
Din experiența colectivelor sportivi

in colectivul nostru, toți membrii U.C.F.S. 
sint cu cotizația la zi

Am 
ceea

raionul Fetești, 
aflăm că, și în

balonul rotund se 
largă popularitate.
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La Fetești, performanțele sportive și 
uccesele organizatorice au o semnifi- 
ație aparte, deoarece pe aceste me- 
îaguri, sportul era total necunoscut 
u ani in urmă. Aci, la „doi pași" de 
apitala țării, activitatea sportivă, în 
ecut, se practica doar pe cele două, 
ei terenuri de tenis situdte, firește, 
î moșiile boiereștii
Și, bineînțeles, nu țăranii erau cei 

are jucau
Irește și

un raion cu bogată activitate sportivă
pentru orașul și 
fost bucuroși să 
ce privește activitatea sportivă, cefe
riștii din Fetești au cu ce să se mîn- 
drească.

Colectivul sportiv Locomotiva (pre
ședinte Ion Petre) a înscris în U.C.F.S.

tenis...
se dezvoltă activitatea 

competițională
August 1944, sportul a pă- 

uns din ce în ce mai adine în viața 
jteior din raionul Fetești. Astăzi, săp- 
irnînal, numeroși tineri și tinere se 
t-rec. în diferite campionate raionale, 

căror desfășurare este urmărită cu 
iteres de mase largi de colectiviști. 
Pentru a ilustra ritmul în care se 

jzvoltă activitatea sportivă în raio- 
ut Fetești vom aminti că, nu de 
uit, dacă te interesai de activitatea 
impetițională din raion, nu ți se pu- 

răspundc decît că există un cam 
lat de fotbal. Acum, în afara a- 

•iStei competiții, la care iau parte 16 
chipe, calendarul sportiv al raionului 
etești cuprinde pe lîngă campionatul 
e fotbal (8 echipe), unul masculin de 
piei (6 echipe) și altul, tot masculin, 
: handbal (6 echipe). Majoritatea for
ați :lor participante la aceste întreceri 
int echipe ale gospodăriilor agricole 
alectiv?, cum ar ti G.A C. Liberti
na din comuna Gildău, G.A.C. (Jc- 
imbrie roșu din comuna Hagieni, 
.AC. Veiled Stoianov din comuna 
etroiu ș.a.
In afara participării la campiona

te raionale, colectivele sportive să- 
■ștt desfășoară o intensă activitate șl 
1 prilejul diferitelor competiții de 
asă. Astfel, colectivul sportiv Avln- 
l din comuna Socariciu (președinte 
asile Diaconescu) poate fi socotit —■ 
1 această privință — un exemplu. Nu 
listă întrecere raională la care spot- 
ni acestui colectiv să nu ia parte 
i succes. Tînăra colectivistă Maria 
ipoiti a obținut în cadrul etapei ra- 

■ le a Spartachiadei de vară un ex- 
t rezultat la proba de săritură în 

mgime junioare: 4,30 m. De aseme- 
:a, alți colectiviști. Tiu Gh. Vasile, 
:aterina letescu, Stelian Bogdea, se 
trnără și ei printre cei mai buni spor
ii din raion.
Iată de altfel și un alt exemplu, 

>ate mai concludent ,în ce privește 
agostea cu care țăranii colectiviști 
n raionul Fetești fac sport. La G.A.C. 
n comuna Vlădeni se organizează în 
■care seară un campionat de șah, 
jtigătorul primind titlul de „canipio- 
il zilei". Nu am aliat numele ulti- 
ilor cîștigători ai acestei originale 
mpetițij, dar nu acesta este lucrul 
l mai important. Semnificația aces- 
r lucruri trebuie căutată în faptul 

acolo unde înainte nici vorbă nu 
a de activitate sportivă, azi se orga- 
zează zilnic un campionat de șahi
Colectivul sportiv al ceferiștilor 

din Fetești
Nu se poate ca vizitînd centrul ra
ia! Fetești să nu faci o vizită și la 
mplexul feroviar. Puternică unitate 

muncă, cu sute de salariați, acest 
triplex leroviar constituie o mîndrie

Carnet de reporter
După 23 750 de muncitori, tehnicieni și func

ționari. Aceasta înseamnă că peste 70 
la sută din numărul total al salaria
telor sînt azi membri ai U.C.F.S., 
fruntașă în această acțiune fiind sec
ția de revizie a vagoanelor, unde toți 
salariații sînt înscriși în U.C.F.S.

Cît privește secțiile pe ramură de 
sport, este adevărat că nu sînt prea 
multe, în schimb ele desfășoară o rod
nică activitate. Să începem cu fotba
lul, pentru că Fcteștiul nu face... ex-

cepția. Sportul cu 
bucură și aci de o
Secția de fotbal a colectivului spor
tiv, pe lîngă alte realizări, are însă și 
un... necaz. Prima echipă activează 
în campionatul regional și rezultatele 
ei ar fi putut fi mai bune dacă alege
rea antrenorului s-ar fi făcut cu aten
ție și dacă S-ar fi dus o mai intensă 
muncă educativă cu sportivii. Acti
viștii consiliului colectivului sportiv 
sînt hotărîți să curme răul din rădă
cină și să aducă secția de fotbal la ni
velul celorlalte.

Și n-ar fi rău deloc deoarece cele
lalte secții au realizări mai frumoase. 
De pildă, șahiștii au participat la un 
concurs organizat de secția de șah 
în cinstea zilei de 7 Noiembrie. Me
canicul de locomotivă Nicolae Pană, 
responsabilul secției de șah, are pen-

CALIN ANTONESCU

(Continuare in pag. 2)

Toți membrii U.C.F.S. din cadrul colectivului sportiv „Sirena" sini cu 
cotizația achitată la zi. In fotografia noastră, inginerul Andrei Popa pri

mește carnetul de membru al U.C.F.S.

VOLEI
• Alte echipe romînețti vor e- 
volua în R.S.S. Moldovenească

In afară de echipele reprezentative 
asculină și feminină ale Clujului, 
re au plecat spre Chișinău, alte e- 
ipe au fost invitate pentru un tur
ti în R.S.S. Moldovenească. Este 
rba de formațiile bucureșlene Ce
ea Bucur și Metalul M.LG. Tur- 
•ele vor avea loc in a doua jumă- 
te a lunii decembrie^

De Ia reorganizarea sa, colectivul ținut seama și de posibilitățile 
. 1 riale de care dispune colectivul 
cît tiv, pentru a putea susține o < 

tate sportivă multilaterală. Chiar dai 
Ia început am colaborat cu comitetul 
sindical și organizația de bază U.T.M^ 
Cu sprijinul lor, și sub permanenta în-i 
drumare a comitetului de partid, am 
reușit să organizăm activitatea spor-! 
tivă în secțiile uzinei și să atragem’ 
în competiții un număr mare da 
muncitori. Cucerirea unor trofee („Cupaf 
23 August" la fotbal, „Cupa 2 Mar-ț 
tie" la șah, „Cupa 7 Noiembrie" 1^ 
volei ș. a.) de către reprezentativele 
colectivului nostru sportiv a consti-f 
tuit o bună propagandă în acțiunea! 
de atragere de noi membri în U.C.F.S.» 
Am reușit, astfel să avem peste 400. 
tineri și tinere înscriși în Untuned 
de Cultură Fizică și Spo-rt. Importând 
este faptul că toți sînt cu cotizația 
fa zi. Cum am reușit acest lucru ?

In primul rînd, prin colaborarea cd 
organizația sindicală. In cadrul gru-i 
pelor sindicale pe secții există mt 
responsabil cu activitatea sportivă. Pa 
toți responsabilii sportivi din gru4 
pele sindicale consiliul colectivului ia 
instruit în ședințe speciale, arătînă 
du-le importanța muncii de strîngere g 
cotizațiilor. La rîndul lor, ei au sub-| 
liniat în discuțiile cu muncitorii ajm 
torul pe care-1 reprezintă aceste co-> 
tizații pentru dezvoltarea activității 
sportive din uzină. Activitatea real 
ponsabililor sportivi și munca 
lor consiliului colectivului și 
tivilor fruntași din uzină 
roadele așteptate.

Pentru a avea o evidență 
membrilor U.C.F.S. s-au 
liste deschise pe secții (în care sînd 
trecuți în continuare, imediat după 
înscriere, toți membrii U.C.F.S.). A-l 
ceste liste cuprind următoarele ru-i 
brici : numărul curent, numele și pro4 
numele, numărul carnetului de. mem-f 

(pentrd 
care sa 
ajutorul

' -Sta 
,Vasile

nostru sportiv a avut ca principal 
obiectiv atragerea unui număr 
mai mare de membri în U.C.F.S. 
Pentru realizarea acestei sarcini, con 
siliul colectivului a studiat toate po 
sibilitățile, alegînd cele mai eficace 
metode de muncă. Astfel, în primul 
rînd, ne am orientat spre înființarea 
secțiilor pe ramură de sport la 
ciplinele care au cea mai mare 
pîndire în rîndul muncitorilor din 
nă : fotbal, ciclism, șah, tenis 
masă, volei, tir, popice. Firește,

mate) 
I sport 
activi-»

dis 
răs 
uzi- 

de 
ani

Echipele noastre de fotbal pot susține jocuri 
la scurt internai

Un exemplu concludent : C.C.A. • U.T.A. a arătat 
bun sistem de joc...

• Comentarii pe marginea ultimei etape a turului • 
care este cel mai

Din prima parte a campionatului 
categoriei A la fotbal n-au mai ră
mas decît trei restanțe. Dar aceste 
jocuri au importanță pentru clasa
ment. De rezultatele lor depind nu 
numai locurile echipelor care le vor 
disputa, ci și 
încheiat seria 
pildă, U.T.A. 
cinci etape — 
va rămine pe 
ce Rapid sau 
amîndouă, pot totaliza — în 
restanțelor lor cu Știința Cluj 
număr mai mare de puncte: 14 față 
de cele 13 ale textiliștilor. De fapt, 
dacă e foarte puțin probabil ca re
zultatele restanțelor să afecteze si
tuația din coada clasamentului, în 
schimb e sigur că ele vor aduce 
schimbări în fruntea clasamentului, 
bineînțeles, în afară de primul loc, 
care — pină la retur — rămîne în 
posesia dinamoviștilor bucureșteni.

O schimbare este posibilă numai 
ca diferență de puncte între lider și 
al doilea clasat. In momentul de 
față, a doua clasată — C.C.A. — 
are 14 puncte, deci cu 3 puncte mai 
puțin decît Dinamo București, dar 
și un meci mai puțin jucat. Ceea ce 
înseamnă că obținînd victoria asu
pra Farului (forma actuală a echipei 
bucureștene îi dă dreptul 
tr-un rezultat favorabil 
are loc la Constanța), 
poate apropia la numai 
Dinamo. Această eventualitate, 
aceea a ascensiunii echipelor 
Iul și Rapid pe locurile 3 și

ale altora, care și-au 
întîlnirilor din tur. De 
— revelația ultimelor 
nu are certitudinea că 

locui al treilea, deoare- 
Petrolul dacă nu chiar 

urma 
- un

să spere în
desi meciul 
C.C.A. se 

un punct de 
ca și 
Petro-
4, ar

(Cqnti.nuare in pag. 5)

membri-! 
a spor-> 
au dat

clară i 
întocmit!

bru U.C.F.S. și 12 rubrici 
tiecare lună cite una) în 
trec cotizațiile achitate. Cu

Caricaș, stoperul Progresului, a avut midi de furcă cu masivul și com
bativul centru înaintaș Proca de la Steagul roșu. Iată-l intr-un duel in care 
a fost depășit de Proca la o minge înaltă. Știrbei și Cojocaru sint însă 

la post, pentru a intercepta balonul. (Progresul — Steagul roșu 2-1).

(Foto: D. Rotaru)

ȘTEFAN PETRACHE 
președintele colectivului sportiv 
rena“ de pe lingă uzinele 

Roaită"
(Continuare im pag. 7-a)
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Fiecare sportiv—un depunător la C. E. C.l
între 23 și 30 noiembrie se desfășoară în întreaga 

țară „Săptămîna economiei". Acest eveniment are loc 
în condiții deosebite: într-adevăr, anul acesta s-a împli
nit un deceniu de la reorganizarea pe baze socialiste a 
Casei de Economii și Consemnațiuni — C.E.C. Aniversa
rea are importante semnificații. Casa de Economii și 
Consemnațiuni fiind un factor de seamă pe linia crește
rii în mase a spiritului de economisire, de bună gospo
dărire a banului. Dovadă a interesului din ce în ce mai 
mare pe care îl arată cetățenii patriei noastre față de 
problema economiilor este creșterea impresionantă a nu
mărului de depunători la C.E.C. Astfel, de unde cu 10 
ani în urmă existau în întreaga țară 723.700 cetățeni 
care își păstrau economiile pe librete C.E.C., astăzi cifra 
lor a ajuns Ia 2.713.500, ceea ce înseamnă un libret de 
economii la fiecare 7 locuitori. Depunînd banii economi
siți la C.E.C., oamenii muncii știu că economiile lor 
sînt în deplină siguranță, că acestea sporesc neîncetat 
prin dobînzi și cîștiguri, garantîndu-!e avantaje deose
bite. In același timp, sumele depuse' contribuie ta înflo
rirea țării, la construcția socialistă, împletind astfel in
teresele personale ale depunătorilor cu cele generale ale 
statului.

Printre cei mai consecvenți depunători la C.E.C. se 
numără și sportivii. De nenumărate ori, în discuțiile pur
tate cu sportivi și sportive, de la începători și pină la 
maeștri și maeștri emeriți ai sportului, am aflat că folo
sirea acestui mijloc de economisire le-a dat posibilitatea 
să-și îmbunătățească nivelul de trai, să-și facă viața 
mai plăcută și mai confortabilă. De pildă, maestrul spor-

tului Gh. Viziru, multiplul nostru campion de tenis, de- 
punînd cu regularitate economiile la C.E.C. a izbutit 
să-și cumpere in scurtă vreme un televizor și alte lucruri 
utile. Exemplul său a fost urmat și de tînărul și talent 
f itul lui adversar de pe terenul de sport, Ion Tiriac; 
care dă dovadă de un ridicat spirit de economie. Printre 
boxerii clubului Metalul M.I.G., majoritatea muncitori 
ta uzinele „23 August", există o adevărată întrecere prie
tenească pe linia depunerilor la C.E.C. Astfel, campionul 
de box al țării Dumitru Rizea, controlor tehnic ta mo
toare, a cumpărat cu economiile depuse ta C.E.C. obiecte 
de îmbrăcăminte pentru familie. Tovarășul său de mun
că și de sport, Dinu Eugen, ajuștor 1a pompe de injecție, 
care s-a căsătorit de curînd, și-a pus de o parte bani 
pentru a-și cumpăra mobilă. Dănilă Done, fost campion 
de box e.l tării, normator, și-a luat și el, în acest fel, 
mobilă, iar Alexandru Călărașu. funcționar la serviciul 
personal al ., uzinei, și-a cumpărat o bicicletă. Și list* 
acestor exemple de sportivi de frunte ar putea continua. 
Fotbaliști ca Toma. Apolzan, Nunweiller, Tătaru, cano
tori ca Dumitru Alexe și Ichim Lipalit, voleibaliști ca 
Miculescu, Roman, baschetbaliste ca Eva Ferencz, Ana 
Firimide, atleta (olanda Balaș, înotătorul Alex. Popescu, 
șahlsta Maria Pogorievici sînt doar cîțiva dintre nume
roșii sportivi care se alătură cu entuziasm acțiunii de 
economisire, depunînd cu regularitate bani la C.E.C. 
Exemplul lor trebuie urmat de cît mai mtrfți sportivi, 
pentru ca, prin acțiunea lor patriotică, să contribuie 
la ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii, ta 
construirea socialismului în patria noastră, » .



Sportul ele masă pe meleagurile bîrlădene...
Bîrlad... Pe harta vechei 

^dintre dealuri" — cum o 
cei de prin partea locului, 
îl distingi astăzi în toată

așezări 
numesc 

— noul 
____  măreția 

lui: de la fabrica de rulmenți și pină 
la impunătoarea clădire a complexu
lui școlar care domină de pe dealul 
Morilor întreg orașul, ochiul reține 
numeroase construcții, unități ale in
dustriei bunurilor de larg consum, ală
turi de așezăminte de cultură, de 
cvartaîuri de locuințe. In lanțul mul
tiplelor îndeletniciri ale localnicilor, 
sportul — așa cuin ne propunem să 
arătăm cititorilor acestor rînduri — 
reprezintă pentru bîrlădeni o verigă 
dintre cele mai de seamă.

( UN VALOROS ANGAJAMENT... 
r Chiar în ziua sosirii noastre în to
talitate, președintele consiliului orășe
nesc U.C.F.S., tov. C. Ichim, convo
case secretarii colectivelor sportive 
pentru a le face o serie de comuni
cări. Cu acest prilej s-a întocmit și 
un bilanț al celor înscriși în U.C.F.S.: 
6.144. Angajamentul prevede ca pînă la 
sfîrșitul anului această cifră să creas
că pînă la 7.000. Tovarășul Dumitru 
Scînteie, activist sportiv ia „Voința", 
a propus însă ca numărul să fie realizat 
pînă la 30 noiembrie! Lucrul va fi 
posibil, dacă exemplul sportivilor de 
la Voința, E.T.A.C.S. Confecția sau 
Școala profesională de ucenici Rul-

Fetești — un raion cu bogata 
activifate sportiva

(Urmare din pag. 1)
Iru viitor planuri frumoase, cum ar 
fi acela privind organizarea unui cam
pionat pe sectoare.

Același lucru se poate spune și des
pre secțiile de tir, popice și volei. Ba 
nn, am greșit. Despre secția de volei 
se poate spune ceva mai mult...
Pasiunea deputatului Marin Comșa

L-am găsit la Depoul de locomotive. 
Un om înalt, bine legat. Maestrul de 
locomotive Marin Comșa, deputat in 
Marea Adunare Națională, ne-a vorbit 
cu drag despre echipa de volei.

. Această echipă, al cărei principal a- 
nimator este Marin Comșa, a cîștigat 
de mai multe ori campionatul raio
nal, iar la etapa de regiune s-a cla
sat mereu pe locul... al doilea. Anul 
apesta însă voleibaliștii din Fetești 
sînt hotărîți să cîștige și etapa regio
nală și să promoveze în campionatul 
categoriei B. In acest scop ei se antre
nează de zor sub conducerea antre
norului, care nu este altul decît.. Ma
rin Comșa.

