
i preajma începerii campionatului PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAț

de hochei pe gheață
Pregătiri, pregătiri • Astă-seară, meciul amical 

C. C. A.-Știința Cluj
avantajul tinereții, al forței, al puterii 
de luptă (Știința Cluj), iar cealaltă cu 
cel al rutinei, experienței și omogeni
tății (C.C.A. București), sînt însă șt 
alte formații, întărite mult față de anii 
trecuți, care pot furniza surprize. Ne 
gîndim la Alimentara Tg. Mureș, Vo
ința Miercurea Ciuc, Dinamo Tg. Mu
reș și altele. Interesant de subliniat 
este faptul că sub acest raport de va
loare, chiar seriile campionatului sînt 
alcătuite în așa fel îneît, înainte de 
turneul final, vom afla unele lămuriri 
în privința raportului de forțe din 
campionat Astfel, în prima serie se' află 
echipele care „vin": Alimentara Tg. Mu- 
neș, Dinamo Tg. Mureș, C.S.M. Rădă
uți, iar în seria a doua cele două pro
tagoniste : C.C.A. și Știința Cluj.

Cum pînă la începerea întrecerii nu 
mal este mult timp, firește că pregă
tirile formațiilor participante au căpă
tat în ultimele zile un ritm accelerat. 
Majoritatea echipelor care se vor în
trece în prima serie se află la Bucu
rești, desăvîrșindu-și pregătirea’ pe 
gheața patinoarului artificial. In ulti
mele zile am putut sta de vorbă cu

/ / 0
le joi după-amiază, pantinoarul arti- 
al va găzdui primele partide din 
rul campionatului republican de 
hei pe gheață, ediția 1958. Despre 
nula de desfășurare a acestei între- 
i am scris într-unul din numerele 
mite, astfel că astăzi, pe lîngă unele 
irmații privind pregătirile echipe- 
pariicipante, ne vom ocupa șt de 

spectivele pe care ni le oferă com- 
iția celor mai bune echipe de ho- 
i pe gheață din țara noastră.
tind de vorbă, în această privință, 
o serie de antrenori, jucători frun- 

și arbitri, am ajuns la concluzia 
spre deosebire de alți anii, campio

nii de hodiei pe gheață se anunță 
m mult mai echilibrat. La întrebarea 
istră: cine credeți că va cîștiga 
d de campioană ?, majoritatea celor 
citați să ne răspundă au ezitat un 
p, pentru ca apoi, toți să răspundă 
este foarte greu de dat un prono- 

Cu toate acestea, cea mai mare 
te a „sufragiilor" au 
nța Cluj și G.G.A. ” 
ții care se prezintă
5 gene.
ti imediata apropiere
.’pe, dintre care una se prezintă cu

mers spre 
București, for
au loturi mai

a acestor două
(continuare in pag. 6-a)

Unind intr-un joc de antrenament iinăra formație a C.S.M. Rădăuți, echipa 
’.A. București a ieșit inuingătoare cu scorul de 6—0 (2—0, 2—0, 2—0). 
fotografia noastră o imagine din acest meci: Zografi (C.C.A.) și Ciobo- 

iaru (C.SM. Rădăuți) iși dispută pucul.
(Foto I. Mlhăică)
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Cîteva aspecte din desfășurarea învățămîntului politic 
de mase U. C. f. $. în regiunea hunedoara

sau nu parte La lecții, dacă se pre* 
gătesc sau nu pentru seminarii. Or4 
acest lucru nu a fost făcut. Se irtw

Educarea sportivilor în spiritul pa
triotismului socialist și al internaționa
lismului proletar constituie unul 
dintre cele mai Importante obiective 
ale organelor U.C.F.S., cluburilor și 
colectivelor noastre sportive. Unul 
din mijloacele importante ale muncii 
de educație și propagandă din cadrul 
U.C.F.S. îl constituie învățămîntul 
politic de mase U.C.F.S., care a în
ceput să se desfășoare în întreaga 
țară de fa 1 octombrie.

Adresindu-ne consiliului regional 
U.C.F.S. Hunedoara am aflat că și 
în această regiune s-au deschis cursu
rile U.C.F.S. și că la ele participă 
activiștii salariați ai U.C.F.S. și an
trenorii. Bidoul consiliului regional 
a luat de la un timp măsura de 
a ține ședințe în cîte un centru de 
raion, cu participarea tuturor preșe
dinților consiliilor raionale U.C.F.S. 
Recent a avut loc o asemenea șe
dință la Alba-Iulia. Cu acest prilej, 
activiștii au făcut un folositor schimb 
da experiență în principalele proble
me la ordinea zilei, printre care și 
desfășurarea învățămîntului politic de 
mase U.C.F.S. S-a constatat că, 
general, frecvența la cursuri 

bună, participau ții străduindu-se 
însușească cunoștințele predate.

Dar în ceea ce-i privește pe 
tivii fruntași ? După cum se
există în cadrul cluburilor cursuri 
ale învățămintului politic de mase 
U.C.F.S. pentru sportivii fruntași. 
In regiunea Hunedoara, însă, nu există

în 
este 

să-și

spor- 
ștle,

inerar dunărean: TURNU SEVERIN
Soarele ves- 

__  cîtva timp, 
. ne este tovarășă de drum 

:ătre malurile bătrînului 
sînt acum ațintite privirile. Scruj 

depărtările. In fața noastră 
alță parcă din valuri ruinele po
li lui Traian. Pentru o clipă te 
i tentat să poposești aici, lingă 
ele vechi de aproape două mile- 
Să-ți amintești — din filele căr- 
de istorie — de străvechea așe- 

• a Drubetei.
j undeva, din mijlocul fluviului, 
mă puternic sirena urnii vas. Ră- 
i prelung. De aici Dunărea își 
stează malurile, începe să cloco- 
că, înfuriată, înspre Cazane.
Ji acceleratul ne poartă în 
îă către înfloritorul oraș de pe 
il Dunării : TURNU SEVERIN.

e apropiem de oraș, 
■împăna zilei. De

fluviu

l-am auzit pe Barbu Dulamă, preșe
dintele consiliului orășenesc : „Ne pare 
rău, tovarășe, dar ce să facem? Iată 
o fotografiei Nu știu dacă vă face 
vreo trebuință. Dar decît nimic..."

Și ne-a întins o fotografie reprezen-

Carnet de reporter

OTOGRAFIE A ZILELOR NOASTRE

cetise o bună bucată de vreme 
lînd încercam — fără prea mare 
i — să aflăm cîte ceva despre 
tul severinean. Cei doi activiști, 
rășii Dulamă și Busuioc, știau 
și bună: „Se face sport și la noi. 

n activitate, dar nu-i așa „grozavă 
să se scrie și la ziar despre 

"... Dar, despre oameni, despre 
de lor, nu ne vorbeau deloc. La 
moment dat s-a așternut tăcerea.

se-nttoplă întotdeauna cînd ai 
face ctj oameni modești. Nu-ți 

esc nici în ruptul capului despre 
despre realizările loir. Trebuie că 
im tare necăjiți, căci deodată

tînd un grup de tinere făcînd gim
nastică de producție.

— Știți, sînt fetele de pe insula 
Ada-Kaleh! ne-a mai spus el.

Puțin lucru înseamnă această foto
grafie ? Se face astăzi gimnastică de 
producție, acolo unde în urmă cu 
zece ani fotele mai purtau încă fețele 
acoperite cu văluri. Să ne mai mire 
că peste 90 la sută dintre tineri 
sînt purtători ai insignei G.M.A., 
că echipele de fotbal, handbal, volei, 
atletism sau gimnastică sînt cunos
cute în toată regiunea ?

...A fost greu doar 
grafia aceea parcă a 
oamenilor. Ni s-au 
apoi.

acesitui club ! Mai erau în oraș cîțiva 
boxeri profesioniști — tot un fel de 
marfă pentlru alți negustori. Altceva ? 
Nimic 1 Ce-i drept, cîțiva ingineri din
tre cei sus... puși care lucrau la Șan
tierul Naval se lăudau peste tot că 
sînt mari iubitori ai sportului. ba că 
ei înșiși practică sportul cu mare 
„glorie", li vedeai — în zilele cu ar
șiță cumplită — luînd drumul hanga
relor imde-și țineau bărcile cu motor

DAN GÎRLEȘTEANU

(Continuare in pag. 2-a)

începutul. Foto- 
dezlegat limbile 
povestit multe

NEGUSTORILOR
Șl INGINERII.» SPORTIVI

ALTADATA: CLUBUL

„Sborul"! Așa se numea clubul de 
fotbal din Turnu Severinul deceniilor 
trecute. Clubul îl făcuseră negustorii 
din oraș. Nu le mai ajungea marfa din 
prăvălii. Le trebuiau și oameni. Să 
stoarcă cît mai multe parale. Ce triste 
sînt amintirile legate de activitatea

Tineri sportivi de la orașe și sate!

în momentul de față cluburi sportive. 
Totuși, pentru c» sportivii care acti
vează în diferitele echipe de perfor
manță din regiune să cunoască în 
profunzime caracteristicile și obiecti
vele mișcării noastre sportive, consi
liul regional U.C.F.S. intenționează 
să organizeze cicluri de 8 lecții des
tinate exclusiv acestor sportivi. Se 
pare însă că în această privință 
drumările date raioanelor nu au 
unitare. Astfel, în planul de muncă 
pe trimestrul IV al colectivului spor
tiv „Corvinul" Hunedoara, unul din 
cele mai mari colective ale regiunii, 
am întîlnit următorul punct: pînă la 
10 octombrie se vor deschide cursurile 
de învățămînt politic cu vîrfurile 
sportive. Cursurile n-au început nici 
pînă azi, iar președintele colectivului 
ne-a declarat că e vorba să se orga
nizeze în viitor un ciclu de.,.12 lec
ții. In prezent, sportivii sînt înca
drați în învățămîntul politic U.T.M., 
fiecare la locul său de muncă. A- 
ceasta este un fapt pozitiv, dar se 
cere ca și consiliul colectivului spor
tiv să urmărească dacă sportivii iau

în- 
fost

acest lucru nu a fost făcut. Se 
pune mai multă preocupare în această 
direcție din partea consiliului colectl+ 
vului sportiv „Corvinul" Hunedoara* 

In raionul Petroșani, aproape da 
sfirșitul lunii noiembrie, se desfășurase 
abia lecția I din cadrul cursului 
destinat activului salariat U.C.F.S^ 
(deși în mod normal trebuia să sa 
fi ținut cel puțin trei lecții). La 
curs iau parte nu numai activiștii saJ- 
lariați ai U.C.F.S. și antrenorii ci șf 
sportivii echipelor de performanță! 
din centrele respective și membrii con— 
siliilor colectivelor sportive.

Aceste cîteva aspecte arată că, cti 
toate că a obținut unele rezultata 
bune în organizarea învățămîntului 
politic de mase U.C.F.S. în regiune, 
consiliul regional U.C.F.S. Hunedoara! 
trebuie să acorde o atenție sporită 
acestei probleme, veghind ca învață- 
mînfiul să se desfășoare pretutindeni 
în bune condițiuni, la nivelul cerut 
de importanta misiune de educare In 
spirit comunist a tineretului sportiv.

GIMNASTICA
la

HOCHEI PE GHEAȚA
• Programul campionatului 

republican

ia

• Intîlnire internațională 
București

Capitala țării noastre găzduiește 
13 și 14 decembrie o intilnire inter
națională de gimnastică. Este vorba 
de îniîlnirea dirlțire reprezentativele 
feminine și masculine ale Republicii 
Populare Romine și R.S.S. U crainiene. 
Confruntarea Cu valoroasele echipe 
ale R.S.S. Ucrainiene va avea loc în 
sala Floreasca, după următorul pro
gram : 13 decembrie — întrecerea e- 
chipelor masculine) 14 decembrie 
— întrecerea reprezentativelor feminine. 
Se vor prezenta numai exerciții Ober 
alese.

Joi încep in Capitală pe patinoarul 
artificial întrecerile preliminarii ale- 
campionatului republican de hochei pe; 
gheață pe anul 1958. Iată programul 
primelor zile :

JOI: ora 8,00: Progresul M. Ciuc*- 
Alimentara Tg. Mureș; ora 18,00i 
Recolta M. Ciuc-C.S.M. Rădăuți; ora 

20,00 : Dinamo Tg. Mureș-Progresul, 
Gheorghieni. VINERI : ora 8,00: Re* 
colta M. Ciuc-Progresul M. Ciuc ; ora 
18,00: C.S.M. Rădăuți-Dinamo 
Mureș; ora 20,00: Alimentara
Mureș-Progresul Gheorghieni. S1MBA-» 
TA: ora 8,00 : Dinamo Tg. Mureș-Pro* 
greșul M. Ciuc ; ora 18,00 : C.S.M. Ră* 
dăuți-Progresul Gheorghieni; or a 20,00î 
Alimentara Tg. Mureș-Recolta M Ciuc,

Tg*
Tg*

La plecarea fotbaliștilor noșiri în Anglia

„Echipa este hotărîtă să facă o impresie frumoasă
— ne-a declarat tov. I. Stoian, conducătorul delegației

„Echipa noastră este hotărîtă să facă 
o impresie frumoasă în Anglia, ne a 
spus înaintea plecării, tov. I. STOIAN, 
secretarul general al Federației Ro- 
mîne de Fotbal, conducătorul combi
natei bucureștene. Jucătorii vor să 
confirme forma lor bună și să dove
dească încă o dată că fotbalul nostru 
a pășit pe un drum bun. Sportivii noștri 
s-au pregătit cu atenție în condițiuni 
asemănătoare modului de desfășurare 
a partidelor de fotbal în Anglia", a 
încheiat el. Antrenorul IL1E OANA, 
care însoțește echipa, ne-a vorbit des
pre dorința jucătorilor noștri de a 
realiza un fotbal de calitate. „Pro
gramul nostru de pregătire în vederea 
turneului s-a desfășurat în condițiuni 
normale și cred că echipa este pre
gătită destul de bine ca să facă față 
dificilelor partide ale turneului".

Apreciem și ne bucură optimismul 
de care sînt animați membrii dele
gației, dar nu pierdem din vedere 
faptul că fotbaliștii noștri se află 
în fața unui turneu dificil. Se știe 

I LSI
înainte de plecare, pe aeroportul Baneasa

'ffote L



lin regiunea București e necesară o muncă 
și mai hotărîtă pentru lichidarea lipsurilor 

în activitatea sportivă

In raionul Tg. Mur

HM taw de muncă
irenini crBîtBTM mW meiHliriim’ B.C.F.

'! N-a trecut mult timp de cînd, în 
■toloanele ziarului nostru, a fost .cri
ticată activitatea riesatisfacafoare"des
fășurată de consiliul regional U.C.F.Ș. 
București pe linia dezvoltării activi
tății sportive de rpase. „Astăzi,, .cons
tatăm că în acfivitatșa competițio- 
nală a sportivilor din satele regiunii 
•București s-a produs un reviriment;. 
M echipe de seniori și 14 de juniori 
se îptrec in campionatul rșgion^, de 
ftttffll; îri" tampronateFe r aton ale nu
mărul formațiilor participante depă
șește cu mult cifra de o sută; cam-' 
piowatele de. volei, handbal, baschet, 
oină,' probează prin felul în care se 
«fesfășoătrT intereînl crdstfrid'' al tine
rilor țărani muncitori dip pțeăstă pe-, 
giune pentru o activitate sportivă cit 
mai bogată. Există, decf, gîranția că 
din'acest punct de vedere se vor face 
pași înainte. Cu toate astea, sint vi
zibile încă anumite lipsuri — și nu 
dintre cele mai neînsemnate — care, 
frînează avîntul general al activității 
sporiive sătești din regiune. Una din 
tsceste lipsuri o constituie slabele re- 
lultate obținute pînă acum in acțiu
nea de înscriere de membri în 
U.C.F.S. și de încasare a cotizațiifor. 
In această direcție își îndreaptă acum 
'atenția activiștii și tehnicienii spor
tivi din regiune. Nu este insă mai 
puțin adevărat că acest aspect ne
gativ își are izvorul în felul defec
tuos în care s-a muncit pînă nu de 
mult în cadrul consiliului regional 
U.C.F.S.

Cothații ți membri — 
„capitole" deficitare

’’ „Situația înscrierilor de membri în 
U.C.F.S. și a cotizațiilor — ne spunea 
deunăzi tov. Petre Olaru președintele 
consiliului regional București — con
tinuă să rămînă nesatisfăcătoare. 
Pînă nu de mult (prin luna august) 
numărul adeziunilor de înscrieri în 
U.C.F.S. se ridica la 54.060, deși la 
aeea dată era prevăzut ca numărul 
de membri să ajungă la 75.000 ! Chiar 
și după _ această dată însă, acțiunea 
de înscriere în U.C.F.S. nu a înre
gistrat un salt prea mare, în raport 
cu angajamentele. Se obișnuiește să 
se utilizeze următorul „sistem" în 
unele raioane ale regiunii București: 
se sis-tează înscrierile de membri pen

Se extinde gimnastica de producție 
la Fabrica de chibrituri din București
Introducerea gimnasticii de producție 

fn majoritatea întreprinderilor din 
țară a trezit și interesul muncitorilor 
de la Fabrica de chibrituri din Bucu
rești. Cu sprijinul colectivului sportiv 
și al comitetului de întreprindere, nu 
de mult, gimnastica de producție a 
început să se practice și în secția de 

ț,fnchis-etichetat“ a acestei întreprin
deri.

Acest important mijloc de destin
dere fiind primit cu căldură, a fost 
extins apoi și în secția de mașini 
continue, urrnînd ca pînă la sfîrșitul 
imului gimnastica de producție să fie

Itinerar dunărean: TIIRNU SEVERIN
(Urmare din pag. l-a)

j»e care și le cumpăraseră cu bani 
storși din sudoarea muncitorilor și 
porneau apoi să spintece valurile Du
nării, asa să se mai răcorească puțin. 
De. erau — chipurile — sportivi !...

