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MAI SINT 3 ZILE PINA LA ALEGERI
Czfeoa zile |N El M E IIK O A S E

înaintea alegerilor COMIPETIIirilll
Doar cîteva zile ne 

mai despart de săr-' 
bătorescul eveniment ; 
pe care întreaga țară • 
îl așteaptă cu bucu- < 
rie, pregătindu-se 
să-l întimpine cu cît’

mai frumoase realizări : alegerile de1 
la 2 martie. Alături de ceilalți oa- i 
meni ai muncii, masele de sportivi și 1 
activiști sportivi din patria noastră 

- participă cu însuflețire la campania 
electorală care se desfășoară pretu-, 
pinteni sub semnul unul entuziasm 

^^Kneral. Am înregistrat cu bucurie 
^^eștile primite din regiunile Iași,' 

Hunedoara, Craiova etc., în care 
numeroși sportivi au devenit neo-^ 
tx»siți agitatori în campania electo
rală. Din toată țara primim zilnic’ 
Știri despre sute de competiții dotate, 
ou ..Cupa F.D.P.". competiții în care1 
slnt angrenați zeci de mii de tineri' 
Și vârstnic?. Este o mindrie pentru' 
mișcarea de cultură fizică și sporty 
din țara noastră faptul că un mare, 
număr de sportivi și activiști sportivi' 
au fost proptiși candidați ai F.D.P.,' 
că nemtmărați membri ai U.C.F.S.' 
iau parte la întilnjrîle cu alegătorii, 
sau se nrez-ntă în aceste zile la cen
trele F.D.P pentru verificarea liste-' 
lor de alegători. ;

Cele cîteva zile care au mai rămas' 
pină Ia 2 martie vor consemna, fără' 
îndoială, alte noi și importante suc
cese a'e sportivilor noștri, vor adău-, 

alte daruri modeste dar înfăptuite' 
toată dragostea in cinstea alege-' 

■ rtlor. Succesele obținute pe terenurile r 
de sport, victoriile realizate în pro-S 
ducție în întrecerea socialistă care» 
se desfășoară sub semnul alegerilor § 
de la 2 martie, sînt mărturii puter e 
nice dragostei și încrederii cu care > 
masele de sportivi și activiști sportivi 4f 
așteaptă acest important eveniment g 

viața țării noastre.

BUCUREȘTI. — Pe poligoanele 
„Dinamo" și „Tineretului" a avut loc 
zilele trecute un interesant concurs 
de tir organizat de comisia orășe
nească de specialitate. Rezultatele 
înregistrate în acest concurs oglin
desc buna pregătire a majorității tră
gătorilor. lată rezultatele tehnice : 
Pistol precizie : 1. Iulius Pieptea 540 
p. ; 2. T. Jeglinski 539 p.; 3. Gh. 
Corbescu 531 p.; armă liberă calibru 
redus 3X20: 1. P. Sandor 545 p. ;
2. C. A'exandru 539 p. ; 3 I. Vă- 
caru 539 p.; armă liberă calibru re
dus 3X20 (juniori): 1. S. Dănescu 
532 p.; 2. 'M. Marcovici 527 p.; 3. 
M. Ferecatu 519 p.; pistol viteză: 1. 
P. Mocuță 571 p.; 2. Ion Tripșa570p.;
3. Ștefan Petrescu 568 p.; armă sport 
3X10 (femei) 1. I. Iacobescu 214 p.; 
armă sport 3X10 (bărbați) 1. M. 
Rusescu 264 p.

CLUJ. — Competiția de handbal 
de sală se desfășoară cu mult succes. 
Ea a atras nu numai un mare nu
măr -de echipe ci și sute de specta
tori care urmăresc cu interes între
cerile. După primele jocuri conduc 
„Știința Babeș" — 
și „Știința Bo'yai" — 
Rezultatele primelor 
Cluj — Sîrma C.
(9—8) ; Constructorul — Știința Ba
beș 12—12 (11—4) ; Știința Bolyai — 
Voința 23—9 (11—2) Sticla Turda 
— Terapia Cluj 26—7 (9—4). (A-
Crețu — coresp.)

în seria I 
în seria 
jocuri :
Turzii

a II-a.
C.S.A.
20—14

ORAȘUL STALIN. — In sala 
„Tractorul" a fost organizat recent 
un turneu de handbal de sală dotat 
cu „Cupa F.D.P.". Au participat 6 
echipe. Finala s-a disputat între e- 
chipele Recolta Hălchiu și C.S.A. Ora
șul Sta'in. Invingînd cu 13—12 (8— 
6), handbaliștii din Hălchiu au cîștigat 
„Cupa F.D P.“. Au asistat 600 spec
tatori. (Alex. Dincă).

ALBA IUL1A. — Comitetul de or-
, ganizare a U.C.F.S. a inițiat o com-

Martie

A fost introdusă 
gimnastica 

de producție 
la Baia Mare

In afara numeroaselor 
realizări pe care sportivii 
și activiștii sportivi din 
orașul și regiunea Baia 
Mare le-au obținut în 
intimpinarea zilei de 2 
Martie, ei au reușit, re
cent, să îndeplinească o 
aorwița a multor mdi- 
tori ai sportului. In 
cinstea alegerilor a fost 
introdusă gimnastica de 
producție (pentru pri
ma oară în regiunea 
Baia Mare) la cooperati
vele meșteșugărești „7 
Noiembrie" și „30 De
cembrie" din Baia Mare 
precum și la unitatea 
dm Sighet.

Vasile Săsăranu 
corespondent

petiție sportivă la : tenis de masă, 
volei și popice. întrecerile de voie; 
au fost cele mai disputate și au re
venit echipelor „Horia" — la băieți
— și Școala medie nr 1 Alba Iulia
— la fete. La popice învingătoare a 
ieșit reprezentativa colectivului spor
tiv „Ardeleana", iar la tenis de masă 
Mircea Petrifă'eanu (Voința — Alba 
Iulia), Samoilă Moldovan (Horia — 
Alba Iulia) și Hugo Marmor (Uni
rea — Alba Iulia), s-au clasat pe 
primele trei locuri. (Nicu Sbuchea — 
corespondent).

BUZĂU. — Cercul pedagogic al 
profesorl'or de educație fizică din 
orașul nostru a organizat în cinstea 
alegerilor de deputați în sfaturile 
populare un concurs de volei feminin 
dotat cu ,,Cupa 
tul final este 
medie nr. 2 6 
nr. '3 4 p.; 3. 
p. : 4. Școa'a

2 Martie". Clasamen- 
următorul: 1. Școala 
p.; 2. Școala medie 
Școala pedagogică 2 
medie de cooperație 

0 p. (P. Căpățină — corespondent). 
TG. JIU. — Sportivii din orașul 

Tg. Jiu sînt angrenați de cîteva săp- 
tămîni în numeroase competiții spor
tive închinate alegerilor de la 2 mar
tie. Au fost organizate întreceri la 
următoarele discipline sportive: fot
bal, șah, volei și baschet. (Gh. Fo- 
metescu — corespondent).

GALAȚI. — In saa de festivități 
a întreprinderii ..Fusul" a avut loc o 
întîlnire de haltere între reprezenta
tivele colectivelor Tractorul Galati
— C.F.R. C rivița Roșie București. 
Cu o formație tînără. dotată cu re- 
marcabi'e calități fizice, reprezenta
tiva gălățeană și-a adjudecat victoria. 
Halterofilii de la Tractorul au to
talizat 1.670 kg. față de 1.610 kg. 
cît au reușit bucureștenii. In afară 
de concurs au mai participat sportivi 
de la Texti'a Gălățeană. (L. Ecu — 
corespondent).

LUPENI. — Pe arena Filaturii- 
Lupeni s-au întrecut într-un meci a- 
mical echipele Constructorul și Fila
tura (tineret). Jocul a fost echilibrat 
și, după o luptă dîrză. a revenit spor- 
tivi’-or de la Constructorul care au 
doborît 1.051 popice față de 1.050 cît 
au tota’izat tinerii de la Filatura. In
dividual. pe pr:mul loc s-a clasat ing. 
1. Paraschiv (Constructorul) cu 223 
p.d. Din echipa Filatura s-au remar
cat Constantin Nadă (209 p.d.) și 
Vasile 'Moldovan (207 p.d.). (S. Băloi
— corespondent).

Vești din Sinaia 

Camfiîon^lele reuuhlîcane de lend din nou am Foaie 
Internaționalele încep vineri 

pe Valea lui Carp
SINAIA. 26 (prin te

lefon de la trimisul nos
tru). — După cum se 
vede, această iarnă ca
pricioasă continuă să 
stingherească activitatea 
schiorilor, 
o umbră, 
ca într-un 
pe Piatra 
părea că 
prielnice pentru desfășu
rarea campionatelor re
publicane de fond, au 
simțit o dată în plus „vi
tregia" iernji, edițîa 
1958. Așa se face că as
tăzi cînd trebuia să asis
tăm la deschiderea cetei 
mai importante competi
ții de fond cu caracter 
intern, un viscol puter
nic a împiedicat marca
rea pîrtiilor, oprind pe 
toată lumea în cabană. 
Organizatorii speră ca 
ainînarea concursului să 

fie de scurtă durată și mîine să se 
poată da startul în prima orobă a cam
pionatelor: 5 km- fete, după care ur
mează proba de 15 km. băieți.