Am greși însă dacă am încheia a- 
•est capitol. Pasionat de volei, depu
tatul Marin Comșa este însă un înflă
cărat susținător al întregii activități 
jsportive. Nu de mult, cu sprijinul său

La cooperativa „Steaua roșie

din Ploești

Gimnastica 
de producție ciștîgă 
tot mai mdți adepți

I Au trecut aproape două luni de cînd 
medicii Gheorghe Caluschi și Oreste 
'Perja experimentau gimnastica de pro
ducție prinfre muncitoarele cooperati
vei „Steaua roșie" din Ploești. Și, 
Ide unde in primele zile ale experimen
tului participa la exerciții doar un 
țnumăr de 10—15 muncitoare, astăzii 
numărul lor este de cinci ori mai 
mare! Secția ni care a prins cel mai 
mult gimnastica de producție este cea 
Ide Jengerie. In fiecare dimineață, 
taiuncitoarele din această secție, fie 
Că este vorba de Eleni Enescu în 
yîrstă de 53 de ani, Olimpia Pircălă- 
bescu de 47 ani sau de tinere ca 
'Elena Avadanei, Georgeta Lupu, .Au
relia Pomeaga, Elena Andrei și al
tele, iau parte cu mult interes la 
programul de gimnastică întocmit și 
condus de antrenorul Florian Albu, 
bucuroase că pot munci cu mai mult 
Spor, că exercițiile pe care le efec
tuează exercită o influență binefăcă
toare asupra stării sănătății lor. Este, 
de aceea, explicabil de ce muncitoa- 
irele din secția iengerie sînt totodată 
Cele mai însuflețite propagatoare ale 
gimnasticii de producție printre mun
citoarele cooperativei. Rezultatele 
bune pe care le-a adus gimnastica de 
producție în cooperativa „Steaua 
(roșie" din Ploești, este o garanție căi 
țeasta va ii generalizată, foarte cu
rînd, în toate secțiile. 

meatul — unde numărul celor în
scriși este de aproape o 100 la sută, 
iar cotizațiile se plătesc cam în a- 
ceeașl proporție, — va fi urmat șl de 
alte colective sportive ca T.A.P.L., 
școlde medii 1 și 2, și Fabrica de rul
menți (la acest colectiv doar o treime 
din numărul salariaților s-au înscris 
în U.C.F.S. iar dintre aceștia numai 
25 la sută sînt cu cotizația la zi). 
ORGANELE SPORTIVE NOU ALESE, 

PE DRUMUL CEL BUN
Masele largi de sportivi, activiști 

U.C.F.S. știu bine că reorganizarea 
mișcării sportive a prilejuit un sim
țitor reviriment și în activitatea spor
tivă locală. Să luăm, spre exemplu, 
cazul fostului colectiv sportiv „Pro
gresul". înainte de apariția Hotărîni, 
existența acestui colectiv era mai 
mult... simbolică 1 Secții pe ramură 
de sport ? Activitate competițională ? 
Nimic din toate acestea. Astăzi, acest 
colectiv sportiv, sub denumirea de 
E.T.A.C.S., ocupă un loc de frunte 
în viața sportivă a orașului. Membrii 
oolectivului activează în secțiile da 
volei, șah, tenis de masă și fotbal, 
iar cu sprijinul organelor de partid 
din întreprindere a fost amenajat un 
club spațios și bine înzestrat. Lucruri 
frumoase se pot spune și despre ac
tiviștii colectivelor sportive „Strun
gul", Voința, Confecția, de la Școala 

și valorificîndu-se resursele locale, 
fără a fi deci nevoie de investiții de 
fonduri, s-a început amenajarea unei 
săli de gimnastică în Fetești. Peste 
puțină vreme această sală va fi dată 
în folosință, contribuindu-se astfel la 
înviorarea activității sportive în tim
pul lunilor de iarnă.

★
Campionatele raionale, întreceri zil

nice de șah, colective sportive cu pu
ternice secții pe ramură de sport, spor
tivi și activiști sportivi inimoși... Iată 
lucruri noi ce te înțîmpină la tot pa
sul în Fetești, mărturii ale unei activi
tăți sportive în plină dezvoltare.

Spartachiada de iarnă a tineretului

In vederea întrecerilor din cadrul Spartachidci de iarnă a tineretului, a! 
căror start se va da la 'începutul săptămtnii viitoare, tineri de pe întreg 
cuprinsul patriei noastre se antrenează de zor. In clișeul nostru elevii unei 
școli profesionale iși dispută o partidă de șah la una din edițiile anterioare. 

(Foto: Th. Roibtt

AȘTEPTAM SA RĂSPUNDEȚI TOVARĂȘ!!
Ca urmare a criticilor apărute în 

ziar, primim — în marea majoritate a 
cazurilor — răspunsuri prin care per
soanele sau organele sportive vizate 
iau poziție autocritică față de lipsu
rile semnalate, comunicîndu-ne tot
odată măsurile pe care le-au luat pen
tru îmbunătățirea activității lor. Nu
mărul acestor răspunsuri redactate cu 
simț de răspundere a sporit conside
rabil în ultima vreme. Prin materi
alele publicate, ziarul nostru se stră
duiește să înlăture la timp lacunele 
din munca colectivelor sportive, clu
burilor, consiliilor U.C.F.S. sau chiar 
a federațiilor. Ziarul nostru, ridicînd 
o serie de probleme, a combătut ten
dințele de vedetism, cosmopolitism și 
de căpătuială ale unor sportivi, pre
cum si lipsa de atașament a unora 
dintre aceștia pentru clubul sau colec
tivul din care fac parte. Semnificative 
în această direcție sînt răspunsurile 
Pe care le-am primit de la cluburile 
Progresul, Dinamo și Rapid din Ca
pitală, de la colectivele Steagul roșu 
Orașul Stalin, Rapid Cluj, Construc
torul Cluj, ca și de la sfaturile populare

PE CALE DE GE-

profesională de Ucenici „Rulmentul", 
sau „Constructorul".
ÎNTRECERILE SPARTACHIADEI

IARNĂ POT SĂ
Mereu fruntași pe 

trecerile Spartachiadei 
lădenii nu vor să-și 
ma nici la această ediție. Pregătirile 
au început încă de la sfirșitul lunii 
octombrie și ele sînt încheiate. Co
lectivele sportive și-au pus la punct 
sălile în care vor avea loc întrece
rile de șah, tenis de masă, trîntă și 
gimnastică, s-au confecționat —• pa 
plan local — haltere, s-au luat măsuri 
pentru amenajarea unor patinoare na
turale. In plus, ca și în anii prece
dent, organele U.C.F.S. vor deschide 
un curs de schi 
fi inițiați oîteva 
nere.
UN OBIECTIV

NERALIZARE : INTRODUCEREA 
GIMNASTICII DE PRODUCȚIE 
Introducerea gimnasticii de produc

ție a preocupat într-o largă măsură 
și organele sportive birlădene. înce
putul, făcut la întreprinderea textilă 
„Proletarul roșu" este promițător : din 
cele 500 salariate ale întreprinderii, 
mai mult de jumătate participă la 
gimnastica de producție, iar conduce
rea întreprinderii și organele dj par
tid caută să asigure condiții pentru 
extinderea gimnasticii de producție 
în toate secțiile. Ceea ce trebuie re
levat este faptul că foarte mulți s-au 
convins dj utilitatea gimnasticii 
producție, astfel că generalizarea 
nu mai este 
timp.

IN LOC
Iată și alte 

sportive care | 
șui Bîrlad: 
organizate — I 
te colectivele 
de „volei în 
misia orășenească de specialitate, un 
campionat de tenis de masă (sistem 
divizie), și în curs de reorganizare, 
concursul „cel mai bun din zece" la 
gfannas%că, șah și tenis de masă. O 
activitate intensă, rodnică, cu pers
pective...

în cadrul căruia vor 
sute de tineri și ti

de 
ei 
dedecît o chestiune

DE ÎNCHEIERE...
: aspecte ale activității 
pulsează astăzi în ora- 
campionatele de casă 
fără excepție — in toa- 
sportive, o competiție 
patru" inițiată de co-

TIBERIU STAMA

regionale Bacău, Oradea etc. Din a- 
ceste răspunsuri — urmarea unor 
analize serioase a faptelor petrecute 
— am reținut că cei în cauză au 
privit cu simț de răspundere critica 
făcută de ziar, că au considerat-o ca 
pe un prețios ajutor în munca lor.

Nu putem fi însă de acord cu ati
tudinea manifestată în această direc
ție de unele persoane sau organizații 
sportive. Recent, clubul Petrolul a 
răspuns evaziv Ia critica făcută de 
ziar în materialul „Un banchet de po
mină". Se pare că la clubul sportiv 
Petrolul Ploești critica și autocritica 
nu-și prea găsesc locul cuvenit. A 
căuia diferite scuze, cu scopul de a 
respinge critica, a te ascunde cu aju
torul frazeologiei de arma ascuțită și 
constructivă a criticii și autocriticii, 
este o dovadă a existenței unei men
talități nesănătoase în activitatea 
conducătorilor clubului respectiv, care 
nu are ce căuta în practica da 
zi cu zi a activiștilor și spor
tivilor noștri. Fuga de autocritică și 
inducerea în eroare a organelor de 
presă, este caracteristică numai unor 
oameni certați cu morala comunistă,

Puterea de luptă a adus victoria 
floretîstilor de la C. C. A

1NCEAPA!
regiune în 
de iarnă, 

dezmintă...

mari șanse Ia 
puncte avans

fa primul loc

Iosif Zilohy — stingă — s-a dovedit și în campionatul pe echipe (ca și ir 
cel individual) un trăgător foarte bine pregătit.

A zecea ediție a campionatului re
publican de scrimă pe echipe s-a în
cheiat cu victoria categorică a repre
zentativelor Casei Centrale a Arma
tei. Sportivii militari au cucerit trei 
Ftluri de campioni ai țării pe probe— 
floretă băieți, spadă și sabie — și 
primul loc în clasamentul general. La 
prima vedere acest succes nu surprin
de. Și în alți ani sportivii militari au 
cucerit asemenea v ctorii, iar faptul că 
acum le-au continuat ar ajvare firesc. 
Dar, de data aceasta, alta a fost si
tuația. Secția de scrimă a C.C.A. are 
In marea sa majoritate scrisneri ti
neri, mai puțin rafinați decît cei ce
1 au precedat. Ei au realizat această 
performanță datorită în primul rînd 
extraordinarei lor. puteri de luptă.

După Cum bit evoluat în tuiul cam-' 
pionatuliii. scrimerii de la C.C.A. se 
prezentau cu cele mai 
spadă, unde aveau 4 
asupra celei de a doua clasate, pe a- 
serricnea, pirteatt spera la primul loc 
tn clasamentul general .deoarece echi
pele de floretă femei, florefă bărbați 
șf sabie erau pe locurile II și HI. In 
retur însă, floretiștii șî sebrerii s-au 
întrecut pe sine, smulgînd victorii la 
tare — teoretic — favoriți erau spor
tivei de la Progresul București (flo
retă) și de Ia Progresul Cluj (sabie). 
Iar echipa feminină a avut o revenire 
puternică și a ocupat locul II.

Floretiștii, care an furnizat prima 
mare surpriză a campionatului, s-au 
comportat în retur de o manieră im
presionantă. Echipa, alcătuită din 
Iosif Ziiahy, Sorin Poenard, Gh. Ma
tei și Dinu Paisie, a avut de înfruntat 
Valoroasa formație a Progresului 
București în care evoluau Barbu O- 
Idnescu, Tănase Mureșanu, O. Coman 
șf Tudor Ilie și care deținea din tur
2 puncte avans. Nelăsîndu-se impre
sionați de avantajul celor de la Pro
gresul, floretiștii de la C.C.A. au lup
tat cil 
un 8—8, 
tușe. A fost nevoie pentru prima dată 
în istoria campionatelor pe echipe de 
un baraj pentru a fi desemnat cam
pionul. In baraj, Ziiahy, Poenaru, 

o desebită dîrzerfe și, reușind 
șl-att adjudecat victoria la

oameni care prin asemenea metode 
frînează mersul mișcării noastre spor
tive înainte.

Unele organizații sportive merg 
și mai departe situîndu-se pe linia i: 
a nu răspunde deloc la sezisările pre
sei. Astfel, deși au trecut luni de 
zile de la apariția criticilor care îi 
vizau direct, tovarășii de la consiliul 
orășenesc U.C.F.S. Craiova nu au 
răspuns nici pînă acum la adresa 
noastră din 3 aprilie 1958. Aceeași a- 
titudine neprincipială au manifestat-o 
și consiliile regionale U.C.F.S. Baia 
Mare, Stalin, Craiova, consiliile oră
șenești U.C.F.S. Stalin și Sibiu pre
cum și colectivele sportive Industria 
Bumbacului B din Capitală, 
roșu, U.T.A., Textila Buhuși, 
rul Orașul Stalin, Voința R. 
Stăruința Satu Mare etc.

De ce nu răspundeți, tovarăși î 
Considerați că o astfel de atitudine 
este justă ? Noi socotim că nu. In 
această direcție, noi credem că sîh- 
teți obligați să trimiteți ziarului răs
punsul ce-1 datorați 

Tricoul 
Tracto- 
Viilcea,

Matei și Paisie au izbutit să învingi 
din nou. Cîștigînd cu 9—7, militari 
att adus clubului lor pentru a 8-; 
oară titlul de campioni republicani.

Dintre celelalte echipe trebuie men 
țioriată, bineînțeles, comportarea Pro 
greșului București. Buni tehnicieni 
cunoscători ai unei scrime variant 
sportivii de la Progresul — cu ma 
multă putere de luptă, cu mai mult; 
stăpînire de sine — puteau cucer 
primul loc.
Dinamo Cluj și Știința Tg. Mureș s-a' 

dovedit aceleași valoroase formații. El 
au și pierdut, de altfel, numai la bucii 
reșteni. Dieneș, Hooany, Szenmar, 
și SzGcs (Știința) și Orban, Laz. 
Franczta, Papp (Dinamo) pot fi coir 
siderați printre fruntașii acestui sport 
In mod deosebit trebiiie menționat; 
comportare^ foarte sportivă a dina 
moviștîlor, care ca disciplină de con 
curs au rivalizat cu campionii.

Stăruința Satu Mare și Clubul Spor 
tiv Oradea au avut în component; 
lor tineri care în general au dat sa 
tisfacție. Firește, n-au putut țin 
pasul cu fruntașii, dar așa cum ai 
tras, s-ati făcut totuși remarcați. UI 
tima clasată la floretă, Progrest 
Cluj, n-a realizat nici o victorie; . 
fost depășită de concurs.

ELENA MATEES

lată clasamentul la floretă bărbați
1. C.C.A. 12 11 1 140 52 :
2. Progresul Piue. 12 11 1 140 52 :
3. Dinamo Cluj 12 7 4 113 79 :
4. știința Tg. Mureș 12 6 6 97 95 :
5. C.S. Oradea 12 4 8 80 112 :
6. Stăruința S. Mare 12 3 9 75 117 :
7. Progresul Cluj 12 0 12 30 163 :

A aparut „Regulamentu 

competițiilor de atletism*
Din desfășurarea diverselor con 

petiții atletice, organizate în ultim 
ani pe tot întinsul țării, a reieșit - 
ca o necesitate imperioasă — edit; 
rea regulamentului de atletism, 1 
lumina ultimelor modificări făcute < 
forul internațional. Tocmai de ace; 
Federația Ronvină de Atletism a tip. 
rit de curînd „Regulamentul comp 
tițiilor de atletism pentru bărbați 
femei" — tradus după regulament 
internațional, ediția 1957 și adapt 
pentru țara noastră.

Această broșură cuprinde următo 
rele capitole: I. — oficialii reuni 
nii ; II. — reguli de competiție; II 
— probele de alergări; IV. — pr 
bele de sărituri ; V. — probele i 
aruncări ; VI. — marșul ; VII. — pr 
bele combinate : VIII. — instala 
și materiale oficiale; Anexe (lis 
probelor la cate se vor omologa r 
cordurile R.P.R. : lista probelor d 
campionatele R.P.R. f formulare
F.R.A.  pentru înregistrarea probei, 
de atletism; uniforma arbitrilor).

Regulamentul cuprinde, de asem 
nea, numeroase schița privind d 
mensiunile oficiale ale materialei' 
de atletism, calcule pentru măsurări 
avansurilor de t’inH!i, tabele p<j 
tril așezarea gardurilor și a obstac 
lolor ctc.

In general, acest regulament es 
o lucrare foarte valoroasă și apăriț 
lui umple un gol în 
tică de fiecare zi a 
tril. El este de, un 
trilor, antrenorilor, 
educație fizică, atlet,ilor

Regulamentul de atletism poate 
obținut —- contra cost — numai i 
la F.R.A., sir. Vasile Conta 16 Buc 
rești. ,

activitatea prai 
atletismului no 
real (olos ari: 
profesorilor < 

etc.



Aspecte din sportul universitar clujean
• Sportul, prieten bun al viitorilor ingineri o Echipe studențești se deplasează !a sate c Activitate 

sportivă necorespunzătoare la Universitatea „Victor Babeș"
1951:800... 1958:7.500...
Cifrele acestea sînt o mărturie a 

dezvoltării pe care a cunoscut-o spor
tul în rîndurile studenților Institutu
lui Politehnic din Cluj. Intr-adevăr, 
dacă în 1951,, cele două secții care 
existau pe lîngă catedra de educație 
fizică au mobilizat la startul a 15 
competiții 800 de studenți, la sfîrșitul 
anului universitar 1957—58, totalul 
participanților la cele 177 de con
cursuri organizate de 12 secții s-a 
ridicat la 7.500 1

Și în noul an universitar, activi
tatea sportivă se află la loc de cin
ste printre preocupările viitorilor in
gineri. întrecerile interne de baschet, 
volei, fotbal, atletism, tenis de masă 
precum și întîlnirile bilaterale deve 
nite tradiționale, la aceleași discipli
ne, cu reprezentativele Universității 
„Bolyai", dovedesc preocuparea conți 
nuă pentru asigurarea unui bogat 
program competițional.

Este demnă de relevat frumoasa 
inițiativă de a se organiza întreceri 
între echipele studenților de la Poli
tehnică și echipe ale sportivilor din
G.A.C.  și G.A.S. din regiune. S-a 
și efectuat o deplasare la G.A.S. Lech- 
ii?ța pentru întîlniri de volei, fotbal 
și Oină. Spre sfîrșitul lunii este pro
gramată o nouă . deplasare de acest 
gen, de data aceasta la o gospodărie 
agricolă colectivă din raionul Gherla.

Secțiile fruntașe ale institutului 
sînt cele de gimnastică, fotbal și 
atletism. Cei 58 de atleți se pregă- 
tesc sub îndrumarea maestrului eme
rit al sportului Ion Moina, care este 
șeful catedrei de educație fizică. In
tr-o scurtă convorbire, acesta ne-a 
indicat drept autentice speranțe ale 
atletismului clujean pe studenții Vic
tor Astilcănu, demi-fondist, Ion Stil- 
păru (11,4 la 100 m) și Frederic 
Hariuc, toți fruntași la învățătură. 
Cuvinte de laudă se cuvin și echipei 
de fotbal a Politehnicii cea mai pu
ternică echipă studențească din Cluj 
(bineînțeles, după cea care activează 
în prima categorie...).

★
O analiză cît de sumară a sportu

lui universitar clujean nu poate omi
te, firește, activitatea sportivă din 
cadrul Universității ..Victor Babeș". 
Aici studiază numeroși sportivi frun
tași, iar catedra de educație fizică

Actualitatea
Șah, tir, baschet, atletism

In momentul de față, în toate in
stitutele și facultățile din Capitală 
se desfășoară campionate de șah. La 
buna lor desfășurare contribuie și 
membrii secției respective a Clubului 
Sportiv Universitar în frunte cu an
trenorul Toma Popa.

In zilele de 29—30 noiembrie și 
6—7 decembrie va avea loc la poli
gonul I.C.F. un mare concurs de 
tir, dotat cu „Cupa 30 Decembrie", 
deschis tuturor studenților, cadrelor 
didactice și personalului administra 
■tiv. Se va concura la 2 categorii: 
începători (10 cartușe) și avansați 
(3x10). „Cupa 30 decembrie" se va 
desfășura și la baschet, cu participa
rea tuturor reprezentativelor de in
stitute.

