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In primele rînluri la locul ele muncă!
In aceste zile sportivii patriei noastre lucrează cu mint sporit alături 

de întregul popor muncitor, pentru traducerea in viață a sarcinilor trasate 
de documentele Plenarei C.C. al P.M.R. cu privire Ici dezvoltarea economiei 
naționale, pentru intlmpinarea cu noi realizări in producție a celei de a Xl-a 
aniversări a proclamării Republicii Populare Romine. Din nenumăratele scri
sori și corespondențe sosite la redacția noastră am ales două care ne rela
tează pe scurt despre frumoasa comportare a sportivilor in producție.
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Un nou succes ol mișcării noastre sportive

Consiliul orășenesc U. C. F. S. București 
șs-a îsi«lep]inii angajamentul anual 

cu privire la înscrierea de membri 
în U.C.F.S.

Sportivii din Capitala patriei noa
stre au sărbătorit în aceste zile o 
importantă victorie: îndeplinirea an
gajamentului cu privire la înscrierea 
a 2(10.000 membri în Uniunea d: Cul
tură Fizică și Sport. Vestea acestui 
deosebit succes s-a răspîndit cu iu
țeala fulgerului, constituind un pu
ternic stimulent în muncă și în ac
tivitatea sportivă pentru toți tinerii 
dki Capitală și de pe întreg cuprin
sul regiunii București, un imbold în 
obținerea de noi succese în cinstea 
celei de a 11-a aniversări a Repu
blicii Populare Romine.

Astăzi, în București se află 200.771 
membri U.C.F.S. care participă activ 
la viața sportivă. Tabloul de onoare 
al raioanelor Capitalei — care și-au 

deplinii și depășit angajamentele 
.male — se prezintă astfel :
Raionul V. I. Lenin: 22.225 membri 

U.C.F.S. ; Gh. Gheorghiu-Dej: 19.478; 
Grivița Roșie: 22.447; I. V. Stalin : 
42.525 ; Tudor Vladimirescu : 37.369 ; 
23 August: 22.277 ; N. Bălcescu :
20.225; 1 Mai : 14.225.

Noul succes al mișcării noastre de 
cultură fizică și sport este un bun 
prilej de analiză a activității desfă
șurate in orașul București în răstimpul 
de la reorganizare și pînă în pre
zent.

Pe baza angajamentelor pe care 
sportivii și le-au luat în cadrul adu
nărilor generale ale colectivelor spor
tive, consiliul orășenesc U.C.F.S. Bucu
rești și-a propus să atragă în anul 
1958 — 200.000 membri în U.C.F.S. 
Aceasta reprezenta în fapt o puter
nică dezvoltare a mișcării sportive 
din Capitală, consolidarea organiza

ta competițiile papilare organizate amil acesta in Capitală s-au prezentat 
la start muneroși tineri care apoi au devenit membri U.C.F.S. și entuziaști 

propagandiști ai sportului.
torică a noilor organizații sportive 
și desfășurarea unei intense activități 
competiționale. Cit sprijinul entuziaști
lor activiști sportivi a fost realizat și 
depășit acest angajament. Competițiile 
organizate cu prilejul Spartachiadei 
de vară a tineretului, crosurilor de 
mase „Să întîmpinăm 1 Mai" și „Să 
întîmpinăm 7 Noiembrie", campiona
tele de casă ale colectivelor sportive, 
campionatele orășenești și raionale, 
sutele de competiții desfășurate în cin
stea sărbătorilor tradiționale ale po
porului nostru și nenumăratele între
ceri inițiate de către consiliile colec
tivelor sportive au atras pe terenurile 
de sport zeci și zeci de mii de tineri

care au devenit apoi membri ai 
U.C.F.S. și entuziaști propagandiști 
ai sportului. Sub îndrumarea perma
nentă a organizațiilor de partid și cu 
sprijinul organizațiilor U.T.M. și al 
comitetelor sindicale s-a organizat te
meinic activitatea colectivelor sportive, 
astfel incit membrii U.C.F.S. sînt a- 
ciim angrenați intr-o continuă activi
tate competițională, au la dispoziție 
material, echipament și baze sportive 
suficiente pentru practicarea sportului 
preferat.

Paralel cu munca de atragere de 
noi membri în U.C.F.S. s-a desfășurat 
și acțiunea de strîngere a cotizații
lor. Astfel, piuă acum s-au strîns 
643.324 lei cotizații, și sînt create 
toate premizele pentru ca în lunile 
viitoare această sumă să crească sim-- 
țitor atît prin punerea la zi a res- 
tanțierilor cit și prin atragerea unor 
noi tineri în U.C.F.S. In acțiunea de 
strîngere a cotizațiilor la loc de frunte 
se situează raionul Tudor Vladimi
rescu, care a realizat 121.006 lei.

O importantă inițiativă care a con
tribuit la atragerea de noi membri 
în U.C.F.S. și la strîngerea la timp 
a cotizațiilor a constituit-o organiza
rea competițiilor sportive populare și 
a celor cu participarea exclusivă a

II. NAUM

(Continuare in pag. 6)

In plină campanie agricolă de vară 
i-am în-tilnit pe studenții de la 
Institutul de Cultură Fizică pe 

ariile stațiunii experimentale de 1a 
Săftica. l-am regăsit apoi pe șantie
rul de la Arenda. In aceste zile, i-am 
revăzut în diferite sectoare ale uzi
nelor Mao Tze-dun din Capitală. Pre
zența lor a fost regată, și de astă 
dată, tot de o acțiune patriotică. Era 
un răspuns înflăcărat la chemarea 
adresată tuturor studenților din Bucu
rești, de <jătre organizația U.T.M. a 
Universității C. 1. Parhon: „Zece zile

muncă patriotică, nu pînă la sfirșitul 
anului, oi într-un interval mai scurt 
— ne spunea tovarășul asistent Ni- 
colae l'orțu, secretarul organizației 
U.T.M. a institutului. Iar prezența 
noastră la aceste uzine are și o altă 
semnificație. Intre noi și tineretul de 
aici s-au statornicit relații de strînsă 
prietenie, traduse fie prin pregătirea 
în comun a unor festivaluri artistice, 
fie prin experimentarea gimnasticii de 
producție, sau prin sprijinul dat în 
munca de instruire sportivă. Prietenia 
cu tineretul uzinei îi determină

de muncă patriotică pe an!“

Un număr de 324 de studenți și 
cadre didactice — în majoritate 
membri ai organizației de ti

neret — veniseră Ia uzinele Mao 
iTze-duu pentru a contribui la valo
rificarea rezervelor interne ale între
prinderii. „Studenții noștri sînt hotă- 
SUl șă presteze cele 80 de are de

pe studenții noștri să desfășoare o denți se

Midi, n-a cunoscut o clipă de răgaz. In 
mai puțin de o oră, întreaga lucrare 
era terminată. In alt sector, studenții 
adunaseră în stive uriașe cantități 
Însemnate de fier vechi. Neguța Mă- 
creanu din anul II, Petre Paraschiv 
și loan Hantău, ambii din anul I, 
Grigore Nicolae din anul HI s-am 
remarcat prin dragostea lor pentru 
muncă, prin spiritul lor organizatoric. 
Pînă la terminarea timpului de lucra, 
studenții icefiști au executat și alte 
munci: au descărcat trei vagoane de 
cocs și au triat aproape 200 de bu
toaie de spirt industrial.

înainte de a părăsi uzinele, mai 
multi studenți, printre care Mihai We
ber. Elena Nedelea, Xenia Pantelimon, 
și asistenții Teodora Predescu și Ca
rol Bedo au propus ca din fierul co
lectat să se scoată o șarjă. Propune
rea a stîrnit multă însuflețire. Cîteva 
clipe mai tirziu, o delegație de stu-

muncă mai rodnică, mai avîntaită"...
a, studenții icefiști au muncit la 

uzinele Mao Tze-dun cu mare 
avînt I In hala sectorului de 

montaj, de pildă — unde avea de dega
jat o suprafață de aproape 409 m de 
moloz — grupa de studenți, condusă de 
asistenții Haralambig Firan Iosif

afla la sediul organizației
U.T.M. a uzinelor, unde se stabilea 
ca șarja să aibă loc chiar în ziua 
următoare...

n secția turnătorie, pregătirile 
pentru șarjă sînt terminate încă 
din primele ore ale dimineții. 

Maistrul Ion Gașpar, la cuptorul că- 
ruia urmg șă aibă toc evenimentul»

CLUJ... Echipa feminină de volei 
„Someșul" este bine cunoscută nu 
numai în orașul nostru, ci și în rîn- 
durile tuturor sportivilor. Tinerele ju
cătoare clujene sînt neînvinse pînă 
acum în campionat și merg cu pași 
siguri spre titlul de campioane repu
blicane. Cum se comportă aceste va
loroase sportive în producție ? Cum 
răspund ele chemărilor Partidului ? La 
aceste întrebări răspunsul îl afli lesne 
făcînd o vizită la fabrica de țigarete 
din Cluj. După cum ne spunea tov. Ion 
Mureșan, secretarul organizației de 
partid a întreprinderii, muncitoarele fa
bricii au discutat cu mult interes re
centa Expunere făcută de Tov. Gh. 
Gheorghiu-Dej fă ședința plenară a 
C.C. al P.M.R. din 26—28 noiem
brie 1958, și și-au luat o seric 
de angajamente, plrintre care și acela 
de a realiza în următoarele luni eco
nomii în valoare de patru milioane 
lei. Printre muncitoarele care duc la 
îndeplinire cu hotărîfe acest angaja
ment se află în primele r înduri și com
ponentele echipei de volei. De aceea, 
fabrica de țigarete din Cluj se mîn- 
dreșle cu sportive ca Domnica Costic, 
laborantă și controloare de calitate la 
secția materie primă, Maria Botezan 
și Maria Zelciu, muncitoare la secția 
împachetat. Margareta Olah din secția 
„confecționarea țigărilor de foi", Ma
ria Nilaș — mașinistă la secția țiga
rete, ca de altfel majoritatea voleiba
listelor, care nu precupețesc nici un 
efort pentru realizarea acestei sarcini.

R. FISCH, corespondent regional

OȚELUL ROȘU... La 26 noiembrie 
a fost îndeplinit planul anual la Oțelă- 
ric. In aceeași zi a fost realizat și pSa- 
nul pe anul 1958 la valoarea produc
ției globale pe întreaga întreprindere 
In ziua de 30 noiembrie secția laminai 
de tablă a dat ultimele tone de lânii 
natc în contul anului curent. La î 
decembrie s-a îndeplinit planul anuai 
la laminor la rece și la 6 decem
brie la secția laminor de profile 
Uzina Oțelul Roșu lucrează de pi 
acum în contul anului 1959...

Aceste știri ne bucură mult .și sim
țim o adevărată mîndrie cînd aflam că 
din rindtil vrednicilor muncitori meta- 
lurgiști de Ia Oțelul Roșu continuă să 
se evidențieze sportivi cunoscuți. Ast
fel, talentatul boxer Petru Stîngu est< 
unul dintre fruntașii secției laminor Ia 
rece, secție care de aproape două sap- 
tătnîni lucrează în contul anului viitor. 
De asemenea, pe fotbaliști aprecialici 
Ion Birău și Francisc Cerna îi găsești 
merett printre evidențiații în produc
ție. Ei sînt lăcătuși pricepuți ai atelie
rului mecanic. Calitatea muncii lor este 
deseori apreciată la secțiile oțelări, 
și laminoare, unde ei execută lucră 
rile întotdeauna înainte de termen. Ara 
dat doar cîteva exemple din cele multe 
pe care le oferă zecile de sportivi 
ai uzinei, care muncesc cu rîvnă în 
cinstea zilei republicii noastre dragi

ROMULUS și ZENO RADU, coresp.

Rezultate normale în etapa Se ieri 
a campionatului republican Se hochei

loto: B. Ciobanii

) 
asupra campiona- 
hochei pe gheață f

Fază din meciul Voința M. Ciuc — 
Șurianul Sebeș, disputat ieri diminea
ța. (Citiți amănunte 
tulul republican de 
în pag. a 8-a)

n-a uitat nici -un amănunt. La reali
zarea șarjei vor fi prezenți și stu
denții de la I.C.F. A fost doar do
rința lor, aceea de a fi martorii unei 
șarje închinate apropiatei aniversări 
a proclamării

Ora 9,55...
și muncitorii din secția turnătorie fac 
cerc în jurul
prinde pe toți, deopotrivă, 
șarjă obișnuită...

Cîteva clipe înaint: di ora Kt. 
Ultimele beoulețe roșii și verzi de la 
tabloul de comandă al cuptorului se 
aprind pe rînd. Începe șarja ! Cele

Republicii !
Studenții de la I.C.F.

Conferința reprezentanților 
federațiilor de baschet 

din țările balcanice
La sfîrșitul acestei săptămîni, ca-f 

cubicului. Emoția ii cu-f Pitala tării noastre găzduiește confe- 
___________ Nu e o\ rința reprezentanților federațiilor de 

’ baschet ale țârilor balcanice. In ca
drul acestei conferințe, care va avea 
Ioc sînibălă și duminică, se vor dis
cuta toate problemele legale de rclua- 

__ _ ____ .... j_ . _ __ rea campionatelor balcanice pentru 
4,5 tone ^de fier vechi" introdus: în) echipele masculine de baschet ale R. 
cuptor, se transformă într-o masă in-S P. Bulgaria, R. P. Albania, Turcia,

* ... ..... . Qrecja, ppp Iugoslavia și R. P. Ro-
niînă. De asemenea, se vor discuta și 
o serie de amănunte organizatorice 

șir. Apoi, cînd / legate de întrecerile balcanice de 
vestește: ”‘?va"ă baschet care se vor desfășura în 1959 
e tern mata ! .( la București. Pînă acunt și-au anunțat 
puternice ura parțicjparea; Bojidar Takev, membru 

emojonan j federația bulgară de baschet și /V- 
takol Turgut, președintele federației de 
baschet și volei din Turcia. De aseme
nea și-a anunțat sosirea și Williams 
Jones, secretarul general al Federației 

JIBERIU STAMA }Internaționale de Baschet» _

oandescentă, apoi alunecă — șuvoi, 
de foc — prin jgheaburi către oala 
de turnare. Impresionantul proces de 
muncă este urmărit cu respirația în
tretăiată, minute în 
maistrul Ion Gașpar 
răși studenți, șarja 
din piepturi izbucnesc 
Atmosfera este însuflețită, 
tă. Muncitorii și studenții se îmbră
țișează, schimbă buchete de flori. Ice- 
fiștii sînt mîn-dri de șarja lor. Pri; a 
lor șarjă !



IERI Șl AZI IN REGIUNEA BACĂU In regiunea 'i

Orașul Bacău se mindrește astăzi cu

Bacău
numărul membrilor
U.C.F.S. a ajuns la

un nou și frumos stadion, o construcție care subliniază in mod grăitor dezvoltarea activității sportive din această 
parte a țării

© oraș Bacău: 10.C96 ® oraș Ro
man: 5.503 ® oraș Piatra heamț: 
5.927 © ra’on Bacău: 10.210 © ra
ion Buhuși: 7.183 e raion Bicaz: 
3.163 © raion Moinești:. 12.681 
© raion Adjud: 5.671 © re ion 
Piatra Neamț: 8.625 o ra’on Ro
man: 11,574 <3 raion Tg. Cena: 
11.689 • raion Tg. Neamț: 5.438 
• raion Zaletin: 3.893

te îndeamnă spre 
cu privirea de pe

Nu numai dorul de drumeție 
moașele așezări pe care Se cuprinzi 
Ceahlăului. De aeo'.o, de sub umbra codrilor de brad, 
care se avîntă îndrăzneții plutași 
meni, pe alții care asemenea lor 
vărat eroism acolo în nunele și 
Zejneș, pe marile șantiere de la 
chenare căreia îți pare rău că 
citeva zile...

neasemuit de fru- 
ctilmilc semețe a'e 
se zăresc apele pe 
vezi pe acești oa- 
prin fapte de ade-

Astăzi Peste 100.00® de sportiva
de pe Bistrița. Să-i
s-au făcut cunoscuți
sondele de la Moineștî, Comănești și 
Bicaz sau Săvineșt:, iată o puternică

nu-i poți răspunde decît cu un popas de

Ce să alegi din noianul impresiilor 
pe care le culegi astăzi într-o vizită 
în regiunea Bacău ? Sînt atît de 
multe faptele care vorbesc despre 
înfîoriioarea dezvoltare a sportului în 
această regiune îneît cu greu te oprești 
asupra celor care ți se par mai grăi
toare.

Entîlniri pe stadioane...

devenit un lucru mai mult de-

Du ani în unnă De 7 ori mai rnulți sportivi decît

în Romînîa burghezo-moșlereatcă

am 
abor- 
acest 
urmă 
timp

(instruiți de

să ne
acum

in-

am reușit să ne reunim in 
Cultural-Sportivă C.E.R. Ba
in afară de fotbal, se mai 
boxul, ciclismul, atletismul,

Cînd 16 aticii 
reprezentau un... record 

Privindu-l pe bătrinul pensionar 
re-și aprindea tacticos țigara, 
iui o clipă de reținere. Să 
’un o. discuție despre spori cu 
n care a lăsat de atita timp în 
iii tinereții ? N-am avut l isă
1 dăm răspuns acestei dileme, fiindcă 
umitru Chirică a și început 
mestească: „Ei, dragii me'.. 
; de an:, cînd am pus pentru prima
tră piciorul pe un „teren de sport" 
crurile se petreceau cu totul altfel 
cit azi. Cu o minge făcută din cilii 
inoetită i:i citeva cirpe, jucam fot- 

d pe un maidan. Mai tlrziu, prin 
'21, cind am venit in Bacău, am i:i- 
•rcat, alături de cîțiva muncitori ce
rșii, pasionați al sportului, să
hebăm un club sportiv al nostru, al 
mcitor'dor. A fost tare greu. "Abia 
in 1926 
iociotia 
u. Aici, 
acticau
mrtastica acrobatică și popicele. Pa
iele materiale sportive erau cumpă
ta din cotizațiile pe care le plăteam 
ii, membrii clubului, iar echipamen- 
! și-l confecționa flecare acasă. In- 
■cam uneori să cerem și ajutorul 
măriei sau al prefecturii, dar pri- 
mi numai refuzuri categorice. Ne 
jutam“ imprtimutînd la Bancă sume 
ci pentru care ni se luau dobînzi... 
ui. Intr-un cuvtnt, ne jefuiau. Dra- 
siea pentru spori este puternică și 
linge orice greutăți. Așa se face că, 

ciuda opreliștilor patronilor și a

autorităților de atunci ne-am dus to
tuși activitatea mal departe. In afară 
de fotbaliști, așa cum spuneam, in club 
mai erau opt gimnasti
un... elev de liceu), 12 boxeri, 8 ci
cliști, cîțioa popicari și 16 atleți — 
cifră record l — aceștia din urmă ne- 
avind niciodată pantofi sau echipa
ment. tn ceea ce privește numărul 
spectatorifpr. .trebuie să vă spun că la 
cea mai interesantă intilnire a echipei 
noastre de fotbal (meciul cu Ripensia), 
cind am înregistrat de altfel și recor
dul încasărilor, au venit doar citeva 
sute de spectatori. Aceștia erau tot 
muncitori de ai noștri, deoarece patro
nii umblau după... gratuități/ Poate 
vreți să știți și cum se desfășurau an
trenamentele ? După 12-14 ore de muncă 
istovitoare veneam pe stadion și în
cercam cu modestele noastre cunoștin
țe să facem antrenamente care să nu 
ne ceară un prea mare consum de 
energie și care, totuși, să ne asigure 
un oarecare progres. Uneori reușeam, 
de cele mai multe ori nu. Iarna era 
mai greu. Antrenamente nu mai pu
teau să facă decit popicarii și boxerii. 
Aceștia din urmă foloseau o sătiță în
tunecoasă de la intrarea in popicărie... 
Acestea erau condițiile in care făceam 
noi sport la Bacău și tot la fel și in 
alte orașe din fostele județe Roman, 
Piatra Neamț și Bacău.

