
V go oraoi
sroass întreceri în regiunea

București

p de două zile, la 13 și 14 de- 
ie, sala de sport a centrului șco- 
ricol din CALARAȘI a cunoscut 
ebită animație. Se desfășurau in
ie din cadrul Cupei 30 Decem- 
:i tenis de masă cu participarea 
zi lor din regiunile Ploești, Pi- 
Galați și București. Competiția 
zată de consiliul regional UCFS 
ucurat la a doua sa ediție de 
imos succes- atît din punct de ve- 
ehnic cit și ca participare.
nele locuri atît la băieți cît și 
te au revenit sportivilor btictt- 
i. De remarcat comportarea me- 

a jucătoarelor din raionul Că- 
care s-au clasat înaintea unor 

ase adversare din regiunile Plo- 
i Pitești.
TURNU MĂGURELE se va des- 

la 21 decembrie un interesant 
tis de gimnastică la care și-au 
at participarea formații din 
iu, Roșiorii de Vede și T. Măgu- 
La București, tot la sfîrșitul a- 

săptămîni, consiliul regional 
organizează prima ediție a Cu-

■ Decembrie la handbal în 7, ntas- 
și feminin, la care s-au înscris

■ din Snagov, Oltenița, Slobozia, 
ești, Căzănești ele. Deasenienea. 
URG11J, se vor întrece în cadrul 
competiții festive trăgători, popi- 
șahiști și jucători de tenis de

masă, iar sportivii din Brănești vor 
avea prilejul să se întreacă și la trîn- 
tă si haltere.

STAN CRI STEA 
corespondent

La Cluj competiții de amploare

jort de mase
__________________ ___ __________ LI

li

JJ

In sala Armatei din localitate s-a 
încheiat recent „Cupa celor 4 regiuni" 
la volei. Turneul masculin a revenit 

selecționatei Clujului, care în finală a 
avut un puternic adversar în forma
ția Minerul Baia Mare. Turneul fe
minin a fost cîștigat de Progresul Cluj, 
după care s-a clasat Dinamo Oradea, 
„Ardeleana" Alba Iulia și selecționata 
Baia Mare. O altă competiție a întru
nit pe gimnsștL Pe primele locuri 
s-au situat următorii: cat. Z/.'A. lacob, 
juniori cat. 1: A. Maksay, jun. cat. 11: 
A. Sziiagy (la băieți) și Mariana 
Bruch (cat. maestre), Dorina Pop (cat. 
I), Ana Muri (cat. 11), Gyongyi Ldrinczi 
(jun. I), Iudith r'inta (jun. 11). Un 
concurs care s-a ridicat la un foarte 
bun nivel tehnic a fost acela de șah. 
dotat cu „CUPA CORV1NUL". El a 
revenit șahiștilor din Ploești care au 
acumulat 10'/2 puncte, prezenttad o 
formație redutabilă ta care figurau 
maeștrii: Radovici, Mititelu și Seimea- 
nu. Pe locul secund se află șahiștii din 
Tg. Mureș. (9'/2 puncte) dintre care 
s-a evidențiat jucătorul de categoria 
11, Zoltan Nagy. In sfîrșit, locul trei 
a revenit reprezentativei Clujului în 
care candidatul de maestru Kandel a 
avut cea mai bună comportare.

R. FISCH 
corespondent regional

Organ al Uniunii d® Cultura Fizica și Sport din R. P. Romind'
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Campionatul republican de hochei

Azi iau sfîrșit întrecerile seriei a Il-a
— C.C.A.-Știinta Cluj, capul de afiș al ultimei etape —

rimentaților hocheiști de la C.C.A. 
Cine a învins? Echipa C.C.A.: 6—3 
(1—2, 4—0, 1—1). Deci'experiența și, 
mai ales, calmul.

Filmul acestei pasionante partide

Jocurile din ultimele două zile au 
fost dominate de întîlnirea dintre 
formațiile C.C.A. și Voința M. Ciuc. 
Aceasta, nu numai pentru că în acest 
joc urmau să evolueze două din cele 
mai bune echipe ale seriei a II-a a 
campionatului republican, ci și pen
tru că, după performanța reușită în 
meciul cu Știința Cluj, era interesant 
de văzut cum vor rezolva „puștii" 
din Miercurea Ciuc duelul cu valo
roasa echipă a C.C.A.

Nu ne-am mirat, deci, că un public 
mai numeros ca oricînd a ținut să 
asiste la această confruntare între 
vigoarea și ambiția tinerilor jucători 
din M. Ciuc și calmul și rutina expe-

cureștenii jucau excelent, agresiv în 
atac, trăgînd des și destul de peri

culos la poartă. In schimb Voința era de 
nerecunosclut. Apărrrea făcea față cu 
piere dificultate, presiunii exercitată de

sezon
Succesele realizate în acțiunea de înscriere a oamenilor muncii în UCFS 

le strîngere a cotizațiilor ; sînt rezultatut eforturilor pe care le depun cu 
.tziasm activiștii sportivi din întreaga țară. De-altfel, acestea sînt obiective 
iortante ale mișcării noastre sportive în etapa actuală și este firesc ca ele 
se situeze în centrul preocupărilor tuturor colectivelor și cluburilor spor- 
. Această importantă acțiune nu trebuie să se desfășoare însă ruptă de 

■lalte obiective ale mișcării sportive ci, dimpotrivă, să se împletească 
tonios cu o activitate susținută în direcția dezvoltării sportului de mase, 
ntăririi organizatorice a cluburilor și colectivelor sportive etc. lată de ce 
siderăm necesară o discuție pe principalele probleme ale sportului de mase 
această perioadă, cîteva comentarii privind obiectivele de... „sezon" care 
)uie să se bucure de toată atenția

Pînă vine iarna...

activiștilor sportivi.

dacă timpul permite totuși practicarea 
sportului în aer liber.

îine, poimîine va cădea zăpadă 
>elșug și atunci să vedeți ce acti- 
■ vom desfășura I...”, spun mulți 
iști sportivi. Dar pînă atunci ? Să 
•tăm... zăpada? Nicidecum t Pe 

'egătirile pentru activitatea în 
: de iarnă (amenajarea pir- 

patinoarelor etc.) trebuie con
tă șt activitatea competițională. 
ier. liber" ?. vor întreba unit mai.. 
roși. De ce nu? Exemplul sporti- 

sovietici ne-a arătat in modul 
mai convingător că activitatea 
letițională poate continua la multe 
uri pînă în plină iarnă. Partidele 
itbal din cadrul campionatelor de 
organizate acum în orașe cum 
Cluj, Timișoara, București sau 

ut Stalin nu demonstrează ace- 
lucru? Dar crosurile inițiate de 
tivul „Tudor VladimiresCu" di
lată, dar întrecerile de călărie ol 
rate în atîtea sate și comune cu 
al „Dgțpimcilor sportive"? Mem- I 
UCFS doresc să participe la corn- ! 
'i sportive și nu toți sint amatori i 
zh, tenis de masă sau alte sporturi 1 
sală. Să nu părăsim stadioanele

Competiții, competiții...

lată un obiectiv care nu trebuie ui
tat nici o clipă de activiștii sportivi. 
Sînlem in plină campanie de organi
zare a primei etape a Spartachiadei de 
iarnă, se desfășoară încă multe cam
pionate de casă, ar trebui să fie in toi 
și concursurile pentru insigna „Gel 
mai bun sportiv din 10" și pentru in
signa de „Campion al colectivului spor-

tiv". Insă în orașe cum 
Constanța, Pitești, Oradea sau Iași se 
fac încă... pregătiri (dar nu const', n-d 
din antrenamente) iar concursuri s-a't- 
organizai doar în puține locuri (Bucu
rești, Reșița). In ceea ce privește des
fășurarea celor două concursuri de casă 
inițiate de UCFS, ele sini deosebit de 
aprec:ate in regiuni. Măsuri practice 
de organizare s-au luat însă doar in
tr-un număr redus de regiuni, cu toa
te că în toată țara s-au trimis de mult 
regulamentele, taloanele și insignele. 
Lipsurile semnalate în activitatea com- 
pctițională 
nu trebuie 
descreștere 
tații unor 
xemplu, în
ceastă importantă problemă a sportu
lui de mase, consiliul regional UCFS 
Craiova (în frunte cu președintele său) 
se muncește să organizeze un an
samblu cultural-sporiiv al UCFS re
gionali Inițiativa este cît se poate de 
lăudat'1'dar îndeplinirea ei nu tre-

DAN G1RLEȘTEANU
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Tineri sportivi 
do la sate!

lontribuiți cu toate foițele 
astre la traducerea în fapte 
sarcinilor reieșite din expime- 
j toverășvlui Gheorghe Gheor- 
ju-Dej cu privire la proiectai 
anului de stat pe anul 1559! 
b conducerea organizațiilor 
> partid, inițiați acțiuni cari
ate de sprijinire a construc- 
ior de școli, cămine culturale, 
spensare, drumuri, poduri etc. 
ganizați în brigăzi utemiste 

muncă patriotică, descoperiri 
valorificați sursele de materii 
iro locale!

de mase — activitate care 
să cunoască nici un fel de 
— se datoresc și comodi- 

activiști sportivi. Așa, de e- 
loc să se preocupe de a-

(Continuare în pag. 2-a)

poate fi împărțit în trei
se confundă, de fapt, cu cele trei re
prize ale jocului. Am asistat, astfel, la 
o primă repriză în care elanul și viteza 
derutantă a jucătorilor de la Voința 
au pus serios în dificultate pe bucu- 
reșteni. Aceștia au fost pur și simplu 
înghesuiți in propria treimel Minute 
în șir ocaziile de gol au abundat la 
poarta lui Pușcaș, însă după 19 mi
nute de joc (cu adevărat... infernale pen
tru C.C.A.) scorul nu era decît de 
2—0 pentru Voința. Autorii celor 
două puncte: Kalamar (min. 14) și 
Andrei (min. 19). Iar atunci cînd se 
aștepta sfîrșitul acestei reprize, care 
a aparținut categoric echipei din M. 
Ciuc, Flamaropol a interceptat un 
puc la jumătatea terenului și, după 
o cursă scurtă, la poarta lui Parcarea 
s-a... aprins becul roșu: scorul era 
acum numai de 2—1 pentru Voința.