N-a fos-t ușor pirră ce sportul a 
pătruns în orașul Turnu Severin. De 
sate, ce să mai vorbim ? Pînă acum 
cîțiva ani fetele nici nu dădeau pe la 
terenul de sport. Le era frică de gura 
părinților. Le ziceau că... n-o să șe 
mai uite nimeni la ele, că o să se 
facă de rîsul lumii și cite a tele. 
Acum, nu faci nici doi pași pe uliță 
să nu-i auzi pe tineri (și pe cei vîrst- 
nici) cum vorbesc despre meciul de 
fotbal cu cei din satul vecin, despre 
terenul pe care-1 amenajează în gra
ta să mai apuce cîteva jocuri pînă 
ce-o cădea zăpada...

Astăzi, cu ajutorul organelor de par
tid — sportul s-a dezvoltat în întreg 
raionul.

11.GS0 MEMBRI A! U.C.F.S, 
CINE PRACTICA SPORTUL ?

Atădată, de întrebai : „Cine face 
«port pe aici ?“ cel căruia i te adre.

2-i * Kr. gig 

tru a se continua ca striagerea coti
zațiilor și invert 12 Practica aceasta 
trebuie combătută cu toată tăria, ea 
prejudiciind desfășurarea normată a 
muncii organizatorice în cadrul colec
tivelor sportjve.

'Un alt capitol deficitar îî consti- * 
tute cotizațiile. De la bun început 
vom pune UU in toți două cifre i 
156.000 și 760.6C0. Prima cifră repre
zintă situația încasării cotizațiilor 
pînă în prezent. Cea de a doua, anga
jamentele. După cura vedem, o dife
rență serioasă. Această situație, care 

. arată dezinteres și ^rnratișui îu mun
că din partea -unor activiști sportivi, se - 
datorește în bună măsură nercspeciă- 
rii - unor hotărîri ale ’ consilrtiTiii re
gional U.C.F.S., care prevăd,' printre 
afteieș ca nici un sportiv să nu poata 
participa la competiții. dacă nu are 
achitată cotizația fa zi. Ei bure, ac- 
trvrșlii din consiliile raionale an .per
mis’ urnii mare număr de sportivi cil 
cotizațiile neplătite (în comunele Bă- 
dttîeasa, Fierbinți, Drăgănești-Vîașca, 
Chirnogi etc.) să participe la compe
tiții, încâlcind hotărîrea clară și ca
tegorică a consiliului regional U.C.F,S.

Colective sportive și secții pe ra
mură de sport... de mînîuială

O scurtă „incursiune" în munca 
desfășurată înainffr Tie va ajuta să 
găsim și rădăcinile altor lipsuri, care 
se mai’ văd azi. In numeroase sate 
și comune ale regiunii mulți membri 
ai consiliilor colectivelor sportive să
tești nu știau cum să rezolve o seamă 
de probleme de bază în activitatea 
colectivului, erau departe de a ți or
gane de conducere, îndrumare și con
trol a activității sportive respective. 
De ce ? In primul rînd pentru că 
aceștia nu erau instruiți asupra felu
lui cum trebuie să-și desfășoare mun
ca. Necunoscînd deci cum trebuie să 
rezolve o seamă de probleme, firește 
ei comiteau greșeli. Pe de altă parte, 
se cunosc cazuri cînd, în conducerea 
unor colective sportive au fost pro
movate cadre care, pe lingă faptul 
că erau necorespunzătoare, manifes
tau și lipsă de pasiune pentru munca 
sportivă. Despre secții pe ramură de 
sport se auzea foarte rar, constituirea 
lor lipsind total din preocupările ac
tivului salariat al consiliilor raionale 

introdusă în întreaga fabrică. Pentru 
ca gimnastica de producție să se 
poată desfășura în bune condițhini, 
instructorii trimiși de către clubul 
Constructorul (care au condus exer
cițiile în primele zile) pregătesc in
structori voluntari din rîndul munch 
torilor fabricii. Utemista Ileana Picta
ră, bună voleibalistă, Aurelia Dăcea- 
nu și Dumitru Iottescu iau parte cu 
regularitate la acest instructaj peh- 
tru ca, și prin aportul lor, gimnastica 
de producție să cunoască un frumos 
succes în toate secțiile fabricii.

A. MIHAIL, corespondent 

sai începea să socotească pe degete. 
Acum ? Eh, acum alta-i socoteala. In 
raionul Turnu Severin sînt mai bine 
de 11.000 cei care au legat prietenie 
cu terenul de sport. Cine sînt aceș
tia ? Vă răspundem așa cum ni s-a 
răspuns și nouă r

— Constructorii de vase de la 
Șantierul Naval, ceferiștii de la De
poul și Atelierele C.F.R. din Turnu 
Severin, muncitorii forestieri de la 
I.F.I.L., cei de la fabrica de spirt din 
Banovița, colectiviștii din Crăguești, 
elevii din toate școlile...

In fruntea tor, pretutindeni, sînt 
comuniștii — cei mai harnici munci
tori din întreprinderile și satele raio
nului

★
Să arătăm doar cîteva aspecte ale 

muncii sportive, din raionul Turnu Se
verin. Campionatele de casă (care an
grenează în desfășurarea lor mii de 
membri ai U.C.F.S.) se bucură de 
multă popularitate în colective ca Pro
gresul. Voința, C.F.R., Dunărea-IIino- 
va, Sișești, Crăguești etc. și contribuie 
din plin la dezvoltarea unor ramuri de 
sport cum sînt fotbalul, șahul, tenisul 
de masă, gimnastica, triata și altele. 
Colectivele sportive din raionul Turnu 
Severin au asigurată o puternică bază 
materială. In afar^ bazelor existente 

și chiar a consiliului regional. Cu toate 
acestea, nimic nu-i împiedica pe unii 
activiști fără simț de răspundere să 
raporteze de pildă că în cadrul G.A.S. 
Periș, G.A.C. Kiselef, a colectivului 
sportiv „Infrățirea“țCăciulati ș a, s-au 
constituit secții pe ramură de sport 
(!!?). Chiar Și acum mai sînt colec- 

-t-i-ve sportive sătești- -țea cele <fc~ ta 
G.A.C.. Curcani, . ■ corn,. Călpgjircni, 
G.A.S.-’UragaluTa ș:rr) în .c.Kfrul că
rora activitatea sportivă se desfășoară 
în afara -secțiilor pe ramurS^de sport. 
Nu este greu să ne imaginăm, deci, 
caracterul formal al muncii de ins
truire care se duce în aceste ccriec- 
tive sportive.

★
Fără îndoială că deficiențele în 

privința aspectului organizatoric al 
muncii -sportive din satele regiunii 
București constituie o problemă de 
bază, care necesită rezolvare urgen
tă. • De altfel, în această direcție se 
și îndreaptă în prezent eforturile or
ganelor sportive din regiune. Trebuie 
eliminată nepăsarea, formalismul, 
birocrația unor activiști sportivi caro 
consideră munca organizatorică în 
cadrul colectivelor sportive sătești ca 
o povară. Și nu încape îndoială că 
există forțe suficiente, capabile să 
ridice la un nivel superior activitatea 
sportivă din satele regiunii București.

R. C.

NOTE CRITICE „Fără p

ce-ți mai povesteau băieții despre munca
„cale liberă", mă ocup numai cu

— Și
— Nimic I Am 

lalți și pentru noi...
Nu s-ar putea spune că la clubul 

„C.F.R.-Rovine" din Craiova nu, s-a 
muncit bine pentru organizarea nimi
cii sportive. Rezultatele au început de 
altfel să se arate. Este drept că nu
mărul de 10 secții ni se pare cam 
mare in raport cu posibilitățile clubu
lui, dar este lăudabil faptul că aproape 
in fiecare secție se desfășoară o acti

în orașul Turnu Severin trebuie să 
amintim faptul că toate cele 19 colec
tive sătești au terenuri de sport bine 
amenajate care găzduiesc o bogată 
activitate competițională. O grijă de
osebită este acordată răspîndirii spor
tului în rîndurile copiilor, pionierilor 
și școlarilor. Iată un singur exemplu: 
peste 3.500 de copii au participat la 
Spartachiada organizată în acest an. 
De altfel, activitatea competițională 
cunoaște în Turnu Severin o continuă 
dezvoltare. Campionatele orășenești 
(la fotbal, baschet, șah, popice, tenis 
de masă), cele raionale (la volei, 
handbal, fotbal), regionale (fotbal), 
nenumăratele excursii la Cazane, Tis- 
mana și Herculane, întrecerile inter- 
comunale, concursurile din cadrul

♦ Spartachiadei tineretului (la ultima 
ediție s-au înregistrat peste 9.000 de 
participanți) ■— asigură membrilor 
U.C.F.S. posibilitatea să practice spor
turile preferate. Și așa, se pot spune 
multe lucruri frumoase despre activi
tatea clubului Drubeta, despre activi
tatea comisiilor pe ramură de sport, 
despre dezvoltarea sportului în școli...

IN PRAG DE IARNA»

Peste puțină vreme va veni iarna 
și în orașul de pe malul Dunării. Ru
inele Castro-Roaianuiuj ji Tușnul lui

Exemplele consiliilor U.C.F.S. regio
nale, raionale și orășenești care și-au 
depășit angajamentele în ce privește 
înscrierea de membri în U.C.F.S. sînt 
tot mai numeroase.

In unele regiuni, ra-foane sau orașe, 
aceasta muncă' nu s-a dus Însă 
cu toată ate&ția ..și, ca urmare angaja
mentele: sînt departe de a ii îndepli
nite. Și aci însă, forurile competente 
s-au sezîsat și au luat* măsurile de 
rigoare pentru îndreptarea situației. 
Așa s-au petrecut lucrurile, de. pildă, 
în raionul Tg. Mureș, unde- în ultima 
vreme se constatase o 'îngrijorătoare 
răminere- în urmă în privința înscrierii 
de membi în U.C.F.S. După cîteva 
succese înregistrate la începutul acti
vității, o scrie de colective sportive 
sătești din raion nu au mai muncit 
cu toată râvna și nu și-au îndeplinit, 
deci, angajamentele. Pentru lichidarea 
acestei, stări de fapt, consiliul U.C.F.S. 
al raionului Tg. Mureș a organizat o 
ședință de analiză Ia care au fost in
vitați președinți și activiști ai colecti
velor sportive și profesori de educație 
fizică din raion. In această ședință 
au fost discutate măsurile care trebuie 
luate pentru îndreptarea situației și 
au tost adoptate o serie de metode 

din atelier ?
fotbalul. .Muncesc cei-

vitate bună și există condiții ca in
tr-un viitor apropiat să se înregistreze 
o creștere calitativă a muncii de in
struire. Trebuie subliniată, de aseme
nea, preocuparea pentru recrutarea și 
pregătirea clementelor tinere ca și gri
ja pentru realizarea de economii la u- 
nele acțiuni. Spunem numai la unele 
pentru că in general bugetul clubului

Sever se vor acoperi de nea. Atunci 
se va mai putea scrie un reportaj des
pre sportul severinean? Da î încă de 
pe acum lumina arde pînă tirziu la 
cluburile colectivelor Voința, C.F.R. 
sau Progresul. Deocamdată sînt nu
mai șahiști și jucători de tenis de 
masă dar în curînd vor veni 
aici și alți sportivi. Grijulii (și mai 
ales... pățiți de anul trecut) activiștii 
din Turnu Severin au și terminat lu
crările de amenajare a celor două pa
tinoare și acum așteaptă... gerul. La 
5—6 km. de oraș, pe dealul Vărăni- 
ctfliti, iwtia de schi așteaptă și ea ză
pada. Pînă atunci se fac intense pre
gătiri pentru buna desfășurare a cam
pionatelor de casă și în special a în
trecerilor din cadrul Spartachiadei de 
iarnă. Comisia raională de organizare 
a acestei competiții de mase a fost 
reorganizată, au fost stabilite centrele 
de comună, au început înscrierile și 
primele... antrenamente.

Lăsăm din nou în urmă podul lui 
Traian. GîndurHe nu ne mai poartă 
însă spre vremurile de acum două mii 
de ani. Stăruitoare, amintirea timpu
lui petrecut în mijlocul sportivilor din 
Turnu Severin ne încălzește inimile 
Ce plăcut este să fii martor al fru
moaselor victorii pe care sportul Ie 
cunoaște în fiecare ora^ al patriei 1 

de muncă pentru creșterea mimări 
de membri ai U.C.F.S. Astfel, U.C.F 
a tipărit afișe mobilizatorice care 
lost difuzate înj toate satele și con 
nele rămase în urmă cti îndeplini 
angajamentelor de înscrieri de me 
bri in U.C.F.S. In fiecare sat și 
mană an fost înființate brigăzi c 
aii drept misiune munca de atrag 
de noi membri.

Consiliul raional‘ U.C.F.S. Tg. P 
feș și-a luat angajamentul ca7 pînă 
sfîrșitul anulttj să înscrie în U.C.l 
6.000 de membri, față de 3972 
sînt în momentul de față. -O seric 
colective sătești s-au angajat ca i 
la 30 Decembrie să înscrie în, U.C.F 
un însemnat număr de membri. Ast 
colectivul din Ceauș și-a luat angt 
mentul să înscrie 70 de membri, coif 
vul din Săbed 60, colpotive'.e din 1 
Iești, Gh. Doja cîte 50, colectivele 
Ciba-Nicolești și Cristești cîte 40

Sperăm că toate aceste angajamc 
vor fi traduse în fapte, astfel ca 
sfîrșitul anului consiliul rate 
U.C.F.S. Tg. Mureș să se poată î. 
dri cu activitatea sa în problem» 
scrierii de membri în U.C.l'.S.

ION PAU
corespondent

roducție
ni se pare exagerat și credem că 
nevoie de o serioasă restructura.-, 
schemei de organizare in care as 
figurează încă aproape 20 de funcț 
printre care uncie nejustificate (se 
tară dactilografă, timplar, cinci paz 
etc.). Ceea ce ne-a surprins in nu 
cel mai neplăcut — cu prilejul i 
vizite făcute la clubul C.F.R.-Roviru 
a fost insă situația unora dintre m 
brii clubului. Ne referim la viața 
producție pe ca-e o duc (sau mai 
spus nu o duc) unii sportivi frun. 
tptiti ce este trecut in dreptul num 
unor sportivi cum sînt: Circiumăr 
(volei), Rădulescu (volei), Adam, 4 
gai (fotbal), Ilecherescu (scrii. 
Papagilalis (lupte) si alții? Nimic 
ceva decit: PARA PRODUCȚIE. < 
vine asta? Clubul sportiv C.F.R.-Ro 
are în secțiile sale oameni care 
muncesc în producție? Ni se pare cu 1 
anormală o astfel de situație neîntîl 
la nici un alt club sau colectiv s- 
Oare conducerea clubului s-a • 
rată de valoarea unor performant 
a neglijat total acest important as 
al muncii educative? Ce măsuri 
luat pentru sancționarea voleibalisi 
Rădulescu care, ' venit de la Sj. 
Vinju Mare (!?) a cerut pur și siin 
„Mie să-mi dati 800 Tună, cas 
masăl"

★

Multi tineri sportivi de valoare 
lucrează acum la diferite unități 
muncă, sint fruntași în producție 
învățat să practice sportul la col 
vul C.F.R., dar în locul h,r fac / 
din secțiile clubului sportivi încă 
încadrați in producție, oameni cu 

ficare profesională îndoielnică, 
drept că aceștia sînt foarte puțin 
că toți ceilalți 400 de membri ai 
bului sînt muncitori de nădejde la i 
rile lor de producție, dar aceasta 
trebuie să-i facă pe activiștii ciul 
să fie liniștiți. Cum privesc ei oare 
tul că in zilele noastre cînd în în. 
ga țară, deși s-a înfăptuit de i 
lichidarea analfabetismului, se 
găsesc sportivi care na au de 
două clase primare, cum este de ș 
fotbalistul Mihuț?

Clubul sportiv C.F.R.-Rovine 
Craiova are în conducerea sa mulț 
tiviști priceptiți, cu dragoste de n 
că. Ei trebuie însă să înțeleagă 
rezultatul unui meci de fotbal sau 
/ornantele unui boxer sau atlet nu 
seamnă totul, nu sînt oglinda {idei 
unei temeinice munci de organizare 
educare a sportivilor. Cu sprijinul o 
nelor U.C.F.S. din localitate, ci. 
sportiv C.F.R.-Rovine trebuie să ic 
îndată cele mai hotările măsuri pe 
lichidarea din rădăcini a lipsurilor : 
nalate.

___ ~ £•



Prima ediție a campionatelor republican 
ale școlilor profesionale de ucenici, 

de meserii și ale școlilor agricole
O ÎNTRECERE REUȘITĂ;

Finala campionatului școlar de baschet de la Tg. Mureș
' TG. AIUREȘ, 1 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Rar am întîlnit o 
competiție care să atragă atîtea apre
cieri pozitive cite a întrunit finala 
campionatului școlar de baschet des
fășurată între 28—30 noiembrie la Tg. 
Mureș. Localnicii nu și-au dezmin- 
țit tradiția de cunoscători și îndră
gostiți ai acestui sport. Organizării 
nu i se poate reproșa nimic. Secția de 
învățămînt și cultură a Sfatului Popu
lar Regional, comisia regională de 
baschet, ca și profesorii de educație 
fizică au colaborat rodnic și au asi
gurat un succes deplin acestei finale, 
Un public entuziast (duminică, la fi
nală au fost prezenți peste 1000 de 
spectatori) a încurajat echipele. Pe de 
altă parte, participanții s-au străduit 
să ridice nivelul competiției, furnizînd 
multe partide, interesante, de calitate, 
în care tinerețea, elanul și buna pre-
gătiră și-au spus pînă la urmă cu- 
vînlui. De altfel, s-au evidențiat nu
meroase elemente de perspectivă pen
tru baschetul nostru.
: Unanime au fost aprecierile bune 
asupra echipelor învingătoare; la bă
ieți școala medie nr. 2 Boleai și la 
fete școala medie nr. 4 Tg. Mureș. 
Aceste echipe s-au bizuit pe un joc 
ofensiv, cu multe elemente de tehnică 

vansată, denotind că au muncit cu 
spor In vederea finalei. Meritul noi
lor campioni este că au privit toate 
Jocurile cu aceeași seriozitate, lucru 
care trebuie să constituie un prilej 
de învățăminte și pentru celelalte 
echipe participante. Echipa campioa
nă la băieți a impresionat, în plus, 
printr-o perfectă omogenitate. Jucăto
rii sînt de valoare apropiată, folosesc 
atacul pozițional, desfășoară acțiuni 
în viteză șl au un procentaj de rea
lizări foarte ridicat. O deosebită im
presie au tăcut jucătorii Balint Hal- 
lasz, Silvester, Szdversyi. Ca o preo
cupare pentru viitor, echipa va trebui 
să insiste mai mult pe aruncările de 
la semidistanță și pe blocajele para
van. Campioana la fele, echipa școlii 
medii nr. 4, a arătat de asemenea 
o tehnică bună și o tactică potrivită 
fiecărui joc. In ciuda faptului că toate 
componentele echipei au talia redusă, 
ele au reușit să se descurce foarte

' și au dominat la acțiunile de 
.u coș. Elisabcta Fogarassi, Maria

------------- -------------

Cele două echipe campioane — la 
băieți, școala medie Nr. 2 Bolyai , 
(antrenor prof. A. Madaras), la 
fele, școala medie nr. 4 (antrenor 
prof. A. Balas') ambele din Tg. Mu
reș — fotografiate imediat după 

victorie

Toth, Gabriela Gagyi și Cecilia Marc 
ni s-au părut cele mai bune.

