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iu toate forțele, pentru dezvoltarea economiei naționale!
Tineretul sportiv a primit cu însuflețire 

documentele Plenarei C. C. al P. M. R. din 26-28 noiembrie
Alături de toți oamenii muncii, ti- 

erii sportivi din țara noastră au 
rimit cu deosebită satisfacție Hotă- 
rile Plenarei C.C. al P.M.R. din 
3—28 noiembrie 1958, expunerea fă- 
ută de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
|ej la plenară cu privire la proiectul 
lanului de dezvoltare a economiei 
aționale pe anul 1959. Vizitînd cîteva 
itreprinderi din Capitală, reporterii 
arului nostru au avut prilejul să 
<-a de vorbă cu numeroși sportivi,
'in cuvintele lor s-a desprins mîndria 
iță de realizările obținute sub con-
ucerea partidului, în toate sectoarele
e activitate, s-a reliefat hotărîrea
srmă de a nu precupeți nici un efort 
entru a contribui la înfăptuirea sar- 
nilor trasate de plenară.
In fotografia ailăturată se află un 

rup de muncitori din secția turnăto- 
' onz a atelierelor „Grivița Roșie".
timpul pauzei, tovarășul Aurel

rănescu, secretarul organizației de
artid a secției, citește din expunerea 
icută de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej 
i ședința plenară a C.C. al P.M.R.
in 26—28 noiembrie.
Tov. Aurel Vrănescu, component al 

:hipei de volei „Grivița Roșie" este 
nul din sportivii cunoscuți ai ate- 
erelor. El ne-a declarat: „Secția tur- 
ătorie-bronz și-a îndeplinit planul a- 
ual încă de la 27 noiembrie. Recen
zie documente de partid constituie 
entru noi un puternic ajutor în 
mncă. Vom căuta să valorificăm toa- 
! resursele interne, să reducem cît 
tai mult prețul de cost așa cum ne 
îvață partidul. La această acțiune, 
nerii sportivi ai secției vor aduce, 
asigur, o contribuție importantă".
La uzinele „Boleslav Bierut" 
am întilnit pe tinerii muncitori

Mihai Ceplinschi și Ovidiu Mă- 
nescu, din sectorul țevi-bare. Amîn- 
doi au fost de curînd confirmați 
candidați de partid. Ei sînt printre 
cei mai buni sportivi ai uzinelor. Ca 
agitatori, au avut convorbiri cu to
varășii din sector asupra diferitelor 
aspecte ale expunerii tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej. Pe deplin conștienți de 
sarcinile noi și importante care stau 
acum în fața fiecărui om al muncii 
din țara noastră, cei doi tineri se stră
duiesc să muncească mai bine, să dea 
numai produse de bună calitate.

Am fost și în mijlocul tinerelor 
muncitoare de la filatura „Dacia". 
Utemisfa Mioara Petcu, fi'atoare 
fruntașă, căpitan al echipei de volei

a fabricii, ne-a spus: „In fața in
dustriei textile vor sta în anul ce vine 
obiective însemnate. Tinerele munci
toare din filatura noastră sînt hotă- 
rîte să obțină noi realizări. Prin a- 
plicarea unor metode înaintate — ca 
metoda Kovaliov — prin asigurarea 
unui randament sporit mașinilor, ne 
vom strădui să dăm produse mai 
multe și mai bune, care să contri-. 
buie la bunăstarea celor ce mun
cesc".

Pe întreg cuprinsul patriei, oamenii 
muncii discută cu însuflețire Hotărîrile 
Plenarei C.C. al P.M.R^ din 26—28 
noiembrie 1958. Ei sînt hotărîți să 
nu-și precupețească eforturile pentru 
întărirea continuă a puterii econo
mice a patriei noastre.

Î4 Ms cel ii al lll-lta 
ii cuDrti fe hii din l.P.1

Ieri dimineață, în Palatul Marii Adunări Naționale, s-a deschis cel 
i de al IlI-tea Congres al cooperației de consum din țara noastră.

La lucrările Congresului participă peste 600 de delegați — colec
tiviști, întovărășiți, țărani muncitori cu gospodărie individuală, muncitori 
agricoli, învățători, ’ gospodine — care reprezintă la Congres pe cei 
5.200.000 membri ai cooperației de consum.

In tribunele rezervate oaspeților se aflau reprezentanți ai mișcării 
[ cooperatiste din U.R.S.S., R. P. Chineză, R. P. Albania, R. P. Bulgaria, 
i R. Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. Mongolă, R. P. Polonă, R. P. 
J Ungară, R. D. Vietnam, invitați să participe la lucrările celui de al 
i III-lea Congres al cooperației de consum din țara noastră.

La ora 9.30, tov. C. Mateeseu, președintele Centrocoop-ului, a des- 
! chis lucrările Congresului salutînd pe delegații la Congres, precum și pe 
' oaspeții de peste hotare, reprezentanți ai organizațiilor cooperatiste din 
| țările socialiste.

Cel de al III-lea Congres al cooperației de consum — a spus vor- 
J bitorul — este chemat să analizeze și să dezbată în spirit critic rezulta- 
> tele obținute de cooperația de consum în perioada ce a trecut de la ul

timul Congres. In același timp, Congresul va trasa programul viitor în 
lumina sarcinilor pe care partidul și guvernul le pun în fața cooperației 
de consum.

Pentru conducerea lucrărilor Congresului a fost ales un prezidiu 
activ alcătuit din 27 persoane.

Prin îndelungi aplauze a fost ales în prezidiul de onoare Biroul 
Politic al C.C. al P.M.R. în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Congresul a ales apoi secretariatul, comisiile de candidare, validare 
și rezoluție.

A fost aprobată ordinea de zi și regulamentul de funcționare a Con
gresului.

Cu puternice aclamații congresiștii au salutat pe tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Chivu e'oioa, Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Nioolae Ceauș* Alexandru Moghioroș, Constantin Pîrvulescu,
Leonte Răutu, Ștefan e, lanoș Fazekaș care iau parte la lucrările
Congresului.

Intr-o atmosferă de mare însuflețire, exprimînd dragostea milioanelor 
de cooperatori față de Partidul Muncitoresc Romîn, delegații în picioare 
au aclamat îndelung pe tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, care a 
adus Congresului salutul C.C. ai P.M.R. și al guvernului R.P.R.

In numele Congresului și al cooperatorilor din întreaga țară, tov. 
C. Mateeseu, care a prezidat ședința, a mulțumit călduros Comitetului 
Central al P.M.R. în frunte cu tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, și guver
nului R.P.R., în frunte cu tovarășul Chivu Stoica, pentru ajutorul pe care 
îl acordă permanent cooperației și a asigurat că masele de cooperatori șt 
lucrători din cooperația de consum își vor spori eforturile pentru a în
deplini sarcinile de răspundere pe care partidul și guvernul le pun în 
fața cooperației de consum în opera de transformare socialistă a agri
culturii, în dezvoltarea schimbului de mărfuri între oraș și sat.

Trecîndu-se la primul punct al ordinei de zi, tov. C. Mateeseu a 
prezentat „Raportul Consiliului Centrocoap cu privire la activitatea coope
rației de consum pe perioada 1954—1958".

Lucrările Congresului continuă.
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In meciul feminin de șah ROMINIĂ —POLONIA

Jucătoarele noastre 
conduc după patru runde

ampionaful republican de hochei pe gheața Elitabeta Poiihroniade și Alexandra 
mai mare

ne-a oferit prima surpriza*
Recolta M. Ciuc-C. S. M. Rădăuți 3-31

Meciuri viu disputate în primele etape

izâ din meciul Recolta Al. Ciuc-C.S Al. Rădăuți

(Foto: Gh. Dumitru)

Pronosticul nostru pri
vind echilibrul de forțe 
din această întrecere se 
cam clătina după prima 
partidă disputată joi di
mineața. Alimentara Tg. 
Mureș a întrecut la un 
scor care ne scutește de 
prea multe comentarii tr- 
năra echipă a Clubului 
sportiv școlar „Harghita" 
Miercurea Ciuc: 19—1 
(6—0, 9—0,. 4—1). Un 
singur lucru este de spus 
despre acest meci și anu
me că formația elevilor 
din Miercurea Ciuc este 
încă prea „crudă" pentru 
această întrecere din care, ■ 
totuși, va ieși cu o ex
periență cîștigată.

Sub impresia acestui re
zultat așteptam cu „ini
ma strînsă" meciurile de 
joi după amiază, dintre 
care doar unul (Dinamo 
Tg. Mureș —- Progresul 
Gheorghieni) părea ceva 
mai echilibrat. Cît pri
vește partida dintre Re
colta M. Ciuc și C.S.M. 
Rădăuți 
asistăm 
modă a 
Recolta, 
petrecut 
Făcînd încă o dată proba 
progresului înregistrat în 
ultimul timp, hocheiștii de 
la C.S.M. Rădăuți au reu
șit să zmulgă un punct 
valoroșilor lor adversari. 
Rezultat jinal: 3_—3 (1—1,

ne pregăteam! să 
la o victorie co- 
jucătorilor de la 
Lucrurile nu s-au 
insă chiar așa.

2—0, 0—2), prin punctele., înscrise de 
Hollo 1, Spirer, Szabo (Recolta), res
pectiv, Cilievici, Lazarov, Nichiforiuc 
(C.S.M. Rădăuți). Partida a fost foar
te dinamică, rapidă, cu faze de poartă 
atît de frumoase îneît de multe ori au 
fost „punctate" cu ropote de aplauze. 
Echipa din Miercurea Ciuc a arătat 
o lipsă de pregătire, evidentă mai ales 
în ce privește rezistenta (ultima re
priză a aparținut categoric echipei 
din Rădăuți). Cu toate acestea și a- 
vînd chiar în vedere faptul că C.S.M.

(continuare în pag. 8-a)

La Sczeczin a început întîlnirea in
ternațională de șah dintre reprezenta
tivele feminine ale Poloniei și Romî- 
niei. Din echipa gazdă face parte maes- 
tra internațională Holuj, participantă 
nelipsită la toate turneele candidate
lor desfășurate pînă acum. De aseme
nea, Litmanowicz, Konarkowska, Sa
moilewicz sînt jucătoare redutabile.

Primele patru runde ale meciului s-au 
încheiat cu rezultat favorabil jucătoa
relor noastre, ceea ce reprezintă un re
marcabil succes pe care, sperăm, că 
tinerele noastre șahiste îl vor conso
lida, oblinînd victoria finală.

Excelent a jucat în această jumătate 
a meciului Eiisabeta Poiihroniade care 
a reușit un procentaj de sută la sută 
cîștigînd toate cele patru partide sus
ținute. Tînăra Alexandra Nicolau s-a 
impus de asemenea ca un element de 
bază al echipei realizînd 3 puncte din 
4 posibile. Marcînd o sensibilă revenire 
de formă, fosta campioană a țării Ro- 
dica Manolescu a adus echipei 2'/2 P- 
(o partidă întreruptă). Iată rezultatele 
tehnice:

Nicolau au realizat pînă acum cel 
i punctaj

Runda I: Pogorevici-Holuj 0—1, Ten- 
dorescu— Litmanowicz 1-0, Pollhronlade- 
Konarkowska 1-0, Nicolau-Iodzinska 
'/i-'/s, Manolescu—Halina 1-0, Ududec— 
Spakowska 1-0, Perevosnic—Lltwinska 
1-0, Desmireanu—Samoilewicz 0-1 (R.P.R. 
—R.P.P. 5>/2-ZV8).

Runda a îl-a: Litmanowicz—pogorevlci 
Vs-'/î. Konarkowska—Teodorescu 'p-'h,
Iodzlnska—Poiihroniade 0-1, Knapik—
Nicolau 'h-'/i. Spakowska—Manolescu
Vs-’/î, Litwtnska-Ududec ’h-'h, Samoile- 
wiez—Perevosnic 1-0, Holuj—Desmireanu 

(R.P.P.—R.P.R. 4-4),
Runda a III-a: Pogorevici—Konarkow

ska 1-0, Teodorescu—iodzlnska 'h-'h, Po-< 
lihronlade—Knapik 1-0, Nicolau—Spakow
ska ‘/a-'/i, Manolescu—Litwinska 10, U-: 
dudec—Samoilewicz îintr. Pjtre'vos.nic— 
Holuj 0-1, Desmireanu—Litmanowicz într. 
CR.P.R—R.P.P. 4-2 (2) ).

Runda a IV-a: Iodzlnska—Pogorevlci 
într. Knapik—Teodorescu într. Spakow
ska—.Poiihroniade 0-1, Litwinska—Nlcok 
Iau 0-1, Samoilewicz—Manolescu într. Ho
luj—Ududec 1-0, Litmanowicz—Perevos
nic 1-0, Konarkowska—Desmireanu tntr. 
(R.P.P.—R.P.R. 2-2 (4) ).

In felul acesta, după patru runde, 
chipa țării noastre conduce cu scorul 
15'/2-10'/2 (6).

Astăzi este zi de odihnă, urmînd 
mîine să se joace runda a V-a.
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Schimbul de experiență — mijloc puternic 
de îmbunătățire a muncii

'Analizrnd modul cum se desfășoară 
trtunca de atragere de noi membri în 
U.C.F.S. și de încasare a co»2ațiilor, 
consiliul regional U.C.F.S. Hunedoara 
a ajuns la concluzia că trebuie gă
site forme și metode noi de muncă. 
De aceea consiliul regional U.C.F.S. 
a stabilit ca ședințele biroului să 
fie organizate în centrele de raion, 
pentru ca ele să constituie un prețios 
schimb de experiență, un real sprijin 
în activitatea organelor raionale 
U.C.F.S. și a consiliilor colectivelor 
sportive.

Zilele trecute a avut loc o astfel de 
ședință, cu participarea președinților 
consiliilor raionale U.C.F.S., la sediul 
consiliului'raional U.OJF.Ș. Alba Iulia,

Cu acest prilej a fost analizată munca 
desfășurată de consiliile raionale 
U.C.F.S. Alba Iulia și Hunedoara pen
tru atragerea de noi membri în 
U.C.F.S. și încasarea la timp a coti
zațiilor. înainte de ședință membrii 
biroului și președinții consiliilor raio
nale U.C.F.S. au fost constituiți în 
brigăzi. Aceste brigăzi s-au deplasat 
în cele șase centre de comună ale 
raionului Alba Iulia (Zlatina, Teiuș, 
Galda de Jos, Vintul de Jos, Sin- 
timbru și orașul Alba Iulia) pentru a 
sprijini colectivele sportive în activi
tatea lor, pentru a le îndruma și a le 
indica noi metode de muncă. Astlel 
a avut loc un eficient schimb de ex
periență între activiștii din raioaneJși

consiliile colectivelor sportive din ră-* 
ionul Alba Iulia. Rezultatele obținute 
sînt edificatoare: în cele 14 colectivei 
sportive din raionul Alba Iulia au 
fost înscriși — în perioada activității 
brigăzilor — aproape 500 membri îri 
U.C.F.S. In plus s-au dat prețioase 
indicații activiștilor obștești din co
lectivele sportive ale raionului Alba: 
Iulia asupra felului cum trebuie orga-» 
nizate campionatele de casă, con4

E. PETROVICt ț
președintele consiliului regional

U.'O.F.o. Hunedoara , ’ 

fronii/iaqre îrț pag- 2-atj,



ai adus ștalcta, dacă durează atîta

colective din oraș

CtAecttvdejLțoTtxve 

■ftVoînța șî Record din 

Ș Cluj <au chemat la 

« întrecere celelalte

Nenumărate sînt inițiativele luate' 
de colectivele sportive din țara^ 
noastră pentru a contribui la spo-i 
rirea necontenită a numărului inern-' 
brilor UCFS, la îndeplinirea și de
pășirea angajamentului luat de 
mișcarea de cultură fizică și sport 
ca la sfirșitul anului să fie înscriși 
în UCFS 2.000.000 de membri.

Printre acțiunile întreprinse de 
colective, trebuie subliniată și iniția
tiva colectivelor sportive Voința și 

.Record din Cluj, care au chemat la 
, întrecere toate colectivele sportive 
'din orașul Cluj, pentru ca pînă Ia
> 15 decembrie să fie îndeplinite an
gajamentele cu privire la înscrierea 
'de membri în UCFS și încasarea
> cotizațiilor.
, Inițiativa colectivelor Voința și 
'Record (fabrica de tricotaje „Varga 
^Katalin") merită toate laudele și 
.constituie un frumos exemplu, care 
ilustrează dorința acestor colective 
;de a contribui la îndeplinirea an
gajamentelor.
j Consiliul orășenesc UCFS Cluj a 
Tuat cunoștință de această acțiune 
și a transmis tuturor celor 51 de 

: colective din Cluj textul chemă
rii, anunțînd totodată că colectivele 
sportive care vor realiza cele mar
inari procentaje Ia înscrierea de 
membri în UCFS, în raport cu nu- 
,mărul salariaților din întreprinderi
le respective, vor fi premiate.

RADU FISCH 
corespondent regional
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Schimbul de experiență — 
mijloc puternic 

de îmbunătățire a muncii

obștești din colectivele spor- 
dea toată atenția îndrumărilor 
să continue cu și mai multă 
acțiunea de înscriere de noi 
în UC.F.S.

(Urmare din pag. J) 

cursurile din cadrul Spartachiadei ș a.
In munca lor, brigăzile au fost e- 

fectiv sprijinite de organizațiile și or
ganele de partid, care au cerut’ acti
viștilor 
tive să 
primite, 
liotărîrc 
membri

Printre activiștii consiliilor raionale 
U.C.F.S. care s-au evidențiat în a- 
ceastă acțiune se află și V. lilopetschi 
(președintele consiliului raional U.C.FS. 
Petroșani). El le-a vorbit activiștilor 
obștești despre unele inițiative pe care 
lc-a întreprins raionul în activitatea 
sa. Astfel, în raionul Petroșani se or
ganizează cu regularitate campionate 
de casă (în școli pe clase și în între
prinderi pe sectoare de muncă). In 
aceste întreceri sînt îmbinate armo
nios munca și sportul. Pentru obține
rea locului fruntaș sînt necesare suc
cese de seamă atît în producție (sau 
învățătură) cît și în sport. Sis
temul acesta de desfășurare a între
cerilor a creat un viu interes în rînditl 
tineretului, astfel că rezultatele ob
ținute sînt dintre cele mai remarcabile.

Tov. C. Cihenea, președintele consi
liului raional U.C.F.S. Hunedoara, a 
vorbit despre organizarea întrecerilor 
pe ramură de sport, exentplificînd cu 
asperte din activitatea raionului său. 
Printre acestea se află și inițiativa 
organizării concursului pentru cel 
mai bun popicar în colectivele spor
tive din Calan. Concursul a reunit la 
start peste 350 muncitori. De aseme
nea, de un real succes s-a bucurat 
competiția de atletism' organizată la 
probele: 100 m plat, lungime și 
greutate. La întreceri a participat în
deosebi tineretul școlăresc.

Metode bune de muncă au mai ară
tat și președinții consiliilor raio
nale U.C.F.S. Sebeș (tov. Ruginescu), 
Deva (Gh. Cikos) și oraș Hunedoara 
(L. Kis).

In cadrul ședinței care a urmat, 
activiștii consiliilor raionale U.C.F.S. 
au vorbit despre importanța acestor 
schimburi de experiență și eficacitatea 
lor, subliniind necesitatea continuării 
acestei acțiuni. Ei au vorbit pe larg 

■și despre metodele bune de muncă pe 
■care le-au cunoscut cu ocazia vizitei 
făcută în raionul Alba Iulia, metode

Realizări dar 
la clubul

și... necazuri 
Drubeta

Entuziasmul activiștilor sportivi din 
Tur nu Severin în ziua cind in orașul 
de pe malul Dunării s-a constituit clu
bul sportiv DRUBETA a fost deosebit 
de mare. Colectivele sportive de la Șan
tierul Naval, Atelierele C.F.R., Flamura 
roșie, Rapid, Dunărea, Progresul și Să
nătatea și-au luat angajamente... Dar 
cite lucruri frumoase nu s-au spus 
atunci ? Și, dacă toate ar fi devenit 
apoi fapte, astăzi clubul sportiv DRU
BETA s-ar fi numărat printre cele mai 
puternice din țară. Nu s-a întîmplat 

Din cauza lipsei de 
mental și materialele sint 
verin.