A urmat o repriză în care aspec
tul jocului a fost total schimbat. Bu-

meciul Știința Cluj — Șurianul

„acte", care militari și numeroasele ezitări, 
jări fără adresă, neatenții în 
rea jucătorilor adverși în fața porții. 

cuvîntul. Unulaveau să-și spună

CALIN

(Continuare In

Pugilișfii rom ini pleacă azi în Italia

G ATI R I

dega- 
marca-

ANTONESCU
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Pază din meciul Gh. 
reprezentantul nostru

Negrea — M. Ingber (R.D.G.) disputai recent, in care 
și-a trimis adversarul la podea în primele secunde, 

cîștigind prin K.O.

ai țării noastreCei mai buni boxeri
vor pleca astăzi dimineață, pe calea 
aerului, spre Italia. După cum se știe, 
întîlnirea internațională de box cu re
prezentativa Italiei se va disputa sîm- 
bătă seara la Roma.

„Reprezentanții noștri sînt hotărtti" 
— ne spunea’ ieri tov. Marin Niculae 
secretarul general al F.R. Box — 9să

realizeze un rezultat de prestigiu in 
fața puternicei selecționate a Italiei". 
Intr-adevăr boxerii noștri s-au pregătit 
cu o deosebită atenție în vederea con
fruntării de la 20 decembrie. In ulti
mele zile, întreg lotul a participat la 
meciuri de verificare, ilrmărindu-se în 
special îmbunătățirea pregătirii fizice. 
Astfel, ugii boxeri de categorii mai

mici au fost opuși celor de categorii 
superioare, pentru a fi solicitați la e- 
forturi mai mari, urniărindu-se tot
odată și îmbunătățirea vitezei de exe
cuție. Ani putut urmări dueluri inte
resante ca acelea dintre Constantin 
Dumitrescu — Dumitru Gheorghiu, Mi
hai Stoian — Nicolae Linca ș.a. „Întreg 
lotul nostru — ne spunea după an
trenament campionul european Gh. 
Negrea — se aflu într-o dispoziție ex
celentă. Bineînțeles, a completat el, 
aceasta nu ne determină să privim su
perficial întîlnirea de la Roma. Noi 
cunoaștem, în linii mari, valoarea bo
xului amator italian și tocmai de aceea 
sintem deciși să ne comportăm cil 
mai bine".

Iată componența lotului care tace 
deplasarea în Italia: Mircea Dobrescu, 
Constantin Gheorghiu, Iosif Mihalic, 
Vasile Czegeli, Constantin Dumitres
cu, Mihai Stoian, Șerbu Neacșu, Dumi
tru Gheorghiu, Gheorghe Negrea, Va
sile Mariuțan, Nicolae Linca, Traian 
Stuparu și Dumitru Ciobotaru. Boxerii 
romîni vor susține în Italia două în- 
tîlniri: primul meci se va disputa sîm- 
bătă seara la Roma în sala „Palaz- 
zetto dello Sport", iar al doilea va a- 
vea Ioc luni seara în localitatea Fe- 
rarra.

Sportivii din regiunea Suceava 
se pregătesc pentru sezonul de iarna
Odată cu venirea ierni , aci 

tatea sportivă îmbracă o formă nouă. 
Majoritatea sportivilor se mută în săli, 
pe pîrtiile de schi sau pe patinoare. 
Buna desfășurare a activității în tim
pul iernii depinde însă de măsurile 
luate din vreme pentru întreținerea in 
cele mai bune condiții a bazelor spor
tive, pentru completarea și repararea 
echipamentului.

Consiliul regional UCFS Suceava a 
luat de acum o serie de măsuri meu:te 
să ducă la îmbunătățirea activității 
sportive de iarnă. Astfel, colectivele 
sportive au primit 278 perechi schiuri. 
In plus, au fost înființate 8 centre de 
antrenament, dotate cu 400 perechi 
schiuri. Dintre centrele înființate amin
tim pe cele de la Frasin, Falcău, Mă- 
'■ a căror

angrenarea 
de tineri 
regiune va 
de schi 
și unul 

vor fi dotate 
cu toate materialele și cu echipamen
tul necesar.

O serie de măsuri au fost luate si 
pentru dezvoltarea hocheiului pe ghea
ță. In orașele Rădăuți, Suceava și 
Cîmpulung au fost puse la punct pa
tinoarele, pentru ca odată cu venirea 
gerului să poată începe și activitatea. 
Consiliul regional UCFS Suceava va 
dota încă 3 centre cu materialul și e- 
c.hipamentul necesar: Fălticeni. Vatra 
Dornei și Gura Humorului.

Pentru sezonul de iarnă 1958/1959, 
consiliul regional UCFS a elaborat un 
vast plan de 
printre altele: ___
Spartachiadei de iarnă a tineretului, 
Spartachiada fetelor (pentru prima dată 
în regiunea Suceava), întreceri pentru 
concursurile „Cel mai bun sportiv din 
10“ și „Campion al colectivului spor? 
tiv" etc.

Măsurile luate din vreme vor contrT 
bui la buna desfășurare a activității 
sportive în timpul iernii, vor ajuta la 
permanenta atragere de tineri în actii 
vitatea sportivă.

AUREL’ DOBINCA 
președintele consiliului regional 

u fcJGFS Suceava —

lini. Gura Humorului, Șiret, 
activitate va contribui la 
unui număr cît mai mare 
practicarea schiului. In 
tnai funcționa un centru 
performanță la Cîmpulung 
Vatra Dornei, care -

în

de 
la

măsuri care cuprinde 
concursuri în cadrul



Discuții pe teme «le sezon
(Urmare din pag. I)

buie să se facă în detrimentul principa
lei preocupări: Sportul.

Poate că existența unor astfel de pre
ocupări își găsește explicația și în 
faplul că de la constituirea sa și pînă 
acum (timp de cîteva luni) clubul spor
tiv C.F.R.-Rovine nu a fost vizitat nici 
măcar o dată de activiști ai consillulm 
orășenesc UCFS Craiova.

Cit mai multe competiții pentru 
membrii UCFS — iată unul din prin
cipalele obiective ale activului nostru, 
care trebuie să îndrume in această di
recție nu numai colectivele sportive, ci

tivă din cadrul organelor UCFS 
colectivelor și cluburilor sportive 7

Antrenorii intră în... vacanță ?

Ș‘

alIn multe locuri, activul salariat 
organelor UCFS desfășoară o susținută 
muncă de îndrumare și consolidare or
ganizatorică a coleotivelor sportive să 
iești, de pregătire a primei etape a 
Spartachiadei etc. Este desigur greu 
pentru cîțiva activiști să cuprindă toa
te aceste sarcini, mai ales că nu o dată 
obiective importante (calendar, buget) 
reclamă prezența lor la sediul consi
liului UCFS. De. ce insă în această 

și comisiile pe ramură de sport care, perioadă, cînd la multe discipline, spor-

In regiu- 
București 
frumoase 

că activi-

în unele locuri, au socotit încheiat „se
zonul" sportiv șl acum stau șl își fac 
planuri pentru anul viitor.

Evidență nu înseamnă birocrație

Se pare că unii activiști sportivi con
sideră încă birocrație tot ceea ce este 
de fapt o necesară muncă de evidență 
și statistică. La multe colective șt 
cluburi chiar (Craiova, Orașul Stalin) 
nu există astăzi o evidență precisă a 
membrilor, nu se cunoaște cu exactita
te componența secțiilor pe ramură de 
sport și chiar distribuirea carnetelor 
provizorii de membri ai UCFS. Ce 
perioadă mai nimerită decît aceste luni 
de iarnă poate exista pentru punerea 
la punct și a evidenței in muzica spor-

tive activitatea oficială s-a încheiat, tiu 
sini folosiți și angrenați într-o largă 
măsură și antrenorii 7 Cu experiența si 
priceperea lor, ei pot contribui efectiv 
la îmbunătățirea muncii în cadrul co
lectivelor sportive din regiunea respec
tivă. Astfel de antrenori sînt foarte 
mulți și dacă aceștia nu vor fi solici
tați să-și aducă aportul la îndeplinirea 
obiectivelor activității sportive de ma
se, vor intra într-o vacanță destul 
lungă.

nă trebuie insă intens folosit pentru 
îndeplinirea sarcinilor privind temei
nica instruire a consiliilor colectivelor 
sportive de la orașe și sate, 
nile Galați, Hunedoara, oraș 
s-au realizat multe lucruri 
în această direcție și faptul
tatea colectivelor sportive s-a îmbu
nătățit în general nu poate fi desprins 
de munca de instruire și îndrumare a 
celor care răspund de activitatea spor
tivă în fabrică sau uzină. In ultima 
vreme, cu prilejul strînsei legături cu 
terenul care s-a realizat în multe re
giuni cum sînt: Bacău, Pitești, Baia 
Mare, Cluj, Suceava etc., au fost in
struite 
tivelor 
trebuie 
panie,
colectiv sportiv.

nenumărate consilii ale colec- 
sportive sătești. Acțiunea nu 
considerată drept o simplă cam
ei continuată pînă la ultimul

Excursii...