Cîtcva cuvinte și despre celelalte 
echipe. Ne-am fi așteptat la mai mult 
din partea echipelor bucureștene — la 
băieți școala medie nr. 1 N. Bălcescu 
(antrenor prof. St. Gheorghiu), la 
fete școala medie nr. 7 I. L. Cara- 
giale (antrenor prof. Gh. Simionescu). 
Bucureștencele au contat mult pe ju
cătoarele Sanda Clondescu și Rodica 
Roiu, în timp ce băieții au lăsat o 
bună impresie prin Dan Dumitriu, 
Constantin Vasilescu, Cătălin Groză- 
vescu și Radu Ștefănescu. O excelentă 
comportare a avut echipa de băieți 
a școlii medii nr. 1 Craiova (antrenor 
prof. N. Gronea), care, ca și echipa 
de fete a școlii medii nr. 1 din Ră
dăuți, a practicat un joc avîntat, de 
elan. Craiovenii au reușit chiar să 
dispifte finala, iar fetele din Rădăuți 
au ocupat locul V. Și pentru unii și 
pentru alții performanța este merito
rie, dacă ne gîndim că aceste echipe 
participă pentru prima oară la o 
astfel de întrecere finală.

NEAGOE MARDAN

La Birlad a luat Sâință

Cel mai mare complex școlar din țara
Locuitorii orașului Bîrlad se mîn- 

dresc azi cu o nouă și impunătoare 
construcție socialistă: un complex 
școlar capabil să cuprindă concomi
tent în .procesul de învățămînt aproa
pe 2500 de elevi !

Intr-adevăr, prin mărimea sa, com
plexul școlar din Bîrlad depășește tot 
ce s-a realizat pînă acum în dome
niul construcției de școli din țara 
noastră.

Situat la marginea de sud a ora
șului, acest complex, care se întinde 
pe o suprafață de aproximativ 18 ha.. 
Numărul încăperilor este de-a dreptul 
impresionant : 890! Vizitarea întregu
lui ansamblu de lucrări (deși fugitivă, 
a durat mai bine de 6 ore!) nc-a în
fățișat ochilor săli de curs spațioase, 
laboratoare înzestrate cu un bogat 
aparataj necesar experiențelor de fi
zică, chimie și științe naturale, un 
vast grup de ateliere, unde elevii vor 
putea să-și desfășoare în cele mai 
bune condiții pregătirea dc politehni- 
zare. Pentru elevii interni s-a cons-i 
truit o clădire specială, cuprfaizînd 
dormitoare, săli de meditații, un local) 
pentru cantină cu o capacitate de1 
1.000 locuri etc. I

Activitatea sportivă școlară se îm
bogățește cu o nouă competiție de 
nivel republican: campionatele șco
lilor profesionale de ucenici, de me
serii, și ale școlilor agricole. Inițiate 
și organizate de Ministerul Invăță- 
mîntului și Culturii, aceste campio
nate se situează pe linia Hdtărîrii 
partidului și guvernului din 2 iulie 
1957, contribuind la dezvoltarea fi
zică armonioasă a tineretului studios, 
la asigurarea unui caracter de masă 
sportului din țara noastră.

întrecerile campionatelor se vor 
desfășura între echipele reprezentative 
de școli, la ele puțind participa uce
nicii și elevii tuturor unităților șco
lare din învățământul profesional. Dis
ciplinele prevăzute în programul pri
mei ediții sînt: ATLETISM, GIM
NASTICA, VOLEI (băieți și fete), 
FOTBAL și TRINTA. Organizarea se 
face pe principiul teritorial, cu faze 
pe școală, localitate (raion), regiune, 
zonă numai la (fotbal și volei) și fi
nală. Pentru atletism se prevăd ur
mătoarele probe: 100 m., 400 m, 80 
m. garduri, 4x100 m., lungime, înăl
țime, greutate (4 kg.), disc (1 kg), 
suliță (600 gr.) la fete și 100 m., 200 
m., 800 m., 1500 m., 110 m. garduri, 
4x100 m., lungime, înălțime, prăjină, 
disc (1,5 kg.), greutate (6 kg.), cio

Constructorii complexului n-au ne
glijat nici amenajările cu caracter 
sportiv. Complexul dispune de o fru
moasă sală de sport cu dimensiunile 
de 25x15, în care elevii își vor putea 
desfășura programul de pregătire fi
zică generală. Dc asemenea, comple
xul mai cuprinde alte două săli re
zervate activității sportive — prima 
la dispoziția iubitorilor de atletism, a 
doua pentru desfășurarea programelor 
de gimnastică. In același timp, este 
în curs de amenajare o bază spor
tivă în aer liber care va cuprinde un 
teren de fotbal, terenuri de volei și 
baschet, gropi pentru sărituri și arun
cări, piste pentru trecerea normelor 
G.M.A.

■ Directorul complexului, tov. prof. Ilie 
Gheroaie, ne-a pus la dispoziție o se
rie de date foarte interesante. Am 
aflat astfel că complexul va găzdui 
elevii din actualele școli medii și ele
mentare din localitate (clasele V-XI), 
cadrele didactice fiind asigurate prin 

Spartachiada pîonerilor și școlarilor

can (5 kg.) și suliță (800 gr.) lai 
băieți. Echipele de gimnastică vor ff 
formate din 8 elevi: trei juniori I șf 
5 juniori a 11-a sau sportivi de ca* 
tegoria a Il-a. Exercițiile sînt celei 
prevăzute în programele de clasific

Calendarul campionatelor pe s- 
nttl școlar 1958—59: GIMNASTI
CA b—f (Etapa I școală) pină la 
18.1. Etapa a 1I-? (localitate, ra
ion) pînă la 15.11. Etapa a IlI-a 
(regiune) 14—15.111. Finala: 3—5. 
VII. ATLETISM (b—f) pînă la 
19.IV, 3.V., 9—10.V., 3—5.VII. 
VOLEI (b—f): pînă la l.IIL, pînă 
la 12.IV., 24—26.IV., 15—17.V. 
țzonă), 3—5.V1I. FOTBAL: pînă 
la 12.1 V., pină Ia 26.IV., 3—5 V., 
15—17 V (zonă). 3—5.VII. TRIN
TA: pînă la 18.L, pînă la 22.11., 
21—22.III., 3—5.VII.

care pentru categoriile respectivi; 
Campionatele de fotbal, volei și trfcw 
tă se vor desfășura conform regula-* 
menlelor în vigoare ale federațiilor 
de specialitate. Regulamente completa 
vor ii trimise tuturor școlilor.

reunirea celor existente la aceste 
școli. In baza instrucțiunilor M.I.Q, 
conducerea complexului va alcătui un 
bogat program de studii din care, 
bineînțeles, nu va lipsi preocuparea 
pentru latura educativă. „In ce pri
vește educația fizică — a ținut să 
ne sublinieze tov. prof. Gheroaie — 
aceasta va ocupa un loc de prim plan 
în programul general de pregătire a 
elevilor noștri. Elevilor li se va re
comanda să participe la diferite con
cursuri sportive, organizate pentru în
ceput sub forma unor campionate de 
casă și apoi, pe măsură ce se vor 
afirma elemente cu aptitudini în sport, 
vom creea echipe care să reprezinte 
culorile școlii".

Complexul școlar din Bîrlad! O 
expresie vie a grijii partidului și gu
vernului pentru educarea tinerei ge
nerații, un nou pas pe calea neconte
nitei ridicări culturale a poporului 
nostru.

TIBERIU STAMA '

O „echipa66 de tineri absolvenți I. C. F. 
la Școala Sportiva de elevi din Petroșani
Intrînd în clădirea Școlii Medii nr. 

J din Petroșani, primul loc spre care 
«n-am îndreptat a fost sala de sport. 
'Acolo am întîlnit un grup de vreo 10 
fetițe făcînd exerciții de gimnastică. 
Profesorul, un tînăr... Să tot fi avut 
23—24 de ani. Figura lui îmi părea 
foarte cunoscută. Unde l-am mai întîl
nit? De bună seamă că la I.C.F. Dar 
ce oră se desfășura? O oră obișnuită 
de curs, nu, fiindcă erau prea puține 
eleve. Un antrenament al secției de 
gimnastică — nici atît, pentru că 
mișcările fetelor nu vădeau prea multă 
siguranță. A trebuit să aștept sfîrșjtul 
Lecției pentru a mă dumiri. PrfesoTul 
«n-a primit cu cuvintele: „Cred că ne 
cunoaștem. N-ați fost astă vară la 
T.C.E. pentru un reportaj cu absolvenții 
care se pregăteau să plece In produc
ție? Cram și eu acolo. Iar acum m-ați 
găsii chiar in producție! Am avui oră 
cu o porte din elevele secției de hand 
bal a școlii sportive".

Foarte bine! Tocmai voiam să aflu 
cîte ceva despre școala sportivă de e- 
levi din Petroșani. Profesorul Eugen 
Bartlia — așa se numește absolventul 
reîntîlnit acolo — m-a poftit într-o în
căpere aflată iu vecinătatea sălii. „A- 
ceasta este „catedra" noastră — mi-a 
spus ci.

-— Dar, mă rog, ce înseamnă „noa
stră" ?

— C vorba de noi, profesorii școlii 
sportive. Toți am absolvit l.C.P.-ul In 
ultimii ani. Directorul, pro). Nicolae 
Barabas și profesoara Virginia Piu- 
’ea. î.n 1956, prof. Mihai Pintea în 
1957, iar eu chiar în acest an". 

stă „echipă" de icefiști. Fiind recreație, 
au venit acolo și ceilalți profesori, ast
fel că s-a organizat ad-hoc o mică șe
dință a catedrei.

Realizările sînt promițătoare. Școala 
activează cu 4 secții: basche't, handbal, 
schi și atletism. Tinerii profesori și-au 
recrutat elemente dintre cei mai ta- 
lentați elevi sportivi de la S.M. 1 și 
școala cu limba de predare maghiară 
din localitate. „Specialitatea" școlii o 
reprezintă handbalul redus. Fără a fi 
neglijate cîtuși dc puțin celelalte sec
ții, handbalul se bucură totuși de o 
atenție deosebită, deoarece Ia acest 
sport șansele școlii de a fi cea mai 
bună din regiune și din zonă sînt cele 
mai mari. Printre elevii școlii sportive 
se numără fruntași la învățătură ca 
handbaliștii Păsculescu, Saloszy și Re
chin și baschetbalistele Alike Orent și 
surorile Bădiceanu de Ia S.M. 1. Micuța 
jucătoare de handbal Maria Dvoracek 
este premianta a școlii cu limba de pre
dare maghiară. Este de remarcat faptul 
eă prof. Bartha se ocupă și de pregă
tirea unei echipe de dansuri populare 
a elevilor. Cu ctteva zile înainte, e-. 
chipa prezentase un spectacol în fața 
țăranilor muncitori din Dîrja Mare.

Această mină de oameni tineri, dor
nici să dea viață cunoștințelor căpătate 
pe băncile institutului, ests pusă pe 
fapte mari. Un amănunt interesant: 
nici unul dintre ei nu este din Valea 
Jiului. La atras însă perspectiva de 
a-și începe cariera aici, în pi.iternictll 
centru miner, visînd fiecare să vadă 
înflorind pe aceste .meleaguri sportul 
preferat: liarabas. — schiul, Bartha —

soții Pintea — baschetul șl 
Dar pentru ca proiectele lor(

handbalul, 
atletismul, 
să se înfăptuiască, ar trebui ca atîv 
direcțiunea școlii medii nr. 1 (pe lingă) 
care funcționează școala sportivă) cît 
și secția de învățămînt și cultură a’ 
sfatului popular orășenesc să se preo
cupe mai intens de a asigura condiții, 
normale de activitate școlii sportive,; 
de a îndruma mai îndeaproape munca' 
acestor tineri profesori. 4

1. MANOLIU

VESTI DIN SCOLI
® De curind, ta Caransebeș, a avut 

loc o interesantă întrecere atletică la 
care au participat cei mai buni at- 
leți și atlete de la școlile medii nr. 1 
și 2 din localitate. La băieți, rezul
tate promițătoare ati realizat D. Căl- 
dărarti (șc. med. 21) — 1,65 m. la 
înălțime și I. Lepși (șc. med. 2) — 
12.1 pe 100 m, iar la fete lise Schiff 
(șc. med. 1) — 1,35 m. ta înălțime

® Sub conducerea profesorului d'e 
educație fizică V. Mihoc, elevii școlii 
tehnice de cooperație din Curtea de 
Argeș și-au reanienajat prin muncă 
voluntară terenurile de volei și bas- 
cliet. Totodată, cu sprijinul - direcțiu
nii școlii, la aceste terenuri s-a ame
najat și o instalație modernă pentru 
jocurile în nocturnă. (Radu Mihai, co- 
reșp.)

©i Q frumoftsă activitate sportivă 
desfășoară elevii din corn. Plopeni (ra
ionul Ploești). Colectivul sportiv al 
școlă a organizat in prezent iuliece-. 

rile inter-clase din cadrul campiona-i 
telor republicane școlare la atletism.' 
fotbal, trintă și gimnastică. (Gh. A-C 
lexandrescei, coresp.)
• Echipele de atletism ale Clubu-1 

tui Sportiv Școlar Timișoara, Școlii 
Sportive de Elevi Reșița și Școlii pro
fesionale Reșița sînt angrenate intr-o. 
interesantă întrecere triunghiulară. 
Prima etapă, desfășurată pe stadionul 
Valea Domanului din Reșița, a fost 
ciștigaiă de echipa ciibliiui timișo
rean care a totalizat 156 puncte, față 
de cele 132 a'e S.S.E. Reștța și 56 ale 
Școlii profesionale. Dintre rezultatele 
obținute se remarcă .- BĂIEȚI. 100 m : 
Tdoic (C.S.S.T.) 11,8; 400 m: Vc- 
lent'n (C.S.S.T.) 55,8; ciocan: Gross 
(S.S.E.R.) 40,72 m; lungime: Detco-o 
(C.S.S.T.) 6,17 m: FETE: 100 ni: 
P. Grama (S.S.E.R.) 13,7; .lungime:; 

Crama 4,62 m ; 500 m : Zigler (C.S.S.T.) 
1:23,41 Angheluță (C.S.S.T.) 1:25,8.

.... ‘ c,|
Tn întreaga țară, întrecerile din 1 

cadrul Spartachiadei pionierilor și C 
școlarilor cunosc un frumos suc- J 
ces. In fotografie, un grup de e- > 
leve dm clasa a VIII-a a școlii 3 
medii Nr. 13 Mihai Viteazul, care ’J 
se pregătesc, in prezent, pentru I 
etapa I (pe școală) ia gimnastică, J 

Foto: Boris Ciobanii <

Ua nou club sportiv școlar, 
la Tg. Mureș

0e curînd a luat ființă un no« 
club sportiv școlar: clubul „Harghita" 
din Tg. Mureș. Pînă acum peste 500 
elevi, printre care sportivii fruntași 
Eliid și Emese Kineses, Doina Albu, 
Sofia Negoi, Eva Kiss șl alții, au 
devenit membri ai acestui club cărei 
pornește la drum cu 15 secțiL

Nr. 3314 „ u.



De ce nu progresează 
boxul în regiunea lași?

Cei care urmăresc reuniunile pugi- 
îfctice au sezisat probabil că boxul 
ieșean este, de regulă, bine repre
zentat cantitativ în aceste competiții. 
In 1956, de pildă, aproape 110 boxeri 
•din regiunea Iași au participat la di- 
■verse reuniuni locale sau chiar repu
blicane. Anul acesta, la fazele zonale 
•Ie campionatelor republicane indivi
duale de juniori și seniori, boxeri! 
'din regiunea Iași au fost din nou 
prezenți în număr mare pe foile de 
concurs. Regiunea Iași s-a putut 
Biîndri cu 7 campioni de zonă și 2 
campioni la faza de calificare de la 
Oradea. In decursul acestor întîlniri, 
o seamă de tineri pugiliști ca Vasile 
Sășeanu, C. Calenciuc, Saul Avram, 
Gr. Verepeeanu, D. Jelescu, Dan Băr- 
bieru, Eugen Iliescu, E. Spulber 
«u dovedit frumoase posibilități 
'dezvoltare.

Totuși, „sportul cu mănuși" din 
jgiunea Iași bate pasul pe loc. El 
■ reușit încă să desfășoare o activitate 
corespunzătoare deși, așa cum spuneam 
inai sus, este prezent la majoritatea 
competițiilor oficiale. Boxul ieșean se 
ibate într-un anonimat supărător, ceea 
ce face ca, deocamdată, să nu poată 
ista, ca valoare, alături de alte centre 
Șpugilistice dezvoltate din. 
fapt se datorește slaba 
foxului ieșean?

In primul rînd, socotim
•cordat acestei discipline de către or
ganele regionale U.C.F.S. Iași este cu 
totul insuficient. Toate eforturile sînt 
canalizate în direcția dezvoltării acti
vității fotbalistice, în dauna altor dis
cipline sportive printre care și a 
^sportului cu mănuși". Fără îndoială 
că nu este nimic greșit că fotbalul 
deține supremația în sportul ieșean. 
Și în alte localități se întîmplă ace
lași lucru. Dar de aci și pînă la

ș.a. 
de

re-
nu

țară. Cărui 
activitate a

că sprijinul

subestimarea totală â boxului, 
o diferență mare, nejustificată.

