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Pe drumul construirii socialismului

Cu forțe sporite, pentru dezvoltarea economiei naționale !

colectivului sportiv și șef al bri- 
fruntașe „Chivu Stoica" din ca- 
serviciului proiectări, care ne-a 
să trecem și p» la alți spor- 

în muncă, din cadrul

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînd
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In aceste zile, printre harnicii sportivi 
ai uzinelor „Republica"

tn drum spre uzinele Republica ne 
gindeam să scriem în special despre 
rugbist ii din această întreprindere, cu- 
noscuți ca vrednici muncitori și buni 
sportivi. Echipa de seniori Metalul 
M.I.G. 1 a promovat de curind în ca
tegoria A, cea de juniori activează în 
campionatul republican, iar formația 
de tineret, neînvinsă pînă acum

transporți nd neîncetat de la un loc la 
altul greutăți ce se măsoară în tone. 
Pentru priceperea și sîrguința lui în 
muncă, pentru întreaga sa activitate 
Mihai Șușu a fost de curind confir
mat ca membru de partid.

Lingă secția întreținere mecanică 
șl reparații într-o construcție mică.

Am vrut să ne oprim la aceste 
două exemple suficient de edificatoare. 
Nu ne-a lăsat însă tov. Iosif Pozgai, 
(vi-1 amintiți: fostul fundaș al echi
pei Metalochifflic), membru în con
siliul • • ...........................
găzii 
drul 
rugat 
tivi fruntași 
uzinei. Astfel, am cunoscut succesele 
realizate de fotbaliștii Gabriel Rusu, 
desenator și llie Nicolae, lăcătuș (un 
renumit inovator de la „întreținere 
mașini"), jucătoarele de popice Flo- 
rîca Andreescu, Constanța Negoiță, 
polizoară la „Filetaj", Viorica Brisk, 
heliografistă, în „brigada pavilioane", 
cu peste 120 ore muncă voluntară și 
atîția alți sportivi 
blica. După oum 
avut de ce regreta 
pe rugbiști I

ai uzinelor Repu- 
vedeți, n-am mai 
că nu i-am întilnit

N. MARDAN

In anii puterii populare, indus
tria noastră siderurgică a cunos
cut o dezvoltare impetuoasă, a- 
jungîndu-se ca în anul 1958 pro
ducția de oțel să crească de 3,3 
ori față de anul 1938. După cum 
se subliniază în documentele ple
narei C. C. al P.M.R. din 26—28

noiembrie a.c., în anul 1959 se va 
asigura pe baza noilor capacități 
de producție și a exploatării mai 
raționale a 
a producției 
față de anul 
ție totală de

fotografie: pe locurile altă 
pline de ciulini se înalță as- 
marile furnale ale Combina- 
Siderurgic de la Hunedoara,

lurnalelor, o creștere 
de oțel de 38 la sută 
1958, adică o produc- 
1,3 milioane tone.

Campionatul republican de hochei pe gheață

In cadrul acțiunii de economisire a materialelor, maistrul topitor Nicolae 
Popescu de la uzinele „Republica", împreună cu brigada sa, obțin rezul
tate inimoase, recuperind însemnate cantități de materiale. Iată-l mane- 

vrlrld maneta cuptorului in care a topit deșeuri.
(Foto: B. Ciobanu)

c

ține duminică în compania ceferiști
lor de la „Grivița Roșie" finala „Cupei 
30 Decembrie". Am vrut să aflăm 
mai îndeaproape cum își duc ei mun
ca, cum se pregătesc să dea viață 

portantelor sarcini ce le revin din 
..afectul planului de dezvoltare a 
economiei naționale pe anul 1959.