Cadre bine instruite

de

o...Pînă acum, fără să constituie 
justificare, se spunea totuși: „Vedeți, 
nu prea avem timp să ne ocupăm de 
instruirea consiliilor..." Sezonul de iar-

patriei. Dar, tn- 
schiază; seara, la 
disputatele partide 
de masă. Pentru

După campionatul republic 
de lupte

După terminarea campionatului re
publican de lupte pe echipe se cuvine 
să prezentăm cititorilor noștri pe 
cîțiva dintre sportivii care au avut 
cea mai bună comportare pe par
cursul competiției. Unul dintre cei 
care merită a fi scoși în evidență 
este Valeriu Bularca, muncitor me
talurgist la uzinele „Steagul roșu"

Sesiune de comunicări științifice
culturii fizice, laîn

Cabinetul metodico-științific de pe 
lîngă consiliul regional U.C.F.S. Ga
lați funcționează numai de un an, dar 
se poate m'îndri cu frumoase reali
zări în activitatea sa. De curînd a 
avut loc prima sesiune de comunicări 
metodico-științifice din Galați.
Teme bine alese și mult interes!

Aceasta este prima și cea mai im
portantă constatare prilejuită de ex
punerea lucrărilor. Intr-adevăr, arun- 
cînd o privire pe programul sesiunii 
vedem că cercetătorii din regiunea. 
Galați și-au ales teme din cele mat 
interesante, strîns legate de actualele' 
obiective ale mișcării de cultură fi-| 
zică și sport din țara noastră. Prof. 
George Popa și prof. Victoria Vîlcea i 
au tratat o serie de aspecte cu pti- 
vire la introducerea și efectuarea gim-| 
nasticii de producție în orașele Ga
lați și Brăila, antrenorul Ovidiu Ga
vrila și prof. Sigismund Lupu atr 
prezentat lucrări despre pregătirea!
timpurie în jocurile de fotbal și bas-r ,
chet, iar prof. Adrian Marian a fă-l , Faza pe raion a Spartachiadei fele- 
cut o serie de constatări în legătu-r or disputată la Roșiorii de \ ede a an- 
ră cu educația fizică a elevilor din <L gTenat peste 150 tinere, carets-au între- 
clasele I-IV. Cu mult interes au fostf f"1 *' 7 "4
urmărite lucrările dr. 
din Focșani, care a 
„Junghiul sportiv și chinetozele' v._ 
„Disimetria ponderală a corpului oA interes desfășurarea probelor, tie au 
menesc și sensul preferențial al miș-)f°sf cîștigate de școala medie din Ro- 
cărilor". O altă constatare Îmbucură-Oiorii de Vede. La sfîrșitul concursu- 
toare este produsă de faptul că din/lul. au fost înmînate numeroase pre- 
cei 7 exnonenfi. 3 sînt nrnn«inpti ah-l

pe echipe
larca a înregistrat 58 de vieți 
tot atîtea posibile. Este demn 
marcat acest fapt, mai ales c 
nem seama că anul acesta coi 
s-a ridicat la un bun nivel ti

Pe plan internațional, Vaier 
larca a avut succese răsunător 
campionatele mondiale, el a 
medalia de bronz; în „Cupa 
slavici", locul I : la Balcani: 
cui I, în total în 1958 a real 
victorii internaționale, un m< 
și numai două înfrîngeri. V. 
este și campion R.P.R. pe am

O comportare meritorie a av 
lungul campionatului și ta 
sportiv Gh. Popovici, compon 
echipei campioane ~’ 
Maestrul sportului 
afirmat în sportul 
anul acesta. Pe 
el a avut succese 
acestea remarcăm 
campionului mondial Sirakov.

Un alt luptător cu care ne n 
și care în nenumărate rînduri 
Ies aplauzele spectatorilor în < 
natul republican, ca și în multe 
petiții internaționale, este sudo. 
șițean Petre Popescu. Muncito 
Reșița îl apreciază și-l iubes 
tril comportarea sa. El a adi 
triei, numai în acest an, 12 
internaționale de prestigiu 
doar o singură înfrîngere. Ex 
celor trei sportivi, dragostea ci 
ei și-au apărat culorile clttbttlt 
ale colectivului și de multe c 
lorile patriei, să fie un exem 
pentru alți sportivi I

lată acum clasamentul gene 
campionatului republican de Iu

Dinamo Bn 
Gh. Popov 
luptelor în 

plan interr 
deosebite.
victoria

Valeriu Bularca a fost unul dintre 
cei mai buni sportivi ai noștri cu pri
lejul intîlnirilor din cadrul Balcania
dei. El zimbește satisfăcut sub „po
vara". celor două trofee cucerite de e- 
ctypa noastră în această întrecere.

Orașul Stalin. El este unul dintre 
sportivii cu realizări deosebit de fru
moase atît în producție cit și în spor
tul pe care-1 practică. Numai în acest 
campionat maestrul sportului V. Bu-

1. Dinamo București
2. " " "
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

s

Drumeția, excursiile la nenumăratele 
cabane de pe crestele înzăpezite ale 
munților, sînt îndrăgite de sute de 
mii de oameni ai muncii, ca și vizi
tarea așezărilor istorice, ca și cunoa
șterea frumuseților 
tr-o excursie se și 
cabană, încep mult 
de șah sau tenis
muncitorii de la Atelierele Grivița Ro
șie din Capitală, de la uzinele „Inde
pendența" -Sibiu, Combinatul siderurgic 
din Hunedoara, Șantierele Navale din 
Turna Severin etc., aceste excursii au 
devenit mai mult decît obișnuite, hi 
fiecare săptămînă sute și mii de mun
citori pornesc în excursii. Acum, la 
începutul sezonului de iarnă organi
zarea excursiilor poate căpăta o largă 
extindere în nenumărate alte orașe ale 
țării.

echipe pie aniui 1'958:
30 30 0 0 439 41 (297 142
30 27 0 3 347 113 (210 137
30 26 1 3 331 135 (205 126
30 17 2 11 235 225 (142 93
30 17 2 11 249 221 (132 117
30 16 3 11 237 229 (239
30 15 3 12 256 210 (107
30 10 4 16 204 260 (122 bz
30 9 6 15 192 268 ( 90 102
30 11 3 16 203 263 (103 KM)
30 9 3 18 184 280 ( 95 89
30 8 5 17 167 283 (130 37
30 8 7 10 194 272 (118 76
30 6 5 19 179 287 (120 59
30 4 6 20 178 274 ( 91 87
30 1 2 27 117 341 ( 73 44

și in a- 
inițiativa 
neglijăm 
obiective

activiștilor sporim, 
insă nici unul din 
menite să contribuie 
cii organizatorice.

15.

tehnic nu au prezentat lucrări, deși 
înseși obligațiile lor de profesori de 
educație fizică prevăd efectuarea unor 
lucrări cu caracter științific. Sperăm 
însă că la viitoarea sesiune vor fi și 
ei prezenți cu lucrări, ca și mulți 
dintre antrenorii din regiune, care în 
cursul discuțiilor s-au angajat ca la 
următoarea sesiune să prezinte rodul 
muncii lor în domeniul cercetărilor 
ștințifice.

★
Sezonul de iarnă trebuie din plin fo

losit pentru desfășurarea unei largi 
activități sportive de mase. Formele de 
organizare sînt nenumărate 
ceastă direcție are cuvîntul

Să nu
celelalte
la întărirea mun-

C. C. A.
Steagul roșu Orașul Stalin
C.S. C.F.R. Timișoara 
Rapid Oradea 
Cetatea Bucur
C.S.M. Lugoj
Dinamo Satu Mare
C.S.M. Reșița
C.S. Metalul M.I.G. București 
Chimistul Baia Mare

12. Voința Tg. Mureș
13. Carpați Sinaia
14. Constructorul Cluj 

Corvinul Hunedoara 
Uzinele Textile Arad

Spartachiada fetelor la Roșiorii 
de Vede

_____ .... Av,jt/cut la gimnastică, handbal în 7, atle- 
M. Solomonjtism și volei. Competiția s-a bucurat 
vorbit despref de un frumos succes propagandistic. 

•și) Numeroși spectatori au urmărit cu

cei 7 exponenți, 3 sînt proaspeți ab-’ 
solvenți ai Institutului de Cultură] 
Fizică (George Popa, Adrian Marian, 
Aurelian Matias) și o absolventă a; 
S.M.T.C.F, (Victoria Vîlcea). '

Despre participant și discuții 1
Succesul unei sesiuni de comuni-f 

cari științifice 'in domeniul culturii 
fizice al sportului nu este decis] 
doar de numărul, calitatea și subiec
tul temelor expuse. Reușita unei se-l 
siuni este exprimată în mod foarte» 
convingător și de numărul partici-S 
panților și, mai ales, de discuțiile) baschet. Pentru

AL. C. POPESCU 
corespondent

Cursuri de arbitri Ia Reșița

Consiliul raional 
U.C.F.S. Reșița a luat 
inițiativa organizării 
unor cursuri de arbitri 
la volei, schi, tenis 
de masă, handbal și 
buna reușită a cursuri-jzaiuuvt ni, ijjcii CJIGO, UC UloUUlIUCjF w * ----- ------ ----- ’ .................... .........

purtate. Or, la Galati, au luat parte* lor s-au făcut pregătiri intense întocmin- 
' ' ■ - • - ,f du-se un judicios plan de studii pentru

___ A fiecare curs în parte. Lectorii au fost 
dupăf aleși dintre profesorii de educație fi

ii zică, antrenorii și arbitrii din locali- 
> tate.