Forul care dirijează întreaga 
vitate de box din Iași, firește, 
comisia regională. De felul cum ea 
se ocupă de activitatea pugilistică, 
depinde dezvoltarea acestui sport 
Activitatea slabă a boxului din re
giunea Iași reflectează felul cum' înțe
lege comisia regională de box să-și 
ducă munca. Aceasta trăiește doar 
prin antrenorul Nicolae Florescu și 
arbitrul L. Mișcovici. Este elocvent în 
ceea ce privește activitatea comisiei, 
faptul că însuși președintele acesteia, 
tov. Alexandra Cocea nu a 
la nici o ședință de analiză 
ființarea comisiei regionale 
astăzi 1 Nu mai vorbim de 
tea" celorlalți membri ai comisiei. Pe 
de altă parte, cadrele de antrenori de 
box din regiunea Iași, cu toată bună
voința pe care o au pentru dezvolta-, 
rea activității pugilistice, nu pot face 
față pentru că numărul lor e insu
ficient și, cu unele excepții, sînti lip
site de o pregătire corespunzătoare. In. 
orașul Iași activează 3 antrenori de 
box (Nicolae Florescu, Leonida Gheor
ghiu și 
regiunii 
Pașcani, 
„sportul 
ren prielnic — 
trenor calificat, 
la întîmplare. 
este firesc ca 
proape inexistentă.

Ar fi greșit însă să se creadă că' 
această disciplină îndrăgită de tine
retul ieșean nu ar putea cunoaște o 
înviorare. Se pune însă o singură con
diție: ajiunre ca, organele locale UCFS 
să acorde tot sprijinul cuvenit „sportu
lui cu mănuși".

Campionatele republicane He bascKeț

Campionatul 
a scos în evidentă

Canipionatul republican individual 
feminin de gimnastică s-a încheiat 
cu victoria -
de această 
nu a mai 
treaptă a 
ușor ca în 
a trebuit să muncească mult pentru 
a-și menține titlul, deoarece acesta a 
fost amenințat în permanență de alte 
țrei, patru gimnaste. Mai ales după 
prima zi de concurs, un pronostic 
privind campioana era foarte greu de 
dat. De ce ? Pentru că, cinci gim
naste — și anume Ileana Petroșanii, 
Elena Teodorescu, Emilia Liță, Anăs-

Elenei Teodorescu. Dar, 
dată, campioana noastră 
urcat pe cea mai înaltă 

podiumului tot atît de 
alți ani. Elena Teodorescu

SONIA IOV AN (C.S.U.B.). 
tas ia lonescu și Sonia iovan — erau 
despărțite în clasament de mai puțin 
de 1 punct. Prima totalizase 37,699 
puncte, iar ultima 36,732 puncte.

In cea de a doua zi, și îndeosebi 
după ce Ileana Petroșanu, principala 
concurentă a Elenei Teodorescu la ti
tlul suprem, a ratat exercițiul la bîr- 
nă, situația s-a mai limpezit.

Gimnastele noastre lruntașe ne-au 
făcut o plăcută surpriză : toate și-au 
schimbat exercițiile liber alese, intro- 
ducind în compoziția lor cele mai di
ficile elemente ce se execută în pre
sent pe plan mondial. Acest lucru

exemplu L

Și altul negativ: formația masculină Metalul M8Q
ghiță, Violeta Constantin, Laura Cafrița^. 
'Aurica Boeriu), echipa Progresul (an* 
trenor Gh. Niculescu) a dovedit și O 
bună orientare tactică, practicind un 
joc în permanentă mișcare, cu conți* ‘ 
nua deplasare a omului și a balonului, 
cu contraatacuri rapide, pătrunderi si* 
gure, aruncări de la semi-distanță pre* . 
cise și o apărare foarte mobilă și des-t' 
tul de eficace. Maniera in care a dis* 
pus de C. S. Oradea, formație alcătuită 
din elemente valoroase, cu multă ru* 
tină, a fost concludentă asupra posibi* 
lităților actuale și perspectivelor aces* 
tei echipe.

Celelalte exemple ne sini oferite de, 
echipele masculine Dinamo București și 
Știința Cluj. Dinamoviștii bucureștcni 
au prezentat in actualul campionul «j 
formație modestă ca nume, dar cofa, 
și-a cucerit repede un frumos presti
giu. De la joc la joc, Dinamo a arătat 
că este bine pregătită și, mai ales, că 
știe să lupte cu toată însuflețirea dăi 
primul pînă la ultimul minut. Studen
ții clujeni, cu o formație valoroasă- 
s-au arătat bine pregătiți tehnic și tac* 
tic și au știut ca în fiecare meci să-și 
valorifice toate calitățile.

Pentru cine a văzut pe baschetbaliș- 
tli de la Metalul M.LG. evoluînd t/i 
majoritatea meciurilor din actualul 
campionat, apare în mod firesc între
barea dacă ei formează o echipă In 
înțelesul real al cuvin! ului. Chiar Și 
simbătă, în partida cu Dinamo, Meta
lul M.I.G. a jucat de așa manieră, în- 
cit pe bună dreptate chiar și cei mai 
aprigi susținători ai echipei au fost 
dezamăgiți. Jucătorii de la Metalul 
M.I.G. nu au luptat in nici un moment 
cu convingere, nu au arătat deloc dra
goste față de clubul din care fac 
parte. Ei au intrat pe teren ingîm* 
fați, convinși că iși vor întrece „net" 
adversarii, iar cînd aceștia i-au con
dus (și aceasta s-a petrecut din prii 
mul minut) nici nu au încercat să st 
tcuture de „lenea" care îi cuprinsese^ 
Faptul e cu atît mai grav cu cit el, 
se repetă aproape la fiecare meci șt, 
după cum se vede, conducerea clubu
lui nu a luai poziție hotărîtă. Conside
răm însă că măcar acum, clubul Me* 
talul M.I.G. se va sezisa și va lua mă

surile cuvenite pentru a termina cu o 
situație dăunătoare.

P rogre sulfemininăecLi paun:

participat 
de la In
și pînă’ 
„activita-

Iosif Mathias), dar în restul 
și în special în orașe ca. 
Bîrlad, Vaslui, Iluși unde 
cu mănuși" ar putea găsi te- 

nu există nici un an-- 
Aci, boxul se practică 
In asemenea . condiții, 
activitatea să fie a-

R. CALARAȘANU

< înconjurat de Stanciu (Nr. 18), An- 
ț.tonâscu (Nr. 10) și Stoica (Nr. 12) 
/Npsjevici se strîiduieșțe'să prptejeze 
j batonul. (Fază din meciul Oftrhpia 
1 — Torentul Galați).

individual feminin de gimnastică 
omogenitatea echipei
la care abundă piruetele, urcările di
ficile, „roata" și multe alte elemente 
de mare dificultate. La sol, au apă
rut în exercițiile Soniei Iovan, Elenei 
Dobrovolschi și a altor gimnaste „sal
tul întins", iar Elena Teodorescu exe
cută în „solul" ei — de trei ori —• 
spectaculosul element „Danilova". îm
bucurător este faptul că deși schim
bate de puțină vreme, exercițiile liber 
alese ale fruntașelor gimnasticii noas
tre sînt bine executate. Ceea ce a 
mal rămas de făcut este doar „retu
șul" lor.

Vorbeam mai sus de faptul că 
Elena Teodorescu a cucerit mai greu 
decît în alți ani titlul de campioană. 
Este vorba de o plafonare a Elenei 
Teodorescu, sau de o creștere — sim
țitoare — a celorlalte sportive din 
lotul nostru de gimnastică ? Trebuie 
să spunem cu satisfacție că explica
ția o găsim în cea de a doua ipote
ză, Elena Teodorescu a progresat, dar 
nu singură 1 Ileana Petroșanii, Sonia 
Iovan, Emilia Liță, Anastasia lonescu, 
Utta Schlandt-Poreceanu, Elena Do
brovolschi, s-au apropiat și ele de 
valoarea acesteia. Lotul reprezentativ 
este — după părerea noastră — acum

noastre reprezentative
mai omogen decît orieînd. Putem 
privi așadar cu și mai multă încre
dere viitoarele confruntări internațio
nale, începînd cu întîlnirea interna
țională de la 13 și 14 decembrie, cînd 
vom primi vizita reprezentativelor —■ 
feminină și masculină — ale R.S.S. 
Ucrainiene. De altfel, finalele campio
natelor recent desfășurate au 
fost și o ultimă verificare — oficială 
— a sportivilor noștri.

La finala campionatului individual 
feminin au fost invitate și cîteva spor
tive din provincie. Orientarea fede
rației de specialitate s-a dovedit foar
te bună, deoarece tinerele Mariana 
Bibire, Cornelia Anghel, Elisabeta 
Micu și Antoaneta Țăranu, elemente 
cu perspective de dezvoltare, au avut 
prilejul să lucreze alături de frunta
șele noastre, să învețe de Ia ele. 
Chiar dacă în prezent comportarea 
lor n-a corespus, în totul, așteptărilor 
(Antoaneta Țăranu a fost depășită de 
importanța întrecerilor), participarea 
acestora a fost utilă și a constituit 
un stimulent pentru o și mai perse
verentă pregătire în viitor.

ELENA MATEESCU

Fără a se caracteriza prin surprize 
sau rezultate care să aducă modifi
cări esențiale clasamentelor, etapa a 
Vll-a a campionatelor republicane de 
baschet a fost totuși interesantă, de
oarece ne-a dat prilejul să ne întărim 
opinia asupra comportării unor echipe. 
Este vorba de cîteva formații fruntașe 
in clasament, care in decursul parti
delor susținute pînă acum au dovedit 
o bună pregătire tehnică și tactică. Ne 
referim în primul rind la echipa femi
nină Progresul București, care a deținui 
timp de două etape primul loc în ’ cla
sament. Deși nu are în formație nume 
sonore, Progresul a reușit in cele șapte 
partide susținute pînă acum, să ciștige. 
din ce in ce mai mult încrederea spec
tatorilor. Alcătuită dintr-o serie de ju
cătoare talentate, cu o temeinică bază 
de pregătire tehnică și fizică (Dina 
Manolescu, Niculina lonescu, Irina Bo-

In apropiaiuB sezon

Sezonul care se apropie va însemna 
pentru schiul din țara noastră un pri- 
djej de mari transformări, pe care Ie 
așteptam. In sezonul care bate la ușă 
schiul romînesc va păși pe calea sa fi
rească, pe drumul unei intense activi
tăți de masă. Organizarea celor 20 de 
centre de către F. R, Schi-bob în tot 
atî.tea localități de munte (înzestrate cu 
întreg materialul necesar și conduse de 
antrenori și instructori calificați), tabe
rele ce vor fi inițiate de Ministerul In- 
vățămîntului și Culturii, centrele de 
învățare de pe lîngă comisiile regionale, 
colective și cluburi sportive, toate aces
tea vor contribui la angrenarea unui 
număr important de copii și tineri 
în învățarea și practicarea schiului.

Acestor frumoase acțiuni li se ală
tură inițiativa U.C.F.S. care, prin F. R. 
Schi-bob, a hotărît să sprijine direct 
activitatea de dezvoltare a schiului în 
masele de tineri. Conducerea U.C.F.S.

învăța sâ schieze!
5.000 de perechi de schiuri, cu bețele și 
legăturile respective, în 80 de centre din 
regiunile țării. Aceasta înseamnă că, 
în afara taberelor organizate de M.I.C., 
de colective și cluburi, vor funcționa un 
total de 100 de centre de învățare a 
schiului, în 100 de localități de munte 
din țara noastră. Este, fără îndoială, 
o cifră care impresionează și care ne 
dă certitudinea că schiul romînesc va 
avea asigurată baza de masă, 
necesară saltului calitativ al 
frumoase discipline sportive.

★
Federația de Schi-bob a luat 

măsuri, mobilizînd întreg activul' vpjun- 
tar pentru * asigurarea celor mai bune 
condiții de îndeplinire a multiplelor sar
cini ce-i stau în față. In urma indica
țiilor date de Biroul F.R.S.B., colegiul 
contrai de antrenori a ținut recent o 
ședință la ■ Orașul Stalin, stabilind că 
programa de studii va fi unică pentru 
toate aceste centre. Programa de stn-

atît de 
acestei

primele

D. STANCULESCU

Campionul de juniori la slalom special,- Adrian Bătușaru, și-a început acti
vitatea intr-un centru pentru copii

(Foto: D. Stănculescu) 
antrenori și instructori vor discuta cu 
acest prilej o serie de probleme ale me
todicii antrenamentului, de instruire 
etc. Totodată, F.R.S.B. a dat indicații 
comisiilor regionale să organizeze —• 
de pe acum — scurte consfătuiri cu 
instructorii voluntari din localitățile în 
care vor funcționa centrele de schi re
gionale.

Sîntem convinși că aceste frumoase 
acțiuni se vor bucura de sprijinul or
ganelor competente și îtn lunile de iarnă 
vom înregistra în toate cele 100 de ceti-’ 
tre o activitate bogată, vom vedea în 
localitățile de munte mii de tineri învă- 
țînd să schieze. Și nu ne îndoim că dăi 
aceste centre de învățare, nenumărațl 
vor fi cei care vor participa cu toată 
însuflețirea la întrecerile de schi din 
cadrul Spartachiadei de iarnă a tine
retului, sau pentru cucerirea insignei 
G.M.A. Noi le dorim tuturor succes.

lor și inslructorilor voluntari și va con
stitui baza teoretică a procesului de în
vățare. In această privință, antrenorilor 
voluntari care se vor ocupa de cele 80 
de centre de pe lingă comisiile regionale, 
le revin importante sarcini, a căror re
zolvare va contribui la reușita cursuri
lor, Antrenorii voluntari au obligația 
de a-și dărui cu toată dragostea cunoș
tințele lor, de a munci cu toată rîvna. 
Pe de alia parte, comisiile regionale 
trebuie să se preocupe de pe acum de 
mobilizarea celor mai corespunzători și 
mai harnici instructori voluntari (foști 
schiori, absolvenți ai ICF), iar în timpul 
activității practice să controleze cu re
gularitate desfășurarea procesului 
instruire și să intervină cu hotărîre 
colo unde treburile nu merg bine.

Antrenorii și instructorii celor 20 
centre ale F.R.S.B. vor participa între 
9—13 decembrie, la Poiana Stalin, la 
un curs de împrospătare a cunoștințe-

de 
a-

de

K& fi mai evident Ja bjcoă, epurat * dispus distribuirea unui număr da ,diț va ii ila fedemkța tațurot antrenori- tețjșHa na instructaj. Cei pqște 60 de — d. A —.



La încheierea primei părți a campionatului categoriei B Noi amănunte
în cursul unui meci în care oaspeții 
n-au putut să creeze nici o fază clară 
la poarta gazdelor.

In sfîrșit, a fost o surpriză plăcută 
«partide disputate, interesante, care pentru cei 6.000 de spectatori bucu- 

reșteni, jocul viguros, bine orientat, 
al fotbaliștilor de la Dinamo Galați, 
mai ales în ultima 
In schimb, Metalul 
reeditat comportarea 
tapele precedente.

j! Iată-ne, așa dar, la jumătatea celei 
ide a XlX-a ediții a campionatului 
categoriei B de fotbal. Cum era și de 
Wșteptat, întrecerea celor 28 de echipe 

■participante la campionat a oferit 
țu ............ ' ' ’ ’
.‘teu reținut atenția etapă de etapă. 
Constatarea este valabilă în special 
.pentru echipele din seria I, mai apro
piate ca valoare, mai rutinate (multe 
din ele au activat în categoria 
Ia această serie, de altfel, liderul 
schimbat nu mai puțin decît de 
ori 1
' In ceea ce privește întrecerea echi
pelor din seria a Il-a, trebuie spus 
că aceasta a creat mai puține pro- 
■fcleme în legătură cu configurația 
clasamentului în partea lui superi
oară. Merituoasa formație Rapid 2 
București a preluat conducerea încă 
din etapa a IlI-a și n-a mai cedat-o. 
Etapă de etapă, feroviarii au reușit 
să acumuleze un avantaj important 
(patru puncte după etapa a Xl-a), 
dar care a scăzut la 2, în urma înfrîn- 
gsrii suferită duminică la Iași.

A)-
s-a 
opt

parte a întâlnirii. 
Titanii n-a mai 
valoroasă din e-

In cîteva rînduri despre campionii 
de toamnă...

mul rînd, la meciul de la Suceava 
unde, după cum ne-a relatat corespon
dentul nostru, D. Nicoriuc, arbitrul N. 
Kelemen (București) a dat numeroa
se decizii greșite în meciul Progresul 
Suceava—Gloria Bistrița. De aseme
nea, la București, arbitrul de tușe 1. 
Lazăr (care a funcționat la meciul 
Dinamo Obor—Prahova Ploești) n-a 
semnalizat poziția 
în care se afla 
unul din golurile

Să sperăm că
natului, atenția și buna pregătire a 
arbitrilor ne vor scuti să mai aducem 
în discuție astfel de probleme.

flagrantă de ofsaid 
P. Moldoveana, la 
marcate de el.
în returul camplo-

IMlitna etapă — c etapă 
a surprizelor!...

Pe bună dreptate, despre Minerul 
Lupeni se poate spune că este per
formera seriei I. După un început 
modest, cu rezultate neconcludente, Mi
nerul a reușit să se afirme odată cu 
etapa a Vl-a de cînd n-a mai cunos
cut nici o înfrîngere. Echipa din Lu
peni a obținut în continuare 7 victorii 
(dintre care 6 consecutive) și un meci 
nul. Performanța minerilor este cu 
atît mai valoroasă, cu cît mai mult 
de jumătate din prima parte a 
pionatului n-au

prieteneasca
TIRANA 30, (prin telefon de la tri

misul nostru). Eotbalul are un mare 
număr de iubitori printre locuitorii din 
capitala Albaniei. Multi dintre ei au 
luat loc sîmbătă în tribunele stadio
nului național „Kemal Stafa" in- 
curajîndu-și cu căldură echipa. Specta
torii s-au dovedit a fi perfect obiectivi, 
răsplătind, in nenumărate rînduri, cu 
ropote de aplauze și evoluția echipei 
noastre. Ei au avut toate motivele să 
fie mulțumiți de jocul la care au asis
tai; a fost dinamic, pasionant, și s-a 
desfășurat intr-o perfectă sportivitate.