Cînd am sosit în uzină, antrenorul 
Toma Moldoveanu, șeful secției „La
minor 6 țoii" își revizuia datele pre
gătite pentru ședința de prelucrare a 
cifrelor de plan pe anul viitor. „Nu 
vă supărați, acum n-am nici cinci mi
nute disponibile. Planul. înainte de 
toate 1 
vreme, 
tîrziu... 
băieții 
mător. 
de nădejde, 
singurii sportivi ce fac cinste locului 
de muncă din uzina noastră..." Așa 
că m-am îndreptat spre alți sportivi. 
Spre... fotbaliști (tot văzusem pe un 
panou de la intrare un 5—0 de o 
șchioapă, scor cu care Gloria, echipa 
uzinei, învinsese în cadrul cupei de 
iarnă pe Minerul).

Secția „întreținere mecanică" cu
prinde mulți din acești fotbaliști, care 
contribuie în întreprindere la reali
zarea reducerii prețului de cost, sar
cină economică centrală, așa cum se 
arată in expunerea făcută de tov. 
Gh. Gheorghiu-Dej la ședința plenară 
a C.C. al P.M.R. din 26—28 noiem
brie. Unul dintre ei este Mihai Șușu 
de la „Întreținere macarale", fruntaș 
fn producție de peste un 
niătate. „Fiecare dintre noi, 
cificul muncii, putem mări 
tatea și reduce prețuil de 
productivitatea se bazează 
tea lucrului și buna întreținere a 
macaralelor, pentru micșorarea numă
rului orelor de Oprire la podurile ru
lante", — ne spune el. „Le vedeți 
rft de active sînt l“. Intr-adevăr, de 
dnd ani pătruns în hală, giganticele 
păduri rulante trec deasupra opastr^

Dacă soseați puțin mai de 
sau dacă vreți să reveniți mai
De ............. .........

mei
Să

altfel, cei mai mu.lți din 
lucrează în schimbul ur- 
știți că ei sînt oameni

Dar rugbiștii nu sînt

încă la roșu, și-a instalat cuptorul și 
o întreagă aparatură un alt fotbalist, 
Nicolae Popescu. Pentru ce s-o fi re
tras el aci ? Maistrul turnător Nico
lae Popescu recondiționează împreună 
cu Ion Bălan (antrenor de box) și 
Dumitru Filip, diverse deșeuri. „Ne am 
gîndit că e păcat să se piardă atîta 
șpan, atîtea resturi de sîrmă prove 
nite de la diferitele lucrări ale sec
țiilor, sau ca aceste deșeuri să fie re
condiționate în altă parte. De aceea 
ne-am hotărît să instalăm un cuptor 
pentru topit și nc-am apucat de luoru. 
Intr-un timp foarte scurt am obți
nut economii de 14.000 lei. Am fost 
evidențiați pentru aceasta, toți trei. 
Vrem ca pe viitor să aducem astfel 
și mai mari economii întreprinderii 
noastre".

Azi încep jocurile turneului de calificare 
pentru campionatul republican pe anul 1959

Un timp frumos, ca într-o seară de 
toamnă tîrzie, o partidă ce se anun
ța foarte disputată și care constituia 
în ultima vreme un punct de atracție 
al turneelor de hochei (C.C.A. — Ști
ința Cluj), iată motivele care au de
terminat mii de bucureșteni să ia joi 
seara drumul patinoarului artificial. 
Majoritatea dintre ei, pentru a ocu
pa un loc cit mai bun, au venit cu 
mult înainte de începerea acestui joc 
și erau pregătiți să urmărească fără 
emoții partida din deschidere în care 
Voința M. Ciuc avea o sarcină ușoară 
în fața echipei Steagul roșu Orașul 
Stalin.

Nu mult a lipsit însă ca meciul 
Voința M. Ciuc — Steagul roșu Or. 
Stalin să furnizeze o mare surpriză 
și prm aceasta să reducă simțitor 
interesul pentru partida următoare, a- 
ceea dintre C.C.A. și Știința Cluj.

