Miyaia, Tomita și Kawai, au 
ieșit din cursă în tururile 
Respectiv IV. Rezultate: 
MALE: Narita-Tanaka 3—0 
17). Sakai-Tsuno 3—1 (16, 
Î6): FINALA: Narita-Sakai 3—0 (21 
16. 20).

Alte rezultate: dublu bărbați: semi
finale: Sakai, Sahara-Nakanishi. Otani 
2—1. Shibutani. Murakami-Narita 
Ogura 2—1: f nala: Sakai. Sâha'ră- 
Shibutani. Murakami 2—0 (11. 20). 
Din cei 8 jucăiori clasați în sferturi. 
7 utilizează priza toc. iar Shrbitfani

II. III si 
SEMIFI- 
(15. 10.

18. —13

A

priza obișnuită. Dublu femei: semifi
nală: Eguchi, Yamaizumi-Namba, Ya
mamoto 2—1, Okawa, Ikuno-Hossai, 
Iwamoto 2—0: finala: Eguchi, Yamai- 
zumi-Okawa. Ikuno 2—1 (—18, 19,
19). Dublu mixt: semifinală: Saka
moto, Namba-Kawai, Watanabe 2—1. 
Kida, Kamei-Nohira, Malsuzaki 2—1; 
finala: Sakamoto, Namba-Kida, Ka-
mei 2—1 (13, —17, 14). Simplu ju
nior': finala: O. Watanabe-N. Tsunoda 
2—0: s'mplu junioare: finala: K. 
Fujii-T. Tsukamoto 2—0. Interesant de 
semnalat că cei doi învingători ju
niori sînt jucători defensivi, utilizînd 
priza obișnuită. Ceilalți, posesori 
prizei toc și ofensivi nu au reușit 
aîștige.

Din știrile primite, este probabil, 
la campionatele Asiei, Japonia va 
reprezentată de Ogimura, Tanaka, 
Eguchi, Okawa și Yamaizumi. Au fost 
totuși preferați, se pare, jucători mai 
rutinați.

Dintre cei mai buni jucători ofensivi 
pot fi numiți Ogimura. Tanaka. Nohira, 
Eguchi. Yamaizumi, Tosaka: dinire 
cei defensivi: Shibutani. Takayanagui, 
iar cei mai compleți sînt Narita și 
Yasuda.

Din cele cîteva spicuiri se poate ve
dea că în Japonia au apărut noi ju
cători și jucătoare de valoare superi
oară, care împreună cu cei de acum 
cunoscuți, vor căuta desigur să-și men' 
țină superioritatea la campionatele 
mondiale de la Dortmund din 1959

Ce fac însă jucătorii și jucătoarele 
din Europa? Oare vor putea aceleași 
nume consacrate de pe bătrînul con
tinent să stăvilească această adevă
rată avalanșă japoneză? Oricum, nou
tățile ivite în campionatul insulelor 
nipone trebuie să dea serios de gîndit 
specialiștilor europeni, nu numai pen
tru opimerea-celor mai indicate mij
loace de contracarare cit mai ales 
pentru descoperirea și formarea unor 
cit mai numeroase elemente tinere, 
capabile să facă față cu succes aces
tor valoroși și temuți adversari spor
tivi.

ai 
sa

că 
fi

C. S.

► CONCURSUL CUJREMII□5AL ZIARULUI NOSTRU
F

ÎNTREBAREA Nr. 1

(3 puncte)

Cîți jucători are o echipă de polo 
pe apă ?