Am discutat cu conducători ai comi
siei de fotbal din Tirana. Ei ne-au măr
turisit că au fost impresionați de ca
litățile tehnice ale jucătorilor noștri, in 
special de cele ale lui Petschovski, bine

după, întîlnirea 
de la Tirana

cam-

de

avut antrenor.

Calificativul acesta este motivat 
patru rezultate, care după părerea 
noastră sînt neașteptate. In prima 
>erie, victoria obținută de Gaz Me
tan la Sibiu este semnificativă în 
ceea ce privește inconstanța ce ca
racterizează de multă vreme forma- 
lia sibiană. Surprinzătoare, mai ales, 
>rin proporțiile scorului, apare victo
ria obținută de Minerul Baia Mare 

ria Craiova. In seria a Il-a, principala 
’•«priză s-a produs la Iași, unde lide-

. n-a reușit să treacă peste impe- 
niozitatea și elanul tinerilor jucători 
Ie la Unirea, care dintr-o formație 
sortită unui loc de mijloc în clasa- 
nent, a apărut dintr-odată ca o pre- 
endentă serioasă la șefie. De altfel, 
ișa cum ne relata duminică seara co- 
espondentul nostru regional, Petre Co- 
Irea, ieșenii n-au realizat o victorie 
atrmplătoare. Ea a fost obținută 
a capătul unei dominări insistente,

...dar și despre codași

Dacă Știința 
circumstanțe atenuante 
că ocupă în prezent ultimul loc în 
seria I, în schimb C.S. Oradea a 
fost departe de ceea ce așteptam de 
la ea : foștii deținători ai Cupei R.P.R. 
n-au reușit să joace nici un meci la 
valoarea lor reală. Locul ocupat (13) 
trebuie să dea de gîndit conducerii 
acestui club, pentru ca în retur fot
baliștii orădeni să iasă
„lanternei roșii". In seria a Il-a, Pra
hova Ploești s-a „instalat" din etapa 
a X-a pe ultimul loc, avînd puține 
speranțe să-l părăsească. Constatarea 
este întemeiată, dacă ne gîndim 
jocul de slabă calitate prestat 
ploeșteni.

Craiova are, în 
pentru

parte, 
faptul

din zona

Din nou, despre calitatea 
arbitrajelor...

la 
de
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Meciuri amicale de fotbal

i

In sfîrșit, o ultimă problemă 
care vrem s-o abordăm este aceea

i 

Pe 
a 

arbitrajelor prestate în etapa de du
minică. Dacă cele mai multe au fost 
corecte și au asigurat o desfășurare 
normală întrecerilor, în schimb cîteva 
au lăsat de dorit. Ne referim, în pri-

• Oțelul Roșu. Formația arădeană 
U.T.A.’ a susținut duminică o partidă 
în compania echipei Metalul din loca
litate. La capătul unui meci de bună 
factură tehnică, gazdele au înregistrat 
o surprinzătoare victorie cu 4—3 
(1—0). De notat că la un moment dat 
Metalul

Primul meci al cuplajului de dumi
nică de pe stadionul Dinamo a o- 
pus echipele Dinamo Obor și Praho
va 1 Mai Ploești. In fotografie, P. 
Moldoveanu (Dinamo Obor) alunecă 
cu puțin înainte de a intercepta 

balonul.
(Foto: I. Mihăică)

cunoscut în Albania încă de la meciul 
cîștigat de echipa noastră reprezenta
tivă în 1947 cu 4:0.

In general, echipa noaslră a desfă- 
■șurat un joc de calitate, deși terenul 
îngust și denivelat nu i-a convenit. Ju
cătorii romini, printre care și cîțiva 
debutanți într-o astfel de selecționată 
(Cirnaru, Capaș, Țircovnicu, Gram, 
care au părut la început foarte emo
ționați), au făcut eforturi remarcabile 
pentru a se comporta la înălțime. Si 
în mare măsură ei au reușit aceasta. 
Acord'.nd calificative, cel mai bun ju
cător al nostru a fost portarul Mindru, 
Intervențiile sale prompte și curajoase 
au dat încredere apărării, care a fost 
silită să facă față unei ofensive con
tinue a echipei albaneze. Pahonțu, Soa
re și cei doi halfi, Țircovnicu și Jenei 
s-au comportat de asemenea bine. Ata
cul nostru a vădit insă lipsă de omo
genitate și n-a reușit să lege jocul. Pe 
de altă parte, in fazele de poartă — ur
mare a unor reușite contraatacuri — 'îna
intașii romini n-au reușit să concre
tizeze atunci cînd au avut ocazii. Și 
se poate spune că aceste ocazii nu 
le-au lipsit!

Echipa Tiranei a fost pentru noi o 
plăcută surpriză. Știam de la jucă
torii C.C.A. care ii intilniseră pe alba
nezi in cadrul întrecerilor Spartachia- 
dei militare de la Leipzig, că aceștia 
și-au îmbunătățit mult jocul față de 
cum îi cunoșteam noi. Acum ei se pre
zintă ca o echipă omogenă, destul de 
tehnică, caracterizată prin multă pu
tere de luptă, printr-o pregătire atletică. 
Atacă in irombă și trag la poartă din 
toate pozițiile. Sînt o echipă inco
modă pentru orice adversar. Ținind 
seamă de aceste caracteristici, ca și 
de faptul că in echipa Tiranei au evo
luat zece internaționali „A", rezultatul 
de egalitate obținut de reprezentativa 
Bucureștiului poate fi considerat burn 
Miercuri echipa noastră susține al doi
lea meci in compania formației Parti
zan, campioana Albaniei. Nu se cu
noaște încă formația pe care o va a- 
linia echipa noastră.

a condus cu 3—0.
(ZENO și RADU

ROMULUS, corespondenți) 
Severin. Echipa locală Dru- 

întîinit formația craioveană
• Tr. 

beta a
C.F.R. Rovine pe care a întrecut-o cu 
4—0 (1—0) la capătul unei partide 
în care a prestat un joc de valoare.

GH. MANAFU
corespondent

ono sport

PETRE GAȚU

Sportivii din Reșița participă activ 
la munca

REȘIȚA 30 (prin telefon). Duminică, 
Reșița a fost în sărbătoare. In centrul 
orașului, peste 350 de utemiști consti- 
tuiți în brigăzi, cu steaguri în frunte, 
au participat la un miting fulger și de 
acolo au pornit la muncă patriotică. 
Printre cei prezenți am remarcat și un 
mare număr de sportivi fruntași din 
orașul nostru. Să-i urmărim la locul 
unde desfășoară munca patriotică.

De pildă,’ la lucrările șantierului 
oțelăriilor Siemens-Martin am găsit 
pe C. Misirianțu, Carol Vida — fotba
liști, Pavel Sibla — luptător, William 
Keller — atlet, Ion Tabacii, boxer ș.a. 
La șantierul de construire a halei de 
locomotive electrice Diese' se desfă
șura o întrecere pasionantă între Hans 
Idl, Hans Krasser, Ioan Sciitz, Dieter 
Jochmann, Arnold Bark, Francisc Fe-

patriotică
renez, handbaliștii de la C.S.M. Re
șița. Ocupanții primului loc în clasa
mentul campionatului masculin de 
handbal erau și aici în fruntea muncii 
patriotice. In afară de ei, în mijlocul 
zecilor de brigadieri am mai remarcat 
și figurile atleților Doru Gurămare și 
Horst Pischi.

In noul cartier muncitoresc de la 
Lunca Pomostului, la crearea dc spații 
verzi, lucrau Anemarie Moser, Mihai 
Groth, Erika Statidt 
la școlile medii din 
sportivă die elevi, 
UCFS etc.

Brigăzile utemiste

și alți sportivi de 
localitate, școala 

școala sportivă

Brigăzile utemiste de muncă patrio
tică constituite în orașul Reșița fac 
cinste tineretului nostru.

GH. DOBRESCU, corespondent

Actualități din
A luat sfirțit campionatul orășenesc rezervat echipelor de juniori 

I de tineret, e O nouă competiția deschisă echipelor bucureștene : 
Zupa de iarnă". • Cupa Constructorul in plină desfășurare

h Campionatul orășenesc de rugbi, 
zervat echipelor de juniori și tine- 
t a luat sfîrșit cu succesul pe de- 
in meritat al eehipe'or Corrstritcto- 
il la juniori și C.F.R. Grivița Roșie 

tineret. In afara echipelor cam'pi- 
«nc, o preocupare deosebită pentru 
■eastă competiție au manifestat și e- 
lipele Vulcan, Arhitectura la juniori, 
apid și C.C.A. la tineret. In schimb, 
r același lucru se poate spune des- 
e Dinamo la juniori și Arhitectura 

tineret, pentru care campionatul 
a prezentat un interes prea mare, 
eseori, aceste echipe nu s-au pre- 
ntat Ia întrecerile programate, n-au 
deplinit instrucțiunile prevăzute ta 
guiaineut» Cg griyÂg la legifwri

sau nit s-au achitat cum trebuie de 
sarcinile care le reveneau, atunci cînd 
au organizat unele etape.

La juniori, ta turneul de consolare 
pe primul loc s-a clasat echipa Si
rena, urmată de Gloria și de Știința 
l.M.F. In același turneu, rezervat e- 
chipelor de tineret, locul 1 a fost o- 
cupat de Constructorul .

■ In vederea continuării activității 
rugbistice, comisia orășenească de 
specialitate organizează o nouă com
petiție dotată cu „Cupa de iarnă" și 
închinată zilei de 30 Decembrie. La 
această competiție, la care s-au în
scris ptaă acum echipele C.F.R. Gri- 
vita Roșie, C.C.A., Progresul, Mine
rul, Gloria, G-S-UJi^ I^agiJ ji Dtaa->

rugbi
mo au dreptul să participe jucători 
care nu au depășit vîrsta de 22 ani. 
Ceea ce aduce nou această competiție 
este faptul că regulamentul stabilește 
că numărul maxim de jucători ce 
poate fi folosit de o echipă pe teren 
este de 13.

h Etapa a Il-a din cadrul „Cupei 
Constructorul" a programat un sin
gur meci, în care s-au întîlnit echi
pele Dinamo și C.S.U.B. Meciul, des
fășurat pe stadionul Constructorul, a 
fost cîștigat de dinamoviști cu sco
rul de 9—6 (3—3), prin punctele rea
lizate de Smanîoto (6) și Tema (3). 
Pentru studenți au înscris Anastasii, 
și Buțu. Cel de al doilea meci al eta
pei este programat joi 4 decembrie 
ora 15, pe acel?și teren și se vor în- 
tîlni echipele Constructorul și C.S.A. 
Ploești.

I1OSȘU, corets^ondfeni

• La trierea variantelor depuse Ia 
concursul Pronosport nr. 48 din 30 
noiembrie a.c. au fost găsite: 2 va
riante cu 12 rezultate, 108 variante 
cu 11 rezultate și 1195 variante cu 10 
rezultate.

Variante depuse: 387.150.
• După cum am mai scris, pentru 

duminică 7 decembrie I. S. Loto-Pro- 
nosport organizează un concurs spe
cial Pronosport Ia care se atribuie în 
afara fondului obișnuit de premii, un 
fond suplimentar de 100.000 lei pentru 
pronosticurile la pauză.

Deci, în afară de cele 3 categorii de 
premii 
pentru 
panții 
12, '11 
de la

Important este faptul că la acest 
concurs cu aceeași taxă de participare 
aveți șansa de a obține linul sau mai 
multe premii pentru rezultatele la 
pauză ale celor 12 întîlniri cuprinse 
în programul special.

Fondul suplimentar de 100.000 lei 
(pentru pronosticurile la pauză) se va 
distribui în întregime după cum ur
mează : 25% categoriei I, 30% cate
goriei a Il-a și 45% categoriei a 111-a. 
valoarea minimă a unui premiu este 
de 15 lei. în cazul cînd valoarea unui 
premiu dint.r-o categorie este sub 15 
lei, suma afectată categoriei respective 
se atribuie în cote egale celorlalte ca
tegorii.

Puteți avea șanse mărite de pre
miere (atît pentru pronosticurile finale 
cît și pentru cele la pauză) dacă veți 
juca buletine colective. Informații su
plimentare le puteți obține la toate 
agențiile Loto-Pronosport.

• Programul concursului special 
cuprinde dubla întîlnire dintre repre
zentativele Turciei și R. P. Bulgaria, 
întîlniri din cadrul Cupei R.P.R. și din 
campionatul francez.

Meciul dintre reprezentativele A ale 
Turciei și R. P. Bulgaria este „des
chis". Credem totuși că victoria finală 
va reveni oaspeților.

întîlnirea dintre formațiile secunde 
poate aduce cîștig de cauză gazdelor 
care avînd avantajul terenului au pri
ma șansă.

In ceea ce privește întîlnlrile din ca
drul Cupei R.P.R., aici se pot înre
gistra cele mai multe surprize. Expe
riența a dovedit că ta aceste întîlniri

(12, 11 și 10 rezultate exacte) 
pronosticurile finale, partici- 

mai pot obține premii pentru 
și 10 rezultate la pronosticurile 
pauză.

cu caracter eliminatoriu echipele de 
categorii inferioare furnizează cele 
mai multe : jrprize.

Dacă în meciurile III și IV victoria 
poate reveni echipelor C.F.R.-Timișoara 
și respectiv A.M.E.F.A., la meciurile 
V și VI nu este exclusă victoria gaz
delor.

La meciurile din cadrul campiona
tului francez, echipa Monaco are pri
ma șansă, dacă ținem seama de în- 
frîngcrea suferită pe teren propriu de 
Racing Paris în ultima etapă. La pau-

toate șansele să-și 
și să conducă la

ză, indicăm 1, 2.
St. Etienne are 

adjudece victoria 
pauză.

întîlnirea' dintre 
este echilibrată. Pronosticul X la pau
ză pare cel mai indicat. Scorul final 
poate fi favorabil oaspeților.

Toulouse poate obține victoria în 
meciul cu Lens, iar Limoges are o sar-: 
cină dificilă în fața echipei Sedan.

Meciul dintre Lyon și Angers se 
poate termina cu victoria gazdelor.

200.086 lei report la Pronoexpres
După o săptămînă în care n-a exi

stat report, concursul Pronoexpres nr. 
46 cu tragerea din urnă miercuri 3 de- . 
cembrie pornește din nou cu un report 
de 200.086 lei împărțiți în mod egal 
categoriilor 1 și a Il-a.

înseamnă că la acest concurs șan
sele participanților dc a obține pre-_. 
mii mari a crescut simțitor.

Pentru a obține premii mari, folo
siți schemele reduse așa cum a proce
dat participantul Csaszar Eugen din 
Petroșani. El a indicat 6 din cc.lc 6 
numere de bază obținînd premiul 1, 
premiul 11 plus alte premii în valoare 
totală de 275.698 lei.

Nu va rămîne decît să procedați la 
fel pentru ca și dvs. să obțineți pre
mii mari.

Nu uitați ! Astăzi este ultima zi cÎîkI 
vă mai puteți depune buletinele te. 
concursul. Pronoexpres nr. 46.

Depuneți cît mai multe buletine! Vă 
măriți șansele de a obține premii mari.'

• Tragerea din urnă a concursului- 
Pronoexpres nr. 46 va avea loc mîine 
miercuri 3 decembrie la ora 19, în saila. 
din sir. Doamnei nr. 2.

Rubrică redactată de I. S. Loto-f 
Pronosport.

Strasbourg și Nice,



Din problemele actuale ale Asociației Turiștilor In preajma începerii campionatului
Interviu cu tov. G. Romaș, secretar al Comitetului executiv provizoriu al Asociației Turiștilor

Vor trebui ținute conferințe despre 
frumusețile țăriix noastre și felul cum 
pot fi ele ocrotite. In această direcție 
vont cere sprijinul S.R.S.C. pentru a 
pregăti conferințe in legătură cu educa
rea turiștilor. Aceste conferințe urmea
ză să fie ținute în fața muncitorilor, 
școlarilor, studenților etc. De altfel, 
problema 
chestiune 
permanent. Organizațiile 
cercurile nou constituite 
sprijinul nostru permanent.

— Cum va ți organizată 
alpiniștilor ?

•— Pe lîngă flecare organizație ioca- 
va ființa și o comisie de alpinism, 
pe lîngă fiecare cerc, deci la locul 
muncă, va exista o altă comisie ca
se va ocupa de problema alpinis-

de hochei
' Zilele trecute a început în întreaga 
țară acțiunea de constituire a consi
liilor locale provizorii ale 
Tunștuor" și alegerea 
cercurilor de turism. Cu
la Asociația Turiștilor s-a

„Asociației 
comitetelor 

alte cuvinte, 
trecut la o in

tensă muncă organizatorică. De aceea 
am socotit că este necesar să adresăm 
cîteva întrebări iov. George Romaș, se
cretar. general al comitetului executiv 
provizoriu at asociației, privind acti
vitatea actua'ă și cea viitoare a tu
rismului.

— După cum se știe, a început 
G. Romaș, în centrul atenției stă 
blema constituirii organizațiilor locaie 
în țara noastră, acțiune care trebuie să 
fie încheiată la 15 
bunul mers al muncii, 
împărțită în 3 etape ;
constitui organizații 

orașe importante din 
turistic, ca de pildă:

ținute în fața muncitorilor,

educației turiștilor este o 
care ne interesează în mod 

locale și 
vor avea

iov.
pro-

activitatea

Pentru 
a fost 
se vor
38 de 

vedere 
Stalin, 

Cluj, Arad, 'timișoara, Bieaz, Baia Ma
re, Oradea, Satu Mare, Petroșani, Pi
tești, Brăila, Reșița, Crricva etc., ur- 
niîud ca în celelalte dotiă etape să lie 
constituite aceste organisme ale turis
mului și alpinismului local și în alte 
centre.

— Cu,ti vor Ji organizate cercurile de 
turism 7

— Imediat după ce are loc constitui
rea organizației locale, cei aleși în con
siliu! provizoriu sînt instruit! pentru a 
începe organizarea cercurilor. In vede
rea constituirii acestora trebuie dusă 
mai iutii o muncă de atragere și de 
înscriere a oamenilor muncii în „A.T.". 
Acolo unde s-au înscris un număr de 
peste 10 membri se trece la constitui
rea cercului, iar acolo unde numărul 
membrilor este sub 10 se va alege un 
organizator de turism. Trebuie amintit 
că în centrele unde sînt puțini membri 
ai asociației se creează doar cercuri de 
turism, care țin legătura cu organiza
ția locală din orașul cel mai apropiat.