După succesul celui de al doilea 
concurs atletic studențesc, care a 
avut loc simbătă 15 noiembrie pe sta
dionul Tineretului (150 participanți), 
C.S.U. intenționează să continue și
rul acestor întreceri, bineînțeles în 
sală.
O echipă studențească de hochei 

pe gheață în Capitală

Acum cîteva zile a avut loc șe
dința de constituire a secției de ho
chei pe gheață a C.S.U. București. 
Noua echipă va fuziona probabil cu 
cea a Științei Galați și va participa 
deci la campionatul categoriei B.

250 de studenți învață iahtingul
Deosebit de plăcută a fost surpri

za pe care au avut-o activiștii Pe 
derației de Sporturi Nautice și ai 
C.S.U. constatînd că, la inițiativa clu
bului și a cîtorva catedre de educație 
fizică de a se deschide un centru slu 
dențesc de iahting, au răspuns peste 
250 de studenți din Capitală. Lecțiile 
■teoretice au și început. In planul 
de activitate al noului centru figu
rează și instruirea în vînătoarea sub 
apă, acțiuni de turism nautic, con
fecționarea de către studenți a tipor 
bărci simple etc. 

cuprinde cadre cu 6 calificare supe
rioară. Există deci toate posibilitățile 
pentru o viață sportivă intensă, or
ganizată. Dar realizările nu se ridi
că nici pe departe la nivelul acestor 
posibilități. De la începutul anului și 
pînă acum activitatea competițională 
s a rezumat la crosul în cinstea zi
lei de 7 Noiembrie și la un concurs 
de tir. Catedra de educație fizică nu 
a întocmit un program amănunțit de 
acțiuni și competiții în vederea atra
gerii pe ternurile de sport a cît mai

La Orașul Stalin o competiție de amploare:
„Cupa Politehnicii"

Cu mult Interes este urmărită la Ora
șul Statin, o competiție care tinde să 
devină tradițională în rîndul studen
ților: „Cupa Politehnicii”. Cea de a 
doua ediție a acestei competiții angre
nează în întrece; 1 un mare număr de 
sportivi ai Facultăților de Mecanică și 
Silvicultură, care depun toate efortu
rile PGfitru cucerirea trofeului.

Concursul a fost inaugurat în acest 
an cu întîlnirile din cadrul campiona
tului de handbal redus. Cele 10 echipe 
împărțite în două serii au susținut me
ciurile turneelor respective, iar de luni 
4 noiembrie cele mal bune dintre ele 
s-au întrecut în faza finală’, în fața 
unul public numeros și entuziast. Au 
ieșit învingători handbaliștii reprezen- 
tînd anul III Mecanică (cîștigători ai 
primei ediții a „Cupei Politehnicii”) care 
au întrecut cu 7-4 (3-2) pe cel din anul 
IV Silvică, deținători la rîndul lor al 
titlurilor de campioni la handbal re
dus anul trecut. Pentru locurile 3-4 s-a 
dat o luptă deosebit de echilibrată între

Sportivi care nu fac cinste 
unei echipe studențești

In ultima vreme, mișcarea sportivă 
din Universitatea „C. 1. Parhon" a 
obținut succese însemnate pe linia 
atragerii unui număr cît mai mare de 
studenți pe terenuri și stadioane. 
Competițiile organizate de consiliul 
Asociațiilor Studențești în colaborare 
cu catedra de educație fizică s-au 
bucurat de o participare numeroasă, 
permițînd recrutarea unor elemente 
de nădejde pentru echipele reprezen
tative, ale Universității. O dată cu 
reîmprospătarea formațiilor reprezen
tative s-au înregistrat o seamă de 
rezultate valoroase, cum sînt cele ob
ținute de echipele de volei (fete) și 
de fotbal, de canotori, atleți și gim- 
naști.

Printre echipele care au făcut cinste 
studenților de la „C. I. Parhon" ani de-a 
rîndul, se afla și formația masculină 
de baschet, un colectiv omogen și

Din cadrul echipei reprezentative de baschet a Universității 
„C. I. Parhon" fac parte trei studenți care au cam aruncat 
cartea la... coș.

— Și motivul?...
— Probabil, greșeli personale f

entuziast. De la un timp, însă, unii 
din baschetbalist! manifestă accen
tuate tendințe vedetiste și de căpătuia
lă. Cine sînt promotorii acestor atitudini 
care nu au ce căuta în sportul nos
tru universitar ? Călin Todea, un ele
ment foarte slab la învățătură, ne
disciplinat pe terenul de sport, Mir
cea Sterescu și Mihai Iliescu (care 
a încercat să -se folosească de cali
tatea sa de jucător pentru a... promo- 

multor studenți din cei 4000 ai Uni
versității. Nu ne îndoim că, analizînd 
această stare de lucruri, Asociația 
Studenților și catedra de educație fi
zică a Universității „Victor Babeș" 
vor lua măsurile corespunzătoare, pen
tru ca în cel mai scurt timp să se 
poată vorbi despre sucesele activi
tății sportive din această importantă 
instituție de învățămînt superior.

A. VASILIU 
corespondent

studenții anului IV de Ia Mecanică și 
cei din anul V ai aceleiași facultăți. 
Primii au ieșit învingători cu 3-6 (4-3). 
In fine, pentru locurile 5-6 a decis re
zultatul meciului dintre anul II Meca
nică și anul V Silvică: 13—8 (4—6).

Rezultatelor la handbal redus li s-au 
adăugat acelea obținute în crosul des
fășurat în cinstea zilei de 7 Noiembrie, 
unde s-au acordat punctaje pentru mo
bilizare atît la băieți cit șl la Iele. Fe 
primele locuri la laăiețl: 1. anul IV Sil
vică, 2. III Mecanică, 3. i Mecanică, 
iar la fete: 1. III Mecanică, 2. II Meca
nică, 3. IV Silvică. După desfășurarea 
primelor concursuri clasamentul general 
pentru „Cupa Politehnicii” pe anul în 
curs are următoarea înfățișare: 1. Anul 
III Mecanică 31 p, 2. IV Silvică 28 P, 
3. II Mecanică 21 p, 4. IV Mecanică 
13 p, 5. I Silvică 11 p, 6 I Mecanică 
10 p.

In prezent este în curs de desfășu
rare întrecerea din cadrul campiona
tului de baschet.

va la cîteva examene). Toți trei 
sînt repetenți și însăși prezența lor 
în echipă constituie o încălcare a unei 
norme recunoscute în sportul studen
țesc de astăzi : CODAȘI! LA ÎNVĂ
ȚĂTURĂ NU AU CE CĂUTA IN E- 
CIIIPELE FACULTĂȚILOR Șl IN
STITUTELOR 1 Pe lingă aceasta, 
menținerea lor în formație duce la 
bararea posibilităților de promovare 
a altor elemente, talentate, discipli
nate, care își justificau locul. Antre
norul V. Teleguță are o atitudine în
găduitoare, de cocoloșire a lipsurilor. 
Nu este de mirare faptul că poten
țialul echipei a scăzut considerabil.

Ceea ce se întîmplă în echipa mas
culină de baschet trebuie să formeze 
neîntîrziat obiectul unei atente ana
lize din partea consiliului Asociațiilor 
Studențești și a Catedrei de Educație 
fizică.

Elementele slabe la învățătură să 
fie scoase din echipă și înlocuite cu 
alți jucători, din rîndurile studenților 
conștienți de îndatoririle care le re
vin. Pe de altă parte, cu sprijinul 
organizației U.T.M., trebuie intensifi
cată munca de educare a studenților 
sportivi, pentru ca pe viitor asemenea 
cazuri să nu-și rnai facă apariția.

STAN TUDOR
x,- corespondent

Motocrosiștii se dovedesc din ce în ce
mai bine pregătiți

Tudor Popa (Dinamo) conduce plutonul prin labirintul porților de p* 
traseul campionatului de motocras

Campionatul republican de moto- 
cros a înregistrat de la o fază la alta 
întreceri tot mai spectaculoase. Pro
gresul vizibil realizat de participanți 
a contribuit efectiv la creșterea nive
lului crâitativ al concursurilor.

Penultima fază a campionatului re
publican, desfășurată duminică di
mineață, a consemnat și ea această 
simțitoare creștere a măiestriei spor
tive a alergătorilor. Acest lucru tre
buie să constituie un stimulent pen
tru federația de specialitate și pentru 
cluburile sportive cu secții de moto- 
ciclism care au datoria să organizeze 
cît mai des astfel de întreceri, pen
tru a contribui la perfecționarea teh
nicii alergătorilor noștri de motocros.

Dumnică se va desfășura ultima 
fază, a campionatului,. Cei mai buni 
vor primi titlurile de campioni, răs
plată a străduinței și conștiinciozității 
lor. Cu o săptămînă înainte însă, se 
cunosc doi dintre viitorii campioni: 
Mihai Pop (Dinamo) la 125 cmc și 
Mihai Dănescu Ia 500 cmc. Ei au rea
lizat un punctaj superior și au sca
nat astfel de emoții. La restul c’ase- 
lor însă, lupta este încă deschisă.

Lupta pentru titlul de campion re
publican la clasa 250 cmc va fi, fără 
îndoială cea mai interesantă. La a- 
ceastă clasă primele două locuri sînt 
ocupate în ordine de Gti. loniță 
(C.C.A.) și M. Cernescu (Dirwmo) 
cu 24 p. și respectiv 23 p. Oricare 
dintre ei poate cuceri titlul de cam
pton. Mircea Cernescu a avut un start 
slab (din cauza unui accident) dar 
și-a revenit pe parcurs, astfel-că acum 
este unul dintre cei rnai îndreptățiți 
ptetendenți la titlu.

Pentru a-1 întrece pe actualul lider 
al categoriei 175 cmc (T. Popa-Di- 
namo — 24 p), Șt. Iancovici (Meta-

Campionatul republican de box pe echipe
Voînța — Metalul M.I.G. 17—1»

CLUJ 23 (prin telefon). Sîmbătă 
seara a avut loc întîklirea de box 
dintre echipele Voința Oluj și Meta
lul M.I.G. București în cadrul cam
pionatului republican. Reuniunea s-a 
ținut în sala Armatei, care s-a dove
dit neîncăpătoare. Cei 2500 specta
tori au avut prilejul să urmărească 
cîteva meciuri de calitate (îndeosebi 
acela dintre Șt. Rusa și Gh. Simion).

In general clujenii au boxat reți
nut, cu teamă, ceea ce dovedește că 
le lipsește experiența. Combativitatea 
unora dintre ci (M. MicLsuș, Gh. Iri- 
mia, D. Stnparu) a făcut ca pînă la 
urmă, tînăra echipă clujeană să obți
nă un prețios rezultat de egalitate: 
19—19. Bucureștenii s-au remarcat 
printr-o pregătire tehnică și tactică 
superioară.

Iată rezultatele tehnice :
M. Pintea (M) cîștigă fără adver

sar ;
A. Olteanu (M) b. p. Gr. Cristea 

(V) ;
I. Mihalic (V) b. ab. I Th. Lucian 

(M) ;
M. Mîelăuș (V) b. ab. III St. Bog

dan (M);
Gh. Dumitru (M) b. ab. I A. Nagy 

(V).
Gh. Irimia (V) meci nul cu Dămlă 

Ennț (M).
D. Rizea (M) b. p. Gh. Deac (V).
Șt. Rusu (V) meci nul cu Gh. Si- 

tnion (M).
D. Stuparu (V) b. dese. îl Gh. 

Colțun (M).
V. Teglas (V) cîștigă fără adver

sar.
V. CACOVEĂNU-cores-pondent 

■Ar
Din motive tehnice, întîlnirea din

tre echipele Dinamo Craiova și Ener- 

Iul MIG) va trebui să ocupe dumă 
nică primul loc în ultima fază, ia: 
dmamovistul locul III. Dacă ocup® 
rea locului I nu reprezintă o dificili 
late prea mare pentru Șt. Jancovfc 
(dată fiind forma sa excepțională) 
cea de a doua condiție apare însi 
foarte dificil de îndeplinit, întrucl 
lormația dinamovistă T. Popa—Tr 
Macarie—Iosif Popa este suficient d 
puternică pentru a contracara orio 
tentativă pe care o vor încerca co 
legii metalurgistului. Duminică von 
afla insă și rezolvarea acestei intere 
sânte situații.

La fel de disputată va fi și întrece 
rea Ia clasa 350 cmc. Aici lupta s 
dă între Gh. loniță (C.C.A,) și A! 
Lăzărescu (Rapid). Spre deosebin 
de clasa 175 cmc, la 350 cnic. lideru 
Gh. loniță are cele mai multe șans, 
să-și păstreze poziția, deoarece s- 
dovedit mai bine pregătit decît adver 
sării săi. La categoria ataș nu se vj 
mai decerna titlul deoarece nu s-, 
întrunit, la ultitpele faze numărul il 
echipaje cerut de regulament. L:l 
clasamentele generale după 4 faze:

500 cmc: 1. M. Dănescu (C.C. A. 
30 p; 2. II. Sitzier (Metalul MIG 
24 p; 3. M. Cernescu (Dinamo) 13 ]. 
125 cmc: 1. M. Pop (Dinamo) 32 p
2. C. Radovici (Metalul MIG) 24 p 
3 C. Nedetcu (Dinamo) 16 p 
250 cmc: 1. Gh. loniță (C.C.A.) 2 
p; 2. M. Cernescu (Dinamo) 23 p
3. Gh. Ion (C.C.A.) 13 p; 4. S. Murg 
(Voința) 12 p; 175 cmc: 1. T. Pop 
(Dinamo) 24 p; 2. Șt. Iancovici (Mc 
laiul MIG) 20 p: 3. Barbu Predesc 
(Metalul MIG) 18 p; 350 cmc: 1. Gl 
loniță (C.C.A.) 24 p: 2. Al. Lăză 
rescu (Rapid) 21 p; 3. M. Pop (l> 
iiamo) 15 p.

H. NAUM

gla I.M.B. Timișoara, care urma i 
aibă loc duminică la Craiova, s-a 
mînat.

La sfîrșitul acestei săptămîni sti 
programate ultimele meciuri din c 
drul etapei a V-a (seria I). Astfi 
la Orașul Stalin, formația locală D 
ninio va întîlni tînăra echipă C. 
Marina Constanța, iar pugiliștii „Gb 
riei" Galați vor primi replica form 
ției bucureștene C.C.A. In sfîrșit. 1 
Capitală, fruntașa seriei I, echiț 
C.F.R.-Cetatea Bucur va întîlni dum 
nică dimineața, începînd de la o« 
10 în sala Floreasca, formația Spa: 
tac.

Cupa S.P.C. la box
Vineri seară, în sala I.S.B. s-a 

desfășurat primele semifinale din ci 
drul fazei a (l-a a „Cupei S.P.C." I 
box. S-an remarcat boxerii: A. P< 
pescu (Șc. sportivă U.G.F.S.), '
Barbu, N. Mocanu (Inst. Pasteur) i 
la juniori și M. Ionel (Semănătoarea 
T. Florian (Știința Univ.) de la s< 
niori. Duminică, în aceeași sală, a 
continuat semifinalele și s-au desfi 
șurat cîteva din finalele fazei 
II a. Cele mai frumoase partide a 
fost : Gh. Anghel (Cetatea Bucur) - 
C. Giurea (Vulcan), cîștigată la puni 
te de primul și 1. Gheorghe (LA." 
Mogoșoaia) — FI. Vidu (I.S.B.), 1 
care I. Gheorghe a fost declarat îi 
vingător ta puncte. Finala fazei 
ÎI-a 1 Cupei S.P.C. se va desfășm 
astă seară, începîntț de la ora 19,3 
în sala I.S.B.

N. TOKĂCEK — corespondent



însemnări voleibalistice La încheierea ediției pe anul 1958
Etapa ? V-a a campionatelor de 

Volei ne-a prilejuit mai multe con
statări. Să discutăm — pe scurt — 
despre...

...ECHIPE ȘI JUCĂTORI

1 In generat, spre deosebire de etapa 
trecută, echipele s-au arătat ceva mai 
în formă. Ne referim în special la 
formațiile bucureștene Dinamo, Ceta
tea Bucur, C.C.A., Rapid, Combinatul 
Poligrafic și, într-o oarecare măsură, 
/•letalul M.I.G. ca și la formațiile pro
vinciale Știința și Someșul din Cluj 
și Tractorul Orașul Stalin.

Adamovici (Nr. 3) și Agtrbiceanu (Nr. 4) de la Știința Cluj încearcă să 
pareze lovitura lut Derzsi (nr. 7), de la Dinamo București. S. Mihăilescu 
și Mircea Cristca (Dinamo') urmăresc faza. (Dinamo—Știința Cluj 3-1).

(Foto: M. Matei).
Cetatea Bucur a arătat o mare 

lehimbare în bine. Jucătorii au ară
tat că s-au integrat într-o oarecare 
măsură în jocul colectiv. Mai există 
nsă și unele neînțelegeri, care — 
desigur — vor dispare cu timpul. 
Meciul disputat de ei în compania 
echipei C.C.A. a fost plăcut. Dealt- 
lel, el a lăsat să se întrevadă o co
titură însemnată și în felul de joc 
al militarilor care, de la joc la joc, 
se prezintă tot mai bine. Și aci avem 
ic remarcat faptul că echipa C.C.A. 
este încă inegală în comportare: 
mingi excepționale sînt urmate de 
greșeli copilărești I

Aceeași lipsă remarcată și în me
tilii cu Rapid București, și anume 
ipsa de concentrare în momentele 
:înd echipa are. un mare avantaj, a 
ost constatată de data aceasta la 
Metalul M.I.G., care în partida cu 
Știința Timișoara a pierdut cu 14—16 
setul al doilea, deși condusese la un 
moment dat cu 12—4 1

...ANTRENORI 

condus bine meciurH® Știința Cluj — 
Progresul București și, respectiv. So
meșul Cluj — Rapid București. Dar 
au fost și arbitraje mai slabe. Ast
fel, după cum ne-a comunicat co 
respondentul nostru Gh. Măzgăreanu, 
arbitrul Mihail Alexandru (București) 
a condus cu greșeli întîlnir».a Trac
torul Orașul Stalin — Victoria Bucu 
rești.

Cu totul alta a fost situația la 
meciul masculin Dinamo București — 
Știința Cluj. Așa cum am arătat și 
în ziarul de ieri, arbitrajul prestat 
de Milan Stănescu a fost foarte bun 
mai bine de jumătate din meci. El a 

greșit — după părerea noastră — în 
setul al treilea în următoarea situa
ție: la 10—9 pentru Știința, antre 
norul V. Surugiu de la Dinamo a 
cerut schimbare de jucător, după ce 
arbitrul fluierase repunerea mingii în 
joc. Conform regulamentului, M. Stă
nescu a semnalat la început punct 
valabil pentru Știința, deci 11—9. 
După discuții cit S. Ălihăilescu, că
pitanul echipei Dinamo, și cu alți ju
cători dinamoviști, a revenit asupra 
deciziei luate, dictînd repetarea min
gii. Socotim că a fost o greșeală care 
a generat apoi altele. Din fericire, re
zultatul meciului n-a fost viciat.