— Degeaba ai fost primul care 
pînă îmi dai și pantofii...

insă așa. După citeva zile, toate colec
tivele care au format clubul DRUBETA 
au... uitat și de promisiuni și de an
gajamente. Este drept, conducerea clu
bului sportiv DRUBETA n-a stat de
geaba așteptind doar sprijinul colecti
velor sportive. Au încercat activiștii 
clubului (și au reușit în bună măsură) 
să asigure o activitate corespunzătoare 
In trei secții (box, fotbal și popice) 
și muncesc acum să dea viață și sec
țiilor de ciclism și moto. Pe de altă 
parte, ei au obținut unele realizări in 

!npe care le vor pune în aplicare 
activitatea lor.

Activiștii sportivi din regiunea Hu
nedoara au arătat, de asemenea, că 
avînd ca îndrumar permanent hotărî- 
rile plenarelor raionale U.C.F.S., 
stimulînd munca activiștilor obștești 
și organizind temeinic competițiile 
sportive de mase, vor putea rea
liza înainte de termen angajamentul 
privind angrenarea a 73.000 oameni 
ai muncii din regiunea Hunedoara ta 
Uniunea de Cultură Fizică și Sport.

Pregătiri pentru
SPARTACHIADA

încă de la jumătatea lunii noiem
brie, în orașul Timișoara au început 
pregătiri în vederea unei cît mai bune 
desfășurări a întrecerilor Spartachia
dei de iarnă. Acțiunea a început prin 
organizarea unei ședințe la care au 
luat parte 35 de președinți de consilii 
de colective sportive și 40 de secre
tari de organizații de bază U.T.M. 
După această ședință, în cafe a fost 
prelucrat regulamentul Spartachiadei, 
s-a pornit la traducerea în viață a 
hotărîrilor luate, punîndu-se un deo
sebit accent pe munca de propagandă. 
Pentru aceasta au fost confecționate 
2.000 de afișe și cîteva diapozitive 
pentru cinematografe. De asemenea, 
s-a efectuat un eficient control asupra 
felului în care decurge munca de pre
gătire telinică a întrecerilor.

Dorind să cunoaștem în amănunți
me felul în care colectivele sportive 
se pregătesc în vederea primelor în
treceri ale Spartachiadei de iarnă am 
vizitat cîteva dintre ele. Constatările 
făcute ne îndreptățesc să afirmăm că 
există condiții pentru asigurarea 
succesului acestei mari competiții de 
mase în orașul Timișoara.
ÎNTRECERILE SINT AȘTEPTATE 

CU INTERES
Vizitînd întreprinderile .Jnduslria 

Linii" și „Ocsko Tereza" ne-am dat 
repede seama că tn rîndurile tinere
tului există interes și dorință de a 
participa la Spartachiadă. Avînd spri
jinul comitetului U.T.M. al fabricii 

acțiunea de înscriere a membrilor în 
U.C.F.S. și în încasarea cotizațiilor 
etc. Ce poți face însă atunci cind nu 
ești suficient ajutai ? Firește, mult mai 
puțin. Colectivul C.F.R. din localitate, 
de pildă, are alte preocupări. Spun ac
tiviștii colectivului: „Acum avem mult 
de lucru. Echipa noastră de fotbal din 
campionatul orășenesc merge bine șt 
in doi ani vrem s-o vedem în... „B“!“ 
Cu multe rugăminți primesc spre folo
sință sportivii clubului și terenul de 
fotbal. La clubul DRUBETA activează 
sprijin a colectivelor spetrtive, echipia- 

insuficiente în clubul Drubeta-Tr. Se-

aproximativ 80 de membri (foarte pu
țin față de posibilități) dar in ma
gazia de echipament nu găsești decit 
vreo ...18 teniși, citeva mingi și... atît. 
Na este oare aceasta o situație care 
trebuie grabnic curmată ? Fără îndoială 
că da. Piuă acum, activiștii din con
ducerea clubului au scos-o la capăt 
cum au putui, ba mai organizind o 
competiție sau o gală, ba pierzindu-și 
zile întregi pentru organizarea de.. 
baluri (pentru creșterea fondurilor) dar 
așa nu se poate merge mai departe. 
In orașul Turna Severin există toate 
posibilitățile ca un club sportiv să 
poată desfășura o activitate bogată și 
susținută, cu condiția ca toate colec
tivele sportive care au aderat ia acest 
club să-și respecte angajamentele. 
Astăzi, in clubul sportiv DRUBETA 
activează multi sportivi talentați, mun
citori de nădejde cum sint: strungarul 
Siăiculescu din secția de popice, me
canicul I. Dobre din secția de box. 
tehnicianul Hiitl sau muncitorul Stean- 
ță de la șantierul de lansare a vaselor 
la apă, din secția de fotbal... Miine, 
numărul lor poate fi mult mai mare, 
spre bucuria tuturor iubitorilor de sport 
din Turna Severin. Pentru realizarea 
acestui lucra este insă nevoie ca mă
car acum activiștii din consiliile colec
tivelor sportive din oraș să înțeleagă 
că lor le revin și alte sarcini in spri
jinirea clubului DRUBETA și că nu 
li se poate îngădui doar rolul de... su
porteri ai echipei de categoria CI

0 vizită la colectivele sportive din Timișoai
„Industria Linii" colectivul sportiv or
ganizat pe lingă această întreprindere 
și-a propus să mobilizeze la întrecerile 
Spartachiadei 300 de concuretiți. A- 
cești sportivi vor lua parte la con
cursuri de tenis de masă, șah și hal
tere. Din păcate, doar la aceste trei 
discipline sportive se va limita acti
vitatea în cadrul Spartachiadei la a- 
ceastă fabrică. Situația nu este mult 
diferită și la întreprinderea ,.Ocsko 
Tereza". Unii activiști explică această 
stare de lucruri arătînd că colectivele 
sportive nu au o sală proprie de gim
nastică. Explicația nu este întemeiată. 
Cu mai multă străduință, problema ar 
putea fi rezolvată foarte simplu, fie 
folosind o sală de gimnastică a- 
ilată prin apropierea acestor între
prinderi, fie amenajîndu-se, în cadrul 
cluburilor respective, fără cheltuieli 
bănești, o sală care să poată fi fo
losită ta bune condițiuni. De altfel, 
colectivul sportiv Gloria de la fabrica 
„Ocsko Tereza" este preocupat într-o 
oarecare măsură de acest lucru, însă 
nu depune toate străduințele pentru 
rezolvarea situației. Posibilități există 
și direcțiunea este gata să sprijine re
zolvarea pe plan local a problemei.
COLECTIVELE SPORTIVE ȘCOLĂ

REȘTI SINT HARNICEI

Firește că, vizitînd colectivele spor
tive din orașul Timișoara, nu am o- 
colit pe cele școlărești. Și- bine am 
făcut, pentru că ajungîhd la Școala 
projeșională electrotehnică — spre e-

Sportul sătesc — 
mindria piteștenilor

o 
si 

Cu

De cîțiva ani, activiștii sportivi 
din regiunea Pitești desfășoară 
intensă muncă de organizare 
dezvoltare a sportului sătesc, 
dragoste și pricepere, cu perseve
rentă și pasiune, ei ajută fiecare 
colectiv sătesc, pun umărul oriunde 
este nevoie, îndrumă și învață pe 
cei care muncesc în cele mai înde
părtate comune. Rezultatele au în
ceput de mult să se arate și nu o- 

' dată au 
realizate 
această 
sportului 
dreptate, 
regiune se mîndresc cu activitatea' 
sportivă de la sate.

fost subliniate succesele 
de organele sportive din 
regiune în dezvoltarea 
sătesc. Astăzi, pe bună 
toți activiștii sportivi din

LA STOICANESTI Șl IN MULTE 
ALTE LOCURI..

Nu-i nimic deosebit în faptul că 
la Stoicănești se joacă lotbal I In 
țoală țara n-ai să .—==========— 
intîlnești măcar un 
singur sat in care ~ 
tinerii să i 
devenit prieteni ai_____________
acestui popular 
sport. La Stoicănești insă e 
parcă altceva. Aproape fiecare miță 
își are „reprezentativa" ei de fotbal 
și duminică pe terenul de sport, pe. 
islaz, pretutindeni se-ncing meciuri 
de toată frumusețea. Și, știți cam 
citi spectatori vin la meciurile... ve
detă ? Cam 1.500 ! Toată lumea știe 
să joace fotbal. Bineînțeles este 
vorba de cei tineri. Să-i vezi numai 
pe „pitici". Da Spartachiada pio
nierilor au cișiigat primul loc pe 
regiune. Ce sărbătoare a fost în co
mună se înțelege. Nici „seniorii" 
n-au făcut de rușine comuna. Ei 
conduc cu autoritate în campionatul 
raional și se gîndesc la... campiona
tul regional (poate și mai depar
te l). Cu fotbaliști ca Marin Mora- 
ru, Constantin Pițigoi, Gh. Andrei 
și alți colectiviști de frunte ai gos
podăriei „6 Martie" poți face o e- 
chipă redutabilă pentru orice alta 
formație din regiune. Ce, n-au ve
nit la Stoicănești fotbaliști din Ca
racal, Costești și din alte părți ? 
Și, de cîte ori n-au părăsit terenul 
învinși ?

Dar. la Stoicănești nu sini numai 
fotbaliști. In această comună exis
tă unul dintre cele mai puternice 
colective sportive din regiune, fc- 
xistă la acest colectiv opt secții pe 
ramură de sport în care se deslă- 
șoară o intensă activitate. Ca șt 
fotbaliștii, ceilalți sportivi (jucători 
de oină și șahiști, schiori și luptă
tori, atleți și voleibaliști etc.) se 
bucură de sprijinul colectivului si 
participă la numeroase competiții. 
Poate mal mult decit orice vorbește 
despre dezvoltarea sportului in a- 
ceastă comună faptul că numărul 
membrilor UCFS este de aproape... 
7001 Trebuie să recunoaștem că 

nuCa7i Carnet de reporter

xemplu — am' avut plăcuta surpriză 
de a vedea că aci tineretul școlar se 
află în... plină competiție ! Chiar 
lîngă poarta de intrare în școală se 
aila un mare panou de afișaj pe care 
eercetîndu-1 am constatat că întrecerile 
de șah și tenis de masă din cadrul 
Spartachiadei de iarnă au și început. 
Turneul de șah se dispută la 10 
mese, în timp ce zilnic cele două 
mese de tenis găzduiesc pasionante 
dispute între sute de participanți. 
Potrivit prevederilor, colectivul spor
tiv al școlii va angrena în întreceri 
460 de elevi.

La Școala profesională de meserii 
activitatea de pregătire este în toi. 
Antrenamentele se desfășoară cu re
gularitate și zilnic cele do«ă mese 
de tenis și cele 20 de mese de șah 
sint asaltate de elevi. S-au luat mă
suri pentru ca și în acest an în curtea 
școlii să fie amenajat un patinoar, 
care ea și în anii trecuți să constituie 
un puternic mijloc de atragere a ti
neretului spre sport. Profesorul de 
educație fizică Matei Mitschang se 
ocupă permanent de buna pregătire a 
elevilor și cu ajutorul său și al or
ganizației U.T.M., colectivul spor-' 
ttv speră să mobdizeze la întrecerile 
Spartacliiadei 3.700 de elevi. Mulți 
dintre aceștia vor lua parte la tabăra 
de schi pe care școala o organizează 
la muntele Semenic. 

Aceleași lucruri frumoase le-am vă- , 
zu't și vizitînd șc. mai. nr. 10 (cu pro
fil sportiv) și sc. medie nr. Z unde

ti

aici s-a muncit bine. Sportivii din 
Stoicănești nu sint însă mulțumiți. 
Piuă la sfîrșitul anului vor ca nu
mărul membrilor UCPS din comu
na lor să ajungă la... 1.0001 Iată c 
comună cu care se mîndresc acti
viștii sportivi din. regiunea Pitești 
Și, nu numai ei.

Cite asemenea lucruri nu se poi 
spune și despre activitatea sportiv, 
care se desfășoară in zeci de aiti 
comune cum sint Băbeni, Cotmea 
na, Dedulești, Vedea, Potcoava .

DUMINICA
30 DE

SPORTIVA" IN 
COMUNE

Ca orice lucru nou, orgamzarei 
unor asemenea întreceri sportive li 
care iau parte mii de oameni a 
muncii de pe ogoare, iar număra 
spectatorilor se confundă deomee 
cu cel al... locuitorilor, trebuie nea 
parat consemnată atunci cind vor 

bești despre sportu 
sătesc din regiunei 
Pitești. La începu' 
s-a organizai o a 
semenea ,,Dumini 
că 

raionul Slatina, 
Sute de participanți, 
tatori — o

sportivă" îi 
la Coteana 
mii de spec 

adevărată sărbătoa 
re sportivă. Și, de atunci in pes-i 
30 de sate și comune din regiune. 
Pitești tinerii s-au întîliut la nenu 
mărate întreceri din cadrul „Dumi 
nicilor sportive". Care au fost ma 
reușite ? Greu de răspuns. La fel d 
frumoase au fost întrecerile dispu 
tale la Cetățeni ca și cele de l. 
Brebeni, Izvoarele, Ștefănești, Băi 
culeșii, Corbu...

O PUTERNICA BAZA MATER 1,

Cu sprijinul permanent al orga 
nelor de partid, activitatea sportiv, 
din satele regiunii Pitești se dezvoi 
tă intr-un ritm rapid. Pentru a asi 
gura membrilor UCFS posibil datei 
de a practica sportul este nevoie s 
de o puternică bază materială, h 
regiunea Pitești sint nenuniărai 
comunele și satele care se pot nun 
dri cu terenurile de sport. La Dră 
gășani, Topoloveni, Mihăești, Op 
tași, Dedulești, Poaiana, Stolnic 
în zeci de alte comune au răsări 
terenuri sportive de toată jrumusețec 
Aici se întllnește tineretul de la sa 
te dispuiîndu-șt primul loc în corn 
petițiile de fotbal, volei, handb.il

★
Sînt numai cîteva aspecte al 

sportului sătesc din regiunea Pi 
Iești. Cîte nume de sportivi ș 
activiști sportivi nu pot fi amintit 
atunci cînd enumerăm succese 
sportului piteștean ? Dar, și 
cîteva însemnări ne vorbesc limpe 
de despre înfioritoarea dezvoltare 
sportului în satele regiunii Piteșt

D. G1RLEȘTEANU

se muncește, de asemenea, cu 
pentru ca Spartachiada de iarnă s 
bucure de un real succes.

PREGĂTIRILE STUDENȚILO

Prima acțiune: prelucrarea re; 
meatului cu cadrele didactice 
specialitate. Acțiunea s-a desfăș 
in toate cele patru institute de 
vățămînt superior din Timișoara, 
asemenea, a fost întocmit un pipi 
acțiune în care s-a prevăzut c; 
cadrul colocviilor studenții din 
1 și III să participe la întrecer 
gimnastică, haltere și trîntă. In a 
de aceasta se va organiza o ta 
de schi la muntele Mic la care 
lua parte 200 de studente. Cu ace 
ocazie ele se vor întrece la probi 
schi, în cadrul Spartachiadei de ii

★
După cum se vede, ta cea mai r 

parte a colectivelor sportive viz 
există preocuparea pentru o cît 
bună organizare a întrecerilor din 
drul Spartachiadei și pentru as'g 
rea unei masive participări. Acth 
sportivi trebuie să ducă o nmne 
mai susținută, în așa fel îneît S 
fachiada de iarnă să se bucure di 

succes ta orașul Timișt
AL. GR Of 
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Din lumea boxului

Lupta cu pumnii in străvechea Rusie

București. Unul din 
concurenți, Sandor 

„la București

Viața sportivă a orașului Cluj 
în sec. al XIX-lea

t'.ul prezentului material nu 
original. L-am împrumutat 

a o interesantă lucrare știin- 
ă, elaborată anul trecut de 
jrup de studenți ai Universi- 

Bolyai, lucrare pe care am 
prilejul să o răsfoim nu 

nult.
lainte de a vă prezenta cîte- 
Jin cele mai importante date 
ite în această „cronică" a ac- 
ății sportive clujene din sec. 

, este necesar să vă vorbim 
Te autorii ei și, mai ales, 
jre inițiativa cercului științi- 
J catedrei de istorie a Uni- 
ității Bolyai, în cadrul că- 

studenții lo-sif Dezsi, luliu 
ga și Iul iu Vascan au alcă- 
lucrarea. Această inițiativă 

■vnit de la tov. conf. univ. 
tandru Csetri, care ne-a fur- 
t toate aceste date și care 

pus la dispoziție materialul, 
aflat astfel că cei trei stu- 
, azi profesori, au lucrat 

> de 7 luni, interval în care 
•orcetat zilnic Arhiva Acade-

R.P.R. filiala Cluj, studiind 
de documente, ziare, însem- 

, volume de amintiri etc. 
?venind la „Viața sportivă a 
ului Cluj în sec. XIX" este 
otat, în primul rînd, faptul 

acele timpuri, în orașul 
malurile Someșului, exista 

/ttate în diferite ramuri 
tive cum ar fi: scrima, gim- 
ica .turismul, înotul, călăria, 

și patinajul. Nu este lipsit 
nteres să arătăm că primele 

sportive au fost construite 
rasul Cluj (pe locul unde se 
azi parcul orașului) prin

anii 1829—1830. Am văzut, spre 
exemplu, copia unei hărți a par
cului, apărută într-un almanah 
din anul 1847, unde sînt însem
nate arena de sport, școala de 
înot (cu un bazin!!!) și mane- 
jul-

In timpul cînd se muncea la 
alcătuirea acestei lucrări s-a fă
cut o interesantă descoperire pri
vind legăturile sportive dintre 
Principatele Unite și Ardeal. Ast
fel, în anii 1874 și 1875 a avut 
loc o dublă întîlnire de tir între 
o echipă din Cluj și alta din 
București. In anul 1874 „Socie
tatea de dare la semn" din 
București a invitat patru trăgă
tori clujeni să participe la un 
concurs la ~ 
cei patru
Mplnar scria că... „fa București 
am fost primiți extrem de căi-

duros. Președintele Societății, 
însoțit de cîțiva colegi, a ieșit 
în întimpinarea noastră cu cl- 
teva stații înainte de Capitală, 
iu gara București, ne-au primit 
toți membrii „Societății de dare 
Ia semn", care ne-au încon
jurat cu multă prietenie". La 
București întrecerea a revenit 
sportivilor clujeni Sandor Mol
nar și Carol Heller. In anul ur
mător (1875) trăgătorii bucu- 
reșteni au întors vizita, partici- 
pînd la un concurs la Cîuj. De 
data aceasta pe primul loc s-a 
clasat bucureșteanul Emanoel 
Florescu.

După aceste întreceri trăgă
torii din cele două orașe au co
respondat multă vreme, comuni- 
cîndu-și rezultatele, activitatea, 
proiectele de viitor.

CALIN ANTONESCU

Inofînd între cele două
Americi

marchizului de Queensberrjr 
Realitatea este că aceste reguli’ 
au fost întocmite de un gazetar 
din Londra, pe nume Arthur 
Chambers, care doar le-a dedi
cat marchizului în chestiune. A- 
cesta nu s-a jenat însă să le 
freacă pe numele său.

• Ivan Grave a fost primul 
boxer faimos al Rusiei. In anul 
1914 la campionatul Petersburgu- 
lui el a cîștigat două titluri, bo- 
xînd în cadrul aceleiași competi
ții la categoriile mijlocie și grea;.

• Primul campionat de box al 
Rusiei a avut loc în 1916 la 
Petrograd. 23 de boxeri s-au ali
niat la startul întrecerii, meciu
rile disputîndu-se în patru re
prize a trei minute. Cel mai bun 
boxer al campionatului a fost 
Pavel Nikiforov, care se distin
sese cu ani în urmă în „luptele 
cu pumnii".