Pe Valea lui Carp situația e dia
metral opusă: aici este oald și 

zăpada se topește văzînd cu ochii, 
dînd multă bătaie de cap organizato
rilor. Ținînd seama de starea actuală

urmărindu-i ca 
Aceștia ajunși 
adevărat exod 

Arsă, unde st 
există condiți:

«IM

GH. CRISTOLOV EANU
a zăpezii și de precizarea Institutului» 
meteorologic care anunță temperaturii 
în creștere, federația de schi-bob aț 
hotărît ca probele de slalom uriaș șu 
coborîre din cadrul campionatelor, in
ternaționale să conteze și pentru catn-e

D. STANCULESCU

(Continuare In pag. 2)

de hochei pe gheață
Selecționata Berlinului ți Spartak Pilsen 
Din cine e compus lotul Bucureț țiului • 

de tineret
— „Ce zici, suflete, ce mărțișor 

primim noi zilele astea?"
Cu aceste cuvinte m-a întvnțcnat 

ieri Dorm Dron, subtiăiri interpret 
al lui Gore din „Erupția", 
cînd an intrat De

atunci
usa Federației de

turneul interna- 
pe gheață

In legătură cu 
țional de hochei _ 

j săptămîna viitoare, forul de 
j cialitate ține să precizeze pe 
î ceasta cale că nu este vorba 
C pre o competiție INAUGURALA a 
/ patinoarului artificial, deoarece lu- 
\ crările la patinoar continuă, iar 
f inaugurarea acestei baze sportive 
l se va face mai 
/toamnă), după 
S toate instalațiile 
I zute (tribune, 
j alei etc.). 
S Profitind însă 
jerările sînt îndeajuns de avansate 
C pentru a se permite desfășurarea 
1 unor meciuri, federația de hochei 
ia organizat acest turneu, plecînd 
f de la buna intenție de a nu lăsa . 
Isă treacă un sezon fără a asigura V 
/o activitate mai mult decît cea/ 
S obișnuită hocheiștilor noștri. J

tîrziu (probabil în 
ce vor fi 
și anexele 
vestiare.

de faptul

sosesc mâine 
Participă ?< o

după amiaxK 
selecționată

in acesta cel mai fru-»zile
care și-l puteau

primesc 
mas mărțișor pe 
visa. Deprinși pînă nu de mult, oa 
in primele zile ale lui martie să-și 
pună patinele (și... pofta!) in cui, 
jucătorii de hochei pe gheață cunosc 
de astă dată, satisfacții deosebite. Ei

RADU URZICEANU
(Continuare în pag. 2)

gata 
prevă- 
bufete,

că lu-
• Alte echipe romînești soli

citate peste hotare

hochei, unde el venise pentru tre
buri ale echipei C.C.A., iar eu pen
tru obișnuitele îndeletniciri reporte
ricești.

Și trebuie 
Dron (care 
acum ceva 
vocabularul 
Începutului

Pentru că. intr-adevăr, hocheiștii

să-i mulțumesc lui 
parcă mai păstrează și 

din firea și mai ales din 
lui Gore) pentru ideea 

de reportaj.

Sintem în măsură să anunțăm ama
torilor de volei noi partide internațio
nale ale echipelor noastre de club 
care completează bogatul program in. 
ternațional al voleibaliștilor noștri. 
Casa ’ Centrală a Armatei va intilni in 
luna august in Capitală, echipa armatei 
R.P.D. Coreene, iar intre 15 și 30 sep
tembrie va juca la Praga in compania 
echipei Dukla. Echipele ceferiste mas
culină și feminină din București au in 
program un turneu in Uniunea Sovie
tică in luna septembrie, iar echipa 
masculină va participa la un turneu ce 
va avea loc la Praga cu ocazia „Zilei 
Feroviarilor".

Semnarea declarației 
cu privire ia * on vorbirile dintre delegația guvernului 

Republicii Populare Romîne și a Partidului Muncitoresc 
Romîn și delegația guvernului Revoluționar Muncitoresc 

Țărănesc Pngar și a Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar

La 26 februarie, la Consiliul de Miniștri al R. P. Ro
mine a avut loc semnarea declarației cu privire la Con
vorbirile dintre delegația guvernului Republicii Populare 
Romine și a Partidului Muncitoresc Romîn și delegația 
guvernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar și a 
Partidului Muncitoresc Socialist Ungar.

La semnarea declarației au participat tovarășii Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej. Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăras Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, Alexandru 
Drăghici/ Alexandru Moghioroș, Constantin Pîrvutescu, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, general colonel Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec, Ion Gheorghe Maurer. Janos Fa- 
zekas, Vladimir Gheorghiu, Al. Bîrlădeanu, A. Joja, A. 
Bunaciu, P. Nicutescu-Mizil. Alexa Augustin, S. Bughici, 
Ion Cozma, dorian Dănălache, Mihail Florescu, M. Ga-

vritiuc. Petre Lupu, Gh. Stoica, C. Scarfat. S. Toma, Ghl- 
zela Vass, Anton Moisescu, Petre Costache. Gh. Dia- 
conescu, Voinea Marinescu. Aurel Vijoli, Tiță Florea, 
Aurel Mălnășan, Dionisie lonescu. Ion Popescu, Andrei 
Păcuraru.

Au luat parte membrii delegației guvernamentale și de 
partid a R. P. Ungare, tovarășii Kadar Janos, Apro Antal, 
Kallai Gyula, Szirmai Istvan, Nemeth Karoly, Sebeș Ist-< 
van. Keleti Ferenc, precum și experții delegației și 
brii Ambasadei R.P. Ungare la București

Din partea romînă declarația a fost semnată de 
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Din partea ungară declarația a fost semnată de 
rășul Kadar Janos.

Textul declarației va fi dat publicității duminică * 
martie 1958.
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C li IF IK IE
Este vorba de concursul de arun

cări libere la care au participat echipe
le de baschet de categoria A. Față 
de alte jocuri sportive baschetul are 
avantajul că — datorită înregistră
rilor stricte efectuate pe foaia de con
curs —. se poate urmări matematic 
progresul sau regresul unei echipe 
sau al unui jucător. Cifrele privind 
aruncările (reușite și nereușite) libere 
sau de la semi-distanță vorbesc mai 
bine decît orice caracterizare și ele 
sînt (san ar trebui să fie) un per
manent îndemn pentru jucători și ju
cătoare în a le îmbunătăți. Bazîndti-se 
pe acest mijloc, util de control al pre
gătirii jucătorilor colegiul central al 
antrenorilor, la propunerea inedită și 
bine gîndită a apreciatului nostru spe
cialist Alexandru Popescu, a inițiat cele 
două concursuri cunoscute de acum: 
de lovituri libere și de aruncări de la 
semi-distanță. Intnicît asupra primului 
sîntem în posesia tuturor rezultatelor 
(publicate de altfel parțial) este cazul 
să ne oprim puțin asupra lor.

Trecem peste surprizele clasamentu
lui general, în care, în special în în
trecerea echipe’or feminine, s-a înregis
trat o mare surpriză, codașa clasamen
tului (Știința Cluj) întrecînd destul de 
clar echipele cu pretenție ale basche
tului nostru. După cum la băieți o 
formație merituoasă (dar situată des
fid de jos în clasament) s-a strecurat 
pe locul 111, depășind de asemenea 
formații cu serioase „state". Dar asta 
nu cons'ituie un rău după părerea

noastră. Dimpotrivă. Ne bucură că și 
echipele socotite mai slabe au ambiție 
și, mai ales, posibilități. Ar fi tare bine 
însă să le dezvăluie cu mai mult curaj 
și în partidele de campionat.

Cifrele concursului de aruncări libere 
sînt — din păcate — în ansamblul 
lor, acuzatoare. Pentru toate echipele 
noastre, 
rată că 
cursului 
echipele 
pentru echipele masculine. Sînt procen
taje insuficiente, sub ceea ce trebuie să 
realizeze o formație în materie de lo
vituri libere, element decisiv într-un 
joc intern sau international. Unele e- 
chipe masculine ar trebui să se simtă 
rușinate constatînd că au fost depășite 
ca procentaj de echipe feminine:
Vojnfa Iași. O’impîa M.I.C. (mai ales) 
și Știința Timișoara care au realizat 
cifre generale mai slabe decît for
mațiile feminine Știința C.F.R.

O socoteală simplă ne a- 
procentajul general al con- 

este de 65,89 la sută pentru 
feminine și de 72.84 Ia sută

București (de altfel destul de prost 
clasată) și I.T.O. Asta însemnează că 
echipele citate nu au acordat atenție 
concursului sau că nu sînt suficient 
pregătite în privința precisei execu
tări a loviturilor libere. Revenind la 
cifrele generale, repetăm că ele sînt 
nemulțumitoare. Avînd în vedere că 
întrecerea nu a pus pe jucători chiar 
în condițiile dificile ale unei partide 
oficiale credem că procentajele nor
male ar fi trebuit să' depășească 85 la 
sută (la băieți) și 70 la sută (la fete). 
Credem că în concursul aruncărilor 
de la semi-distanță disputat marți bas- 
chetbaliștii fruntași au pus mai multă 
seriozitate și ambiție. Poate că exem
plul Morei Windt (cîștigătoarea în
trecerii feminine la aruncări libere) 
le-a folosit.

Să așteptăm acum foile de concurs. 
Vor vorbi din nou cifrele.

EFTIMIE IONESCU

Bu’etin meteorologic

turlstlc
Institutul Meteorologic Central ne co- 

munică :
PĂLTINIȘ : temperatura maximă (din 

ziua de 26 februarie era 8) 5“ ; tempe
ratura minimă (în cursul nopții 25—26 
februarie) 0«. Strat de zăpadă în grosi
me de 18 cm.

PARING : temperatura maximă 1’ ; 
temperatura minimă 0?. Vînt de la sud- 
est cu 4 m sec. Stratul de zăpadă are 
22 cm.

VIRFUL OMJUL : temperatura maximă 
— 5" ; temperatura minimă — 7*. Vînt de 
la sud-vest cu 4 m./sec. Grosimea stra
tului de zăpadă : 36 cm.

PREDEAL. : temperatura maximă 5* ; 
temperatura minimă — 3°. Grosimea stra
tului de zăpadă : 13 cm.

SEMENIC : temperatura maximă 
t. mperatura minimă 0*. Vînt de la 
cu 4 m./sec. Stratul de zăpadă în 
stane de 34 cm.

RAR AU : temperatura maximă și 
nimă 0°. Vînt de la sud-est cu 4 m./sec. 
Crosimea stratului de zăpadă ; 22 cm.

Timpul probabil în zona muntoasă : de 
la 27 februarie pînă la 2 martie : vre
mea devine închisă și se răcește treptat. 
Vor cădea precipitații sub formă de ză
padă care va fi viscolită cu deosebire 
în Carpații Apuseni și în cei meri
dionali. Vîntul va sufla tare din sectorul 
vestic Temperatura în scădere: mini
mele vor fi cuprinse între — 5® și — 
15 grade iar maximele între — 5® și — 
10 grade.