Așa se făcea sport pe meleagurile 
Moldovei cuprinse intre Ceahlău și Bis
trița... Așa se făcea sport în întreaga 
Romînie In anii dinaintea eliberării...

1944 existau — aproximativ 
de sportivi legitimați. Astăzi, 
în regiunea Bacău, 101.429 de 
ai muncii practică diferite ra

Se știe că în Romînia dinaintea 
anului 
15.000 
numai 
oameni
muri de sport. Să nu uităm că a- 
ceasta înseamnă de 7 ori mai mult 
decît numărul sportivilor din România 
înainte de eliberare, 
elocvent ?...

Fotbaliștii de la 
cei de îa Flacăra 
Buhuși și C.S.A.

Ce poate fi mai

A
cît obișnuit ca tineretul din satele 
și orașele regiunii Bacău să se în- 
tîlnească zilnic pe stadioane și tere
nurile de sport. La marile competiții 
de mase numărul celor oare iau parte 
Ia întreceri este de-a dreptul impresio
nant. Astfel, la tradiționalele compe
tiții de cros s-au întrecut numai în 
acest an peste 70.000 de tineri și 
tinere, iar la ediția de vară a Spar- 
tachiadei au luat parte 73.847 oameni 
ai muncii. O frumoasă sărbătoare spor
tivă au constituit-o întrecerile din 
cadrul „Cupei Moldovei" la care — 
dîn regiunea Bacău — au participat 
11.282 atleți, 4.270 voleibaliști, 860 
giînnaști și 4.221 fotbaliști. La cam
pionatele de casă ale colectivelor spor
tive organizate cu mult succes la 
Steaua roșie, Locomotiva, Partizanul- 
B-acău, Hîrtia, Voința și 8 Martie-Pia-

tineri și tinere au participat la fes
tivalurile raionale și orășenești.

Dintr-o cit de sumară trecere în 
revistă a succeselor repurtate în re
giunea Bacău nu poate desigur să 
lipsească larga dezvoltare pe care a 
cunoscut-o gimnastica de producție. 
Recordul în această privință il deține 
colectivul sportiv Partizanul Bacău, 
unde toți muncitorii sînt angrenați în 
practicarea 
Cu același 
gimnastica 
întreprinderi
Proletarul Bacău, 
Steaua roșie Bacău, 
trale 
man.

gimnasticii de producție, 
succes a fost introdusă 

de producție și în alte 
cum sînt: I.M.S. Roman, 

Textila Buhuși, 
Atelierele Cen- 

Moinești, Tehnica Confecții Ro-

Alte mărturii... l

trecut existau în regiunea BacătlIn
cîteva terenuri de sport. Le număra 
pe degete. Astăzi... Dar, iată o ultimă

ransformări'

Zum s-ar îi putut dezvolta 
irtul în urmă cu 15—20 
? Pe vremea aceea, câ
nii treierau cu „umb'.âciu- 

(două bețe legate între 
) și scoteau petrolul cu 
barele învîrtind în jurul 
(ului, pînă cădea frînt de 
aseală calul acoperit cu 
sac pe cap. Pe vremea a- 

:a, cînd moșiile lui Sturza 
întindeau pe mai bine de 
000 de hectare pe toată 
lea Bistriței, cînd industri- 

și moșieri ca prințul Gni- 
Brătianu, A. Constantine- 

i-Porcu, M-anolescu Strun- 
și alții stăpîneau codrii 

nțiior de la Droștcni la 
zlău și Oituz, de ia Mir- 
ti și pînă hăt departe spre 
. Frumos și Iași, precum 
fabricile și cîmpiile, cum 
r fi putut vorbi despre o 
ivitate sportivă și, .nai 
s, de un sport al maselor?

Dinamo 
Momești,

Bacău, handbalișlii 
de la Victoria Bacău, voleibaliștii de
la Voința sau baschetbaiiștii de la 
C.S.A. Bacău participă cu succes în 
campionatele țării. Cu același senti
ment de mîndrie vorbesc activiștii 
sportivi din regiunea Bacău și despre 
echipa feminină de gimnastică de la 
Steaua roșie Bacău, despre jucătorii 
de popice de la Unirea-Roman, despre 
tinerii rugbiști de Ia Laminorul-Ro- 
inan.

In campionatele regionale 
desfășoară la diferite ramuri 
sînt angrenate 84 echipe, iar 
pionateie raionale peste 200 
In aceste echipe activează 25 sportivi 
de categoria I, 129 da categoria a 
II-a și 675 de categoria a IlI-a. 
Numărul recordurilor regionale dobo- 
rîte în anul 1958 se ridică la 34...

Dar în regiunea Bacău nu s-au în
registrat succese numai în sportul 
de performanță, ci îndeosebi în ac
tivitatea de mase.

Ciubăre și „umblăciuri“...

Existau în fostele județe Ba
cău, Roman și Piatra Neamț, 
care alcătuiesc astăzi regiu
nea Bacău, mai bine de 
100.000 de oameni care nu 
știau să descifreze slovele. 
Și, peste tot, în bojdeucile 
dărăpănate, stăpînea mizeria 
și foametea. Cele cîteva echi
pe de fotbal sau de oină exis
tente pe atunci arătau doar 
c.ă oamenii doresc ca odată 
și odată sportul să devină 
un bun al lor.

Poate că nici în visurile lor 
cele mai îndrăznețe oamenii 
de prin părțile Bacăului, care 
cu ani 
barele 
vedeau 
moașă,
așa cum ți se înfățișează as
tăzi regiunea Bacău. Ce 
transformări neasemuit de 
minunate s-au petrecut ,și în 
această parte a țării! Au apă-

in urmă foloseau ciu- 
și umblăciurile, nu 
o grădină atît de fru- 
atît de înfloritoare.

rut orașe noi, se înalță mă
rețul izvor de lumină și putere 
de ta Bicaz. La Borzești, bocă
nești sau Săvincști se înfăp
tuiesc adevărate „minuni" 
ale construcției noastre socia
liste. Pc fostele moșii s-au 
închegat puternice gospodării 
agricole colective, s-au orga
nizat tot mai multe S.M.T.- 
uri; producția de energic elec
trică a crescut de.70 de ori 
cea a materialelor de cons
trucții de 624 ori, iar produc
ția industrială globală iuînd 
drept comparație anul 1948 
—- a ajuns în 1957 la 440,8 
la sută. Dar, cîte alte aseme
nea mărturii ale muncii noas
tre noi nu te întimpină la 
fiecare . pas dacă pornești la 
drum prin orașele și 
regiunii Bacău I

In anii luminoși ai

mutai nostru democrat

satele

regi-

popu-

Bacău, 
Textila

sportive 
în cam- 
formații.

Iar, prin grija Partidului, re
giunea Bacău s-a transformat 
dintr-o așezare agricolă îna
poiată într-o puternică regiu
ne industrial-agrară. S-a 
schimbat cu totul și viața oa
menilor. Belșugul pătrunde în 
casele muncitorilor și țărani
lor odată cu lumina culturii, 
cu dragostea de viață. Era 
firesc ca în aceste condiții, 
numai în aceste condiții, spor
tul să se bucure de o dez
voltare uriașă și pe meleagu
rile băcăoanilor. Astăzi, re
giunea Bacău a devenit un 
adevărat centru sportiv și 
din șalele de pe malurile Bis
triței, din așezările de la poa
lele Ceahlăului, din noile p- 
rașe ale regiunii, ne socesc 
mereu mai multe veșii care 
vorbesc, despre 
obținute 
tulul.

noi victorii 
în domeniul spor- 

>■

Creșterea numărului de sportivi in regiunea Bacău

Laminorul, Șantierul și U- 
Roman ca și în celelalte 
colective sportive din re-

tra Neamț, 
nirea 
peste 
giune se-ntrec zeci și zeci de mii de 
tineri și tinere. O mare dezvoltare a 
cunoscut in ultimii ani sportul sătesc. 
Astăzi, în colective ca Avîntul din 
comuna Valea Rea, Oituz din comuna 
Grozești, Viață Nouă din comuna Bîr- 
găoani sau Zorile din comuna Păs- 
trăveni se desfășoară o bogată acti
vitate sportivă. Duminicile sportive 
cum sînt, de exemplu, cele organizate 
în comunele Sagna, Văleni, Trifești, 
Ion Creangă, Icușești, Bira, Cordun, 
Dulcești, Bozieni, Tămășeni, Parincea, 
ltești, Răcăciuni sau Dragomirești sînt 
tot atîtea prilejuri de pasionante și 
spectaculoase întreceri sportive, lată 
și un alt exemplu: peste 12.000 de

din
400

situație statistică a bazelor sportive: 
166 terenuri de fotbal, 356 volei, 109 
curse cu obstacole, 14 piste de atle
tism. 3 bazine dî înot, 26 terenuri de 
baschet, 30 poligoane, 49 arene de 
popice, 16 săli de sport... Mai sînt 
oare necesare comentarii ?

O puternică mărturie a dezvoltării 
sportului în această regiune o con
stituie și marele număr de activiști 
obștești care muncesc cu dragoste, 
entuziasm și pricepere pentru pro
gresul activității sportive. In consiliile 
colectivelor sportive muncesc aproape 
3000 de activiști obștești, în comisiile 
pe ramuri de sport și în consiliile 
U.C.F.S. peste 600, în comisiile de re
vizie aproape 1.200 etc. Peste 500 de 
instructori voluntari și 40 de profe
sori de educație fizică contribuie, de 
asemenea, la dezvoltarea sportului în 
regiunea Bacău.

~~—-------— 4c —
Părăsind Bacăul credeam că am cuprins principalele aspecte noi, ca

racteristice dezvoltării sportului din această regiune. Nu era adevărat. Pe 
drum am întUnit cîțiva pionieri grăbind către terenul din curtea 
unei școli. I-am privit o clipă și ne-am amintit că tocmai despre ei, despre 
sportivii de miine ai regiunii, uitasem să vorbim. Ne-am redeschis bloc-, 
notesurile, am întrebat și... am notat cu bucurie: La Spartachiada pionierilor 
și școlarilor au concurat peste 2000 de participanli. Este un simplu fapt. El 
iși are insă semnificația lui deosebită. Dincolo de cifrele care ne-au înfățișai 
entuziasmul micilor sportivi din satele și orașele regiunii Bacău am făcut 
astfel cunoștință și cu dezvoltarea iot mai puternică a sportului in rindurile 
tineretului școlăresc.

...Cite lucruri și fapte n-au rămas totuși pentru noi și noi viitoare, 
reportaje! Prin grija Partidului nostru sportul a cunoscut și in regiunea 
Bacău nenumărate succese. Și, acestor succese, li se vor adăuga miine altele, 
mai multe, mai frumoase.

DAN GIRLEȘTEANU 
HRISTACHE NAUM



Studenți fruntași — sportivi fruntași!
— Printre sportivii de la Știința Cluj —

Mă aflam zMe trecute la sediul 
clubului sportiv Știința Cluj, în cău
tarea unui subiect de reportaj pen
tru pagina sportului universitar. Erau 
acolo sumedenie de studenți, membri 
ai diverselor echipe ale Științei, care 
între două ore de curs sau de labora
tor se repeziseră să mai afle ceva 
noutăți... Cei mai mulți dintre ei co
mentau cu aprindere insuccesul echi
pei lor de fotbal în partida cu Pe
trolul și... nu-și puteau ascunde în
grijorarea pentru viitorul Științei în 
categoria A. Discuția lor, seriozitatea 
cu care tratau această problemă, ca

TOT! FOTBALIȘTII, STUDENT! CONȘTIINCIOȘI...
*..sau cum se explică succesul echipei G S« II. 

București in prima parte a campionatului 
categoriei C

Pentru cei care au urmărit tn se
zonul trecut echipa de fotbal C.S.U. 
București, faptul că ea a retrogradat 
dim categoria B a apărut ca urmare 
firească a comportării slabe, nesatis
făcătoare pe care au avut-o cei mai 
mulți dintre jucători, a lipsei lor de 
dragoste și atașament față de echipă. 
Promotori ai acestei atitudini erau ju
cătorii Semenescu, Dănciulescu și alin. 
Antrenorul Humis n-a făcut nimic 
pentru a îndrepta lucrurile și prin pa
sivitatea sa a îngăduit unor sportivi 
să-și neglijeze total îndatoririle profe
sionale.

Astăzi, situația este radical schim
bată. Nu ne referim doar la faptul — 
îndeajuns de concludent — că echipa 
se află pe primul loc în seria a IlI-a 
a categoriei C, fără să fi suferit vreo 
tnfrîngere, ci mai ales la atmosfera să
nătoasă care domnește în rîndul jucă
torilor. Noii antrenori, G. Ola și N.

Studenți și studente!
Participați in număr 

cit mai mare la in- >
* 

treceri'e din cadrul A
Spartachiadei de iarnă ț 

a tineretului.

Competiții.,.
La lașa. Cupa anilcr V la faîbal
Dtioi inițiativa catedrei de educație fV 

Zică și a Asociației Studenților din ins
tituitul Politehnic Iași, s-a lu’-t hota- 
rîrea ca începînd cu acest an universi
tar să se organizeze cu regularitate 
„Cupa anilor v la fotb?.I“. Prima ediție 
a Cupei, care s-a încheiat z le’e trecute, 
a revenit reprezentativei fotbaliștilor din 
anul V ai Facultății de industrie ușoară, 
care în finală și-au învins colegi de 
an de la mecanică cu scorul de 2-1 (0-1).

Competiția a stîrnit un interes deo
sebit în rîndul studenților d n an i mai 
mici, care șl au propus să organizeze Ș» 
el asemenea întreceri la fotbal, volei, 
baschet sau atletism. Sînt deci perspec
tive frumoase pentru dezvoltarea com
petițiilor sportive studențești în cen
trul universitar Iași.

ȘTEFAN TABUȘCA, coresp. 
P
î —la București „Cu»a anilor I 

Ia voiai"
i

In cinstea zilei InstltutuAal Med’ioo- 
Farmaceutic din București, Asociația 
Studenților din I.M.F., împreună cu ca
tedra de educație fizică au organizat o 
competiție de volei deschisă tuturor 
Institutelor de invățlmîrt superior 
Capitală și intitulată ,,Cupa anilor T.“. 
La întreceri au participat relecționafele 
a opt. institute: I P.B., I M F., I.S.r,,
I.P.G.G  , „Wxim Cork?*, Inst, de Artă, 
Inst- de Arhitecturii și Universitatea 
C.I. Parhon. Ceh două cupe puse «n 
joc au for.t cișttșate de formațiile Unl- 
versit C. I. Parhon (ia fetei șl Tnst de 
Stilnte Econcm’cc (’a bă’e-i). 
organizatorilor de a angrena în activi
tatea conxpetiț’onală ci sub aiceastt fer
mă pe studenții mulul I a foct pr’ni ti 
de partid cu mu’t entn'-las’n-
„Cuipa anTor T ‘ la volei tinde să de- 
£lnii o competiție tradițională a 

și amintirea „galeriei" pe care o fă
cuseră în ajun, la meci, păreau că 
mi-au rezolvat subiectul reportajului. 
Pînă la urmă însă, m-a atras o altă 
discuție în care nu se pomenea despre 
sport, ci despre treburile cărții, ala 
facultății. Un tinăr mic de stat, po
vestea tovarășului Mircea Gogonea, 
coordonatorul tehnic al clubului, des
pre succesul dsoselyt pe care-1 avu
sese la o lucrare de contrai. Iată 
deci ideea reportajului !...

Alexandru Bugariu, căci despre el 
este vorba, este student în anul IV 
la facultatea de chimie și totodată

Roșculeț, au pornit la treabă cu un lot 
nou în care majoritatea jucătorilor au 
debutat în această toamnă într-o com
petiție oficială 1 Cum s-a făcut această 
reîmprospătare ? Antrenorii au urmă
rit cu atenție întîlnirile de fotbal între 
echipele institutelor din București, re- 
erutînd pentru secția de fotbal a clu
bului pe cei mai ialentați studenți. De 
asemenea au fost promovați cîțiva 
dintre jucătorii echioei de juniori. A- 
ceastă acțiune a dat roade depline. Ju
cători noi, ca FI. Urseanu, Tvetco 
Krst-ici, Gh. Ghimpețeaiju și Stoian 
Morar au corespuns întru totul în me
ciurile susținute. Antrenorii se strădu
iesc să înlăture mentalitatea greșită a 
„senatorismuhii de drept". Cei 21 de 
sportivi din lotul echipei sînt JUCĂ
TORI ; niciodată ei n-au fost împăr- 
țiți în TITULARI și REZERVE.

După ultimul meci, cel de la Tîrgo- 
viște, am avut prilejul să stăm de vor
bă cu antrenorul Gh. Ola. „Părerea 
mea — ne-a declarat el — este că suc
cesele din acesta prima parte a cam
pionatului se datoresc faptului că ju
cătorii au acordat toată atenția atît 
pregătirii lor profesional-ideologice cît 
și pregătirii sportive. Ne mândrim 
cu sportivi ca Urseanu (Chimie), Soo 
(I.C.F.), Tendler (Politehnică) care în 
ultima sesiune de examene au obținut 
calificative foarte bune la toate dis
ciplinele. Și ceilalți jucători au o si
tuație bună Ia învățătură. Altfel, nici 
n-ar face parte din lot... Echipa se 
bucură de un sprijin permanent din 
partea secției de fotbal C.S.U.B., con
dusă de prof. ing. Mircea Poste-lni- 
cesou".