MIRCEA TUDORAN

a Cupei R. P. R. la tenis
O dată cu festivitatea de premiere, 

duminică seara a căzut cortina și 
peste ultimul act al celei mai impor
tante și reușite competiții interne de 
tenis de masă din ultimii ani; Cupa 
R.P.R. întrunind o participare masivă 
și valoroasă, ediția 1958 a Cupei 
R.P.R. a constituit o excelentă pro
pagandă pentru acest sport și a pri
lejuit în același timp un util schimb 
de experiență între jucători și jucă
toare de toate categoriile din Capi
tală și provincie.

© O adevărată atracție a acestei 
competiții a furnizat-o, fără îndoială, 
duelul pentru cucerirea întîietății din
tre cluburile bucureștene Progresul 
și Constructorul, care au prezentat 
loturile cele mai valoroase. Cu o gar
nitură mal redusă (Angelica Rozeanu, 
Ella Constantinescu, Harasztosi, Ma-

Ion Stoica (Voința) învingător 
în „Cupa Recolta" la ciclocros
55 de cicliști — marea majoritate 

rcprezentînd culorile cluburilor C.C.A. 
si Recolta — și-au disputat duminică 
întiietatea în cadrul tradiționalului 
concurs de ciclocros dotat cu tro
feul „Cupa Recolta".

întrecerea, organizată în condițiuni 
excelente, a fost spectaculoasă și de 
un bun nivel tehnic. Timpul favorabil 
și faptul că, în general, concurență 
au fost de forțe sensibil egale, a făcut 
ca întrecerea rezervată avansațiler 
să fie aprig disputată. Principalii a- 
nimatori ai cursei au fost tinerii C. 
Baciu (C.C.A.) și fon Stoica (Voin
ța), secondați de Matei Krammer (O- 
limpia Orașul Stalin), campionul țării 
la ciclocros, și D. Dragomir (Re
colta). Ei .au alergat în. forță, impri- 
mînd cursei un ritm viu susținut. 
După consumarea primelor două ture, 
C. Baciu conducea, urmat la circa 60 
metri de Ion Stoica și M. Krammer 
și la aproape 150 m. de D. Dragomir 
și N. Stepanian (Recolta). Cu un 
kilometru înainte de so'sire, Ion Stoi- 

ria Alexandru, dar ciiprinzînd 
sportiyi mai constanți în comportare, 
Progresul a luat conducerea din pri
ma etapă pentru a nu o mai ceda 
pînă La sfîrșit, cucerind o victorie 
meritată și muncită. Se cuvine o men
țiune reprezentanților clubului Con
structorul (Popescu, Pesch, Gantner, 
Natimescu, Geta Pitică, Catrinel Fo- 
lea, Iscovici) care deșt au fost con
duși pe tot parcursul întrecerilor, au 
continuat să lupte cu aceeași dîrzenie 
pentru reducerea handicapului și chiar 
pentru ocuparea primtihlr loc. In orice 
caz, lupta dintre cele două formații 
bucureștene s-a desfășurat în nota 
linei depline sportivități.

• O impresie deosebită a lăsat e- 
voluția lui Mircea Popescu, care a 
eliminat pe rînd pe Gantner și Reiter.

ca — dovedind o mai bună pregătire 
fizică — s-a apropiat de Baciu, în
deosebi pe porțiunea de mers pe jos, 
și apoi a reușit să treacă primul li
nia de sosire. Faptul că juniorul Ion 
Stoica a întrecut adversari rutinați 
ca: P. Șolttiz, M. Krammer, C. Is 
trate, St. Poreceanu ș, a., a confir 
mat din nou valoarea acestui talen
tat alergător.

In proba juniorilor, D. Rotaru 
(C.C.A.) a condus aproape toată 
cursa. Singurii săi adversari mai pe- 
riculoși au fest V. Cohanciuc și D. 
Stănescu. Iată clasamentul final la 
cele trei probe: avansați: I. I. Stoi
ca (V) ; 2. C. Baciu (C.C.A.) ; 3. M. 
Krammer (Olimpia) ; 4. D. Dragomir 
(Rec.); 5. N. Stepanian (Rec.); ju
niori: I. D. Rotaru (C.C.A.); 2. V. 
Cohanciuc (V) ; 3. C. Căpriță (C.C.A.);
4. D. Stănescu (Rec) ; 5. Gli. Neagoe 
(Rec) ; categ. a IIl-a : 1. M. Maxim 
(C.C.A.); 2. P. Daniel (Sirena); 3. 
C. Mușatescu (Șc. sp. U.C.F.S.).

IR. IOANIȚESCU

de masă
Popescu s-a mișcat foarte bine hi 
masă, a apărat spectaculos, dirijînd 
cu adresă mingile. El continuă însă, 
să Iiiteze prea mult și să nu încerce 
suficient loviturile puternice. Paul 
Pesch, cîștigătorul probei de simplu 
în ultima etapă, a arătat de data a-< 
ceasta mai multă constanță în atac, 
mai multă stăpînire de sine. Comport 
țări meritorii au avut Covaci și Ha
rasztosi, în timp ce Reiter și Gantner 
nu au putut trece de Pcpescu. Marian® 
Barasch, Cobîrzan și Negulescu au 
jucat inegal, cu scăderi în ceea ce 
privește puterea de concentrare și de' 
luptă.

• O partidă cum nu am dori să 
mai vedem, a fost cea din semifinalele 
de simplu feminin: Fila Constanți-' 
nescu—Marta Tompa. Ultimele două 
seturi (terminate la ceas) au consti
tuit — prin felul cum s-au desfă
șurat — un adevărat calvar pentru 
asistență și au adus un deserviciu te
nisului nostru de masa. La situația 
de 1—I la seturi, în cel de al treilea 
trecuseră 7 minute și încă nu se fă
cuse nici un punct. Apoi, Tompa a 
ratat un atac din stînga și Fila Cori- 
stantinescu a luat conducerea cu 1-0, 
pentru ca peste 2 minute să ajungă 
la 10—0. Dar, momentul culminant 
al „țăcănelii" s-a produs în setul IV 
cînd după 17 minute de joc scorul 
arăta: 0—0 (1 1 1 ...) mingea schim- 
bîndu-se cu încetineală și jucătoa
rele arătînd o lipsă totală de preocu
pare tactică. Arbitrul semnalînd ul
timele 3 minute de joc, Tompa — ulu
ită — a oprit nemotivat mingea și ar
bitrul a consemnat: 1—0 pentru E. 
Constantinescu. La reluare, Tompa 
atacă prin surprindere și egalează, 
dar în cele din urmă pierde setul cu 
3—6. Asemenea comportări sînt regre
tabile și cete două sportive, ca și 
alții, trebuie să știe că în afara re
zultatului propriu-zis contează foarte 
mult și modul cum este el rea’izat.

C. S.

Cîtcva rînduri destinate antrenori- 
or fl. Vicin' (Comb. Polig. Buc.), 
irof. N. Tărchilă (C.C.A.) și prof. 
. _ Scurtu (Someșul Cluj), care — 
irin aportul lor — au schimbat mult 
n bine jocul practicat de aceste e- 
hipe. Combinatul Poligrafic conduce 
hiar In întrecerea echipelor femi- 
tine. Cu totul alta este situația la 
Zoința Sibiu, unde antrenorul Vasile 
-ăzăruț întîmpină mari greutăți în 
ilcătuirea unei formații cît mai bune. 
Jna din cauzele care determină a- 
leastă situație este aceea că jucă- 
oairele mai vechi din echipă nu se 
iregătesc cu același interes ca altă- 
lată.

...ȘI ARBITRI
I

Față de campionatul trecut, nivelul 
jeneral al arbitrajelor s-a îmbunătă
ți simțitor. Duminică, E. Mateeseu 
Oradea) și N. Rotaru (Sibiu) au

Finala campionatului 
individual feimn'n 

de gimnastică
La sfîrșitul acestei săptămîni se via 

lesfășura, în sala Floreasca, finala 
ampionatului individual feminin de 
[jmnastică. Federația de specialitate 
i invitat — pe baza rezultatelor con- 
nrsuLiii de selecție — următoarele 
4 gimnaste: Elena Teodorescu, Sonia 
ovan, Elena Dobrovolschi, Anastasia 
onesett, Uta Schlandt (CSU Buoti- 
t.șți), Emilia Lila, Ileana Petroșanii, 
mica Kocsfs (Dinamo București), 
'țarina Bîbire (Steaua roșie Bacău), 
iilsabeta Micii, Cornelia Angliei 
Voința Arad), Ana Scherer (Steaua 
oșie Sibiu), Antoaneta Țărantt (șc. 
p. Constanța) și Ileana Babits (Vo 
ața Cluj).

Succesul de public de care s-a 
bucurat duminică seara întîlnirea in
ternațională de basohet dintre echi
pele C.C.A. și Wissenschaft Hum
boldt Universităt, a ilustrat încă o 
dată popularitatea de care se bucură 
„Cupa Campionilor Europeni". Cu a- 
cest prilej, spectatorii prezenți în 
sala Floreasca au văzut pentru pri
ma dată Ia lucru pe baschetbaliștii 
din R. D. Germană, care s-au dove
dit adversari dificili pentru rutinațîi 
campioni ai țării noastre. C mponenții 
echipei Wissenschaft. deși foarte ti
neri, nu s-au lăsat impresionați de 
superioritatea tehnică, tactică șl fi
zică a echipei C.C.A. și au luptat cu 
curaj, de la începutul pînă 1a sfîrșitul 
meciului.

Echipa C.C.A. a cîșligat cu o dife
rență de 22 de puncte și a avut pe
rioade în care s-a comportat foarte 
bine, punind în valoare toate calită
țile jucătorilor săi. Ne referim la 
prima parte a reprizei I și la re
priza a 11-a, în care C.C.A. a rea
lizat un reușit joc colectiv, cu parti
ciparea tuturor echipierilor. In aceste 
perioade, apărarea și atacul au 
funcționat în mod organizat. Pentru 
fiecare aruncare la coș a fost căutat 
momentul cel mai potrivit, omul aflat 
în cea mai favorabilă poziție de a- 
runcare. Calmi, baschetbaliștii de la 
C.C.A. au reușit ca în perioadele 
amintite să joace la valoarea lor 
reală, să realizeze acțiuni colective de 
toată frumusețea, pentru care specta
torii i-au răsplătit cu aplauze entu
ziaste.

Baschetbaliștii de la C.C.A. au de
ziluzionat însă, în jumătatea a doua 
a primei reprize. Părăsind acțiunile 
colectlive, fiecare jucător militar a 
luat jocul pe cont propriu și a căutat 
să se evidențieze cu orice preț. „In 
aceste zece minute, — ne spunea 
după meci antrenorul echipei, -rof. 
C. Herold, — fiecare a dorit să 
joace individual, cît mai spectaculos. 
Normal, dispărînd coeziunea, a dispă
rut și eficacitatea și astfel ne-am vă
zut ajunși de oaspeți, de care ne 
despărțeau numai 4 puncte. La pauză, 
am pus însă lucrurile la punct și,

după cum s-a văzut, băieții au re
nunțat să mai „pozeze" și au trecut 
la un joc serios, colectiv, cîștigînd cu 
diferența cunoscută".

Ținînd seama de comportarea din 
meciul cu Wissenschalt, ca și de joctri 
slab prestat joi în meciul de cam
pionat cu Rapid, considerăm că e- 
chipa C.C.A. trebuie să se pregăteas
că cu mai mare atenție pentru viitoa
rele întîlniri, în special pentru cele 
din cadrul „Cupei Campionilor Eu
ropeni". In afara faptului că mai au 
de susținut meciuri dificile (cu Di
namo Oradea. Metalul M.I.G., Olim
pia) în campionatul republican, bas
chetbaliștii de la C.C.A. mai au de 
jucat returul meciului cu Wissenschaft 
Humboldt Universităt (5 decembrie 
la Berlin) și, în caz că se califică, 
vor întilni pe învingătparea dintre 
Honved, campioana R. P. Ungare, 
și Sportklubben, campioana Suediei. 
Cum, după toate probabilitățile, ad
versară ii va fi ilonved Budapesta, 
care are în componență pe cei mai 
buni jucători ai echipei reprezentative 
maghiare (Benczo, Simon, Izinkan, 
Banhegy, Greminger), necesitatea eli
minării greșelilor constatate în jocul 
echipei C.C.A. devine imperioasă. Iată 
de ce considerăm că baschetbaliștii 
echipei C.C.A. trebuie să se pregă
tească cu toată seriozitatea pentru :

— îmbunătățirea procentajelor arun
cărilor la coș din acțiune și libere

— realizarea în permanență a unui 
joc colectiv, organizat. în care fie
care valoare individuală să fie pusă 
în scopul acțiunilor comune

— eliminarea artificiilor, care — 
deși spectaculoase — în momentele 
dificile mai mult strică și duc la 
pierderea a numeroase puncte

— întărirea apărării printr-un pla
sament mai judicios și concentrare 
sporită.

Sperăm că în zilele care urmeSză, 
jucătorii Casei Centrale a Armatei 
vor privi cu toată seriozitatea defec
țiunile din jocul lor și vor proceda 
la grabnica lor eliminare.

DOAR OLIMPIA A RAMAS 
NEÎNVINSA!

In campionatul republican mascu-

V-a a aduslin, etapa a 
schimbări importante. Două 
echipe neînvinse, C.C.A. 
și Metalul M.I.G., au 
plecat steagul în fața 
Iui Rapid și Dinamo O 
radea, astfel că în cla
sament conduce, cu șase 
victorii în șase meciuri. 
Olimpia București. Victo 
ria Rapidului asupra 
echipei C.C.A. este sur
prinzătoare, dar pentru 
cei prezenți la meci ea 
este cît se poate de fi
rească.
cea 
din 
pentru prima dată în a- 
devărața șa valoare pe i 
Cucoș. Acesta, în perma
nentă mișcare, a fost < 
totdeauna bine angajat 
de Costescu și a înscris- 
34 de puncte. In plus,, 
Cr. Popescu, Ganea și 
Costescu au făcut in
cursiuni reușite prin „zo
na" echipei C.C.A. înscriind 
numeroase puncte de 
sub coș sau de la semi- 
distanță. A fost o vic
torie meritată, pentru 
care Rapid a luptat din 
toate puterile, făcînd un 
joc foarte eficace și de 
toată frumusețea. Cealaltă surpriză a 
fost produsă de Dinamo Oradea care 
s-a comportat foarte bine în meciul cu 
Metalul M.I.G. Bine organizați în 
apărare și cu o mare putere de atac, 
dinamoviștii au depășit apărarea 
bucureștenilor, care 
o mare parte din 
lui Novacek.

D.

Rapid a făcut 
mai bună partidă 
campionat, punind

Flancat de Morgenroth (Nr. 9), Dinescit se ere-, 
gătește să arunce la coș. Fază din meciul 

C.C.A. — Wissenschaft.
(Foto: M. Matei).

depășit
nu au beneficiat, 
timp, de aportul

STANCULESCU
Iată clasamentele la 2#:

MASCULIN

1.
2.
3
4.

Olimpia 
C.C.A.
Metalul
Știința

Buc.

MIG
Cluj

5. Dinamo Buc.
6. Rapid Buc.
7. Dinamo Oradea
8. Dlnamo Tg. Mureș
9. Torentul Galați

10. Știința
14. Voința
12. Cetatea

Timișoara 
Iași 
Bucur

FEMININ

Or. St.1 Voința
2. Constructorul Buc.
3. Olimpia Buc.
4. -Progresul Buc.
5.. Alimentara T. Mureș 

Oradea
l București

6. c.s. I
7. Rapid
8. C.C.A.
9. C.S.U.

10. Voința
11. Voința
12. Clubul

Buc.
Oradea
Tg. Mureș 
Școlar Tim.

347:313 13
380:388 12
416:362 lă
372:377 10 
324:410 IO

263:253 12 
244:283 12 
222:257
249:323
242:305
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Echipele noastre de fotbal pot susține meciuri 
la scurt interval

(Urmare din pag. 1) 

deschide perspective din cele mai in
teresante luptei pentru primul loc ia 
reluarea campionatului, fixată pentru 
dala de 15 martie 1959. In ce mă
sură 
și 17 decembrie, datele celor trei res
tanțe (Știința Cluj — Petrolul, Fa
rul — C.C.A. și Rapid — ‘
Cluj).

Jocuri la intervale scurte
i

Ultima parte a turului campiona
tului a stabilit un mic record: cinci 
etape și două jocuri restante în 
zile. Acest „maraton fotbalistic", 
terminat de turneele în Anglia și 
bania de la sfîrșitul acestei luni și 
ceputul lunii decembrie, a repus

de 15 martie 1959. In ce ma
se va realiza vom vedea la 10

este adaptat la posibilitățile jucători
lor săi. In mai puțin de patru luni, 
antrenorul Coloman Braun și jucăto
rii, în majoritate tineri, ai echipei 
U.T.A. au reușit să asigure echipei 
un sistem de joc, cel mai potrivit, și 
să obțină rezultate dintre cele mai 
bune. Desigur, 
de o aplicare
Jucătorii și în primul rînd cei tineri, 
aflați în plină dezvoltare, nu și l-au 
însușit în totul. Pe de altă parte, ca
litățile cerute de sistem nu sînt încă 
dezvoltate la jucători. Aceasta presu
pune o muncă 
gată. Cert este 
azi o echipă de 
căreia —nu ne 
Braun îi va da
rea fizică și tehnică necesară și capa
citatea tactică pentru a acționa cu 
multă elasticitate. Are la dispoziție ju
cători tineri ta'entați, printre care 
trei foști juniori, partlcipanți la ulti
mele tabere de juniori (Țîrlea, Koc- 
zka și Igna). Doi dintre ei, de altfel, 
Igna și Koczka, au făcut parte din 
echipa de juniori U.T.A., care a cîș
tigat titlul de campioană națională 
pe anul 1958. Tăucean este un fost 

• jucător
cas a
Arad, 
stîng a, 
ria A; 
Buzău, 
tineri 
U.T.A.
de redus, cu care va porni în primă
vară la o activitate și mai rodnică.

în situația de a juca două partide la 
trei și chiar două zile interval, mai 
ales în confruntări internaționale. 
Modul cum au rezistat însă unele 
echipe în partidele de campionat dis
putate de la 5 la 23 noiembrie a do
vedit că acolo unde există preocupa
re pentru o pregătire temeinică a ju
cătorilor și pentru o organizare eco
nomicoasă a jocului în raport cu 
programul de activitate, dificultățile 
pot fi depășite. Un singur exemplu : 
echipa C.C.A. Deși a început slab 
campionatul și deși după numai două 
etape a participat la un turneu cu 
jocuri la scurt interval, care i-au ce
rut eforturi deosebite (Spartachiada 
militară internațională de la Leip
zig), totuși echipa C.C.A. nu numai 
că a rezistat în celelalte etape de 
campionat, dar a terminat aproape 
mai proaspătă decît multe echipe care 
au avut o activitate mult mai re
dusă. Și nu trebuie uitat că în pe
rioada 14 septembrie — 2 noiembrie, 
C.C.A. a dat jucători și loturilor re
prezentative. C.C.A. a reușit acest 
tur de forță datorită unei judicioase 

.planificări a antrenamentelor.
( In concluzie, echipele noastre pot *--- 1:_- •---- : i- ---- 1 ---- | --  șj

aseme- 
relațiile 
aseme- 
aceasta 

educație Scs^c absolut necesar ca să-și asigure 
Snivelul de pregătire corespunzător.