CAREA ȚINUTEI CORECTE 
de E. 1. JANKEIEVIC1

Cursele nautice de mare fond au devenit obișnuite în activita
tea sportivă. Traversarea Canalului Minted, maratonul nautic, 
al Senei sau Nilului, zecile de kilometri pe Amur reprezintă 
fără îndoială performanțe remar cable ate forței și rezistenței 
omenești. Din păcate unele din aceste competiții — ca traver
sarea Canalului Miitecii de pil dă — au căzut pe mina aface
riștilor sportului occidental, ptertfndu-șl astfel caracterul de în
trecere, devenind simple exhibiții, mijloc de reclamă și bene
ficii pentru organizatori.

Puțini cunosc probabil o altă 
traversare, a unui canal făcut 
de mîna omului, care sfredelind 
istmul îngust dintre cele două 
Amcrici a legat apele oceanelor 
Atlantic șt Pacific. Canalul Pa 
nama a fost cu ani în urmă tea
trul unei încercări temerare.

In zorii zilei de 23 noiembrie 
191.3 marinarul Allred Brown 
a plonjat în apele canalului Pa
nama, pe țărmul oceanului At
lantic încurnentîndu-se să stră 
bată cei 81,6 km. care-1 des- 
oărțeau de Pacific. Primul ad
versar al înotătorului a fost 
soarele. Arșița puternică era cît 
pe aci să-i’ fie fatală amenințîn- 
du-1 cu insolația. De pe marginile 
eanaiului, cu o vegetație luxu
riantă, se desprindeau șerpi și 
tot felul de reptile care puneau 
în pericol viața înotătorului.

Și totuși, în ciuda tutu
ror piedicilor, Alfred Brown a 
reușit să atingă după 24 ore și 
45 minute apele oceanului Pa
liiic.

Ce l-a îndemnat pe curajosul 
marinar să Iacă această încer
care ? Trebuie menționat că tra
versarea canalului Panama a 
fost efectuată puțin înaintea des-

ihideriî oficiale. Scopul urmărit 
de organizatori a fost numai de 
•latură publicitară. Ei vroiau să 
demonstreze viitorilor pasageri 
siguranța deplină a trecerii va
poarelor prin canal. Și, ca ar
gument suprem, aduceau perfor
manța lui Brown care a stră
bătut drumul de apă ...înot. 

După cum s-a arătat atunci, 
doar rezistența cu totul ieșită 
din comun a marinarului și șansa 
deosebită i-au permis să scape 
eu... zile din traversarea cana- 
lufai Panama. R. H.

• Boxul 
mai vechi 
străvechei 
din vremuri foarte îndepărtate 

lupta cu pumnii. Interesant este 
că această întrecere — denumită 
„zid contra zid" — era colecti
vă și se caracteriza printr-o a- 
numită așezare pe teren a com
batanților. Astfel, fiecare echipă 

își așeza luptătorii în trei linii, 
potrivit vîrstei: prima și a doua 
linie erau alcătuite din adoles
cenți pînă la 19 ani și tineri 
pînă la 24 de ani, iar a treia 
din bărbați căsătoriți (peste 25 
ani). Fiecare formație urmărea 
să producă învălmășeală în rin- 
durile adversarilor și să-i deter
mine să părăsească terenul. De 
obicei se înfruntau două sate, 
două cartiere sau două școli. 
Lupta era dură, cu pumnii goi. 
Adversarul putea fi atacat nu
mai din față, iar regulile luptei 
interziceau în mod categoric lo
virea adversarului căzut la pă
mînt, punerea de piedică, lovirea 
adversarului cu capul sau cu pi-

este unul din cele 
sporturi. Pe pămîntul 
Rusii se practica încă

cioarele. După cum se vede, re
guli nu prea depărtate de cele 
ale boxului din zilele noastre.

• Pe timpul boxului cu pum
nii goi, meciurile aveau loc di
rect pe pămînt, pe un spațiu de
limitat. Abia în anul 1891 și-au 
•făcut apariția ringurile așa cum 
le cunoaștem In zilele noastre.

• Regulile actuale ale boxului 
stnt atribuite, după cum se știe,

Știați
...popularitatea voleiului este 

atit de mare în Uniunea Sovie
tică, încît un regulament de vo
lei apărut în 1931 în Germania 
avea titlul: „Voleiul — joc popu
lar rus"?

•ixZ
...hocheiul pe gheață a fost 

introdus în Romînia prin 1922- 
1923? Primul patinoar: lacul 
Cișmigiu. Primul campionat na
țional s-a disputat în 1977.

1921, în întreaga 
exista nici un club

• Odinioară, meciurile de box 
se disputau fără un termen pre- 
iis. Cel mai lung meci fără mă
nuși a avut loc în 1885 la Mel
bourne, între Kelly și Smith, 
care au boxat timp de 6 ore și 
15 minute. Acest record a fost 
însă doborît în 1893 într-un meci 
cu mănuși disputat la New Or
leans. Andy Bowen și Jack Bur
ke s-a înfruntat timp de 110 re
prize. După 7 ore și 19 minute 
de luptă, cei doi boxeri erau atît 
de extenuați încît arbitrul, văzîn- 
du-i în imposibilitate de a con
tinua lupta, a oprit întîlnirea, 
acordînd decizia de „meci nul“.

« In Anglia, multă vreme fe
meile n-au avut voie să asiste la 
meciurile de box. Abia în 1914 
s-a revenit asupra acestei inter
dicții. ~ |

O. A

menținerea sănătății și a 
citații de muncă, cît și pen- 
i evita unele deformări ale 
'jitii, ținuta corectă are un 
mportant. Formarea acesteia 
'tie avută in vedere iacă din 
tdă copilărie, ea reprezen
tata din principalele sarcini 
win educației fizice.
casta este tema documenta
și convingătoarei lucrări a 
E. I. Janhelevia, apăruta 
it in Editura Tineretului 
fură Fizică și Sport). Ele 
ele de ordin anatomic șt 
ogic pe care autorul le fo 
te In sprijinul constatărilor 
dicațiilor sale, cit și referi- 
'a cîțiva mari fiziologi (Pa

li htomski, Moșkov) dau 
jrii o excepțională va- 
? științifică. Prin ce căi 
oate ajunge — după autor 
i educarea ținutei corecte a 
ilui? Firește, în primul 

prin practicarea «nor gru- 
peciale de exerciții de gim- 
că (materialul este organi- 
pe capitole și se adresează 
■ițelor categorii de virstă, 
Tind cu copii de virstă pro
ră mică) și, în general, 

practicarea metodică a 
ramuri sportive ca pa

ul. gimnastica, înotul, ca
ut, schiul, 
'telul. Pentru 
tre practică,

Jankelevici, 
'ază unei

de cititori, a lost primită 
■udt interes in țara noastră.

...în anul 
Moldovă nu 
sportiv organizat? La Constanța 
însă, activitatea sportivă a în
ceput mult mai de vreme. In a- 
nul 1915, elevii din localitate au 
înființat 20 echipe de oină și 13 
echipe de fotbal. i

...Se fac încercări pentru a în
locui mănușile de box umplute 
cu cîlți, cu mănuși în care s-a 
pompat aer? ț

ION CEORBA Și SAȘA SIMION, 
PLOPENI. — Ne întrebați: în ipo
teza că la sfințitul unui campio
nat de fotbal două' echipe se gă
sesc Ia egalitate de puncte, care 
din ele va fi proclamată cam
pioană, țlnînd seama de faptul 
că o echipă a înscris 100 goluri 
șl a primit unul, iar cealaltă a 
marcat 25 șl n-a primit nici unui. 
Situația e cît se poate de clară: 
devine campioană echipa care 
n-a marcat decît 25 goluri, dar 
în schimb n-a primit nici unul.

Nici nu era nevoie, de altfel, 
să puneți față în față un gol
averaj de 100:1, ou unul de 25-0. 
Fiindcă' tot ne aflăm în domeniul 
ipotezelor, vă puteați referi ța 
un golaveraj de 100-1 șl la altul 
de... 1-0. Ați fi primit același 
răspuns.

ALBERT ZAGER, PLOEȘTI. — 
1) Johnny Leach a fost de două 
ori campion mondial la tenis de 
masă: In 1849 și în 1951. 2) Onisie 
are 33 ani. A debutant la Minerul 
Lupani.

OLIMPICE
ORIZONTAL: 1. — Campion

(poate fi și olimpic) — Inițialele 
unui campion olimpic romîn — 
și ale altui campion. 2. — Pe el 
se ridică drapelul țării învingă
torului — A conduce avionul — 
Dublu campion olimpic din țara 
noastră. 3 — Le trăiesc concu-
renții la Olimpiadă înaintea în
trecerilor — Așa cum trebuie să 
fie un sportiv în lupta cu greu
tățile probei — Țărănimea munci
toare față - —--
toare. — 
solilor noștri 
club sportiv 
premergător efectuării 
lor — Remiza la șah —

la 
în 
O- 

Reactorl

voleiul șt 
deosebita sa 

lucrarea 
care se 

mase atît

lui
a- 
de

de clasa munci- 
4. Dorim succes 
la J.O. — Cunoscut 
bucureștean — Este 

‘ sărituri -
_______ T__ Pronume 

reflexiv — Jucător de tenis de 
masă din R. P. Ungară. 5. Re
priză la un sport neolimpic — 
Numai — Datorită celui marcat 
de Ilin, echipa sovietică a cîști
gat titlul o-Jimpic la Melbourne
— Voci profunde — ...mijlocie, 
categorie la care Nucolae Linca 
a cîștigat titluL o-llmplc — Min
ge la hochei pe gheață 6 — Ca
lul înhămat în spatele celui îna
intaș — Primul zburător (mit.) — 
Orașul care a găzduit pînă 
în prezent două olimpiade. 7.
— Așa cum a lost decizia pentru 
titlul olimpic în meciul M. Do- 
Lrescu-T. Spinks (Anglia) — Au 
căutat să tragă profituri cu oca
zia organizării Olimpiadelor — 
Opriți în loc. 8. — Le poartă

‘ ’ *’■ * “ ~ de iarnă
muscular 
sînt per- 
obțlniute 

~.... _ în califi
cări — Fruct din țara ultimei O- 
limpis.de. ln>. — Locul de dispu
tare al celei de a XVII-a Olim*- 
piade — Curelușe — Rame rupte!
— Manevrează acele la C.F.R. 
11. — La ciclism, își are recordul 
ei — Agăț — ...Krepkina, celebră

participanțit Ia J. O.
— Emiteri — Accident 
la sportivi. 9. — Așa 
formanțele ce trebuie 
de partlcipanți la J.O.

atletă sovietică, semiftnailistă 
Melbourne — Se va folosi 
cadrul unei probe de tir la 
limplada viitoare. 12. — 
pentru cercetări nucleare — Mun
citori tipografi. 13.—Capitala unei 
țări de democrație populară — 
Expus. 14. — Simbolul bromului— 
Comitetul Olimpic

VERTICAL: 1. — Nu e chtar 
sus! 2. — O adresează către 
C.I.O., țara care dorește să par
ticipe la J. O. 3. — Sportivul 
olimpic. 4. — Particulă a mate
riei — Pachet de hîrtte. 5. — 
Cel olimpic găzduiește pe par- 
tictpanți — A adus cea de a 5-a 
medalie de campion olimpic fa
miliei Zatopek. 6. — Cartuș de
viat — Literă din alfabetul țării 
primei Olimpiade. 7. — Gheor-
ghe alintat — înfricoșat. 8. — 
Măsură de suprafață — însufle
țiți. 9. — Oraș în Sicilia — Scri- 
meră romîncă, participantă la J.O. 
de la Melbourne. 10. — Gustul 
Infrîngeni. 11. — Elena Geor
gescu — Probe atletice introduse 
pentru prima dată la J.O. în anul 
1928 (sing.) 12. — Sport olimpic
— Continent care a găzduit pînă
în prezent două Olimpiade. 13. — 
Peninsulă în care se va des
fășura cea de a XVII-a Olim
piadă — Măsură de timp. 14. — 
Totalitatea membrilor unei aso
ciații sportive — ...Fen-1 un. 'cu
noscută atletă d n R. P. Chi
neză. 15. — Probă la care Elena 
Teodorescu a otiținut medalia 
olimpică de bronz — Probă la 
care japonezul O no a obținut me
dalia de aur la Melbourne. 16. — 
Scos de sub t par — Avocat (abr.) 
17. — Anexă a motocicletei — 
Surori celebre. 18. — j Pronume
— Festivalul lui are Ioc anul 
viitor la Viena. 19. ’— Cea mai 
bună apărare la fotb'al. 20 — Cină 
incompletă! — Apel telefonic. 31.

— Sînt — Cea olimpică este a- 
prlnsă pe muntele Olimp. 22. — 
Sînt nelipsite participanțitor o- 
limpici la natațle — Punct cardi
nal. 23. — Comitet internațional 
în temă! — Rece! 34. — A cu
noaște — Zeița vînătoarei, fără 
cap! 25 — Islaz — ...Kapoor, cu
noscut actor de cinema indian. 
26. — Aproape adormit. 27. — A 
transpira. 28. — Dialect francez.

N. T. GRIGORESCU 
Cuvinte rare: ENA, OC.

I. BOLOESCU, TIRGOVIȘTE — 
Alexandru Ene (Ene I) și Gheor- 
ghe Ehe (Ene II) nu sînt frați. 
Același răspuns pentru cei 3... 
Neacșu: cei doi de la Petrolul 
cel de la Știința Timișoara.

șt

TIBERIU SPITZER, ARAD.
Fotbaliștii eliminați din joc 

mal sînt suspendați „automat11 
două etape. Comisia de disciplină
care se întrunește în flecara 
miercuri la în discuție cazurile 
respective șl hotărăște în funcție

nu
Pe

da gravitatea lOr. De pildă Za- 
vodă I, care a fost eliminat cu 
ușurință! în meciul Rapid-C.C.A.. 
n-a fost suspendat, ci a primit 
un averstiment. In cazul la caro 
vă referiți Dv., nu s-a luat nici 
o măsură împotriva jucătorului 
Zaharia (Petrolul), eliminat dim 
joc în min. 90 în meciul Știința 
Timișoarai—Petrolul Ploeștl, deoa
rece însuși arbitrul partidei a 
consemnat ulterior, în raportul 
său, că portarul Enăchescu simu
lase că fusese lovit de Zaharia 
pentru a „trage de

ALEXANDRU TUR CU, IAȘI — 
1) Care e cel mai bun sprinter 
sovietic la ora actuală? Edwin O- 
zolin. Recordul iul: 10,3. Țintnd 
seama că' e tînăr — are 21 ani —• 
prezența lui în atletismul inter
național este plină de perspec
tive. 2) Ce diferență există între 
primul record mondial la arun
carea suliței femei și cel actual? 
Vă lăsăm Dv. plăcerea de a face 
socoteala: 1928: Hargus (Germa
nia) 38,39 m. 1953: Btrutte Zala- 
gaytite (U.R.S.S.): 57,49 m.l

I. PAVEL, SLANIC. — înainte 
de a juca la Dinamo București, 
Vasile Anghel a făcut parte din 
echipa Progresul C.P.C.S. și a 
jucat de mai multe ori atunci în 
echipa națională de juniori. Are 
22 ani și... mult talent. Daca' va 
dovedi o permanentă seriozitate 
în pregătirea sa, porțile „națio— 
nalei“ A. îi stau mult mal des 
deschise...
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tin așteptarea sezonului de schi

Uri obiectiv important: 
amenajarea pîrtiilor

Cicliștii rulează...
Iiifr*o duarvamiază de ian

T> ..^Veștile pe care le avem din diferite vani. Pîrtia Lupului se află și ea acum 
«centre ale țării ne arată că munca de în stare bună. In plus, s-au făcut ame- 
Itatreținere, reamenajare, curățare șire-’’.întreținere, reamenajare, curățare și re- najări trambulinei mari de la 
.'facere a pîrtiilor a fost începută de Stalin. Prin lucrările care au 
.•multă vreme și că prima zăpadă va în luna noiembrie, trambulina 
•găsi pîrtiile în starea cea mai bună.
In felul acesta, ele vor putea fi folosite 
•de schiori chiar de la începutul iernii, 
•cînd stratul de zăpadă este încă' sub
țire.

IN POSTĂVAR...
... conducerea combinatului și în spe- 

•cial tehnicianul, maestrul sportului Ion 
Cojocarii, a dus o muncă susținută 

-de curățare și amenajare a pîrtiilor.
■Pîrtia Sulinarului a fost curățată foarte 
bine, fiind aruncate toate pietrele. De
nivelările au fost aranjate în așa fel 
îneît să ajute cu adevărat la desfășura
rea concursurilor în cele mai bune con- 

■diții tehnice. De pe pîrtia de sub funi
cular au fost scoase vagoane de bolo-

Poiana 
început 
a fost

Ce Irig este astăzi 1 Iarna a poposit 
de-a binelea pe meleagurile noastre. 
Să încercăm însă ș-o... evităm pentru 
cîtcva ore, făcînd împreună o vizită la 
frumoasa sală de sport de la Floreas- 
ca. Căldura care ne întîmpină și ilu
minația fluorescentă creează o ambi-

Poreceanu, G. 
Aurel Șelaru), 
în ultimul timp (Marcel Voinea, 
Pelcaru, 1. Braharu, C. Moiceanu ș.a.) 
și juniori (I. Stoica, Cristescu, ~ 
Bărbuleșcu etc). Sub conducerea 
trenorului Marin Niculescu,

în raionul 
preocupare

’ Ca în întreaga țarăt și 
Sibiu există o intensă 
pentru înscrierea unui cît mai mare 
număr de membri în U.C.F.S. și pen
tru achitarea la zi a cotizațiilor. Me
rită să fie evidențiate pentru felul 
-cum au muncit în această direcție co
lectivele sportive Victoria Cisnădie, 

.Mătasea Cisnădie, Păltiniș Rășinari, 
(Școala medie Săliște ș.a. care, folo
sind forme stimulatorii, se străduiesc 
să-și depășească angajamentele. Prin
tre metodele folosite în acest raion 
ase numără și organizarea de excursii, 
inițiativă pe care au avut-o colecti- 

Tvele din Cisnădie. Au fost organizate 
-•excursii în Bucegi, Făgăraș, Cibin, 
Bicaz etc., care au atras un 
nat ___ _ ' ’ )
In plus, trebuie să amintim faptul 

«ă
ai
festiv, că au fost organizate compe
tiții de casă la care au participat, ca 
spectatori, numeroși salariați ai în
treprinderilor, și că au fost confecțio
nate afișe mobilizatorice. Activul sa
lariat al U.C.F.S. a creat un puternic 
stimulent în activitate prin acordarea 
de diplome, prin evidențierea sporti
vilor care au realizat performanțe pe 
plan raional sau orășenesc etc.

In momentul de față consiliul raio
nal U.C.F.S. Sibiu și-a îndeplinit an
gajamentele pe anul 1958 în proporție 
de 84% și, după modul în care 
curge această însemnată acțiune, 
sigur că angajamentele anuale 
fi depășite în următoarele zile.

In activitatea dc atragere de 
membri în U.C.F.S. s-au evidențiat 
o serie de activiști voluntari printre 
care Cezar Dincă, Ioan Ursu, Ioan 
Voiculescu, Ion Dumitru, din Cisnădie, 
Virgil lonescu din Rășinari și M. 
Gheorghiță din Săliște, care au știut 
6ă impulsioneze munca de creștere a 
numărului de membri U.C.F.S.

VALERIA VLADOIANU 
corespondentă

însem-
număr de membri în U.C.F.S.

înmînarea carnetelor de membri
U.C.F.S. s-a făcut într-un cadru

reprofilată.
LA PĂLTINIȘ...

... amenajarea pîrtiilor a stat 
trul atenției comisiei orășenești. Cores
pondentul nostru Mircea Vlădoianu 
ne-a transmis că în luna noiembrie 
s-au deplasat la locurile de concurs 28 
de schiori, alpiniști și membri ai comi
siei orășenești, care au măsurat în în
tregime pîrtiile de fond de 3 km și 
5 km și.parțial pîrtia de 15 km. Pîrtia 
de la Oncești a fost prelungită cu încă 
800 m. și acum are aproximativ 2.500 
in. Pîrtia a fost curățată — de butucii 
și copacii căzuți — pînă la trambulina 
de sărituri. Iluminația electrică perfectă 
de pe pîrtia de la Oncești, cabanele 
bine aprovizionate, mijloacele de trans
port pînă la cabană și, bineînțeles, os
pitalitatea caracteristică sibienilor, con
stituie o invitație 
niș.