ÎNTREBAREA Nr. 2
<10 puncte)

Care este jucătoarea noastră de 
volei care a îmbrăcat la cea mal

„In toate circumscripțiile orașului 
au fost formate comitete de cultură 
fizică și sport. Scopul lor este dez
voltarea în primul rînd a sportului de 
mase. Vor fi organizate 
campionate pe colective și 
scripții în toate ramurile de sport. 
Vor fi înființate noi școli sportive 
pentru tineret. O serie de baze spor
tive vor fi reamenajate, modernizate. 
Pe malul Dunării se află în proiect 
construcția unei remize pentru 200 de 
ambarcațiuni. A și început construc
ția Stadionului Mic, a 
artificial acoperit, a unei 
sport".

lată doar cîteva date 
rile planuri care în curînd vor de
veni realitate, ajutind la dezvoltarea 
necontenită a activității sportive 
frumoasa capitală a Ungariei.

numeroase 
circum-

patinoarului 
noi săli de

despre ma-

»

FOTBAL
a intilnlt 

în

In vederea turn eului de polo de Ia Moscova 

ffinimovisiii mielului $i-au încusiil preaăiirilc 
fntr-o vreme în care sporturile de 

iarnă dețin încă, în ciuda timpului 
potrivnic, capul de afiș al evenimen
telor sportive, jocul de polo pe apă — 
aflat, prin specificul său, la polul opus 
— își anunță debutul. Un debut mai 
timpuriu ca oricînd și direct... în a- 
rena internațională.

Intr-adevăr, la mijlocul săptămîilii 
viitoare capitala Uniunii Sovietice va 
găzdui timp de zece zile prima com
petiție a anului. La turneu, în afară 
de Dinamo Moscova, campioana 
U.R.S.S., Dinamo Tbilisi și Di
namo Kiev, vor mai evolua următoa
rele echipe: Dinamo București (cam
pioana Romîniei), Dozsa Szolnok 
(campioana Ungariei), Gzvardia Var
șovia și Ruda Hvezda Praga. Dacă ar 
fi să amintim numai de prezenta la 
turneu a jucătorilor maghiari șt so
vietici și tot ar fi suficient pentru a 
putea pronostica, de pe acum, succesul 
acestei competiții. Nu sînt ei, oare, 
unanim recunoscuți ca reprezentanți ai 

nor țări unde se practică cel mai va- 
_jros polo din lume? De patru ori la 
ultimele cinci olimpiade medaliile de 
aur au revenit jucătorilor maghiari. 
La fel, ascensiunea sovieticilor a fost 
uluitoare. Considerată pînă 
anului 1956 a treia echipă 
chipa U.R.S.S. a triumfat 
târziu în competiția dotată 
Italiei (care reunește pe cele mai va
loroase formații din lume), cucerind 
primul loc.

Toți componențrf lotului dinamovist, 
eonștienți de tăria turneului la care

Ia sfîrșitul . 
a lumii; e- 
un an mai 
cu Trofeul

participă, s-au antrenat cu seriozi
tate dornici să-și însușească ele
mentele unei bune pregătiri fizice și 
tehnice. Marți dimineața, la unul din 
ultimele antrenamente la care am a- 
sistat, antrenorul Carol Korcek ne spu
nea: „In pianul nostru de pregătire 
pentru anul 1953. turneul de la Mos
cova constitii e un prim obiectiv. Al 
doilea. îl va forma turneul de la Szol- 
nok (12 aprilie), de fapt, o reeditare 
a turneului de la Moscova. Deși con
sider ambele turnee foarte importante, 
doresc ca forma maximă a jucătorilor 
.mei să fie atinsă la sfirsiial hă Pt
gust cînd se vor desfășura campiona
tele europene. Aceasta pcnfr-: că. Joi 
echipa mea Ir ei jucător' (Zahcm. Bă
diță și Samoilă) fac parte din lofid 
republican. Foarte mult zel în timpul 
pregătirilor a depus jucătorul Bădiță. 
Recent, el a înotat distanța de IV 
liber în 1:023. Un progres 
rabil (recordul său personal era 
1:062)

— Ce crezi despre turneu. I-atn 
trebat pe dinamovist.