Numeroasele afișe răspîndite în o-

peste 70 de antrenori, profesori de e-i 
ducație fizică, medici, sportivi frun
tași și activiști sportivi, care, <’ , ' 
prezentarea lucrărilor, au susținut vii 
și interesante discuții. '

In acest sens sînt foarte elocvente.
cuvintele rostite în cursul discuțiilor?, ra¥ ca și emisiunile stației locale de 
de către ing. Alexașeev, directorul/ radioamplificare au atras spre aces- 
fabricii de piese de schimb C.F.R.: V te școli de arbitri numeroși sportivi 

„Participînd la această sesiune/ Și amatori de sport 
mi-am dat seama, mai bine ca ori-1 j PLÂV1TIU
cînd, cît de necesară este educația/ corespondent
Uzica pentru dezvoltarea fizica șl în-’ 
tărirea fizică a muncitorilor. Voi facej 
tot posibilul ca în cel mai scurt timp 
gimnastica de producție să fie intro-'

« 10 în,rcprin(lerea Pe care Colectivul sportiv Minerul Vulcan 
CO?SUS . la reușit la data de 1 decembrie să

rara îndoiam, cuvintele mg. Ale-/depășească angajamentul luat pe a- 
xașeev ilustrează cît se poate de bineVcest an în ceea ce privește înscrierea 
valoarea lucrărilor și mai ales pu f de noi membri în U.C.F.S. Astfel, la 
terca lor de convingere. laceastă dată în evidența colectivului

Totuși... /figurau 1.158 de noi membri, ceea cc
’ reprezintă cu 158 membri mai mult 

decît angajamentul luat. O muncă 
.'acestei sesiuni. Ne referim la făptuit intensă pentru atragerea oamenilor 
<că .nici unul din asistenții institutului Smuncii pe terenurile de sport a de-

au existat și o serie de elemen
te care au umbrit succesul deplin al

Vești îmbucurătoare din Valea 
Jiului

pus și consiliul colectivului Parîngul 
Lonea care în prezent numără peste 

cu cotizația achitată1500 de membri 
la zi.

S. BÂLOI cdresp.

Școala sportivă de elevi din Bacău

totalul celor 10 partide reșițenii și-au 
adjudecat 6 victorii și una au ter.i.i- 
nat-o remiză. Scor final: 6’/2—3*/2 
pentru Metalul Reșița. Din echipa 
oaspe a făcut parte și maestrul Ivan 
Halic.

Hotăriți să dezvolte activ 
sportivă din comuna lor, tinerii 
muncitori au amenajat prin u 
voluntară un teren de fotbal

M. DUMITI 
coresponder

Prin cîteva baze sportive 
din Constanța

Pe lingă școala me
die din Bacău func
ționează cu mult suc
ces școala sportivă de 
elevi, secția baschet, 
anul I și II. Antrena

mentele sînt conduse de prof. Ion Rus 
și la ele participă 50 de elevi și e- 
leve care, pe zi ce trece, își îmbogă
țesc tot mai mult cunoștințele teore
tice și practice

Deși sînt la începutul activității 
lor, tinerii sporlivi au obținut unele 
rezultate meritorii.

Gh. Stanciu, Florin Cosmescu, Ion 
Zarzu. Maria Sandu, Felicia Muritea- 
nu, Aneta David, sini cîteva dintre 
elementele talentate care fără îndo

ială se vor afirma și in concursurile 
viitoare

V. MIHAILA și ILIE IANCU 
corespondenți

★
De o bună bucată de timp la Casa 

Dionierilor se predau în fiecare du
minică lecții teoretice și practice me
nite să introducă în tainele șahului 
cît mai mulți purtători ai cravatei ro
șii. Unii dintre ei au dovedit calități 
în practicarea acestui sport cum sînt 
de pildă frații Gruiescu, Mureșanu, 
Sima, Mazilu ș.a. De pregătirea vii- 
torilor sportivi se ocupă comisia oră
șenească de specialitate și îndeosebi 
tov. N. Sandu și Ludovic Nagy.

In rîndurile ucenicilor de la com
plexul școlar C.M.R. se află mulți a- 
matori de șah. Pentru a le da posi
bilitatea să desfășoare o activitate 
continuă și organizată s-a înființat o 
secție de șah în cadrul colectivului 
sportiv „Tînărul metalurgist", care 
pînă în prezent numără peste 50 de 
membri.

GH. DOBRESCU
, corespondent

din

O dată cti v( 
iernii, peste t 
sportive constă 
s-a așternut 
Deși ar trebi. 
să fie pregătit 

pentru a trec 
în majoritatea 

nepăsarea, b

Actualități sportive din Reșița

Metalul Reșița 
zile o bogată 

a luat sfîrșit 
la popice, ia 

___ ,.............echipe masculi
ne și 12' feminine, totalizînd un nu
măr de 158 concurenți dintre care 
43 femei. întrecerea echipelor mascu
line a ..
secției 
finală 
scorul 
primul 
pat de formația
Cele mai bune procentaje individuale 
au fost realizate de laminoristuf 
Zgîrdea, maestrul Fr. Hubert și 
tricianul Gh. Floruț.

Recent s-a; disputat la Reșița

Colectivul sportiv 
desfășoară în aceste 
activitate. De curînd 
campionatul de casă 
care au participat 12

fost cîștigată de reprezentativa 
laminoare, care a învins în 
secția de utilaj mecanic cu 
de 727—725 p.d. La femei, 
loc în clasament a fost ocu- 

utilajului mecanic.

B. 
elec-

Recent s-a disputat la Reșița în- 
tîlnirea amicală de șah dintre echipa 
locală MetahîP și reprezentativa co
lectivului A.M.E.F.A. din Arad. Din

sportivă în comuna 
Merei

Pe zi ce trece, sala 
căminului cultural din 
comuna Merei, raionul 
Buzău, devine tot mai 
neîncăpătoare.

Tineri și oîrstnici 
string în jurul meselor de șah și își

Activitatea

deținătorii lor 
bine iarna, 
zurilor domnește nepăsarea. A 
frumoasa bază sportivă „Constr 
rul" a T.R.C.L., are geamurile v< 
relor și cabinelor sparte, țevile ș 
binctele dușurilor și spălătoarelor 
fccte etc. Din cauza indolenței di 
re dă dovadă colectivul sportiv 
T.R.C.L. Constanța, această 
sportivă va avea desigur de sutei 
timpul iernii. In aceeași situați 
află și terenul de volei „Farul", 
vestiare domnește dezordinea, 
plasa de pe terenul de tenis n-a 
ridicată. .Cam aceeași este situa' 
la terenul 
G.F.R.".

Felul cum se preocupă — sau 
bine-zis nu se preocupă — aces 
lective sportive de păstrarea avi 
obștesc, ar trebui să constituie pi 
comisiile regionale de specialitate 
și pentru 
Constanța 
lize.

de volei „Loconi

consiliul orășenesc U.C 
obiectul unei serioase

LIV1U BRUCKNI
coresponde

Schiorii din Sinaia se pregăte 
intens

se l.....„ ,
dispută înlîietatea cu ocazia celei de 
a patra ediții a Spartachiadei de iarnă.

Dar activitatea sportivilor din co
muna Merei nu se rezumă la atît. Au 
fost organizate campionate de casă, 
care au dat posibilitatea alcătuirii u- 
nor echipe ce participă la diverse 
competiții. De pildă, echipele de fot
bal, șah și atletism au participat la 
campionatul raional, obținînd rezul
tate îmbucurătoare. Concursurile de 
casă s-au soldat cu mobilizarea unui 
număr mare de țărani muncitori care 
au devenit și membri ai U.C.F.S.

Peste 100 de schiori dintre can 
tineri aparținînd colectivelor spo 
Carpați, Voința, Avîntul și Științe 
început de cîteva săptămîni' pre; 
rile pentru apropiatul sezon com 
ționai. Ședințele de pregătire sînt 
duse de un colectiv de antrenori 
mat din Ion AAatci, Marin Nicul 
și Dedu Matei. Majoritatea schio 
au participat, de asemenea, la ni. 
roâse acțiuni voluntare pentru c 
țirea și amenajarea pîrtiilor din j 
cotei 1500.

VICTOR ZBARCE
corespondent



Mole pe marginea îniîlniro'
de rugba Italia Rominia

Ultimele jocuri în categoria A la (ofl
întîlnire dintre reprczenta- 

rugbi ale Italiei și Romî-
A opta 

tivele de .
nici, desfășurată pe ploaie, pe un te
ren pe alocuri lipsit de iarbă (căruia 
i se „dădeau găuri" pentru scurge
rea apei •— compoziția solului fiind 
nisipos-argilos), a dat cîștig de cauză, 
și de data aceasta, echipei Italiei : 
6—3. lată cîteva concluzii la care am 
ajuns după . acest meci.

★
București—Catania, care 
aproximativ 2.500 km., 

două zile (miercuri 3 de- 
Bucurcști—Viena—Roma cu 

iar joi: ~

Călătoria 
însumează 

parcurși în 
cembrie: 
avionul, iar joi: Roma—Catania eu 
trenul, de la ora 8,15 la 21,11) a fost 
foarte obositoare. Datorită însă fap
tului că jucătorii au avut 3 nopți și 
2 zile de refacere, la Catania, după 
o asemenea lungă călătorie, se poate 
spune că au fost asigurate „bune con
diții de odihnă pentru acest joc.

Referitor la stadiul pregătirii aces
tei întîlniri, ritmul de joc și comba
tivitatea coruponenților echipei noas
tre au arătat că pregătirea fizică a 
fost bună, ba chiar deosebit de ri
dicată, după cum s-a remarcat și in 
cronicile jocului. La fel și forța mo
rală a formației — dar în special a 
grămezii — care avînd în componen
ța sa 4 noi jucători internaționali (Al. 
ionescu-Buzăti, Gh. Afelinte-Bîrlad, 
Gh. Graur-Dinamo, P. Niculescu- 
Constructorul) s-a dovedit a fi la 
înălțimea așteptărilor

Mult influențată de starea terenu
lui, precum și de celelalte condiții 
de disputare a jocului (arbitrajul pu
țin nervos al francezului Durand, 
joc în deplasare, oameni obosiți după

un întreg an competițional) compor 
tarea tactică n-a reușit să se ridice 
la un nivel corespunzător, cu toate 
eforturile depuse.