Știința

nu se poate vorbi încă 
corectă sută la sută.

19 
de- 
Al- 
în- 
în 

discuție o veche problemă: jocurile 
la scurt interval sau, mai precis, ca
pacitatea echipelor noastre de a face 
față cu succes unor partide astfel 
programate. Noi am constatat și cu 
alt prilej că echipele noastre frun
tașe nu sînt obișnuite cu un astfel 
de' regim de activitate, deși au fost

temeinică, îndelun- 
însă că U.T.A. are 
frumoase perspective, 

îndoim — antrenorul 
cu timpul și pregăti-

• Pregătiri la București, pregătiri la Tirana • Ultimele 
celor trei echipe engleze în campiontaul primei ligi
• Cele două combinate de fotbal, 

care vor pleca săptămîna aceasta pes
te hotare (una în Anglia și alta în 
R.P. Albania) fac pregătiri în cursul 
zilei de astăzi. Fotbaliștii care vor 
juca la Tirana susțin un joc la două 
porți iar ceilalți fac un simplu antre
nament fizic și . tehnic. Antrenamentele 
viitoare ale combinatei care va pleca 
în Anglia vor avea loc miercuri (cu 
caracter tactic și accent pe trasul la 
poartă), joi (joc la două porți) și 
sîmbătă (din nou la două porți, cu 
doi adversari, probabil Combinatul 
Poligrafic și Confecția).

★
o TIRANA 24 (Agerpres). —
Recent s-a ținut la Tirana cea de 
doua conferință națională a fotba

lului. Sportul cu balonul rotund este 
cel mai popular în R.P._Albania. In 
diferite colective și cluburi activează 
în prezent peste 12.000 de jucători. 
Campionatele naționale ale primei și 
celei de a .doua divizii, Cupa R.P. 
Albania și competițiile pentru echipele 
de rezerve și tineret sînt urmărite cu 
mare interes de oamenii muncii.

In anii care au urmat eliberării, 
fotbalul albanez a început să se facă 
cunoscut și în arena internațională. 
Echipele albaneze au disputat în 
această perioadă 233 de întîlniri inter
naționale, dintre care au cîștigat 90, 
au pierdut 96, iar 47 att fost meciuri 
nule. Una din cele mai puternice e-

a

Trîezarrrtr» Isusține jocuri la scurt intervalliiSt/Eilliclri xc bine sg fje obișnuite cu o
da • Inea activitate pentru că în

n clubul Dinamo nternaționale vor fi puse în 
ynea situații, — dar pentru

Alunea de propagandă și 
ijii cadrul clubului sportiv Dinamo 
e desfășoară la un nivel ridicat, mai 
des în urma prelucrării documente- 
or plenarei C.C. al P.M.R. din 9-13 
unie 1958, precum și a hotărîrii Con- 
iliului General al U.C.F.S. privind 
ntrodueerea învățămîntuliii politic de 
iasă L.C.F.S. în raidurile sportivilor 

> activiștilor sportivi.
'J scurtă vizită făcută recent la șe
ii clubului Dinamo din Capitală 

le-a întărit convingerea că întreg ac- 
ivul clubului răspunde cu elan sporit 
arcinilcr prezente, că folosește din 
■lin largile posibilități pe care le are 
a îndemînă. Am fost curioși, în pri. 
ml rînd, să cunoaștem activitatea 
Tupelor de învățămint știind că di- 
arnoviștii au fost cei care au deschis 
rimii, anul de învățămînt politic de 
iasă U.C.F.S. „Tradiția" bunului în- 
eput este continuată cu succes. Cer- 
etînd caietele de prezență ne-am 
utut da seama de seriozitatea cu 
are marea majoritate a cursauților 
tivesc acest mijloc eficace de ridica- 
i a nivelului .lor politic și 
'e altfel, constatările ne-au 
rmate de șeful secției de 
ă, tovarășul Ion Bere, care 
it ajutorul pe care îl dau 
ileritelor secții în munca de învăță- ) 
înt politic. Din masa celor peste 300 ’ 
: sportivi angrenați în această acti- J 
itate, merită a fi evidetlțiați pînă a- \ 
un pentru perseverența lor voleiba- / 
tef Mihăilescu, Apostol, 

uță, boxerii Ciobotaru 
eseu, luptătorul Belușica, înotătorul 
ădiță, fotbalistul Panait.
Pentru activitatea cultural-educati- 
t, planul de măsuri al clubului Di- 
irrio prevede pe trimestrul în curs, 
t mai puțin de 18 obiective 1 Cea 
ai mare parte dintre ele au fost deja 
alizate, altele cu caracter perma- 
•nt, continuă să lie ținute în actua- 
,ate. Esteț drept că membrii clubului 
i un cadru toarte adecvat dezvoltării v • La trierea variantelor depuse Ia 
tivității lor. Le sînt puse la dis- Scorieursul Pronosport nr. 47 din 23 
iziție sala de festivități cu o capa C noiembrie a.c., au fost găsite: 
:ate de 300 locuri, o bibliotecă cu J variante ai 12 rezultate, 4.551 
■roape 10.000 de volume, televizor, Criante cu 11 rezultate și 22.271 
>arat pentru proiecții cinematogra-Zriante cu 10 rezultate.
e, săli pentru șah, tenis de masăț Variante depuse: 474.402.
•. Dintre .acțiunile, cele mai impor-Z • Echipele categoriei A, cu excep- 
ute, menționăm frumoasa inițiativă te ția cîtorva restante și-au încheiat ac- 
unei seri de evocare a glorioaselor ptivitatea oficială. Ir. schimb, echipele 
piri de consomoliști și uteciști, ca . . — . .
o întîlnire cu poeții A’ihai Betjiuc 

;i Mihu Dragomir. Lăudabilă este 
organizarea de demonstrații spor- 

e și artistice cu caracter propa- 
ndistic, ca de pildă la întovărășirea 
ricolă din corn. Fundehi sau la Casa \ I. C.F.R. Timișoara—C.S. Oradea

cultură a tineretului din raionul /(cat. B) Ir. ultima etapă gazdele au
1. Gheorghiu-Dej. Credem însă că lobținut un meci egal pe teren propriu, 
sibilitățile mari ale clubului ar tre- 
i folosite mai intens în această im- 
rtantă muncă.
In sfîrșit, remarcăm grija cu care 
e susținută munca de agitație vi- 
ală și de popularizare a celor mai 

seamă acțiuni și
xrtive. Atît în sediul clubului cît și 
incinta parcului, este ilustrată cu 

sosință această grijă. In holul prin- 
ial s-a organizat o reușită expoziție- 
Kurs cu panouri ilustrate pe 
•ții sportive. Cele mai bine realiza- 
: rtigbî, atletism, gimnastică. In 
înd, și un concurs-foto pentru a- 
itori. Iată, doar cîteva exem- 

care dovedesc, interesul și dra- 
>tea conducerii clubului Dinamo cît 
a sportivilor și activiștilor dinamo- 
ti pentru activitatea de propagandă 
educație sub principalele ci aspecte.

N. MARDAN

Cel mal bun sistem de joc

U.T.A. a dovedit că cel mai bun 
sistem de joc este cel pe care o echi
pă îi poate aplica mai bine, cel care

al Științei București, iar Aleț- 
activat pînă la - stabilirea la 

la Giurgiu. Alolnar, fundașul 
a debutat duminică în catego- 
pînă atunci jucase la Victoria 
Cu el, precum și cu alți doi 
jucători (Merle și Budai), 
și-a completat efectivul destul

ideologic, 
fost con- 

propagan- 
ne-a ară- 
anlrenorii

trăgătorul 
și Dunii-

rezultate ale 
profesioniste 

chipe ale țării este formația Partizan 
din Tirana, care a cîștigat anul aces- 
ta Cupa R.P. Albania. Echipa Parti
zan a obținut rezultate foarte bune 
Ia turneul din cadrul Spartachiadei 
Armatelor Frățești și, recent, a 
dat la limită (0—1) în meciul 
echipa bulgară Levski, disputat 
Sofia.

In prezent, fotbaliștii albanezi
pregătesc pentru' a primi vizita echi- 
pei orașului București, care va juca 
la Tirana la 29 noiembrie și 3 de
cembrie.

ce- 
ctl 
la

se

*
• LONDRA 24 (Agerprcs). —
In etapa de sîmbătă a carftpionatu-* 

lui primei ligi profesioniste s-au în
registrat următoarele rezt’tale; IV7est 
Bromwich Albion —Newcastle 2—1, 
Birmingham — Tc.tenham 4—0, Ar
senal — Chelsea 3—0, Aston Villa 
— Preston 2—0, Leeds — Blackburn 
4—2, Blackpool —Manchester Citi) 
0—0, Manchester United — Luton 
Town 2—1, Nottingham — Everton 
2—1, Bolton — W oluerhampton 2—1. 
Portsmouth — Burnley 4—2, Leicester 
City — West Ham United 3—0. 
In clasament conduce Arsenal at 25 
puncte. Cele trei echipe, împotriva 
cărora va 'juca o combinată bttctireș- 
tcană, ocupă următoarele locuri: West 
Bromwich locul 4 cu 22 puncte, New- 
ca'"e locul 7 cu T9 puncte și Tot
tenham Londra locul 15 cu 16 puncte.

înaintea ultimei etape

Cîteva oLservatiuni asupra jocurilor din categoriaB

i- 
te

Panică in careul feroviar! Mingea va fi reținută, insă, piuă la urmă de 
portarul echipei gazdă (Fază din meciul Rapid II — C.S.M.S. Iați).

(Foto: B. Ciobanu)

ono sport

categor'ei B mai au de disputat ul
tima etapă ■ duminică 30 noiembrie.

I De aceea în Programul concursului 
Pronosport nr. 48 sînt prevăzute în
tîlniri din cedrul categoriei B și a 
campionatului italian.

I. C.F.R. “ - - - -

iar oaspeții au învins. Pronostic : 1 și 2. 
II. Unirea Iași—Rapid 2 București 

(cat. B) Echipa ieșeană a dovedit că 
știe să lupte pentru ' ‘ "
au sarcină deosebit 
nu este exclus să 

performanțe 1 Pronostic : 1 și 2.
■ ■ " ' r ui C.S.M. Reșița—Corvinul Hune

doara (cat. B) In ultima etapă aceste 
echipe att jucat rn deplasare și au fost 
[învinse. Pentru a re apropia de lider 
gazdele vor depune toate eforturile 
[ca să obțină victoria. Nut este exclus 
însă ca oaspeții să obțină un meci 
legal. Pronostic: I și X.
. IV. Minerul Lupeni—Industria Str
unei C, Turz'i (cat. B) Liderul seriei 
are toate șansele de a obține victoria 

'și prin aceasta să se mențină pe pri- 
imtti Ioc. Pronostic: 1.
' V. AMF.PA—C.S. Tg. Mures (cat. B) 
[După meciul nul re lizat la Timișoara, 
gazdele au toate șansele de a obține

victorie. Oaspeții 
de dificilă însă 
obțină victoria.

victoria, mai ales că joacă pe teren 
propriu. Pronostic: 1.

VI. Dinamo Birlad—C.S.M.S. Iași 
(cat. B) In ultima etapă dinamoviștii 
au realizat un meci egal în deplasare, 
în timp ce ieșenii au fost învinși la 
București.

Dacă avem în vedere că gazdele 
cedează greu pe teren propriu, pro
nosticurile acestei întîlniri sînt: 1 și X.

VII. Tractorul Orașul Stalin—C.F.R. 
Arad (cat. B) O te.lîlnire deosebit de 
echilibrată, în care prima șansă este 
de partea gazdelor. In ultimul timp 
oaspeții au reușit însă o serie de re
zultate valoroase și credem că pot rea
liza un meci egal. Pronostic 1 și X.

VIII. Progresul Suceava—Gloria 
Bistrița (cat. B) Un meci în care 
Progresul are prima șansă atît pentru 
faptul că joacă acasă cît și pentru ace
la că are neapărată nevoie de puncte. 
In timp ce gazdele au pierdut la li
mită în ultima etapă, oaspeții au pier
dut la scor Pronostic: 1.

IX. Milan—Fiorentina (comp, ita
lian) Gazdele au prima șansă în a- 
ceastă. întîlnire. De altfel, în ultimele 
etape au înregistrat rezultate bune. 
Oaspeții se pane că trec printr-o criză 
internă care influențează comportarea 
lor. Pronostic : 1.

X. Lazio—Roma (camp, italian) 
Derbiul echipelor din Roma este des
chis oricărui rezultat. Pe baza ulti
melor rezultate, prima șansă o are

Caracteristica penultimei etape a 
categoriei B au constituit-o numeroa
sele scoruri strinse. Excepție a făcut 
întîlnirea de la Cîmpina, dintre Po
iana și Gloria Bistrița (4—0).

PE SCURT DESPRE NIVELUL
INTILNIRILOR...

La capătul unui meci dinamic, 
spectaculos. Unirea Iași a reușit să-și 
adjudece pe merit victoria în meciul 
cu Flacăra Moreni" — așa își înce
peau transmisia telefonică corespon
denții noștri de la Iași. Atențiunea de 
mai sus este tot atît de valabilă și 
în cazul altor întîlniri, ca de pildă 
C.S. Oradea — C.S.A. Sibiu (oră- 
denii au realizat duminică a doua lor 
victorie pe teren propriu), .C.F.R. Arad 
— Corvinul Hunedoara (în care echi
pa oaspe, deși învinsă, a arătat o 
bună pregătire) și Gaz Metan — Trac
torul Orașul Stalin. Dacă aceste me
ciuri s-au' detașat în mod special în 
ce privește valoarea lor tehnică ri
dicată, nu este mai puțin adevărat 
că și aproape toate celelalte întîlniri 
s-au desfășurat la un nivel destul de 
bun.

Lazio, însă nu este exclus ca această 
întîlnire să se termine cu un reziultat 
de egalitate. Pronostic: 1 și X.

XI. Bologna—Internazionale (camp, 
italian) Avantajul terenului are un rol 
hotărîtor în această întîlnire, mai ales 
că Internazionale n-a reușit să cîștige 
la Bologna decât odată în ultimii 4 
ani. Pronostic: 1 și X.

XII. Uriinese—Torino (camp, italian) 
Gazdele au dovedit multă ineficaci

tate în ultimele întîlniri, în timp ce 
Torino este o echipă capabilă să facă 
orice rezultat. Pronostic: 2 și X.

CONCURSUL PRONOEXPRES

Așa culm am' mai scris, concursul 
Pronoexpres nr. 44, a infirmat păre
rile acelora care credeau că premiul 
1 va răniîne în picioare... pe timp ne
limitat.

Acest lucru a fost realizat de par
ticipantul Csaszar Eugen din Petro
șani care jticînd o schemă de mai 
multe numere a obținut în total 9 
premii în valoare totală de 275.698 lei. 
Și dumneavoastră puteți obține premii 
importante jucînd diferite scheme, re
duse, care vă măresc considerabil 
șansele.

Nu uitați! Astăzi este ultima zi 
cind vă mai puteți depune bu'e'inele 
la concursul Pronoexpres nr. 45.

O Tragerea concursului Pronoexpres 
nr. 45 va avea loc mî'ine miercuri 26 
noiembrie la ora 19 în sala din str. 
Doamnei nr. 2.

Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronosport.

LA CAPITOLUL DISCIPLINA 
MAI ȘINT INCA DATORNICI...

De 11 o etapă la alta, numărul celor 
care încalcă legile sportivității este 
tot mai mic. Totuși, duminica trecută, 
am înregistrat doi jucători eliminați 
(Tocilă — C.S.M.S. Iași și Atilea — 
Rapid 2 București) pentru că au prac
ticat un joc periculos. Socotim că o 
analiză 
cluburile sportive respective va fi utilă 
tuturor jucătorilor. Este adevărat însă 
că tendința către un joc dur a fo6t 
tolerată și de arbitrul meciului (Pe
tre Badea — Orașul Stalin), care ar 
fi trebuit să sancționeze de la început 
încercările jucătorilor — în 
ale feroviarilor — de a juca 
tare. Și cu aceasta trecem la 
capitol, în care va fi vorba...

a acestor cazuri făcută în

...DESPRE ARBITRAJE

special 
prea... 

un alt

Etapa a evidențiat faptul că, 
ncral, arbitrajele au fost la înălțime, 
întîlnirile avînd o desfășurare nor
mală, liniștită, în limitele regulamen
tare. In această privință, exemplul 
cel mai ilustrativ îl reprezintă arbi
trul Gh. Ionescu-Galați, care a con
dus întîlnirea uintre Foresta Fălticeni 
și Dinamo Bîrlad. Dovedind mult tact, 
el a știut să tempereze pe unii juca
tei i, determinîndu-i să se comporte 
așa cum trebuie. In schimb, corespon
dentul nostru din Ploești, M. Bedro- 
sian, ne-a subliniat calitatea slabă a 
arbitrajului prestat de Francisc Ma- 
teescu-București, care a condus par
tida dintre Prahova Ploești și Unirea 
Focșani. Acest arbitru, deși posedă o 
bogată experiență și este apreciat ca 
unul dintre arbitrii noștri buni, a 
fost deseori departe de faze, a apre
ciat greșit unele infracțiuni, n-a ținut 
reama de indicațiile arbitrilor de tușe. 
De aici, cum era și firesc, au rezultat 
unele decizii greșite.

în ge-

ACUM, ÎNAINTEA ULTIMEI 
ETAPE

ultima etapă a turului sînt pro- , . ,, L-i- --.n_In i 
gramate mai multe întîlniri-cheie pei 
tru echipele clasate în prima parte a 
clasamentului.

In centrul atenției generate stă în 
seria I întîlnirea dintre actualul lider. 
Minerul Lupeni, și Industria Sîrmei, 
clasată în prezent pe locul secund. 
In caz de victorie, minerii nu numai 
că vor fi campioni ai turului, dar vor 
avea un bagaj substanțial de puncte.

In seria a doua. Rapid 2 are de dat 
un examen deosebit de dificil la lași, 
în fața echipei Unirea, în momentul 
dc față clasată, pe locul 3.. Indiferent 
de ' rezultat, feroviarii re pot numi 
„eămpior.i de toamnă". Socotim însă 
că ei sint interesați să obțină vic
toria pentru că, în caz contri r, ieșenii 

I se vor apropia la numai două puncte.
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Principalele 
ale apropiatului sexon c! scki si LoL

Deoarece pînă la începerea sezonu
lui de schi a mai rămas o perioadă re
lativ scurtă, ne-am adresat antrenoru
lui federal prof. PETȘtE FOCȘENEA; 
NU, pentru a ne da o serie de amă
nunte despre activitatea schiului in 
anul viitor.