PÎRTIA DE
...este aproape 

dentul nostru V.
Mare ne-a scris că comisia regională 
de schi din localitate s-a preocupat din 
timp de pregătirea pîrtiilor din Baia 
Mare, Baia Sprie, Izvoare și Borșa. 
In momentul de față se lucrează Ia cu
rățarea pîrtiei de coborîre de la Mo- 
goșa, care are o lungime de 2.400 m. 
(diferență de nivel 700 m.). De aseme
nea, sînt în pregătire trambulina de la 
Borșa și pîrtiile de fond de la Izvoare. 
Cabanele de la Mogoșa au de acum lu
mină electrică și sînt bine aprovizio
nate. Comisia regională a întocmit evi
dența tuturor schiorilor din regiune și 
a definitivat calendarul competițional, 
care cuprinde — printre altele — par
ticiparea reprezentativei regiunii la 
Cupa celor șase regiuni (Suceava, 
Cluj, Hunedoara, Oradea, RAM și 
Baia Mare), la a V-a ediție a Cupei 
Mogoșa etc.

în cen-

de a schia la Pălti-

LA MOGOȘA... 
curățată. Corespon- 
Săsăranu din Baia

de- 
este 
vor

noi

Moiceanu, L. Zanoni, 
tineri care s-au afirmat 

N.

E.
an

ei eîectu-

O imagine din timpul antrenamentelor la rulou. Pedalează (de la stingă 
la dreapta) : C. Dumitrescu, N. Pelcaru, Aurel Șelaru și Eugen Mihăilă

anță atrăgătoare. Dar — vă veți între
ba — de fapt, pentru ce am venit ? 
Pentru astăzi nu sînt programate nici 
concursuri de gimnastică, nici jocuri 
de baschet sau întîlniri de handbal. 
Surpriză I Sala Floreasca îi găzduiește 
astăzi pe... cicliști I Cunoscuții rutieri 
Constantin Dumitrescu, Gabriel Moi
ceanu, Ludovic Zanoni, Aurel Șelaru 
și alții au părăsit șoseaua și au venit 
să... ruleze în sala Floreasca. Da 1 
Nu vă mirați, ne-am exprimat corect: 
să ruleze. Dar iată-i la lucru... Să ne 
retragem într-un colț și să-l rugăm pe 
antrenorul federal la ciclism, prof. N. 
Oțeleanu, să ne dea lămuririle nece
sare.

— „Alergătorii pe care-i vedeți as
tăzi la antrenament fac parte din trei 
categorii: consacrați (cum sînt C. Du
mitrescu, Ion Vasile, Gh. Șerban, St.

cază programul antrenamentului de 
iarnă în vederea realizării unei pregă
tiri superioare pentru sezonul intern și 
internațional din anul viitor. Trei du
pă amieze pe săptămînă, cicliștii 
intîlnesc aici cu antrenorul lor pentru 
a executa programul de pregătire fi
zică generală, în sală și în aer liber. 
In alte zile ei fac pregătire specifică 
rulaj pe șosea (între 30 și 80 km par
curși eu o viteză medie orară de 25—

30 km) și în sală, la rulouri, 
timpul este nefavorabil (de exet 
astăzi). Rulourile sînt aceste api 
pe care le vedeți, cu ajutorul că 
cicliștii pot pedala fără să se dep 
ze pe șosele. Ele se compun din • 
suluri pe care le învîrtește roata 
spate a bicicletei, și unul, care a 
nat de sulurile din spate printr-c 
rea de transmisie, învîrtește la ri 
său roata din față a bicicletei. Ri 
rile din spate se numesc: motrice 
la ele pleacă un cablu spre cădi 
din fața cicliștilor. Acest cablu i 
nează — la rîndul său — prin 
sistem mecanic, indicatorul de pi 
dran care ne arată intensitatea re 
lui. Culorile celor patru rulouri (a 
tru, roșu, gailbon, verde) corespun 
după cum vedeți — cu culorile 
catoarelor astfel că ne putem da 
nia cu ușurință de ritmul în can 
lează fiecare alergător. Rulajul 
ceste aparate nu este deloc ușor, 
clistul trebuie să-și mențină echi 
și să pedaleze cu mare atenție p 
a evita... accidentele (căzăturile 
pe rulou). Intr-o ședință de ant 
rr.ent se poate rula, cu intermi 
pînă la 30 minute".

Să mulțumim profesorului Oțe 
pentru amabilele sale explicații ș 
privim pe alergătorii care peda 
Acele indicatoarelor au pornit o 
vărată întrecere. Pozițiile lor se 
bă cu repeziciune, indicînd altei 
intensității. Să ni-i închipuim f 
o clipă în „Turul Egiptului"... < 
vertiginoasă a acelor s-a transb 
pe nesimțite într-o suită puternii 
atacuri inițiate de 
poartă pe .' .
R.P.R. Mereu mai repede, tot m 
pede.

alergătorii 
piept culorile și

II

Vești înibuctirăloare

etapă
a campionatului de lupte pe ech

Turul primei etape a campionatului 
republican de popice pe echipe pe a- 
nul 1959 se află în plină desfășurare. 
In regiunea Timișoara, își dispută în- 
tîietatea aproape 100 echipe, în ora
șul Oradea 36, în regiunea Ploești 
72, iar în Capitală peste 120 de for
mații.

Primele jocuri s-au Caracterizat 
printr-un vizibil echilibru de forțe în
tre echipe. Derbiul orașului Oradea, 
disputat recent între formațiile C.S.O. 
și Steaua roșie a fost cîștigat de
campioana țării C.S.O. cu 2414—2299
p.d. Patru din cei șase jucători ai
învingătorilor și anume: I. Erdei, I. 
Pojar, G. Mălan și I. Vekony au

400 popice. Cel 
a fost realizat

depășit granița celor 
mai mare procentaj 
însă de I. Rafai, 442 p.d., de la Steaua 
roșie.

întrecerile campionatului republican 
au prilejuit și afirmarea a numeroși 
tineri popicari: 1. Kelemen (Munca 
Oradea), Otto Pastoi (Chimia Ora
dea), Carol Hajos (Chimia Oradea), 
Ion Bobeș (C.F.R. Sibiu), Ion Do- 
bre (Construcții Sibiu) și încă mulți 
alții au întrecut adversari rutinați. 
Procentajele lor constante și destul 
de ridicate ne îndreptățesc să sperăm 
că dacă acești jucători vor continua 
să se pregătească atent ei vor mări 
în curînd numărul fruntașilor acestui 
sport din țara noastră.

Și 
a

e-

Campionatul republican de lupte pe 
echipe a ajuns la sfîrșit. Duminica 
trecută în penultima etapă, majorita
tea echipelor și-au disputat șansele 
cu multa dîrzenie. Este vorba atît 
despre echipele din prima parte a 
clasamentului, cît și de cele care de
țin „lanterna roșie". Pentru echipele 
buotireștene Dinamo și C.C.A., ca 
pentru Steagul roșu Orașul Stalin 
Dinamo Oradea, obținerea victoriei 
fost mai ușoară.

Comportări frumoase au avut și
chipele Metalul M.I.G., Chimistul 
Baia Mare, Voința Tg. Mureș, Carpați 
Sinaia, Cetatea Bucur ș.a.. ale căror 
formații au arătat o pregătire tehmcă 
ți fizică destul de bună. Sub orice 
critică s-au prezentat însă formațiile 
C.S.M. Reșița, și C.S.M. Lugoj, care 
au înscris elemente nepregătite, lipsite 
de voință și de putere de luptă. Din 
cauza unei insuficiente pregătiri, o 
serie de luptători au fost descalificați 
pentru obstrucții sau luptă pasivă. In 
acest domeniu „recordul" a fost sta
bilit în grupa de la Baia Mare, unde au

fost descalificați 6 luptători, in 
de la Sinaia a fost înregistrat n 
nesportiv: luptătorul I. Ard<
(C.S.M. Lugoj) a lovit intențior 
piciorul, în timpul luptei, pe I. 
chiu (Carpați Sinaia). Pentru 
motiv el a fost descalificat. Co 
tarea unor antrenori în timpul 
fășurării întrecerilor a lăsat mi 
dorit. Antrenorul echipei A 
M.I.G., Iiie Gheorghe, s-a făct 
nou „remarcat" prin vociferări 
margine. Pentru această atitud 
a mai fost criticat, dar....

Arb'trajele din penultima eta 
fost, în general, corespunzătoar 
tie s-au oonioortat arbitrii: Al. 
stantinescu (Buc.), Ladislau Feri 
(Or. Stalin), Gh. Tătara t*5 
Ladislau Balady, Gh. Cristof 

V. Borșan și Gh. Marton (Clu 
schimb, în Capitală, o comp 
foarte slabă au avut Gh. Z 
(Galați) și Gh. Niculescu (Buc. 
tiniul a venit după aproape 4 < 
la începerea întrecerilor (1).

N. TOKACEK corespon

„Tactică"... sau lipsă de educafie?
Prima jumătate a campionatului di

vizionar de fotbal A și B este ca șî 
consumată. Cele cîteva restanțe vor 
completa curînd bilanțul unei activi- 
qtăți despre care s-a scris și desigur 
se va mai scrie.

Ceea ce ne propunem să tratăm în 
«ceste rînduri este o problemă consi
derată de mulți ca minoră, dar care 
•exprimă totuși o anumită stare de lu
cruri la unii jucători și echipe de fot- 
dbal. Este vorba de faptul că într-un 
meci sau a'ltul unele echipe se mulțu
mesc la un moment dat cu rezultatul 
și încep să „tragă de timp". Aceasta 
se petrece de obicei în ultimele 10-15 
minute de joc, sau chiar începind de 
pe la mijlocul reprizei a doua. Depin
de de caz. Unii afirmă că acesta ar 
4L totuși un „sistem" de a juca, prin 
•care îți poți asigura victoria sau cel 
(puțin câștigarea unui punct. După a- 
•ceștia, se pare că este vorba de folo
sirea unei „tactici" defensive într-un 
anumit „moment psihologic" al me
ciului. Chiar dacă am privi disputa 
sportivă numai din punct de vedere 
al cîștigării unui punct sau chiar 
două in clasament — ceea ce nu e 
tocmai just — explicația n-ar justifica 
o asemenea comportare. Asemenea a- 
titudini nu reprezintă caracteristica 
activității echipelor noastre.

Mijlracele folosite în fotbal de unele 
echipe pentru trasul de timp sînt arhi- 

•cunoscute : trimiterea repetată a min- 
jgii în aut de margine (uneori chiar 
in tribune),' simularea de accidente în 
’•vederea opririi meciului, degajarea cu 
rtnare întîrziere a mingii de către por- 
țțar {do ^exemplu: Uțu-Dinamo Bucu

rești, Todor-Rapid), trimiterea mingii 
la portar — de multe ori chiar de la 
jumătatea terenului — iată cîteva din 
cele mai uzuale „metode" din baga
jul acestei „tactici".

Ce denotă acest fel de a juca ? El 
scoate în primul rînd în evidență lip
sa de pregătire tehnică, fizică și mo
rală a echipei care joacă astfel. Așa 
se explică faptul de ce se petrec unele 
răsturnări de rezultate la sfîrșitul 
unor meciuri, cînd partida pare ju
cată. Vă amintiți desigur de întîlnirea 
din actualul campionat, de pe stadi
onul „23 August" dintre Dinamo 
București și Rapid. Prima echipă con
ducea către mijlocul reprizei a 11-a 
cu scorul de 2—1 și domina net. Se 
părea că va cîștiga la scor. Chiar și 
jucătorii rapidiști dădeau semne că se 
impăcaseră cu înfringerea. Și de a- 
ceastă dată însă, trasul de timp a ju
cat festa echipei mai bune pînă în 
acel moment. Dinamoviștii au slăbit 
alura și au început să trim’tă min
gile in aut, sau să Ie dea înapoi la 
portar. După cum se știe, aplicarea a- 
cestei „tactici" complet greșite i-a cos
tat două goluri și pierderea unui meci 
care era ca și cîșdgat. O comportare 
similară, care nu face cinste sportivi
lor noștri și care a fost dezaprobată 
de spectatorii prezenți pe stadionul 
Dinamo a avut și echipa Metalul Ti
tanii din categoria B, în meciul sus
ținut recent cu Dinamo Galați. După 
marcarea unui gol în min. 60, jucăto
rii de la Metalul s-au retras în apă
rare și căulînd să mențină rezultatul 
de 1—0, au început să „tragă de 
timp/* Alici 'for nu le-a folosit „tacti

ca" deoarece dinamoviștii au egalat 
și n-au fost departe de a cîștiga me
ciul. Exemple se pot da multe. Toate 
confirmă faptul că folosind acest sis
tem de joc, o echipă dă dovadă de 
lipsă de pregătire tehnică, fizică și 
morală. Complăcîndu-se în practicarea 
unui joc nesportiv, folosind metode 
care nu le fac cinste, jucătorii își dă
unează nu numai lor, dovedind o sla
bă educație tehnică și morală, ci in
fluențează și rezultatul real al meciu
lui. Jn acest fel, nu se poate ajunge 
nici la perfecționarea pregătirii fotba
liștilor și nici la dezvoltarea fotbalu
lui nostru, în general.

In al doilea rînd, practicarea meto
delor arătate înseamnă o atitudine 
neserioasă, nesportivă, față de adver
sar și față de spectatori. Nu rare au 
fost cazurile cînd unii jucători, inte
resați să treacă timpul, au așteptat ca 
un adversar să le dea „mură-n gură" 
balonul ieșit afară din teren, pentru 
a executa un aut. Nu mai vorbim de 
unii portari, care așteaptă ca adversa
rul să le aducă mingea și să le-o așe
ze în colțul careului de 6 m. pentru 
a degaja. Această atitudine enervează 
de multe ori pe adversari și, pe bună 
dreptate, nemulțumește și publicul 
spectator, care dorește să vadă me
ciuri de bună calitate.

In al treilea rînd, practicarea tra
sului de timp de către o echipă scoa
te în evidență lipsa unei educații 
temeinice a jucătorilor. Aceasta 
considerăm, de altfel, că este princi
pala cauză care face să existe aseme
nea manifestări străine de adevăratul 
fel de a fi al sportivului de tip nou.

Lipsa aparține nu numai sportivilor în 
cauză ci, în egală măsură, antrenorului 
și conducerii colectivului din care fac 
parte. Au fost cazuri cînd unii 
antrenori au imprimat de pe margine 
o astfel de orientare nejustă a jocului 
echipelor lor. Este o stare de fapt 
care nu mai trebuie tolerată

Situații similare au fost întflnite a- 
desea și la meciurile de handbal, de 
rugbi și chiar de box. Mai a'es la 
handbal, ținutul mingii a devenit o 
obișnuință la cei interesați să tragă 
de timp. Această lipsă se manifestă 
chiar la echipe fruntașe ale handbalu
lui nostru. Așa, de exemplu, în me
ciul cu Dinamo București, echipa 
C.C.A. conducea în ultimele 10 minute 
de joc cu 7—6. La acest scor, jucă
torii militari au început să țină min
gea, purtînd-o de la unut la altul, 
fără a căuta să-și creeze situații fa
vorabile pentru a trage la poartă. 
„Tactica" nu le-a folosit însă, deoa
rece dinamoviștii au egalat în ultimul 
minut. La rugbi, după cum se știe, 
pentru a menține rezultatul, unele 
echipe practică aruncarea mingii în 
tușe. Așa au procedat, de exemplu, 
jucătorii de la C.S.A. Ploești în me
ciul cu Rapid București. La box, tra
sul de timp se manifestă sub forma 
practicării unui box pasiv, obstrucțio- 
nist, prin fuga de adversar sau abu
zul de țineri repetate. O asemenea 
comportare in ring au arătat uneori 
boxerii Ion Rosetti (Voința), Nicolae 
Alexandru (Sparfac), Victor Vlădescu 
(C.F.R.), Ghiță Alexandru (Ploești), 
Martin Farcaș (Dinamo Buc.), Zam
fir Ciocîrlan (C.C.A.) și alții.

Trebuie să arătăm însă că sînt și 
exemple bune în ceea ce privește com
portarea pe teren a sportivilor în le
gătură cu problema la care ne refe

rim. O asemenea comportare ; 
'echipa masculină de handbal 
( București, de curînd promova 
■categoria A. in cîteva meciur 
conducea în ultimele minute c 

"puncte, echipa a jucat corect, I
țină mingea, dînd dovadă îr 

zacesta de respect față de adve 
de spectatori. Prin comportar 
această echipă tînără a cîștig 
ma și buna apreciere a tutur 
jucătorii sînt educați astfel 
spirit nou și sănătos. O corn 
frumoasă a avut și echipa C.< 
meciul de pe stadionul Repub 
U.T.A., meci pe care de 
l-a cîștigat cu 2—1. Deși condt 
acest scor, în fața unui advers: 
lupta pentru egalare, militarii ; 
fășurat în ultima parte a dispt 
joc corect, bazat pe atacuri : 
decum pe folosirea „defensiv^ 
care vorbeam mai sus. Și astfe 
tru acest joc frumos, echipa 
a primit in repetate rinduri af 
zecilor de mii de spectatori 
stadion.

Multe alte exemple confirmă 
colectivele unde munca de e 
politică și cetățenească a spo 
se duce într-un mod coresptmz 
simț de răspundere și preocupa 
tinuă din partea conducerii co 
for și a antrenorilor, rezultatei 
nu întîrzie să se arate.

Partidul și Guvernul nost 
treat condiții optime pentru a 
sportivi noi, cu dragoste de pa 
afceea, conținutul educației spe 
trebuie să urmărească formare 
Sportiv cu un moral puternic, 
teristic omului nou, constructo 
știent al unei societăți noî. «•«

<, N, GRIGORE



Comentarii critice după sezonul
competițional motociclist

Ce sînt organizațiile loca 
de turism

dată cu ultima zi a lunii noiem- 
a luat sfîrșit sezonul competițio- 
motociclist. Activitatea sportului 
motor — deslășurată la cele trei

O 
brie 
nai 
cu 
genuri practicate în țara noastră (vi
teză, motocros, regularitate și rezis
tență) — a durat nouă luni. In acest 
timp — ca urmare a îndrumării dată 
de Federația Roinînă de Motociclism — 
au fost organizate numeroase compe
tiții oficiale și amicale, iar reprezen
tativele țării noastre au participat la 
o serie de concursuri internaționale 
desfășurate în R. D. Germană, U.R.S.S. 
etc. Vom vorbi mai puțin despre suc
cesele repurtate de motociclismul ro- 
niînesc în sezonul competițional al a- 
nului 1958, deoarece acestea sînt în
deobște cunoscute și vom insista mai 
mult asupra deficiențelor constatate, 
pentru a contribui la remedierea lor.

ești, 'timișoara, Brăila etc. s-au orga
nizat numeroase concursuri de viteză, 
însă nici unul de motocros. Această 
atitudine contravine intereselor ge

nerale ale sportului nostru cu motor. 
După cum se știe, motocrosul — ra
mură pe care F.R.M. pune astăzi un 
accent deosebit 
elementelor

dă posibilitatea 
tinere să se afirme

de
co-

zistență'. Este firesc deci ca forul 
specialitate să ceară cluburilor și 
lectivelor sportive să-i pregătească și 
să-i îndrume pe alergători, în special, 
spre aceste probe, pentru a se asi
gura reprezentativelor naționale cadre 
valoroase. De acest lucru trebuie să 
se țină seamă în sezonul viitor, mai

— așa cum s-a putut vedea

ln momentul de față, activitatea prin
cipală a „Asociației Turiștilor'* este în
dreptată spre constituirea organizații
lor locale. Așa cum s-a mai arătat, a- 
ceasta acțiune, împărțită în trei etape, 
trebuie să se încheie la 15 martie 1959. 
Dar, ce sînt organizațiile locale și cum 
vor activa ele ?

putut vedea

Dacă activitatea competițională des
fășurată anul acesta este satisfăcă
toare în ansamblu și marchează un 
accentuat progres cantitativ, divizată 
pe genuri de întreceri scoate însă în 
evidență o dăunătoare tendință a or
ganizatorilor spre inițierea cu precă
dere a concursurilor de viteză. Această 
tendință este întreținută de comodita
tea organizatorilor (este mai ușor să 
găsești Un traseu de viteză decit să 
lucrezi pentru amenajarea unuia de < 
motocros sau de regularitate și rezis- ’ 
tență) și de faptul că ani de-a rîndul ( 
gustul spectatorilor și chiar al spor- , 
tivilor a fost educat spre acest gen 
de concurs. Așa se face că în orașele i 
Oradea, Arad, Sibiu, Reșița, Orașul 
Stalin, Craiova, Galați, Focșani, Plo- ■

Centrul de greutate a căzut 
netiresc — spre viteză!

cmc

Constituirea organizației locale de 
turism

Gh. Ioniță (C.C.A.) — campion republican de motocros la clasa 350 
conduce plutonul intr-una din fazele campionatului 

constituie un mijloc eficace de antre
nament pentru alergătorii consacrați 
în vederea participării lor la cursele 
de regularitate și rezistență. Este știut, 
de asemenea, că în ultimul timp, cu 
ajutorul mașinilor cehoslovace Jawa, 
alergătorii noștri s-au afirmat puter
nic pe plan internațional tocmai în 
competițiile de regularitate și re-

în sezonul 
an — nia- 
La campio-

O nouă promoție Je cic li?ti
Comentarii pe marginea „Cupei Sportul popular** la ciclocros
Concursul de ciclocros „Cupa Spor

tul popular" a prilejuit remarcarea a 
numeroși tineri. D. Rotaru, C. Căpri
ță, T. Ohanezian, M. Maxim, ~ 
dor,- P. Simion, I. Dumitrescu u-. 
la C.C.A., I. Garcea, P. Gref (Olim
pia Or. Stalin), Gh. Neagoe (Recol 
ta), 1. Tudor, Gh. Mitu (Constructo- 
ru), P. Daniel (Sirena) și mulți alții 
ne-au lăsat o impresie deosebită. Con- 
tinuînd să se antreneze cu aceeași 
conștiinciozitate, ei vor merge cu pași 
siguri pe drumul consacrării.