DOREL DOLBERG 
corespondent

competiții...
șl se va organiza în fiecare an între 
datele de 15 octombrie și 25 noiembrie.

555 trăgători la stort S
Comisia sportivă a consiliului Uniunii 

Asociațiilor Studențești din București, 
în colaborare eu Clubul Sportiv Univer
sitar și catedrele de educație fizică, au 
organizat o serie de manifestații sportive 
în întîmninarea celei de a IlI-â confe
rințe a U.A.S.B.

Unul dintre cele mal reușite con
cursuri a fost acela de tir desfășurat 
între 23 noiembrie și 6 decembrie 
poligoanele „Gh. Vasillchi** și I.C.F. La 
întreceri a luat parte un număr re
cord de trăgători: 555 (441 studenți șl 
114 studente)!

Iată rezultatele înregtstrarte: începă
tori (armă sport 10 foctrl culcat, 50 m.) 
Fete: i. Ingrid Kappler (I.C.F.) 94 p;
2. Sevastlța Potenki (I.P.B.) 87 p; 3. Lu 
cia Tipțeriu (I.C.F.) 85 p; Băieți: 1. C. 
Bălan (Arhit.) 90 p; 2. F. Votnescu 
(Univ. Parhon) p; 3. I. Nimițan 
(I.P.B.) 89 p; AVANSAȚI: (3x10 focuri). 
Fete: 1. Ingrid Kappler (I.C.F.) 237 p: 2. 
Ioana Soare (Univ. Parhon) 227 p; 3. Ște 
fania Matara (I M'.F.) 214 p; Băieți: 1. E. 
Iaoovlev .’Agr.) 256 p; 2. N. Br^tu (I.P.B.) 
24-3 p; 3. N. Mitrei (TJP.B.) 241 p. In 
clasamentul general p^ echipe pe pri
mele locuri s au situat: 1. I.C.F. 1930 p; 
2. I.P.B. 1941 p; *3. Tnst. Agronomic 
1930 p. Remarcăm mobilizarea bună pe 
care atu făcut-o Instituitul de Căi Fe
rate (99 participant), I.C.F. (82) și Univ. 
C. I. Parhon (13G).

Ceî mai bunî — în echipa 
clubului!

O altă competiție care s-a bucurat ae 
rncees erte si aceea crraulzată cu spri
jinul Inst. Politehnic și Inst. Căi Fe
rate la tenis «le masă. Meciurile au 

component de bază al echipei de gim
nastică a Științei. Anul trecut a ob
ținut numa.j note 9 și 10 fiind unul 
dintre cei mai buni studenți ai fa
cultății. Ii place foarte mult chimia, 
în special cea organică. Visul lui 
este de a deveni profesor. Face gim
nastică de 5 ani, încă de pe vremea 
cînd era elev la Arad. Acum activea
ză în categ. a Il-a, dar lucrează cu 
sîrguință pentru categ. I. „Solul și 
săriturile, sînt exercițiile mele favo
rite, ne-a spus el, iar calul cu mi
nere... necazul cel mai mare. In cam
pionatele universitare m-am clasat aj 
IV-lea, iar în finala concursului celor 
4 regiuni (Cluj, Bacău, Stalin și Ti
mișoara) de la Bacău, am obținut lo
cul II. Pe plan sportiv, dorința cea 
mai mare este să ajung să fiu se
lecționat în lotul republican și poate 
chiar în echipa reprezentativă".

Utemistul Nicclae Cordoș este stu
dent în anul I la fac. de filologie, 
seația de istorie universală. A intrat 
ca bursier al Sfatului popular al reg. 
Stalin și este animat de dorința per
manentă da a se număra printre cei 
mai buni studenți. Activitatea spor
tivă o desfășoară în cadrul echipei 
de rugbi, recent promovată în categ. 
A. Pentru talentul și buna sa pregă
tire, Cordoș a și fost selecționat în 
echipa reprezentativă în meciul cu 
R.D.G. de la Berlin. „Secția noastră 
de rugbi, ne-a spus el, este fruntașă 
a clubului nostru, nu numai pe plan 
sportiv ci și la învățătură. Silviu 
Călimări (anul VI la medicină), Ilie 
Mazăre (anul V politehnică) sînt 
studenți fruntași. De altfel, echipa nu 
are nici un restanțier. Despre repe- 
tenți nici măcar nu poate fi votrba"...

Tovarășul Mircea Gogonea (bine 
înțeles, foarte mulțumit și de acest 
aspect al activității membrilor clubu
lui) ne-a mai furnizat o serie de 
exemple de studenți fruntași la învă
țătură : voleibaliștii Gabriel Cherebe- 
țiu (anul Vi la I.M.F.), Gh. Fieraru 
(anul II la Științe Juridice), Maria 
Turturescu (anul III la Filologie). 
Aceasta are doar 2 de 9. In rest: 
10; fotbaliștii loan Suciu (anul IV 
la Agronomie), Petru Emil (anul I la 
Științe Juridice). Petru Emil este 
bursier al Sfatului popular orășenesc 
Cluj; hocheistul Anton Biro, bursier 
al Sfatului popular al R.A.M. etc.

Asemenea exemple sînt însă foarte 
numeroase printre membrii duhului 
Știința Cluj.

ROMEO VILARA

Asociația studenților și caledra de, educație fizică a Universității O. I. 
Parhon dovedesc o preocupare continuă pentru organizarea de competiții 
sportive. Fotografia înfățișează un aspect de la concursul de notație or
ganizat simbătă la bazinul Floreasca, la care au luat parte 61 de studenți 

din 6 facultăți ale Universității. (Foto : Gh. Dumitru)
fost găzduite de clubul Buzeștl, la ele 
filmd înscriși studenți din 11 institute. 
Rezultațe: simplu băieți: 1. C. Zahar la 
(Constr.) 4. v., 2. II. Kahan (C.I, Par
hon 3 v., Z. Kalenstein (I.P.B.) 2 v. 
Simplu fete: 1. Mariana Barasch (I.C.F.) 
4 v.» 2. Maria Schuler (Maxim Gorki) 
3 v., 3. Ana Mezincescu (Constr.) 2 v.

Clasamentele pe echipe: masculin: 1. 
Inst. Construcții 9 p., 2. I.P.G.G. 8 P,
3. I.P.B. 3 p. Feminin: 1. Inst. Maxim 
Gorki 8 p. 2. I.C.F. 7. p, 3. Inst. Cons
trucții 5 p. Competiția a oferiț u& buq

Ca și în celelalte institute și facultăți din întreaga țară, sportul este mi 
îndrăgii și de tineretul studios de la Institutul „Maxim Gorki" din Capitc 
Voleiul, baschetul și mai ales gimnastica au cei mai mulți adepți. hi f 
tografie, un grup de studente ale Institutului jăcind exerciții ■ la spatiei 

(Foto: D. Horvath)

Trei siudenfi ceriaf! 
ca disciplina sportivă

FOILETON

cei

earn
ed

su-

Să ne închipuim o sală de sport 
în care iși dispută întiietatea două 
echipe studențești de volei. Pe 
margine, spectatorii iși încurajează 
fără încetare colegii. Lupta e dusă 
cu multă ardoare, avantajul trece 
cînd de o parte, cînd de cealaltă. 
Atmosfera care domnește pe teren 
și în sală este de deplină sporti
vitate și nimic nu pare s-o tulbu
re... Iată însă că la un moment dat 
unul din jucători atrage cu insisten
ță toate privirile_____________
asupra lui. Să nu 
credeți că a tras 
o „bombă" care
să cutremure pereții sălii, sau că a 
plonjat saloînd un punct ca și făcut 
de adversari. Nu, mijloacele sale 
de a se „impune" țin de un do
meniu care n-are nimic comun cu 
tehnica sau tactica jocului de vo
lei: el se înfurie mai iutii pe... 
minge, apoi pe colegii de echipă și 
sfirșește prin a adresa injurii arbi
trului. Nu-i pasă că in sală se află 
cadre didactice, că se face de ris 
în fața studenților de la alte fa
cultăți, Și fiindcă se găsește în 
echipa sa unul singur care să-i 
țină isonul, el vede in asta, chi
purile, aprobarea întregii sale ati
tudini.

Altă întîmplare... Decorul e iden
tic, de aceea nu vom mai repeta ă- 
mănuntele. De data aceasta, cel 
care tulbură atmosfera nu este ju
cător ci spectator. Simptomele sînt 
asemănătoare cu cele din cazul pre
cedent, numai că „eroul", simțind 
că poate acționa mai in voie decit

LA CLUB...
— Vii diseară la club?
— Bine îințfeleS I Mi se pare că tre

buie să-mi iau o revanșă la șah. Și- 
apoi, e un program interesant la tele
viziune. O să viu negreșit 1

...Undo am auzit acest dialog ? 
Poate pe sălile Institutului Politehnic.

prilej pentru selecționarea celor mai 
valoioase elemente în Clubul Sportiv 
Universitar București.

In cadrul manifestații'or festive spor
tive ale studenților bucureșteni. Univer
sitatea C. I. Parhon a mai organizat un 
turneu de fotbal cîștlgat de reprezen
tativa facultății de filologie (pe lacul 
2: Fac< de științe juridice). De ademenea, 
în ziua de 21 decembrie va avea Loc la 
bazinul Floreasca un concurs de nata- 
ție deschis tuturor studenților din Ca-

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

dacă s-ar fi aflat în careul de joc, 
iși dă și mai rău în petic.

Ajungînd in acest punct al lec
turii, veți fi îndreptățiți să ne în
trebați: ce sînt aceste două istori
oare? S-au petrecut ele aievea? 
Care e morala?

Ei bine, faptele arătate nu sînt 
un produs al fanteziei. Eroul pri
mei povestiri seamănă foarte bine 
cu studentul V. Jăger din echipa 
de volei a Facultății de Științe Ju

ridice. Mai bine, 
zis, „fost" în c- 
chipa facultății, 
întrucît în urma 

într-unul din me-

a fost 
Comisia de 
comportarea 
student. Iar 
s-a străduit 
Al. Dărăcâ-

comportării avută 
citirile susținute intr-o competiție a 
Universității „C.I. Parhon.'' 
eliminat din întrecere, 
organizare a calificat 
lui ca nedemnă de un 
colegul de echipă care 
să-l imite se numește 
neanu, și a fost șt el sancționat.

In ceea ce privește a doua po
vestire, ca este inspirată din fapta 
studentului Adrian Stănescu de la 
Facultatea de Filozofie. El a fost 
sancționat, inierzieîndu-i-se să mai 
asiste la meciurile din acest ., 
pionat. Cei din echipă susțin 
nu-i nici o pagubă. Declt așa 
porter...

Morala? S-o tragă singuri 
care rivalizează încă, prin apucătu
rile lor, ca Idger, Dărăbăneanu 
sau Stănescu...

Bî nu, la mediciniști. Sau parcă 
„Construcții" ?... Greu de spus, 
studenții noștri au asigurate prețui 
deni mijloace nu numai de a stu, 
de a-și îmbogăți necontenit cunoș 
țele, ci și de a se recrea, de a i 
sport.

Un exemplu în acest sens îl ot 
clubul studenților de la Institutul 
Construcții. Dotat cu încăperi spr 
oase, înzestrat cu televizor, aparat 
radio, magnetofon etc., clubul pern 
organizarea unor multiple acțiuni c 
turale și artistice. Foarte solicit 
sînt însă și cele 10 mese de șah și 
de tenis. Nu de puține ori se întîm; 
ca accesul la ele să se facă pe b« 
unor... liste de înscriere. Dar nim 
nu se supără. In așteptare, studen 
consultă reviste, ascultă muzică... t 
activul clubului, o scrie de studenți 
ocupă exclusiv de problemele sporii 
Cu ajutorul lor s-a organizat tin ca 
pionat de șah între echipele făcui 
ților institutului, iar de curînd un co 
curs de tenis de masă. Și, fiindcă v< 
vorba de tenis de masă, ne amint 
„ofili" pe care ni-1 împărtășea zil< 
trecute responsabilul secției, student 
Eugen Radulescu de la Facultatea 
Hidrotehnică. Despse ce este vorbi 
Primind repartiția corespunzătoare 
la comisia orășenească de specia] 
tate, secția a achitat prin virament i 
ina de 240 lei, reprezentînd valoar 
a 100 mingi Oradea. Prezentîndu- 
cu chitanța la comisie, delegatul i 
stitutului a primit însă numai 25 
mingi, urruînd ca restul de 75 să 
eliberat după o săptămînă. De atur 
au trecut Insă patru săptămîni, ci 
25 de mingi s-au spart, iar celela 
75 n-au intrat încă în posesia s 
denților.

Sîntem convinși că situația aceas 
se va rezolva. Ar fi de dorit aceas 
în Interesul rodnicei activități spoit: 
care se desfășoară 1a clubul viitorii 
ingineri constructori,



*
Pupa turneul internațional de polo

,vem jucători de valoare!
alendarul internațional al jocului 
polo s-a arătat ... darnic cu spor- 

noștri fruntași spre sfîrșitul a- 
li, cînd U.C.F.S. oraș București 
apoi, clubul Dinamo au luat tru
sa inițiativă de a organiza coțn- 
ții interesante: dubla întîlnire
■e reprezentativele orașelor Bucu- 

și Budapesta și turneul (recent 
eiat) dotat cu „Cupa Prieteniei ', 
fost fericite ocazii pentru 'jucă- 
noștri fruntași de a-și demon- 
posibilitațile, dar și pentru noi 

1 cunoaște mai bine adevărata va- 
e a jocului de polo pe apă din 

noastră.
aceste zile atît de apropiate de 
1959 — an preolimpic — nici unul 

•e specialiștii noștri nu poate să 
: ca o singură întrebare îl fră- 
ă mai mult ca orice: avem sau 
dreptul să sperăm la o medalie 
.O. de la Roma? Este o întrebare 

șut puternic expediat de Bădiță (Dinamo București) și uri nou punct 
'ru echipa sa. (Fază din meciul Dinamo București — Selecționata de 

tineret

fie 
ve-

are ultimele meciuri disputate 
udapesta fie la București au 
să răspundă cu suficientă tărie: 

)A I PUTEM SPERA INTR-O 
COMPORTARE FRUMOASA

rezullatul egal 
selecționata țarii

tr-adevăr, dacă
3) reușit de 
tre în compania puternicei re- 
■ntative a U.R.S.S. putea fi pri
pind de curînd, ca un succes izo- 
acum, 
c cu 
liar,
sus

după cinci întîlniri conse- 
exponenții valorosului polo 

succesul de care vorbeam 
a primit confirmarea. Cum 

imit-o însă, dacă ultima confrua- 
a dat cîștig de cauză după cum 
die, adversarului ? A primit o 
jocul prestat, prin concepția mai 

ană și deci mai susceptibilă de 
res, decît a adversarului. Și d că 
tatul n-a arătat altfel, aceasta 
atorește unei exasperante inefica- 
i in parte explicabilă. Intr-ade- 
jucătorii dinamoviști au avut în 
reprezentativa maghiară în pro- 

e de 60 la sută și dîndu-și seama 
ot s-o întreacă, s-au pripit în ac- 
lc lor, și-au pierdut calmul atît 
iccesar. Dinamoviștii au fost atît 
iproape de victorie, îneît ne am 

aminte, aproape involuntar, d? 
ce scria cronicarul de speciali- 

al ziarului „Nepsport" după ul- 
cvoluție a jucătorilor bucureșteni 

apitala UngarieT: „Romînii au 
așa... cum am dori să-i vedem 

ie campionii noștri europeni', 
îdurilc de față nu-și propun 'le
să sublinieze faptul că jocul de 
se găsește la noi pe drumul cel 
că el și-a creat un teren destul 

irielnic (chiar și rezultatele ob- 
e de selecționata de tineret a 
tailei vin s-o spună) pentru a se 
i dezvolta pe viitor și mai anno-

însă, trebuie 
probleme de

același timp
;m și cîtcva , _ __ .
Astfel, se poate afirma că echipa 
mo și chiar reprezentativa țării 
tre nu posedă în momentul de 
un portar de valoare. Chiar în 

: turneu portarul echipei Dozsa 
oș) a arătat cît de mare poate 
’ortul portarului într-o echipă de

De asemenea, pentru viitor vor 
ii precizate și sarcinile pe care 
lie să le îndeplinească jucătorul 
ța, un om de bază al naționalei, 
ste deosebit de util echipei, dai 
partide în care nu se orientează 
ient de bine în spațiul de joc. Să 
stabilească, în sîîrșit, dacă este 
să lie folosit apărător sau cen- 

mobil.

CITE CEVA DESPRE JOCUL 
OASPEȚILOR

Echipa Dozsa Budapesta, cîștigă- 
toarea turneului, își datorează suc
cesul — după părerea noastră —• 
unor individualități ca: Boroș, Ka-^ 
nizsa, Domotor, jucători care au cîș- 
tigat de-a lungul anilor o mare ex 
periență. O tehnică desăvîrșită și un 
plasament corect în spațiul de_ joc, 
iată atributele cu care au impresionat 
învingătorii acestui turneu. Dar, atît 
cei trei jucători enumerați mai sus, 
cît și colegii lor din prima formație 
a R. P. Ungare (Markovits, Hevesi) 
au atins de acum o vîrstă care începe 
să-și spună cuvîntul... Așa se explică 
poate și faptul că tehnicienii din țara 
vecină au trecut la pregătirea unei 
alte formații, pentru vioarele cam
pionate europene sau olimpice.

Dinamo Magdeburg a prestat un

Vă prezentăm echipa Dinamo București, campioană 
a țării pentru a zecea oară. De la stingă îa dreapta, 
sus : Fr. Cocoș antrenor, Gh. Szabad, Fr. Horvath, 
M. SuMz, Gh. Dumitru, D. Cuc. Jos : M. Belușica, 

V. Onoiu și Gh. Popovici.

Constatări îmbucurătoare după ultima etapă 
a campionatului republican de lupte

Despre performanța echipei Dinamo București

a Capitalei').
(Foto: B. Ciobanii)

joc mult superior locului pe care-1 
ocupă în clasament la sfîrșitul tur
neului. Alcătuind o formație tînără, 
cu mari perspective de progres, jucă
torii germani au desfășurat un 
curat, în continuă mișcare (cu 
fără balon), cu contraatacuri 
concepute.

polo
sau 

bine

G. NICOLAESCU

Loturile echipelor de baschet 
ale R. P. Romîne și R. P. F. Jugoslavia 

pentru întâlnirile de la București
— Modificări importante

Cu etapa a IX-a, desfășurată sîm- 
bătă și duminică, echipele masculine 
participante la campionatul republi- 

I can de baschet își întrerup activitatea 
pînă la 18 ianuarie 1959. De la a- 
ceastă dată se vor disputa etapele 
restante și, în continuare, returul 
campionatului. Această întrerupere este 
provocată de cele trei importante în
tîlniri internaționale pe care Ie va sus
ține reprezentativa R.P.R. în lunile 
decembrie și ianuarie: cu R. P. F. 
Iugoslavia, U.R.S.S. și cu Franța.