Mai clar, situația se prezenta în 
Iul următor. Pentru ca Știința Cluj 
să-și asigure un loc în turneul final, 
avea nevoie de o victorie în jocul cu 
C.C.A. Astfel, studenții clujeni egalau 
în punctaj pe Voința M. Ciuc și, a- 
vînd un golaveraj superior, se califi
cau. Dacă Voința M. Ciuc ieșea însă 
învinsă din întîlnirea cu Steagul roșu 
Orașul Stalin sarcina echipei Știința 
Cluj era mult mai ușoară : o înfrîn- 
gere la limită sau un meci nul îi des
chidea drumul spre turneul final.

Timp de 30 de minute, în jocul 
Voința M. Ciuc — Steagul roșu Or. 
Stalin, scorul a fost de 1-0 pentru 
metalurgiști I In acest timp, Voința 
M.
ei

In
dată 
tăzi 
tutui
mîndrie a industriei noastre so
cialiste.

VOLEI
• Turneu internațional in Ca*  
pitală

Ciuc a jucat slab, fără 
coeziune și putere de

cunoscuta 
luptă. In

an și ju- 
după spe- 

productivi- 
cost. Aci 
pe caiita-

(Continuare In pag.

— Știinta Cluj. Flamaropol (C.C.A.) are o bună ocazie, dgji marca, insă Pgrtand Șfîin- 
' ' ’ tek liiss* ga însoțea ta sne&g

La bogata activitate internațională 
pe care o vor avea in 1959 voleiba
liștii și voleibalistele noastre se mai 
adaugă o nouă competiție: SPARTAi 
CHIADA INTERNAȚIONALA a echipe
lor masculine și feminine Dinamo, dirt 
U.R.S.S. și toate țările de democrații 
populară. Pînă acum și-au anunțat 
participarea 10 echipe masculine și tot 
atitea feminine.

Competiția va avea loc Intre 16—24 
mai 1959 pe terenurile de volei did, 
Parcul Sportiv Dinamo.

HOCHEI
• Turneul final al campionatu
lui republican.

Iată programul turneului final al 
campionatului republican de hochei pa, 
gheață pe anul 1958: luni 22 decern-, 
brie: ora 17: Progresul Gheorghierii
— Voința M. Ciuc: ora 19: C.C.A. —i 
Dinamo' Tg. Mureș; marți: ora 171 
C.C.A. — Progresul; ora 19: Voința
— Dinamo; miercuri: ora 17: Progre- 
sut — Dtnamo; ora 19: Voința —’ 
C.C.A.

Returul turneului final se va desfă
șura după același program în zilele 
de 27, 28 și 29 decembrie.

TENIS DE MASA
• Campionatele internaționale 
de tenis de masă ale R.P.R- 
vor avea ioc la Constanța

întrecerile de tenis de masă din ca
drul campionatelor internaționale ale 
R.P.R. care se vor desfășura in zilele, 
de 16, 17 și 18 ianuarie 1959 vor aven 

Joc fa Constanța*



Reprezentativa de baschet a clubului Olimpia
----- * * -

LaConstfanfa

Intense pregătiri pentru activitatea sportivă de iarnă

O vizită la clubul sportiv
■ București

,,Bunul gospodar își face iarna car 
și vara sanie"'; această veche zicală 
și-a găsit și în ecest an, rn orașul 
Constanța, o foarte bună aplicare. 
Intr-adevăr, preocupate de asigurarea 
celor mai bune condiții de desfășurare 
a activității sportive în lunile care 
urmează, consiliul orășenesc UCFS 
precum' _și consiliile colectivelor spor
tive din Constanța au început încă 
din primele zile ale toamnei să se 
îngrijească de rezolvarea tuturor pro
blemelor privind sezonul de iarnă. 
Despre această activitate și despre 
roadele ei vom scrie în rîndurile de 
mai jos.

Toate sălile sînt puse Ia punct!