In așteptarea începerii turneului international
de hochei

A’-'

După dirzenia pe care o arborează, s-ar părea că Sava (I.C.S.P.C.) 
„merge" decis să marcheze. In realitate, simplă iluzie optică, deoarece „con
structorii" nu au fructificat nici una din ocaziile avute.

(Foto: GH. DUMITRU)

(Urmare 
în sfîrșit, la

dz7z pag. 1) 
dispoziție multau, 

rita gheață artificială și după o 
nă care a fost — față de ei! — 
vitregă ca oricînd, iată-i că se a- 
vîntă în competiții de prima mină: 
turneu internațional, campionatul re
publican...

Adio, deci, peregrinări intermina
bile în căutarea gheții!... Adio cam
pionate disputate „azi aici, mîine 
în... Gheorghieni!"... Adio spectru 
terorizării al termometrului în care 
mercurul se încăpăținează să stea 
cocoțat peste zero!...

Avem gheață artificială la Bucu
rești. Vom putea vorbi de acum in- 
calo despre hochei in toată puterea 
cuvîntului; hocheiul nostru va înce
pe să pășească spre maturitate.

Bucurie pentru hocheiști și pati
natori, bucurie pentru toți indrăgos- 
tiții sportului pe gheață.

Peste cîteva zile terenul de gheață 
va fi utilizabil. Firește, la această bază 
mai

do- 
iar- 
mai

sînt încă multe de făcut, lucra- 
— în ansamblul ei — nefiind 
terminată. Dar cel mai impor- 
lucru este gheața. Și, gheață 
avea, probabil începînd chiarvom 

de mîine.
Ln dorința de a profita încă de pe 

acum de posibilitatea ce se oferă, 
federația a 
internațional de 
turneu care va 
cheiștilor noștri, 
loarea echipelor 
reprezentativa Berlinului (de 
reprezentativa R.D.G. care s-a pre
gătit de luni de zile pe patinoarul 
artificial, pentru campionatele mon
diale) și Spartak Pilsen, fruntașă a 
renumitului hochei cehoslovac.

In fața unor asemenea echipe, re
prezentativa Bucureștiului nu poate 
— firește — să emită pretenția de 
a obține rezultate valoroase, mai 
ales că hocheiștii noștri nu s-au

organizat turneul 
săptămîna viitoare, 
folosi desigur ho- 

avînd în vedere va- 
care ne vizitează: 

fapt

pe gheață
putut pregăti îndeajuns, din cauza 
lipsei de gheață.

Ieri la prînz ne-a vizitat la re
dacție Mihai Flamaropol, care ne-a 
spus, relativ la acest turneu:

— „Am primit o sarcină ingrată: 
aceea de antrenor al lotului Bucu
reștiului, sarcină pe care o voi în
deplini in colaborare cu Ludovic 
Vacar. Din păcate, nu ne vom putea 
prezenta în plenitudinea posibilități
lor noastre, deoarece de mai multe 
săptămini n-am mai avut tinde pa
tina. Dar, pentru noi este impor
tant alt fapt: acela că — după muiți 
ani — putem juca pe gheață artifi- 
cială și că putem chema oaspeți. 
Hocheiștii germani și cei de la Pilsen 
ne vor da ocazia să învățăm de la ei.

Lotul nostru este următorul: Dron, 
Stafie, Lako (portari). Ștefan iones- 
cu, Czaka I, Fodor, Fenke I, Tomor 
(apărători). Takaci I, Ferenczi, Td- 
rok I, Măzgăreanu, Peter, Zografi, 
A. Nagy, 
tași)".

In afara 
antrenează 
tineret, 
Paul 
prinde elemente de viitor, i 
mai ales de la echipele de 
ria B. Dintre aceștia notăm 
fianu, Parcarea, 
Szabo I, 
Ciobotaru, Cazan

Jocurile se vor desfășura 
turneu. Oaspeții sosesc mîine 
amiază.

Pentru 
nizatorii 
terenului din Parcul Sportiv 23 Au- — 
gust va fi montată o tribună meta
lică de aproximativ 2000 de locuri

Lorincz, A. Biro (Lnain-

echipei Capitalei, se mai 
pentru turneu și un lot de 
de

Sprencz.
care se ociqoâ

Acest lot cu- 
recrutate 

catego- 
pe: So- 
CiorM, 
Varja,

Tbrok II,
Szabo II, Andrei, 

etc.
sistem 
după-

această compet’ție, 
ne-au anunțat că în jurul

orga-

0* ;
sud 

gro-

mi-

O inițiativă a federației de rugbi 
care merită a fi urmată!

A APARUT 
iREVISTA ILUSTRATA DE SPORT

CLASAMENTUL CAMPIONATULUI 
DE LUPTE PE ECHIPE

înaintea etapei de
arată astfel:

sîmbătă (a II-a)

Dinarno București 
Steagul roșu Or. St. 
C. C. A.—B ucu rest i 
Unirea Lugoj 
Gospodării București 
Voința Tg. Mureș 
Metalul Reșița 
C.F.R. Gloria Oradea 
Feroviarul Timișoara 
Uz. Textile Arad 
Constructorul Cluj 
Dinamo S'atu-Mare 
Corvin-HUnedoara 
Chimistul Baia Mare 
Vulcan București 
Carpați Sinaia

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3

o 
o 
o 
o
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3

9
9
9
9
7
7
7 

•6
6
5
5
5
3
3
0
0

Există ferma convingere că crearea 
noilor federații va impulsiona acti
vitatea sportivă, va contribui la reme
dierea principalelor carențe din acti
vitatea fostelor comisii centrale: 
lipsa de inițiativă, de operativitate, 
formalismul exagerat.

Și faptele au arătat că au fost fe 
derații care nu ne-au înșelat speran
țele, iar primele lor acțiuni au și în
semnat un reviriment în sportul res
pectiv. Printre ele, federația noastră 
de rugbi, care a ținut să-și manifeste 
dintru început ’ prezența printr-o 
foarte frumoasă și utilă inițiativă: or
ganizarea competiției „CUPA GRI
GORE PREOTEASĂ". Prezență cate
gorică și care vine să vorbească des
pre maturitatea și capacitatea de ini
țiativă a noii federații.

„CUPA GRIGORE PREOTEASA" 
— competiție pregătitoare — are meni
rea de a umple un gol care de mu'ți 
ani se făcea simțit în activitatea ofi
cială a sportului cu balonul oval, dind 
celor mai bune echipe (din păcate 
grupate încă toate în București) posi
bilitatea să-și verifice cunoștințele 
tehnico-tactice înaintea începerii com
petiției supreme : CAMPIONATUL.

Anul acesta vom asista desigur. Ia 
un început de campionat mai dîrz, mai

PITIC OP IORDAC11E,
Profesia Iui Smîslov : cîntăreț de ope
ră. Ca sport de performanță, el practică 
numai șahul, iar fără... pretenții tenisul 
și schiul. — 2) Basehetfoaliștii bulgari 
s-au clasat pe locul V la Olimpiada de la 
Melbourne. E o performanță care vor
bește de la sine și răspunde și întrebării 
Dv. — 3) „Vreau să știu dacă luptătorul 
Constantin Ofițerescu de la Locomotiva 
Timișoara poate face parte din lotul 
R.P.R. ?*• De ce nu ? Credeți că pentru 
©sta e nevoie de o... viză specială ? E 
suficient să se antreneze conștiincios, să 
progreseze și desigur că intr-o zi — 
poate una chiar foarte anropiată — îl 
veți întîlni în prima echipă a țârii, așa 
cum a apărut, nu de mult, în echipa de 
tineret.

INGu SAVIN PE TRAC HE, BUCUREȘTI. 
— 1) Nu există o limită pentru lctuî u- 
nei echipe de fotbal. Un Iot mare nu 
oferă însă întotdeauna o garanție a suc
cesului. — 2) Tătaru are o suspendare 
de 3 etape, iar Stancu de 2. Deci, nu vor 
putea juca în primele meciuri de cam
pionat. De asemenea. Ozon mai are o... 
restanța de 3 etape. 3) Conform regula
mentului. jucătorii Mihăilescu și Ioniță 
de la Progresul București nu vor putea 
susține meciuri oficiale sub culorile 
C.C.A., decît în toamnă lla începerea 
noului campionat. 4) Antrenorul F-mii 
Feilingh-er de la Progresul Focșani a ju
cat la o echipă' de categoria A. : ia Vul
turii Lugoj. Dar sînt atîția ani de-aturici !.

5) lată recordurile mondiale omolo
gate la : 1.509 m. : Pczsavblgyi (Unga
ria) U 3:49,6. 290 m. : Stane (S.U.A.) 2£,0.

înălțime : Dumas (S.U.A.) : 2,15 m.
IOAN VEREȘ, CONSTANTA. — 1) Gh. 

Viziru, M'. Viziru și D Viziru sînt frați. 
Primii doi sînt chiar gemeni. — 2) Di
namo București și Locomotiva Constanța 
vor susține meciul lor din cadrul Cupei 
R.P.R. pe teren neutru. Urmează ca ele 
să se înțeleagă acum asupra acestui loc 
neutru. Sperăm că nu va fi în spațiul 
....interplanetar !

FETCU MIHAI, ROMAN. — 1) De a- 
cord cu Dv. : să nu răspundem la între
bările puse numai de dragul de a... în
treba. — 2) Nu se știe cine a adus pri
ma minge de fotbal în țara noastră. Pri
ma echipă s-a numit ,,Wacker“, după 
numele unei formații vieneze celebre în 
vremea aceea... ca și acum, de-altfel, E- 
chipa a fost înființată de cîțiva anima
tori în frunte cu Gebauer și C. Nicule- 
scu și a avut mai mult caracterul unei 
echipe de stradă, care juca de dimineața 
pînă seara, cit îi țineau puterile pe ju
cători !. — 2) Tocmai Dv. care îi doje
niți pe alții, ne cereți formația Olimpiei 
din.... 1805 ? Vă pot da numai gumele 
unui singur echipier care a jucat însă 
mult mai tîrziu Ia Olimpia, ca portar : 
actualul arbitru de fotbal Mircea Cru- 
țescu.