Din punct de vedere tehnic, se cu
vine a sc sublinia o inegală compor' 
tare (în ceea ce privește satisfacerea 
clementelor tehnice) mai ales la lovi
turile de picior așezate. Astfel, din 
cele 6—7 lovituri acordate de 
tru, cel puțin jumătate din ele erau 
de la aproximativ 30—35 m. și din 
unghiuri nu prea dificile. Specialiștii 
noștri tonescu și Penciu n-au reușit 
însă să transforme decît una singură 
prin lonescu (acesta fiind de altfel 
singurul capitol în care am fost de
pășiți de italieni, care prin Barbiui 
au transformat două din cele păun 
lovituri avute, fapt ea re le-a asigurat 
în ultimă Instanță victoria).

Se cuvine a remarca excepționala 
putere de luptă a fiecărui jucător în 
parte, faot care a atras unanime elo 
gii adresate atît vechiului internațio
nal Gh. Pîrcălăbescu — căpitanul 
echipei, a cărui capacitate, inițiativă

arbi-

si exemplu personal au fost remar
cabile — cît și altor jucători ca : 
Gheorghe Graur, 
D-tru Zlătoianu.

-C.GA. Ja un punct diferență de liderul Dinamo, iar Hapid pe
4-0 (0-0)

Rapid a obținui o victorie netă
Clasamentul

categoriei Â

locul 1

turul

„CUPA ORAȘELOR" 
LA SCRIMA

jucători ca : 
Ion Teodorescn, 

u-iru z-raivianu, Alexandru Penciu. 
Această exemplară putere de luptă, 
pînă în ultimul minut de joc, era cît 
pe aci să ne dea satisfacția unei vic
torii, dacă bineînțeles terenul de țintii 
al stadionului „Ctbali" din Catania 
ar fi fost regulamentar. Spunem a- 
ceasta, deoarece pe un teren dimen
sionat normal, încercarea lui Penciu 
(care după cum relata arbitrul de 
centru s-a efectuat pe linia de „balon 
mort", aflată doar la 7 m. de iima 
de țintă, în loc de 12 m. cît prevede 
regulamentul) ar fi fost perfect va
labilă.

Victoria scăpată — cum se sptmc 
printre „degete", a sădit însă în gîn- 
dui fiecăruia dorința unei revanșe, 
anul viitor la București, menită a a- 
răta că rugbiștii romîni pot realiza 
rezultate cu mult mai bune, pe mă
sura talentului lor recunoscut în a- 
ccastă frumoasă disciplină sportivă.

PROF. N. PADUREANU 
antrenor federal de rugbi

Ca rezultat — și mai puțin ca joc 
— Rapid și-a mulțumit ieri numeroșii 
suporteri. Feroviarii au stăpînit te
renul, au dominat de la un capăt la 
altul al meciului și, după o repriză 
de încercări neizbutite, au reușit
în cea de a doua par— a jo
cului să înscrie de patru ori, obținînd 
o victorie a cărei justețe nu pojte fi 
pusă în discuție nici măcar ca scor. 
Dar dacă sub acest aspect, al rezul
tatului tehnic, întîlnirea cu Știința 
Cluj s-a soldat pentru rapidiști ui un 
bilanț poate chiar mai bun decît îl 
scontau ei (4—01), nu același hurii 
se poate spune despre calitatea jocului. 
Faptul se datorește ambelor echipe, in 
special însă Științei Cluj, care nici 
la cea de a treia evoluție a sa în a- 
eest sezon 
reștean n-a reușit să obțină un rezul
tat bun. De fapt, clujenii au lăsat 
încă din primele minute impresia că 
joacă pentru un meci nul. Ei au apu
cat tactica defensivă devenită tipica 
la noi pentru uncie echipe în depla
sare. Acest joc a dat rezultate 
doar 45 de minute. Ocaziile de gol 
n-au lipsit însă. Georgescu, Enc și 
Copil le-au ratat, în timp ce studenții 
au avut doar o ocazie ratată de Ma
teianu.

Cu puțin după reluare, în min. 51, 
Rapid deschide scorul. Copil centrea
ză, Enc 11 intervine, se produce în
vălmășeală chiar pe lima porții 
împins de un pachet de jucători, ba
lonul intră în plasă : 
moment, rapidiștii

în fața publicului „ iț

obișnuită, în timp ce din atac ne-iiu 
plăcut Ene 11 și, numai în repriza a 
doua, Copil.

Știința Cluj s-a prezentat mult sub 
așteptări ; compartimentul atacului — 
în care lui Mateianu îi place să joace 
un rol de „solist", pe care ieri nu l-a 
justificat cu nimic — a fost cel mai 
slab, trăind doar prin acțiunile spo
radice ale lui Suciți. Obișnuitele re- 
marcări le vom limita, în ce privește 
echipa clujeană, doar la Mureșan și 
Georgescu.

Rapid: Dungu — Greavu, Dodea
nu, Macri — Bodo, Stancu — Copil, 
Seredai, Ene II, Georgescu, Văcarii.

Știința Cluj: Nicoară — Ccstin, 
Mureșan, Nedelcu — Petru Emil, 
Georgescu — Munteanu, Lutz, Suciu, 
Mateianu, Moldovcanu.

Arbitrul Z. 
condus cu 
rea legii 
de multe

Rezultats.e ultimelor restan.c 
tegorisi A li fotbal au determi 
dificări numai in prima parte 
mentuîui. Cîștigîrd jocurile 
C C.A., Rapid și Fetrolvl au 
în clasament — în această o 
pe locurile 2, 3 și 4. O alta cc 
a rezultatelor acestor restanțe: > 
redus la un punct distanța de 
Dinamo, ceea ce deschide pei 
pasionante returului campionatu 
cu seamă că și rapid șl Petrolul : 
țin în cursa pentru 
clasamentul

1. Dinamo 1
2. C.C.A.
3. Rapid
4. Petrolui
5. U.T.A.
6. Dinamo 1
7. Jiul
8. Progresul
9. Știința

10. Steagul
11. știința
12. Farul

turului.

Buc.

restante

primul 1<

șl.

In proba de sabie din cadrul „Cupei 
orașelor” desfășurată la Craiova au 
mai fost înregistrate următoarele rezul
tate: Cluj—Craiova 8—1; Cărei—București
3— 6; — • — - - - ■ - •
4— 5;
Cluj 6—3. In urma acestor rezultate, cla
samentul general al _____ :
are următoarea înfățișare: 1. Bucvirești, 
2. Cluj, 3. Ploești, 4. Craiova, 5. Cărei.

ROMICA SCHULTZ, corespondent

Cluj—Ploești 7—2; Craiova—Cărei 
Ploești—Craiova 3—6; București—

„Cupei orașelor’’

Colectivul sportiv Armășești 
fruntaș in raionul Urziceni

„CUPA 30 DECEMBRIE" LA TENIS 
DE MASĂ LA ORADEA

Finala probei de simplu feminin din 
cadrul acestui concurs, desfășurat slm- 
bâtă și duminică la Oradea, a revenit 
jucătoarei Marta Tompa (Cluj). Ea a 
învins-o în întîlnirea decisivă pe Ma
riana Barasch (București) cu 2-0 (19,
18). De menționat că în sferturi <Je fi
nală Mariana Barasch a întrecut-o pe 
Maria Biro cu 2-1.

co- 
Co- 
320 
un 

din 
a-

PREOCUPÂR1LE ARBITRILOR DE 
FOTBAL DIN ARAD

Activitatea arbitrilor de fotbal din A- 
rad n-a rost sistată nici după încheie
rea propriu-zisă a sezonului. Astfel, de 
curind, din inițiativa conducerii colegiu
lui local, toți arbitrii iau paite Ia un 
curs pentru ridicarea nivelului cunoș
tințelor politice și ideologice. Lecțiile 
au loc bisăptămînal. Prezența arbitrilor 
arădani la aceste cursuri este de 100 la 
sută.

Pentru reîmprospătarea cadrelor de ar
bitri, peste cîteva zile îșl va deschide 
porțile un nou curs de arbitri. Pînă 
acum și-au anunțat participarea peste 
3» de foști jucători de fotbal, ca șl 
multi iubitori ai acestui sport.

ȘT. WEINBERGER, coresp.

Sîmbăta trecută, la Armășești — 
raionul Urziceni, a avut loc într-un 
cadru festiv, decernarea cupei de 
lectiv sportiv fruntaș pe raion, 
lectivul sportiv Armășești arc 
membri înscriși în U.C.F.S. și 
fond de peste 1600 lei acumulat 
taxe de înscrieri și cotizații. In
cest colectiv se practică șapte ramuri 
sportive. Printre sportivii fruntași ai 
colectivului Armășești se numără 
Maria Grigore (16 ani, campioană 
regională la 800 m. plat). De ase
menea, majoritatea sportivilor colecti
vului sînt campioni raionali: losif 
Morga (12,4 pe 100 m. plat), Ion in- 
giaua (5,55 la lungime).

In cinstea zilei de 30 Decembrie, 
în orașul Urziceni se amenajează cu 
sprijnu! sfatului popular un club al 
sportivilor. Clubul va fi dotat cu ma
terialele necesare activității de iarnă, 
cil mese de șah și tenis de masă. Cu 
ocazia inaugurării clubului se vor or
ganiza concursuri la tenis de masă 

șah. Rină acum pentru aceste în- 
■iri s-au înscris 60 de participant.