Cum au apărut aceste noi elemente 
în ciclismul nostru? Este rezultatul 
muncii entuziaste depuse de o serie 
de antrenori ca: Iulian Gociman 
(C.C.A.), Ferdinand Wittman (Șc. 
sportivă de elevi Timișoara), Con
stantin Grîgoriu (Recolta), Marin Ni
culescu (Victoria) și Martie Ștefă- 
nescu (Olimpia Or. Stalin), care se 
ocupă intens de creșterea tineretului 
pentru a asigura ciclismului nostru 
cadre de nădejde. Pe această linie

valoroși

D. Tu- 
toți de

O NOUA ETAPA A CAMPIONATU- 
7LUI DE HANDBAL IN

handbal de sală 
__ sala Floreasca. 

etapei sînt cuprinse

vor con- 
In pro- 
de data

merită să scoatem în evidență iniția- 
tiva clubului Victoria, care duminică, 
tot pe traseul „Cupei Sportul popu
lar", a organizat un concurs de casă 
în cadrul căruia și-au disputat 
tîietatea 20 de tineri între 15 și 
ani.

Cercetînd lista participanților 
ultimele concursuri de ciclocros 
constatat însă și o lipsă de preocu
pare a unor cluburi și colective cu 
o frumoasă tradiție în această disci
plină sportivă. Clubul Dinamo, colec
tivele sportive Combinatul Poligrafic 
București. P.T.T. și chiar Școala spor
tivă U.C.F.S. București au fost ab
sente sau au prezentat doar cîțiva 
concurenți. Este de neînțeles acest 
fapt, deoarece se știe că întrecerile 
de c.iclocros constituie o etapă de 
bază în programul de pregătire gene
rală în vederea sezonului competițiilor 
de șosea. Ne întrebăm, pe bună drep 
tate: ce fac antrenorii Gh. Negoescu 
(PTT), Mircea Mihăilescu (Dinamo) 
și C. Cîrjan (Șc. sportivă U.C.F.S. 
Buc.) care ne obișnuiseră să ridice 
an de an noi tineri cicliști talentați ? 
Nu primesc oare sprijinul necesar din 
partea colectivelor și cluburilor res
pective, sau există o delăsare din 
pariea lor? Oricare ar fi situația noi 
sîntem siguri că . antrenorii amintiți 
au posibilitatea să contribuie cu cu
noștințele lor la creșterea unei noi 
promoții de cicliști. Așteptăm de la 
ei răspuns prin fante I

TR. IOAN1ȚESCU

în-
17

în competițiile desființate 
competițional din acest 
terial uman este suficient, 
natul de motocros, s-au afirmat o serie 
de elemente tinere cu reale posibili
tăți : Cristian ~ 
(Sibiu), Puiu
(Orașul Stalin) ș.a. care bine îndru
mate pot promova în loturile reprezen
tative, Motociclete — prin grija F.R.M.
— au fost repartizate tuturor colecti
velor și cluburilor sportive în cantități 
suficiente. Rămîne doar ca munca 
conștiincioasă a antrenorilor să-și dea 
aportul la realizarea acestui principal 
obiectiv al activității sportului cu mo
tor din țara noastră.
Mai multă grijă pentru angrenarea 

elementului feminin !
Fapitul că anul acesta au fost pre

zente în competiții doar trei alergă
toare (Venera Vasilescu, Maria Ilies
cu, Nidia Păscuțiu) și acestea numai 
la campionatul republican de viteză, 
reprezintă un punct negativ al acti
vității antrenorilor noștri. In timp ce 
antrenorul V. Mavrodin (/letalul 
M.l.G.) s-a ocupat de antrenamentul 
a două alergătoare, înțelegînd impor 
tanța sprijinirii și dezvoltării sportu
lui feminin, alții (Gh. Didescu — 
C.C.A., I. Spiciu — Voința, N. Buescu
— Rapid etc.) nu și-au tăcut un punct 
de onoare din aceasta. Socotind că 
este mai ușor să îndrume spre... alte 
colective pe motociclistele care s-au 
afirmat în anii trecuți (cazul alergă
toarelor Margareta Unghi, Paula 
Cojocaru, Norma Klein, Marieta An
tonescu ș.a.), nentaivorbind despre 
creșterea altora, acești antrenori s-au 
complăcut într-o atitudine de nepă
sare, dăunătoare activității motociclis- 
mului. In 
antrenorii 
punderea 
minin în
Fiecare colectiv sau club sportiv tre
buie să prezinte în concurs și cite una, 
două sau mai multe alergătoare, acest 
lucru fiind un deziderat îndreptățit al 
motociclișmului nostru.

H. NAUM

Dovitz. Otto Leikep
Ovidiu, Puiu Aurel

sezonul viitor este nevoie ca 
să privească cu toată râs- 
angrenarea elementului te- 
practicarea motociclișmului.

întrecerile de 
tinua mîine în 
gramul ___
aceasta și întîlniri între cele mai bune 
formații feminine din orașul București: 
Rapid, Cetatea Bucur, C.S.U. și Cons
tructorul (în prima etapă Olimpia nu 
va juca).

Echipele masculine sînt împărțite în 
două serii. Prima serie este alcătuită 
din echipele divizionare, iar cea de a 
doua din formațiile de categorie infe
rioară.

Iată programul jocurilor de mîine din 
sala Floreasca: ora 15.30: Politehnlca-
Acvîla (mase.); ora 16.45: Rapid-Constnuc- 
torul (fem); ora 17,40: Dinamo-C.C.A. 
(mase.); ora 18.55: Cetatea Bucur-C.S.U. 
(fem.): ora 19.50: C.S.U.-Rapid (mas.) 
ora 21.00 Titanii-C.S. Școlar (mase.).

„CUPA REGIUNII PLOEȘTI" 
LA VOLEI

In sala de sport a stadionului Petro
lul din Ploești s-a disputat faza finală 
a ,.Cupei regiunii Ploești” la volei.

La întreceri au participat 4 echipe 
masculine și tot atîtea feminine. »

Cele mai interesante partide au fost 1 
cele dintre echipele masculine Buzău- J 
Tîrgoviște și meciul feminin Tîrgoviște- 
Rm. Sărat. O comportare slabă a avut 
echipa masculină a orașului Ploești.

Iată clasamentele finaijâ: FEMININ: 
1. Tîrgoviște; 2. Ploești; 3. Hm. Sărat; 
4. Cîmpina. MASCULIN:‘,'1. Buzău; 
Sinaia; 3. Ploești; 4. Tîrgoviște.

AMALIA KRE1SS 
corespondent

Mîine se 
special Pronosport la 
panții au șanse mărite 
iniați.

In afară de fondul 
premii se mai atribuie 
plimentar de 100.000 lei pentru pro
nosticurile la pauză. Așadar, la a- 
cest concurs cu variantele înscrise pe 
buletin, participanții au șansa de a 
obține: premii la cele trei categorii 
obișnuite pentru pronosticurile fina
le ; premii la cele trei categorii pen
tru pronosticurile la pauză și, în sfîr
șit, cu aceleași variante se pot obține 
premii afrt la categoriile pentru pro
nosticurile finale <ît și la categoriile 
pentru pronosticurile Ia pauză.

Pentru a vă mări considerabil 
șansele de cîștig vă recomandăm ca 
la acest concurs să jucați pe buletine 
colective.

In privința 
Cupei R.P.R. 
concursului 
cîteva informații suplimentare. In <•- 
tapa din 7 decembrie meciurile se 
dispută pe terenul echipei trecute 
prima (echipa gazdă).

Nu uitați Că și la acest concurs i este foarte greu de obținut, 
puteți obține ‘ premii importante așa' ctirsul Pronoexpres nr. 46 vine să in- 
cum s-a îrttîmplat și la concursul firme din nou aceste păreri. 
Pronosport nr;- 48, cînd participanții

desfășoară un concurs 
ere partici- 
de a fi pre-

meciurilor din cadrul 
incluse în programul 

special ținem să dâra

Organizația locală de turism este or
ganul menit să îndrume și să conducă 
activitatea cercurilor de turism dintr-o 
localitate. Ea se preocupă în egală 
măsură de turism, ca și de alpinism, 
avînd sarcini concrete în acest sens. 
Pentru a-și duce la bun sfîrșit munca, 
membrii consiliului provizoriu al orga
nizației locale „A. T.“ trebuie să fie 
aleși dintre turiștii și alpiniștii cei mai 
destoinici, devotați cauzei clasei mun
citoare, cu aptitudini reale in munca 
organizatorică și turistică, cei mai ac
tivi membri ai colectivelor obștești de 
turism de pe lîngă birourile de turism 
și excursii și consiliile sindicale locale, 
oameni care se bucură de încredere în 
rîndurile turiștilor și alpiniștilor.

Organizația locală de turism este în
drumată și condusă de consiliul orga
nizației locale care, în raport cu dez
voltarea mișcării turistice și alpine 
din localitatea respectivă, va fi for
mat din 5—17 membri. Din sinul lui 
se alege un colectiv de conducere al
cătuit d!n : președinte, secretar și res
ponsabili ai comisiilor pe probleme.

Trebuie avut în vedere faptul că a- 
ceastă constituire a consiliilor locale 
provizorii ale „A.T." trebuie să însem
ne o trecere în revistă a muncii depuse 
în localitatea respectivă pe tărîmul tu
rismului și alpinismului. In perioada de 
pregătire trebuie desfășurată o largă 
muncă de agitație și propagandă, în 
direcția popularizării asociației, a con
stituirii consiliului local provizoriu, sco. 
țîndu-se în evidență sarcinile acestora 
în munca de atragere a oamenilor mun
cii în „Asociația Turiștilor", în practi
carea turismului și a alpinismului.

Cc sînt comisiile pe proble

In cadrul consiliului provizori 
organizației locale vor activa 
multe comisii pe probleme și an' 
organizatorică, agitație și propag, 
administrativ-financiară, alpinism 
tehnică. Aceste comisii vor ave 
responsabil un membru al colecti 
de conducere al consiliului local 
vizoriu, iar colectivul comisiei i 
membri) va fi recrutat din rînc 
turiștilor și alpiniștilor cu aptit 
în munca respectivă.

Comisiile vor coordona și îud 
munca subcomisiilor. De pildă : s 
misiile pentru excursii cu trenul, 
tru serbări cîmpenești, excursii cu 
cleta etc. vor face parte din co 
tehnică; subcomisia de concursu 
pine face parte din comisia alpin 
subcomisia foto-turistică din 
sia de agitație și propagandă, 
comisiile vor lua ființă numai 
unde activitatea cere acest lucru.

Pianul de muncă al organh 
locale de turism

Pentru a-și duce la îndeplinire 
nile, consiliul local provizoriu ti 
să-și alcătuiască un plan de mun 
care vor fi trecute obiectivele cek 
importante la ora actuală, ca de 
ducerea 
tragere 
„A. T.“ 
și alte 
nizarca 
alpine etc.

Prin ținerea unei evidențe se înț 
existența unui registru în care > 
trecuți toți membrii. Va fi ținută 
dența turiștilor și alpiniștilor pe 
gorii de clasificare, purtători di 
signe etc.

Ca încheiere, să precizăm că ie 
dintre consiliul provizoriu al orga 
ției locale și B.T.E. din orașul re 
tiv se bazează pe colaborare și i 
reciproc. Nu trebuie să existe însl 
un fel de imixtiune în funcțiile ș 
cinile unuia sau ale celuilalt

la bun sfîrșit a acțiunii 
și de înscriere a membrii 
Această acțiune presupune 
obiective, ca de pildă: 
evidenței, acțiuni turiștii

Pregătirile fotbaliștilor din Ploești și CI
Mureșan, Nedelcu I — Petru , 
Georgescu — Marca, Munt 
(Lutz'), Suciu, Mateianu, Moldt

la Cluj par- 
Ploești. Am- 
zilele trecute
Petroliștii au 

Poiana Cîm-

După cum se știe, în campionatul 
categoriei A mai sînt de disputat cî
teva restanțe.

Miercuri va avea loc 
tida Știința — Petrolul 
bele echipe au susținut 
meciuri de antrenament, 
jucat joi, la Ploești, cu
pina pe care au întrecut-o cu 4—0 
(1—0), prin golurile marcate de Ta- 
barcea. Dridea, M. Marcel și Opan- 
ski (portarul echipei Poiana) auto
gol. Campionii au întrebuințat echi
pa: Roman — Neacșu II, Marinescu, 
Topșa — Fronea, Neacșu I — Bot es
eu, Tabarcea, Voica (Dridea), 
Marcel, Constantinescu.

Joi la Cluj, 
dustria Sîrmei 
fost întrecută 
trei goluri au
și Niculescu pentru învingători, 
Mateianu pentru Știința. Meciul 
avut loc pe o temperatură foarte scă
zută, minus 10 grade.

In meciul cu Petrolul, studenții vor 
folosi echipa: Nicoară — Costin,

Știința a
C. Turzii 

cu 2—1

m.

In-
a

m
Mîine,
„Cupa R.P.F

etapă

Cupei R.P.R 
cîteva partidi

jucat cu 
de care

(2—0). Cele
fost înscrise de Adam

Și
a

©onosport
Bogdan Dănilă și Bercovici S. jucînd 
buletine colective au obținut premiul 
I și alte premii în valoare de peste 
50.000 lei.

Pentru documentare, consultați 
programul Loto-Pronosport nr. 242 
care cuprinde un bogat material in
formativ în legătură ou acest concurs.
• ■ Rețineți: la concursul special Pro

nosport de mîine 7 decembrie puteți 
depune buletinele dos. la toate agen
țiile Loto-Pronosport astazi piuă la 
ora 24 cu excepția Agenției Cen.rale 
din Calea Victoriei nr. 9, care va ți 
deschisă toată noaptea pînă duminică 
la ora 8 dimineața.

Csaszar Eugen realizase performanța 
de a indica 6 din 6 numere de bază 
și a obține premiul I, un alt p rtici- 
pant, Tancu Gh. din Tîrgov’ște, obține 
la concursul Pronoexpres nr. 46 din 
3 decembrie, premiul I indicînd 6 din 
cele 6 numere de bază.

La acest concurs trei participanți 
<u obținut premiul II avînd 6 din cele 
8 numere extrase. Aceștia sînt:

Stamp lise din Sibiu, Dobrotă Ște- 
far și lfrim Cojo:aru din București.

« ln urma omologării varia: ttlor 
depuse la concursul Pronoexpres nr. 
46 din 3 decembrie s-au stabilit 
mătoarele premii:

ur-

DIN NOU UN PREMIU I 
PRONOEXPRES

Dacă concursul Pronoexpres 
infirmat parțial părerile.

LA

nr. 44 
acelora

părticipanți care credeau că premiul
con-

La numai două săptămîni, după ce

Categoria 
lei

Categoria 
lei fiecare.

Categoria 
lei fiecare.

Categoria 
lei fiecare.

Categoria 
lei fiecare.

1: 1 variantă a 193.369

II :

Ill :

IV :

V :

3 variante a 64.456

21

83

574

variante

variante

variante

a

a

a

4.44 1

1.121

162

Etapa de mîine a 
fotbal programează 
teresante. Notăm dintre acestea m 
rile C.F.R. Pașcani—C.S.M.S.
Metalul Tîrgoviște—Dinamo Otor 
curești, Rapid Cluj — C. F. ~ 
Carpați Sinaia — Tractorul 
Stalin, ca și partida C.F.R. 
AMEFA Arad.

Reamintim că în caz de 
(după prelungiri) la jocurile 
chipe din același oraș, meciurile 
vor rejuca miercuri 10 decembrie 
conducerea acelorași arbitri care 
condus și prima ediție a jocului, 
celelalte întîlniri, dacă va fi consei 
un rezultat de egalitate după 12< 
nute de joc, se vor califica echipe 
deplasare.

Meciurile încep la ora 13.

R.
O:
Ar

ega 
dinți

VI : 1.507 variante ;Categoria 
lei fiecare.

Fond de
■ Plata 

Pronoexpres nr. 46 din 3 decen 
se va f ce luni 8 decembrie cu 
cepere de la ora 17 Ia agențiile 
prii Loto-Pronosport în raza că 
premiații și-au depus buletinele.

premii: 760.047 Iei 
premiile» la concu

PROGRAMUL CONCURSULU
PRONOSPORT NR. 50 DIN ]

DECEMBRIE 1958

1. 
II. 

III.

M.T.K.—Vasas
Honved—Ferencvaros 
Tatabanva—Salgotarjan 

IV. Dosgyor—Szon.bathely
V. Nice—Nîmes

VI. Strasbourg—Racing Paris 
VII. Lyon—Monaco

VIII. Ales—St. Etienne 
IX. Marseille—Limoges 

Socliaux—ToulouseX.
XL Angers—Lfins 

XII. " ' 'Valenciennes—Lille
Rubrică redactată de I. S. L 

Pronosport. q,



1 urmă cu cîțiva am, orașul Sibiu 
la printre centrele de frunte ale țării 
Ceea ce privește dezvoltarea atlelis- 
,ui. Sute de tineri practicau cu plă- 
‘ această frumoasă ramură a spor
ii și numeroși erau acei care, obți- 
■1 rezultate de seamă, fuseseră selec- 
ați în ioturile republicane de atle- 
s. Apoi, un timp. Sibiul aproape că 
ispărut de pe harta atletică a țării I 

se ]x?ate explica cum la o finală 
uni campionat republican (este vor- 
de întrecerile de cros) desfășura! 
ir la Sibiu, la startul diferitelor pro- 
nu a fost prezent nici măcar un sin- 

atlet din localitate (l ?)
1 ultima perioadă însă, după cum 
informează corespondentul nostru 

cea Vlădoianu, în Sibiu se vorbește 
iși despre atletism și, Uli numai atît, 
iceput să se și activeze cu toată se- 
itatea. Ziarul' local „Flacăra Sibitt- 

a dat semnalul „bătăliei" pentru 
țtlarizarea și dezvoltarea atletismu- 
în acest oraș, organizând, încă dv 

1 trecut, o interesantă competiție, 
același timp a fost reorganizată co- 
ia locaiă de atletism (președinte tov. 
ai Dănilă, redactor șef al ziarului 
acăra Sibiului"). Din biroul noii co
li fac parte printre alții : antrenorul 
ist. Gagiu, atletul Emil Popovici

nul acesta la întrecerile din cadrul 
iei a 11-a a cupei ziarului „Flacăra 
lului" au participat aproape 600 de 
ri și tinere, iar la etapa pe oraș a 
iului „Să întîmpinăm 7 Noiembrie" 
participat 167 de tineri, din 23 de 
ctive sportive.
1 cinstea zilei de 7 Noiembrie au 

organizate o serie de competiții : 
concurs al elevilor școlilor medii, un 
■i între echipele școlilor de elevi din 
iu si Medias, „Concursul tinereții'’, 
ipa’Voința"'etc. Aceste întreceri au 
s pe stadion cîteva mii de tineri, 
iintre colectivele care merită a fi evi- 
țiate pentru munca depusă pe tărî- 

atletisniului cităm : Dinamo,
arul muncitor, Avîutul 
■rgia etc.
1 timpul lunilor de iarnă activt- 
a atletică sibiană va fi dusă în 
le de gimnastică (de la Școala de 
,erii, Centrul școlar tehnic agricol 
), dar și în aer liber. Iubitorii atle
tului din acest oraș (și numărul lor 
- îiitr-o continuă creștere) se strâ
nse să facă din atletism sportul 

mai popular din Sibiu și sînt 
vinși că strădaniile lor vor li în
tinate de succes.