FLORI CA PAUN, BRAILA. — 1) între
barea din concurs e clară : e vorba de 
ponturile în care s-au CONSACRAT res
pectivii jucători, chiar dacă au mai ju
cat, uneori, cum se întîmplă la fotbal, 
și pe alte posturi. — 2) T-.-gbv.ie să t i- 
miteți numai cupoanele ș;... ri.leîntclcs 
răspunsurile !

ION POȘTAȘUL

bine pregătit ca 
fi eliminate mai 
ani toate deficiențele inerente 
început de sezon, și asta datorită în
trecerii sus-amintite. Dar această 
competiție mai prezintă interes și prin 
conceperea ei în spiritul unui regula
ment „sui generis", menit să trans
forme jocul de rugbi într-un spoit 
mai „aerisit", mai iute, mai frumos și 
mai plăcut. Astfel, regulamentul spe
cial al acestei cupe prevede între al
tele că loviturile de picior în margine 
nu sînt admise decît din spațiul strict 
de apărare (înapoia liniilor de 22 m). 
In cazul unui șut direct în margine se 
dictează de către arbitru o lovitură 
de pedeapsă împotriva echipei în cul
pă. De asemenea, se admit „bîibîieîi 
le" balonului în mînă, dacă jucătorul 
păstrează controlul asupra acestuia. 
In felul acesta, se urmărește asigura
rea unei mai mari continuități jocului 
și unei mai rapide desfășurări a aces
tuia.

Ce învățăminte se noî desprin le din 
acest început de activitate?

— O mai bună pregătire ca în alți 
ani (in special sub aspectul condiției 
fizice) dar și pe plan tehnic la ma
joritatea formațiilor noastre fruntașe. 
Creștere vădesc in această direcție în 
special Locomotiva Grivița Roșie, 
Progresul și P.T.T.

— Insuficienta folosire a unui re
gulament mai larg. Majoritatea for
mațiilor noastre continuă a nu marca, 
încercări (vezi victoria C.C.A de du
minică și partida Ldcqmotiva-Progre- 
sul) și a juca închis, exc'usiv pentru 
rezultat.

— Lipsuri serioase în jocul liniilor 
de trei sferturi (la majoritatea forma
țiilor). Este de datoria antrenorilor 
să insiste in direcția îmbunătățirii 
concepției tactice, a echipetor și a exe
cuțiilor tehnice, astfel ca in foarte 
scurtul răgaz rămas pînă la începerea 
campionatului. aceste deficiențe să fie 
eliminate. Nu-i admisibil ca baloane

oricînd, în care 
devreme ca în

vor
alt- 

unui

c iști gafe de pachete de înaintași va ce
roase (C.C.A.. Progresul, I.C.S.P.C.) 
să fie irosite în mod stupid de Untile 
dinapoi.

— Un mult mai mare echilibru al 
forțelor. La plutonul celor patru for
mații fruntașe (Locomotiva Gr. Roșie, 
Dinamo, C.C.A. și I.C.S.P.C.) se ală
tură acum și Progresul. Iar P.T.T., 
dar mai ales Știința (bineînțeles dacă 
va fi întărită ca cele mai bune ele
mente din club) por putea juca și 
c’.c u:i rol de „autsider".

de
care

ele un
Față 

tive pe 
Preoteasa", 
tivă merită 
federații și

numeroasele aspecte pozi- 
le prezintă „Cupa Grigore 
credem că această iniț ia
să fie studiată și de alte 
eventual reluată.

Așa

pauză; DUMINICA: slalom

pionatele noastre republicane.
stînd lucrurile programul fișat este ur
mătorul: VINERI 28 FEBRUARIE: 
slalom uriaș (campionatele internațio 
nale, campionatele republicane); SIM- 
BATA:
special (campionatele internaționale); 
LUNI: coborîre (campionatele interna 
ționale și campionatele republicane) și 
slalom uriaș (campionatele republica
ne de senioare); MARȚI: zi de odih
nă; MIERCURI: slalom special (cam 
pionatele republicane de seniori și se-

CONCURS
DE ORIENTARE TURISTICA 

LA PLOEȘTI

totalizat 753 p. din 793 posibile adjude- 
cîndu-șl trofeul.. Pe locurile următoare 
s-au clasat Locomotiva I, Combinata 
Slănic, 
Floești

Cu sprijinul colectivului său obștesc 
Biroul de Turism și Excursii din Ploeșt. 
a oiganizat în împrejurimile Predealului 
un reușit concurs de orientare turistică 
de gradul III. După aproape 10 ore de 
concurs, în fruntea celor 26 de formații 
prezente la start — toate din regiunea 
Pit ești — s-a clasat echipa Rafinăriei 3 
alcătuită din Vacile Bivolaru, Iordan 
Dumitiescu și Viorel Georgescu, care a

T.C.M.S., I.T.A.U. II, Petrocliim 
etc.

Dan Cueu—corespondent
CICLISM

participanții la campionatul de
al regiunii' București și la

Toți
Ciclocros
campionatul de juniori al orașului Bucu
rești se vor prezenta astăzi la ora 16, la 
liceul Gh. Șincai (calea Șerban Vodă) 
pentru a participa la recunoașterea tra
seului.

Nr. 4
Jcu interesante foto-reportaj: 
.care remarcăm:

• 1.111 speranțe
) © Andrei Folbert are 
ani ?

' 9 Un sport care va cucer
• • Drame atletice

• Intîlnire cu „Strămoșul bici
cletei"
• Jugoslavia-Brazilia-Argcntina 

în camp. mond. de fotbal
® Cuvinte încrucișate — Maga

zin — Umor
ABONATI-VA LA REVISTA 1- 

LUSTRATÂ de SPORT „STA
DION"

nioare); JOI: 
republicane de

CÎTE CEVA

coborîre (campionatele 
senioare).

DESPRE OASPEȚI

O veste de ultimă oră: 
francezi care trebuiau să 
campionatele noastre internaționale au 
anunțat că nu mai pot face deplasa
rea, deoarece federația lor a fișat pen
tru aceeași perioadă campionatele na 
ționale ale Franței.

Schiorii finlandezi au fost însiîrșiț 
„depista{i“ astăzi la Budapesta. Ei 
și-au anunțat sosirea pentru mîine dri' 
mineață, direct la Cota 1400. ln mo-; 
mentul în care vă telefonez au sosit 
concurenții maghiari..

Cei mai devreme au sosit schiorii 
bulgari: marți seara- Ei prezintă o garî 
nitură puternică din care se d-sprinde 
ca valoare concurentul Gh. Dimitrov.

„Particip cu cea mai marc plăcere 
Ia campionatele internaționale ale R.P. 
Romîrte, ne-a declarat Dimitrov, dar 
îmi pare rău că și aici ca și pretu
tindeni există dificultăți de concurs. 
Apreciez eforturile organizatorilor care 
se luptă cu capriciile timpului".

concurenții 
participe la



99
99

Se apropie sezonul de fotbal!

„ ” se fac pregătiri febrile
returul campionatului categoriei b c va mcepe mai 

martie și 13 aprilie), to tuși echipele participante se pre-
Deși 

tîrziu (30 
gâtesc cu aceeași seriozitate și febrilitate ca și echipele de cate
gorie A, care-și vor relua activita tea oficială la 16 martie, lată cîteva 
vești primite din țară.

• ECHIPELE REȘIȚENEdin cate
goriile B și C, adică Metalul (fost E- 
nergia) și respectiv Olimpia (fost E- 
nergia III), sînt hotărîte să sg reabi
liteze în retur, fiindcă în prima parte 
a campionatelor au avut o comportare 
slabă. Antrenorii Zsizsik și Posa La- 
dislau de la Metalul au întocmit un 
minuțios plan de pregătire. Săptămî- 
nal au loc cîte 3—4 antrenamente. Me- 
Jalul dispune de următorul lot de ju-

cători: Boceanu, Purcicâ^ Zarici — 
portari, Nicolui, Dauidescu, Apro, Vi
da, Manolache, Glămeanu^ Mat eon, 
Urcau, Ivansuc, Scinteie, Soi ir, Tis- 
chler, Iofciu. Olimpia Reșița își va al
cătui echipa din: Iouănescu, Gîru, 
Heinrich — portari, Ruse, Foaie, Ba
las z, Băleanu, Kafka, Floruț, J o jart, 
Oșan, Bologa, Iancu, Crețu, Secoșan,

■ Schiopu, Vița, Bartha.
• SINTEZA este noul nume al echi-

_

Atletism și...
Fvjrte imu.e U.n concursurile de 

marș la care am asistat, au dat loc 
la tot felul de discuții între arbitri 

sportivi. Motivul, invariabil aceiași : 
mărșăluitorii se consideră lezați de 
aprecierile pe care le fac arbitrii la 
adresa stilului lor și de sancțiunile 
pe care aceștia din urmă le dictează, 
în privința corectitudinii marșului și 
a respectării regulamentului

In această direcție, trebuie să sub
liniem făptui că misiunea arbitrilor 
de marș nu este cîtuși de puțin u- 
șoară și Ia îndemîna oricui . Ca să 
observi cu exactitate dacă un sportiv 
mărșăluiește corect, este o treabă 
foarte dificilă, deoarece mișcarea este 
destul de rapidă și observarea îngre
uiată de specificul traseului. Dacă 

^observarea întinderii piciorului de 
Sprijin (așa cum cere regulamentul) 

se poate face, relativ, destul de ușor, 
în-^jBmib observarea momentului cînd 
un^Pucurcnt părăsește contactul cu 
solul (faza de zbor, interzisă de re
gulament!) este foarte dificilă. Și 
este normal să fie așa, dacă ținem 
seama că în general într-o cursă de 
marș pe 10 km un mărșăluitor e- 
xecută 3—4 pași pe secundă și deci, 
dacă el nu merge regulamentar mo
mentul de părăsire al "contactului cu 
solul este extrem de scurt (2—3 su
timi de secundă) și greu perceptibil 
ochiului.

Corijarea sti’ului unui mărșăluitor 
se poate face numai la antrenamente, 
dar și atunci antrenorul, cît de pri
ceput ar fi el, nu poate face prea 
mult, tocmai din motivele arătate 
mai înainte.