1—0. Din acest 
__ T... joacă mai bine.

Nervozitatea pe care le-o dadea faptul 
că deși domină nu pot marca 
sipește. Acțiunile lor sînt mai 
mai clare. Și în min. 61, la un 
Stanca venit în careul advers 
luat în seamă de apărători 
balonul, cu o lovitură cu capul, în 
colțul porții. Nu trec decît șapte mi
nute și Văcarii- îl deschide pe Ene în 
careu. Acesta — neatacat de apără
tori, care au acuzat poziție de ofsaid 
— machează sec: 3—0. După acest 
gol. Rapid joacă într-un ritm mai 
scăzut. Studenții ies mai mult la a- 
tac și în ultimele 15 minute trag la 
poarta, lui Dungu de 5—6 ori, mai 
mult decît în tot restul' meciului. Cei 
care înscriu însă sînt tot rapidiștii (min, 
79): la un corner, Nicoară scapă 
pueril — balonul din mînă și Ene 
atent, pecetluiește scorul final.

Rapid și-a întrecut adversarul în 
toate compartimentele și n-a trebuit 
să facă prea mari eforturi pentru a 
cîștiga. Foarte bine au jucat Greavit 
și Macri, care deseori au trebuit să-l 
ajute pe Dodeanu. Mijlocașii, în nota

se ri- 
sigure. 
corner, 
și nc- 
trimite

n,

Și 
t"

EMIL IACOB!
tehnician al consiliului raional

U.C.F.S. Urziceni

Campionatul de
Finala campionatului de șah al Ca

pitalei se desfășoară în mijlocul unui 
interes crescînd.

Prima parte a turneului a fost do
minată de tînărul candidat de maestru 
T. Stanciu (Constructorul), neînvins 
pînă în runda a 7-a. Stanciu a cîștigat 
două partide (la Georgescu și Ka
puscinski) remizînd pe celelalte (cu 
Nacht, Gavrilă II, Gavrilă I și Cio
cîltea). In runda de miercuri seara, 
liderul a fost însă oprit, prin înfrîn- 
gerea suferită din partea lui L. Țucă.

Tot în riaida a 7-a, Pavlov a lost

In urma omologării concursului Pro
nosport Nr, 50 din 14 decembrie au

Tot despre concursul special cu 
premii din 21 decembrie la Prono
sport.

onosport

— Dragă, inii e imposibil să-ți înșir 
acum toată lista de premii; sini la un 
telefon public și nu pot face oamenii 
Să aștepte...

fost stabilite următoarele premii: Pre
miul I: 1 variantă cu 12 rezultate 
exacte căreia i-a revenit 79.205 lei, 
premiul II: 17 variante cu 11 rezul
tate exacte a cîte 5.591 lei și premiul 
III 179 variante cu 10 rezultate exacte 
a cîte 796 lei fiecare.

La acest concurs un succes remar
cabil a înregistrat participanta Con- 
stantinescu Viorfea din București care 
pc un buletin colectiv de 12 Iei a ob 
ținut 1 premiu 1, 3 premii II și 3 , 
premii 111 în valoare totală de 98.336 
lei.

Din programul concursului special 
Pronosport de duminică 21 decembrie 
la care în afara premiilor în bani 
pentru 12,11 și 10 rezultate exacte se 
mai distribuie și valoroase premii în 
obiecte (automobile, scutere, motoci
clete, ele), se pot extrage ca „so
liști" echipele: Lazio, Padova, Napoli 
și Sedan. întîlniri echilibrate apar: 
'friestina — Internazionale, Racing Pa
ns — Reims și Marseille — Toulouse

Surprize se pot înregistra la St. Etien
ne — Sochatix, Lille — Angers și Li
moges — Nice.

Nu este exclus ca și în acest con
curs să se înregistreze premii mari ca 
și la concursul precedent.

Pentru a vă documenta la con
cursul special Pronosport de duminică 
21 decembrie, nu uitați să consultați 
Programul Lo‘o-Pronosport Nr. 244 
care cuprinde un bogat material do
cumentar legat de acest concurs.

De asemenea pentru premiile spe
ciale în obiecte, consultați prospectele 
ce se pot procura de la agențiile Loto- 
Pronosport.

CONCURSUL PRONOEXPRES

La tragerea din urnă a concursului 
Pronoexpres Nr. 48 din 17 
au 
de

fost extrase 
bază:

prmătoarele
decembrie
6 numere

40 32' ii 33 9
o

26

Numere de rezervă: 44 30
Fond de prgrjiii: 727 115 lei.

Rubrică redactată de I. S. Loto-Pro- 
nosport

Timișoara 
roșu

Drăghici—Constanța a 
greșeli, mai ales în aplica- 
avantajuiui. El a întrerupt 
ori jocul în mod inutil.

RADU URZICEANU

Bacău

\edelcu respinge balonul sub privirile lui Seredat si Georgescu.
(Foto: D. Rotarii

C. C. A Farul Constanța 3-1 (2-1
CONSTANȚA 17 (prin teleion de 
trimisul nostru). Pe unul din afi-la

șele care anunțau meciul de fotbal 
dintre Farul și C.C.A., cineva scri
sese cu creionul 3—0 pentru Farul. 
Acest „3—0" nu reprezenta mai mult 
decît un pronostic șugubăț, dar con- 
stănțenii au încercat la stadion, prin- 
ir-o „galerie" susținută, să-și ducă 
echipa la victorie. Acest lucru nu s-a 
întîniplat însă. De altfel, o dată cu în
ceperea meciului — excepție făcind

șah al Capitalei
învins de Pușcașii, ceea ce a complicat 
și mai mult situația din fruntea cla
samentului. Două partide importante 
s-au terminat remiză: Nacht-Botez și 
Gavrilă II—llrseanti.

Aseară au fost reluate o serie de 
partide întrerupte. Iată rezultate teh
nice: Gavrilă I-Kapuscinski 1—0, Me
nas—Rădulescu 1—0,. Nacht—Ursea- 
mi 0—1, Olteanu—Gavrilă I 
Ciocîltea—Kapuscinski '/2—*/2.

In urma acestor rezultate, îm frun
tea clasamentului se află Gavrilă 1 
cu 4!/2 puncte (și o partidă întrerup
tă cu avantaj la Țucă), Urseanti 4'/2 
p., Gavrilă II și Ciocîltea 4 (1) p.j 
Stanciu și Pușcașii 4 p.

Vineri, începînd de Ia 
p’onatul continuă în 
(șos. Ștef n cel Mar*) 
rundei a 8-a.

0—1,

ora 18, cam- 
sala Dinamo 
cu disputarea

ocazia ratată de Niculescii chia 
primul minut de joc — speranțele 
risipit repede. S-a văzut că îi 
tarea Farului (ca și restul ech 
se agită mult dar fără spor, cii 
leagă jocul, în timp ce C.C.A. aci 
calm și precis în apărare. Fără a 
ritmul C.C.A. a luat conducerea, 
scriind în min. 21 prin Tătarii. 
— țîșnind printre apărători a rt 
nestingherit o lovitură liberă bă 
de Zavoda II. Cinci minute mai tîi 
C.C.A. a urcat scorul la 2—0 
Alexandrescu, în urma unei acț 
personale. Gazdele par resemnate 
jocul e pe cale să-și piardă corn 
caracterul de luptă. Golul lui 
roiami, marcat în min. 30, dă a 
Farului, care atacă în ultimele 15 
nute ale primei reprize. Se jo 
nervos și uneori dur. In repriza 
H-a, C.C A. atacă mai puternic, 
mină Socul din punct de vedere tel 
și teritorial și reușește în min. 71 
stabilească scorul final, prin Tăt.- 

C.C.A. a obținut o victorie el 
atît ca scor cît și ca joc. Echipa Fa 
nu este încă sudată și prezintă def 
țitini în toate compartimentele.

FARUL: Maroși—Lepădatu, STE 
TON, Dăntilescii—Niculescu. Toms 
SEVER, Moroianu, Călin, Cornea 
Zinculescii.

C.C.A.: Voinescu — Zavoda
APOLZAN, Staicu—JENEI, BONE 
Constaniinescu, Constantin, ALEXA 
DRESCU, Zavoda I. Tătarii.

Arbitrul M. Marinciu (Ploești) 
fluierat, în general, cu multă în! 
ziere. ION MĂLIN

î

Ri II P
MINERVA IN PROGRES

In cadrul reuniunii de ieri, caii ti
neri a,u continuat seria progreselor de 
valoare. Premiul Turnul Roșu, care a 
stat în centrul programului, a reunit 
9 elemente de nădejde din generația 
de 2 ?v-i.

C șt gătoarea Minerva n marcat 
mare salt Pareurțlnd ki’omeirui 
1*34, și-a îmbunătățit recordul cu 
secundo.

Cele 7 alergări au dat următoarele 
zultate:

I. Raza (Strijiniuc'i 1'39,4, Lotca, 
nela. Cota: 3,Țl-?S-SO.

II Basm II (SsvNi i”9, Casanova. 
Ancora. C-1 : LT9-21,8O-'«,5<1.