— Apropiatul sezon, ne-a declarat 
dinsul, va fi caracterizat prin radicala 
cotitură ce se va face în activitatea 
de masă a schiului. Această cotitură 
constă într-o largă acțiune de popii; 
larizare a schiului în toate localitățile 
de munte. Scopul acțiunii este de a 
angrena un cît mai mare număr de 
copii și tineri între 8 și 16 ani în 
practicarea acestui sport, fapt careva 
asigura o bază de masă din care să 
fie selecționați viitorii schiori fruntași. 
In această largă activitate, pe lingă 
acțiunile F.R.S.B., care se vor bucura 
și de sprijinul Ministerului Invățăniîn- 
tului și Culturii, vor fi angrenate și 
comisiile regionale, colectivele și clu
burile sportive. Biroul F.R. Schi-Bob 
a aprobat recent planul de activitate 
a centrelor de schi, a elaborat regu
lamentul de funcționare, iar colegiul 
de antrenori .va pune la dispoziția an
trenorilor și instructorilor programe de 
studii. Pentru împrospătarea cunoș
tințelor, între 9-13 decembrie va fi or
ganizat un curs la Poiana Stalin 
la care vor participa antrenori, in
structori, foști schiori fruntași, absol
venți ai Institutului de Cultură Fi
zică cu specializarea schi etc. O im
portantă sarcină revine cluburilor și 
colectivelor sportive, precum și comi
siilor regionale și raionale, care tre
buie să organizeze cît mai multe con
cursuri pentru copii și tineret. Cei 
2.000 dș cbrnponențr aî celor 20 de 
centre vor fi angrenați și în concursu
rile Spartachîadci de iarnă a tinere
tului, precum și în întrecerile pentru 
cucerirea insignei de schior.

— Comisiile regionale vor avea sar
cini snecia^e ?

— Da. La recentele conferințe ale 
comisiilor regionale s-a discutat în 
mod amănunțit situația din regiunile 
respective. In toate conferințele s-a ajuns 
la concluzia că trebuie acordată aten
ție deosebită activității de masă. Ca 
urmare, majoritatea comisiilor regio
nale vor organiza centre de schi cit 
caracter regional, vor iniția 
pentru copii și tineret.

— Cum se va desfășura 
competițională internă?

— Preocuparea deosebită 
tivitatea de masă nu ne va îndepărta

concursuri

activi tal ea

pentru ac-

A apărut 
Revista de șah 
(Nr. 11) 1958

cu următorul cuprins : 
activitate organizată în rîndu- 
șahiștilor tineri.

vechilor maeștri: A-

> ° 
rile

1 D. Ulianov: Pe cînd jucam șah 
|cu fratele meu.

Teoria modernă.
.O nouă idee în sistemul Cigorin al 

apărării spaniole (V. Urseauu) 
I Partide și finaluri 
. Din partea 
■dolf Albin 
I Partide de la 
la Portoroj și 

I internaționale 
1 Ce este
| Activitatea șahistă în țară

Din toată lumea

turneul interzonal de 
de la alte concursuri 
și interne 

calitatea" (Tr. Ichim)

C. S. M. Reșița 
campioană de toamnă 

la handbal
REȘIȚA 23 (prin telefon). Aproape

5.(X)0  de spectatori au asistat sîm- 
b.dă după-atniază la jocul de handbal 
masculin dintre formațiile C.S.M. 
Reșița și C.C.A. București. Rezultatul 
acestei partide era hotărîtor în lupta 
pentru titlul de campion de toamnă 
in categoria A. Jucînd excepțional, in 
special în repriza secundă, handiba- 
liștii reșițeni au obținut o categorică 
victorie, . întrecînd formația bueureș- 
teană cu scorul de 10—3 (4—1) prm 
punctele înscrise de Jochmami (5), 
Lindenbach (3), Ferenschutz, Kalef, 
respectiv Șelaru, Ligner II și Căli
mări. Foarte bun arbitrajul lui Cons
tantin Căpățînă (Buzău).

Ca urmare a acestui rezultat, echipa 
reșițeană a acumulat 18 puncte și a 
trecut astfel pe primul loc in clasa
ment.

GH. DOBRESCU
corespondent

competițională a schio- 
Conform tradiției, con-

republican pentru

vor avea boberii ? 
de întrerupere, bo- 
din nou în cadrul 

ia-

de activitatea 
rilor fruntași, 
cursul cîe deschidere se va desfășura 
la Predeal la 4 ianuarie 1959, și. va 
cuprirtde prebe" de slalom, fond și să
rituri. In continuare cluburile, colec
tivele și comisiile regionale vor orga
niza concursuri cu caracter republican 
și regional (Cupa Voința, C.C.A'., Di
namo, Cupa celor 6 regiuni, Mogoșa, 
Paring etc.). Campionatul republican 
pentru seniori se va desfășura la Po
iana Stalin între 5—15 martie (pro
bele alpine), Borșa (săriturile) și pro
babil Păltiniș (fondul). Pentru ediția 
1959, participarea la finalele campio
natelor republicane este condiț'onată de 
participarea la campionatele regionale, 
care este obligatorie pentru toți schiorii. 
F.R.S.B. va mai organiza Cupa Fe
derației (4—5 aprilie în Bucegi), pre
cum și un concurs 
școlari.

— Ce activitate
— După trei ani 

berii se vor întrece 
campionatului republican (7—11 
nuarie) pe pîrtia de la Poiana Stalin'. 
Tot în acest sezon se va desfășura 
prima ediție a Cupei Federației (15—16 
ianuarie). Pentru promovarea viitori
lor boberi, federația va organiza un 
concurs republican pentru sanie și 
scheleton, care se va desfășura con
comitent cu Cupa R.P.R. Precizez că 
la campionatul republican, fiecare co
lectiv și club participant va fi obligat 
să prezinte și două echipaje de tine
ret.

— Ce ne puteți spune despre activi
tatea internațională ?

----Pe prim plun-al activității m 
naționale se află Spartachiada Mili
tară Internațională a Armatelor 
Frățești. Valoarea participanților 
complexitatea probelor (în afara 
bclor clasice alpine și nordice 
avea loc și întreceri la biâtlonul 
dern și patrulă) cer 6 preocupare 
sebită pentru o cît mai bună compor
tare și pentru judicioasa rezolvare a 
tutffror problemelor de organizare. Al 
doilea mare concurs internațional se 
va disputa tot la Poiana Stalin, în
tre 6—8 februarie și va fi dotat cu 
Cupa Tineretului. Se vor desfășura 
probele alpine pentru tineri pînă la 21 
de ani. Pentru acest concurs au fost 
invitate următoarele țări: Bulgaria, 
Polonia, Ungaria, Cehoslovacia. R.D. 
Germană, Franța, Austria, Italia, El
veția, Iugoslavia. R. F. Germană și 
Finlanda. Schiorii fruntași vor mai 
participa la o serie de concursuri peste 
hotare.

Cu aceasta, convorbirea noastră a 
luat sfîrșit. Am mulțumit prof. Petre 
Focșeneanu pentru, prețioasele date pe 
care ni le-a pus la dispoziție și ne-am 
exprimat convingerea că Biroul F.R. 
Schi-Bob, ca și toate organele care se 
îngrijesc de activitatea schiului, nu 
vor precupeți nici un efort „pentru în
deplinirea cu succes a tuturor proble
melor care le stau în față.

D. ST.

Tot mai multe sînt inițiativele lua
te în ultimul timp în vederea stimu
lării rugbiului deschis. Pe această 
linie se încadrează și competiția or
ganizată de F.R.R. și dotată cu „Cupa 
încercărilor". Trofeul a fost cîștigat 
de echipa C.F.R. Grivița Roșie, care 
în acest campionat a marcat cel mai 
mare număr de încercări: 49. Locu
rile următoare sînt ocupate de: Di
namo cu 37 încercări, C.C.A. 36, Con
structorul 34, Progresul 31, Știința 
Timișoara 16, C.S.U. Iași 9, C.S.A. 
Ploești 7, ~ 
rești 2.

34, Progresul 31, Știința

Rapid 4 și C.S.U. Bucu-

!n meci restanță la cat. C

BOCȘA ROMINA, 23 (prin tele
fon). — Meciul restanță din categoria 
C seria a VJ-a dintre echipa locală 
Metalul și Unirea Rm. Vîlcea, a luat 
sfîrșit cit victoria Metalului cu 3-1 
(2-1). Golurile au fost marcate de 
Bîrzu (min. 6, 43, 83) pentru Metalul 
și Marin Traian (min. 12) pentru U- 
nirea.

T. ȚARANU-coresp.★
In urma acestei victorii, Metalul a 

trecut pe locul II! în clasament; Uni
rea a rămas pe locul VII. _L_

12.000 de spectatori vor putea asista 
la meciurile de hochei de pe patinoarul artificial

Acesta este patinoarul artificial din parcul „23 August". Tribune frumoase, 
perfectă din orice loc, condiții de joc dintre cele

Cu

pro- 
vor

mo-.
deo-'

privirea ațintită pe manometrul compresorului, ing. Cornelia Tomasian, 
conducătorul tehnic al instalației frigorifice, reglează presiunea 

vaporilor de amoniac.
apăsare de buton șl unul din
trei compresoare a pornit să

Vaporii de amoniac și-au

O 
cele 
duduie, 
început călătoria lor lungă, prin miile 
de metri de țeavă ai pistei de gheață 
a patinoarului artificial. Astfel, una 
din cele mai moderne, mai bine uti 
late baze sportive a fost dată în fo
losință.

încă o expresie vie a grijii pe care 
Partidul și Guvernul o au față de 
nevoile mișcării de cultură fizică și 
sport din țara noastră, patinoarul ar
tificial va ajuta din plin la dezvol
tarea hocheiului pe gheață și a pa
tinajului artistic, asigtirînd posibili
tăți de desfășurare organizată și me 
todică a antrenamentelor și compe
tițiilor. In acest fel, avînd la dispo-

O COMPETIȚIE A TINEREȚII: 
„CUPA CONSTRUCTORUL"

Prima etapă a „Cupei Constructo- 
i rul“ a demonstrat o dată mai mult 

utilitatea introducerii jucătorilor ti- 
. neri în echipele divizionare. Toate 

cele patru echipe participante (C.S.A. 
Ploești. C.S.U. Buc.. Dinamo și Con
structorul) au folosit din plin acest 
prilej pentru a promova jucători din 
echipele de juniori și tineret, Acest 
lucru a dus la un plus de interes, 
tinerii rugbiști practicînd un joc des
chis și eficace. O mențiune specială 
se cuvine echipei Constructorul, care 

- a făcut — în compania studenților 
bucureșteni — o partidă foarte bună, 
ceea ce i-a adus aplauze la scenă 
deschisă. Scorul de 34—0 (18—0) pen 
tru Constructorul oglindește fidel si
tuația de pe teren.

In cel de al doilea meci, echipa 
j militarilor ploeșteni a reușit să în

treacă tînăra formație dinamovistă cu 
scorul de 14—10 (0—10). In prima 
repriză, dinamoviștii au folosit 10 
tineri, echipa dînd randamentul scon
tat (a condus de altfel cu 10—0). In 
a doua parte a jocului însă, cînd au 
fost introduși „rutinații" Manoileanu, 
Vantropa, Szilagi ș. a. partida a de
venit 
reducă 
victorie,

anostă, ploeștenij reușind să 
scorul și chiar să obțină o 
nescontată inițial, cu 14—10.

V. HOSSU, coresp.

• fn
— Aeronautica Buc. 11—5 (8—3).

categoria. B : Petrolul Placști

mai fi la

București 
cele mai 

acest gen

din
din
de
aparataj teh-

Sokolovo din Praga), pati-

atunci cînd afară termo-

ziție patinoarul artificial, activitatea 
de pregătire și competițională în a- 
ceste două sporturi nu va 
cheremul capriciilor vremii.

Patinoarul artificial 
poate fi socotit una 
moderne baze sportive 
din Europa. Dotat cu 
nic din R. Cehoslovacă (instalațiile 
frigorifice au fost livrate de uzinele 
C.K.D.
noarul artificial va putea fi utilizat 
chiar și
metrul va arăta + 18 grade. Tot 
din R. Cehoslovacă este și sistemul 
de cronometraj electric, sincronizat în 
așa fel, îneît el va putea fi comandat 
automat.

Despre instalația frigorifică se mai 
poate spune că și ea este complet 
automatizată, toată uzina fiind de
servită de un inginer și cîțiva tehni
cieni. Automatizarea instalației fri
gorifice ușurează mult munca, în sen
sul că temperatura și presiunea va
porilor de amoniac sînt dirijate fără 
ca să fie oprită instalația.

Au fost aprobate 
la hochei

Au mai rămas puține zile pîmă cînd 
se vor disputa primele partide din 
cadrul campionatului republican de 
hochei pe ghiață pe anul 1958. In ve
derea începerii acestei competiții, fe
derația de specialitate a terminat de 
ctirînd lucrările de transferare și astăzi 
sîntem în măsură să anunțăm cititori
lor noștri modificările produse în Io
turile principalelor echipe.

Astfel, au fost aprobate transferă
rile jucătorilor Fenke Francisc, Fenke 
Ludovic, Lako Iosif, (Recolta Miercu
rea Ciuc) și a jucătorului lo&if Incze 
IU (C.C.A.) la colectivul sportiv Ali
mentara Tg. Mureș. De la Recolta 
Miercurea Ciuc vor mai pleca în afara 
celor trei hocheiști am.tntiți mai sus și 
Anton Biro, în prezent student Ia Cluj 
și legitimat pentru Știința Ckij, Lu
dovic Csaka II la Progresul Gheor- 
ghieni, Dezideriu Varga și Ioan Fe- 
renczi la Voința Miercurea Ciuc.

unde se poate sta comod, vizibilitate 
mai bune.

fiir
doi 
sîi 

buf e

Folos:ndu-se experiența unor pat 
noare moderne s-au luat măsuri c 
operația de curățire a zăpezii de [ 
gheață să se facă rapid, prin sisterr 
de șcurgere fixe.

Cîteva cuvinte despre baza spo 
tivă. Ea este înconjurată din tr 
părți cu frumoase tribune din betoi 
care vor putea adăposti 12000 d 
spectatori. Demn de subliniat esi 
faptul că iluminatul (32 de becuri
1.000  de wați) nu va împiedica v 
zibilitatca, instalația electrică 
racordată de copertinele celor 
tribune. In corpul tribunelor 
locuri special amenajate pentru 
și instalații sanitare.

Patinoarul artificial constituie 
mîndrie pentru Capitala noastră, fiir 
— și ca linie arhitectonică — 
bază sportivă deosebit de frumoas

De cîteva zile ea este la dispoziț 
sportivilor pentru antrenamente și 
curînd va fi deschisă și pentru spe 
tatori, odată cu începerea primei 
meciuri din cadrul campionatului r 
publican de hochei pe gheață.

Amoniacul a început să circule pi 
țevi și ele au și îmbrăcat haina 

albă de gheață
Fotografii: lom Mihăicâ

primele transferări 
pe gheată

Interesant de subliniat este faf 
că trei dintre cci mai buni portari 
juca în actualul sezon la alte echi 
din cauză că și-au schimbat locul 
producție. Astfel, portarul Știit 
Cluj, Dan Stafie, va apăra poarta e< 
pei Steagul roșu din Orașul Sta 
Valeria Tulbure de la Steagul r 
Orașul Stalin a trecut la C.C.A. Bu 
rești, iar Francisc Sprencz II de 
Știința Cluj la Recolta Miercu 
Ciuc.

In afara acestor cereri de tran: 
rare, federația de specialitate a i 
aprobat și altele, după cum urmea: 
N. Turceanu de la Surtanul Se 
Alba, R. Antonia și Victor Guțu de 
TAROM la Victoria M.I.B.C. Bu 
rești, Iosif Otvos de la Progrr 
Miercurea Ciuc la Voința MiarcL 
Ciuc și Tiberiu Geczo de la Alin 
tara Tg. Mureș la Voința Mierct 
Ciuc.



In mai puțin de un an, Reșița a devenit SCRISOARE DIN BERLIN
un important centru de natație

’ „Patru fetițe cu oarecare talent nu este un lucru chiar atît de neobiș
nuit"— și-au spus unii dintre cei care se ocupă cu notația, încercind să-și 
explice performanța tinerelor ‘înotătoare din Reșița, care — cu trei luni 
in urmă — veneau să șteargă de pe tabelă cel mai vechi record republican 
de copii, cel de la 4x50 m. liber fetițe.

„Bazinul acoperit începe să-și spună cuvîntul" — au exclamat alții, 
la vestea recordului stabilit.

Și una si alta, ne-am gindit noi: și copii de talent și bazinul aco
perit. Dar trebuie să mai fie ceva Za 
seamnă, ce-i drept, VALOARE, dar 
'poți să alegi.
O dală cu primirea rezultatelor în

trecerii desfășurate recent între elevii 
orașelor Reșița și București, s-a risi
pit orice nedumerire față de primul 
record reușit cu trei luni în urmă de 
cele patru fetițe din Reșița. De ase
menea, părerea noastră își găsise o 
puternică confirmare. Și iată de cc:

a) La mai puțin de un an de la 
inaugurarea piscinei acoperite, repre
zentativa de eievi a orașului Reșița reu
șește un rezultat foarte strîns (134— 
137) în fața unei valoroase selecțio
nate a orașului București, cel mai pu
ternic centru de natație al țării.

b) Tinerii înotători reșițeni și-au 
dat o contribuție însemnată la nume
roasele recorduri de sală realizate în 
cele două zile de concurs.

c) Cîteva probe s-au soldat cu re
zultate deosebit de bune din partea 
înotătorilor reșițeni, ca de pildă: 
(Mariana Wagner la 50 m. bras); 
(Dita Langer la 50 m. liber); 
(R. Ladner la 50 ni. liber) și 
(R. Ladner la 50 iu. fluture).

★

Fără îndoială că Ia baza acestor 
iese obținute de înotătorii 

intr-o perioadă relativ scurtă, 
preocuparea pentru dezvoltarea înotu-

mijloc, căci un record de ștafetă în
moi presupune și MASĂ, de unde să

Iui, grija necontenită față de cadrele 
tinere, precum și priceperea și munca 
neobosită de care dă dovadă antre
norul din localitate I. Schuster. „A- 
ccstea sînt primele roade dobindite de 
notația reșițeană, ne-au spus antreno
rii bucureșteni Ia reîntoarcerea lor în 
Capitală. Veți mai auzi lucruri fru
moase despre înotătorii din Reșița, 
înaintea concursului oficial am vă
zut numeroși copii, intre 5 și 6 ani, 
înviind destul de corect 25 m. craul, 
bras sau spate". In felul acesta este a- 
sigurată dezvoltarea armonioasă a na- 
tației reșițene, iar actualii performeri 
ai probelor de copii vor deveni în cu-

In
toți 
sînt

41.7
34.7
29,2
33,4

suc- 
reșițeni 

stau

coiectivul nostru, 
membrii U. C. F. S. 
cu cotizația la zi

(Urmare din pag. 1)

acestei evidențe avem întotdeauna si
tuația clară a cotizațiilor și în func
ție de aceasta cunoaștem secția 
spre care trebuie să ne îndreptăm 
în mod deosebit atenția.

Pentru stimularea activității spor
tive a membrilor U.C.F.S. din colec
tivul nostru sportiv am organizat o 
serie de campionate dc casă la șah, 
tenis de masă, fotbal ș. a. De un 
real succes s-a bucurat competiția de 
fotbal organizată pentru cei vîrstnici. 

prezent studiem posibilitatea or
ganizării altor competiții atractiv- 
recreative.