Fără îndoială, pentru un oraș cum 
este Constanța, în care condițiile at
mosferice din timpul iernii nu sînt 
prea prielnice pentru practicarea spor
turilor în aer liber (schi, săniuș, pa
tinaj), punerea la punct a sălilor 
constituie o problemă și mai impor
tantă decît pentru alte orașe. Acest 
kieru a fost făcut ou toată atenția, 
astfel că acum sportivii constănțeni 
au la dispoziție numeroase săli în care

se p- t antrena sau pot concura. Sala 
Petrolul, aparținînd colectivului cu 
același nume, a fost complet reamena- 
jată. Aci se pot dispută, în cele mai 
bune condițiuni, jocuri de' volei, de 
tenis de masă. La sala Feroviarul a 
fost reamenajată popicăria, unde au 
și început antrenamentele și concur
surile. De asemenea, în stare de fo
losință se află și sălile colectivelor 
Progresul, Voința și Dinamo, unde 
se pot disputa întreceri de șah și de 
tenis de masă.

Pestă puțină vreme însă, sportivii 
din Constanța vor beneficia de încă 
o sală de mare capacitate. Este vorba 
de sala fostului cinematograf „Vox“ 
care este pusă la dispoziția U.C.F.S. 
și va fi reamenajată în așa fel îneît 
va putea găzdui antrenamente de box, 
lupte, gimnastică, volei, baschet, hand
bal redus și de atletism. In această 
sală își vor duce activitatea școlile de 
tineret și de elevi din oraș. Punerea 
la punct, reamenajarca unor săli n-a 
necesitat alocare de fonduri, ci acest 
lucru s-a realizat prin resurse locale 
și cu ajutorul organelor locale ad
ministrative

Concursurile sportive...

... vor fi foarte fruntei-oaSe în această 
iarnă. In afara cupei 30 Decembrie 
(la popicei volei, tenis de masaj 

șah) în cadrul căreia sînt angrenați 
cei mai buni sportivi ai orașului, ca-i 
lendarul consiliului orășenesc UCFS 
mai prevede o serie de întreceri cu 
caracter festiv (Cupa 16 Februarie, 
Cupa 8 Martie etc.). In plus, alte 
concursuri vor fi organizate de co-: 
lcctivele sportive din oraș. Petrolul 
a anunțat, de pildă, organizarea unui 
turneu de volei, Farul, Dinamo, Pro
gresul și Arta vor iniția înlîlniri Ia 
tenis de masă ș.a.m.d. Bineînțeles, 
nu pot fi trecute, cu vederea reuniu
nile de box care vor fi organizate în 
cedrul fazei pe oraș a campionatelor 
republicane pentru seniori și juniori 
ca și faza orășenească a campiona
tului republican de tenis de masă;

După cum Se vede, o activitate iiu 
tensă care va angrena în întreceri 
organizate pe lungă durată sute și 
sute de tineri.

D. STANCULESCU ț

A/i admirat, probabil, de multe ori, 
măiestria reprezentanților clubului 
sportiv Olimpia București. Ați fost 
mpresionați de frumusețea jocului 
handbalistelor (remarc nd îndeosebi 
ne maesirele emerite ale sportului Iri
na Nagy, Elena Pădureanu, Aurelia 
Szokb, 'Carolina ClrNgeanu, lozefina 
'Jgron, Ileana Giuresca), al baschet
balistelor și baschetbal știlor, al tine- 
ilor jucători de tenis. La fel de plă- 
;ut impresionați am fost și noi șt de 
iceea intr-una din aceste dimineți 
ic-am hotărit să facem o vizită la se- 
tiul clubului sportiv Olimpia Bucu- 
ești. Intr-una din încăperile Ministe- 
lilui învățăm'ntului și Culturii (spor
irii acestui club silit salariați ai M.I.C. 
iau cadre didactce din orașul Bucii- 
eșii) i-am găsit în plină activitate 
Te membrii consiliului de conducere a 
tubului și pe tehnicienii secțiilor pe 
lamură de sport. Am reușii totuși să 
,tăm de vorbă cu secretarul clubului, 
oo. Val. Albulescu, care ne-a relatat 
iî‘cva din aspectele activității clubu- 
ui.