— Se anunță foarte dificil, dar 
găsește puși la punct cu antrenamen
tele. Aștept cu încredere in forțele 
mele „duelul" cu Msvenieradze (run 

' Bădiță va juoa fundaș și va trebui să-l 
supravegheze atent pe faimosul 
„Mișa"). Totdeauna duelul nostru 1 
fost gustat de public. O singură dată 
ne-am evitat. Anul trecut la Zagreb. 
Rezultatul? Mișa a Înscris șapte An 
cele opt goluri înscrise de soviet ă 
(U.R.S.S.—-Rominia 8—4) iar eu-
patru

G. NICOLAESCU

m. 
mside- 

de
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PARIS 19 (Agerpres). —-
In legătură cu inițierea competiției 

de fotbal „Cupa Europei a națiuni
lor", Uniunea europeană 
(U.E.F.A.) a comunicat __ __  _
țări și-au trim's recent adeziunea de 
participare la noua competiție. Ace
stea sînt Austria. Suedia. R. D. Ger
mană, Turcia și Cehoslovacia. După 
cum se știe 9 țări: U.R.S.S.. Franța. 
Rominia. Spania, Danemarca. Bulga- 

Gretia, Polonia și Irlanda își

de fotbal 
că alte 5

Noi înscrieri 
în „Cupa Europei a Națiunilor 

la fotbal
dăduseră de mai înainte asentimen
tul. Deci 14 țări au răspuns favorabil 
și mai sînt așteptate înscrierile Un
gariei, Italiei, Iugoslaviei. Norvegiei. 
Portugaliei, care au cerut o amînare 
pentru a-și putea stabili calendarul 
Potrivit proiectului de organizare nu
mărul de participante trebu'e să fie 
de cel puțin 16. O hotărâre definitivă 
asupra organizării „Cupei Europei* 
va fi luată la 4 iunie, la Stockholm, 
cu ocazia adunării generale a U.E.F.A.

• La Sofia 
inaugurat sezonul 
ternațional. In primul 
meci echipa Levski So- 

formația Ziekendorf care 
divizia seaundă a cam-

fia
activează __ ______ ________ _
plonatului austriac și a fost la un pas 
de înfringere. Condusă cu 3—1 la pauză., 
Levski a reușit prirttr-un uriaș efort să’ 
refacă handicapul și să' cîșttge în cele 
din urmă cu 4—3.
• Echipa sovietică de fotbal Spar

tak Moscova a jucat cu selecționata 
Indoneziei la Djakarta în fața unui 
numeros public, 
cu scorul de 3-2 
cătorilor sovietici.

Meciul s-a termina-t 
(1-1) în favoarea ju-

SAMPDORIA ÎNVINGĂTOARE 
LA VIAREGGIO

• Turneul internațional de fotbal 
pentru echipele de tineret de la Via- 
regglo a luat sfirșit la 11 februarie 
cînd s-a disputat finala între echipele 
italiene Sampdoria și Fiorentina. Vic
toria a revenit echipei Sampdoria cu 
scorul de 2-0. Pentru locurile 3-4 Udi- 
nese a întrecut cu același scor pe 
Lannerossi. (Agerpres).
• La Rabat s-a disputat meciul in

ternațional de fotbal dintre echipele 
Marocului și Siriei. Fotbaliștii maro
cani au obținut victoria cu scorul de 
3-1 (2-0).

„ • r Cu prilejul între- 
CIMNAQTIfA cerilor pentru „Cupa UHU11H.U i IVn Moscovei” s-a înregis

trat o mare surpriză: 
tînăra gimnastă Larisa Eremina a reu
șit s-o întreacă pe campioana olimpică 
Latînina

CUPON DE CONCURS 
Nr. 4 (etapa a Il-a)

ȘTII SPORT ?
SPORTUL POPULAR nr. 3159

• La Sofia v-a deo- 
Tanic rtp macă Tășura* o dublă înttl- ICIH5 UC llldbd nlre între echipele U- 

niunii SovtaWce si R.P. 
Bulgaria. Ambele meciuri s-au soldat 
ou victoria oaspeților care au ciștigat^^k 
la mare luptă. In întilnirea feminină 
fiormi excelentă a arătat campioana^^^K. 
Bulgariei, Ivanova, care a învins cu 
scorul de 2—1 pe Romanuskaite 6* Za- 
harian. In schimb cealaOtâ componentă 
a echipei bulgare, Boiadjieva a pier
dut cu 0—2 ambele intllniri. Proba de 
dubl-u a revenit cuplului sovietic care --- ----- ■ • --------- —-i
de 3—2. In întrecerea masculină echi
pa sovietică alcătuită din Saunoris, 
geptan șt Pașkiavtcjus a întrecut 
5—3 reprezentativa Bulgariei în care 
evoluat cunoscuțil Popov. Sivacev 
Kar.-.neșev,