Firește, în centrul atenției se află 
partida cea mai apropiată și anume 
cea pe care echipa R.P.R. o va sus
ține la sfîrșitul acestei săptămîni în 
compania reprezentativei R. P. F. 
Iugoslavia, a cărei valoare este bine 
apreciată pe plan internațional. Oas
peții noștri și-au început pregătirile 
de mai multă vreme. In acest t-imp 
au susținut un meci cu reprezentativa 
Italiei, pe care l-au pierdut la mică 
diferență. In dubla întîlnire pe care 
o va susține la București, reprezen
tativa R. P. F. Iugoslavia va deplasa 
aceiași jucători pe care i-a folosit în 
meciul cu Italia și anume: Danev 
(1,85 m — 21 ani), Djerdja
— 20 ani). Djurici (1,98 
Dragojlovici (1,93 — 21), 
(1,94 — 20), Kandiis (1,87 
Rapelj (1,90 — 22), K ontici 
20), Koraci (1,94 — 20), Minja (1,85
— 24), Nicolici (1,87 — 20), B. Ra
dovici (1,89 — 25), R. Radovici (1,00

— 22). Oaspeții vor sosi în Capitală 
vineri dimineață.

Pregătiri intense au fost făcute și 
de componenții reprezentativei R.P.R., 
a căror formă a fost permanent ve
rificată în cursul desfășurării campio
natului republican. In ultimele etape 
s-a vădit o îmbunătățire simțitoare a 
pregătirii, iar meciul C.C.A. — Olim
pia, în care au evojuat c.îțiva dintre

(1,85 m 
— 22), 
Gordici

— 26), 
(1,84 —

Tinip de două zile, cele 16 echipe 
participante la campionatul republican 
de lupte și-au disputat întîietatea în ul
tima etapă a competiției, oferind spec
tatorilor bucureșteni întreceri dîrze și 
pasionante. Așa cum am mai scris, e- 
tapa a fost dominată de echipele Di
namo București, C.C.A., Feroviarul Ti
mișoara și Steagul roșu Orașul Sta
lin. In schimb, de-a lungul întregului 
campionat, formațiile U.T.A. și Corvi- 
nul Hunedoara n-au dat satisfacție. 
Ultima etapă a încheiat șirul insucce
selor lor, situîndu-le pe ultimele locuri 
ale clasamentului general.

Cea mai frumoasă comportare a a- 
vul-o Dinamo București, care a cîști- 
gat pentru a 10-a oară consecutiv tit
lul de campioană republicană, realizînd 
o performanță cu totul ieșită din co- 

-întiil. In acești 10 ani, echipa nu a 
fost aceeași; luptătorii s-au schimbat 
încontinuu. Trebuie să scoatem în evi
dență în mod deosebit activitatea pozi
tivă și rodnică a antrenorului Fr. Co
coș și a luptătorilor mai vechi din 
echipă, ca Rtlji, Horvath., Cuc, Belit- 
șica și Onoiu, D. Cuc și-a făcut cu 
acest prilej și el lailanțul activității: 
în 10 ani de campionat pe echipe a 
lealizat o strălucită performanță, ne
suferind în timpul campionatelor nici 
o înfrîngere.

O altă echipă cu comportare bună 
a fost Feroviarul Timișoara, care a 
învins toate echipele din grupa a Il-a,

în clasamentul campionatului republican masculin —
cei mai valoroși componenți ai na
ționalei a evidențiat forma lor bună. 
In această săptămînă, antrenorul prin
cipali al lotului, prof. Constantin He
rold și ajutorul său prof. Constantin 
Dinescu vor face ultimele cizelări, în 
așa fel ca cele două meciuri cu re
prezentativa R. P. F. Iugoslavia să 
găsească echipa R.P.R.
di nea 
este ; 
dor, I 
talul 
nea, Cr. Popescu (Rapid), Nosievici 
(Olimpia), Popovici, Caragheorghe 
(Dinamo București).

Reamintim că meciurile cu echipa
R. P. F. Iugoslavia se vor desfășura 
în zilele de 20 și 21 decembrie 
sala Floreasca din Capitală.

în plenitu- 
i posibilităților. Lotul masculin 
alcătuit din: Folbert, Nedef, Fo- 
Nedelea (C.C.A.), Novacek (Me- 
M.I.G.), Cucoș, Costescu, Ga-

în

IN CLASAMENTELE...

in-...campionatelor republicane au 
tervenit modificări importante. Victo
ria echipei C.C.A. asupra Olimpiei, ca 
și surprizele produse de victoria di- 
namoviștilor din Tg. Mureș asupra 
echipei Rapid București, înfrîngerea 
metalurgiștilor bucureșteni la Galați, 
ca și cea a studenților clujeni în fața 
dinamoviștilor orădeni, au determinat 
o serie de schimbări în partea supe- 
rioșjă a clasamentului. La fete însă, 
situația a rămas, în mare, neschim
bată. Iată, de altfel, clasamentele

10 
i« 
17
15
13

la zi:

MASCUDIN:

1. C.C.A. 9 8 0 1 693-51*7 25
2. Olimpia Buc. 9801 «77-488 25
3. Știința Cluj 9 6 0 3 617-562 21
4. Dinamo Buic. 9513 498-444 20
5. Metalul MIG 9 5 0 4 54G-502 19

9 5 0 4 050-553
9 4 14 CK5-54S
9 4 0 5 £68-567
0 3 0 6 riM-OO?.
9 S 0 7 410-582
9207 523-636 13
S 1 0 8 452-024 11

C. DTn. Tg. Mureș
7. Din. Or.rdea
9. Rapid Buc.
9. Torentul Galați

10. Știința 'Km.
11. Voința Iași
12. Cetatea Bueur

Tampa

printre care formații puternice ca Di
namo Saiu Mare, Rapid Oradea si 

•U.S. Metalul M.LG. Buc.
Spectatorii au aplaudat îndelung 

intîlte meciuri frumoase prin dîrzenia 
și variația acțiunilor. Dintre acestea 
mu remarcat pe cele dintre 
(Steagul roșu Orașul Stalin) și Șutea 
(Cetatea Bucur), Gaidoș (C.C.A.) și 
Radu (Carpați Sinaia), Geantă (h\t- 
talul M.I.G. Buc.) și Marcovici (Ra
pid Oradea), Pavel (Feroviarul Tini.) I 
și Szasz (Rapid Oradea), Sfancf» (Me
talul M.I.G.) și Varga (Rapid Oradea), 
Hathazi (Dinamo Satti Mare) și Tot/i 
(Feroviarul Timișoara), Gh. Popovici 
(Dinamo Buc.) și Fr. Balo (Voința 
Tg. Mureș), Al. Belușica (Dinamo 
Buc.) și Gingă (C.S.M. Lugoj) și al
ții. Foarte comentate au fost victoriile 
neașteptate obținute de luptătorii Ște- 
fărucă Sianciu (Metalul M.LG.) asu
pra valorosului sportiv Ftathazi (Stan- 
ciu a executat corect un salt la brațe, 
asigUrîhdu-și victoria prin tuș) și a lui 
Pavel (Feroviarul Tini.) care a în
vins tot prin tuș pe Szasz (Rapid O- 
radea).

Arbitrajul a lost, în general, corect. 
S-au comis unele greșeli care țin mai 
mult de interpretarea regulamentului, 
ele neinfltiențînd însă rezultatele. Ex
cepție face decizia în meciul Geantă 
(Metalul M.I.G.) — Marcovici (Oradea) 
pe care o considerăm injustă. Juriul 
a dat cu ușurință decizia în favoarea

FEMININ:
1. Voința Or. Stalin 9801 482-331 25
2. Olimpia Buc. 9801 532-355 25
3. Constr. Buc. 9702 464-320 23
4. Progresul Buc. 9612 440-381 22
5. C.S. Orade.i 9504 475:450 19
6. Rjpiid Buc. 9 5 0 4 4E|3 384 19
7. Aliment. Tg. Mureș 9 4 1 4 3*86-379’ 13
8. C.S.U. Buc. 9315 330-391 16
9. C.C.A. 9306 324-467 15

10. Voința Oradea 9216 380-460 14
11. Voința Tg. Mureș 9108 338-504 11
12. Clubul șc. Tlm. 9009 302-497 9

In următoarele două săptămîni în 
campionatul masculin se dispută doar 
trei meciuri : Dinamo Oradea — Di
namo Tg. Mureș (etapa a X-a), To
rentul Galați — Știința Timișoara și 
Dinam!» Oradea —- Cetatea Bucur 
(etapa a Xl-a). Campionatul feminin 
continuă după programul normal. 

După un blocaj ejeciuat âj Nedej, Folbert aruncă neslînjejiit la coș. (Fază 
din meciul C.C.A. — Olimpia).

(Foto: Ț. Roibu)

Iui Marcovici, fără să țină seama că 
el a folosit piedica. Arbitrii Rath, Kiss, 
și Truță au fost neatenți. In rest, pu
tem spune că deciziile alt contribuit 
în mare măsură la dinamizarea întil- 
nirilor, sancționîndu-se în mod curajos 
foarte mtilți luptători pentru lipsă de 
combativitate; unii dintre aceștia au 
fost chiar eliminați din concurs.

V. GODESCU

Concurs de trîation 
în Capitală

Federația romînă do călărie și penta
tlon modern a organizat — prin comisia 
orașului București — la sfîrșitul săptâ- 
mînii trecute i.n concurs de triatlon 
pentru tineri sub 16 ani (tir — 10 focuri, 
înot — 100 m, cros — 1.200 m) și peste 
16 ani (tir — DO focuri, înot — 200 m, 
cros — 2.470 m). Concursul s-a bucurat 
de un frumos succes și a evidențiat 
cîțlva tineri cu frumoase posibilități. 
In prima categorie s-au renwc ,it: 1. 
Alex. Păcuraru 6 p; 2. Aurel Păcuraru 
10 p; 3-4. loan Pîrju și Ioan Anas.ta- 
siu 14 p. in categ. peste 16 ani, primii 
clasați au fost; 1. Valentin Meciianu 7 p; 
2-3. Mircea Dajdea și Nic. Dichiardo- 
pol 9 p.

Sesiune de comunicări
științifice Sa Ckij

In zilele de 19, 20 
va desfășura la Cluj 
nicări științifice a cabinetului științifico-, 
metodic al U.C.F.S. și a Secției de me 
dicină a culturii fizica din filiala Cluj 
a Societății Științelor Medicale. Sesiu
nea are un caracter jubiliar pentru câ 
tot acum se sărbătorește și aniversarea 
a zece ani de la înființarea dispensa
rului medico-sportiv din localitate. Du- 
crăriie sesiunii se vor desfășura sub pre
ședinția academicianului prof. dr. luuu 
Uațieganu. Cu acest prilej vor fi expuse 
o serie de referate ca: „Istoricul spor
tului clujan“ (prof. Virgil Dudu și prof. 
Ion Moina), „io ani de activitate a me
dicinii culturii fizice la Cluj“ (dr. M. 
Ioanete), ,,Activitatea științifică în ul
timul deceniu La Cluj“ (dr. V. Gligore 
și dr. V. Pop), „Coagulabilitatea singe- 
lui în efortul sportiv4, (prof. dr. S. Cup- 
cea), „Metabolismul vitaminei a în fi
cat44 (prof. dr. V. Galea) „Metodica an 
trenamen-tului fizic Ia jucătorii de fot
bal” (dr. M. Ioatnete. dr, V. Pc-p, antre
norii Șt. Covaci. N. Sabașlău și dr. I. 
Arnăutiu), „Mîozitele osificate post-trau
matice la sportivi — observații clinice**' 
(dr. Ioanete, dr. Mctraru, dr. v. Pop), 
„Considerații asupra tensiunii arteriale 
medii Ia atieți“ (dr. T. Crișan și dr. 
Pauher), „încercări de tratare a artero- 
sclerozei prin cuLtură fizică medicală4* 
(dr. Cofran, dr. V. Pop și prof. T. Cor- 
neișan). o lucraire deosebit de impor
tantă va fi expusă de un colectiv for
mat din medicii primari B-eraru, Che- 
țeanu, Muncaei, Oncu, Suoiu etc. prl- 
vfnd: „Tratamentul rahitismului prin 
cultura fizică medicală44.

și 21 decembrie se 
sesiunea de comiu-



Rezultatele 
,Cupei 30 Decembrie” 
tenis de masă, de la Oradea
ÎRADEA 15 (prin telefon). Sîm- 
ă și duminică a avut loc în ora- 

nostru un important concurs de 
s de masă dotat cu „Cupa 30 De- 
îbrie", la care au . luat parte mem- 

lotului republican, precum' și ju- 
>ri și jucătoare din Baia Mare, 
eava, București, Oradea, Timi- 
ra și Cluj. Intî'-nirile au luat sfîr- 
cu următoarele rezultate: echipe 

bați: finala: Constructorul Bucu- 
i (Popescu, Pesch, Naurrtescu)— 
cționata orașului București (Bott-

Iscovici, Hosti) 5—0; echipe fe- 
: finala: selecționata Cluj (Maria 

>, Marta Tompa)—Constructorul 
urești (Geta Pitică, Catrinel Fo- 

3—1. Simplu femei— semifinale : 
ta Tompa—Geta Pitică 2—0, Ma- 
a Barasch—Maria Alexandru 2—0. 
piu bărbați—sferturi de finală:
rvici—Pesch 2—0, Naumescu— 
tner 2—1, N'egulescu—Covaci 
), Popescu—Rethi 2—0; semifina- 
Naumescu—Iscovici 2—1, Popes- 

-Negulesctl 2—0 ; finala: Popescu 
atimescii 2—1.

ILIE GH1ȘA — corespondent

Mîine, ultimele jocuri oficiale de
• Două restanțe: la București, Rapid — Știința Cluj și la Constanța 

juca echipele

și în lumina clasamentului de mai sus. 
In primul rînd este în ioc locul doi, 
In prezent ocupat de Petrolul datorită 
unui golaveraj mai bun (1,50 față de 
1,41) decît al echipei C.C.A., cu care 
se află la egalitate de puncte (14). 
Dar la acest loc candidează și Rapid

Ultimele restanțe ale campionatului
categoriei A de fotbal 
mîine, la București și

se vor dispuita
Const*?nța, ciuj[ia

care clasamentul turului va lua înfă-
țișare definitivă.:

1. Din. București 11 8 1 2 28:13 17
2. Petrolul 11 7 0 4 31:14 14
3. C.C.A. 10 6 2 2 17:12 14
4. U.T. Arad 11 5 3 3 19:11 13
5. Dlnamo Bacău 11 5 3 3 18:12 13
6. Rapid 10 6 0 4 22:1€ 12
7. Jiul 11 4 2 5 14:22 10
8. Progresul 11 4 1 6 20:18 9
9. știința Timiș. ?J1 3 3 5 10:20 9

10. Steagul roșu 11 3 2 6 15:20 8
11. Știința Cluj 10 0 6 4 9:16 6
12. Farul 10 1 1 8 9:28 3

Cele două restanțe au, în lumiina
clasamentului.echipelor angajate, o im
portanță dastul de mare.

La București se întilnesc Rapid și 
Știința Cluj. Intîlnirea are la: pe sta
dionul din Giulești, începînd de la 
ora 13,45, și va fi condusă de arbi
trul constănțean Drăghici Zaharia. La 
Constanța se dispută partida Farul— 
C.C.A., care va fi arbitrată de M. Ma- 
rinciu (Ploești).

întîlniri interesante și ca ocrspec- 
tivă în ceea ce priveșe întrecerea, dar

Halterofilii maghiari 
ire vor evolua la Orașul Stalin 
dețin performanțe valoroase
i sfîrșitul acestei săptămîni, Ora- 
Stalin va găzdui intîlnirea interna- 
ilă de haltere dintre reprezentati-
R. P. Romîne și R. P. Ungare, 

ițea acestei întîlniri găsim util să 
•ntăm palmaresul halterofililor ma- 
i. Pentru a afla aceste date asu- 
halterofililor din echipa reprezen- 
j a R. P. Ungare ne-am adresat 
■■■' -'dentului nostru din Budapesta, 
, Loltan, care ne-a transmis ur- 
arele:
portul cu haltere a luat în ultima 
e un deosebit avînt în R.P. Un-

• Baroga, recordmanul țării noas- 
categoriile mijlocie și semigrea, 

unul din membrii echipei R. P. 
"ie care se va întrece duminică la 
ti Stalin cu halterofilii maghiari.

trierea variantelor depuse Ia 
rsu.1 Pronosport din 14 decembrie 
st găsite : 
ariantă cu 12 rezultate, 17 va
cii 11 rezultate și 182 variante 

i rezultate.
’rogramul concursului Prono- 
de duminică 21 decembrie cu- 

șase întîlniri din campionatul 
și șase din campionatul fran-

ictim o scurtă prezentare a me-

ienoa — Roma (câmp, italian) 
«teren propriu în actualul sezon 

s-a dovedit invincibilă în timp 
na a avut o comportare medio- 
jocuriile din deplasare.

losticul la acest meci se contu- 
clar în favoarea echipei din

>pal — Fiorentina (camp, ita-

această partidă fruntașa clasa- 
ui va încerca să treacă de un 
ar dificil care va încerca să 
măcar un punct. Nu este exclu- 
surpriza de a învinge Spăl.
Triestina — lnternazionale 

italian)
nirea î.n formă a echipei din 
a fost marcată prin cîteva fru- 
rezultate înregistrate în ulti- 

lape. Deși întilnesc un adversar 
oare cu aspirații la titlu, totuși 
i pot obține un rezultat de ega

.azio — Bologna (camp, ita-

Farul — C.C.A. • In ce formații vor

lul — și rezervele Szilagyi (portar), 
Nedelcu 1 (fundaș) și Lutz (înaintaș). 
Echipa însă, antrenorul Mărdărescu o 
va forma pe teren. In ceea ce privește 
pe Farul, corespondentul nostru P. 
Enache ne-a comunicat următoarea for
mație: Ghibănescu-Lepădatu, Straton,

gară. Cel mai mare succes l-au obținut 
sportivii acestei discipline anul trecut, 
cînd au corectat nu mai puțin de 54 
recorduri! Dar și în acest an ei au în
scris, pînă acum, pe lista de recorduri 
alte 34 de performanțe. Sportivii ma
ghiari au participat în acest sezon la 
campionatele mondiale de la Stock
holm, unde au realizat rezultate meri
torii. La cat. semimijlocie, Vereș a ob
ținut locul 6 (locul 5 la europene); la 
cat. cea mai ușoară, Borsatuji a ocupat 
locul 8 la mondiale și locul 5 la euro« 
pene, iar la cat. mijlocie Toth Geza 
s-a clasat pe locul 9 la campionatele 
mondiale și pe locul 7 la europene. In 
echipa maghiară care face deplasarea 
la Orașul Stalin vor îi prezenți toți 
cei citați mai sus și în plus: Pall (cat. 
mijlocie) și Toth Gyorgy (cat. grea) 
campioni naționali pe 1958.