Astfel, am aflat că pe lingă cei 
ieste 189 sportivi care jac parte din 
lecțiile de baschet (57). handbal (-10), 
enis de timp (16), fotbal (20), aile- 
ism (23), ten 's de masă (10), popice 
10), clubul are și aproape 1.000 meni
ri susținători, care au cotizat 
\cuni 11.000 lei. O grijă 
ebită poartă consiliul clubului și creș- 
crii tinerelor cadre. Pînă acum au fost 
nființate două centre (tenis și fotbal) 
are cuprind pesle 60 copii.- Procesul

de instruire se desfășoară in cele 
mai bune condițiuni, fiind îndrumai de 
cadre tehnice cu specializare superioa
ră și supravegheat de membrii 
siliului.

Pentru activitatea din timpul 
s-au luat măsuri de organizare 
timpul vacanței școlare de iarnă') a 
unei tabere la Bușteni, unde vor fi 
chemați schiori din riadul cadrelor di- 
aactice și elevilor. Cei mai buni vor 
reprezenta clubul sportiv Olimpia Bucu
rești în competițiile oficiale. De ase
menea, se va iniția un ccniru de pa
tinaj la patinoarul ce se amenajează 
pe terenurile de volei și baschet.

Clubul Olimpia se rnîndrește cu e- 
chipa de handbal (după critica făcută 
de ziarul nostru pentru comportarea 
nesportivă pe care au avut-o cu pri
lejul festivității de premiere de la 
sfirșitul campionatului 1957-1958 hand
balistele și-au corectat radical atitu
dinea devenind adevărate exemple de 
sportivitate) și cu sportivi ca D. No- 
sievici, L. Nagy, Gh. Barău, V. Radu
lescu, Anca Pop, Ana Haralambie, 
Ștefania Dinescu, Adriana Plorcscu 
(baschet), Șt. Burciu, Manana Cio- 
golea (tenis de cîinp) ș.a. care prin 
măiestria lor reușesc să aducă clubu
lui numeroase succese.

Și acum pe scurt despre proiectele clu
bului Olimpia: se preconizează înfiin
țarea seef ilor de box, gimnastică, no
tație, lupte, schi și scrimă; vor fi or
ganizate centre de copii la baschet și 
handbal etc

Țesătoria Teleorman

con- O
iernii

(pe
Intîi

înireprîndere în care sporiui de mase 
este neglijai

fotbal ți apoi... Spartachiada 
de iarnă a tineretului I

Din discuțiile purtate cu unii dintre 
membrii colectivului sportiv, am aflat 
că sportul de mase (și în special Spar
tachiada de iarnă a tineretului) nu gă
sește, deocamdată, înțelegerea cuvenită 
la Țesătoria Teleorman din Roșiorii

pregătirea condițiilor de 
întreceri. Și nu se poa- 

în cadrul colectivului 
exista forțe, oameni 

impulsioneze activita-

de aci pentru 
participare la 
te spune că 
sportiv nu ar 
capabili să 
tea sportivă de mase. L-am cunoscut 
pe unul dintre aceștia: tov. Victor 
Stefanov, șef al sectorului de produc
ție, un experimentat activist pe linie

piuă 
deo-

H. NAUM

cuprinsul patriei noastre!

de Vede. De altfel, oricît ne am 
străduit, n-am putut „descoperi" 
nici un afiș, nici o lozincă mobi
lizatoare, care să dovedească cît de 
cit o preocupare a activiștilor sportivi

TINERI și TINERE! Participați cu entuziasm la 
întrecerile celei de a IV-a ediții a Spartachiadei 
de iarna a tineretului.

ACTIVIȘTI! Prinfr-o bună organizare asigurați
> o largă participare a tineretului de pe întreg
> cuprinsul patriei noastre!