Dinamo, 
tineresc,

Echipele feminine de volei ‘ 
pot să

A surprins probabil pe 
cititorii noștri faptul că 
în două articole consecu
tive ne-ain ocupat numai 
de partidele masculine de 
volei din etapa trecută. 
Am făcut lucrul acesta 
din mai multe motive. In 
primul rînd, pentru că me
ciul Rapid — Cetatea 
Bucur s-a ridicat la un 
nivel pe care nu l-a atins 
în acest sezon nici un 
alt meci. Apoi, pentru că 
în generai echipele de 
băieți au arătat că sînt 
în formă. In plus, do
ream să rezervăm un ar
ticol special echipelor fe
minine.

Au trecut șase etape 
din prima parte a cam
pionatului și concluziile 
ce pot fi trase asupra în
trecerii echipelor femini
ne nu sînt deocamdată 
mulțumitoare. Cu excep
ția cîtorva formații (So
meșul Cluj, Combinatul 
Poligrafic București și
oarecum, Dinamo București) 
s-au arătat ceva mai bine 
la punct, majoritatea celorlalte 
[>e au marcat un declin față de 
pionatul trecut.

Voleibalistele de la Rapid Bucu
rești, deși învingătoare cu 3—0 în fața 
Științei Timișoara, au jucat slab. Me
talul M.l.G., o formație tînără care 
a marcat în trecutul campionat o con
tinuă linie ascendentă datorită talen
tului jucătoarelor, bate acum pasul pe 
loc. In fața dinaniovistelor, sportivele 

la Metalul M.l.G. au cîștigat un 
în urma unui joc frumos, pentru 

apoi să joace ca 
firesc, să piardă

seturi. La Progresul 
țelegerilc din cadrul 
Irînt și asupra calității voleiului pe 
care-1 practică acum această echipă; 
jucătoarele recent introduse în forma
ție nu sînt atrase în viața de colectiv. 
Se mai poate vorbi In acest caz de 
coeziune, de omogenitate? Mai slab 
ea anul trecut se prezintă — de a-

joace mai bine!

Rodica Zoicas (Știința Cluj) a reușit să 
mingea trasă puternic 
talul M.l.G. Coteria ei 
privește faza cu interes 
Cluj 3—1).

„scoată" 
de jucătoarele de la Me
de echipă. Mana Crișa-t, 
(Metalul M.l.G. — Știința

care 
puse 

echi- 
cam-

de 
set
ea
?i.

niște începătoare 
următoarele trei 
București, neîn- 

ecliipei s-au răs-

semenea — Voința Sibiu și Știința 
Timișoara.

Situația aceasta nu mai porte dăi
nui multă vreme. Este timpul ca fe
derația de specialitate să discute cu 
antrenorii echipelor feminine proble
mele legate de slaba pregătire a ju
cătoarelor ca și alte probleme cum ar 
fi: condițiile de pregătire, interesul 
acordat de cluburi și colective echi
pelor respective, calificarea unora din. 
tre antrenori etc.

Echipele feminine trebuie să iasă 
din amorțeala de care au fost cuprinse 
pînă acum. Ele trebuie să aibă în 
față exemplul jucătoarelor de la Some
șul Cltij, care s-au pregătit eu minuți
ozitate și iată-le de cîteva etape pe 
primul loc.
București, o 
lupta pentru 
acum bătălia 
ușii acest lucru ? Printr-un antrena
ment metodic, 
dică prin ceea 
racterizeze și 
lortalte echipe

Combinatul Poligrafic 
echipă care anui trecut 

evitarea retrogradării, dă 
pentru șefie ! Cum a re-

intens, minuțios — a- 
ce am dori să se ca- 
pregătirile tuturor ce- 
feminine.

MIRCEA TUDORAN 
★

republicane continuă

In Capitală
AZI

VASCHET. Sala Giulești. de la ora 
; meciuri în cadrul campionatelor 
’.R.: Constructorul —
m.), Olimpia — C.S.U. 
pid — Progresul (fem.).

C.C.A.
(fem.),

MIINE

lASCHET. Sala Dinamo, ora 
talul M Olimpia

. mase.).

VOLEI. Sala Dinamo: ora 9,30: 
Metalul M.l.G. — Progresul Buc. 
(tem.), Comb. Poligr. Buc. — Rapid 
Buc. (fem.), Cetatea Bucur— C.S.M.S. 
lași (mase.) ; ora 16; Voința Buc. — 
C.C.A. (mase.), Dinamo Buc. — 
Victoria Buc. (mase.).

FOTBAL. Stadionul Republicii, ora 
10,30: Locomotiva Filaret Buc. — 

Unirea Pitești („Cupa R.P.R.").
RUG BL Teren Constructorul, 

11 : Constructorul — C.S.A. 
(„Cupa Constructorul’') ;
Tineretului: teren IV : ora 10 ; Aero
nautica — Unirea Brăila (campionatul 
categoriei B.).

CICLOCROS. Ora 10: plecarea din 
fața Casei Scînteii în ciclocrosut 
dotat cu „Cupa 13 Decembrie”.

în țară

Campionatele
cu o nouă etapă care programează 
cîteva jocuri interesante. Rapid Bucu
rești are de dat un examen serios la 
Orașul Stalin, unde va juca cu Trac
torul, echipă care s-a arătat în mare 
revenire, lot în campionatul masculin 
se dispută un joc echilibrat: derbiul 
echipelor codașe: Voința București — 
CCA. La Cluj, Știința are un meci 
destul de greu în compania Construc
torului București, in întrecerea echi
pelor feminine are loc importanta par
tidă Combinatul Poligrafic București 
— Rapid București.

ora
Ploești 

stadionul

Activitate rodnică la filiala de vinătoare 
și pescuit sportiv din regiunea Ploești

Activitatea desfășurată de membrii 
filialei regionale de vînătoare și pes
cuit sportiv Ploești (președinte: 
Voicilă, secretar: C. Munteanu) 
rodnică; activiștii respectivi se 
duiesc și reușesc în mare măsură să 
găsească cele mai nimerite și eficace 
mijloace pentru realizarea și depășirea 
sarcinilor ce revin vînătorilor și pes
carilor sportivi din regiunea Ploești.

In cadrul celor opt filiale ’raionale 
cuprinse în cadrul filialei regionale 
activează peste, 3000 de vînători și 
pescari care acum se află în plin se
zon de activitate. Se acordă atenție 
mai ales vînătorilor colective de valo
rificare la iepuri. In fruntea acestor 
acțiuni și în ceea ce privește realiza
rea angajamentelor pe primele trei 
trimestre ale. anului merită a fi eviden
țiate filialele: Beceni, Cislău, Cîtnni- 
na, Mizil.

Și filiala regională are unele "eali- 
zări, ca de pildă îndeplinirea angaja
mentelor la piei de cîini (planificat: 
6000, realizat: 7035); răpitoare cu păi 
(planificat: 2000, realizat 2156).

In rîndul filialelor din regiunea Plo
ești sînt foarte nuilți vînători care due 
o activitate neobosită. De exemplu, ■ 
Neacșu Nicolae (fii. Beceni) și-a de- | 
pășit încă de la 30 septembrie angaja- ■ 
mentul luat pe întregul an cu 742 la 
sută, lancu Ghcorghe (fii. Cîmpina) a , 
obținut 1800 puncte, împușcînd 174 
ciori grive și coțofane, 7 cîini hoinari, 
o vulpe, 42 ulii. Mai poate fi dat ca 
exemplu și sunătorul Dumitrescu Ste- 
lian (fii. Ploești) pentru lupta dusă 
în depistarea braconierilor. Lucruri 
frumoase se pot spune și despre Glieor- 
ghe Stanciu, paznicul filialei Ploești. 
Anul trecut, Gh. Stanciu a avut cel 
mai mare număr de răpitoare distruse 
dintre toți paznicii filialei. In 1958, 
pînă la finele lunii septembrie, cl to 
talizase . 6610 puncte, distrugînd 9 
vulpi, 261 ciori grive și coțofane, 267 
cîini hoinari, 2 lupi, 76 alte răpitoare. 
In același timp, paznicul Gh. Stanciu, 
membru de partid, este și un ajutor de 
mare preț pentru conducerea filialei 
Ploești în mobilizarea vînătorilor li 
diferite acțiuni, la ținerea evidenței 
etc.

Sînt însă și cazuri cînd unii mem
bri ai filialelor din regiunea Ploești 
comit fapte care nu le fac cinste. Ast
fel, vînătorul Constantin loniță din co
muna Scorțeni — raionul Cîmpina—a 
împușcat o iepuroaică cu trei pui în 
perioada interzisă vînătoarei. Constan
tin loniță a fost deferit organelor In 
drept, care i-au aplicat sancțiunea cu
venită.

In general, se poate spune că activi
tatea și munca membrilor filialei re
gionale de vînătoare și pescuit spot tiv 
Ploești se desfășoară în bune condiți
uni și cu rezultate promițătoare. Mai 
sînt însă și o seric de lipsuri. Așa bu
năoară, munca de propagandă și agi
tație nu corespunde încă nivelului ce
rut, iar din cele 80 de conferințe 
planificate nu s-au ținut decît... 8. Nu 
s-a reușit pînă în prezent ca cei 3000 
de vînători și pescari din regiunea 
Ploești să devină toți membri si 
U.C.F.S., iar din filiala raională Plo
ești pînă acum nici un vînător sau

Gr. 
este 

stră-

pescar nu este înscris în U.C.F.S. Au 
fost luate însă angajamente ca pînă 
la sfîrșitul anului toți vînătorii și pes
carii sportivi din regiunea noastră să 
devină membri ai U C.F.S cu cotiza
ția la zi. Există unele dificultăți în 
activitatea vînătorilor și pescarilor 
din regiunea Ploești, deoarece unele u- 
nități raionale D.C.,t. ca: Beceni, Cn- 
cov, Rm, Sărat, nu achită comisioa
nele cuvenite pentru pieile predate 
conform contractelor încheiate cu fi
lialele A.G.V.P.S.

O altă greutate întîmpinată este și 
aceea că unele sfaturi populare comu
nale ca Ilarsa Plop și Pietroșani din 
raionul Ploești și Vîrbilău din raionul 
Teleajen nu respectă dispozițiile cu
prinse în H.C.M. relativ la mob Uza
rea sătenilor ca gonaci la vînătorile 
colective pentru distrugerea lupilor.

Depunîndu-se în viitor o muncă sus
ținută, eliminîndu-se lipsurile semnala
te, activitatea vînătorilor și pescarilor 
sportivi din regiunea Ploești va da 
roade și mai bogate.

FLORIAN ALBU
corespondent

Handbalul sibian poate obține 
succese și mai importante

De curînd a avut loc în orașul Si
biu conferința comisiei de handbal. Cu 
acest prilej au fost trecute în revistă 
succesele obținute în acest sezon și 
au fost analizate lipsurile care mai 
frînează încă dezvoltarea normală a 
acestei discipline sportive.

In orașul și raionul Sibiu activează 
26 echipe masculine și feminine de 
handbal, dintre care două în catego
ria A și două în categoria B. Bazele 
sportive existente asigură posibilitatea 
realizării procesului de instruire, iar 
jocul desfășurat de formațiile sibiene 
a atins de multe ori un bun nivel.

Pentru înregistrarea unui și mai 
puternic salt calitativ în activitatea 
handbalului este necesar să se lichi
deze lipsurile existente. Astfel, ar ti 
de dorit ca și colectivele sportive Ști-' 
ința Sibiu, Voința Avrig, C.F.R. Si
biu ș.a. să se preocupe de răspîndirea 
handbalului și, în primul rînd, să 
înființeze secții pentru a da posibili
tate tineretului să practice această 
disciplină sportivă. Activiștii obștești 
din comisia de handbal au datoria să 
muncească intens pentru dezvoltarea 
handbalului și nu să „fugă" de sar
cini așa cum fac prof. Marilena Mitea, 
Ion Schmidt și Alex. Pantazopol, care 
în ultima vreme nici n-au mai parti
cipat la ședințele comisiei. De ase- 
menea, este necesar să se acorde mai 
multă atenție pregătirii cadrelor de 
arbitri care să asigure conducerea 
meciurilor din cadrul campionatului 
raional.

La Sibiu există posibilitatea obți
nerii unor și mai importante succese 
în activitatea handbalistică. Totul 
depinde însă de dragostea cu care 
vor munci activiștii voluntari.

M. VLADOlANU-corespondent

19,30: 
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Cum putem construi haltere pentru concursurile populare

spojir 
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BASCHET. Etapa a Vlll-a a cam
pionatului republican masculin : Voin
ța lași — Torentul Galați; Dinamo 
Oradea — Știința Timișoara; Știința 
Cluj — Rapid București; Dinamo Tg. 
Mtireș — Cetatea Bucur ; feminin : Vo
ința Oradea — Clubul școlar Timi
șoara ; Voința Orașul Stalin — Ali
mentara Tg. Mureș; C.S. Oradea — 
Voința Tg. Mureș.

VOLEI. Masculin: Orașul Stalin : 
Tractorul — Rapid Bite.; Cluj: Știin
ța — Constructorul Buc. Feminin: 
Cluj: Știința — Someșul Cluj; Orașul 
Stalin: Voința — Voința Sibiu; 
mișoara: Știința — Dinamo Buc.

Rl’GBI. Campî natul categorici 
Seria a 11-a: Ploești: Petrolul 
C.E.R. Buzău ; Constanța : S.N.M. 
Constructorul Bîrlad ; 
brul — Știința Galați; 
greșul 
111-a ; 
Sibiu ; 
șoara ; 
Cluj: Hunedoara ; 
Petroșani.

Ti-

B.

lectici: Zini- 
Galați: Pro- 

— Laminorul Roman; Seria a 
Petroșani : Utilajul — C.S.A. 
Cluj : C.F.R. — C.F.R îinn- 
Tîrnâveni : Chimica — Știința 

Șantieiul — Știința

De cîteva zile au început întrecerile 
din cadrul Spartachiadei de iarnă. Din 
nou sute de mii de tineri își vor mă
sura forțele în diverse discipline spor
tive.

Pentru prima dată în cadru! Spar
tachiadei a fost introdus și sportul cu 
haltere. Pentru desfășurarea întrece
rilor de haltere din cadrul Spartachia
dei este necesar să se confecționeze 
cît mai multe materiale de concurs.

in sprijinul celor care n-au la dis
poziție materiale suficiente și în pri
mul rîtid bare confecționate din me
tal, ne vom strădui să arătăm în rîn- 
durite care urmează posibilitățile de 
confecționare a unor bare, cu mijloace 
locale.

Un tip de halteră ușor de confecțio
nat (vezi fig. 1) este haltera cu bile 
de beton, cu bară de fier. Această hal
teră se confecționează în felul urmă
tor : se ia o bară de fier sau țeava 
groasă de 20—25 mm. și se taie la o 
lungime de 120 cm. Bara se așează 
pe pămint, pe un loc plat, iar la o 
distanță de un metru (deci aproape 
de extremitățile barei) se fac două 
gropi în pămint în formă de jumătăți 
de sferă. Apoi se așerză bara între 
gropi, peste centrul ambelor sfere, și 
se toarnă ciment amestecat cu bucăți 
de sîrmă. După ce se toarnă cimentul 
și amestecul este încă nesolidificat, se 
modelează sfera, pentru a avea un ex
terior cît mai neted. Mărimea sferelor 
re calculează după greutatea pe care 
dorim s-o dăm halterelor. Cea maj no?, 
Invită greutate, pe c.re o prevede 
dea!If I și regulamentul, este halteră 
de 30 kg.

In locul barelor de ciment mai pot 
fi fixați doi butuci (vezi fig. 2) care 
să cîntărească, ia un loc, aproxima
tiv 30 kg. in cazul cînd bara de fier 
lipsește, ea poate fi înlocuită cu o 
bară de lemn — de esență tare — 
cu o grosime de 25-30 mm.

O altă rezolvare practică a confec
ționării halterelor (mai ales pentru 
regiunile unde se găsește piatră cal- 
caroasă): se pot construi bare care să 
aibă la extremități două pietre. Proce
deul confecționării este următorul: se 
iau două pieti^ de aceeași greutate cn 
diametrul de 15-18 cm. șt se mode
lează pînă vor primi o formă cît mai 
sferică și cu dimensiuni egale. In mij-

locul pietrelor se face un orificiu pînă 
în centrul lor, apoi în acestea se in-: 
troduce bara de fier.

Pentru confecționarea in condițiuni 
cît mai bune a barelor descrise mai 
sus va trebui să respectăm următoa
rele reguli generale: a) se va căuta 
întotdeauna centrul de greutate al 
barei (mijlocul), iar într-o parte și în 
alta, la o distanță de 20 cm. de ex
tremități se va face un semn cu vop
sea roșie. (Aceasta în vederea mon
tării sferelor) ; b. după confecționare, 
haltera va fi cîntărită și se va nota 
pe ea numărul de kilograme.
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ALEXANDRU COSMA 
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-------------------

F/g. 1

BUTUC

- 120-Oot

Fig. 2

CiMDlT,

■ 25-50 mm.

I----------------------------------------------



BILANȚ ATLETIC INTERNAȚIONAL 1958
Sportivii sovietici pa primul loc în clasamentele specialiștilor

A intrat în tradiție ca de îndată ce s-a încheiat activitatea compe- 
tiționalâ, statisticienii să-și intensifice activitatea și să prezinte — îri cifre — 
realizările înregistrate de-a lungul unui an, în ramura sportului respectiv. 
Vom face și noi acest lucru, prezentînd în cifre bilanțul atletismului interna
țional în sezonul sportiv al anului 1958.

Anul 1958 a fost bogat în tot felul de concursuri, unul mai important 
și mai de răsunet ca celălalt: campionatele europene de la Stockholm, Jocu
rile Asiatice de la Tokio, Jocurile imperiului Britanic de la Cardiff, „meciul 
secolului" cum a fost numită întîlnirea dintre echipele Uniunii Sovietice și 
cele ale S.U.A., meciul dintre Marea Britanie și selecționata țărilor Comon- 
wealthului la Londra, Spartachiada Militară de la Leipzig, zeci de meciuri 
bilaterale, numeroasele mitinguri și concursuri internaționale etc.

xActualităfi sportive soviefice

Un program competițional atît <le 
încărcat a- impus atlcților de. pretu
tindeni sarcina unei pregătiri temei
nice. Ca urmare, rezultatele de valoa
re au fost prezente în mai toate con
cursurile. De-a lungul acestui sezon 
ati fost doborîte și egalate numeroase 
recorduri mondiale, ca și ale fiecăruia 
dintre cele cinci continente, ca să nu 
mai vorbim de sumedenia recordurilor 
naționale înregistrate în majoritatea 
țărilor lumii...

Deschizînd seria retrospectivelor ci
frice ale anului 1958, poate că nu este 
lipsit de interes să o facem, prezen- 
tîndu-vă listele recordurilor mondiale 
și europene doborîte și egalate în a- 
cest sezon:

Recorduri mondiale
BĂRBAȚI

1.000 m 2:18,1 Waern (Suedia) 
1.500 m 3:36,0 Elliot (Australia) 
400 in g 49,2 Davis (S.U.A.) 
3.000 m ob 8:35,6—Rîjkin (U.R.S.S.) 