Pentru mărirea activității colecti
vului vom organiza în viitorul sezon 
secțiile de atletism, canotaj și nata
ție. De asemenea vom introduce, încă 
din acest an, întruna din secții, 
gimnastica de producție. După ce vcm 
trece de faza experimentala vom ex
tinde gimnastica de producție și în 
celelalte secții. In vederea organizării 
întrecerilor din cadrul Spartacliiadei 
de iarnă, am început de pe acum să 
ne ocupăm de crearea celor mai bune 
condiții. Spre această competiție ne 
îndreptăm toată atenția, deoarece 
ne-am luat angajamentul să angre
năm în întreceri 800 muncitori. Dez
voltarea activității sportive în cadrul 
uzinei ne ajută efectiv la strîngerea 
la timp a cotizațiilor. Acesta este de 
fapt „secretul" realizărilor noastre...

rînd viitorii campioni și recordmeni ai 
țării. Locul lor — și aceasta este foar
te important — 
înotători, 
programului

care 
de

va fi luat de micuții 
au evoluat în timpul 
deschidere.

★
obținute de înotătorii re
amintit, cu părere de rău,

Succesele 
' ițe ui ne 
de activitatea nesatisfăcătoare care se 
duce 
trate 
greu 
ceste 
tineri 
și util sport. Mai degrabă credem că 
este vorba de o comoditate rău înțe
leasă din partea antrenorilor, care aș
teaptă ca de la sine să Ie sosească 
elemente pe care să le pregătească, fără 
ca în această direcție să depună o 
muncă în plus.

Recentele succese obținute de înotă
torii reșițeni ar putea să-i pună pe 
gînduri p ■ antrenorii din Sibiu și Tur
da și să i urnească, astfel, din indi
ferența in care se complac de atîta 
vreme.

la Sibiu și Turda, orașe înz:s- 
și ele cu piscine acoperite. Cu 
ne-ani putea închipui ca în a- 
două orașe nu se găsesc destui 
dornici să practice acest frumos

G. NICOLAESCU

Tinerelul s-a impus din nou 
în finala campionatului republican de șah

Luni dimineața, o dată cu desfășu
rarea ultimelor trei partide întrerupte 
(Voicolescu—Ciocîltea 0—1, Radovici 
— Soos 0—1, Giinsberger—Troianes- 
cu V2—’/,) s-a încheiat cea de a Xl-a 
ediție a campionatului individual de 
șah al R.P.R. Clasamentul final este 
următorul: 1. Bălăriei 12
Reichif, Szabo, Alexandrescu 
5. Ciocîltea II p, 6. Radovici 
7—12. Pavlov Soos, Part os, 
Troianescu, Giinsberger 10 p, 
Voiculcscti', Bozdoghină.

p. 2—4 
ll'A P- 
10>/3 p, 

A’egrea, 
13—15.

. .____ , .. o . .... Mltitelu
S’/2 P, 16—18. Gavrilă, Botez, Radu
lescu 8 p, 19. Breazu 7 p, 20. 
Moisini 5'/2 p-

Finala din acest an a fost foarte 
pasionantă. Pînă în ultima rundă in
certitudinea a plutit deasupra numelui 
cîștigătorului. însuși procentajul rea
lizat de învingător (doar 63 la sută 
din punciele posibile) vorbește despre 
echilibrul de forțe cârc ă domnit în 
tot timpul turneului. Intre primul și 
al 12-lea clasat diferența este doar 
de două puncte, fapt rar îutîlnit în- 
tr-un turneu cu 20 de. parțeipanți. 
Aceasta demonstrează că la actuala 
ediție a campionatului o singura par
tidă putea răsturna întreaga confi
gurație a primelor locuri.

Turneul final ne-a arătat tin fapt 
îmbucurător: acela că în rîndul frun
tașilor șahului nostru diferența de 
forțe s-a echilibrat simțitor. In mo
mentul de față dispunem de un lot 
numeros de șahiști valoroși, în rîndul 
căruia predomină tineretul.

Tînărul maestru Iuliu Szabo a fost 
ta un pas de a obține cel mai mare 
succes din cariera sa. Alături de el 
Radovici și Giinsberger s-au aliat 
permanent pe primul plan' al întrece
rii, dar 
dicat să 
compact 
Partos, 
și combinativ și mal ales evoluția 
celentă în a doua jumătate a turneu
lui, a imprimat un ritm mai rapid fi
nalei, scoțînd-o din trena lentă im-

pusă de amatorii de remize. In ulti
mele zece runde Pavlov a pierdut o 
singură partidă, iar Partos două, reali- 
zînd în schimb oinci și respectiv șase 
victorii. Bozdoghină, posesorul unui re
marcabil talent combinativ, ca și 
Gavrilă de altfel, .au jucat numai cî- 
teva partide bune. Pe viitor ei Vor 
trebui să-și îndrepte mai serios aten
ția spre însușirea apărării, avînd posi
bilități reale de a deveni elemente de 
bază ale lotului nostru reprezentativ. 
Au deziluzionat „Boțez și Breazu și 
într-o bună măsură Voicufescu, de la 
care așteptam un rezultat mai bun. 
Tînărul’ Moisini, debutant într.o fi
nală de campionat republican, nu are 
încă rutina unei competiții de aseme
nea forță. El a reușit însă să termine 
la egalitate aproape toate partidele 
cu maeștri. Cu ceva mai multă îndrăz
neală (și fără tracul care l-a slăpînit 
o bună parte din timp) Moisini putea 
realiza un punctaj superior.

Trăgînd învățăminte din acest tur
neu, jucătorii fruntași din țara noas
tră vor putea 
contribuind la 
șahului nostru.

lichida lipsurile ivite, 
creșterea neîncetată a

tin finiș mai. slab' i-a împie- 
ocupe primul loc. In pluton 
au sosit tinerii Pavlov, Șods', 
Negrea. Jocul lor îndrăzneț 

ex-

Campionatele republicane individuale 
de lupte libere la juniori

CONSTANȚA 23 (prin telefon). E- 
diția din acest an a campionatelor 
republicane individuale de lupte libere 
juniori s-a bucurat de un frumos suc
ces. Dîrzenia cu care s-au întrecut 
timp de două zile cei 143 concurenți 
(reprezentînd 1.3 regiuni) a plăcut 
mult spectatorilor care au populat 
pînă la refuz sala sporturilor din 
localitate. Tinerii concurenți s-au do
vedit bine dotați fizicește și cu o 
bună pregătire tehnică, asigurînd ast
fel un nivel ridicat majorității parti
delor disputate. Subliniem comporta
rea bună a reprezentanților regiunilor 
Oradea, Timișoara și București, care 
au cucerit pe merit cele mai multe 
titluri de campioni republicani. An
trenorii Iuliu Pantici (Oradea), Ion 
Crisnic (Timișoara) și Vasile Cons- 
tantinescu (București) merită toate 
felicitările pentru frumoasele rezultate

noi-

• 1000 de întrebări și tot atîtea răspunsuri • „Fuhrerul sportului' 
vest german Daume recurge la provocări • Echipele naționale de fot 
bal și de box ale R. D. Germane se pot mîndri cu un bilanț rodnh 
Cind scriu aceste rtnduri, oamenii 

muncii din Republica Democrată Ger
mană se pregătesc să-și dea voiul 
candidaților Frontului Național în ale- 

pentru Camera Populară a 
Germane. (N.R. După cum se 
alegerile ținute săptămîna tre- 
s-au încheiat cu strălucita vic- 
a candidaților Frontului Națio- 
Preiutindeni, in orașe, ia sate, 

uzine, fabrici, școli și

de teapa sa nu-și vor atinge murdare 
scop. Din declarațiile pe care le-a 
făcut sportivii fruntași din intreag 
lume, membri ai comitetelor olimpici 
ai federațiilor internaționale, reiese c 
„cererea" lui Daume este de-a drepte 
hilară. Sportivii cinstiți din intreag 
lume ii condamnă 'pe cei care pc 
emite asemenea preienfii nerușinate { 
provocatoare.

gerile
R.D. 
Știe, 
cută 
țorie 
nai). 
in instituții, 
universități, dorința de a alege pe 
cei mai buni cetățeni in Camera Popu
lară animă milioanele de oameni ai 
muncii din R.D. Germană. Printre cei 
care se află pe listele de candidați 
intîlnim o serie de sportivi fruntași, 
care au reprezentat cu cinste patria 
lor in numeroase în'ilniri internațio
nale. Este vorba in primul rînd de 
studentul Institutului de Cultură Fi
zică și Sport din Leipzig, Manfred 
Pretissger, unul din cei mai buni să
ritori cu prăjina din Europa și de 
campionul mondial la ciclism, profe
sorul de educație fizică Gustav Adolf 
Schur.

Pentru a populariza marile realizări 
ale regimului democrat popular din 
Germania Democrată, an avut loc o 
serie de simpozioane ale sportivilor, 
organizate sub titlul: „O mie de în
trebări șl tot alitea răspunsuri". Ma
sele de sportivi care au participat la 
aceste întruniri au pus întrebări mem
brilor juriului — printre care se a'lat 
sportivi cunoscuțț . ca fotbalistul 
Schrbter. boxerul Behrendt, ciclistul 
Krichhoff ș.a. — în legătură cu acti
vitatea de zi cu zi a oamenilor mun
cii, cu activitatea culturală, științifică, 
sportivă etc.

Manifestațiile sportive și culturale, 
întrunirile tineretului, organizate in 
cinstea alegerilor pentru Camera 
Populară a R.D. Germane, au arătat 
încă o dată dorința fermă a tinere
tului liber german de a lupta pentru 
construirea socialisțnuțui și pentru u- . .. ___
nificarea pașnică a Germaniei inlr-un Wirth, Assmy și Meyer,
singur. .stat democrat și iubitor de 
pace. Sutele’ de mii de tineri sportivi 
din R. D. Germană au condamnat 
cu vehemență declarația provocatoare 
făcută la Hamburg de „fuhrertil 'spor
tului" vest-germah. Willi Daume, prin 
care acesta cerea (nici mai mult nici 
mai puțbf) ca federațiile de sport din 
R.D. Germană să fie excluse din fe
derațiile internaționa'e. In mitingurile 
care au avut loc a fost arătat adevă
ratul scop urmărit de forurile sportive 
din Germania de vest. Acestea nu văd 
cu ochi buni dezvoltarea continuă a 
mișcării sportive din Germania De
mocrată. Lor nu le convine ca Gustav 
Adolf Schur, Manfred Pretissger, 
Christa Stubnik, He’muth Recknagel 
și mulți al ți sportivi din R.D.G. si 
urce pe podiumul învingătorilor la 
diferite campionate de mare amploare. 
Dar calomniile lui Daume și ale celor

*
Nici o lună șt 'jumătate nu ne des 

parte de începerea noului an. Est. 
încă prematur să facem un bilanț a 
mănunțit al anului sportiv dar, de p 
acum, putem trage concluzia că spor 
tarile care au adus cele mai mult 
victorii culorilor republicii noastr 
dragi au fost schiul, atletismul, boxu 
și fotbalul. Și pentru că știu că prie 
tenii sportivi din R.P, Romină iubes 
ca și noi boxul și fotbalul, 
voi ocupa pe scurt de aceste 
discipline.

In acest an fotbaliștii noștri 
obținut două

a 
frumoase succese. A 

întrecut reprezentativa Raminiei și p 
cea a Norvegiei, terminind la egali 
tale cu Albania la Tirana și Poloni 
la Rostock, I.a capitolul infringer' ai 
consemnat doar una singură: 5— 
cu Norvegia la Oslo.

De asemenea, echipa Wismid Km 
Marx Siadt a avut o comportare str< 
luC'tă in „Cupa Campionilor Europeni' 
califietndu-se în sferturile de final. 
Indiferent de rezulta!ele sale viitoare 
formația minerilor din Aue se poat 
m'mdri cii o victorie categorică asiipr 
renumitei formații suedeze I.F.K. Gl 
ieborg.

Nu de mult a luat sfirșit și cam 
pionatul de fotbal al RD. Germani 
care a consfințit victoria p? depli 
meritată a formației militare Vorwărt 
Berlin.In rîndul acestei echipe se afl 
o serie de internaționali ca Spickenage 

și Meyer, cunosculi 
în Rontinia. Putem spune că nou< 
formaț'e camp’oană este alcătuită i 
general din jucători tineri, cu o bun. 
pregătire tehnică. Sperăm de ar.țe< 
că ca va reprezenta cu cinste fotbalu

Idin R.D.G. in viitoarea ediție i 
„Cupei Campionilor".

Reprezentativa noastră de box i 
avut, de asemenea, un bilanț poziții 
Victoria asupra scoțienilor, unguri 
lor, danezilor, finlandezilor și suede 
zilor, medul nul cu reprezen'ativc 
Poloniei și o singură tnfr'mgere (li 
București cu Romtnia) constituie ui 
palmares remarcabil. Viitoarele me 
duri vor confirma, desigur, clase 
internațională a boxerilor noștri. 
Berlin, noiembrie 1958

HANS GEORG-ANDERS
Redactor la ziarul „Deutsches Spor 

Echo“-Berlin

negru...
Ea capătul continentului

„Problema sudafricană".. Așa au 
numit comentatorii acel extrem de 
sp'nos punct de discuție ivit la ul
timul congres al Federației interna
ționale de fotbal de la Stockholm, din 
vara aceasta, cind a fosr dezbătută 
cererea de afiliere a federației fot
baliștilor negri din A Pica de sud. 
Situația creată era fără precedent, la 
F,I.F.A. existind afiliată deja o fede
rație de fotbal din. această (ară. Iar 
sWuiul nit admite decit o singură 
federație pentru fiecare (ară.

De ce Africa de sud are două fe
derații de fotbal 2 Rindurile ce ur
mează ne vor da pe scurt un răs
puns la această interesantă întrebare.

Uniunea sud-africană are o popu
lație de 13 milioane locuitori. Dintre 
aceștia numai 3 milioane sînt albi, 
celelalte 10 milioane fiind formate din 
negri și metiși. Oricit de curios ar 
părea, în această țară, in care majo
ritatea populației este neagră, im om 
de „culoare" nu are dreptul să calce 
oe un teren de sport pe care evoluează 
sportivi albi... In mod excepțional, 
anumite sectoare de tribune sini afec
tate exclusiv negrilor, care Intră pe 
porți și scări separate (!) pentru a nu 
avea nici un fel de contact cu specta
torii albi. De competiții la care să 
participe împreună sportivii albi șt 
negri nici nu poate fi vorba.

Iată de ce in achiale'e oondlții, 
J.O n-ar putea avea loc niciodată pe 
teritoriul Uniunii sud-africane, dat 
fiind că în întrecerile olimpice concu
rează și sportivi negri.

Intr-adevăr, in Africa de sud rasis
mul bîntuie 
Milioane de 
și umiliți in 
de a

obținute în munca de ridicare a 
lor cadre în sportul luptelor.

Iată lista noilor campioni republi
cani :

Categoria 50 kg.: Constantin Nis- 
tor (Timișoara); categ; 53 kg.: Du
mitru Drâgomir (Buc.); categ. 56 kg.: 
Ion Vasile (Buc.); categ. 59 kg.: Ni- 
colae Sonea (Oradea); categ. 63 kg.; 
Haralatnb Mavridis (Oradea)r categ. 
67 kg.: Ion Varga (Oradea); categ.j 
71 kg.; Mihai Gesner (Arad); categ. 
75 kg.: Paul Cîrciumaru (Timișoara);! 
categ. 80 kg.: Otto Reîfalvi (Oradea);' 
categoria peste 80 kg: Nicolae Pavelț 
(Timișoara). .

S-au mai evidențiat cu acest pri-l 
lej sportivii : Paul Țeglas (reg. Baia< 
Mare), Ladislau Kiss (Orașul Stalin),£ de a avea 
Jidco Taban (Reșița) și Atila Balogh/Ceea ce se 

african este 
generale de _____ __  ______ ____
Legi draconice, ale colonialiștilor in-

(Satu Mare) ‘
VALERIU SUCIU

corespondent

cu o vio'ență extremă, 
oameni sint persecutați 
fiecare zi pentru „vina" 
culoarea pielii închisă, 

petrece în sportul sud- 
oglindirea fidelă a stării 
lucruri din această tară.

englezi, olandezi, francezi, cei cart 
au cotropit această țară ■ pentru a c 
jefui de bogății.

Tocmai act este nodul problemei 
și Guvernanților sudafricani nu le este

a i, ci de toți
cei pe care-i exploatează, milioanele 
de muncitori din mine și de pe plan
tații. Rasismul nu este altceva decit 
una din armele odioasa din arsenalul ca
pitaliștilor, menită să abată pe mun
citori de la lupta de clasă. In fața 
acestei stări de lucruri, sportivii negri 
din Africa de sud au luat atitudine. 
Ei s-au unit in federații proprii care, 
in mod firesc, cuprind un număr mult 
mai mare de sportivi decit federațiile 
„albe". Dar numai acestea din urmă 
slnt actualmente recunoscute de foru
rile internaționale. Iată de ce spor
tivii negri sudafrioani nu pot par
ticipa la Olimpiade. Recordmanul sud
african de haltere Ronuf E'and, re
numitul boxer lake Tuli și record
manul de semifond Slewart Monagend 
nu au fost socotiți, chipurile, suficient 
de buni pentru a reprezenta țara lor 
la u'tlmele l.O. Erau negri...

Pentru încheiere, să ne întoarcem 
din nou la Congresul F.I.F.A. Bine
înțeles că și el a lăsat deschisă „pro
blema sudafricană", mu'tumindu-se 
sâ facă doar... ,recomandări" și să dea 
sugestii celor două federații de fot
bal din Africa de sud, în sensul_ unei 
viitoare „colaborări". Dar de atunci, nici 
un fapt nu- dovedește că această 
„colaborare" a luat ființă. Federația 
„a'bă" nu o dorește, șt continuă să 
dicteze alte reguli discriminatorii, pe 
linia odioasei segregații rasiale.

La capătul pontinenlului negru, 
porțile stadioanelor continuă insă să 
rămină închise pentru sportivii negrii

R. VOIA

terzic orice contacte dintre albi ______
negrf, pedepse grave fiind dictate ini- frică nu numai de negri, 
potriva celor ce le calcă. Iar atuitci ~ ' - ' ■ ■
cind poliția întirzie să' opereze, inter
vine prompt linșajul...

Evident, această stare de lucruri 
este intrețimdă de politica reacționară 
a guvernului sudafrican, care caută 
prin orice mijloc să frîneze dorința de 
emancipare a negrilor. Proprietarii de 
mine au nevoie de sclavi /

Și atunci, pentru a găsi o „justifi-

care" a metodelor lor odioase, stă- 
pinii a'bi ai Africii de sud proclamă: 
„Segregația rasială este, de neînlă
turat..." Așa afirmă un gazetar spor
tiv sudafrican Vaughan Dewing,''ci
tat intr-un recent articol din revista 
engleză „World Sports".

Dl. Dewing se străduiește să gă
sească argumente pentru rasism. Ast
fel, Dewing afirmă textual in revista 
amintită că „întîlnirile sporlive dintre 
albi și negri sînt de neconeepi.it din 
cauza pericolelor pe care le comportă..." 
sau „...albi contra negri intr-un- ba
zin de înot sună la fel ca — albi 
contra negri într-o baie de sînge". 
Desigur că o asemenea idee tui poate 
sălăș’ui decit in capul unui rasist 
de ultimă speță. Mai departe De
wing adaugă cu necaz: „La meciu
rile internaționale. publicul de ciuf- 
loare face totdeauna „galerie” pen
tru eclfpele oaspe..." I'oarte normal! 
Este exprimarea fidelă a sentimente
lor pe care te nutresc ’ locuitorii rțeori 
fală de asupritorii lor, colonialiștii

neconeepi.it


Daminicâ se desfășoară

„Cupa Sportul popular4' 
la ciclocros

Cîteva considerații pe marginea finalei 
campionatului individual masculin de gimnastică

Duminică dimineață, pe un traseu 
situat în împrejurimile sălii de sport 
Eloreasca, se va desfășura o nouă și 
interesantă competiție de ciclocros: 
,Cupa ziarului Sportul popular".