Iată acum cele mai bune performan
țe ale sportivilor maghiari care fac 
parte din lot: cat. cea mat ușoară: 
Borsanyi 292,5 kg. Recordurile țării, 
pe stiluri. îi aparțin cu 95 kg. 1a îm
pins, 93 kg. la smuls și 120 kg. la a- 
runcat. Rezerva lui este halterofilul 
Toldi care obține rezultate în jur de 
280 kg. La cat. semiușoară, Balogh 
este recordmanul țării cu 322,5 kg. 
(100, 100, 122,5). La cat. ușoară (titu
larul este Huska, 330 kg.), iar rezer
va sa, Balogh. (Recordul țării este de
ținut de veteranul Ambrosi cu 319 
kg). Reprezentantul R. P. Ungare la 
cat. semimijlocie este Veres care de
ține recordul cu 385 kg. (120, 117,5, 
153). La mijlocie, Toth Geza a corec
tat recent recordul tării sale stabilin- 
du-1 la 387,5 kg. (120, 120, 155). La 
grea, halterofilii! Pali este titularul 
categoriei avînd rezultatul de 380 kg. 
In sfîrșit la cat. grea Toth Gyorgy deține
recordul cu 410 kg. (137,5, 120, 152,5). I lungite

Onisie (stingă) îl urmărește in zadar pe Leucă (dreapta). Acesta are un 
avans suficient pentru a trage nestingherit la poartă. (Pază din meciul 

amical Progresul — C.C.A. 4-1).
și, mai ales, C.C.A. Pentru ca să 
ocupe locul doi, Rapid arc nevoie mai 
întii ca... echipa C.C.A. să . piardă la 
Constanța, iar apoi să cîștige meciul 
său cu Știința Cluj la scorul minim 
de 3-0. In aceste condiț'tmi, fiind la 
egalitate de puncte cu Petrolul și 
C.C.A., Rapid, ar avea avantajul unui 
golaveraj superior (1,56). Șansele cele 
mai mari însă, le are C.C.A.

In ce privește, formaț'ilc, Rapid va 
alinia „11 -le folosit în amicalul de 
duminică; C.C.A. nu s-a fixat în mod 
definitiv asupra echipei, ca și Știința 
Cluj de altfel, care sosește azi în Ca
pitală cu: Nicoară-Roman, Mureșan, 
Costin-Petru Emil, Georgescu-Marc.u, 
Munteanu, Suciu, Mafeianu, Afoldo- 
van — echipa care a jucat cu Petro-

Dănulescu-Niculescu, Sișcă-Bîtlan, Că
lin, Sever, Zinculescu, Luban. Cum se 
vede, în lot au intervenit modificări 
importante. Ispas, Coidum, Stăncescu 
și Manole au fost scoși d'n lot, ne 
mai puțind face față din cauza vîrstei, 
iar Dumitrescu și Stafie ca necorespunză
tori. In locul lor au fost promovați 
jucători tineri, din echipa de juniori 
(Sișcă, Luban, Bîtlan, Flariton) sau 
din regiune (Călin, Straton, Savu). 
Vîrsta medie a echipei a scăzut de la 
30 la 23 ani, în urma acestei acțiuni 
de întinerire. In noua formație, Farul 
a susținut, în cadrul pregătirilor de 
pînă acum, trei întîlniri amicale: cu 
S.N.C. 5-0 și 6-2 și cu 1MUM Med
gidia 2-0.

Știri de fotbal
® Sezonul de primăvară va începe 

la 8 martie cu șasesprezecimile de fii 
nală ale Cupei R.P.R., după care, la 
o săpiămînă, va începe returul cam
pionatului.

• In 16-imile Cupei R.P.R. s-au ca
lificat, pe iîngă echipele de categorie 
A (12 la număr, înscrise din oficiu), 
următoarele formații: AMEFA Arad, 
C.F.R. Timișoara, Minerul B. Mare. 
Unirea Focșani (categoria B), C.F.R. 
Pașcani, C.F.R. Cluj, Carpați Sinaia, 
Petrolul Moinești, Arieșul Turda, Me
talul Tîrgoviște, Știința Galați. C.F R. 
Rovine Craiova, Textila Botoșani, Vo
ința Oradea, Textila Sf. Gheorghe, 
Rafinăria 4 Cîmpina și Aurul Brad 
(categoria C), Locomotiva Filaret 
București, C.S. Marina Constanța 
și Minerul Aninoasa (regiune și oraș).

• întîlnirile din 16-imile Cupei 
R.P.R. se vor disputa pe terenul 1 neu
tre. Cum' se știe, această inovație în 
programarea jocurilor a fost pusă în 
apucare din ediția precedentă a Cupei.

• In campionatul Turciei (țară, cu 
care ne vom întîlni în aprilie în cadrul 
Cupei Europei) a luat sfîrșit recent 
turul. In urma ultimelor rezultate: 
Penerbagce—lnstanbHlspor .3—0 și 
Galatasaray — Karagumruk 3—2. In 
clasament ’conduce acum Fdnerbagce 
cu 16 puncte, urmată de Galatasaray 
și fostul lider Raragumruk (anul aces-: 
ta promovată îri prima ligă) cu cite 
13 puncte, Istanbulspor cu 12 puncte; 
Betjkoz cu 9 puncte etc.

i
I

Intîlnirea scriitorului
4 
?-

Radu Tudoran cu sportivii
In cadrul „Săptăminii Cărții Ro- i 

Plinești", secția de volei a clubului I; 
Metalul M.I.G. din Capitală orga- 
irizează miercuri 17 decembrie a.e. 
o consfătuire a scriitorului Radu 
Tudoran cu sportivii clubului. In- J L 
tîlnirea va avea loc în sala de fes- i « 
tivități a Ministerului Industriei ;"ț 
Grele din Calea Victoriei nr. 133.Antrenamentele fotbaliștilor continuă •

Cu jocurile amicale de duminica 
trecută, cu cele două restanțe de mîine 
— ultimele din categoria A — și cu 
antrenamentele cîtorva echipe, activi
tatea fotbalistică se apropie de sfîivit. 
La aceasă prelungire a sezonului a 
contribuit, fără îndoială, și vremea 
bună, care a îmbiat jucătorii la o ac
tivitate de pregătire cu intensitate scă
zută, absolut necesară atunci cînd îți 
propui 
fizice și 
plicația

să-ți corectezi deficiențele 
telmiee. Aceasta este ex- 

principală a activității pre- 
a unora dintre echipe.

Strasbourg (camp.

ono sport

Alessandria (camp.

Lazio are toate șansele să cîștige 
întîlnirea.

V. Padova — Udinese (camp, ita
lian)

Față de forma slabă arătată de U- 
dinese în ultimele întîlniri, o înfrîn- 
gere la Padova nu va' surprinde pe 
nimeni.

VI. Napoli 
italian)

Comportarea bună a echipei am 
Napoli în actualul sezon a situat o 
în plutonul fruntaș al clasamentului. 
Alessandria, în forma în care se află, 
nu prezintă nici un pericol pentru na- 
politani.

VIL Racing Paris — Reims (camp, 
francez)

Un adevărat derbi 
francez. Partida 
oricărui rezultat.

VIII. Marseille 
francez)

Pronosticurile
cele mai nimerite la

IX. Saint Etienne - 
francez)

Forma bună ce o manifestă jucăto
rii echipei Sochaux a fost scoasă în 
evidență și de ziarele de specialitate 
franceze, care văd pe Sochaux în lupta 
pentru t.tlii — Saint Ltienne este o 
echipă de valoare, care știe să 
comporte acasă,

se

de

al campionatului 
anunță deschisă

Toulouse (camp.

1, X ni se par 
acest meci.

- Sochaux (camp.

X. Sedan 
francez)

Sedan pornește favorită și are mari 
șanse să cîștige.

XL Lille — Angers (camp, francez) 
Credem că Angers 
meci nul.

XII. Limoges — 
cez)

Deși Limoges a 
pe teren propriu. în întîlnirea cu Nice 
va trebui să facă eforturi deosebite 
pentru a păstra :această faimă. Nice se 
comportă excelent pe terenuri străine 
și de aceea îi acordăm șanse egale ca 
și echipei gazde.

Nu uitați că pentru concursul spe
cial Pronosport de duminică 21 de
cembrie se acordă în afara premiilor 
obținute în bani și importante premii 
gratuite în obiecte, printre care 2 au
tomobile „Wartburg", scutere, moto
ciclete, etc.

Cereți prospectul pentru acest con
curs la toate agențiile Loto-Prono- 
sport.

178.888 lei report la Pronoexpres
Concursul Pronoexpres nr. 

tragere din urnă miercuri 17 
brie pornește cu un report de 
lei.

Nu uitați!
Astăzi este ultima zi cînd 

puteți depune buletinele la acest 
curs. Agențiile din Capitală sînt 
chise pînă la ora 24.

Păcat că preocuparea nu a fost 
și nu este generală, pentru că deficien
țe în pregătire nu au numai jucătorii 
de la echipele X sau Y, ci marca ma
joritate a celor care activează în ca
tegoriile superioare. Faptul l-au con
firmat îndeosebi întîlnirile internațio
nale, care au prilejuit constatarea unor 
lipsuri importante, atît în pregătirea 
fizică cît și în cea tehnică.

Este necesar de aceea ca fotbaliștii 
noștri să se antreneze cît mai mult și 
cît mai bine, să se preocupe cît mai 
intens de pregătirea lor tehnică. Numai 
prin antrenament se poate atinge un 
standard de valoare mai ridicat. Este 
un lucru pe care-1 înțeleg unii jucători 
și antrenori. Dar nu toți. Acest prin
cipiu însă trebuie respectat în mod ge
neral.

poate obține un

Nice (camp, fran-

devenit invincibilă

48, cu 
decem- 
178.888

vă mai 
con- 
des-

Rubrică redactată de I. S. Loto-
Fronosport.

★
O asemenea preocupare am întîlnit 

la echipa Progresul. Nu-i un lucru 
nou. Și anul trecut au procedat astfel 
jucătorii Progresului. Dar acum, preo
cuparea este mai mare și se reflectă 
mai bine printre jucători. De fapt, la 
Progresul activitatea de pregătire n-a 
încetat nici un moment după înche
ierea turului campionatului. Durata și 
intensitatea ședințelor de antrenament 
au suferit însă modificări. Au fost ju
cători care n-au lipsit niciodată de la 
aceste pregătiri : Știrbei, Leucă, Ne- 
delcu, Dinulescu, Cojocarii, Neagii. Iar 
alții (e vorba de cei plecați în turneu 
cu combinatele bucureștenc) s-au pre
zentat imediat după sosire, cum e ca
zul lui Soare și Mîndru. Faptele sînt 
firește, îmbucurătoare, dar ele se cer 
continuate cu aceeași seriozitate și cu 
aceeași perseverență.

Scopul acestor antrenamente?
In primul rînd corectarea deficien

țelor în pregătirea fizică și tehnică, de
ficiențe remarcate în cursul campio
natului. Prin antrenament individual, 
Cojocarii și Dobrescu, de pildă, 
se străduiesc să-și îmbunătățească 
viteza; Banciu mobilitatea, Știr-

bei și Pereț, rezistența, Bliiji 
dea forța. De asemenea, jucătorii lui 
crează pentru îmbunătățirea execuțiilor; 
tehnice specifice posturilor: Leucă la 
centrări, Banciu la combinații, Smă- 
răndescu la pase directe din mișcare 
etc. Toate antrenamentele se termină 
cu jocuri la două porți, reduse ca du
rată și desfășurate uneori pe un teren 
mai mic.

— In felul acesta — ne spunea ani 
trenorul Drăgușin — în afară de fapi 
tul că scurtăm cît mai mult din pe- ' 
rioada de vacanță, căutăm să aduceai "j 
cit mai multe îmbunătățiri tehnicii in-, 
dividuale.

— Cît mai continuați această activii 
tatc ?

— Și săptămîna aceasta, după care ; 
jucătorii vor intra în vacanță. Intre- 1 
ruperea însă o vom folosi pentru vi- I 
zită medicală și tratamente. Cei care ' 
nu vor avea nevoie de tratamente insă, 
vor continua să se antreneze.

— Proiecte ?
— Am primit invitații din Turcii 

și din Grecia pentru începutul anului.- 
De asemenea, avem în evidență pro
punerea clubului I.evski din Sofia. Na 
am luat însă, nici o hotărire pînă aj 
cum.

★
La Arad, U.T.A. a făcut duminică 

un ultim antrenament, sub conduce
rea antrenorilor C. Braun și Fr. D vor zi 
sak. De luni, fotbaliștii arădeni au 
luat vacanță pînă la 5 ianuarie, cînd 
vor relua activitatea de pregătire. Ai 
rădenii — care și-au continuat antrei 
namentele după ultima partidă de câini 
pionat —- sînt în posesia unei oferte 
din R.A.U. — provincia Siria, 
cum ne-a 
nostru St. 
o invitație 
litare, care
Arad. Sirienii au 
un turneu de patru meciuri, între 13 
februarie și 2 martie. Conducerea echi
pei arădene nu a dat încă un răspuns* ‘4- 
acestei invitații. z

După 
informat corespondentul 

Weinberger, este vorba de 
din partea selecționatei mi- 
acum cîțiva ani a jucat ia 

propus textiliștilor
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In preajma inaugurării 
activității Ia patinaj

• Un begat calendar intern și int ernațional « Exemplul patinatorilor 
din Lupenj ® Slabă activitate la Orașul Stalin și Cluj ■

Ne aflăm in perioada cînd majori
tatea patinatorilor noștri fac ultimele 
pregătiri în vederea apropiatului se
zon competițional. De altfel, sînt spor
tivi care și-au început antrenamentul 
încă în toiul verii, pa’rticipînd cu re
gularitate la concursurile dotate cu 
„Insigna patinatorului". In momentul 
de fată multe colective sportive de
pun o susținută muncă pentru asigu
rarea condițiilor organizatorice nece
sare desfășurării viitoarei activități.

Ce e nou?

Secretarul federației de specialitate, 
tov. V. Militam, ne spunea zilele tre
cute că spectatorii bucureșteni vor ă- 
vea prilejul să asiste pentru prima 
oară la o confruntare internațională

Consiliul orășenesc U. C. F. S. București 
și-a îndeplinit angajamentul anual
(Urmare din pag. 1) 

membrilor U.C.F.S. cu cotizația la zi. 
Acest gen de competiții a creat un 
puternic stimulent în rîndurile tine
retului.

Succese deosebite a obținut consi
liul orășenesc U.C.F.S. București și 
în acțiunea de extindere a gimnasticii 
de producție. In Capitală se practică 
astăzi gimnastica de producție hi 35 
de întreprinderi, urmînd ca pînă lati
nele anului să se extindă în alte 12 în
treprinderi. Se practică de asemenea 
gimnastica de angrenare în numeroase 
școli și institute, programul fiind execu
tat sub directa supraveghere a profesori
lor de educație fizică. La extinderea gim
nasticii de producție a contribuit din 
plin aportul tehnicienilor (profesori 
de educație fizică și antrenori din 
colective și cluburi sportivei care au 
răspuns cu entuziasm la sarcinile ce 
le-au fost trasate. In afara muncii 
de conducere a programului de gim
nastică, tehnicienii au dus o intensă 
activitate de instruire a tinerilor mun
citori. Mulți dintre acești tineri au 
devenit astăzi instructori de nădejde, 
care conduc cu competență desfășu
rarea programului de gimnastică de 
angrenare sau pauza de cultură fi
zică. Efectul pozitiv al gimnasticii de 
producție n-a întîrziat să se arate. 
El și-a adus contribuția la creșterea 
productivități muncii, la succesele ob
ținute de oamenii muncii din fabrici 
și uzine. Printre întreprinderile care 
s-au evidențiat în această acțiune se 
află Fabrica de Confecții „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej" (unde peste 82 la sută din 
numărul total al muncitor .clor prac
tică gimnastica de producție), Elec- 
troaparataj, „Grigore Preoteasa" ș. a.

Munca de educare a tinerilor spor
tivi a constituit, de asemenea, o preo
cupare importantă a organizațiilor 
sportive din Capitală. Dragostea pu
ternică și devotamentul față de Partid 
și Guvern, față de patrie și de 
poporul nostru muncitor care con
struiește cu hărnicie socialismul, față 
de marea și invincibila Uniune Sovie
tică, iată citeva din înaltele simțămin
te sădite în inimile tineretului spor
tiv. Exemplul sportivilor noștri de 
frunte care au luptat cu abnegație 
pentru gloria sportivă a patriei, pen
tru cucerijpa victoriei în disputele cu 
sportivi renumiți de peste hotare, 
conștiinciozitatea și perseverența ma
rilor noștri campioni au servit ca 
exemplu în munca de ed icare a noii 
generații. La 15 octombrie s-au des
chis în București cursurile politice în 
cadrul a 74 grupe de sportivi (la 
care participă peste 1.700 sportivi 
fruntași), 15 grupe de cadre cu 312 
tehnicieni și antrenori. Aceste cursuri 
sînt conduse de 89 propagandiști. 
Printre grupele care s-au evidențiat 
se află și cele care funcționează în 
cadrul cluburilor Rapid, Dinamo, Con- 
structonil, C.C.A., Metalul M.I.G., Vic
toria, Recolta.

Temeinica muncă de educare în 
spiritul socialist, care se desfășoară 
în cluburile și colectivele sportive din 
Capitală sub îndrumarea organizații
lor de partid, se reflectă puternic în 
atitudinea serioasă, demnă, pe care o 
au sportivii pe terenurile de sport 
și în afara lor. Continuarea acestei 
importante munci va constitui fără 
îndoială un aport hotărîtor în crește
rea unei generații sănătoase, capabilă
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de patinaj artistic. Concomitent cu 
trofeul „Cupa orașului București" la 
hochei pe patinoarul artificial „23 Au
gust" se va desfășura între 2 și 10 
februarie un interesant concurs la care 
și-au anunțat participarea cei mai buni 
patinatori din R. P. Ungară, R. D. 
Germană, R, P. Polonă și R. Ceho
slovacă.

Componenții Iotului republican de 
patinaj viteză își continuă antrenamen
tele în cadrul colectivelor respective, în 
vederea tradiționalei competiții care va 
avea loc în cursul lunei ianuarie la 
Alina Ata. Selecționabilii din Miercurea 
Ciuc au trecut de la antrenamentele 
pe uscat la cele pe gheață.