— Ce ne puteți spune despre țelul 
cum se va duce munca de educație a 
turiștilor ?

— Este o problemă foarte spinoasă 
căreia va trebui însă să-i găsim leacul.

martie 1959. 
perioada 
în prima 
locale în 
punct dc 
Ori șui

lă
iar
de
re
mului. De altfel, această activitate va

Intre 2 și 5 decembrie are foc 

Conferința metodică 
a antrenorilor 

de atletism
Azi încep lucrările celei de a treia 

conferințe metodice a antrenorilor de 
atletism. La această conferință deose
bit de importantă pentru atletismul 
nostru vor fi prezenți cei mai buni 
Jantrenori de pe tot cuprinsul țării. Cil 
acest prilej vor fi supuse discuțiilor 
o serie dc referate de bază. Astfel, A- 
lexandru Sloencscu și Eugen Lupșa 
vor vorbi despre alergarea de viteză, 
loan Arnăutu și Victor Pop despre 
alergarea de semifond, Ion Soter des
pre săritura în înălțime (va treta în 
mod special despre experiența antre
namentului recordmanei mondiale lo- 
landa Balaș), Emil Drăgan, despre 
'aruncarea suliței etc. O atenție spe
cială va fi acordată problemei specia
lizării timpurii (referenți : Dumitru
pîrleanu și Nicolae Gurău).

Antrenorul federal Gh. Zimbreșteanu 
,va prezenta analiza anului atletic 1958 
și, în lumina concluziilor ce vor Ii 
trase pe marginea activității din acest 
an, vor fi formulate sarcinile de viitor, 

’avînd ca principal obiectiv participarea 
'ațleților romîni la Jocurile Olimpice din 
I960 de la Roma.

Lucrările conferinței se vor desfă
șura în sala de festivități a U.G.F.S. 
'din București str. Vasile Conta 16.

cunoaște într-un .viitor nu prea în-, 
depărtat o dezvoltare frumoasă. Dorim 
oa alpinismul să capete un caracter 
larg, să nu se mai adreseze numai 
performerilor. Socotim că în 2—3 ani 
ne vom putea atinge acest scop. De alt
fel, alpiniadele organizate în toamna 
aceasta și la care au participat peste 
1000 de iubitori ai muntelui (dintre 

aceștia mai mult de jumătate au cuce
rit insigna „Alpinist R.P.R.") ne arată 
că ani pornit pe drumul cel bun. Cele 
mai bune elemente, remarcate cu oca
zia acestor alpiniade, vor participa în 
vara viitoare la o tabără de alpinism. 
Ca și pînă acum, alpiniștii vor fi cla
sificați conform normelor în vigoare. 
Noi ne gîndim chiar și la o clasificare 
a turiștilor. In altă ordine de idei, țin 
să arăt că în momentul de față se lu
crează la elaborarea unui regulament 
al concursurilor de orientare turistică.

(urmare din pag. 1)

antrenorii unora dintre aceste formații 
și... iată ce am aflat.

pe gheață
foarte tînără, avînd media dc vîrstă 
21 ani.

m. t

i
® Dinamo Tg Mureș este una din 

echipele în componența cărora intră 
multe elemente tinere. Antrenorul Incze 
II a început la 20 octombrie pregătirile 
cu următorul lot de jucători: Biro, 
Balogh, Mikle (portari), Hollo, Soos, 
Covaci, Solyom, Varga, Szatniary, Mol
dovan, Antal I, Antal II, Publik, Nișca, 
Kelemen, Bantha, Murin, Farkaș, Mi- 
hoc. In primă perioadă s-a insistat pe 
dezvoltarea pregătirii fizice generale 
prin crosuri și pe dezvoltarea elastici
tății prin gimnastică specială. In ulti
mul timp antrenamentele au continuat 
și prin ședințe tactice, care au avut 
loc pe o suprafață de asfalt, unde se 
juca hochei cu mingea de... oină. In 
general echipa (scăzînd pe cei doi 
„veterani" dr. Biro și Incze II) este

o Mult mai tînără (media 19 ani) 
este însă echipa C.S.M. Rădăuți, care 
va folosi în actualul campionat urmă
torul lot de jucători: Sofian (portar), 
Șerbănescu, Chirilă, Ciubotarii, Niehi- 
toriuc, Lazarov, Urbanovschi, Cordu- 
ban, Cilievici, Marchieviei, Lungu și 
Kern. Antrenorul St. Tomovici a început 
pregătirile ceva mai tîrziu. Motivul? 
Majoritatea jucătorilor sînt și buni 
fotbaliști activînd în campionatul cate
goriei C, astfel că erau la punct 
pregătirea fizică. Antrenamentele 
hochei au început în primele zile 
lunii noiembrie

cu 
de 

ale

La capătul unei interesante competiții matocicîiste

Constatări îmbucurătoare pe marginea 
campionatului republican de motocros

Campionatul republican de motocros s-a bucurat anul acesta de un 
mare succes. Cele cinci faze au scos în evidență pregătirea din ce în ce 
mai bună a alergătorilor consacrați și au permis afirmarea a numeroase 
elemente tinere. Aterite în realizarea acestei reușite competiția au și 
nizatorii (F.R.M. și clubul sportiv Constructorul) care au acorda/ 
atenția alegerii unui traseu adecvat curselor pe

Despre valoarea alergătorilor

Concursurile au evidențiat valoarea 
deosebită a unora dintre alergători. In 
primul rînd trebuie să notăm din nou 
impresia excelentă pe care ne-a fă
cut-o pregătirea dinamovistului Mihai 
Pop. Deși nu a fost supus la încercări 
prea grele (restul concurenților de la 
clasa 125 cmc erau mult sub valoarea 
sa), el a lăsat o mare impresie prin 
siguranța și rapiditatea cu care a par
curs traseul. Alături de Mihai Pop se 
situează ca valoare (deși n-a cucerit 
titlul de campion) metalurgistul Șt. 
fâncovici (clasa 175 cmc). Evoluția 
acestuia (în ultimele două faze) a im
presionat prin tehnica trecerii obstaco
lelor și prin curajul cu care a atacat 
cele mai grele porțiuni. Doar nervozi
tatea excesivă pe care a manifestat-o 
atunci cînd a suferit accidente meca
nice, l-a făcut să nu obțină o perfor
manță mai bună.

M. Cernescu (Dinamo) la 250 cmc 
și M. Dănescu (CCA) la 500 cmc au 
furnizat surprizele campionatului. Mi
hai Dănescu — printr-o comportare 
valoroasă și constantă de-a lungul în
tregului campionat și Mircea Cernescu 
în evidentă ascensiune de formă spre 
sfîrșitul întrecerilor, au realizat evo
luții superioare ca nivel tehnic, im- 
presionînd în mod deosebit prin tena
citate și perseverență.

în ultima categorie a alergătorilor 
consacrați care s-au remarcat cu pri
lejul campionatului republican de mo
tocros trebuie menționați: C. Rado
vici (AAetalul MIG) — la 125 cmc; 
T. Popa (Dinamo), B. Predescu (Me
talul MIG), Iosif Popa (Dinamo), Tr. 
Macarie (Dinamo) -— la 175 cmc; Gh. 
Ionijă (CCA), Șerban Murgu (Voin
ța) — la 250 cmc; Gh. Ionijă (CCA), 

Lăzărescu (Rapid) '— la 350 cmc; 
Sitzler (Metalul MIG) la 500 cmc.

teren variat.

org'a- 
toaiă

Un

Al. 
H.

Elemente tinere valoroase

Spre satisfacția tuturor, campiona
tul a scos în evidență și o serie de 
elemente tinere de real talent. Trebuie 
să remarcăm în primul rînd compor
tarea la un nivel neașteptat de bun a 
tinerilor Cristian Dovitz (Voința Si-

Clasamentul definitiv al campionatului
masculin de tenis de masă

biu) și 
Stalin), 
marcate

OrașulPuiu Ovidiu (Voința
Printre elementele tinere re- 
se mai află și Puiu Aurel

lucru important pentru viitor: 
alegerea traseelor

Strădaniile organizatorilor, așa cum 
subliniam la început, au fost încunu 
nate de succes. Traseul a corespuns 
și ca dificultate și ca poziție — ceea 
ce a permis o bună vizibilitate pentru 
spectatori. Menținerea lui însă și pen- . . ... . fre_ 

fer-
tru viitorul sezon ar constitui o gi 
șeală. Pentru creșterea măiestriei aii

...*x:;; •

Campiortii republicani de motocros pe anul 1953 (de la stingă spre dreapta): 
~ — 175 cmc;

cmc; Mihai
Mircea Cernescu (Dinamo) — 250 cmc; Tudor Popa (Dinamo)

Mihai Pop (Dinamo) — 125 cmc; Gh. Ioniță (C.C.A.) — 350 
Dănescu (C.C.A.) — 500 cmc.

(Voința Orașul Stalin), Otto Leikep 
(Voința Sibiu) ș.a.

Pentru creșterea acestor tinere ca
dre este important ca în organizațiile 
sportive din care fac parte (cluburi 
sau colective sportive) să li se asigure 
posibilitatea unui antrenament conti
nuu, un proces de instruire judicios 
realizalt pe baza documentelor apro
bate de forurile competente.

o continuăgătorilor este necesară 
schimbare a traseului, a obstacolelor. 
Este de datoria F.R.M. să caute și 
alte trasee, iar celui din spatele sta
dionului Constructorul să-i aducă mo
dificări, amenajări, în așa fel ca la 
viitoarele concursuri să prezinte par- 
ticipanților alte probleme spre re
zolvare.

H. NAUM

Acum cîteva zile a avut loc în 
Vitală ultima întîlnire restantă 
jcampionatul masculin de tenis 
■masă al R.P.R. între Spartac 
reș’ii și Tehnometal Timișoara. 
?ia a revenit primei echipe cu 
de 5—2. Cu această partidă au
epuizate toate meciurile campionatului 
republicări pe anul în curs, clasameu-

Ca
rt in 
de

Btictt- 
Victo- 
scorul 

fost

tul definitiv avînd următoarea alcătu
ire:

1. Constructorul București 
Progresul Cluj 
Spartac București 
Progresul București

5. Voința București
6. Voința Arad
7. C.S.U. București
8. C.S, Someșul Sa tu
9. Tehnometal Tirad^oara

10. C.F.R, Roșiori de Vede

2.
3.
*.

Mare

16
15
14
14
13
12
12
11
10 I

* Una dintre formațiile care se 
nunță drept un adversar dificil pentru 
cele două protagoniste este Alimentara 
Tg. Mureș. Formația antrenată de lucre 
I are un lot valoros: Lako, Zongor 
(portari), Gyula, Vakarcs II. Incze I, 
Incze III, Togănel, Fenke I. Fenke II, 
Astaloș, Kormoș, Biro, Betazi. Mureșe
nii au făcut primele 
patinoar demohstrînd 
cele mai bune.

3-

antrenamente pe 
o forma dintre

echipă, ce! mai* Cea mai tînără 
tînăr antrenor. Iată principala caracte
ristică a formației Voința Miercurea 
Ciuc. Antrenorul loan Ferenczi a în
ceput antrenamentele cu tinerii tocă
tori din Miercurea Cine cu o limă de 
zile în urmă, ocuoîndtt-se d» următorul! 
lot de jucători: J. Darvas, Nagv, Par
carea (portari), Ciorbă. Balinl. Tas- 
nadi, Geza Szabo. Gyula Szabo. Miklos, 
Attila Balint. I’olorhar, Zerveș, Szocs, 
Gruneș, Otvos. Geczo. 
face parte și Ferenczi.

• La fel de harnici 
hoc’.ieiștii sighișoreni. 
tea dintre ei practică 
(handbal, fotbal, baschet, 
iarbă etc.), antrenamentele au început 
chiar din primele zile ale lunii noiem
brie. In campionat echipa va folosi ur
mătorul lot de jucători : Popescu, Mar
tini (portari), Buiuc, dr. Câpățină, Co- 
vacevici, Adlef, Hol,o, Onu I, Otiu II 
Roth, Schneider, Mateffi, Balaș, Colce- 
riu, Schuster, Salafi.

Firește, din !ot

s-au arătat și 
Deși majorita- 
și alte sportur’ 

hochei f.

• Astă-seară, pe patinoarul artificial 
va avea loc un meci amical între formații
le C.C.A. București și Știința Cluj. Parti
da se anunță deosebit de interesantă, 
dat fiind faptul că aceste două echipe 
se anunță drept principale candidate la 
titlul de campioană.

RestsIîateSe 
mecdtarilo? să© lu.țrto 

de Ia Bala Mare
BATA

sr.'la de
gist” din localitate au 
tîlnirile de lupte din cadrul 
mei etapi

MARE, 3-0 (prin telefon). — In 
sporturi a complexului

din localitate au avut
1U]
a campionatului.

de spectatori au vizionat meciuri de un 
bun. nivel tehnic terminate 
toarole rezultate: C.C.A. cu 
mișoara 12-1, cu Corvinul
13—3, cu Chimistul Baia Mare 12—2; 
C.F.R.. Timtșorra cu Chimistul Baia 
Mare 8—6, cu Ccrvlnul Hunedoara 10-2; 
Chimistul Baia Mare-Corvlnvl Hunedoa-i 
ra 12—4.

V. SĂSARAN-corespondent

*

Noi lacuri de pasciiit înapropierea Capitalei

,.23
loc 
penulti- 
e:a <i«

! cu urniă- 
C.F.R. TU 
Hunodoara 

Mare

Importante amenajări piscicole pe văile 
Pasării și Sindriliței

Locurile de prin partea văii Pasării 
și văii Sindriliței erau cunoscute pînă 
nu de mult drept niște ținuturi mlăști
noase și insalubre. Localnicii le oco
leau atît din cauza apelor murdare de 
care erau străbătute, cît și din cauza 
țînțarilor.

Ce-a fost ieri însă nu mai este astăzi! 
Și oamenii de prin părțile Afumaților, 
Ștefăneștilor și Cozicnilor obișnuiți cu 
transformările de azi, care schimbă în 
bine fața locurilor, au văzut într-o 
bună zi că și în valea Pasării și valea 
Sindriliței se petrece ceva deosebit. Din 
mlaștinile vechi nu mai rămăsese nici 
urmă, iar țînțarii, bineînțeles, dispăru
seră și ei.

Se făceau actwn amenajări pentru ca 
aceste terenuri paraginile și nepro
ductive din preajma Capitalei să devină 
locuri folositoare, la dispoziția pescari
lor sportivi din București pentru pes
cuitul staționar. Protective acestor lu
crări au fost executate de specialiști 
din Ministerul Industriei Bunurilor de 
Consum și au fost aduse ’a îndeplinire 
prin grija filialei de vînătosre si pes
cuit a raionului , !.V. Statin" din Ca
pitală și sub îndrumarea A.G.V.P.Sj

S-a
S-au
mente
pelor, 
crări pentru alimentarea,

■' evacuarea <

desfășurat o muncă complexă, 
executat
(diguri

rectificări

lucrări de terasa- 
pentru reținerea a- 

dc maluri) și lu- 
primeni- 

rca și evacuarea apelor. S-a 
amenajat un număr de 16 iazuri cu o 
suprafață totală de 150 hectare, pe o 
lungime de 26 km. Lucrările au fost 
necesare pentru ca aceste terenuri ne
productive, foste baiji secate, să poată 
deveni inundabile, pentru ca apa să 
poată acoperi întreaga suprafață a a- 
cestor văi, ușurîndit-se astfel valorifi
carea în mod rațional a hranei natu
rale. Acum se dcsiașoară ultirflCte ac
țiuni de finisare. Terasamentele vor fi 
lăsate să se consolideze pînă la primă
vară, pentru a deveni proprii inundării. 
Mai înainte însă se vor lua măsuri pen
tru dezinfectarea întregii suprafețe. A- 
poi se va trece la faza de repopulare. 
Cele 16 iazuri vor fi populate cu apro
ximativ două vagoane de crap, caras, 
lin, șalău, obleți, roșioară, plătică, 
specii care se pretează pescuitului sta
ționar.

Paralel cu aceste lucrări piscicole 
se va duce o campanie pentru distru-

gerea vegetației de deasupra ape 
(stuf, papură, țipirig, rogoz) și de sil’ 
apă (brădiș).

De asemenea, A.G.V.P.S, se va în
griji de amenajarea unor construcți 
necesare gospodăririi acestor bazine ș 
pentru odihna pescarilor.

Primele încercări de undit vor putei 
fi efectuate în unele din aceste iazixr 
prin iunic-iulie anut viitor, odată c< 
începerea perioadei de pescuit. In alti 
iazuri pescuitul va ii permis după tre 
cerea perioadei necesare dezvoltării e 
festivelor piscicole, iar o altă part» 
din iazuri va fi folosită pentru crește 
rea peștilor necesari popularii ba
zinelor destinate pescuitului sportiv.

Amenajările de pe văile Pasării ș 
Sindriliței au trezit un interes deose 
bit în rînditrile pescarilor sportivi dir 
București. Ei așteaptă cu nerăbdan 
momentul cînd vor avea posibilitate; 
să petreacă într-un mod plăcut orei, 
de odihnă practicînd sportul lor favori 
și pe aceste lacuri din imediata apro 
piere a Capitalei. Așa dar, anul 1951 
va aduce noi satisfacții nasmnaț't® 
sportului cu undita din

C. COMARN1SCIU



Cîteva constatări după meciul de volei 
Rapid — Cetatea Bucur

Tinerii din lumea înfreag 
se înfîlnesc din nou...

Sîntem încă sub impresia partidei 
de neuitat dintre Rapid și Cetatea 
Bucur. Calitatea voleiului practicat de 
cele două echipe a entuziasmat asis
tența din sala Ciulești, oare a răsplă
tit în numeroase rînduri cu ropote de 
apl uțe evoluția acestor două for
mații fruntașe ale voleiului nostru 
masculin.