(TOMA HRISTOV—corespondent)
LONDRA, 10 (Agerpres). — 
Intre 24 și 2® martie se vor desfășara 

la Londra campionatele internaționale 
de tenis de masă ale Anglieâ.

• Echipa de lupte a 
orașului Belgrad a

susținut două întîlnif! 
în capitala Bvir»ăriei. 

Meciul cu prima reprezentativă a So
fiei s a încheiat cu victoria gazdelor cu 
scorul de 6—2. Partida Sofia B—Belgrad 
s-a terminat la egalitate : 4—4.

• Pe patinoarul „Mil-
P AȚIN A I len.aris“ din Budapesta 1 A1H1ZW Se va desfășura în zi

lele de 24 și 25 februa
rie un mare festival da patinaj arWstlc, _ ---------, -------------------- -
în cadrul căruia vor evolua și campio- -a cîștigat astfel meciul cu scorul final 
nii mondiali David Jenkins și Carole ■ *- =-•—
Heiss (S.U.A.).

• Turneul final al
CAII campionatului de șah
yrttl aJ R.P. Bulgari* reu

nește 18 participanți în
frunte eu consacrații Kolarov, Miiev. 
Boboțov, Pîdevski, Minev ș.a. Nu ia 
parte la întrecere maestrul internațio
nal Oleg Nejkirch care se pregătește 
în vederea participării la turneul inter
zonal. După 12 runde conduce în clasa
ment Kolarov cu 91/, p. urmat de Pî- 
devski 9, Boboțov 81/, (1), MUev 8 (1), 
Popov (un tînăr debutant în 
6‘/„ (2), Peev 6*/, (1), Minev 5'/,

LUPTE

finală)
(2) etc.

RUBȚOVA—BIKOVA 4-2

• A 6-a partidă a meciului 
titlul mondial feminin la șah 
Olga Rubțova șl Elisabeta Bîkova s-a
terminat remiză. Scorul este acum 4-2 
pentru Rubțova.

pentru 
dintre

fragedă vîrstă — 14 ani și jumă'Uate 
- tricoul național ?

ÎNTREBAREA Nr. 3 
(15 puncte)

Intr-un meci al echipei 
naționale de fotbal susținut 
timii 10 ani, atacul nostru a 
3 goluri, toate prin același jucător. 
Ne puteți spune despre ce meci e 
vorba și cine a realizat această per
formanță deosebită ?

noastre 
în ul- 
înscris

A- 
oii 
au

înotătorii australieni 
au realizat noi recorduri 

mondiale
Melbourne 19 (Agerpres)
In cadrul campionatelor de natație 

ale Australiei au fost stabilite, cu pri
lejul reuniunii de marți, noi recorduri 
mondiale.

Astfel, tînărul John Konrads, in 
vîrstă de 15 ani, a doborât pentru a 
doua oară în curs de o lună recor
dul lumii în proba de 440 yarzi și 
400 m. liber, realizînd timpul de 
4:21,8.

De remarcat că noua sa perfor
manță corectează cu peste 4 se
cunde vechiul său record mondial. 
John Konrads deține în prezent 6 re
corduri mondiale anunțîndu-se ca u- 
nul din principalii protagoniști ai vii
toarelor jocuri olimpice.

Un nou record mondial a stabilit 
și John Monckton care a parcurs 220 
yarzi (200 m) spate în 2: 18.4. Cam
pioana olimpică Dawn Fraser a ob
ținut lin nou record al lumii în cursa 
de 110 yarzi (100 m.) liber cu ex
cepționala performanță de 1 :01,5.