Și calendarul intern este destul de 
bogat. Intre 27—30 decembrie se 
vor disputa la Poiană ’ Sțalin sau 

să contribuie cu succes la traducerea 
în fapt a hotărârilor Partidului și Gu
vernului nostru.

★
Consiliul orășenesc U.C.F.S. Bucu

rești are încă suficiente posibilități 
pentru realizarea unor noi și impor
tante succese. Eliminarea lipsurilor 
semnalate în munca desfășurată anul 
acesta va contribui, firește, la repur
tarea acestor izbînzi. In primul rînd 
este necesar ca în munca de angre
nare de noi membri în U.C.F.S. să 
existe continuitate, obiectivul trebuind 
să se afle tot timpul în centrul aten
ției activiștilor. Organizarea compe
tițiilor, pentru menținerea într-o con
tinuă ctivitate sportivă a celor peste 
200.000 membri U.C.F.S., va trebui 
să constituie o preocupare permanentă 
pentru consiliile colectivelor sportive. 
Cluburile și colectivele sportive au 
datoria să organizeze temeinic gru
pele de sportivi pentru ca munca de 
strîngere a cotizațiilor să se facă în 
bune condițiuni, evitindu-se astfel res
tanțele.

Experiența muncii din acest an va 
trebui pusă în valoare pentru reali
zarea unor noi succese în cadrul con
siliului orășenesc U.C.F.S. București.

Prelungirea sezonului competițional, un element nou 
al sportului nostru cu pedale

Fază din penultimul concurs de ciclocros al anului, dotat cu trofeul ,.Cupa
13 Decembrie". S-a dat startul in proba rezervată cicliștilor de categoria 

a III-a șl neclasificați.
(Foto: T. Roibu)

Iubitorilor sportului cu pedale din 
țara noastră le-a fost rezervată anul 
acesta o plăcută surpriză: prelungi
rea sezonului competițional pînă la 
jumătatea lunii decembrie. Mulți din
tre spectatori socotesc poate că a- 
ceasta este o urmare a faptului că 
vremea s-a menținut favorabilă. Pre
lungirea sezonului competițional nu 
trebuie pusă însă nunrai pe seama 
condițiilor alinosferce prielnice. Ini
țiativa micșorării perioadei de repaus 
s-a născut din necesitatea asigurării 
unui ritm corespunzător în progresul 
alergătorilor noștri. Astfel, antif a- 
cesta s-a trecut la realizarea pregă
tirii de iarnă a rutierilor la care par- 
tcipă un tot masiv de alergători con- 
sacrați și tineri evidențiați cu prile- 
i’.il ultimelor competiții. Cum după 
fiecare etapă de pregătire este nece
sară o verificare, s-a ajuns, firește, 
ta concluza că acest lucru se poate 
efectua — cu rezultate bune — în 
cadrul competițiilor. Aceasta este ex
plicația principală a faptului că se

Miercurea Ciuc întrecerile finale ale 
campionatului republican de patinaj 
viteză pe 1958, întrerupte iarna tre
cută din cauza timpului nefavorabil. 
Pînă la 14 ianuarie- vor avea loc în 
întreaga țară concursurile regionale 
ale campionatului de patinaj artistic. 
Cei mai buni concurenți se vor în- 
tîlni în zilele de 28, 29, 30, 31 ianuarie 
și 1 februarie la Cluj sau București 
în finală. In plus, se vor organiza nu
meroase concursuri cu caracter local și 
republican.

Exemplul sportivilor mineri

Sezonul de iarnă nu-i va surprinde 
pe patinatorii colectivului Minerul din 
Lupeni. Ei au avut grijă să-și ame
najeze din resurse proprii, pe locul ce
lor 3 terenuri de tenis, un frumos 
patinoar. Asemenea baze sportive și-au 

. amenajat în anii trecuți numeroase co
lective din Orașul Stalin, Tg. Mureș, 
Cluj și Rădăuți. Nu știm încă în ce 
măsură aceste patinoare au fost rea- 
menajate, însă recomandăm să fie ur
mat pretutindeni exemplul colectivu
lui Minerul din Lupeni. Amenajînd 
astfel de patinoare, colectivele sportive 
vor da posibilitate tineretului care a 
îndrăgit patinajul să se pregătească 
și să se întreacă în diverse competiții.

De ce.-

...la Cluj și Orașul Stalin, centre 
eu o frumoasă tradiție în patinaj și 
unde lucrurile au mers bine un timp, 
a început să-și facă loc dezinteresul? 
In aceste localități sînt nenumărați ti
neri talentați. N-ar fi putut oare ex
perimental patinatori, care activează 
de mulți ani la Orașul Stalin, precum 
și grupul de specialiști din Cluj să 
ridice din rîndul numeroșilor tineri en
tuziaști, cadre de nădejde ale pati
najului nostru? Dar, în aceste loca
lități și comisiile de patinaj lucrează 
sporadic. Ele nu sînt preocupate de 
asigurarea unui program de activitate 
bogat și variat. Lipsa de grijă față 
de nevoile juste ale patinatorilor a fă
cut ca mulți dintre ei să abandoneze 
sportul preferat. Aceste deficiențe tre
buie grabnic remediate.

TR. IOANIȚESCU

zonul competițional s-a întins pînă 
aproape de sfîrșitul anului. La între
barea : de ce a fost ales tocmai ci- 
clocrosul ? — răspunsul este simplu: 
pentru că el îmbină armonios alerga
rea ou rulajul și permite verificarea 
alergătorilor atît din punct de vedere 
al pregătirii fizice generale, cît și al 
pregătirii specifice.

Să analizăm acum rezultatele ob
ținute în aceste concursuri.

Pregătirea fruntașilor s-a dovedit 
a fi la nivelul cerințelor etapei ac
tuale. O serie de cicliști, printre care 
se află și G. Dumitrescu, Gh. Șerban, 
N. Pelcaru, Șt. Poreceanu, su arătat 
în evoluțiile din cadrul concursurilor 
de cidocros o bună pregătire fizică 
și specifică, dorință de a participa la 
întreceri și — lucru foarte important 
— o îmbunătățire a rezistenței în re
gimul de viteză susținut pe care-1 
impun alergările de ciclocros. Alături 
de alergători consacra}! am remarcat 
o serie de elemente tinere bine pre
gătite și combative, cum sînț Ion

Citeva aprecieri pe marginea jocurilor
din campionatele de volei

Intr-o poziție dificilă, Rusescă (Cetatea Bucur) a vrut să plaseze balon 
in terenul advers, dar Stanciu (Tractorul) — atent — a blocat și a reu, 

să pareze lovitura, (Cetatea Bucur — Tractorul 3-2).
(Foto: T. Roibu)

Făcînd o scurtă trecere în revistă a 
meciurilor din etapa a VllI-a a cam
pionatelor de volei, nu se poate să nu 
ne oprim din nou asupra partidei care 
a furnizat cel mai neașteptat rezultat: 
C.C.A. •— Dinamo 3—2. Liderul de 
pînă acum al campionatului masculin, 
Dinamo, marchează un ușor declin de 
formă, fapt îngrijorător pentru el, mai 
ales in preajma partidei decisive cu 
Rapid. Simptomele acestui declin au 
putut fi constatate cu o săptămină în 
urmă, cînd Dinamo a trecut destul de 
greu de Victoria. Care este explicația 
acestei comportări sub nivelul posibi
lităților formației dinamoviste? Este 
vorba, după părerea noastră, în primul 
rînd de faptul că echipa a fost în 
formă maximă la începutul campiona
tului, iar acum jucătorii dau semne de 
oboseală; iar lipsa de concentrare duce 
la inconstanță. Este o diferență apre
ciabilă între jocul plin de vervă, sigur, 
practicat de dinamoviști în Cupa „7 
Noiembrie", meciurile cu Cetatea 
Bucur, Tractorul Orașul Stalin și Ști
ința Cluj, care au avut loc în pri
mele etape, și modul cum s-au prezen
tat ei în ultimele lor evoluții. In meciul 
cu C.C.A., au fost situații cînd cam
pionii au pierdut 10 puncte la rînd

Stoica, C. Baciu ș.ă. Păcat că n-am 
putut verifica și stadiul de pregătire 
al unor cicliști fruntași (G. Moicearau, 
L. Zanoni, Ion Vasile, Aurel Șelaru, 
Marcel Voinea etc.), care din’ dife
rite motive — unele dintre ele complet 
nejustificate —• ori n-au participat 
la competiții, ori au făout-o fără nici 
un fel de convingere.

Evidențierea elementelor tinere. In 
afara verificării pregătirii membrilor 
lotului republican, competițiile de ci- 
clocros au scos în evidență și compor
tarea remarcabilă a unor alergători 
tineri. Este capiii cicliștilor P. Șoltuz, 
Fr.‘ Czeke, D. Rotam, M. Maxim, V. 
Cohanciuc, T. Ohanesian ș.a. care 
s-au impus ca rutieri de viitor. Fi
rește, comportarea lor trebuie urmă
rită în c.ontinuare, iar antrenamentele 
supravegheate cu atenție pentru ca 
ele să contribuie la treptata evoluție 
a tinerilor cicliști.

Subliniam în numărul de ieri al 
ziarului nostru in^iativa lăudabilă 
a F.R.C. care a înființat o noiiă cate
gorie de juniori: a II-a (15—17 ani). 
Debutul lor a corespuns cu un real 
succes. In primul rrnd trebuie să 
remarcăm faptul că la startul acestei 
probe s-au prezentat cei mai mulți 
concurenți (aproape jumătate din nu
mărul total al alergătorilor partici
pant la „Cupa 30 Decembrie") și că 
acest lucru evidențiază seriozitatea 
cu care unele cluburi (CCA, Victoria, 
Recolta ș.a.) se o-oupă de pregătirea 
noilor cadre. Este, de asemenea, îm
bucurător faptul că acești tineri •— 
deși debutanți în competiții oficiale — 
au arătat mult curaj, bună pregătire 
și dorință de a învăța din experiența 
cicliștilor fruntași. Acțiunea trebuie 
continuată. Organizatorii viitoarelor 
întreceri (indiferent de ce gen : fond, 
pistă, csclocros) au datoria să pro
grameze această probă și să-i încu
rajeze pe tinerii cicliști. Federația 
romînă de ciclism poate asigura, prin 
concursuri speciale, o activitate simi
lară, și chiar pe plan mai mare, și 
pentru tinerii cicliști din Timișoara, 
Orașul Stalin, Brăila etc.

(setul IV: de la 4—0 Ia... 4—101), 
fața unui adversar decis în acțir 
egal în comportare de-a lungul ce 
cinci seturi.

Situația aceasta trebuie să preoct 
serios atit pe antrenorul V. Surui 
cît și pe jucători. Componenții eclu 
Dinamo sînt cunoscuți ca buni teii 
cieni, jucători cu un bogat bagaj 
cunoștințe tehnice. In consecință, to 
atenția trebuie să se îndrepte spre 
egală dozare și coordonare a efortt 
tuturor jucătorilor și, mai cu sear 
asupra calmului, concentrării, put 
de luptă în momentele dificile —pi 
cipalele deficiențe demonstrate de 
namoviști în ultimul timp. Numai i 
fel Dinamo va putea da o replică 
ternică valoroasei formații Rapid p 
tru desemnarea campionului de 
nă.

In campionatul feminin nu exis 
în schimb, această incertitudine a 
pra celei mai bune echipe. Some 
Cluj, o formație tînără, omogenă și 
mare putere de luptă, se situează 
frunte, neînvinsă în cele opt et. 
disputate. Consemnăm cu bucurie 
cest fapt, deoarece pînă acum nici o 
chipă feminină din țară nu a dep. 
experiența și pregătirea voleibaliste 
din Capitală. Remarcabilă este 
comportarea generală a dinamovi: 
lor, care în prezent se bazează pe 
lot tînăr. In meciul cu Rapid, su 
nut simbătă, Dinamo a pornit cu n 
tă încredere, cîștigînd primul set ș 
fost la un pas de a-1 cîștiga și pe 
treilea, în care a condus la un mom 
dat cu 13—10. Am asistat la un n 
interesant, în care dinamovistele 
făcut față de multe ori cu suc 
atacurilor viguroase ale feroviare 
punîndu-le deseori în dificultate.

Comportări ascendente am m 
statat la Metalul M.I.G., viitoai 
versară a Someșului Cluj, și Pro; 
sul București, care a cîștigat fără 
moții meciul cu Știința Timișoara, 
tuși, echipele feminine trebuie să 
insiste asupra pregătirii lor gener

N. MARDA 
M. TUDORA

Astă seară 
semifinalele Cupei S.P. 

ia box
Prima reuniune de box din cadru 

zel a IlI-a a Cupei S.P.C. a progr; 
cTuminLcă seara 7 meciuri de ju-nioi 
6 de seniori. Intîlniri’e au foot de 
nivel tehnic superior, remareîndu-se 
deosebi tinerii AI. lene seu (Constr. ( 
și I. Rădnilescu (T. Dinamovist) - 
juniori — și T&odOr Lucian (Seni 
toarea) șl Ad. Rosnovschi (Vestitorul 
la seniori. Cel mai spectaculos mc< 
reuniunii s-a disputat între Onlsițe 
rea (C.F.R. Grivița Roșie) șt Gh. 
dcscu (ICF), în care ultimul s-a 1 
remarcat prin execuții în viteză și 
eficacitatea dr cetelor de stingă, 
l-au aslgur.'.t o meritată vie torte 
puncte. Iată cîteva rezultate tehi 
JUNIORI: N. Mocaniu b.p. I. Net 
D. Davidesou b.p. St. Bălan; I. R 
lescu b.p. I. B rta, SENIORI: I. Ră 
nu b.p. Simion Constantin; T. Lr 
b.p. M. Goanță; M!. Aibu b p. I. j 
tatu. Cea de a doua reuniune din 
drul fazei a IlI-a se dispută astă s 
înoepînd de ha ora 19 în sala I 
Cap de afiș: meciul dintre Petre Z 
rla și Ghețu Vellcn. (V. DUMJTKE: 
corespondent).



In orașul atomului pașnic... Familia sportivilor din Unterschonau
Printre corespondenții special: ai ziarului „Sovietski sport" se nu

mără și Raisa Kuț, soția dublului campion olimpic și recordmanului 
mondial Vladimir Kuț. In numărul 290 din 11 decembrie al ziarului „So
vietski sport", Raisa Kuț semnează un interesant reportaj făcut la Dubna, 
tînărul oraș sovietic în care se află cel mai mare institut de cercetări 
nucleare din lume. Reproducem în întregime acest articol.în întregime acest articol.

șo- 
pă- 
sat

...Nu departe de Moscova, pe 
eaua Dimitrovsk, într-o bătrînă 
ure de mblifți; se află pitorescul 
vauenko al cărui nume era cunoscut 
el mult locuitorilor de prin împreju- 
imi. Cu vreo zece ani în urmă, ală- 
jri de sovietul sătesc din Ivanenko 

to: t ridicată o clădire cu aspect orâ- 
enesc. Tabela de la intrare glăsuia: 
Comitetul executiv al orașului Dubna, 
giititea Moscova". Numele orașului 
a dat micul rîu Dubna, care împreu- 
ă cu Sestra și cu Canalul Moscova 
ansformă în insulă locul pe care a- 
»a să crească tînăra așezare.
Astăzi, numele Dubna apare deseori 

i paginile ziarelor și revistelor din 
imea întreagă. Aici se află „Insti
tui Unificat pentru Cercetări Nil- 
eare". La Dubna, savanți de rena

ne din 12 țări luptă pentru triumful 
omului pașnic.
...Străzi largi, asfaltate: mulțîme de 
ădiri noi; păduri de schele; circulație 
tensă și animație: discuții 
nbi — iată caracteristici 
e orașului Dubna.
Vizita noastră a început 
incipal al clădirii, unde 
lensa instalație pentru cercetarea pro- 
selor nucleare; sincrofazotronul care 

dinafară amintește, parcă, pista 
ui stadion-. Sute de oameni lucrează 

accelerator. Colectivul Institutului 
duce munca în trei schimburi. Dar 

ritru a 'simți cum pulsează viata o- 
șukti și a Institutului este insuficient 
faci cunoștință doar cu munca oa- 
nilor. Trebuie să vezi unde și cum 
.iese, cum își petrec timpul liber, 
m își organizează odihna după în- 
•data activitate științifică.

uie să arătăm de la început c.ă 
. jmai știința despre tainele ato- 

ilui este tînară, nu numai orașul 
imului pașnic este tînăr. Tinerețea 
e’o trăsătură comună și a oamenilor 

aici. Și cum se știe, totdeauna, 
>rtul și tinerețea au mers mînă in 
iii.
— Sportul ne dă forțe pentru „es- 
adarea" celor mai înalte piscuri ale 
nței •— ne spune directorul Insti- 
alui D. 1. Blohințev, laureat al pre
dai Stalin, membru corespondent al 
ademiei de Științe a U.R.S.S. Din 
gedă tinerețe am îndrăgit schiurile 
acum, odată cu prima zăpadă, ies 
pirtie.„

în felurite 
astăzide

în
se

corpul 
află

Plimbările pe schiuri reprezintă o- 
dihna preferată a colaboratorilor In
stitutului. Se' organizează deseori con
cursuri în care, cum e și firesc, tinere
tul asaltează primele locuri! Dintre re
prezentanții generației mai vîrsthice, 
doar candidatul în științele fiz'co-ma- 
tematice K. D. Tolstov reușește să 
opună rezistență (și încă foarte a- 
prigă) unor alergători atît de iuți cum 
ar fi sportivii Viktor Zaițev sau Igor 
Issinski.

— Tinerii noștri schiori sînt fără în
doială puternici, spune K. D. Tolstov, 
dar pentru victorie trebuie și expe
riență, Aceasta, fără modestie, nu-mi 
lipsește. Practic sportul de mulți ani. 
In fiecare iarnă parcurg 800—900 km. 
pe schiuri. Vara — caiac, tenis, alpi
nism. Concediul mi-l petrec deobicei în 
munți. La activul meu am peste 30 de 
ascensiuni. Și vă spun sincer, tind am 
primit insigna de maestru al sportului 
am fost iot atît de fericit ca și după 
susținerea cu succes a dizertației.

Viața sportivă • a celui mai tînăr 
oraș de lingă Moscova este interesan-

tă și multilaterală. Savanți din 12 țări 
muncesc aici cu spor dar se și recreează 
cum nu se poate mai plăcut. Nu nu
mai obiceiurile și limba sînt diferite, 
dar și preferințele sportive. Savanții 
romîni preferă voleiul, disciplină în 
care sînt foarte puternici. Chinezii 
practică sportul lor național — bad
minton. (N.T.: Un joc oarecum ase
mănător cu tenisul), ungurii fotbaiul, 
germanii atletismul.