. Victoria Rapidului este pe’ deplin

meritată. Ea a fost obținută ca ur
mare a unei mai bune dozări a efor
tului și a unei forțe de atac nrai pu
ternice decît a jucătorilor de la Ce
tatea 
meci 
fără 
nica

S-au întrecut în 
i de valoare, 
i remarcați 
î de ieri,

acest 
în a- 

cro-
.C4-

Și 
în,,

vine să spunem cuvinte bune ș’i despre 
Mincef- și Munteanu de la Rapid,

it Un duel la plasă intre Păunoiu (tricou alb) de la Dinamo și Cohn (Con- 
i i structorul). (Fază din meciul Dinamo —- Constructorul 3—0).

(Foto: B. Ciobanu)

w

colan, Pelin și Rosenberg de la Ce
tatea Bucur. Atunci cînd aceștia i-au 
înlocuit pe titulari au făcut să nu li 
se simtă lipsa în formațiile respective
— ceea ce este o notă bună și pentru 
antrenorii Gh. Petrescu (Rapid) și 
D. Medianu (Cetatea Bucur), care au 
arătat că se preocupă cu același in
teres de toți jucătorii echipelor lor.

La o analiză mai profundă a me
ciului ies însă în evidență și unele 
deficiențe. Să vorbim, de pildă, des
pre nenumăratele servicii greșite de 
la începutul celui de al patrulea set. 
Chezan, Miculesen, Ganciu de la Ce
tatea Bucur au servit fie în fileu, fie 
în afara terenului, ceea ce ne amin
tește meciul susținut de această e- 
chipă cu Spartak Brno, în care bucu- 
reștenii au pierdut nunferoase servicii. 
Este deci o lipsă mai veche a jucăto
rilor dex la Cetatea Bucur, pe care 
antrenorul are datoria s-o remedieze. 
Aceeași greșeală și la Rapid: Ponova, 
Plocon, Crivăț, Munteanu au servit 
și ei de mai multe ori (tot în pe
rioada de care vorbim) în fileu. In 
schil III, Cetatea Bucur conducea la 
un moment dat cu 7—4 și juca sigur, 
lăsînd impresia că! va cîștiga. A sur
venit însă o perioadă de „cădere" și 
din cîteva greșeli la preluări, scorul 
a devenit 8—9 și în cîteva minute 
8—13 1 Iată deci cuirt din cauza nea
tenției și a unor greșeli care par 
fără însemnătate scorul poate fi in
versat complet 1 
tatea Bucur a 
este vorba cu

Tree;nd peste
să subliniem încă o dată că meciul 
Rapid—Cetatea Bucur a fost un dar 
plăcut oferit de voleibaliștii celor două 
echipe spectatorilor bucureșteni. Să 
sperăm că astfel de daruri vor veni 
cît mai des.

Cuvinte bune trebuie să spunem și 
despre voleibaliștii din Orașul Stalin, 
oare în întîln'rea cu 
ficat un joc modern, 
ritură și nenumărate 
prima pasă, ceea ce
tatea liniei lor de atac, 
locul IV ocupat de Tractorul în c'a- 
sament este grăitor în această direcție. 
C.C.A., care în trecutele etape ne
obișnuise cu un joc. de calitate, de 
data aceasta a fost de nerecunosctif. 
Lucrul poate fi pus pe seama faptului 
că la ora actuală formația militară 
dispune numai de 7 jucători, ceea ce
— trebuie să recunoaștem — este 
total insuficient pentru 
de durată și de uzură, 
acesta.

Au mcepid pregătirile pentru cei de ai Vll-îe
Festiva! Mondial al Tineretului și Studenților 

de la Viena

Un aspect de la Festivalul Mondial al

I

Sporturile aviatice au avut anul 
cesta o activitate susținută și plină 
roade. Spre școlile de sport cu motor 
și • fără motor, spre planorism sau pa
rașutism s-au îndreptat anul acesta mii 
de tineri și tinere, dornici să cucerească 
înălțimile, să învețe și să se perfecțio
neze în domeniul acestor frumoase 
sporturi. La timpul cuvenit, am tăcut 
cunoscute multe din succesele temerari
lor noștri sportivi ai aerului.

Practic, activitatea în sporturile a- 
viatice s-a încheiat, în țara noastră, 
la 1 octombrie. Avioanele de școală au 
intrat în hangare, „la iernat", parașutele 
au fost pliate cu grijă, iar sportivii au 
luat o binemeritată vacanță.

Se cuvine acum, la sfîrșit de sezon, 
să privim felul în care s-a desfășurat 
activitatea competiționa'.ă în domeniul 
acestui sport.

De la bun început trebuie remarcată 
orientarea nouă, atenția sporită care s-a 
acordat anul acesta activității aviatice. 
Concursurile intern? și internaționale 

de parașutism, planorism, acromodelism 
și zbor cu motor — care după părerea 
noastră puteau fi mai numeroase — 
au impulsionat activitatea aviatorilor 
noștri sportivi, i-au stimu'at în obține
rea de performanțe superioare. Pentru 
prima oară în istoria parașutismului 
nostru o tînără sportivă — Elena Băcă- 
oanu — a cucerit titlul de campioană a 
lumii. Elisabeta Popescu (o altă pa- 
rașutlstă valoroasă) a ocupat un loc 
de prestigiu (locul 2), iar recent, pa- 
rașutistul Ion Roșu sărind de la 1000 
m. cit deschiderea întîrziată a parașu
tei și aterizarea la punct fix, a reali
zat un rezultat (2,97 m) superior re
cordului mondial. Cele 12 recorduri cu 
care și-au încheiat activitatea parașu- 
tișiii noștri confirmă saltul valor'c pe 
care l-a făcut acest sport.

Succese frumoase, pe linia îmbunătă
țirii recordurilor au realizat și plano- 
riștii. Bilanțul lor este, de asemenea, 
fructuos. 13 noi recorduri republicane, 
dintre care se desprinde în mod deo-

a- 
de

sebit acela al 
(300 km. fără 
îi va da dreptul să obțină insigna de 
aur cu diamant a F.A.I.

De asemenea se cuvine să evidențiem 
rodnica activitate în zborul cu motor, 
concretizată prin 23 recorduri republi
cane, multe dintre ele de valoare in
ternațională.

Nici aeromodeliștii nu s-au lăsat mai 
prejos. Ei au îmbogățit tabela perfor
manțelor cu încă șapte noi recorduri 
de valoare. Iată deci, pe scurt, cît de 
fructuos este bilanțul aviației noastre, 
sportive pe anul 1958.

CIT MAI MULTE CONCURSURI
Ce factori au determinat avîntul pe 

care l-au luat sporturile aviatice din 
țara noastră în acest an? Fără îndoia
lă că în mare măsură succesele se da- 
toresc și numărului sporit de concursuri 
interne și internaționale. Anul acesta, 
de pildă, pentru prima oară s-a orga
nizat în țara noastră un concurs inter
național de parașutism. Deși partici
parea a fost redusă (au fost prezenți 
doar parașutiști bulgari și iugoslavi) 
întrecerea sportivă de la aeroportul 
Clinceni a fost binevenită. Sîntem de 
părere însă că se fac încă prea puține 
concursuri (față de cerințe) pe plan 
local și chiar republican. Credem că . 
prezența aviatorilor noștri sportivi la ( 
cft mai multe competiții constituie o con-ț <_ 
diție de bază care se cere p'entru con
tinua îmbunătățire a nivelului tehnic 
al acestor sporturi. Este de așteptat ca 
acum, cînd au luat ființă consilii regio
nale ale A.V.S.A.P., activitatea aviației 
sportive să se dezvolte în mod simți-

planorismului GI1. Gîlcă 
escală, cu țel fix) care

„Echipa este hotărîtă

(Să amintim că Ce- 
pierdut setul de care 
15—10).
toate acestea trebuie

C.C.A. au prac- 
cu pase din să- 
nringi trase din 
a mărit cficaci-

De altfel,

un campionat 
așa cum este

MIRCEA TUDORAN

Mai sînt proaspete în mintea a mii 
de tineri din lumea întreagă minuna
tele zile ale celui de al Vl-lea Festi
val Mondial al Tineretului și Studen
ților de la Moscova. Dar timpul zboa
ră și iată că nici opt luni nu ne mai 
despart de data începerii următorului 
Festival. Consfătuirea desfășurată în 
primăvara acestui an la Stockholm a 
stabilit ca a Vll-a reuniune a tinere
tului lumii să aibă loc între 26 iulie 
și 3 august 1959 în capitala Austriei, 
Viena.

Urmîndu-se o bună tradiție, a și 
fost alcătuită o comisie permanentă 
de pregătire. Din ea fac parte repre
zentanți a numeroase țări, tineri de 
diferite concepții politice și felurite 
credințe, dar reuniți sub stindardul 
înaltei idei a luptei pentru pace, a în
țelegerii între popoarele lumii.

La toate festivalurile ținute p'mă 
aciim, sportivii au fost participanții 
activi. Competițiile sportive din cadrul 
Fest valuri'or s-au bucurat de o i- . 
mensă popularitate, iransformîndu-se 
în grandioase sărbători ale tinereții. 
Anul trecut la competițiile din cadrul 
Festivalului de la Moscova am parti
cip;! aproape 2000 de sportivi din 40 
de țări ale lumii, 
tineri și tinere au 
signei sportive a Festivalului.

Programul sportiv al celui de al 
Vll-lea Festival va fi amplu și variat. 
Vor avea loc competiții în nouă dis
cipline sportive. Ca totdeauna, fie
care participant va putea deveni pur
tătorul insignei sportive a Festivalu
lui, îndeplinind normele cerute pentru 
aceasta.

iar peste 100.000 
trecut normele in-

Tineretului pt Studenților de la Bucur,

Trebu’e să remarcăm că o serie 
federații sportive naționale și ciul, 
din Austria au hotărît să organiz 
—în timpul desfășurării marii s 
bători a tineretului lumii, — corn 
tiții la care vor invita pe cei i 
puternici sportivi ai lumii. Nu înc; 
îndoială că aceste întreceri vor sti 
interesul maselor largi de iubitori 
sportului.

Se cunoaște succesul și Intere 
deosebit de care s-a bucurat tab. 
turistică internațională din cad 
celui de al Vl-lea Festival. In 
pitala Austriei turiștii din lumea 
treagă vor avea prilejul unei emoț 
nante revederi.

Programul sportiv al celui de 
Vll-lea Festival va cuprinde urmat 
rele discipline: cd'.et'sm, înot, Iu, 
clasice, cic'ism, fotbal, tenis de mo 
volei, handbal și baschet. lată cMt 
amănunte asupra desfășurării pro 
lor.

La atletism sînt incluse următ 
rele probe: bărbați: — 100 m, 200 
400 m, 1500 m. 3000 m, HOm.g, ștaf 
4X100 m, înălțime, lungime, trl; 
disc, suliță și greutate. Femei: 100 
400 ni, 80 ni. g, înălțime, lungii 
disc, suliță și greutate.

La înot se ' vor desfășura întrec 
pe 100 nf. în următoarele stiluri: 
ber, bras, fluture și spate. De a 
menea va avea loc ștafeta combin. 
4X100 m.

Întrecerile cicliste (numai masei 
ne) vor cuprinde o cursă (pe eclij 
de 100 km. și o cursă de fond (in 
viduală) pe 150 km. Ambele con; 
tiții vor avea loc pe șosea.

„VIZETE" AMERICANE IN SPANIA
i In Spania zilelor noastre se aud 
tot mai rar serenadele. Locul cintecelor 
l-a luat acum zgomotul amenințător 
al bombardierelor și tancurilor arnerî- 
\cane, țăcănitul pickhamere’.or de pe șan- 

tor în întreaga țară. Sportivii aviatori Vfere/e unde se construiesc baze ale 
și în special antrenamentiștii doresc să 1 armatelor S.U .A.
se afirme, să participe la cît mai multe j . ^u. năpădit Spania nu numai ame- 
competiții locale sau republicane. Nu i ricani în uniformă, ci și civili. Din 
încape îndoială că ei vor fi aceia care, \Ce în ce mai des poposesc în peiun- 
în scurtă vreme, vor îmbunătăți tabela Csula iberică delegații așa-z's culturale 
recordurilor noastre aviatice isriu sportive, menite să facă propa-

' gatida „modului de viață american".
I Printre sportivii pe care S.U.A. 
i-a „exportat" în cantități masive 
\in Spania e și un... toreador. Deși, 
.după cum prea bine se știe, este greu 
'să vinzi castraveți la grădinar... tune-

R. C.

ricahii și-au pus mari speranțe in tî- 
nărul John Fulton Short din Filadel- 
jia, prezentat ca un mare specialist in 
uciderea taurilor 1 Apariția lui în are
nele Spaniei n-a coincis insă cu suc
cesul scontat. Fulton s-a acoperit de... 
ridicol in toate „coridele" 'pe progra
mul cărora a figurat și de cele mai 
multe ori publicul părăsea tribunele 
înainte ca taurul respectiv să fi fost 
făcut „k.o."

Nereușind in luptele cu taurii, ame
ricanii s-au gindit să-și continue pro
paganda in cadrul altor sporturi. Re
cent, au jucat in Spania două echipe 
de fotbal american (formă degradată 
a rugbiului). Prima „demonstrație" a 
avut loc pe terenul bazei militare ame-

să facă o impresie frumoasă1*

de
a- 

de 
cu 
în 
ca

(urmare din pag. 1) 

doar că fotbalul englez se bucură 
renume în lumea întreagă. Ne 
șteptăm deci la meciuri deosebit 
grele. Aceasta cu atît mai mult 
cît în Anglia campionatul este 
plină desfășurare, lucru care face
toate cele trei echipe pe care le în- 
tîlnește selecționata noastră să fie în 
plină formă. Greutatea turneului pe 
care îl întreprinde selecționata Buctt- 
reștiului apare și mai mult în evi
dență dacă ținem seama de faptul 
că este vorba de o deplasare destul 
de obositoare și că echipa noastră va

trebui să se adapteze unor condi- 
țiuni speciale de joc.

Lotul fotbaliștilor noștri este 
tuit din: Toma, Popa, Caricaș, 
troc, Macri, Greavu, Al. Vasile, 
weiller, Bone, Oaidă, V. 
dariu, Constantin, Ene I, 
timie, Tătaru.

Turneul începe mîine 
Newcastle, unde echipa 
întîlni formația Newcastle 
8 decembrie fotbaliștii bucureșteni vor 
juca la Londra cu Tottenham și își 1 
VOr Înrhoiîi ftirnotil druta 711n mni u ' 
tîrziu 
bion.

încheia turneul două zile mai 
întîlnind pe West Bromwich Al
la Birmingham.

alcă-
Mo-

Nun-

in orașul 
noastră va
United; la

ricane de la Torrejon. Cind pe teren și- 
făcut apariția jucătorii de fotbal at: 
ricani, imbrăcați parcă in armuri 
cu coifuri in cap, spectatorii au 
bucn't in hohote de Tis. Sportivii / 
reau „oameni din planeta Morte", 
jocul lor nu semăna nici el cu nin 
părnintean. lată, in această privi’ 
părerea cunoscutului ziar din Mad 
„A“: „In fotbalul american să d 
mingea pînă la linia de fund este p< 
tru fiecare echipă o dureroasă chei 
ire de sudoare, lacrimi și chiar sîm 
Și nimic ntt-i de mirare, cînd urnei 
pieptul, șoldurile și genunchii juca 
rilor sîi.’t acoperite cu diverse a,păi 
tori de metal, ceea ce îi face pe t 
să semene cu adevărați monștri".

Comentarii de acest fel au aburu 
in întreaga presă din Madrid. N 
de mirare de altfel că articolele !: 
tind despre meciul de la Torrejon 
ocupau mai mult de costumul t 
baliștilor și numărul accidentelor, i 
glijînd cu totul partea... cealaltă p 
vind rezultatul sportiv al întrecerii.

Bineînțeles, acțiunea propagandiști 
pe care o scontau slăpinii de la W 
shington a eșuat total. Spaniolilor 
le-a plăcut fotbalul american și cu 
garantă că viitoarele meciuri de aci 
fel se vor juca în fața unor tribu 
complet goale. Poporul spaniol 
manifestă tot mai mult dezgustul )< 
de „vizitele" americcrte in Spania 
tot mai des pe zidurile clădirilor 
par inscripții: „Yankei, cărați-vă 
casă !“



Importante hotărâri 
le Federației internaționale de fotoal Aprecieri

In presa maghiară

elogioase la adresa jucătorilor
,OMA 1 (Agerpres). — Comisia 
erației internaționale de fotbal în- 
■ii.ată cu organizarea campionate- 
mondiale și a turneului olimpic 
întrunit la 29 noiembrie la Roma, 

tembrii comisiei au avut un schimb 
vederi cu organizatorii viitoarelor 
uri Olimpice de vară, care vor 
a loc în 1960 în capitala Italiei, 

decis ca invitațiile de participare 
turneul olimpic de fotbal să fie 
ssate simultan de F.I.F.A. și de 
animatorii J.O. către federațiile afi- 
e. Răspunsurile din partea fede- 
ilor interesate trebuie să parvină 
nitetului de organizare a turnqu- 
olimpic pînă la 28 februarie 1959. 
asemenea, Comisia a hotărît ca 

anul de disputare a turneului 
ipic de fotbal să fie pus la punct 
prilejul reuniunii care va avea loc

în luna martie la Zurich. După toate 
probabilitățile, sistemul va fi asemă
nător cu cel adoptat în Suedia cu 
ocazia ultimelor campionate mon
diale. Membrii Comisiei F.I.F.A. au 
i listat pe lîngă comitetul de orga
nizare a turneului olimpic ca me
ciurile preliminare care nu se. vor 
putea disputa în capitala Italiei să 
aibă loc totuși în orașe cît mai a- 
propiate de aceasta.