început bun la colectivul sportiv I.T.B.

turi frumoase, îndrăgite de tineret, nd 
sînt practicate de tinerii sportivi din 
fabrică. Slabe sînt — de asemenea —• 
preocupările pentru atragerea element 
tului feminin în competiții de mase,' 
deși acesta formează majoritatea ma-i 
sei de salariați a întreprinderii. Rău 
este de asemenea că, în general, prin 
sport unii activiști ai colectivu’ 
sportiv din această fabrică înțek 
exclusiv sportul de performanță, as
pectul educativ-recreativ al sportului 
constituind pentru ei o problemă se-i 
cundară.

★

A venit iarna și odată cu ca au 
început întrecerile Spartachiadei. Cre
deți oare că tinerii din fabrică s-au 
înscris pentru a participa la întreceri?. 
Nicidecuml Și, la Țesătoria Telcor-; 
man sînt peste 150 tineri care, lără 
îndoială, vor să schieze, să joace șah 
sau tenis de masă, să patineze. Dar 
unde și cum, aceasta, deocamdată, nu 
se știe. „Nu sîntem pregătiți și n-avem 
materiale și echipament sportiv de iar
nă" — ne spunea tov. Stefanov. „Da 
de unde, tovarășe, a intervenit iov. 
L. Predescu, membru în biroul 
U.T.M. — nu știi că ne-au rămas ceva 
materiale? Sînt intr-o magazie, tre
buie să vedem în ce stare se găsesc".., 

acum, 
trebu-

Iată frânturi de discuții purtate 
cînd întrecerile Spartachiadei 
iau să fie în plină desfășurare!

Gimnastică de producție, o 
necunoscută

eltă._

seara tîrziu, 
de masă ale 

xăectivului sj>ortiv I.T.B. cunosc o 
nare animație: numeroși muncitori își 
lispută cu ardoare întîietatea în ca
drul întrecerilor Spartachiadei de 
iarnă. Pînă acum s-au înscris la com
petiția de șah peste 600 membri 
U.C.F.S. iar la tenis de masă aproxi
mativ 200. După felul cum decurg 
lucrurile este de așteptat ca angaja
mentul colectivului sportiv (3000 par
ticipant la întrecerile Spartachiadei) 
să fie nu numai îndeplinit, ci și de
pășit.

Ne-am interesat de modul cum 
tu fost organizate întrecerile, de 
acțiunile care au fost întreprinse pen
ii ti a se asigura un succes deplin. Con
siliul colectivului sportiv I.T.B. (pre
ședinte — Constantin Vulcu, tehnician 
— Nicolae Hocker) s-a întrunit 
luna noiembrie îutr-o ședință la care 
iu participat toți organizatorii spor
tivi din întreprinderi, pentru a îm
părți pe oameni și pe sectoare sarci- 
aile din planul de acțiune. Apoi, îm
preună cu o ganizpțiile de baza U.TA1.

1 De după-aniiază pînă 
lălile de șah și tenis

in

s-a pornit o intensă activitate de 
propagandă, de popularizare a între
cerilor. O grija deosebită au avut 
membrii consiliului pentru asigurarea 
condițiilor materiale: tenis de masă —• 
8 mese și 210 mingi; șah — 55 mese 
cu garnituri complete; patinaj — 40 
perechi ghete cu patine; schi ■— 45 
perechi schiuri și 00 perechi bocanci 
etc. O dată puse la punct toate pro
blemele de organizare și popularizare 
a competiției s-a dat startul in concurs, 
întrecerile de șah se desfășoară în 
toate întreprinderile I.T.B. Concursu
rile de tenis de masă au început la 
Atelierele Centrale, Depoul Splai și 
Garajul Floreasca, iirmind ca în zilele 
care urmează să aibă loc și în cele
lalte 13 întreprinderi. Pînă actuu se 
remarcă printr-o bună pregătire con- 
curenții N. Olaru — vopsitor la Ga
rajul Floreasca, ion Frunză — func
ționar la Depoul Șerban Vodă, maistrul 
Ion Boiangiu și ajustorul Gh. Icnescu 
— ambii de la Atelierele Centrale.