La startul întrecerilor vor fi pre- 
tenți și cicliștii din lotul republican 
le fond, care se pregătesc pentru „Tu
rul Egiptului". Dar nu acesta este 
:el mai puternic argument care ple
dează în favoarea calității spectaco
lului sportiv de duminică. Ultimele 
competiții de ciclocros organizate în 
acest sezon au scos în evidență for- 
na deosebită a specialiștilor acestu: 
ren de curse și, îndeosebi, ascensiunea 
nregistrată de tinerele elemente.

Traseul ales cuprind* numeroase 
porțiuni care vor pune pe concurenți 
n dificultate, ccrîndu-le curaj, înde- 
niinare și temeinice cunoștințe tehnice. 
Traseul competiției permite o bună 
vizibilitate, astfel că lupta pe cele 
nai interesante porțiuni va putea fi 
urmărită în condițiuni optime.

Organizatorii au fixat următoarele

curse (pe categorii), fiecare dintre 
ele avînd, firește, un alt număr de 
kilometri: avansați, categoria a 111-a 
și neclasificați, juniori.

„Cupa ziarului Sportul popular" va 
fi oferită primului clasat la catego
ria avansați, urmind ca învingăto
rilor de la celelalte categorii să li se 
ofere diplome.

Startul în prima cursă se va da 
la ora 9.

Echipa de lupte clasice
a R- P. Ungare iu U. R. S.

BUDAPESTA (Agerpres). — 
cursul acestei săptămîni își va 
cepe turneul în U.R.S.S. echipa 
lecționată de lupte clasice a R. 
Ungare.

In prii..
va întâlni la Leningrad selecționata 
R. S. F. S. Ruse.

meci, echipa maghiară

Un jucător eliminat de pe teren 
în „Cupa Campionilor Europeni66 

este suspendat automat pentru o etapa
Precizări ale Uniunii europene de fotbal —

PARIS (Agerpres). — După cum 
transmit agențiile de presă, înlocui 
rea unui jucător elvețian în timpul 
meciului M.T.K. Budapesta — Young 
Boys Be.-.-.a și eliminarea jucătorului 
Di Stefano în meciul Real Ma
drid — Besiktas Istanbul, au dat loc 
la comentarii în cercurile fotbalistice. 
Secretariatul Uniunii europene de fot
bal publică referitor la aceasta ur
mătorul comunicat: „Se precizează 
că nici i jucător nu poate fi schim
bat în timpul meciurilor. In ce pri
vește eliminarea unui jucător de pe 
teren în timpul întâlnirii, regulamen
tul specifică în acest caz că jucăto
rul în cauză este suspendat ut mod 
automat pentru meciul următor, cînd

Baschetbaiiștii sovietici 
se pregătesc pentru 
campionatele mondiale 

MOSCOVA (Agerpres). — In ve
derea campionatului mondial mascu
lin de baschet, care va începe 'la 16 
ianuarie la Santiago de Chile, secția 
unională de baschet a alcătuit un lot 
de 14 jucători. Cel mai tinăr jucător 
este Mujneiks, în virstă de 20 de ani, 
care are o înălțime de 2,03 m. „Ve
teranul" echipei este cunoscutul in
ternațional Krttmins (2,18 m înăl
țime), in virstă de 28 ani. Mai fac 
parte din lot Bocikarev, Abasidze, 
Travin fi alții.

Finala celei de a Xl-a ediții a campionatului republican masculin de 
gimnastică a fost cel mai de seamă eveniment intern al anului în această 
ramură sportivă. întrecerile au constituit un bun prilej de verificare a gim- 
naștilor noștri fruntași, în vederea viitoarelor concursuri internaționale și 
în special înaintea întâlnirii cu selecționata R.S.S. Ucraineană, care va avea 
loc la mijlocul l-unii decembrie. Campionatul a scos la iveală o serie de 
aspecte pozitive și negative. Concursul a dovedit că în gimnastica masculină 
mai există multe lipsuri, care-i

De ce numai în Capitalei, 
de ce numai la Dinamo—

frînează dezvoltarea.

în... există preocupare serioasă 
domeniul gimnasticii masculine? Sec
ția de gimnastică a clubului Dinamo

(8 din 11) au reprezentat culorile a- 
cestui club. Iar restul? Lin concurent 
de la C.C.A., unul de Ia CSLI Bucu
rești și numai unul singur din pro
vincie, Benedek (CS Oradea), care și 
el a abandonat concursul! Ne între-

a

clubul său se califică. Cluburile an
gajate în cupă nu trebuie, în conse
cință, să folosească acest jucător în 
meciul care urmează".

depus,

Nicotae Covaci (Dinamo') 
obținind 18,40 puncte.

(antrenor Francisc Kocsis) a 
întradevăr, o activitate rodnică. Ma
joritatea participanților la campionat

14 recorduri mondial, 16 recorduri europene,
25 recorduri ale U.R.S.S.

Un strălucit bilanț al atleților sovietici
MOSCOVA (Agerpres). —
In anul 1958 atleții sovietici au 

participat la 40 de concursuri inter
naționale. Ei au corectat de 25 de 
ori tabela recordurilor U.R.S.S., 
ori tabela recordurilor mondiale 
16 ori pe cea a recordurilor 
pene.

Cele mai bune rezultate ale 
nului atletic pe 1958 au fost obținute 
de Birute ~ 
mondială la suliță — 57,49 m, Oleg 
Riahovski, recordman mondial la tri
plu salt — 16,59 m, și Galina Bîs- 
trova care și-a doborit propriul re
cord al lumii la pentatlon cu 4872 
puncte. Vasili Kuznețov, primul atlet 
din lume, care a depășit 8000 de punc
te la decatlon, Vera Krepkina — 
11“ 4/10 pe 100 m, Serghei Popov, 
campionul de maraton al Europei cu 
fenomenalul timp de 2 h 15’ 17", au 
realizat de asemenea performanțe ex
cepționale în acest an.

Vorbind despre perspectivele atle
tismului sovietic, antrenoarea de stat

de 14 
șl de 
euro-

sezo-

Zalagaitite, recordmană

Natalia Petuhova a declarat cores
pondentului TASS: „Putem privi cu 
încredere viitorul. Atletismul sovietic 
progresează neîncetat. In țara noastră 
există acum 4 milioane de atleți care 
participă cu regularitate la competiții. 
In fiecare an din rîndurile lor ies 
noi tineri campioni, care sînt promo
vați apoi în echipele reprezentative. 
Cu un an în urmă puțini auziseră de 
Igor Ter Ovanesian. Astăzi, acest tî- 
năr de 20 de ani este campionul 
Europei la săritura în lungime și 
specialiștii îi acordă mari șanse pen
tru Jocurile Olimpice. Ultimele 
concursuri ale sezonului ne-au relevat 
și un sprinter de mare clasă: Edvin 
Ozolin din Leningrad care a egalat 
recordul unional la 100 m cu timpul 
de 10“ 3/10. 1959 va fi anul preolim- 
pic. Lotul nostru de atleți și atlete 
va fi supus unor serioase verificări. 
In luna iulie echipele noastre vor 
pleca în S.U.A., iar în august și sep
tembrie vor primi la Moscova echipele 
R. F. Germane și Angliei".

cucerit titlul de campion la sărituri, 
(Foto: Th. Robii)

băm: ce se întâmplă în celelalte ora
șe, unde nu de mult gimnastica mas
culină a constituit o preocupare de 
frunte? Oare la Reșița. Cluj, Timi
șoara, Arad — orașe cu vechi tradiții 
în această ramură sportivă — nu 
mai există gimnaști tineri, taientați 
sau nu mai sînt antrenori calificați 
care să se preocupe de creșterea lor?

Bineînțeles, nu acestea sînt motivele 
lipsurilor. Credem că principala cauză 
a rămînerii în urmă este lipsa de 
preocupare continuă a antrenorilor 
pentru ridicarea noilor cadre. Comi- 
siliile locale de gimnastică trebuie să 
analizeze serios această situație și să 
pună capăt stărilor de lucruri exis
tente.

necorespunzătoare, de lipsa de men
ținere a elementelor statice. Este a. 
devărat că exercițiile liber alese s-au 
îmbogățit cu multe elemente noi grele 
(conform cerințelor regulamentului 
concursurilor internaționale), dar do 
aici și pînă la executare corectă mai 
sint multe de făcut. La sol și la să
rituri, gimnaștii — în general — au 
corespuns; totuși, și la aceste aparate 
trebuie lichidate numeroasele ezitări 
la aterizări și nesiguranța concurent 
ților. Un progres îmbucurător am otx 
servat Ia bară: majoritatea gimnaștâ- 
lor a făcut față cerințelor.

In afară de greșelile pur tehnice, 
mat există lipsuri și în domeniul pre
gătirii fizice generale, în special la 
rezistența specifică concursului (spre 
terminarea întrecerilor s-a observat 
scăderea potențialului de lucru) și a 
forței necesare executării elemente
lor grele. Nici măoar primii clasați, 
G. Gheorghiu sau Al. Csapo, care 
merită laude pentru marea lor putere 
de luptă și buna lor pregătire, nu au 
corespuns In această privință.

Gimnaștii participanți la campionat 
constituie azi baza selecționatei noas
tre naționale. Ei vor trebui să depună 
o muncă mult mai susținută ca pînă 
acum, în primul rînd pentru a-și în
suși corect elementele grele și în al 
doilea rînd pentru a finisa exercițiile 
In așa fel, îneît să nu mai existe ne
siguranță, lipsă de amplitudine, gre
șeli de ținută. Baza pregătirii trebuie 
s-o constituie dezvoltarea calităților 
fiziice, indispensabile la exercițiile 
pentru categoria maestru.

In ce privește arbitrajul, în linii ge
nerale a corespuns. Considerăm -totuși 
că notele acordate au fost uneori prea 
ridicate față de exercițiul prezentat. 
Acest fapt nu ajută nicidecum pe 
gimnaști în lichidarea lipsurilor exis
tente. In decursul campionatului s-au 
ivit și cîteva diferențe mari în pri
vința notelor acordate. In concluzie: 
arbitrii unei finale de campionat tre-' 
btiie să se pregătească și mai minu
țios pentru îndeplinirea sarcinilor ce 
le revin.

1LDIKO GYORGYPAU

Gimnaști
tare

cu posibilități de dezvol- 
dar._ cu multe lipsurimulte lipsuri

tehnic alNivelul 
satisfăcut decît

campionatului ntt 
in mică măsură, 
aparate, ezitări și

a
Multe căderi de pe .
opriri au caracterizat majoritatea e- 
xercițiilor. Ca întotdeauna, și la aceste 
întreceri calul cu minere a constituit 
„punctul negru" al concursului. Do
vada cea mai elocventă: nu a fost de
cernat titlul de campion la acest apa 
fat, pentru că nici unul dintre gim
naști nu a realizat punctajul necesar. 
Nu putem fi mulțumiți nici cu exerci
țiile prezentate la inele sau la paralele, 
unde—de asemenea — au existat gre
șeli serioase: căderi, întreruperi lungi, 

/ imposibilitatea de a executa unele ele- 
l mente grele, ne mai vorbind de ținuta

Importante Iwtărîri 
ale Congresului 

federației internaționale 
de canotaj academic

Fotbalul internațional la slîrșit de zz stagiune ✓ /

• J".?ă meeiuri injerfări • Mîine Im „Cupa Campionilor” cîteva partide foarte interesante • Golul salvator marcat de Rahn
. - • - ” ’ 1 Baroti: tineretul • Fotbaliștii bulgari aprecia}! peste hotare

de înfruntat pe Atletico Madrid, for
mație în care figurează brazilianul 
Vava; M.T.K. — va juca la Berna 
cu Young Boys, iar Dukla Prrga va 
întâlni pe teren propriu pe Wiener 
Sport Klub. Toate aceste partide au 
Ioc miercuri. O zi mai tîrziu, Reims 
va juca cu Pallouessera, iar la Istan
bul spectatorii vor vedea meciul Real 
Madrid — Besiktas. învingătoarele 
♦cestor partide se vor califica în sfer
turi. Reims susține primul joc în op- 
t’ml, dar calificarea ei este aproape 
sigură avînd în vedere valoarea slabă 
a fotbaliștilor finlandezi. Interesant de 
remarcat că în actualele campionate 
numai Ț.D.N.A. și Real Madrid păs
trează primele locuri în clasamentele 
țărilor respective. Celelalte ocupă ur
mătoarele poziții: Dukla, W.S.C., Young 
Boys, M.T.K., Standard Liege, locurile 
secunde, Atletico Madrid și Reims lo
cul patru, Schalke 04 locul șase, Wis- 
nuit locul șapte etc.

• Billy Wright pentru a W-a oară international • Speranțele lui 

centele meciuri amicale. Vestgermanii 
au egalat cu două minute înainte da 
fluierul final și aceasta tot datorită 
șutului lui Rahn, care a rămas singu
rul înaintaș din vechea formație. Her
berger a schimbat din nou echipa, in- 
troducînd o serie de elemente tinere, 
care momentan — după cum relatează 
agențiile de peste hotare — nu au dat 
satisfacție: interul dreapta Haller, ex
tremul stânga Kapitulski, interul stân
ga Geiger (la al doilea meci), Alf. 
Schmidt mijlocaș etc. La Budapesta 
Ungaria a cîștigat mai ușor decît a- 
rată scorul (3—1) partida cu Belgia. 
Dar, pentru Baroti, formula echipei 
nu a dat nici de data aceasta satis
facție. . Din nou eficacitatea atacului 
— în care Bodon a fost schimbat la 
pauză cu Csordas în postul de cen
tru înaintaș — nu a mulțumit. Spe
ranțele antrenorului maghiar rămîn, 
desigur, elementele tinere care au fost 
selecționate în lot și care vor fi pre
gătite la începutul lui ianuarie în ta
băra de la latabanya.

Încă vreo cîteva meciuri internațio
nale și etape de campionat și apoi 
cortina va cădea peste activitatea fot
balistică internațională, mai bogată ca 
oricînd, din acest an.

Răsfoind ultimele file de calendar 
vedem că din cele cîteva sute de me
ciuri (interțări, intercluburi, ami
cale și oficiale) au mai rămas de ju
cat doar șase partide interțări; în
tâlnirile revanșă din cadrul „Cupei 
Campionilor Europeni" (optimile de fi
nală) și eventual cîteva din sferturi.

Activitatea internă și meciurile de 
campionat vor continua însă în țările 
unde clima permite șt unde regula
mentul prevede desfășurarea fără in
tri rupe-e a campionatului.

Să facem mai întîi o scurtă trecere 
în revistă a evenimentelor petrecute 
recent, iar apoi să ne aruncăm o 
privire spre ceea ce ne rezervă pro
gramul internațional în săptămînile ce 
urmează.

Herberger face din nou experienfe încă șase meciuri internări

tanui echipei gazde Billy Wright

Săptămîna trecută s-au desfășurat 
doua meciuri internaționale. L.a Ber
lin, echipa R. F. Germane a retiș t 
un ru ci nul cti Austria, socotita drept 
o formație cu posibilități modeste după 
ultimul campionat mondial și după re

Campionii nu sint- in frunte

Cupa Campionilor Europeni ne va o- 
feri in această săptămină nmlte par
tide interesante din cadrul optimilor 
de finală. La Sofia Ț.D.N.A. va avea

'Irei competiții internaționale incurs 
de desfășurare programează fiecare 
cîte o partidă în acest an. Miercuri, 
la Londra, în cadrul campionatului in- 
terbritanic, Țara Galilor va înfrunta 
reprezentativa Angliei în care căpi-

tanui echipei gazde Billy Wright va 
îmbrăca pentru a 99-a oară tricoul ță
rii sale. La 3 decembrie, în „Cupa 
Europei", reprezentativa Franței va 

avea de îndeplinit o formalitate la 
Atena în meciul cu Grecia, deoarece 
Iu primul joc ea a cîștigat cu 7—1, 
diferență care este — practic — im
posibil de recuperat de către greci. In 
sffrșit, a treia competiție, „Dr. Jozsef 
Gerâ", programează la 14 decembrie 
jocul dintre selecționatele Italiei și 
Cehoslovaciei. Pentru cehoslovaci jocul 
acesta este foarte important. In ca
zul unui meci nu! ei sint cîștigătorii 
virtuali ai competiției.

In afară de aceste partide mai șînț 
trei jocuri amicale. Fotbaliștii bulgari 
sînt în atenția generală în cadrul aces
tui program. Ei susțin două meciuri 
foarte grele în deplasare: cu Turcia 
la Istanbul și cu R.F. Germanăy (pro
babil la Hamburg). Reprezentativa de 
fotbal a țării vecine și prietene și-a 
creat un renume bine meritat în fot
balul european. De altfel, echipele bul
gare sînt tot mai mult solicitate. Par
tida cu R. F. Germană va avea loc 
la 21 decembrie, în ziua cînd repre
zentativa Spaniei va juca pe teren 
propriu cu selecționata Austrjei.

V1ENA 24 (Agerpres). —
Congresul extraordinar al federației 

internaționale de canotaj academic, 
întrunit la 22 noiembrie Ia Viera, a 
ales ca președinte al Federației pe Tho
mas Keller (Elveția). Au fost aleși 
asemenea ea membri ai comisiei tehnic- 
Machlewski (R.P. Polonă) și Boccalli 
(Italia).

Congresul a decis In principiu să or
ganizeze campionatele mondiale de ca
notaj academic din doi în doi ani. Ret 
gulamentul acestor campionate va fi 
stabilit in anul 1961. A fost respinsă 
propunerea franceză ca viitoarele cam
pionate europene (masculine și femini
ne), programate pentru luna august 
1959 la Macon, să se desfășoare în a- 
ceeași săptămină. S-a hotărît ca în
trecerile feminine să aibă loc între 
14 și 16 august, iar cele masculine înt 
tre 20 și 23 august. In anul 1960 cam
pionatele europene vor avea loc în Ani 
glia, la o stațiune nautică din apropie
rea Londrei. Cererea Austriei de a or
ganiza campionatele din 1961 nu a fosf 
acceptată deoarece această țară nu 
este membră a federației internaționa-' 
le. Congresul va liotărî în anul viitor 
asupra propunerii federației din R. 
Cehoslovacă de a organiza campionaJ 
tele din 1961 la Praga. Australia a fost 
aleasă în unanimitate ca nouă membră 
a federației.

Fotbaliștii sovietici 
peste hotare

CAIRO (Agerpres). — La 21 
iembrie s-a disnutat la Cairo, în 
a 30.000 de spectatori, întâlnirea

I. OCHSENFELD

no-' 
fața 

in-! 
ternațională de fotbal dintre selecțio-' 
nata R. S. S. Ucrainiene și repre4 
zentativa orașului Cairo. Victoria a 
revenit echipei gazde cu scorul de 
1-0 (1—0).

In cel de al doilea meci, fotbaliști 
sovietici au jucat la Alexandria obți-' 
nînd victoria cu 2—1 în fața unei se
lecționate locale. La Hamburg (RFG)' 
echipa Lokomotiv Moscova a dispus 
de Concordia cd 1—0.