8:32,0. Chromik (Polonia) 
triplu 16,59 Riahovski (U.R.S.S.)
ciocan 68,68 Connolly (S.U.A.)
decatlon 8.014 Kuznețov (U.R.S.S.) 

8.302 Johnson (S.U.A.) 
4X100 m 39,5—R. F. Germană 
4XE500m 15:11,4 R.D. Germană

FEMEI
100 m 11,3—Krepkina (U.R.S.S.) 
400 m 53,6 Itkina (U.R.S.S.)

80 m g 10,6= Bîstrova (U.R.S.S.) 
înălțime 1,78 Balaș (R.P.R).

1.80 Balaș (R.P.R.)
1.81 Balas (R.P.R.)
1.82 Balaș (R.P.R.)
1.83 Balaș (R.P.R.)

suliță 55,73 Zatopkova (Cehoslov.) 
57,40 Pazera (Australia) 
57,49 Zalagaitite (U.R.S.S.) 

pentatlon 4.846 Bîstrova (U.R.S.S.) 
4.872 Bîstrova (U.R.S.S.) 

3X800 m 6:27,4 (U.R.S.S.)
In afara acestor recorduri mondiale, 

dintre care cele mai multe sînt și re
corduri europene, vom mai nota cîte- 
va performanțe care reprezintă numai 
recorduri ale continentului nostru:

BĂRBAȚI

100 m 10,2—Hary (R.P.G.)
10.2— Germar (R.F.G.)
10.2— Fiitterer (R.F.G.) 

110 m g 13,7—Lauer (R.F.G.) 
prăjină 4,60 Roubanis (Grecia) 
decatlon 8.042 Kuznețov (U.R.S.S.)

1. U.R.S.S.
2. Germania
3. M. Britanie
4. Polonia
5. Suedia
6. Cehoslovacia
7. Norvegia
8. R.P.Romînă 

Finlanda
10. Bulgaria 

Italia 
Iugoslavia 
Ungaria

14. Franța 
Elveția

72 p (11+15+ 9)
38 p ( 6+ 5+10)
36 p ( 7-j- 5+ 5)
30 p ( 8+ 2+ 2)
10 p ( 1+ 2+ 3)
8 P ( 1+ 2+ 1)
4 p ( 0+ 2+ 0)
3 p ( 1+ 0+ 0)
3 p ( 1+ 0+ 0)
2 p ( 0+ 1+ 0)
2 p ( 0+ 1+ 0)
2 p ( 0+ 1+ 0)
2 p ( 0+ 0+ 2)
I p ( 0+ 0+ 1)
1 P ( 0+ 0+ 1)

Cel mai uzitat sistem este însă a- 
cela de a întocmi clasamentul în func
ție de rezultatele primilor 20 de at- 
leți Ia frecare probă (20 p—19 p...fp). 
Pentru probele masculine ziarul pari
zian l’Equipe, prin redactorul său de 
specialitate Robert Pariente, a publi
cat acest clasament: 1. U.R.S.S. 974 
p; 2. Polonia 629 p.; 3. R. F. Germa
nă 477 p.; 4. M. Britanie 326 p; 5.
Ungaria 190,5 p; 6. Finlanda 174 p; 
7. R. D. Germană 152 p; 8. Suedia 
142 p; 9. Cehoslovacia 136 p; 10. Ita
lia 122 p; 11. Norvegia 117 p; 12. 
Franța 84 p; 13. Iugoslavia 75 p; 14. 
Bulgaria 56 p; 15. Grecia 42,5 p; 16. 
Elveția 33 p; 17. Olanda 33 p; 18. 
Irlanda 29,5 p; 19. Islanda 26,5 p; 
20. Spania 15. p; 21. Belgia 6,5 p; 22. 
R.P.R. 4 p.

Dar nici chiar acest clasament nu 
este considerat absolut exact. însuși 
autorul său, Robert Pariente, remarcă 
o serie de anomalii: Franța, de pil
dă, ocună locul 12 după Norvegia, 
pe care a întrecut-o categoric în me
ciul susținut chiar la Oslo; Bulga
ria este în urma Iugoslaviei pe care 
a învins-o în cadrul Jocurilor Balca
nice, iar „Romînia poate mai mult 
decît arată locul 22 pe care-l ocupă; 
rominii sînt evident superiori belgie
nilor, spaniolilor, islandezilor, irlan
dezilor, elvețienilor și olandezilor care 
nu contează decît pe niște individua
lități remarcabile". Și noi am mai 
adăuga acestei liste și pe greci, a 
căror echipă am și întrecut-o în ca
drul Jocurilor Balcanice.

Deși pînă astăzi nimeni n-a găsit 
încă un sistem perfect de a stabili 
ierarhia valorilor atletice, totuși ori
care ar fi clasamentul folosit, supe
rioritatea atletismului din U.R.S.S. și 
din țările de democrație populară este 
evidentă.

ROMEO VILARA

IARNA, LA LUJNiKi...

Marele complex sportiv „V. I. 
Lenin" din Moscova nu se 
odihnește iarna. In Palatul 

Sporturilor se desfășoară întrecerile 
hocheiștilor, baschetbaliștilor, gim- 
naștilor etc. Bazinul a fost acoperit 
și în apa sa (încălzită) continuă e- 
voluțiile înotătorilor. Dar Stadionul 
Central? Aici a fost amenajat cel 
mai mare patinoar din capitala 
U.R.S.S. Pe teritoriul complexului 
sportiv de la Lujniki au fost turnați 
120.000 m.p. de gheață. Lungimea 
pistei care înconjoară patinoarul este 
de 1500 m. „Parcul de gheață" poate 
primi simultan 15.000 de persoane.

Complexul sportiv „V. I. Lenin" se 
numără'printre cele mai mari și cele mai 
moderne din lume. In afara stadio
nului de fotbal și atletism ale cărui 
tribune au o capacitate de peste 
100.000 locuri există aici nenumărate 
săli și terenuri pe care se pot orga
niza întreceri în 24 ramuri sportive. 
Complexul este folosit de 500 organi
zații sportive din capitala Uniunii So
vietice, căre-și programează aici com
petițiile și antrenamentele.

Au trecut doi ani și cinci luni de 
la inaugurarea acestei minunate baze
sportive. In acest răstimp s-au desfă
șurat pe terenurile sale peste 1000 
de competiții la care au asistat 15

Noi recorduri mondiale 
ale halterofililor chinezi
La Pekin s-a desfășurat un con

curs internațional de haltere cu par
ticiparea sportivilor din R.P. Chine
ză, R.P. Polonă și R.S.S. Uzbecă. În
trecerea a fost marcată de o serie 
de performanțe valoroase, printre 
care și cîteva recorduri mondiale. Un 
mare succes au repurtat atleții chi
nezi care de la concurs la concurs 
își îmbunătățesc rezultatele, făcîndu-și 
cu autoritate loc în rîndul celor mai 
buni din lume.

In primăvara acestui an halterofi
lul Huan Tzian-hoi a stabilit un nou 
record mondial la aruncat obținînd 
în limitele categoriei ușoare o perfor
manță de 155 kg. Puțin mai tîrziu. 
însă, singapurezul Dan Hao-lian a 
reușit să întreacă acest record, ridi- 
cînd 157,5 kg. La întrecerea de la 
Pekin halterofilul chme2 a obținut 
158 kg. redînd patriei sale prima per
formantă mondială in acest stil. 
La triatlon Huan Tzian-hoi a acumu
lat 387,5 kg. (115+115+157,5), a 
doua performanță mondială în aceas
tă categorie în toată istoria haltere
lor. Pe locul doi s-a clasat A. Petro- 
sov (R.S.S. Uzbecă) cu 355 kg. 

milioane spectatori. Lucrările de ame
najare au continuat însă fără înce 
tare. In prezent, se ridică aici un 
stadion acoperit, cu o pistă dublă dc 
alergări, un teren acoperit pentru te 
nis și încă un patinoar artificial. Mos-

Patinatorii Moscovei au incepui antrenamentele pe gheață

cova, se mîndrește acum cu cele mai 
mari și mai moderne construcții spor
tive din lume.

Deosebit de aprigă a fost lupta la 
categoria cea mai ușoară. Victoriana 
revenit sportivului chinez Cen Tzm- 
kai, cu 322,5 kg. La a patra încer
care el a aruncat 142,5 kg. intrecînd 
cu .3 kg. propriul său record mondial 
stabilit anul trecut la Jocurile Mon
diale ale Tineretului de la Moscova. 
Pe locul II cu 320 kg. s-a clasat 
sportivul uzbec Vladimir Li.

Spectatorii au salutat cu multă căl
dură succesul tînărului halterofil chi
nez Ciao Tzin-kai, care la categoria 
mijlocie a reușit o excepțională per
formanță aruneînd 177,5 kg. Re
zultatul întrece cu 1,5 kg. recordul 
mondial oficial al americanului D. 
George. La triatlon sportivul chinez 
a obținut, de asemenea, o performan
ță foarte valoroasă: 430 kg. 
(125+127,5+177,5).

La categoria semiușoară a cîștigat 
reprezentantul R.S.S. Uzbece, D. Da
nilin. Rezultatul: 330 kg.

Concursul a fost cîștigat de repre
zentativa R.P. Chineze c,- a în
trecut cu 1 punct formația Uzbekis- 
tanului. Locul 3 a revenit echipei 
poloneze, urmată de echipa secundă 
a R.P. Chineze.

SE VOR ÎNTRECE DIN NOU C 
MAI PUTERNICI

Halterofilii sovietici, cei mai bi 
din lume, învingători în caroj 
natele mondiale, europene 

în întrecerile olimpice, se găsesc 
preajma unei noi și importante c 
fruntări. Peste cîteva zile vor inc 
la Gorki campionatele de haltere 
echipe ale U.R.S.S. Pină acum, vie 
ria a revenit de două ori din 
viștilor, de trei ori reprezentat v 
sindicale și de patru ori sportiv 
militari. Și de data aceasta rer 
zentanții forțelor armate ale U.R.f 
păstrează prima șansă. Ei au în 
chipă un Iot de străluciți atleți, pi 
tre care remarcăm pe V. Stogov, 
Minaev, F. Nikitin, F. Bogdane 
I. Vlasov și recenta revelație, ‘-r 
greul Vitalii Dvigun. In echipa d: 
moviștilor vor evolua, printre 
cunoscttții campioni V. Stepanov. 
Korj, A. Faragian ș.a. Formația 
komotiv își pune speranțele în 
Ulianov și F. Osipa, iar echipa i 
în V. iBușuev și R. Pliukfelder.

Față de valoarea deosebită a i 
ticipanților se așteaptă ca la 
pionatele pe echipe ale U.R.S.S. 
fie stabilite noi recorduri.

JUBILEUL CLUBULUI DE ȘAH DLS* 
LENINGRAD...

Clubul de șah din Leningrad, 
mai vechi din U.R.S.S., ș 
sărbătorit zilele trecute ju 

leul a 25 de ani. Intr-un sfert 
veac de activitate clubul a dat 
hului sovietic o pleiadă de străin» 
mari maeștri. Aici și-au făcut nce 
cia șahistă campionul lumii Mih 
Botvinik, marii maeștri P. Romani 
ski, G. Levenfiș, A. Ragozin, A. 1 
luș, M. Taimanov, B. Spasski, ju< 
toarele Ludmila Rudenko, Lidia V 
pert, Kira Zvorikina și multi al 
Cu prilejul jubileului. Clubul cent 
de șah din Leningrad a organic 
frumoase manifestări.

FEMEI

56,02 Zatopkova (Cehos.)
56,67 Zatopkova (Cehos.)

suliță

Se obișnuiește de asemenea ca la 
încheierea unui sezon atletic sp se în
tocmească diferite clasamente tare să 
ierarhizeze valoarea fiecărei țări în si
nul respectiv. Sînt mai multe criterii 
de întocmire a acestor clasamente, 
dar nici unul dintre ele n-a reușit, 
pînă acum să înfățișeze o situație ab-

i
clubului o sumă fabuloasă pe ca 
bineînțeles) nu o pot procura.

De necrezut, dar adevărat In sec

InccpuL.. promițător

Australia a făcut nu de mult cunoș- 
,.y~— -___ ____  tință cu fotbalul. Abia cu ocazia Jocu-

soîut “exactă” a ăceTtor "valori.’ Unul ^riZor Olimpice din 1956, al cincilea 
dintre criterii este acela de a lua în\continent a văzut meciuri adevărate 
considerare rezultatele directe înregis- fin cadrul turneului, încheiat cu victoria 
trate în meciurile interțări, după sis- \echipei sovietice. Se pare că austra- 
temul folosit la jocurile sportive. h-Clienilor nu le-a displăcut acest joc. Au 
cestui criteriu i se p 4 aduce însă yuat ființă mai multe echipe, care iși 
foarte multe obiecții și tocmai pen- f dispută un campionat.
tni aceasta este si cel mai puțin uzi- > Imensitatea oceanului Pacific n-a 
tat Un al doilea ' ar fi acela care ține ,Cost insă o piedică pentru ca naravu- 
seamă de rezultatele înregistrate la>f'^ fotbalistice^ sud-amencane să pa- 
principala competiție a continentului PUP:1 cu,n f’"' ''
nostru : campionatele europene. Acest jz‘arul „Star din Sydney, meciul 
clasament, mai echitabil, nu oglindește 
totuși valoarea absolută a atletismului 
unei țări (date fiind și condițiile de 
participare la această competiție) cu 
atît mai mult cu cît sc referă și la o pe
rioadă anumită din întreg anul. Ori 
cum, iată acest clasament •

U.R.S.S. 221 p; 
Germania 129 p; 
Marea Britanic 122 41; 
Polonia 89 p.; 
Suedia 39 p; 
Cehoslovacia 30 p. etc.

arată 
' din-

că următortll anunț 
cern în întregime :

„Se caută pentru

pe care-l reprodu-

an ga lore imediată

kVkV

înaintaș cu foarte bună calificareun
fotbalistică în vederea întăririi unei 
echipe elvețiene din prima ligă. Jucă
torul trebuie să aparțină categoriei in
iția de amatori (N. R. : III). Posibili
tăți de ciștig foarte interesante. A se 
adresa..." Și se dă o adresă din Zu
rich.

lată un anunț într-adevăr elocvent. 
El vorbește despre „amatorismul" atit 
de mult trîmbițat în occident. Dar lap
tele demască...

toarele : „Se zvonește tot mai insistent 
că Rafter Johnson va deveni jucător 
profesionist de baschet. El însuși ne-a 
declarat că deși dorește înainte de 
toate să devină dentist, i-ar face plă
cere să vadă cît valorează ca baschet, 
balist".

Ziarul nu precizează dacă exprima
rea lui Johnson „de a vedea cît va
lorează ca baschetbalist" se referă la 
valoarea sportivă, pe terenul de joc, 
sau reprezintă... stima ce ar urma 
să i se ofere în caz că ar accepta să 
calce statutul amatorilor. Dar, de pe 
acum, in jurul său au și început să 
roiască feluriți afaceriști. Pe ei po
sibilitatea unui ctștig ii atrage, tot 
așa cum mirosul de singe adună fiarele 
în jurul pradei...

Iul XX în sportul profesionist din țări 
capitalului se practică pe scară larj 
sclavajul.

Maratonul... vorbăreților

Sclavi în secolul XX...

In rîndul zecilor de noi „spoitor 
cultivate în S.U.A. și-a făcut loc in< 
unul: maratonul vorbăreților, 
mai mari palavragii de peste 
s-au adunat la Fayetteville 
a-și desemna campionul. (A 
doar... John Foster Dulles, a 
prezență ar fi rezolvat — firește -

Ci 
ocea 

pentr 
lips 
cări

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rafter Johnson profesionist ?
„Va deveni recordmanul lumii la de

catlon jucător profesionist de baschet?".

tre echipele Auburn și Corimal-United 
'a degenerat intr-o bătaie generală la 
.care au luat parte și spectatorii. Doi
sprezece jucători au fost transportați 

jcu ambulanțele la spital. Și in rîndul 
spectatorilor s-au înregistrat răniți.

(Au fost totalizate punctelep de la kPentru restabilirea ordinei a fost nece- 
bărbați și femei, după +stemul/sară intervenția poliției.
6-5-4-3-2-1). Cu ocazia campionatelor! Și ci/id te gîndești că fotbalul nu e 
europene a mai fost întocmit și un (decît la început în Australia...
alt clasament, după numărul medali
ilor (aur — 3 p., argint — 2 p, bronz 
— 1 p.) cucerite de atleții fiecărei na
țiuni : — C Revista vestgermană „Kicker" publi-

Un anunț elocvent...
Acesta este titlul sub care ziarul ame
rican ,,Lattimore Șun“ scrie urmă-

Doi jucători profesioniști de 
bal de la F.C. Metz din prima 
a campionatului francez, Adamczik și 
Gorczevski au hotărît să părăsească 
sportul pentru a reveni Ia meseria 
lor de bază, aceea de mineri. Ar fi 
cîștigat mai puțin, dar, în schimb, 
ar fi avut posibilitatea unei pensii 
(oricît da mizere) la bătrinețe. Inten
ția lor s-a lovit însă de refuzul con
ducerii clubului care, răsfoind niște 
texte de lege, a demonstrat că cei 
doi fotbaliști sînt... proprietatea for
mației din Metz care are „dreptul" 
să-i vîndă altui club cînd va găsi de 
cuviință. Pentru a obține libertatea, 
cei doi fotbaliști trebuie să plătească

fot- 
ligă

problema primului loc). La capăti 
a aproape 100 ore de „întrecere" vie 
toria a revenit unei femei, Seea Hew 
ron, care a vorbit neîntrerupt 92 d 
ore. Ziarele i-au prezis în unanimi 
tate o strălucită carieră... politică.



U Congresul extraordinar^ y R $ $
al F.I.S.A. de la Viena

La Viena s-au desfășurat la sfîrși- 
il lunii noiembrie lucrările Conoresu- 
li extraordinar al Federației Interna- 
onale a Societăților de Canotaj 
F.I.S.A.) la care au participat Jele
ați din 21 de federații naționale ab
ate. Țara noastră a fost prezentă la 
j.eastă întrunire a reprezentanților ca
sta jului academic din întreaga lume, 
i cadrul căreia s-au luat o serie de 
ptărîri de primă importanță.
De la început este necesar să ară- 
m că această sesiune extraordinară 
? la Viena a înlocuit obișnuitul Con- 
•es ordinar care trebuia să aibă loc 

august, cu ocazia campionatelor 
iropene de la Poznan, aceasta în ur- 
a decesului fostului președinte al 
.l.S.A. elvețianul Gaston Miilleg. 
e ordinea de zi a recentului Congres 
gura deci, în primul rînd, alegerea 
iui nou președinte, alături de alte 

L

Campionatul republican de hochei pe gheată
(Urmare din pag. 1)

ădăuți a ratat un șut de penalitate 
1 prima repriză, considerăm că rezul- 
itnl îi nedreptățește pe jucătorii din 
tiercurea Ciuc, care au „beneficiat" 
1 plus și de o serie de greșeli de ar- 
traj (arbitri: M.Hușanu și V. Vor- 
iceanu).
Cea de a doua partidă disputată joi 

upă-amiază a fost la fel de echili
brată, dinamică și interesantă. Am 
sistat la două reprize frumoase, în 
are atît Dinamo Tg. Mureș, cît și 
’rogresul Gheorghieni au făcut risi- 
ă de energie. Această risipă avea să-i 
□ste pînă la urmă pe jucătorii din 
iheorghieni care, mai slab pregătiți 
zic., au cedat clar în ultima repriză, 
corul final oglindește de altfel acest 
icru : 7—2 (0—1, 3—1, 4—0) pen- 
■u Dinamo Tg. Mureș prin punctele 
iscrise de Nașca (2), Moldovan, 
’ublik, Szatmary, Incze II, Soos 
Dinamo), respectiv, Almassi I Și 
lalla (Progresul). Corect arbitrajul 
iii Fl. Marinescu și C. Țico.