Munca de popularizare și atragere 
a muncitorilor la întrecerile din ca
drul Spartachiadei de iarnă continuă 
cu aceeași intensitate. In luna ianua
rie (dacă timpul va permite) se vor 
ține concursuri de patinaj șt schi,

una de mult succes în cadrul colecti
vului sportiv I.T.B. O participare nu
meroasă este scontată și in competi
țiile de gimnastică Și haltere.

Se poate spune deci că la colectivul 
sportiv I.T.B. întrecerile Spartachiadei 
de iarnă au început sub cele mai bune 
auspicii...

Cum conducerea n-a fost pred entuziasmată de organizarea acestui 
concurs de slalom, am hotărit să-i facem o concesie...

de sport. Victor Stefanov ne-a vorbit 
mai întii despre unele necazuri ale... 
echipei de fotbal. Și, mărturisim, ori
cît am fi vrut noi să readucem discu
ția pe făgașul activității sportive de 
mase, ne-a fost imposibil. Interlocu
torul nostru, 
colectivului 
Teleorman, o 
bal. Așadar, 
tov.
s-a 
membri 
te 
la 
multe 
Dar, socotim 
tă orientarea 
fotbalului, a 
aci. Voleiul, 
cheiul, tenisul de masă și alte spor-

membru în conducerea 
sportiv de la Țesătoria 

i „aducea" tot spre tot- 
iată marca pasiune a 
Stefanov, pasiune care 
și asupra celorlalți 

colectivului sportiv. Es- 
că fotbalul s~‘------ x“
i Teleorman

Firește

Victor
extins 

ai 
greșit 
Țesătoria 

simpatii ?
noi, este cu totul greși- 
unilaterală, în direcția 

activiștilor sportivi de 
boxul, handbalul, bas-

întrunește 
cele mai
că nu 1

SPORTUL POPULAR
Țag. 2-a j\ir. 3326 concursuri care ș-au bucurat îutotdea-

Este ora 12. In alte 
mari și mici (mult mai 
Țesătoria Teleorman) la

întreprinderi 
mici dccît 
această oră 

muncitorii lasă lucrul pentru cîleva 
minute și execută un program de 
gimnastică pentru înviorare, pentru 
relaxare. Gimnastica de producție nu 
a pătruns încă la această fabrică și, 
după spusele tov. Stefanov, este pin 
țin probabil că ea va pătrunde în. cu
rînd. Cauzele nit se cunosc și, la 
drept vorbind, tovarășii din colectivul 
sportiv nu și-au bătut capul cu acest 
lucru. Cine s-ar mai ocupa atunci 
de... fotbal ? Credem însă că în a- 
ccastă problemă nu ei sînt principa
lii răspunzători. De altfel, gimnastica 
de producție este o... necunoscuta în 
multe întreprinderi și instituții din 
Roșiorii de Vede.

Ce părere au consiliile U.C.F.S. res< 
pective ?

R. CALARÂȘANU

\^iu interes pentru întrecerile din cadrul Spartackiadeide iarnă
De curînd, pe întreg cuprinsul pa

triei noastre au început întrecerile e- 
diției a IV-a a marii competiții de 
masă: Spartachiada de iarnă a tine
retului.

O In raionul Bacău, ne scrie cores
pondentul nostru V. Mihăilă, în majo
ritatea comunelor întrecerile din ca
drul Spartachiadei de iarnă au fost 
precedate de scurte festivități. In co
muna Părincea, în timpul unei adu
nări festive ținută la căminul cultu
ral, s-a prelucrat planul de acțiune, 
după care foarte mulți dintre tinerii 
neînscriși la .competiție și-au mani
festat dorința de a participa și ci la 
întreceri. In comuna Răcăciuni ș-au

iarnă a tine-

organizat concursuri de șah, tenis de 
masă și volei. In comunele Ungureni, 
Galbeni, Itești, Rădeni și Petrești, pri
mele întreceri ale Spartachiadei de 
iarnă s-au bucurat de un deosebit 
succes.