De o mare popularitate se bucuiă 
tenisul. Pe terenurile de sgură roșie 
pot fi văzuți deseori pasionații tenis- 
mapi R. M. Lebedev — secretarul ști
ințific al Institutului și profesoiul 
Bruno Pantecorvo.

Șahul are, de asemenea, mulți adep 
ți p-'nt'e cei din Dubna. In serile lun
gi de iarnă se apleacă deasupra tablei 
cu pătrate albe și negre capul argin
tiu al bătrînuitii profesor și al celui 
mai tînăr colaborator.

Intr-o vilă frumoasă locuiește la 
Dubna familia cunoscutului savant ger
man, profesorul H. Pose. Scara, după 
cină, profesorul propune o partidă fiu
lui său Rudolf care, ca și tatăl său, 
și a ales drept specialitate fizica nu
cleară. Pentru tînărul Rudolf șahul nu 
este singura disciplină sportivă pe 
care o practică El este un excelent 
atlet, fiind un bun sprinter, săritor 
în lungime și campion al orașului la 
pentatlon.

Da, sportul este iubit și prețuit în 
orașul atomului pașnic, Dubna... i

«
Ați auzit, desigur, de excelentul 

i semifondist Siegfried Herman din 
R.D. Germană. Cu șase ani in urmă, 
cind Siegfried Herman se hotărîse să 
părăsească satul său. natal, locuitorii 
din Unterschonau erau foarte întristați. 
Atletul ce le era atît de drag urma să 
plece la Halle și, bineînțeles, să ac
tiveze la clubul loca! S.C. Chemie. Ei 
nu voiau să se despartă de Siegfried, 
mândria celor citeva sure de muncitori 
forestieri din Unterschonau.

Dar, pentru a-și desăvirși măiestria 
sportivă și pentru a se califica in 
munca profesională, îmbrățișând me
seria de tehnician chimist, Siegfried 
Herman trebuia totuși să-și părăseas
că satul natal. Nu i-a fost ușor să 
facă acest lucru, să se despartă de 
cei care l-au crescut, l-au apreciat și 
l-au înconjurat cu atita dragoste. La 
p'ecarea din Unterschonau, Siegfried 
Herman și viitorul său antrenor, Ewald 
Mertens, au promis entuziaștilor iubi
tori de sport din mica localdate a 
Turingiei că in fiecare sezon ei il vor

Recordurile 
înotătorilor maghiari 
Sezonul 1958 al înotătorilor ma

ghiari a adus corectarea a 11 recor
duri naționale. In fruntea performe- 

tînărul 
stabilit 
pe dis- 
800 m. 
stil li-

Cupa Orașelor la scrimă
telefon). Sala de 

din localitate a 
trecute o interesantă

1RAIOVA (prin 
rturi a U.C.F.S. 
duit zilele 
inetiție de scrimă, închinată zilei de

imbrie și dotată cu „Cupa Ora- 
. . La competiție au luat parte re- 
tentativele orașelor București, Cluj, 
ești, Careii Mari și Craiova. Nota 
interes pentru competiție a crescut 
irită faptului că în componența e- 
>elor figurau o serie de sportivi cu
tați ca Olga Orban, Maria Vicol, 
Poenaru, M. Baia, C. Stelian, 1J 
agy, O. Mustață etc. In general, 

de remarcat că participanții n-au 
t economie de energie, oferind 
•tacolc de mare luptă, de o bună 
are tehnică. Iată rezultatele 

înregistrate: FLORETA
f: Cluj—Ploești 4—5,

„S-a înfumurat" este titlul afișului pictorului I. Lobacev din 
Leningrad. Intr-o suită sugestivă, Lobacev arată unde duce ame
țeala de pe urma succeselor.

ROM1CA SCHULTZ, corespondent 
regional

— București 3—6, Cluj—Ploești 7—2 
Craiova—Cărei 4—5, Ploești—Craiova 
3—6.

De relevat organizarea bună, asigu
rată de către consiliul orășenesc 
U.C.F.S. Craiova în colaborare cu clu
bul C.F.R. Rovine.

La început, tragea precis la poartă;. 
Cu „gloria" se împăca la toartă... 
Și toți au început a-l răsfăța 
Nu se antrena, ci numai se distra. 
...Și a-nceput să tragă... la măsea. 
Dar viața de-acest fel l-a tras pe 
sfoară:
Azi trage, însă trage... peste barat 

(După revista „Sportivnîi igrî")

teh-,
BA-

—j -----, - , Gra-/ Marii industriași din occident nu se
— București 3—6, București—Cluj 1 mai mulțumesc ca simplii „oameni
., Craiova—Ploești 4—5, Cluj—/sandwich" să poarte pe piept și pe 
ova 3—6, București—Ploești îspate reclamele produselor lor. Nu-i
. Clasamentul pe echipe: Insuficient ca ele să fie etalate de ci-

«ircști 3 p., 2. Ploești 2 p., 3. Cra- Xc'iști cu fețe supte de efort, de schiori
1 p. Clasamentul individual (nco-tin coborire impetuoasă, de automobi- 

l ): 1. S. Poenaru 9 v. (17 tușe), lliști care, gonind nebunește pe piste, 
uigi Moloni 6 v. (30 tușe), 3. Ni-\« așteaptă moartea in fiecare clipă.
- Laszlo 6 v. (32 tușe). FLORETĂ /Magnații capitalului, pentru care banii
E: Cluj — Ploești 6—3, .r. ...

•ești — Cluj 4—5, Cluj — Cra- 
Craiova—București 2—7,

- Ploești 3—6, București —

p7 2. București 2 p., 3. Plo-^cffRÂ întrecerea sportivă își pierde cu

uigi Moloni G v. (30 tușe), 3. Ni-
> . „ x nncT\

.sint singura unitate de măsură, au 
A __  'hotărât să cumpere echipe întregi, fă-

8—1 Craiova—București 2—7, Xcindu-le să joace și- să învingă doar 
3Va — ploești 3—6, București — lpentru interesele firmei respective. 
sti 9—0. Clasamentul pe echipe: )Lesne de înțeles că în asemenea con. 
lui 3 p 2 București 2 p., 3. Plo-S^/A-, întrecerea sportivă iși pierde cu 
1 p Clasament individual (neoii- ldesăvirșire sensul, devenind doar o 
: 1.’ Maria Vicol 8 v. (10 tușe), \luptă acerbă, lipsită de scrupule, intre 
4ga Orban 8 v. (12 tușe), 3. Iu- i-i.-i.
Capdcbo, 6 v. (22 tușe). SPADA: 
ști — Cărei 8—I, Bucu-

—- Ploești 8—1, Cluj — Craiova
, Ploești—Craiova 8-

^diferite grupuri capitaliste.
I In Italia, de pildă, marii proprietari 
de fabrici au acaparai conducerile 

.principalelor cluburi de fotbal. Intr-un 
—J—-1 Citii /mod mai mult sau mai puțin camujlat, ' i . _ ’ i • X /x » tfmn'tnrl irr-r r>rnea/Jbr?/î rlo r\nr.nro"?ti 7—2, Craiova—București 0—9, 

i — Cluj 0—9, Cărei — București 
, București—Cluj 6—3, Craiova— 
i 3—6. Clasamentul pe'echipe- 1. 
irești 4 p. 2. Cluj 3 p. 3. Pl9e?’4
Clasament individual (neoficial ):x . 
Stelian 12 v. (24 tușe), 2. Adal \

Gurath 10 v. (28 ^șe), 3- libeibif pmtn ae cele sjinte si atrași mai muu 
nski 10 v. (38 tușe). SABIE: Bu-\3 , . . , ,,
ti-PIoești 7-2, Cra:ova-Bueu-frfe ce!e se
0—9, Cărei—Cluj 2—7, Ploești -\tn activitatea sportivă, folosind-o rn 

5—4. Cluj—Craiova 8—1, Cărei cu toM striune inaltej. idei

\ figurină ca președinți ,rde onoare", 
membri sau susținători, ei manevrea
ză act’vitatea echipelor, sint stăpinii 
.absoiuți ai destinelor cluburilor și an- 
\gajaților lor. Nu râmi ne străină de 
mașinațiile din jurul terenului de sport 
nici reacț.unea clericală. Conducă
torii bisericii catolice, preocupați mai 
puțin de cele sfinte și atrași mai mult

rilor maghiari se situează ‘ 
școlar Jozsef Katina, care a 
noi recorduri ale R.P. Ungare 
tanțele de 400 m'. (4:39,3), 
(9:40,4) și 1500 m. (18:13,0) 
ber.

In proba de 100 m liber recordul 
maghiar este acum 55,9 și aparține 
înotătorului Gyula Dobay.

Recordurile pe 100 și 200 m stil 
fluture au fost, ameliorate de alt tr- 
năr înotător, Lajos Varsz'egy (1:04,5 
și 2:26,0).

Inotățorii clubului Ujpest Dozsa au 
stab’lit două noi recorduri maghiare 
în șt fetele de 4X100 m liber (3:57,9) 
și 4X100 m mixt (4:25,5).

putea vedea pe Siegfried Herman aler- 
gind în comuna lor.

Ewald Mertens și Siegfried Herman 
\ s-au ținut de cuvint. An de an, în ca

drul concursurilor organizate la Um 
terschdnau, Siegfried Herman avea să 
fie aplaudat de inimoșii săi consăteni,, 
Performanțele sale pe 1500 m i-au 
adus consacrarea pe pian mondial.. 
Astfel, locuitorii din Unterschonau 
s-au convins că „fiul" lor a a/uns in 
mîmi bune...

Recent, la Unterschonau a fost mare 
sărbătoare. Aproape toti locuitorii coi 
munei au urmărit serbările sportive 
ale muncitorilor forestieri din cadrul 
asociației S.C. Traktor. Cu acest pri
lej a alergat șt Siegfried Herman. 
Deși timpul a fost nefavorabil, iar în 
comună nu există o pistă adecvată, 
totuși în proba de 3000 m S. Herman 
a obținut un rezultat bun: 8:30,4 în- 
irecînd pe Fritz Janke și Hans Groi 
dotzki, atleți de frunte din R. D. Ger- 
mană. In ajară de aceștia, la manifest 
tațiile sportive de la Unterschonau au 
participat și alți sportivi fruntași ai 
țării, ca Barbel Mayer (cîșligătoarea 
cursei de 100 m cu 11,9). Ulla Donath 
etc.

Dar atracția concursului a fost fur
nizată de... Herman'. Pentru că. nu nu-

1 mai Siegfried, ci și alțt membri ai fa
miliei practică atletismul: sora sa, Frie
del, a obținut victoria in proba de 800 
m; fratele geamăn al lui Siegfried, Hel
muth, s-a c'asat pe locul 3 în cat. a 
II-a a probei de 1.500 m. Hubert, 
cel mai mare dintre frați, accidentin- 
du-se în cat. a II-a a probei de 1500 
m, a fost nevoit să abandoneze.

Azi, ca și cu șase ani în urmă, Sieg
fried este mindria satului. Dar și frații 
lui vor să-i urmeze exemplul în acti
vitatea profesională și sportivă. Și in 
afară de Siegfried, locuitorii din Un
terschonau se mindresc cu Friedel, 
Helmuth și Hubert, toți pur tind ace
lași nume de familie care și-a 
loc printre celebritățile sportive: 
man.

făcut
Her-

I. O.

Sportivii polonezi 
încep pregătirile pentru J. O.

Recent a avut loc la Varșovia o 
conlerință de presă a Comitetului O- 
limpic dn R.P. Polonă. Cu acest pri
lej a fost făcut cunoscut programul 
de pregătire al sportivilor polonezi în 
vederea participării la J. O. de iarnă 
și de vară, ediția 1960.

Președintele comis'fei sportivei de 
pregătire din cadrul Comitetului o- 
limpic din R.P. Polonă, tov. Dolowy, 
a anunțat că acest plan a fost ela
borat, iar aplicarea sa va începe ime- 
did. El are menirea să centralizeze 
pregătirile pe care le vor face spor
tivii polonezi rn cadrul organizațiilor 
sportive de care depind. Pe măsură 
ce pregătirile se vor apropia de sta
diul final, acești sportivi vor lua 
parte la antrenamente în comun pe 
stadioane din Varșovia, Poznan, Hi- 
lițe. Spăl și Valci. In aceste centre 
de antrenament sportivii susceptibili 
de selecționare vor fi îndrumați de 
cei mai buni antrenori.

Pentru sezonul 1959 este prevăzut 
un lot de 360 sportivi, care își încep 
pregătirile. Grupa cca< mai nume
roasă o formează atleții: 46. Acest 
număr poate să crească, pe măsura 
includerii unor noi candidați, atleți 
care se vor afirma în viitoarele con
cursuri.

In cadrul conferinței de presă, ga
zetarii au fost informați de dr. Zaion- 
cewski de felul cum vor fi suprave
gheat medical viitorii reprezentanți 
ai R.P. Polone la J. O. De această 
muncă se ocupă în prezent 15 medici. 
Ei studiază actualmente în special pro
blemele de alimentație și aclimatizare 
a sportivilor. In acest scop sportivii 
polonezi vor participa în cursul verii 
viitoare la întreceri cu sportivi din 
Bulgaria și Iugoslavia, unde condițiile 
climaterice sînt asemănătoare celor de 
la Roma.

ÎN LUMEA DOLARULUI

SPORTUL—ARTICOL DE
care stă la temelia sportului. Biserica 
îndeamnă pe tineri (sub amenințarea 
anatemei) „ca nu cumva să amestece 
sportul cu politica", ii învață să fie 
supuși exploatatorilor (..așa a rânduit 
dunuiezeu"), propagă ignoranța și mis
ticismul.

O scurtă privire pe listele d: con
ducere ale principalilor grupări fot
balistice italiene ne va lămuri pe de 
plin. De pildă, Perret, membru al fe
derației de fotbal, este proprietarul 
unei fabrici de armament. Președintele 
clubului F.C. Napoli, Achile Lauro, 
are o fabrică de macaroane. Proprie
tarul echipei Juventus este Umberto 
Angeli, principal acționar la uzinele 
de automobile Flat.

Magnații industriei își îndreap'ă în 
principal tentaculele spre cluburile 
care trec printr-o situație financiară 
dificilă. Ei cumpără clubul, îi schimbă 
numele, folosindu-l în scopuri publi
citare. Astfel, echipa F.C. Monza a 
devenit peste noapte „Simmentlial" 
aidoma marii fabrici de conserve. In 
conducerea acestui club funcțiile au 
fost împărțite între membrii familiei 
proprietare. Claudio Sada este preșe
dinte, fratele său, Tino Sada, deține 
postul vicepreședintelui, iar bătrinul 
Alfonso Sada este președinte de o- 
noare.

Clubul de fotbal din categoria B, Val- 
dago și-a schimbat numele in Marzatto. 
De cel Pentru simplul motiv că in 
urma unei tranzacții comerciale echipa 
Valdago a fost cumpărată de contele 
Marzatto, mare fabricant de textile.

Un mare număr de firme comerciale 
iși dispută concurenta In arena spor
tului italian. Diverse fabrici de bău
turi spirtoase luptă cu fabricile de ți-

ale boxului

In 
de 
în 
a

RECLAMA...
garete, cu cele de cerneluri, biscuiți, 
aperitive etc. Iar explicația care caută 
să fie dată acestor fenomene, aceea că 
marii capitaliști sprijină sportul și pe 
sportivi, este de-a dreptul hilară. Rea- 

..li zi nd beneficii uriașe de 'pe urma 
sportivilor, ei ii aruncă pe stradă in 
ghiarele mizeriei atunci cind sleiți de 
eforturi, „idolii" stadioanelor cunosc 
apusul carierii lor.

Noi victime 
profesionist 
ferit b comoție cerebrală și a fost 
trarr irtat în stare gravă la spital.

In cursul unei reuniuni profesioniste 
desfășurate la Hong-Kong boxerul 
englez Daniel Lynch a dfizut în ne-: 
simțire la podea. Starea sa este dis-' 
pe-rată și medicii au declarat că sînt 
puține speranțe de salvare.

(Agerpres)

noi victime în tarile capita- 
orașul Akgon din S.U.A. bo- 
calegorie grea Eshman Tho- 

vîrstă de 22 ani și tată a 4 
murit în timp ce era trans-

In ultimul timp boxul profesionist 
a făcut 
liste, 
xerul 
mas, 
copii,
portat la spital, de pe urma lovitu
rilor violente primite în cursul me
ciului cu Roger Pryor.

Un alt accident a fost înregistrat 
la Milano, unde tînărul boxer Kivalu, 
făcut K. O. în repriza a 6-a de că
tre campionul Italiei, Bozzane, a su-



Infîlnirea de gimnastica R. P. Romînâ — R.S. S. Ucrainiana

Un prilej de prețioase învățăminte pentru gimnaștii noștri
Rezultate normale în etapa de ieri 

a campionatului republican 8e hochei
Aducîndu-ne aminte de clipele emo

ționante ale concursului, de miile de 
spectatori care urmăreau îmtr-o liniște 
desăvîrșită exercițiile, ca apoi să izbuc
nească în aplauze prelungite, de fru
musețea și dificultatea elementelor e- 
xecutate, nu putem găsi decît cuvinte 
de laudă pentru întîlnirea de gimnas
tică dintre reprezentativele R.P. Ro- 
miii- și R.S.S. Ucrainiene. Concursul 
a satisfăcut pe deplin, sub toate as
pectele.

GIMNAȘTII NOȘTRI S-AU 
COMPORTAT PESTE AȘTEPTĂRI

Po .te că au fost unii care au ma
nifestat unele rezerve în ceea ce pri
vește comportarea reprezentativei noa
stre masculine, deoarece, după cutn 
se știe, ec.iipa era formată numai din 
elemente tinere, fără experiența ma
rilor concursuri, iar întîlnirea cu pu
ternica echipă a gimnaștilor ucrainieni 
constituia un examen foarte dificil. 
Dar neîncrederea a fost spulberată 
chiar după primele aparate. Tinerii 
noștri gimnaști s-au întrecut pe ei 
înșiși. Dovedind o mare putere de 
lupta, echipa noastră a reușit să dea 
o replică deosebit de frumoasă exce
lentei echipe oaspe.

Dintre reprezentanții noștri, în mod 
deosebit trebuie să evidențiem pe 
Gheorghe Stanciu, Ion Zamfir și Cos- 
tache Gheorghiu, care au dat dovadă 

: de o pregătire bună, precum și pe 
tînărul Cezar Cernușca. Acesta a o- 
cupat la ca>! cu mînere locul 11, după 
Boris Sahlin.