Comisia a examinat și a aprobat 
bilanțul financiar al ultimelor cam
pionate mondiale. Apoi Carlo Pintos- 
Dittborn, delegatul Federației chiliene, 
organizatoarea campionatelor mon
diale din 1962 a expus proiectele fo
rului de specialitate din Chile și a 
declarat că este de acord să se men
țină și pentru viitor formula de dis
putare pusă în practică în anul 1958.

de polo și înotătorilor romîni
TELEFON 

Bi- 
din- 
să- 

ritttri și polo pe apă ale Bucureștiu
lui și Budapestei este favorabil 
pentru noi. In întîlnirea de la Buda
pesta, ca și în prima de la București, 
rbtntni pierdut la diferențe

BU.DAPESTA 1 (PRIN 
DE LA TRIMISUL NOSTRU), 
lanțul celor două întîlniri 
tre reprezentativele de înot,

valoros săritor clasat pe locul 3 la 
platformă, la campionatele europene. 
Ujvari nu a participat, fiind suspendat 
pe trei luni pentru atitudine nespor
tivă in ooncursul de la București. 
Aurel Breja a concurat însă sub po
sibilități și a părut obosit. El a greșit 
la cîteva intrări în apă. La fete, Irene

livilaisa inlernalionalâ
iportivii sovietici vor avea încă 

primele luni ale anului 1959 ’in 
țat program internațional.
’atinatorii vor lua parte la campio- 
ele mondiale și europene precum și 
concursul internațional de la Squaw 
Iley (S.U.A.), iar patinatoarele vor 
prezente la campionatele mondiale 
ia Sverdlovsk.

locheiștii reprezentativelor U.R.S.S. 
întreprinde turnee în Suedia și 

Cehoslovacă. După terminarea cam- 
natelor mondiale de la Praga ho-

a sportivilor sovietici
clieiștii sovietici vor primi vizita re
prezentativelor Canadei și S.U.A. Ca 
și în anii trecuți, echipa selecționată 
de hochei cu mingea a U.R.S.S. va 
susține întîhliri amicale cu echipele 
Finlandei și Suediei.

In luna februarie vor începe activi
tatea și cicliștii sovietici. Ei vor lua 
startul, pentru a doua oară, în tradi
ționala competiție „Turul ciclist al E- 
giptului”. In primele zile ale lui mar
tie este programat la Moscova un 
mare concurs internațional de haltere.

Maestrul sportului Al. Popescu a avut o bună comportare. PI a cucerit primul 
loc in proba de 100 m. fluture, cu o performanță meritorie: 1:04,6,

ntâloiri internaționale ale reprezentativei 
de baschet a R P. R.

mici în punctajul total. Dacă sublini
em faptul că înotătorii au cîștigat 
întrecerea și la București și la Buda
pesta, ne dăm și mai bine seama de 
progresul evident în care se află na- 
tația noastră. De unde cu ani în 
urmă, în întîlnirile cu înotătorii ma
ghiari, romînii nu cîștigau nici o pro
bă și ’pierdeau la diferențe apreciabile,

n lunile decembrie și ianuarie, echi- 
reprezentativă masculină de baschet 
ării va susține o serie de importante 
tide internaționale. La 20 și 21 de- 
ibrîe va întîlni la București în du- 

meci echipa R.P.F. Iugoslavia, la 
și 28 decembrie va juca cu repre- 
itativa Uniunii Sovietice, la Mos- 
m, iar la 10 ianuarie va 'întîlni la 
ilhouse (Franța) echipa Franței.
’entru asigurarea unei cît mai bune 
gătiri a echipei reprezentative, F.R.

Baschet a hotărît ca etapele din 21 
28 decembrie să tie amînate pentru 
și 25 ianuarie 1959, urmînd ca returul 
campionatului masculin să 
1 februarie.

—- Echipa Casa Centrală 
:ire a susținut duminică 
un meci cu Dinamo din localitate, a 
plecat spre Berlin, unde va întîlni vi
neri 5 decembrie echipa campioană a 
R.D. Germane, Wissenschaft Humboldt 
Universităt.

Și
18

înceapă la

a Armatei, 
Ia Oradea

acuin ’ băieții au realizat performan
țe concludente. Printre acestea 
trebuie să amintim de victoriile lui 
Mitrofan la 100 m. (1:15,4) și 200 m. 
(2:45,0) bras, de performanța lui Al. 
Popescu la 100 m. fluture (1:04,6). 
Junioara Sanda Iordan a obținut pri
mul loc, cu timpuri remarcabile, în 
orobele de 100 m. și 200 m. bras 
(1:27,6 și 3:04,1).

Săritorii nu au mai realizat fru
moasa performanță de la București. 
La Budapesta a cîștigat Marton, un

Zsagot a confirmat clasa sa și a cîș
tigat detașat.

O totală satisfacție ne-a produs-o 
comportarea echipei de polo pe apă. 
Despre aceasta să lăsăm să vorbească 
însă presa din Budapesta. Ziarul de 
specialitate „Nep Sport" publică în 
pagina I-a un larg comentariu intitu
lat: „ROMÎNII AU ATACAT MAI 
MULT. AU JUCAT MAI RAPID ȘI 
AU FRUCTIFICAT".

„Bucureștenii — scrie cronicarul de 
natație lanoș Varsegy —- au obținute 
victorie pe deplin meritată, mai ale» 
in urina jocului practicat în prima re
priză, ci rid am văzut atacuri rapide 
bine concepute, cu intenția perma
nentă de creare a superiorității nume
rice. Totul a demonstrat un joc mo» 
dem, rapid. Romînii au jucat bărbă- 
tește și s-au dăruit cu tot sufletul 
meciului. Atacurile echipei romîne aa 
reușit să treacă de apărarea echipei 
Budapestei prin scheme tactice baza
te pe elemente surprinzătoare și nict 
decurn prin forță, așa cum se obișnu
iește în general. Comportarea echipei 
romîne justifică prestigiul cîștigat ia 
ultimul timp. Elementele de bază ale 
formației: Zahan, Blajec, Bădiță, în 
jurul cărora acționează cîțiva tineri 
de mare talent, s-au comportat splen
did. Echipa Bucureștiului a jucat ta 
așa fel incit mărturisim că am dori 
să vedeau jucând la fel și echipa noas
tră de tineret. (N. R. Echipa Buda; 
pestei este alcătuită din elemente ti-' 
nere care vor forma viitoarea echipS 
reprezentativă de seniori a R. P. Un
gare "pentru Olimpiada de la Rama).

In continuare, ziarul critică echipa 
maghiară pentru următoarele greșeai: 
a înghesuit jocul în fața porții și a 
șutat prea rar.

Ziarul „Nepszabadsag" • scrie: „A 
fost o seară îneîntătoare, prilejuită de 
concursul de înot, săritori și polo din
tre reprezentativele orașelor București 
și Budapesta. Rotnînii au demonstrat 
un bras admirabil. Despre echipa de 
polo ne mărturisim admirația pentru 
jocul practicat. S-a prezentat în for
mă excelentă și în urma unui mîhu- 
nat efort romînii au reușit să remon
teze de la 0—2 și să cîștige cu 4—2".

GH. N1COLAESCU,

Meciuri interesante la handbal in sală

Tur de orizont în fotbalul european
otbalul european a trăit o dumi- 
i plină de rezultate-surpriză. In 

campionate naționale, fruntașele 
lamentului — Arsenal, Racing Pa
și Fiorentina — au fost învinse la 

• concludent. Dacă pentru campio- 
ul Franței, înfrîngerea lui Racing 

coincis și cu o schimbare a lide
ri, în schimb, celelalte două rezul- 
: au adus în frunte nume noi.

★

Vom începe cu liga engleză, ale 
cărei jocuri, după cum se știe, 
au Ioc totdeauna sîmbătă. Ar

ai Londra, lider de mai multe eta- 
a pierdut cu 4—1 la Blackpool, 

ipă în care mai ‘joacă (la 43 ani) 
nley Mathews. Conducerea în cla- 
rent o au acum Arsenal și Boilton 
nderers, deținătoarea Cupei Angliei, 
altfel, între aceste două echipe se 
un aprig duel încă de la începu- 
campionatului. Despre lupta strîn- 
din prima ligă engleză vorbește 

faptul că actualmente, după 19 eta- 
cele două echipe fruntașe n-au 

es decît 25 puncte.
n lupta pentru titlu est** angajată 
redutabila formație West Brom- 

■h Albion, una din viitoarele 
versare ale combinatei bucureștene. 
acul este punctul forte al echi- 
. cu tripleta Robson-Allen-Kevan, 
i trei internaționali în reprezenta- 
a Angliei. Ei și-au făcut «in plin 
tăria și în meciul de sîmbătă cu 
ttenham Hotspur, mareînd patru go 
i. Tottenham are o linie de halfi 
narcabilă, cu Michael Norman și 
nny Blanchflower, iar în atac ex- 
ează centrul Bobby Smith și inter- 
ționalul galez Cliff Jones, o pericu- 
rsă aripă stingă.

*reia echipă engleză care ne in- 
esează în mod special este New- 
stle United. Ea a cîștigat sîmbătă 
meci greu: 3—2 cu Leeds. Viitoa- 

e noastre gazde prezintă o echipă 
isihii modificată față de cea care 
evoluat în primăvară la București, 
rța principală o constituie însă tot 

trei internaționali nord-irlandezi, 
’.dașii Keith și McMichael, precum 
halful Caoey.

• Trei lideri Învinși ® West 
Cromwich — Tottenham, un meci 
cu goluri multe • Florentina și 
Racing eu suferit primele înfrîn- 
geri • Echipele din Praga și Bra
tislava domină In campionatul 
cehoslovac • Wismut eliminată 

din Cupa R. D. Germane

}

In italia, pe primul plan s-a situat, 
firește, „derbiul" Milan-Fiorentina, 
cîștigat cu 2—0 de milanezi, care 

trec astfel în frunte Ia un punct 
distanță de fostul lider. De notat că 
actuala campioană Juventas continuă 
să coboare spre mijlocul clasamentu
lui, fiind învinsă pe teren 
Lanerossi Torino.

Iată pozițiile fruntașe în 
tul italian :

1. Milan
2. Liternazionale
3. Fiorentina
4. Napoli
5. Roma

propriu de

campiona-

21:11 
29:15
26:14 
13:11 
19:14

15
14
14
13
12

Aseară s-au desfășurat în sala 
Floireasca din Capitală meciurile pri
mei etape din cadrul fazei orășenești 
a campionatului republican de hand
bal în sală. Iată rezultatele înregis
trate:

C.C.A. — C.S.U.B. 21—16 (9—9). 
Meci frumos, interesant, încheiat cu 
o surprinzătoare victorie a echipei 
militare care a folosit în formație 

Au marcat: Bulgaru 
Belcic (4), Șe- 

“ “ ‘. și
fi crezut, de pildă, că Ferencvaros 
(una din formațiile fruntașe) va fi în
vinsă de Salgotajan cu 5—0 ? Lupta 
pentru primul loc în clasament este la 
fel de palpitantă. MTK și Vasas sînt 
despărțite de numai un punot și am
bele candidează la primul loc. M.T.K., 
echipa care a cîștigat anul trecut cam. 
.pionatul, nu se află în forma cea mai 
bună. Vasas, care are în formație o 
serie de jucători valoroși ca Csordas, 
Burrdzsak, Berendi, Lenkei, Se găseș
te în ascendență, fapt care explică suc
cesele din ultimele etape. In plus, me- 
talurgiștii au cel mai bun golaveraj: 
au marcat 13 goluri și ău primit doar 
4 ! Foarte bine se prezintă și Ujpesti 
Dozsa, echipa cu elementele cele mai 
tinere, promovate cu mult curaj de 
conducătorul tehnic al echipei, Sebeș 

clasamentulGusitav. lată 
echipe :
1. M.T.K.
2. Vasas
3. Uj. Dozsa

10 7 2 1
10 5 5 0
10 5 3 2

primelor

20: 8
13: 4
22:13

16
15
13

mulți juniori.
(8), Oțelea (6), Belcic (4), 
laru (2), Nicula pentru C.C.A. 
Iinat (5), Alexandrescu (3), Nodea 
(3), Stoica (3), Ciolan și Călugăriță 
pentru C.S.U.

Titanii — Acvila 17—12 (9—5). O 
partidă presărată cu foarte multe du
rități. Ambele echipe au practicat un 
joc obstrucționist în apărare. In nota 
partidei, adică foarte slab, a fost ar
bitrajul lui Br. Gristofor. Au marcat: 
Stan (5), Dumitrescu (4), Ionescit 
(5). Luțu (2), Gherculescu pentru 
Titanii, Georgescu (3), Lăzărescu (3), 
Trandafir (4) și Popescu (2) pentru 
Acvila.

Politehnica — Clubul Sportiv Șco
lar 28—26 (15—11). O întrecere 
pasionantă. Studenții au condus în 
cea mai mare parte a timpului. Cu 7 
min. înainte de sfîrșit, printr-un re
marcabil efort, tinerii elevi al căror 
joc trebuie evidențiat în mod spe

cial, au egalat scorul (25—25). Ul
tima parte a jocului a fost de-a drep
tul entuziasmantă. Cele 54 de puncte 
a-u fost înscrise de: Tudproiu (8),

Jianu (6), Ștefănescu (4), Gănescu 
(4), Alexandrescii (3), Rădulescu 
(2), Szoko pentru Politehnica, și de: 
Hausner (14), Nicolici (6), Mergo 
nian (2), Tănăsescu (2)„ Spiridon și 
Chica pentru Clubul Sportiv Școlar.

Dinamo—Rapid 27—16 (15—6). 
Desfășurînd un joc de bună factură 
tehnică dinamoviștii au întrecut în 
mod categoric echipa clubului Rapid;

C. ANTONESCU

Al treilea meci
Ț.D.N.A.—Atletico Madrid

se va juca la Viena
VIENA 1 (Agerpres). — Uniunea 

europeană de fotbal a anunțat dumi
nică seara că a treia întîlnire dintra 
echipele Ț.D.N.A. Sofia și Atletic» 
Madrid din cadrul optimilor de finală 
ale Cupei campionilor europeni la 
fotbal va avea loc la 17 decembrie la 
Viena. Cele două cluburi interesate 
și-au dat acordul asupra acestei ale»: 
geri, dar nu se știe pînă acum dacă 
meciul va avea loc în timpul zilei sau 
în nocturnă. ‘ț

De peste hotare
grea Sin-Huei a reușit să ridice
177,5 kg.
n i * i .. ha Berlin s-a des- 
Hocliei pe gheața tâșurat întîlnirea in

ternațională dintre e- 
chipele Novosibirsk din U.R.S.S. și 
Dynamo Weisswasser. Hocheiștii so
vietice au repurtat victoria cu scorul 
de 5-4 (2-1, 2-1, 1-2).

o Forurile sportive din Suedia vor 
din 1962 a campiona- 
dc hochei pe gheață să 
de federația de specia-

Camplonateîe mon
diale de judo desfă
șurate la Tokio au 
victoria echipei Japo-

a luat 
sfîrșit la Berlin un 
un turneu internați»* 

nai de polo la care au participat rari 
prezentativele Angliei, Belgiei și RȚV 
Germane. Cu acest prilej reprezentativa 
R.D. Germane a obținut frumoasa 
succese, întrednd Anglia cu 7-5 (1-3). 
iar Belgia cu 12-2. Un succes remar-, 
cabil l-a obținut și echipa de juniori' 
a R.D. Germane care 
Belgia cu 10-4 (4-3) iar de Angli* 
cu 5-3 (2-2). 'i

_ La Stockholm an 
rENIS DE MASA continuat campionate-: 

le internaționale ala* 
Scandinavici. In sferturile de finali- 
ale probei de dublu mixt, perechea5 
Cobîrzan—Maria Alexandru (R.P.R.y 
a dispus cu 3-2 (17-21, 21-12, 15-21. 
21-18, 21-19) de perechea Harangozw 
Simon. Dublul suedez Borg—Tegner 
a învins cu 3-1 pe Harasztosi—Bir» 
(R.P.R.).

Dublu bărbați : turul II : Harasiw 
tosi, Cobîrzan (R.P.R.)—Hagenauer^ 
Caussin (Franța) 3-2 (—20, —18, 7, 
5, 12).

100 SPORTIVI CEHO- 
LA FESTIVALUL MON- 

TINERETULUI ȘI STUDEN
ȚILOR

PESTE 
SLOVACI
DIAL AL

Duminică
POLOfusese ne-

10 6 3 1
10 6 2 2 
10 5 4 1 
10 5 3 2 
10 5 2 3

★
i în Franța, liderul 
învins pînă duminică. Se părea 
că Racing va termina fără în- 

frîngere turul campionatului. Dar iată, 
că în penultima etapă a turului, pari 
zlenii au fost nevoiți să cedeze ct| 
2—0, și încă pe teren propriu, în fața 
echipei Socîiaux. Nu este exclus ca 
Racing să piardă chiar și primul loc, 
pentru că duminică are de jucat la 
Monaco o partidă dificilă cu echipa 
locală, iar pe de altă parte actuala 
fruntașă este urmărită îndeaproape de

se

Ș

100 de sportivi cehoslovaci

celelalte pretendente, după cum 
poate vedea și din clasament;

T. Racing CI. Paris 18 8
2.
3.
4.
5.

*

Nîmes 18 9
Nice 18 10
Reims 18 10
Sochaux 18 8

I n campion;
desemnarea
n î» tii ni cîri

9
6
3
3
5 5

1
3
5
5

39:19
35:18
26:16
44:30
29:25

pînă

25
24
23
23
21

laIn campionatul maghiar, 
desemnarea campioanei de toam
nă mai sînt de jucat trei etiape. 

Meciurile sînt foarte deschise, iar re
zultatele nu se pot prevedea. Cine ar

® Peste 
vor participa anul viitor la Jocurile 
Sportive din cadrul celui de al VlI-lea 
Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților de Ia Viena. Sportivii ce
hoslovaci vor concura la toate disci
plinele cu excepția turneului de fot
bal unde participarea lor este incertă.

Reprezentativa Fln- 
GIMNASTICA landei a întîlnit la 

Dortmund echipa R.F. 
Germane, pe care a învins-o cu 281.20 
ia 280,45 puncte. In clasamentul ge
neral individual pe primul loc s-a 
clasat vestgermanul Furst cu 56,90 p. 
urmat de finlandezii Heiaonen. Lei- 
movirta. Suoniemi.

In cadrul unul con
curs internațional des
fășurat la Pekin hal

terofilii chinezi au întrecut două re
corduri mondiale. La cat. ușoară (sti
lul aruncat) Huan Ciua-hui a obținut 
rezultatul de 158 kg. iar Ia cat. semi-

a dispus de

HALTERE

cere ca ediția 
telor mondiale 
fie organizate 
litate suedeză.

JUDO
cu
mondial absolut la indi-

luat 
niei. 
vidual a fost cîștigat de japonezul 
Sonne. Reprezentanții S.U.A. care se 
numărau printre favoriți nu au trecut 
de sferturile de finală.
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