De rezolvarea cu succes a acestei 
probleme s-a ocupat timp îndelun
gat antrenorul Aurel Lupan, asis
tent la catedra de educație fizică a 
Institutului Politehnic din București. 
După mai mulți ani de studii și cer- 
cetîui el a conceput un aparat foarte

electricitate
sintpiu cu ajutorul catuia poate f. 
depistat imediat mărșăluitorul care 
„fuge“. Iată despre ce este vorba : 
între tălpile pantofilor sînt introduse 
niște contacte speciale. Aceste con 
tacte sînt intercalate intr-un circuit 
electric, ele întrerupîndu-se la apă
sare. Deci atunci cînd sportivul mer
ge corect (un picior a! său se află 
încontinuu pe sol) contactul este în
chis și curentul furnizat de o simplă 
baterie de buzunar nu circulă. Atunci 
cînd mersul nu este corect (picioarele 
se află în faza de zbor), contactul 
se deschide și se aprinde un beculeț 
fixat de tricoul sportivului. In felul 
acesta se poate observa cu ușurință 
orice încălcare a regulamentului 
marș.

Această instalație a trecut 
succes probele practice și sperăm 
folosirea ei la antrenamente'e măr
șăluitorilor noștri va aduce un rea! 
folos la însușirea de către aceștia 
a stilului cel mai corect.

Prof. Mugur Frazzei, asistent la 
catedra de educație fizică a I.M.F. din 
București, lucrează la proiectarea ți
nui aparat e'ectrjc pentru determina
rea starturilor greșite în probele de 
viteză. Pe culoarul fiecărui concu
rent se află o placă pe care el își 
ține — în mod normal — mîiniie. De 
această placă, printr-un circuit elec
tric, se ajunge Ia un bec așezat în
tr-un loc vizibil. Atunci cînd concu
rentul ridică mîinile mai înaintea 
pocnetului pistolului (start greșit !) 
se aprinde becul și starterul observă 
fără greșeală pe „vinovat11 și-l sanc
ționează conform regulamentului. Prin 
construirea acestui aparat se poate 
aduce o contribuție însemnată la în
sușirea de către alergătorii noștri a 
unei plecări cît mai bune.

Iată două frumoase realizări care 
cinstesc pe autorii lor 1

ROMEO V1LARA

de

cu 
că

pel ue lotuai am orașul Victoria, par
ticipantă la campionatul categoriei C. 
O dată cu noul nume, fotbaliștii au 
primit și un nou antrenor, pe Ștefan 
Wetzer, care a început antrenamentele 
direct în aer liber și a introdus în 
lot cîțiva jucători tineri, lată de altfel 
cum arată lotul de jucători : Senteș, 
Stoișor — portari, Manciu, Gutter. 
Zelenin, Ionita, Albert, Simon, Traian 
Vasile, Gheorghe I, Gheorghe II, Vi- 
dițan, Sima, Angheluță, Cămărașu, 
Sauici, Topoi Rada, Tejan Baciu, 
Muntiu.

® ȘTIINȚA BHCLREȘll (categoria 
B) a jucat simbătă cu echipa sa de 
juniori. Nu interesează a'.it de mult 
scorul cu care a luat sfî șit partida, 
7—1 (4—I), cît jocul bun practicat de 
studenți, care se pregătesc sub condu
cerea antrenorului C. Humis. A jucat 
formația : Sturzu (Negruliu) — Lepă
data, Miu (D. loniță), Tendler — Po- 
logea, Maior — DănciuLescu (Cogean), 
Coloși, Bageaca, Maksay. Semeiescu.

• DINAMO BRAILA a avut anul 
trecut o frumoasă comportare în cate
goria C și de aceea se antrenează cu 
sîrg pentru ca și în primăvară să ob
țină aceleași rezultate frumoase. Echi
pa, condusă de antrenorul Andrei Ru
sa, și-a reluat pregătirile încă de Ia 
mijlocul lui ianuarie. Dinamoviștii con
tează pe următorul lot : Nica, Birtașu 
II — portari, Sandu. Curiijan, Vasi- 
lache, Toca, Dogan, Căiănescu, Nico- 
lae, Stepan, Cotroază. Niculescu, Lan
der, Cirialiii, Boboc, Moraru, Stoenes- 
cu, Jurcă. Pop. (X. Costin-coresp ).

• ANTRENORUL GHEORGHE 
STÂNCI LESCU se ocupă intens de | 
pregătirile echipei Victoria Tecuci din 
categoria C. Primele jocuri de verifi
care vor avea loc în prima decadă a 
lunii maitie. In returul campionatului 
echipa din Tecuci va prezenta urmă
torii jucători: Ringhianu, Cristoreanu, 
Molnar, Iloicui, Diaconescu, Zaharescu, 
Fodor Ghiță, Merle, Stanciu, Floruț, 
Budai. Mungitt, Pop. Rakoczi, Nedelcu, 
Paraschi-eescu, Ernst. (V. Doruș- 
corespondenf)

• SE PARE CA sezonul care va I 
începe în curind va aduce un reviri
ment și pentru activitatea echipei de 
fotbal Flacăra (fost Energia) din Tg. 
Jiu. Antrenamentele sînt conduse de 
Constantin Giolgău. Lotul cuprinde pe 
următorii jucători: Blaj, Miiller — por
tari, Pacoste, Bob ei. Vulpe, Bogdan, : 
Vîlceanu, Preda. Sandu, Boroga, Cio- 
cioi, Florian, Oprițescu, Cernăianit, 
Lucaci, Constantinescu, Călinescu, A- 
lexe. (Gh. Fometcscu-co-espondent). I 1

care
O hotărîre

trebuia luată mai din timp
După ce a fast prezentă mai mulți 

ani în campionatul primei categorii, 
formația clujeană de lupte Rapid 
(fostă Ianoș Herbak) s-a retras din 
întrecere, locul său fiind ocupat de 
echipa bucureșteană Vulcan. Aceas
ta și-a căpătat dreptul de partici
pare alături de cele mai bune for
mații ale țării, cîasîndu-se prima în 
campionatul de calificare.

Hotărârea — cu totul neașteptată 
— luată de colectivul din Cluj, se 
pretează insă la discuții, ținînd sea
ma de împrejurările care au deter- 
yinat-o. Se știe că echipa respectivă 
țtri zbătut mult timp în coada cla
samentului și cu toate acestea ni
meni nu a descurajat, ci s-a perse
verat pentru a se menține formația 
în prima categorie. Ceva mai mult, 
în acest an formația clujeană a tre
buit să suporte un meci de baraj. 
Deci eforturi materiale (bănești), fi
zice ș.a.

Cum s-a ajuns la hotărire-a de 
mai sus? După cum am fost infor- 

la baza acesteia stă refuzul 
i sportivi 

invoc înd 
permite 
atitudine

slăbiciunea conducerii colec- 
ca-re — cunosctad situația — 

nu a luat măsuri din vreme. Firește 
că acum, cu o echipă alcătuită din 
juniori, nu s-ar putea face față în 
prima categorie.

Măsurile luate la timp, ar fi scu
tit de cheltuieli suplimentar? și nu ar 
fi produs încurcături de c.din or
ganizatoric, așa cum s-a intîmplat. 
Hotărîrea colectivului ar £1 trebuit 
comunicată federației înaintea înce
perii campionatului. Ar fi fost evi
tate unele perturbări în programul *

mâți, 1 
cîtorva 
lupta, 
Ne-am 
ceartă 
și de 
tivului

fruntași de a mai 
diverse pretexte, 

să adăugăm că a- 
a fost încurajată

competiției, iar formația promovată 
— Vulcan — nu ar fi fost obligată 
să primească „zestrea11 nedorită și 
(lestul de greu de refăcut în clasa
ment, adică 0 puncte.

Cît privește echipă bucureșteană, 
aceasta are o sarcină foarte dificilă 
dar pe care — cunoscând entuzias
mul metalurgiștilor — desigur se va 
strădui să o ducă în condiții din 
cele mai bune. Pentru debutul său, 
noi urăm succes tinerei formații- di- 
vir.iona.-e Vulcan.

• In urma omologării variantelor de
puse ia concursul Pronosport nr. 8 din 
23 februarie au fost stabilite următoarele 
premii :

Premiul I : 7 variante cu 12 rezultate 
exacte revenind fiecăreia cite 46.255 lei; 
Premiul II : 205 variante cu 11 rezultate 
exacte revenind fiecăreia cîte 1.895 lei; 
Premiul III : 1.900,31 variante cu 10 re
zultate exacte revenind fiecăreia cîte 
306 lei. Fond de premii : 1.295.155 lei in
clusiv cei 177.346 lei reportați de la con
cursul anterior.

0 Plata premiilor de la concursul Pro
nosport nr. 8 din 23 februarie se va face 
în capitală numai la Agenția Centrală 
din Calea Victoriei nr. 9 vineri și sîm
bătă începînd de la ora 17.
• Deși schema celor 12 pronosticuri 

exacte ale concursului Pronosport nr. 
8 din 23 februarie â cuprins 7 de „1“ și 
5 de ,,X“ — ceea ce în mod normal s-ar 
„traduce- ca un concurs ușor — iată că 
numai șapte pariioipanți au reușit să 
obțină premiul I și să încaseze astfel 
nu mai puțin de 46.255 lei fiecare.

Iată numele lor : Pășălău Gh., Cojălău 
Fl. și Costache Maria din București, Trif.
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Consfătuirea metodică a Federației 
Romine de Gimnastică

în 
pe

Vinerea trecută s-a deschis 
Capitală consfătuirea metodică 
țară a Federației Romîne de Gim
nastică. Au participat antrenori și 
arbitri din 26 de orașe.

Din programul consfătuirii, minu
țios întocmit și susținut cu compe
tență în optime condiții organizato
rice, reținem următoarele probleme

de deosebită importanță: 
tarea obiectivelor federației 
tică, sarcinile comisiilor de 
și planul lor de muncă ; — 
regulamentelor concursurilor de gim
nastica; — elucidarea principiului 
specializării timpurii; — prelucrarea 
metodică a noilor programe de cali
ficare.

— prezen- 
de gitnnas- 
specialitate 
prelucrarea

Etapa raională a spartacbiadei 
in plină desfășurare

Fie prin intermediul teiefonu lui, fie prin cel al poștei, la redac- 
zilele din urmă sumedenie de vești 
Spartachiadei de iarnă a tineretului.