III. Holtei (Marco T1 1'37.9. Rușețu, 
Avia. Cota: 4 40 25.00-24 30.

IV. Gluma (Kocsis C.) 1*34 2. Năzdră
van II. Urma. Cota: 3,eO-4n 8C-23.50.

V Mlrerva (Stefănescul ’,34. Himera. 
Nr-r-rs. Cota: 2.<511-54,30 5" 7T

VI. Cuța (Mr.re-u Tr.) 1’30,5, Valea Oa-

n un
in

re-

lo-

nei, Caliban II. Cota: 2.80-28,10-16,50
VII. Minciuna III (Tigăeru) 1’31

Castan. Lupa. Cota: 4,80-23.70-6.40

REUNIUNEA DE DUMINICA

de duminică 21 decemln 
3 alergări.
alergare, premiul Hironc 
următorii ctxncurenți:

Reuniunea 
va cuprinde

Principala 
va întruni

1769 Honitșor (Moldovan G.). 1720 Ta
căii (Szabo A.). 1740 Ollcț (Bonțoi Gh 
liro Vampir (Avram G>, 1"8« Tic:
'Vmonin), Oței (Sclcan), Erou in (MM 
lesctt).

Cei mai numeros pluton va fl în or 
mlul Căprioara. V”r alerga: 1700 Vin, 
v’t («avu N.l. 1720 Stlpa (Ștefănescv 
Delicioasa (Vasile G >. Pack (Nictilae Gl> 
Morala (Brailowskl). Ceahlău (ClgăTe”W 
1740 Vulcan (Mihăilescu), Oltean (Te 
fii), Jovin (Oană).

întreceri animate vor prilejui de as» 
mciea premiile Carpați și Himalaia.

Reuniunea va începe la ora 10.



JNTEA MECM R. P. R.-R.P.F.L
(derăin ca o scurtă 
;are a baschetului 
iv este binevenită 
în ajunul întîlnirț- 
ntre reprezentat'

R.P. Romîne și
Iugoslavia. Ad- 

i de sîmbătă și 
că ai echipei mas- 
a R.P.R. se bucu- 
un frumos nrest< • 
plan internațional, 

.mpionatele europe- 
la Praga (19'17) 

avi a a ocupat lo
dar în edițiile ur- 

•e ale acestei com- 
reprezentativa 

Iugoslavia s-a 
pe locuri mai bu 

i 1953 (Moscova) 
:ul 5, în 1955 (Bu- 
a) locul 8 și 1957 
) locul 6. In ulti- 
tîlnire directă, R.P. 
ă a învins R.P.F. 
avi a cu 71—*30

campionatele eu- 
; de la Sofia).
mai valoroși jucă- 

li naționalei R.P.F. 
lavia sînt Koraiv 
ster al campionaiu- 
goslav cu 633 pt.), 1 
ia, Djitrici, Danev. i 
ci, care au o bună 1 
ă individuală și s ‘ 
cabilă precizie în 1 
ările la coș. De alt- 

se află 
realizatorilor

cu

Djurici 
iruntea

libere,
bun: 75,40% (83 puncte din

aruncări). După meciul disputat 
decembrie la Pesaro în compa- 

elecționatei Italiei (scor 62—57 
i Italia). antrenorul Alexandr 
ci a continuat pregătirile, pro

ci la eliminarea unor greșeli sem- 
e în cursul acestui meci.

aruncă- 
un procentaj

DST STABILIT PROGRAMUL...

niunilor de sîmbătă și duminică 
da Floreasca. In afara întîlnirilor 
îaționale R.P. Pomină—R.P F. 
Slavia (sîmbătă ora 20) și Bu- 
,ti—Belgrad (duminică ora 20) se

Campionatul republican de hochei
{Urmare din pag. l-a)

altul golurile curg în poarta 
ței care și-a pierdut vigoarea și 
■nia, devenind parcă un partener 
>d de antrenament pentru C.C.A. 
pa bucureșteană a jucat în a- 
a repriză foarte bine, făcînd din 
dovada calităților sale: patinaj 

lent, șuturi puternice și precise, 
u din aceste șuturi l-au depășit 
Purcărea (care a apărat sub po- 
itățile sale): Lorincz (nun. 21), 
ncz (miri. 24), Zografi (nun.

Ganga (min. 31).
eciul părea jucat. Scorul devenise 
l pentru C.C.A. și toată lumea 
i impresia că jucătorii din M. 
: își epuizaseră rezervele de... re- 
;nță. Ultima parte a meciului a 
irins însă. C.C.A. a reînceput jo- 

parcă mulțumită de rezultat, iar 
nta decisă să răstoarne soarta 
tidei în favoarea sa. Deci, iarăși 
schimbase aspectul întîlnirii. Nu- 

i că revenirea din primele zece

sportul

CULTURA FIZICĂ
Șl SPORT ~ „

Ultimii bascheibaliști iugoslavi care ne-au vizitat 
țara au fost component ii echipei Prol eter Zrehianin, 
'care au susținut in 1956 o serie de jocuri cu cele 
mai bune echipe ale țării. In fotografie o fază din 
meciul Proleter — C.C.A.: Fodor trece prin dri

bling de Engler.

vor mai desfășura o serie de meciuri 
de baschet, volei și handbal, în ca
drul campionatelor republicane. Iată de 
altfel programul complet: SIMBATA 
ora 16: u.C.A.—Progresul (baschet 
tete), ora 17,30: Constructorul—Vic
toria (volei fete), ora 20: R.P. Ro- 
ntînă— R.P.F. Iugoslavia (meci inter
național) arbitri: Petr Zuman (R. 
Cehoslovacă) și Lazar Kaminik (R.P. 
Bulgaria) ;

DUMINICA: ora 15,30: Politehnica— 
Clubul sportiv școlar București (hand
bal băieți); ora 16,40: Cetatea 
Bucur—Olimpia (handbal fete); ora 18: 
București—Orașul Stalin (baschet ju
niori); București—Belgrad, arbitri P. 
Zuman și L. Kamînik.

minute ale ultimei reprize nu a fost 
suficientă jucătorilor din M. Ciuc, cu 
toate că au înscris un gol prin 
Ferenczi (min. 44) și au ratat o mare 
ocazie prin Szabo ! (min. 46). Soli
citată de acest iureș, C.C.A. a răspuns 
acum prompt. Jocul organizat, calm, 
desfășurat cu siguranță le-a adus mi
litarilor cîteva ocazii, dintre care 
una a fost fructificată de Zografi. Par
tida a luat sfîrșit cu scorul de 6—3 
pentru C.C.A.

Dintre jocurile disputate marți, un 
punct de atracție îl constituia și în- 
tîlnirea dintre Nicovala Sighișoara 
și Steagul roșu Or. Stalin. Motivul? 
Cele două puncte cîștigate cu aceas
tă ocazie erau hotărîtoare în lupta 
pentru obținerea dreptului de a par
ticipa la turneul de calificare pentru 
campionatul categoriei A pe anul 
1959. Cu o echipă alcătuită ad-hoc, 
fără o pregătire prea serioasă (fapt 
probat și de greutatea cu care a ob
ținut unele victorii anterioare) Stea
gul roșu nu a putut să conteze în 
întrecere decît două reprize. Jocul 
mai legat, mai atent în apărare le-a 
adus sighișorenilor o meritată vic
torie: 4—2 (1—1, 0—0, 3—1). Au 
marcat: Onu (2), Buiuc, Schuster, 
respectiv Tiron și Căruntu. Cealaltă 
partidă disputată marți s-a încheiat 
cu rezultatul: Știința Cluj—TAROM 
22—0 (8—0, 7—0, 7—0).

★
Știința Cluj — Șurianul Sebeș 

14—0 (3—0, 5—0, 6—0). Studenții 
au luptat din răsputeri pentru a ob
ține un scor cît mai ridicat. C.C.A.— 
Nicovala Sighișoara 5—1 (2—0,

0—0, 3—1). Joc anost, ceva mai inte
resant numai în ultimele minute. 
C.C.A. a folosit mai mult rezervele 
(Tulbure, Lenard, Crișan, Dumitriu). 
Au marcat: Zografi (2), Flamaropol, 
Lenard, Ionescu pentru C.C.A., Schus
ter pentru sighișoreni.

Voința M. Cine — T.A.R.O.M. 8—0 
(4—0, 2—0, 2—0). Cele 8 goluri au 
fost înscrise de: Szabo II (2) Fe-

Baschet Patru intilniri de tenis de masă 
intre echipele R. P. R. — R. P. U-

Simbâtă și duminică vor avea loc în 
capitala R. P. Ungare patru întilniri 
între reprezentativele R. P. Romîne 
și R. P. Ungare. Se vor desfășura 
îiltîlniri între echipele de juniori, 
junioare, seniori și senioare ale celor 
două țări.

in vederea acestor meciuri astăzi 
vor pleca la Budapesta Maria Alexan
dru, Geta Pitică, Maria Biro, Mariana 
Barasch, Mircea Popescu, Radu Negu- 
lescu, Tiberiu Covaci, Marius Bodea și 
alții.

întUnirea feminină de gimnastică R. P. Romînă-R. S. S. Ucrainiană

Un schimb de experiență la nivel înalt
în ultimii ani, gimnastica feminină 

a cunoscut o dezvoltare uriașă pe plan 
mondial. Nu de mult se considera ca 
o adevărată „minune" dacă o gim
nastă executa un salt la sol sau un 
„stînd pe mîini" la bîrnă. Azi, aceste 
elemente sînt cu totul obișnuite. In 
această dezvoltare, rolul principal l-au 
avut și îl au gimnastele sovietice, care 
s-au dovedit de nenumărate ori cele 
mai bune din lume.

Duminică, în sala Floreasca, cele 
două echipe (ale R.P. Romîne și R.S.S. 
Ucrainiene) s-au arătat sensibil egale. 
Victoria sau înfrîngerea depindea de 
zecimi sau chiar sutimi de puncte. 
Lupta strînsă a făcut ca intere
sul manifestat de spectatori să 
crească și mai mult, iar gim
nastele să depună tot efortul pen
tru p obține rezultatul maxim. Un 
pas greșit, o ezitare mai serioasă sau 
o cădere făceau pe unele dintre gim
naste să iasă definitiv din lupta pen
tru întîietate la concursul individual. 
Așa s-a întîmplat cu Raisa Borisova, 
care a căzut Ia paralele sau cu Emilia 
Liță, căreia nu i-a reușit saltul la sol.