Ieri programul a fost inaugurat 
ot printr-o victorie categorică : Recol- 
a M. Ciuc — C.S. Harghita M. Ciuc 
'0—2 (8—1, 7—0, 5—1).
MNAMO TG. MUREȘ—C.S.M. RA- 
)AUȚ! - - - ....................

Timp 
>ă din 
;uroasă
I—0. C.S.M. Rădăuți a prestat 
oc bun, în special în apărare, re- 
nareîndu-se din nou excelentul portar 
iofian. Dinamo Tg. Mureș, deși a do- 
ninat o bună parte din timp, a jucat 
iervos și n-a reușit să încheie cu

3—2 (0—1 ; 0—1 : 3—0)
de 50 de minute tînăra echi- 
Rădăuți a dat o replică vi- 
mureșenilor, conducîndu-i cu 

un

Ecouri după meciul susținut 
de combinata bucureșteană 

de fotbal la Newcastle
LONDRA 5 (Prii telefon). Fotba. 

iștii combinatei bucureștene au a tins 
tineri după-amiază in capitala Marii 
Britanii. După meciul susținut la New. 
"aslle, fotbaliștii noștri au mai ră
vaș două zile ia acest oraș și au fă
cut citeva antrenamente

Toți sînt insă sub impresia meciului 
pierdut la un scor nemeritat. Echipa 
a jucat destul de bine in cimp, dar 
inain'area a fost complet ineficace. 
Chiar din al doilea minut al meciului, 
Ene II a raiat o ocazie c'ară; Oaidă, 
după ce a ajuns singur in fața porții 
apărată de Harwetj, a tras a'ară de 
la cîțiva metri. Ei au fost imitați de 
Constantin și Tătaru, in repetate rin- 
duri. Ineficacitatea liniei noastre de 
atac a fost exasperantă. Lucrul a- 
cesta este remarcat și in cronica me
ciului apărută a doua zi in ziarul 
„News Chronicle" care scria: „Spec
tatorii din Newcastle au văzut aseară 
ia lucru o bună echipă romînă de fot
bal, care a pierdut îrrsă la o diferență 
de goluri care nu reflectă reala dife
rență de valoare dintre cele două 
ch’pe.

Luni, echipa bucureșteană va juca 
Tottenham. Jucătorii sînt hotăriți 
obțină un rezultat bun. Sîmbă'ă 
vor asista la meciul de campionat 
Tottenham—Preston și după meci vor 
face un antrenament (la care va par
ticipa și Voinescu) pe terenul c'ubului 
londonez. Luni la ora 19,30 (21,30 ora 
Romîniei’) va începe cel de al doilea 
meci al fotbaliștilor noștri in Anglia. 
In vederea partidei, antrenorul llie 
Oană se gindește la cîteva modifi
cări în formație. De pildă. Mctroc îl 
va înloci probabil, pe Caricaș, Ene 1 
pe Ene II șt Bone pe Al. Vasile.

e-

cu 
să 
ei

principale probleme ca: rezolvarea ce
rerii de afiliere la F.I.S.A. a federației 
Republicii Democrate Germane, fixa
rea viitoarelor campionate europene, 
discutarea proiectului de regulament 
al primului campionat mondial mascu
lin de canotaj academic etc.

Noul președinte al F.I.S.A. este el
vețianul Thomas Keller, fost campion 
de canotaj.

După stabilirea noului Consiliu de 
administrație, a cărei componență _ nu 
a suferit prea mari modificări, s-a tre
cut la rezolvarea celorlalte puncte de 
pe ordinea de zi. Unul dintre acestea 
era cererea de afiliere la F.I.S.A. a 
federației R. D. Germane. Pînă la ur
mă, întrunind un număr mai mic de 
voturi nu s-a dat curs favorabil cererii, 
rămînînd pe nedrept în continuare, 
ca singură reprezentativă a sportivilor 
canotori germani, federația de specia
litate din R.F. Germană. Componența

succes numeroasele ocazii de gol pe 
care le-a avut.

In general, partida a fost dinamică 
și a avut multe faze interesante. Cele 
cinci goluri au fost înscrise de: Ciu
rdă (min. 1) 
pentru C.S.M.

și Ciobotaru (min. 23) 
Rădăuți și de Szatmari

jocurilor este următo-I Programul
✓ rul : AZI : ora 10: Dinamo Tg. Mu-
l reș—C.S. Harghita M. Ciuc: ora 17: /
✓ Alimentara Tg. Mureș—Recolta M. J 
> Ciuc ; ora 19 : C.S.M. Răiîâuți— C 
f Progresul Gheorghieni; Ml INE : ora j 
\ 10 : Dinamo Tg. Mureș—Alimentara C 
C Tg. Mureș ; ora 16 : C.S.M. Ră- I 
Sdăuți—C.S Harghita M. Ciuc; ora C 
f 18 : Progresul Gheorghieni—Recolta ✓ 
7 M. Ciuc ; LUNI: ora 10 : C.S. Har- l 
l ghita—Progresul Gheorghieni; ora / 
r 17: C.S.M. Rădăuți—Alimentara Tg. j 
C Mureș; ora 19: Recolta M. Ciuc — (

Dinamo Tg. Mureș. j
(min. 51) dintr-un șut de penalitate, 
și Incze II de două ori (min. 54). 
Au condus bine: Fl. Marinescu șt

ieri,

Au condus bine: Fl. Marinescu 
Al. Teodorescu (București).

In ultimul meci al etapei de 
Progresul Gheorghieni a întrecut sur
prinzător dar meritat echipa Alimen
tara Tg. Mureș cu scorul de 4—2 
(3—2, 0—0, 1—0) prin golurile mar
cate de Almassi II (2), Dobriban,
Kari (Progresul), respectiv Biro și 
Auer (Alimentara).

Înainte de a încheia, cîteva cuvin
te despre organizare. Prin strădaniile 
federației de specialitate și ale I.E.B.S.- 
ului această întrecere se bucură de 
o organizare dintre cele mai bune. 
Atît jucătorii, cît și publicul spectator 
au la dispoziție — în limita posibili
tăților — tot ce este necesar pentru 
buna desfășurare și urmărire a jocu
rilor. Din păcate 
spectatori nu înțeleg să se comporte 
în consecință și, vădind o serioasă 
lipsă de grijă față de bunul obștesc, 
stau cu picioarele pe bănci sau dete
riorează instalațiile acolo unde ele 
nici măcar nu sînt gata. Asemenea 
fapte sînt total reprobabile și ar fi 
bine ca acei cîțiva spectatori care se 
comportă așa să fie evacuați de pe 
patinoar. C. A.

însă, o parte din

Intr-un interviu a- 
cordat revistei „Rad- 
sport Woche" Adria- 

președintele Uniunii În
de Ciclism și președintele

CICLISM
no Rodotu, 
ternaționale
Federației italiene a declara't că cicliș
tii italieni nu vor mai lipsi niciodată 
de la startul marii competiții „Cursa 
Păcii". El a arătat că cei mai buni 
rutieri italieni au început intense pre
gătiri pentru a participa la cea de a 
XlI-a ediție a întrecerii, pe traseul 
Berlin-Praga-Varșovia.

TATnit Meciul retur pentruFOTBAL optimile de finală ale 
„Cupei campionilor eu

ropeni" dintre echipa franceză Stade 
de Reims și formația finlandeză Pallo- 
seura Helsinki a revenit celei dintîi cu
3—0.

• Echipa sovietică Torpedo Moscova 
și-a început turneul în R. P. Bulgaria 
întîlnind pe stadionul Vasil Lewski din 
Sofia formația Slavia. Fotbaliștii so
vietici au învins cu scorul de 3—0.

• In orașul Dimitrovo (R. P, Bulga
ria) s-a disputat întîlnirea între echipa 
locală Minior și formația budapestană 
Ferencvaros. Gazdele au învins cu sco
rul de 1—0.

© Echipa orașului Pekin, care între
prinde un turneu în R. D. Vietnam, 
a ml’ln't la Namdinh reprezentativa 
orișuhn, de care a dispus cu scorul 
de 3-0.

® In America de sud se află echipa

« 2:.=3,4saru<iiur 1 ia iii lapiiaia buvieiiia 

dinari și extraordinari, discursul agi-/ 
tat al dr. Wullffing (R.F.G.), expo-S MOSCOVA 5 (Agerpres). TASS transmite: 
nent al ideilor „fuhrerului" sportuluiz Oamenii muncit din Moscova sărbătoresc Ziua Constituției U.R.S.S, în V 
vestgerman Willi Daume care cere ex\ condițiile marelui avint al pregătirii celui de-al XXI-lea Congres extraordinar \ 
eluderea din toate forurile sportivei al P.C.U.S.
supreme a federațiilor de specialitate^ In secțiile uzinei de automobile „Lihaciov'1, uzinelor metalurgice „Secera 
din R.D.G., toate acestea au făcut caf șl Ciocanul", ale combinatului „Triohgornaia Manufaktura", uzinei „Dzer- 
cererea întemeiată a canotorilor \ jinski" șt ale altor ini re prinderi, pe șantiere, în depourile centrului feroviar 
R.D.G. să nu întrunească numărul de/ Moscova, mii de agitatori și propagandiști au organizat convorbiri despre 
voturi necesar. Cu toate acestea, pa- f congresul partidului, despre constituția U.R.S.S., care asigură oamenilor 
tru țări din occident și-au dat totuși? muncit dreptul la muncă, învățătură, odihnă, asigurare materială la bătrînețe. 
adeziunea la această cerere. Tot la a-/ In cluburi, în palatele de cultură și în teatrele orașului Moscova au 
cest capitol, arătăm că aproape cu^ avut loc reuniuni ale oamenilor muncii și spectacole. Locuitorii Moscovei 
unanimitate de voturi, a fost exclusă/ Șt oaspeții capitalei sovietice au vizitat muzeele istorico-revoluționare și au 
din F.I.S.A. federația’din Israel, pen-Văcirf excursii. 
tru nerespectarea unor angajamente 1 
financiare.

Viitoarele campionate europene vor 
avea loc la Mațon pe rîul 
Saone, în Franța. Cele feminine se 
vor desfășura între 14—16 august, iar 
cele masculine între 20—23 august. 
Pentru anul 1960, campionatele euro
pene feminine de canotaj academic se i 
vor desfășura la Londra, iar cele mas
culine la Roma, în cadrul Jocurilot 
Olimpice. La Congresul de la Ma>;on 
se va rezolva cererea R. Cehoslovace 
de a organiza această competiție ne 
anul 1961. In fine, proiectul de regu
lament al primului campionat mondial 
masculin de canotaj academic nu a 
putut fi luat în discuție, (urmează să 
fie aprobat tot la Congresul de Ia Ma- 
țon din august 1959) din cauză că 
federațiile naționale afiliate au primit 
cu întîrziere textul. Este inte
resant de arătat că proiectul prevede 
printre altele disputarea acestor cam
pionate din 4 în 4 ani, în principiu în 
cel de-al doilea ah Cure va urma Jocu
rilor Olimpice.

încheiem această scurtă trecere în 
revistă, subliniind alegerea în unul 
din cele două locuri vacante din co
misia tehnică F.I.S.A. a lui Ștefan 
Marcewski, reprezentant al R. P. Po
lone.

VASILE GRIGORE 
secretar general al federației 

romîne de sporturi nautice

ECHIPA DE RUGBI A ROMINIEI SUSȚINE UN MECI GREU 
CU NAȚIONALA ITALIEI

zilei de vineri ei au făcut un ultim 
antrenament, '.111 urma căruia a fost 
alcătuit lotul definitiv, din care se 
va forma ,,XV-le“ care ne va înfrunta 
duminică. Iată componența acestui lot: 
Braga (fundaș), Mollari, Simonelli, 
Scuario, Biadelle, Perrini (treisfer- 
turi), Betarello, Busson, (mijlocași), 
Perculani, Levopatto, Dezilazzo, Di 
Zitti (linia a treia), Faezi, Quinta- 
valla, Silinni (linia a doua), Taveg- 
ghia, Navarrini, Baldini( linia întîia). 
Caracteristicile echipei: tinerețea și o 
deosebită masivitate.

Majoritatea jucătorilor sînt foarte 
grei: Faezi are 97 kg., Levopatto — 
93 kg. In general, toți trec de 80 kg. 
și rețin atenția prin pregătirea lor fi
zică remarcabilă.

Catania 5 (prin telefon). Echipa re
prezentativă de rugbi a țării noastre 
a sosit în localitate în cursul zilei de 
joi în vederea meciului de rugbi cu 
naționala Italiei.

Interesul publicului sportiv din Ita
lia pentru acest eveniment de sfîrșit de 
stagiune rugbistică este deosebit de 
mare. întreaga presă italiană publică 
ample articole pe marginea întîln:rii, 
comentînd șansele echipelor și făcînd 
aprecieri pozitive asupra rugbiului 
mînesc. De asemenea, serviciile de 
leviziune s-au ocupat pe larg de 
prop’ata confruntare a celor două 
prezenta live.

Rugbiștii italieni s-au pregătit 

ro- 
te- 
a- 

re-

Rugbiștii italieni s-au pregătit in
tens în vederea meciului și se află la 
Catania de mai mult timp. In cursul

suedeză Norrkoping. La Santiago fot-: 
baliștii suedezi au întîlnit reprezenta
tiva statului Chile. Meciul s-a terminat 
la egalitate 0—0.

• In cadrul competiției „Cupa ora- 
șelor-tîrguri" echipa Budapestei a în
vins selecționata Zagrebului cu 1—0. 
Cum primul meci fusese cîștigat de 
fotbaliștii iugoslavi cu 4—2, ei s-au ca
lificat pentru turul următor.

In marele Palat al
GIMNASTICĂ Sporturilor din Mosco

va s-au desfășurat 
campionatele de gimnastică ale U.R.S.S. 
întrecerea feminină a prilejuit o mare 
surpriză, consemnînd victoria tinerei 
studente mediciniste Lidia Kalinina. 
Ea a întrecut pe Sofia Muratova, Po
lina Astahova, Larisa Latinina, 
ra Manina ș.a. La bărbați pe 
loc s-au clasat la egalitate de 
Boris Sahlin si Jurii Titou. 
.................... Selecționat»

Tatha- 
primul 
puncte

_ Selecționat» clubu-
Hochei pe gheată nlor din Moscova care 

întreprinde un turneu 
în Anglia a întîlnit la Edinburg for
mația profesionistă „Edinburg Royal". 
Hocheiștii sovietici au învins cu sco
rul de 10—3.

Congresului, în care țările din lagărul V v a v g *JLU * “A B • X* w
socialist erau în minoritate numerică,f A A AȚj*|Trt g Ml ET O 6 C AII 8 DTI Q

Aseară la Berlin

la

BERLIN 5 (prin tele/on de la cores
pondentul nostru GERHARD LERCH). 
Meciul revanșă- dintre echipele C.C.A. 
și Wissenschaft Humboldt Universităt 
din cadrui „Cupei Campionilor Euro
peni" s-a desfășurat aseară la Berlin. 
Cei 1000 de spectatori prezenți în sala 
Dynamo au avut ocazia să urmărească 
o partidă excelentă în care ambele for
mații au avut o comportare meritorie. 
La capătul unei lupte dramatice, victo
ria a revenit echipei C.C.A. cu 66—65, 
după ce la pauză oaspeții conduceau 
cu 34—26. Spre deosebire de primul 
meci, de data aceasta echipa germană 
a fost un adversar redutabil forma
ției militare. De altfel acest lucru l-au 
declarat după meci ambii antrenori ai 
echipelor, care au rămas plăcut impre-

Mâine, la Catania,

LUPTE

e In R. D. Germană a sosit forma
ția sovietică de hochei pe gheață Dina
mo Novosibirsk. In primul meci, oas
peții au învins cu 13—5 selecționata 
orașului Karl Marx Stadt.

La Brno echipa lo
cală Ruda Hvezda a 
întrecut eu 9—7 for

mația Motor Jena din R. D. Germană.
DA TIU UT Campionatele euro- 
rAHNAJ pene masculine de pa

tinaj viteză pe anul 
1959 se vor desfășura la Goteborg în 
zilele de 31 ianuarie și 1 februarie. 
Și-au anunțat pînă acum participarea 
sportivi din U.R.S.S., Norvegia, Fin
landa, Anglia, ...............................
mană.

TENIS

Olanda și R. 1). Ger-

După cum se anunță 
din Sydney jucătorul 
nr. 1 al Italiei Nicolo 

rănit tn cursul unui an
că nu va putea lua

Pietrangeli s-a 
trenament, așa 
parte la întîlnirea interzone din cadrul 
„Cupei Davis" Italia-Filipine care în
cepe astăzi.

Peste citeva zile își 
Tenis de masă vor începe turneul în 

R. Cehoslovacă echi
pele selecționate (bărbați și femei) ale 
R. P. Ungare. Jucătorii maghiari vor 
evolua în principalele orașe și vor lua 
parte la turneul internațional de la 
Plsen. Din lotul oaspeților fac parte 
campionul european Berczik, Foelai 
Sido, Moszoczi ș.a.

sionați de combativitatea cu care s-âf 
jucat. In majoritatea timpului echipa 
romînă a avut inițiativa conducînd 
uneori cu autoritate, în timp ce jucă- „az(je a(1 con(]lls doat. (jetorii echipei
trei ori (6—5, 23—22, 26—24) și att 
egalat de două ori (la 48 și 52). In 
schimb în ultimele secunde ale jocului 
la scorul de 66—65 gazdele au ratat 
prin Ritter două lovituri de pedeapsă.- 
Cele mai multe puncte au fost marcat- 
de Fodor (16), Nedef (12), Ntcules 
cu (12) și Testiban (11) pentru învin-i 
gători, și Kulick (21), Kriiger (13), 
Ehret (11) și Huss (10) pentru în-i 
vinși. După victoria obținută și la Ber
lin echipa C.C.A. s-a calificat pentru 
turul următor în „Cupa Campionilor 
Europeni".

Echipa noastră a făcut și ea, în 
cursul zilei de azi (n.r. ieri) un ușor 
antrenament de acomodare pe stadio
nul Municipal din Catania. Sportivii 
romîni manifestă o bună dispoziti- 
și așteaptă cu încredere momentul . 
trecerii, deși își dau seama de dificul
tatea nusiunu lor. Este de subliniat 
faptul că partida se va disputa în con- 
dițiuni de joc grele, deoarece în Si-- 
cilia plouă — cu foarte mici intermi
tențe — de 16 zile. Azi a apărut în 
sfîrșit soarele, lucru menit să aducă 
voia bună în ambe'e tabere.

Duminică reprezentativa țării noas
tre va alinia următoarea formație: 
Penciu—Teodorescu, Kramer, It ie, Bar
bu —■ Stanciu (C.limovschi), Ionescu— 
Niculescu, Graur, Zlătoianu—Melinte, 
M'adin—Pircălăbescu, Iordăchescu,
Sebe.

Partida va fi condusă de francezul 
Charles Durand.

La Orebro
Echipele de tenis de masă 
ale R. P. Romîne și Suediei 

și-au împărțit victoriile
Stockholm 5 (prin telefon de la re-' 

dacția ziarului Aftonbladet). Dubla în- 
tîlnire dintre reprezentativele de tenis 
{le masă ale Suediei și R. P. Romîne 
s'-a desfășurat joi seara în localitatea 
Orebro, în fața unui public numeros. 

• După partide iQteresănîe, victoriile att 
fost împărțite: oaspeții au cîștigat la 
fete cu 3—0, iar gazdele au ieșit în
vingătoare la băieți cu 3—1.

Iată rezultatele tehnice: echipe fe
mei : R. P. Romînă—Suedia 3—0 : Ma
ria Alexandru—B. Tegner 2—0 (13,
15) , Msria Biro—S. Tegner 2—0 (21,
16) , Maria Alexandru, Maria Biro—-
B. Tegner, S. Tegner 2—1 (—13, 17j 
14). Echipe bărbați: Suedia—R. P,. 
Romînă 3—1 : Larsson—Harasztosi
2—0 (14, 19), Borg— C'obrrz'an 2—1' 
(—21, 16, 22), Larsson, Borg—Haras
ztosi, Cobîrzan 0—2 (—19, —19)^
1 •’r'son— Cn’'î"zan 2—0 (18, 19).