Hotărît lucru, gimnaștii noștri frun
tași sînt pe drumul cel bun, care le 
cere însă pe viitor o muncă și mai 
susținută. Ei au învățat foarte mult 
din acest concurs, din experiența bo
gată a gimnaștilor sovietici.

Ca o concluzie generală trebuie să 
subliniem faptul că reprezentanți no
ștri au î ncă muite de făcut în pri
vința pregătirii fizice și în special 
la capitolul dezvoltării forței, care 
acum este insuficientă. Această de
ficiență și-a spus cuvîntul îndeosebi 
la inele și paralele. De asemenea, ei 
vor trebui să se străduiască să-și îm
bogățească exercițiile pentru că în 
unele cazuri ele nu corespund cerin
țelor regulamentului concursurilor in
ternaționale. După ce-și vor însuși noi 
elemente, mai grele, gimnaștii noștri 
trebuie să pună accent pe o execuție 
corectă, cu ușurință și fără mari 
cheltuieli de efort ,așa cum am văzut 
Ia gimnaștii echipei oaspe. Privind 
comportarea reprezentativei noastre la 
diferite aparate, trebuie să scoatem 
în evidență evoluția neașteptat de

bună la cal cu mînere, care pînă acum 
a constituit punctul ei slab. Dc data 
aceasta exercițiile la cal, ca și cele 
de la bară, au fost satisfăcătoare.

Echipa ucrainiană a avut o evoluție 
strălucită. Cele mai multe elogii se 
cuvin, desigur, cunoscuților campioni: 
Boris Sahlin și Iurii Titov, ale căror 
exerciții au fost adevărate demon
strații de măiestrie. Dar și ccilaiji 
membri ai reprezentativei oaspe ca : 
Boris Tkaciov, Iurii Makurin, Vasilii 
Parsin, Nikolai Ribalko s-au prezentat

la un nivel înalt la toate aparatele. 
Exercițiile lor sînt variate, cu multe 
elemente grele (torente acrobatice va
loroase la sol, salturi, întoarceri spec
taculoase la bară și paralele, elemente 
dificile de forță la inele) și sînt exe
cutate cu o ușurință rar întîlnită. Gim
naștii noștri, într-adevăr, au avut din 
ce învăța...

Intr-un articol viitor vom vorbi 
despre comportarea echipelor feminine.

1LDIKO GYORGYeAL

Talentatul nostru gimnast, Ion Zamfir, in timpul' săriturii la cal. 
(Foto : I. Mihăică)

Astăzi, un meci decisiv pentru șeîia 
seriei a doua: C.C.A.—Voința Miercurea Ciu<

Eforturile depuse de tinerii jucători 
de la Voința M. Ciuc în meciul cu 
Știința Cluj și-au spus cuvîntul, ieri, 
in partida pe care aceștia au susți
nut-o cu Surianul Sebeș. Este ade
vărat că de-a lungul celor 60 de mi
nute de joc inițiativa a aparținut 
aproape în întregime Voinței, însă de 
această dată jucătorii de la M. Ciuc 
au acționat lent, fără coeziune și în- 
ghesuind atacurile în fața porții. Da
torită în special acestui lucru, ei au 
ușurat mult sarcina apărării echipei 
Surianul, care și în această partidă 
a făcut dovada dîrzeniei cu care știe 
să joace. Dacă la toate aceste lucruri 
mai adăugăm și faptul că poarta echi
pei Voința era apărată de un portar
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Iată programul de azi si de mîi- 
ne: AZI: ora 10: T.A.R.O.M.-Ști
ința Cluj: ora 17: Nicovala Sighi- 
șoara-Steagul roșu Orașul Stalin: 
ora 19; C.C.A.-Voința M. C.iuc: 
MI INE: ora 10: Surianul-Știința 
Cluj: ora 17: Nicovala Sighisoara- 

I C.C.A.: ora 19: T.A.R.O.M.-Voinja 
\M. Ciuc.

Campionatii! republican 
de handbal redus

BUCUREȘTI. După cum era de aș
teptat, partideie programate în aceas
tă etapă a fazei orășenești a cam
pionatului republican de handbal re
dus au fost deosebit de disputate și 
au oferit un spectacol plăcut nume
roșilor' spectatori prezenți în sala Flo- 
reasca. In primul joc dintre formațiile 
feminine Constructorul TCI 1 și Ceta
tea Bucur victoria a revenit ultimei 
formații cu scorul de 8—2 (5—I). In
tr-un meci viu disputat pînă în ul
timul minut, Titanii și Politehnica 
(masculin) au terminat la egalitate: 
16—16 după ce la repriză Politehnica 
realizase un ușor avantaj (2 puncte). 
Continuînd seria rezultatelor bune ob
ținute în ultima vreme Rapid a între
cut C.C.A. cu 21 —19 (10—9). In cea 
de a doua întîlnire feminină s-au con
fruntat formațiile Olimpia și Rapid. A 
cîștigat Olimpia cu 7—3 (2—0). In 
mare formă, dinamoviștii au d:spus 
în ultimul meci desfășurat ieri, de 
C.S.U. București cu scorul de 25—15 
(12-7)

ORAȘUL STALIN (prin telefon).
— Duminică s-a desfășurat în loca
litate prima etapă — faza regională
— a campionatului republican de
handbal redus. întrecerile disputate 
în sala Tractorul din localitate s-au 
terminat cu. următoarele rezultate : 
[•’lamura roș’e Sibiu — Record Me
diaș (feminin) : 17—2 (7—1) ; Lu
ceafărul Orașul Stalin — Măgura 
Codlei (feminin) : 3—8 (0—2) ; Trac
torul Orașul Stalin — Gloria Sighi
șoara (feminin): 9—11 (8—5) ; Di
namo Orașul Stalin — Voința Sighi
șoara (masculin): 20—12 (13—8);
C.S.A. Orașul Stalin — Recolta Hăl- 
cllitl (masculin) : 15—16 (9—9) ; Po
litehnica Orașul Stalin — Chimia 
Făgăraș (masculin) : 17—24 (9—14).

GH. MĂZGÂREANU — corespondent

întîlnirea de gimnastica dintre echipele 
R. P. Romîne și R. S. S. Ucrainiene 

a constituit un spectacol de calitate
— a declarat arbitrul sovietic, Evghenii Iarohin

In timp ce aplauzele mai continuau 
în sală, am căutat un colț mai liniștit 
pentru ca să cerem părerea tovarășului 
Evghenii Iarohin, arbitrul sovietic, 
despre întîlnirea internațională de gim
nastică între echipele R. P. Romîne și 
R.S.S. Ucrainiene.

— „Concursul mi-a plăcut foarte 
mult — ne-a spus tov. Iarohin. In a- 
fară de faptul că a prilejuit un specta
col de înaltă calitate, a contribuit in 
mare măsură la stringerea legăturilor 
prietenești între sportivii sovietici și 
romini.

întîlnirea echipelor feminine a lost 
interesantă atit sub aspectul luptei, cit 
și in privința măiestriei de care au dat 
dovadă toate participantele.

Despre concursul masculin aș vrea 
să spun puțin mai mult. Mi-a plăcut 
foarte mult evoluția echipei romîne. 
Gimnaștii romini sînt cu toți foarte ti
neri, cu mari perspective. Ei du luptat 
cu dirzenie. In viitor, ei vor trebui să 
pună un accent mare pe dezvoltarea 
forței. Sînt destul de mulțumit de com
portarea echipei noastre. Publicul bu

cureștean m-a uimit prin 
priceperea manifestată la

In încheiere. Evghenii Iarohin a urat 
succes sportivilor noștri în activitatea 
lor viitoare.

interesul și 
competiție".

ARBITRII DIN ARGENTINA 
AMENINȚĂ CU FORFAIT!
BUENOS AIRES

Ca urmare a.gravelor incidente pe
trecute în ultimul timp la meciurile 
din campionatul argentinian de fot
bal, federația din Argentina a luat o 
serie de măsuri dristice. De acum 
înainte arbitrii de fotbal care conduc 
meciurile de prima divizie vor fi pro
tejați de detașamente specia'e de po
liție. Cu o săptămînă în urmă, arbi
trii de fotbal din Argentina au de- 
clarrt că nu se vor mai prezenta la 
meciurile unde sînt delegați, în ca
zul cînd nu li se asigură securitatea 
față de eventualele manifestări de 
violență ale publicului.

(Agerpres). —

improvizat (Tasnadi), care a făcut 
față cu greu rarelor contraatacuri ale 
hocheiștilor de la Sebeș, veți înțelege 
mai ușor de ce nu a lipsit mult ca 
această partidă, disputată ieri dimi
neață, să se încheie cu un rezultat 
surpriză.

Pînă în minutul 54, adică cu șase 
minute înainte de fluierul final, sco
rul era de 1—0 pentru Voința, prin 
golul marcat de Varga, în prima re
priză. Avantajul Voinței era deci mi
nim și de cîteva ori Surianul ratase 
ooazii clare. In acest moment 
același Varga înscrie din nou. 
duși cu 2—0 jucătorii din Sebeș 
tinuă să lupte și, la capătul 
contraatac, Pătrașcu reduce din 
dicap. Sfîrșitul partidei a fost 
(uz. Voința a mai înscris încă 
puncte 
dintre 
tarului 
Scorul
0—0, 4—1) pentru Voința.

Desfășurarea acestui meci a ridicai 
din nou problema bunei amenajări a 
porților. La jocul de hochei pe gheață, 
porțile, confecționate din bare de me
tal, dacă nu sînt bine așezate pe 
gheață pot crea confuzii, deoarece 
barele interioare se ridică de pe su
prafața glieții și permit ca pucul să 
treacă pe sub ele. Din cauza unei ast
fel de defecțiuni, primul gol marcat

de Voința a fost contestat de jucă
torii de la Sebeș. De asemenea, pla 
sete trebuie să fie foarte rezisitonh 
și fără rupturi. La meciul Voința 
Ciuc — Știința Cluj s-a marcat 
gol, pucul trecînd printr-o astfel 
ruptură. Spre deosebire înșă 
zul anterior, de această dată 
nu a fost acordat. Este bine 
ministrația patinoarului să ia
(la fel cum a procedat pentru ame 
najarea la timp a gheții), în așa fe 
îneît meciurile să se poată desfășor; 
în bune condițiuni.

In jocurile disputate aseară s-at 
înregistrat următoarele rezultate teh 
nice: Nicovala Sighlșoara-T.A.R.O.M 
București 11—3 (2—2, 2—0, 7—1) 
Au marcat: Buiuc 3, Onu 3, Solati 2 
Cpvacevici, Schneider și Schuster 
pentru Nicovala, Pană, Ganga II ș 
Brinduș pentru T.A.R.O.M. C.C.A. 
Steăgul roșu Orașul Stâlpi 4—2 (3—1 
1—0, 0—1). Au marcat: Peter 2, Lb 
rinez și Zografi pentru C.C.A., Tirol 
și Gogianu pentru metalurgiști.

I» In urma acestor rezultate clasamentu 
seriei a It-a are următoarea înfățișare

1.
2.
3.
4.

C.C.A.
Voința M. Ciuc
Știința Cluj
Nicovala Sighișoara

5. Steagul roșu
6. Sirianul Sebeș 
T. T.A.R.O.M.

3
3
3
4
4
4
3

3
3
2
2
2
I)
0

o
1
2
2
4
3

însă, 
Con- 
con- 
unui 
han- 
con- 
tre-i

(Szabo I, Szabo II, Varga), 
care unul din neatenția por- 

Singer, iar altul discutabil, 
final a fost de 5—1 (I—0,

Cc-i nou în tenisul de masă mondial
O jucătorii chinezi favoriți ai cam pionatelor mondiale © Tanaka și 
tivii sovietici pentru prima oară la startul campionatelor mondiale.

Deși pînă la începerea marei con
fruntări a celor mai buni jucători și 
jucătoare de tenis de masă din lume, 
campionatele mondiale, de la Dort
mund, mai sînt trei luni și jumătate, 
febra acestor întreceri a cuprins de 
multă vreme lumea pasionaților spor
tului cu mingea de celuloid. Rezul
tatele, noutățile, sînt notate cu grijă 
în carnetele specialiștilor, ale comen
tatorilor, fiind imediat incluse în di
ferite 'alctile.
• Jucătorii și specialiștii maghiari 

precum și cei din R.D.G. care au fost 
anul acesta în R. P. Chineză ca și 
cei care i-au văzut pe jucătorii chi
nezi la Stockholm în 1957, indică a- 
ceastă țară drept principală favorită 
a viitoarelor campionate mondiale. 
Campionii europeni Berczik și Eva 
Koczian au fost învinși în China 
populară de Van Ciuan iao și Ciu 
Ciun hui, dar aceștia la rîndul lor au 
suferit infringed de la alți cornpa- 
trioți necunoscuți încă pe plan mon
dial, dar de o valoare certă. De ase
menea renumita jucătoare Sun .Mei in 
și-a reluat antrenamentele și după 
forma pe care o arată se parc că va 
avea un cuvînt greu de spus la Dort
mund.

Dar pentru că vorbim despre ju
cătorii acestei mari țări asiatice, 
vom spune cîteva cuvinte și despre 
alți jucători asiatici care se pregă

campio- dinaviei,

tesc. să asalteze titlurile supreme. 
Astfel, japonezii în a căror țară te
nisul de masă este considerat de de
parte „sportul nr. 1“, și care dețin 
ictualmente cinci din cele 7 titluri mon
diale, au înregistrat un mare eșec în 
cadrul Jocurilor asiatice. învingători'.? 
Jucătorii din Vietnamul dc sud. Chiar 
în Japonia, vestiții Tanaka, Ogimura. 
Fujie Eguchi au pierdut în
natele țării lor, ca și în cele univer
sitare la jucători ca Seiji Narita, Y. 
Nakajima, Kimyo Matsuzaki, Hoshi- 
no etc .

Acum cîteva luni, Tanaka și Ogi
mura au întreprins un turneu în Bra
zilia, cîștigînd majoritatea meciuri
lor. Spunem majoritatea meciurilor, 

pentru că și Tanaka și Ogimura au fost 
nevoiți să plece steagul în fața „co
pilului minune", cum îl numesc cei 
care l-au văzut evoluînd, Biribe în 
vîrstă de numai 13 ani. Din 7 par
tide, Tanaka a fost învins în 4, iar 
Ogimura a pierdut o întîlnire din 4. 
Biribe, care este un atacant prin ex
celență, se pare că este pe drumul 
către titlul mondial. Și chiar dacă a- 
eest lucru nu se va întîmpla anul 
viitor, în orice caz, datorită vîrstci 
sale, Biribe poate să aștepte în... li
niște pînă în 1961 — data viitoarelor 
campionate ale lumii.

© Cunoscătorii în materie așteaptă 
cu viu interes evoluția pentru prima 
oară în istoria campionatelor mon-

Ogiinura învinși în Brazilia. ® Spor-

diale a sportivilor sovietici. Ultimele 
lor evoluții au demonstrat că 
în U.R.SS. există o pleiadă dc ti
neri, ca jucătoarea Ramanaskaite 
care s-a relevat la campionatele eu
ropene de la Budapesta și care a ob
ținut frumoasa performanță de a ajunge 
pînă în semifinalele probei de sim
plu feminin din campionatele Scan- 

Averin, Zabloski, pentru ca
să nu mai vorbim de învingătorul lui 
Berczik, Paskiavicius sau de Sau- 
noris.
• Cele trei campionate internațio

nale mai importante (ale Austriei, 
Iugoslaviei și Scandinavici) desfășu
rate pînă acum, au scos în evidență 
progresul rapid al unor jucători sue
dezi ca: Larsson, Borg, Alser. Forul 
maghiar de specialitate, contează în 
principal, în vederea Dortmundului 
pe Berczik, Bubony, Foldy, Sido, 
Gyetvai, Eva Koczian, Livia Mosoczi 
care se dovedesc bine pregătiți. Nu 
se cunosc amănunte prea multe des
pre antrenamentele și evoluțiile ju
cătorilor cehoslovaci, vestgermani și 
chiar englezi printre care Ann Hay
don finalistă în trei probe la ultima 
ediție a campionatelor mondiale.

• Federația de specialitate din 
S.U.A. a interzis pentru un an folo
sirea paletelor acoperite cu burete, 
urmînd — în această privință — e- 
xcmplul forului englez.

C. S.

Redacția șt administrația: București, str. Vasile Conta nr. IS, telefon 11.79.73 — 74 
A X X . Abonamentele se fac la oficiile poștale prin factorii

Turneul echipelor de basenct 
Cetatea Bucur (băieți)

și Rapid (fete) in U.R.S.S.
Ieri au părăsit Capitala echipele d 

baschet Cetatea Bucur (băieți) și Ița 
pid (fete) care vor susține două intil 
mri in orașele Chișinău și Tiraspol. E 
chipele roinine vor juca azi și joi c. 
selecționatele orașelor respective.PE SCURT

O La Moscova în cadrul unui cor 
curs Ia care au participat cei mă 
buni scrimeri sovietici s-au înregis 
trat cîteva mari surprize. La floret 
femei campioana mondială Vale’ 
Kiseleva a fost întrecută de Ta 
Eviilova, în timp ce campionul mor 
dial la sabie fakov Rîlski a pierdi 
în fața lui Kuznețov. La floretă băi 
bați Midler a dispus de campioni 
unional Sveșnikov.

0 Intîlniri internaționale la hocht 
pe gheață : Suedia—Norvegia 4—2 
Spartak S'okolovo—Dinamo Moscov
2— 1, Wismut Kărl Marx Stadt—D. 
namo Novosibirsk 5—13.

® Gu prilejul campionatului popuh 
de cros desfășurat în R. D. German 
au participat peste 200.000 sportiv 
Numai în regiunea Berlin numări 
cotKurenților s-a/ ridicat Ia 44.001

e Echipa suedeză de fotbal Nori 
koeping a jucat la Asuncion cu ech 
pa Olimpia, campioana Paraguaiulj 
Gazdele au cîst'gat cu scorul d
3— 0.

• La Brno echipa masculină c 
baschet a R. Cehoslovace a dispus c 
scorul de 63—59 (23—28) de ecliip 
R.P. Bulgaria.

• După currt se anunță din Atu 
‘ralia, campioana olimpică Daw 
Fraser este nevoită să se retragă di 
viața sportivă. Fiind consultata d 
medici ea a fost sfătuită să păr; 
sească activitatea sportivă întruc 
prezintă grave afecțiuni în funcțiun 
le inimii.

e In acest an afleții din Iran i 
corectat 12 recorduri ale țării. Prii 
tre recordurile cele mai valoroase 
numără cele deținute de Kemani 
înălțime (2,03) si Baghanbashi 
5000 m. (14;30,2) și 10.000 m (30:36,0

Deținătorii recordurilor nu depășe; 
în medie vîrsta de 20 ani.