ția ziarului nostru s-au adunat în 
despre întrecerile raionale ale 

lată o serie de rezultate :

REȘIȚA. In faza pe raion: Gim
nastică : Fete: Echipa comunei Bocșa 
Vasiovei; Băieți: Echipa liceului mixt 
din Bocșa Montană; Tenis de 
Fete: Ghirlinde Demetrovici 
Montană); Băieți: Horst Trupl 
Vasiovei; Șah: Fete : Elena 
(Bocșa Romînă); Băieți: N. 
(Tînărul Metalurgist); Schi: seniori: 
V. Ghenya (com. Doiman); senioare: 
Berta Kundt (corn. Zarlențu Mare); 
juniori : Dan Trăilă (com. Bocșa Va
siovei); Trîntă (în ordinea categoriilor): 
P. Apostol (Bocșa Romînă), R. Vic
tor (Bocșa Romînă), Gh. Pantelimon 
(Bocșa Romînă), 1. Nebunu (corn. 
Doman). In faza pe oraș : Gimnastică: 
Fete : Lie. mixt Banatul; Băieți: Tînă-

masă: 
(Bocșa 
(Bocșa 
Anton

Bej a

ruf Metalurgist; Tenis de masă : Fete : 
Margareta Schmidt (Metalul); Băieți: 
Fr. Hubert (Metalul); Șah: Fete: 
Ecat. Baloș (Metalul); iSăieți: Aurel 
Anton (Metalul); Trîntă:' 1. 
(Metalul), Dumitru Catană 
prolesională metalurgică).

Gk. Dobrescu —

Moraru
(școala

ote, știri, rezultate la fotbal
ret) cu Știința și o formație din campio
natul regional, în care gazdele au avut 
o comporte re bună, craiovenii s-au pu
tut convinge că există posibilități reale 
de redresare. Rămîne ca antrenorii, ju
cătorii, conducătorii să le valorifice.

Subliniem ca foarte pozitive inițiativa 
și acțiunea craiovenilor, pe care le ‘ 
rim urmate de cît mai multe centre 
țară.

AZI : PROGRESUL—PETROLUL 
PLOEȘTI

Un meci interesant, deși de pregătire, 
azi pe terenul din str. dr. Staicovici : 
Progresul București—Petrolul Ploești 
(ora 16). Fîoeștenii reintră cu acest pri
lej, după recentul lor turneu în Orien
tul M^ilociu. In țară: Dinamo Baia 
Mare—Dinamo Cluj.

© Cîteva rezultate : Steagul roșu Ora
șul Stalin — Flacăra Mediaș 10—3 (6—1); 
Metalul Reșița—Olimpia Reșița 3—2 (0—0).
• Ieri în Giulești : Rapid—Dinamo 

Obor 4-0 (3-C). Au marcat : Georgescu, 
Ene II (2) și Raab. La Craiova : Știința 
—C.S.U. Timișoara 2-5 (1-2). Au marcat: 
Lei eter (3), Zaharia, Mițaru — respectiv 
Croitoru și Di’â'.
• Sîmbătă în Giulești alt joc intere

sant : R2pid—Dinamo București.

UN EXEMPLU BUN DE URMAT

Lucrările consfătuirii pe țară a fot
balului au atîrnit un larg ecou în masa 
celor care se interesează de bunul mers 
al acestui sport. Problemele ridicate de 
consfătuire constituie un îndemn de a- 
naliză a situației fotbalului pe plan lo
cal, în colectivele sportive din țară. Șl 
aceasta au făcut-o — primii — craio- 
venil.

Duminica trecută, antrenorul N. Oțe- 
leanu (Rovine Grivița) a vorbit despre 
„Stadiul actual și perspectivele fotbalu
lui cratovean", în lumina cauzelor ana
lizate de consfătuire (la care a partici
pat) și a obiectivelor și sarcinilor fotba
lului nostru. Asistența foarte numeroa
să prezentă la această reuniune fotbalis
tică la Craiova, ca și discuțiile ample 
pe marginea referatuluț antrenorului O- 
țeleanu, au dovedit interesul față de re
zolvarea problemelor șl dorința sinceră 
de a contribui la îmbunătățirea activi
tății fotbalului pe plan local și general. 
Desigur că referatul și vorbitorii au a- 
bordat problema readucerii fotbalului 
cralovean La nivelul dorit de toți pasio
nați! săi. Și perspective sînt. In după 
amiaza aceleiași zile, cu prilejul meciu
rilor echipelor C.C.A. (întîia și tine-

tJiOno spori
Ioan din Războieni-Cluj, Tezler Iosif din 
Timișoara, Petrache Const. din Cor- 
nești-Ploești și BlTtnam E. din Sușeni- 
R.A.M. De remarcat fgptui că Tril Ioan 
a mai obținut pe același formular șl un 
premiu III fiind închis la meciurile n 
și XI.

In loc de încheiere cîteva amănunte 
— pe care vi le reamintim — despre con
cursul din această’ săptămînă (nr. 9 din 
2 martie). In prințul rînd, participanții 
din Capitală să fie... precauți și să-și 
depună din timp buletinele deoarece șl 
acest concurs se închide SIMBATA la 
ora 24. Programul concursului cuprinde 
8 meciuri clin cele 9 ale etapei campio
natului primei categorii din Italia și 4 
întîlniri din optimile Cupei Franței. 
După cum se vede un program foarte 
interesant.

premii a cite 46.255
Depuneți din timp 

care se inchide

lei fiecare la conc

do
mn

a Vineri 28 februarie va avea loc în- 
eepinit de la ora 18 la Agenția Centrală 
din Calea Victoriei nr. 9 tragerea din 
urnă a premiilor speciale în obiecte a- 
cordate la concursul Pronosport nr. 8 
din 23 februarie.

• INFORMAȚII PRONOSPORT 
EXPRES

La tragerea din urnă a concursului 
Pronosport Expres nr. 6 au fost extrase 
din urnă următoarele 6 sporturi :

41 — ștafetă; 18 — haltere ; 34 — rugbi; 
1 — alpinism; 37 — scrimă și 10 — cano
taj academic.

Fond de premii : 412.880 lei inclusiv
42.280 lei reportați de la conc. nr. 5.

Participanții care au obținut la acest 
concurs variante cu „6” rezultate își 
pot depune declarațiile la toate agențiile 
numai joi, vineri, sîmbătă și duminică 
între orele 8—13 și luni toată ziua.
• Sâmbătă 1 martie începînd de la ora 

18 va avea loc la Agenția Centrală din 
Caliea Victoriei nr. 9 tragerea din urnă 
a premiilor speciale în obiecte acordate 
variantelor cu „0” rezultate de la con
cursul Pronosport Expres nr. 5.

nr. 8 PRONOSPORT
buletinele dvs. pentru conc, 

in Capitală simbătă la ora 24!
nr. 9

coresp.
CLUJ. Faza pe oraș: Gimnastică: 

Fete: Școala medie nr. 11; Băieți: 
Școala medie nr. 4; Tenis de masă: 
Fete: Gabriela Boroș (Spartac); Bă
ieți: Alex. David (Spartac); Șah: 
Fete: Cornelia Avrămoiu (Fulger 
P.T.T.); Băieți: Eugen Verteș (Voin
ța); Schi: Senioare: Judith Biro (Șt. 
Bolyai); Seniori: Gh. Apli (Șt. Bo
lyai); Juniori: Attila Sarkam (Șt. 
Bolyai). Proba pentru junioare nu 
s-a mai putut disputa din cauza visco
lului puternic, care a făcut imposibilă 
continuarea concursului. Trîntă (în 
ordinea categoriilor) : Gh. Nicola (Vo. 
ința); Ion Popan (Constructorul); Gh. 
Beșteanu (Șc. medie nr. 6); D. Szabo 
(Voința); D. Russu (Constructorul); 
Șt. Ciupe (Voința).

/. Gliga—coresp.

VASLU1. Trîntă (în ordinea cate
goriilor): P. Cucu (Tanacu); I. C. 
Popa (Vînjești); David lacob (Victo
ria); Ilarie Vasile (Surlești); A. Du
mitrescu (Victoria); N. Cîrjan (Vic
toria); Tenis de masă : simplu' băieți: 
Gh. Gheorghiu (Rahova); simplu fete: 
Marilena Lupașcu (Voința); Dublu 
băieți: Gheorghiu-Gavrilescu (Rahova,). 
Gimnastică : Băieți: Școala medie nr, 
1; Fete: Școala medie nr. 2; Șah: 
Băieți: V. Cojocaru (Rahova); Fete f 
Vera Gruia (Verești).

A. Ilerșcocici—coresp.
TR. SEVERIN. La etapa raională 

au participat 42 concurenți la trîntă, 
14 la șah, 28 la tenis de trasă și 32 
la gimnastică. S-au remarcat în mod 
deosebit Marcel Drocân și Mihai Balica 
la trîntă, iar Gh. Ilievici, Maria Gre
en, 
Iae

Iulian Bărbulescu și Miron Nico? 
la tenis de masă.

V. Busuioc—coresp.

In meci

Voința Orașul Stalin 
Start Gdinia 3-0

revanșa

STALIN 26 (pri;i telefon),ORAȘUL __________ _
— Marți seara, sala Tractorul din Ieri 
calitate a găzduit partida internațio
nală de volei feminin dintre Voința 
Orașul Stalin și Start Gdinia (R. P. 
Polonă). Echipa locală a cîștigat cu 
3—0 (7, 10, 15) jucînd surprinzător 
de bine. De remarcat că echipa polo
neză nu a folosit aproape de :> c blo
cajul, bazîndu-se pe apărarea din linia 
a doua. Buna deslășttrare a partidei a 
fost influențată de lumina ;"="ricientă 
din sală.

Gh. ': /... ..-ea/tu 
cc. .o. undent



Sportivii romîni au plecat ieri la Budapesta să înfrunte 
pe cei mai buni reprezentanți ai tenisului de masă din Europape ch mai buni reprezentanți ai tenisului de

O dată cu începutul primăverii a devenit un fapt obișnuit ca 
fruntașii tenisului de masă romîne sc să-și încerce forțele în cea mai 
dificilă și importantă întrecere de 
le. 1958, făcînd excepție, a întreru 
țări la cel mai înalt nivel, dar în 
posibilitatea ca cele mai bune „pa 
stabilească ierarhia. Astfel, după

specialitate : campionatele mondia- 
pt seria mult așteptatelor confrun- 
schimb oferă pentru prima dată 

lete" de pe bătrînul continent să-și 
cum știm, între 2 și 9 mirt ie, la 

Budapesta vom cunoaște pe cam pionii primei ediții a europenelor 
de tenis de masă.