Laudele se cuvin în primul rînd 
campioanei noastre absolute, Elena 
Teodorescu, care a cucerit întîietatea 
atît la individual compus, cît și pe 
toate aparatele. Elena Teodorescu a 
dat dovadă de o pregătire excelentă, 
de o mare putere de luptă. Alături de 
ea, și celelalte componente ale repre
zentativei noastre au făcut -cinste cu
lorilor patriei. Exercițiul Soniei fovan 
la bîrnă, sau cel executat de Ileana 

renezi (2), Kalamar, Zerveș, Varga 
și Szabo I.

Astăzi au loc ultimele partide din 
cadrul seria a 11-a : ora 10,00 ■
T.A.R.O.M. — Șurianul Sebeș ; ora 
17,00 : Voința M. Ciuc — Steagul Roșu; 
ora 19.00: C.C.A. — Știința Cluj; 
înaintea acestei etape, decisive, cla
samentul seriei a Il-a are următoarea 
înfățișare :

1. C.C.A.
2. Știința Cluj
3. Voința M. Ciuc
4. Nicovala Sighiș.
5. Steagul Roșu
6. Șurianul Sebeș
7. T.A.RO.M.

Duminică dimineața va avea loc 
la Orașul Stalin prima întîlnire in
ternațională de haltere dintre repre
zentativele R.P. Romîne și R.P. Un-

5 5 0 0 35:9 10
5 4 0 1 59:8 8

5 4 0 1 29:14 8
6 3 0 3 25:30 6

i 2 0 3 10:18 4
5 0 0 5 7:41 0
5 0 0 5 5:50 0

PE SCURT
® In continuarea 

BASCHET turneului pe care-1 în
treprinde în R. Ceho

slovacă, echipa selecționată de baschet 
a R. P. Bulgaria a jucat la Praga cu 
selecționata secundă a R. Ceho
slovace. Gazdele au învins cu scorul 
de 82—81 (42—38).

® Recent s-a dispu- BOX tat la Helsinki întîlni- 
rea internațională de 

box dintre selecționatele Finlandei și 
Suediei. Pugiliștii finlandezi au cîști- 
gat cu scorul de 8—2.

• Intr-un meci internațional de box 
desfășurat recent la Tirana echipa 
R. P. Albania a terminat la egalitate 
(5—5) cu formația de tineret a R. P. 
Ungare.

• Echipa selecționa- 
FOTBAL tă de fotbal a R.S.S. 

Ucrainiene și-a înche
iat turneul în Sudan susținînd luni ul
timul joc la Khartum în compania 
echipei „Al Hilal". Fotbaliștii sovietici 
au repurtat victoria cu scorul de 
4—1.

100 milioane Be sportivi 1CSiwză
După cum anunță din Pekin agen

ția Sin-Hua, luînd cuvîntul la cel 
de al 11-lea Congres al tinerilor con
structori ai comunismului din R. P. 
Chineză, locțiitorul președintelui Co
mitetului pentru Cultură Fizică și 
Sport, Giun Gao-tan a anunțat că în 
întreaga Chină sportul este practicat 
în mod regulat de mai mult de 100 
milioane de oameni ai muncii.

Sportivii chinezi — a declarat Giun 
Gao-tan — au stabilit 30 recorduri 
mondiale și printre performanțele lor 
se află zece rezultate superioare re

Petroșanii la sărituri au cules aplau
zele meritate ale publicului.

Dintre gimnastele ucrainiene trebuie 
să evidențiem în primul rînd pe tînăra 
Raisa Gaplievskaia, în vîrstă de 19 
ani, care a dat dovadă de un talent 
deosebit și a arătat o pregătire supe
rioară.

In general, ambele echipe au fost 
foarte omogene. Fiecare gimnastă a 
avut exerciții de o componență irepro
șabilă, deosebirile aproape invizibile 
constînd numai în modul de execuție.

Toate aceste constatări duc la con
cluzia că nivelul tehnic al competiției 
a satisfăcut pe deplin. Dar să vorbim 
cîte puțin și despre fiecare aparat:

La paralele, exercițiile au fost ca
racterizate printr-o mare varietate de 
elemente grele, în special treceri de 
pe o bară pe alta fără sprijin, rotări 
legate, care au fost executate într-un 
ritm continuu. La bîrnă elementele de 
mare dificultate au fost legate prin 
pași de dans, sărituri cu întoarceri,

Tînăra sportivă sovietică, Raisa Gapbievsfaua executină o cumpănă la bt nă. 
(Foto: 1. Mihăică)

Io prealma meciului Oe haltere UI-HP. II.
• Care este valoarea actuală a hal terofililor maghiari? e Indisponibili
tăți în echipa R. P. Romîne • Dispute interesante la cîteva categorii.

® In orașul Opole 
HALTERE s-a disputat recent în

tîlnirea internațională 
dintre echipele selecționate ale R. P. 
Polone și R. Cehoslovace. Halterofilii 
polonezi au terminat învingători cu 
scorul de 4—3.

e In prezent au loc la Gorki cam
pionatele pe echipe ale U.R.S.S. In ca
drul acestor întreceri au fost stabilite 
mai multe performanțe de valoare. 
Astfel, halterofilul de categorie ușoară 
Agop Faradian (Dinamo) a corectat 
recordul unional la stilul „smuls" ri
dicând o greutate dc 155 kg. Vechiul 
record era de 154,500 kg. și aparținea 
aceluiași sportiv.

Cu prilejul campionatului 
U.R.S.S. pe echipe halterofilul Rudoll 
Plukfelder a stabilit un nou record 
mondial la categoria mijlocie, stilul 
smuls: 138,5 kg. (v.r. 138 kg.).

„ • Asluat sfîrșit tur-
TENIS DE MASA neul internațional de 

la Plsen la care au 
participat cei mai buni jucători ceho
slovaci și maghiari. In proba de sim
plu bărbați, victoria a revenit lui An
dreadis (R. Cehoslovacă) care a în
trecut cu 3—1 (16, 17, —14, 12) pe 
fostul campion mondial Sido (R. P. 
Ungară). La fete, primul loc a fost 
ocupat de jucătoarea maghiară Moso- 
ezi care a dispus cu 3—1 de campi
oana europeană Eva Koczian (R. P. 
Ungară). 

cordurilor olimpice. Milioane de spor
tivi au trecut normele de categorii 
sportive.

Toate acestea — a declarat Giun 
Gao-tan — sînt rezultatul legăturii 
strînse dintre sport și producție, 
decurgînd în mod firesc din caracte
rul larg de masă al mișcării spor
tive chineze. Un exemplu tipic al ca
racterului de masă al sportului din 
R. P. Chineză îl oferă sutele de mii 
de sportivi care iau parte la între
cerile cicliste și la competițiile de 
cros.

piruete de 360 'sau 540 de grade. La 
coborîri au predominat salturile, răs
turnările și în special „stînd pe mîini" 
cu diferite întoarceri. Majoritatea să
riturilor au fost executate prin „stînd 
pe mîini" cu sau fără întoarceri. Aci 
s-a remarcat ușurința execuției, înălți
mea săriturilor. Solul a constituit pro
ba cea mai spectaculoasă. La succesul 
acestei probe a contribuit în mare 
măsură și acompaniamentul muzical. 
Elementele din gimnastică artistică și 
de dans intercalate între torentele a- 
crobatice de mare dificultate au făcut 
ca exercițiile să se bucure de un mare 
succes.

In concluzie, întîlnirea echipelor fe
minine de gimnastică ale R.S.S. Ucra
iniene și R.P.R. a prilejuit un concurs 
de o deosebită frumusețe, o propagan
dă excelentă pentru această ramură 
sportivă și a constituit un schimb va
loros de experiență pentru ambele 
echipe.

ildikd gyorgypal

gare. întrecerea dintre reprezentati
vele celor două țări va oferi desigur 
lupte pasionante la unele categorii. 
Spre regretul nostru însă, reprezen
tativa R.P. Romîne nu poate fi al
cătuită din cele mai bune elemente 
deoarece doi dintre oamenii de bază 
sînt indisponibili. Este vorba de Ti
beriu Roman (categoria ușoară) care 
este încă în convalescență și Silviu 
Cazan a cărui participare este deo
camdată incertă întrucît este acciden
tat la braț.

Privind rezultatele halterofililor ma
ghiari ne putem ușor da seama de 
valoarea lor ridicată. Aproape la toate 
categoriile ei vor prezenta halt t< fiii 
experimentați care au participat ia 
marile concursuri internaționale și se 
mîndresc cu performanțe remarcabile. 
Cînd am discutat Ia telefon cu cores
pondentul nostru din Budapesta l-am 
rugat să ne spună ce rezultate pot 
obține în momentul de față haltero
filii maghiari, in raport cu forma lor 
actuală. Iată-le, în ordinea catego
riilor : Borsnayi 280—285 kg. — Ba
logh 300—310 kg. — Huszka 330 kg. 
— Veres 380 kg. — Toth Geza 385 
kg. — Pali 380 kg și Toth Gyorgvi 
395 kg. Prin prisma acestor rezultate 
cele mai echilibrate întreceri vor avea 
loc între Balogh șt Birău la catego
ria semi ușoară; Ionescu Lisias și 
Huszka la categoria ușoară și între 
Baroga și Toth Geza la categoria mij
locie. Borsnayi și Pal! dețin rezultate 
mai bune decît reprezentanții noștri, 
Balmău sau Panait (cat. cea mai u- 
șoară) și E. Delcă (cat. semi grea).