Desigur noile titluri puse în joc 
au produs mult interes, multă eferves
cență în toate taberele. Nu numai 
ineditul noii competiții la care iau 
parte bineînțeles toți așii sportului 
cu mingea de celuloid, dar și faptul 
că în frumoasa capitală maghiară

vor fi desemnați pentru început 
mai îndreptățiți adversari oare 
se măsoare cu valorosul tenis 
masă asiatic peste un an la Dort
mund, ne conving că apropiatele în
treceri sînt de cea mai mare impor
tanță, că în cadrul lor nu se va

cei 
să 
de

Miine, la Oslo, are loc inaugurarea
celei de a XXIV-a ediții

a campionatelor mondiale de hochei
Miine, în ultima zi a lui februarie, 

pe glieațe patinoarului „Jordal Amfi“ 
din capitala Norvegiei, se vor alinia 
la solemnitatea de deschidere cele 8 
echipe participante la a XXIV a ediție 
a campionatelor mondiale și a XXXVI-a 
ediție a campionatelor europene de 
hochei pe gheață. La întreceri parti
cipa reprezentativele Suediei (campi
oană mondială și europeană). Canadei, 
U.R.S.S., Cehoslovaciei, S.U.A., Fin
landei, Poloniei și Norvegiei.

De la început trebuie să subliniem 
faptul că echipele participante pot fi 
împărțite în două grupe bine distincte. 
„Cele cinci mari" este denumirea care 
se dă în lumea hocheiului echipelor 
Canadei, Uniunii Sovietice, Cehoslova
ciei. S.U.A. și Suediei. O a doua ca
tegorie este formată de echipele care 
viii să învețe, anume : Polonia, Finlan
da și Norvegia.

Analizînd șansele participanților în 
raport cu valoarea arătată în ultimele

confruntări dinaintea întrecerilor, lup
ta pentru titlu se va da între echipele 
Canadei și Uniunii Sovietice, care s-au 
dovedit a fi cele mai în formă. O sur
priză ar putea fi furnizată de echipa 
S.U.A., care s-a pregătit în mod deo
sebit în acest an și are în formație nu
meroși jucători care au făcut parte 
din echipă și acum doi ani la Cortina 
D'Ampezzo, cînd au reușit să întreacă 
pe canadieni cu scorul de 4—1. Repre
zentativa Suediei, deținătoarea titluri
lor, se pare că nu mai este în forma 
bună de acum un an și nu va consti
tui un obstacol greu de trecut. In sfîr. 
șit, despre echipa Cehoslovaciei, se 
poate spune că este formată din jucă
tori tineri, unii evoluînd pentru prima 
oară într-o competiție de asemenea 
anvergură.

In prima zi a întrecerilor sînt pro
gramate întîlnirile: Finlanda-Ceho- 
slovacia, Norvegia-Suedia, și Polonia- 
S.U.A.

interviu cu

precupeți nici un. efort pentru obți
nerea victoriei sau a unui loc cît mai 
bun. Și printre cei care aspiră înte
meiat la întîietate se află' și sportivii 
noștri, pe care i-am prins pe picior 
de plecare ieri la prînz în Gara de 
Nord.

Bund dispoziție stătea bine lotului 
nostru reprezentativ și credem că sîn- 
tem în asentimentul tuturor cînd ne 
exprimăm dorința ca și la întoarcere 
sportivii romîni să arboreze aceeași 
veselie. De altfel, stînd de vorbă cu 
cei doi antrenori, Victor Vladone și 
F. Paneth, care însoțesc echipele, am 
aflat că în timpul scurt de la cunoaș
terea tragerilor la sorți, sportivii vi
zați s-au antrenat mai mult cu par
teneri apropiați ca stil de viitorii ad
versari de pe tablouri: Gantner cu 
Pcsch pentru Gyetvai, Harasztosi cu 
Naumescn pentru Foldy, Reiter cu 
Covaci pentru Bubony și Berczik, 
Zeller cu Popescu și Bujor pentru 
Haydon etc.

„Sîntem încrezători în forțele noas
tre la inaugurarea importantei com
petiții de la Budapesta. Sîntem încre
zători mai ales în posibilitățile noas
tre la echipe fete și la simplu femi
nin. Ne bazăm afirmația pe reveni
rea marcată de Angelica, care pre
zintă un joc mai eficace prin contre 
mai dese și mai sigure alături de o 
apărare fermă, o mai bună acomoda
re împotriva buretelui. Rezultatele sale 
depind însă în mare măsură — și a- 
ceasta este o recomandare și pentru 
Ella Zeller — de capacitatea rezisten
ței nervoase. La băieți, sorții ne-au 
rezervat o serie grea și vom încerca 
să facem tot ce e posibil ca să trans
formăm întîlnirea noastră din serie 
cu redutobîfa formație a R.P. Unga
re într-o adevărată finală", — ne-a 
declarat Victor Vladone.

Discuțiile au continuat cu alte lu
cruri interesante. Bineînțeles că în 
puținele clipe care ne mai rămăsese
ră pînă Ia plecarea trenului am ți
nut să aflăm și părerea Angelicăi Ro- 
zeanu.

„Ce pot să vă spun? De atîtea ori 
am făcut scurte declarații sau am 
mentat viitoarele șanse de pe același 
peron sau dc pe atîtea peroane de 
gară sau aeroporturi din lume. Ar fi 
firesc să nu mal simt nici o emoție 
de data aceasta. Șl totuși, cînd mă 
gîndesc că acum opt ani în aceeași 
Budapesta am adus primele titluri 
mondiale țării mele, vă închipuiți că 
în fața plecării de astăzi mă simt 
parcă o începătoare... O începătoare 
care ar vrea să reediteze succesul de 
atunci sau măcar să nu deziluzione
ze pe cei care o cunosc și o aprecia
ză".

co-

Azi la Magdeburg

Echipa de handbal in / a tării noastre 
debutează in Campionatul mondial intimmd 
reprezentativa Ungariei intr-un meci decisiv

MAGDEBURG 26 (prin telefon). — 
După o lungă călătorie cu avionul, e- 
chipa de handbal în 7 a țării noastre 
a ajuns în după-amiaza zilei de luni 
la Berlin unde s-a bucurat de o fru
moasă primire din partea comisiei de 
organizare a celei de a 111-a ediții a 
Campionatelor mondiale de handbal în 
7. Imediat după sosirea în capitala 
R. D. Germane, handbaliștii romîni 
și-au continuat călătoria cu un autocar 
spre Magdeburg, orașul care va găz 
dui jocurile eliminatorii din cadrul 
grupei C.

Primită și aci foarte călduros repre
zentativa noastră a făcut ieri (n. r. 
marți) un antrenament cu public. A- 
ceasta pentru că interesul pentru parti
dele din cadrul Campionatului mon
dial a fost atît de mare îneît biletele 
s-au epuizat încă cu mult timp înainte. 
La rugămintea organizatorilor, condu
cerea delegației noastre a acceptat ca 
antrenamentul să se desfășoare cu 
public.

In general jucătorii noștri s-au miș 
cat bine Ia acest antrenament. Sala 
„Hermann-Gieseler-Halle" are un po

dium excelent și o suprafața de joc de 
40 m./19 m. Luminăția sălii este per
fectă.

Echipa Ungariei, primul nostru ad
versar, a sosit în localitate astăzi di
mineață, (n.r. ieri) și acum este U 
antrenament. Echipa a tost schimbata 
fată de aceea care a evoluat îr. tur
neele de la Berlin și Neumunster, prin 
introducerea unor jucători noi. Totuși, 
din formația Ungariei nu vor host m- 
ne cunoscuții Somra, Hetteneyi si 
Balia. A

Reprezentativele Cehoslovacie: ;: ls.-J 
landei nu au sosit încă Ia Magdeburg. 
Un interes deosebit a stirmt echipa 
Braziliei, compusă în majoritatea ei 
din jucători destul de vîrstnici. Majo
ritatea formațiilor au perfectat încă d» 
pe acum întîlniri amicale, pentru ca 
in cazul «cînd vor fi eliminate să aibă 
totuși posibilitatea de a asista la tur*, 
neul final-

Iată programul jocurilor de mime 
(n.r. azi): ORA 19: Cehoslovacia—Is
landa; ORA 20.10: Ungaria—Romînia. 
Partida echipei noastre va fi arbitrată 
de Knud Knudsen (Danemarca).

Turneul internațional de polo 
de la Moscova

In-cepînd de ieri capitala Uniunii So
vietice găzduiește un interesant turneu 
internațional de polo pe apă. Sase e- 
chipe din U.R.S.S.» R.P. Romînă, R.P. 
Ungară și R.D. Germană se întîlnesc 
intr-im veritabil „concurs al campioni
lor4, o reluare a competiției care și-a 
cunoscut prima ediție la București. Prin
tre participante se numără campioana 
Uniunii Sovietice, Dinamo Moscova, 
campiona Ungariei, Dozsa Szolnok, cam •- 
pioana Romîniel, Dinam» București, una 
dintre cele mai puternice formații ale 
R.D. Germane, Dinamo Magdeburg, pre
cum și două valoroase echipe sovietice, 
Dinamo Tbilisi și Dinamo Lvov, prima, 
fruntașă în campionatul U.R.S.S., cea 
de a doua o echipa tînără

Ieri după-amiază a fost dat startul în 
turneu. Sorții au făcuit ca dinamoviștii 
bucureșteni să întâlnească în prima zi

pe una dintre cele mai redutabile for- 
rr ații ale concursului, Dozsa SzoloolL 

întîlnirea a luat sfîrșit cu un rezultat 
de egalitate: 2—2.

Alte rezultate: Dinamo M-oscova—Dina
mo Lvov 4—2; Dinamo Tbilisi—DinamoS 
Berlin 5—3. ' *

Iată programul complet al competi
ției : ___,

JOI — Dinamo București — 
Magdeburg ; Dozsa — Dinamo ;
Dinamo Tbilisi — Dinamo Mtoscox^^VI- 
NERI — Dinamo Magdeburg — Doasa ; 
Dinamo Lvov—Dinamo Tbilisi ; Dinamo 
Moscova—Dinamo București. SIMBATĂ— 
Dinamo București — Dinamo Lvov ; 
Dinamo Magdeburg — Dinamo Moscova; 
Dozsa — Dinamo Tbilisi. DUMINICA — 
Dinamo Magdeburg — Dinamo Lvov ; 
Dinamo București — Dinamo Tbilisi ; 
Dinamo Moscova — Dozsa.

Clasamentele celor mai buni jucători 
și jucătoare de tenis de masă din lume 
au fost alcătuite de federația internațională

Federația internațională de tenis 
de masă a alcătuit clasamentele celor 
mai buni jucători și celor mai bune 
jucătoare din lume. Aceste clasamente 
au fost întocmite pe baza rezultatelor 
obținute la ultimele două campionate 
mondiale, precum și în marile com
petiții internaționale.

cei cinci mari"
— „Cum ați dori ca să se desfășoare si să se termine întrecerile de 

Oslo
Primul din dreapta (U.R.S.S.) : „In spirit oiimpic si cu rezultatul de 

Qortina".
Al doilea (Canada) : „Fără probleme așa cum 

război".
Al treilea (S.U.A.): „Așa cum s-a intimplat cu 

Praga".
Al patrulea (Cehoslovacia): „Ca o surpriză 

Stockholm".
Al cincilea (Suedia): „Ca anul trecut".

(După revista cehoslovacă „Stadion") 
(W.R. Răspunsurile sînt ca tîlc. In anii respectivi, aceste echipe au 

oiști gat campionatul mondial).

se
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Moi recorduri mondiale
Halterofilii sovietici au stabilii 

două noi recorduri mondiale. La 
Moscova, Feodor Bogdanovski, cate
goria semimijiocie, a ridicat la sti- 

în greutate 
cu 0,500 kg 

Al doilea 
de tînărul 

cadrul unui

Iul „împins" o halteră 
de 136 kg, corectîndu-și 
propriul record mondial, 
record a fost realizat 
Gheorghi Lobjanidze în 
concurs desfășurat la Nalcik. El a

intimida înainte

de ani in urmă

în anul 1949

de

la

la

Președintele Federației de Canotaj 
din R. F. 
pentru o

ale halterofililor sovietici
realizat la stilul „aruncai", catego 
ria ușoară, performanța de 128 kg. Ve
chiul record mondial era deținut de 
Habutdinov (Moscova) cu 127,500 
kg. (Agerpres)

Iată clasamentele întocmite de fo
rul internațional : masculin: 1) T.
Tanaka (Japonia) ; 2) Ogimura (Ja
ponia) ; 3) Berczik (R. P. U.) ; 4. 
Andreadis (R. Cehoslovacă) ; 5)
Tsunoda (Japonia) ; 6) Stipek (R. 
Cehoslovacă) ; 7) Wan Ck»in-iao
(R. P. Chineză) ; 8) Mai Van-hao 
(Vietnamul de sud) ; 9) Sido (R. P. 
Ungară).

Feminin : Eguchi (Japonia^H^2. 
Haydon (Anglia) ; 3. Wa'anab^^Ja- 
ponia) ; 4. Rozeanu (R. P. R.) ; 
Koczian (R. P. Ungară) ; 6. Zeller 
(R. P. R.) ; 7. Sun Mei-in (R. P. 
Chineză) ; 8. Okawa (Japonia) ; 9. 
Elliot (Scoția). (Agerpres)

Europeni”. Victoria a revenit fotbalist Hor 
maghiari cu scorul de 4—0 (4—0) prin 
golurile marcate de Sziagyi (2). Bund- 
zsa-k, Csordas In primul joc scorul a fost

WRJiry vr'f 'ivs v wxnr-??*jTjr vj1».1; wu
ii 111 iUM

ÎNTREBAREA Nr. 1
<5 puncte)

Nu se obține chiar atît de ușor ti
tlul de antrenor emerit. Ne puteți 
spune, deci, numele antrenorilor care 
au primit pînă acum această înaltă 
distincție ?

ÎNTREBAREA Nr. 2
(10 puncte)

Un jucător al unei echipe bucureș- 
tene de fotbal, care a ajuns și in
ternațional, și s-a retras din activita
tea oficială acum f—5 ani, a trecut cu 
succes prin toate compartimentele— 
în afară de poarei — evidențiindu-se 
atît ea fundaș, cit și ca mijlocaș și 
înaintaș. Despre cine e vorba ?

ÎNTREBAREA Nr. 3
(15 puncte)

Sînt unele recorduri mondiale care 
se mențin zeci de ani. Cu atît mai

Germană se pronunță 
zonă denuclearizată 

in Europa
(Agerpres). AgențiaBERLIN

A.D.N. transmite:
_~ a Președintele federației de canotaj

j %diti R. F. Germană, dr. Wuelfing, a
C > J calificat crearea unei zone denuclea-

T 4 PA A A—:\rizate în Europa, drept „hotărîtoare
■^pentru problema vitală a poporului 

L german". Dr. Wuelfing care este și 
’membru în conducerea sportului din 
IR. F. Germană, a spus în continuare 
că organizațiile sportive trebuie să ia 

)poziție în această problemă .
Cele de mai sus reprezintă un răs- 

Ipuns la scrisoarea deschisă a fede- 
I rației de gimnastică din R. D. Ger- 
1 mană în care se propune ducerea de 
| discuții comune asupra pericolului 
unui război atomic. Dr. Wuelfing și-a 

I exprimat convingerea că propunerea 
federației de gimnastică din R. D. 

| Germană trebuie examinată îndea
proape „pentru ca eventual să se 

I ajungă la un schimb de păreri în 
această problemă, precum și în altele 
privitoare la sportul german, în ca
drul unei consfătuiri comune".

nectișnuitâ a fost întîmplarea de 
acum cîțiva ani, cînd un record mon
dial de atletism n-a rezistat decît... 
2—3 ore. Cele două recorduri au fost 
realizate în orașe diferite. Cunoașteți 
proba și pe atlețli care au fost eroii 
acestei întîmplări ? In caz afirmativ, 
primiți... 15 puncte !

CUPON DE CONCURS 
Nr. 7 (etapa a Il-a)

ȘTII SPORT ?
SPORTUL POPULAR nr. 3162

• In cursul unei reu-ATI FTIQM uium atletice, care a AlLEillOlVl avut loc recent la Sid
ney, atleta australiană 

Marlene Matthews a cîștigat .proba de 
100 yarzi în 10,4, egalând recordul mon
dial deținut de Marjorie Jackson. Per
formanța realizată de Marlene Matthews 
nu va putea fi însă omologată deoarece 
în timpul cursei a bătut un vînt cu 
2,50 m pe secundă. In cadrul aceluiași 
reuniuni Charles Moriss a stabilit un 
nou record australian la aruncarea cio
canului cu o performanță de 50,08 m.

NOI RECORDURI ALE R. P. CHINEZE

• Cu prilejul concursului de la 
Canton atlcții chinezi au ameliorat în 
cclie trei zile de întreceri 11 recor
duri ale R P. Chineze. In ultima zi a 
competiției, Liu Hin-iu a corectat re
cordul feminin la proba de săritiură în 
lungime realizînd 5,55 m. Un nou re
cord a fost stabilit și în proba de arun
care a discului băieți de către Sun 
Ciu-in cu o performanță de 45,28 m.

< - • După cum trans-FllIRAI mite agenția Sinhua, la IVI Urlu 32 februarie s-a dis
putat la Canton me

ciul de fotbal dintre echipa U.R.S.S. 
și selecționata Armatei Populare de 
Eliberare din R. P. Chineză. întîlnirea 
«-a terminat la egalitate: 1—1 (1—1).

VASAS BUDAPESTA IN SEMIFINA
LELE „CUPEI CAMPIONILOR EURO

PENI”

• Ieri după-amiază pe . „Nepstadion” 
s-a desfășurat returul meciului Vasas 
Bp.-Ajax Amsterdam din cadrul sfertu
rilor de finală ale „Cupei Campionilor

egal: 3—2. (In urma acestei victorii Vasas 
s-a calificat în semifinalele competiției, 
alătiuri de Manchester United. Real Ma
drid și câștigătoarea meciului Mi’ar- 
Borussia Dortmund

• Zilele trecute 2 
luat sfîrșit campiona
tul de șah al R.P. Un
gare. Titlul a fost

cîștlgat de Lajos Portisch care a tota-j 
lizat 13 puncte, din 18 partide. Pe lo/ 
cui doi s-a clasat Karoly Honfi cu 12 
puncte urmat de Forintos cu 11 puncte.

ȘAH

RIKOVA CONDUCE IN MECIUL 
PENTRU CAMPIONATUL MONDIAL

• Cîștigînd trei partide consecutiv. 
Elisabeta Bîkova a luat conducerea în 
meciul revanșă pe care-1 susține cu 
Otga Rubțova, actuala campioană a 
lumii la șah. In partida a 9-a Bîkova Cu 
negrele a ales apărarea siciliană. Jocul 
a căpătat un caracter foarte ascuțit, a- 
jungîndu^se într-un final de dame și 
figuri ușoare. Rubțova a intrat în criză 
de timp și după schimbul damelor a 
pierdut o figură, fiind obligată la mu
tarea a 40-a să se recunoască învinsă. 
După 9 partide scorul meciului este de 
5—4 în favoarea Elisabeteî Bîkova. Pînă 
la termir.area meciului mai sînt dc
jucat 7 partide.

• Schiorii care au
CfUI sosit ia Helsinki în
Vvlll vederea campionatelor

mondiale de fond au
participat la cîteva concursuri de an
trenament. Cursa de 15 km a fost cîș- 
tigată de sovieticul Pavel Kolcin cu 
timpul de 44:04,0. Proba feminină de IC 
km. a revenit de asemenea unei repre
zentante a U.R.S.S., Nadia Eroșina, cu 
timpul de 31:19,0.
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