• Tinerii din Valea Jiului — scrie 
corespondentul nostru N. Rovența — 
au întîmpinat cu viu interes întrece
rile Spartachiadei. In cadrul adunării 
festive ținute la Vulcan-Petroșani a 
luat cuvîntul tov. Gheorghe Mihea, 
secretarul comitetului orășenesc U.T.Af. 
Apoi peste 100 de tineri au început 
întrecerile la șah, popice, gimnastică, 
trîntă etc. La Lupeni, la primele în
treceri au participat peste 150 de

tineri evidențiindu-se Titus Farcaș, 
Toma Apostolescu, Ernest Trandafir. 
Cu același elan au Început concursu
rile și tinerii din Uricani. Aninoasa, 
ca și din alte localități de pe Valea 
Jiului.

® Din Sighișoara, corespondentul 
nostru I. Turjan ne comunică primele 
rezultate obținute în întrecerile de 
tenis de masă și șah organizate în 
cadrul colectivului sportiv Voința.

TENIS DE A1ASA: fete: G. Wo- 
nerth—S. Maurer 2—0; băieți: Lucian 
Florea—Iosif Feher 2—0, Otto Keul—• 
Șt. Szekely 2—1; ȘAH. Băieți: La- 
dislau Balasz—Eugen Alexandru 1-—0. 
Fete : Grete Wonerth—Erika Welman 
1—0.



Din nou era eliminat unul. lob. Și astfel s-a
...............  El

Insectar
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Istoria unei probe
Pentatlonul modern pare a fi 

un gen de întrecere sportivă 
care și-a făcut apariția de puțină 
yreme. Pentru amator.i de sport 
din țara noastră, care de-abia 
în ultimii ani au avut prilejul 
să asiste la competiții de pen
tatlon modern, această supozi
ție pare normală. Realitatea este 
însă că pentatlonul modern se 
înscrie în rîndul celor mai 
vechi discipline sportive. Vechi
mea sa multiseculară „urcă" 
piuă in anii anticelor olimpiade. 
Intr-adevăr, la una din aceste 
grandioase manifestații—Olimpia
da a 17-a — conctirenții spar
tani s-an plîns că din programul 
întrecerilor lipsește o competi
ție completă, capabilă să pună 
în valoare forța, rezistența și 
agilitatea ostașilor. Observația 
fiind găsită întemeiată, orga
nizatorii au decis să introducă 
proba de pentatlon chiar în pro
gramul celei de a 18-a Olimpia
de. Interesant este faptul că în
trecerea era rezervată exclusiv 
soldaților. Sistemul de desfășu
rare era progresiv-e’iminatoriu. 
Mai întîi, partîcipanții se ali
niau la startul probei de sărituri 
(în 1 ungime). Cei ce izbuteau 
să treacă un anumit „standatd” 
se calificau pentru proba urmă
toare: aruncarea lancei. Selec
ționarea era aici mai riguroa
să. Numai primii patru concu- 
penți se calificau pentru cea de 
a treia probă. Aceasta era o a-

lergare pe o lungime de „sta
diu" (aproximativ 200 m.). Pri
mii 3 coneurenți își măsurau a- 
poi forțele la aruncarea discu
lui.
Ultimii doi coneurenți se între
ceau apoi intr-o probă de lupte. 
Aceasta era în măsură să de
semneze cîștigătorul întregii 
întreceri I

Cînd Pierre de Coubertin și 
prietenii săi, însuflețiți de ideea 
apropierii între popoare prin in
termediul sportului au inițiat 
renașterea Olimpiadelor, ei au 
avut în vedere și desfășurarea 
unei astfel de probe complete. 
Totuși, primele ediții ale J. O. 
moderne n-au cuprins proba de 
pentatlon. înaintea ediției din 
anul 1912 a J.O., într-o scrisoa
re adresată comitetului olimpic 
internațional, Pierre de Couber
tin arăta că este necesară inclu-

sportive 
derea în program a unei probe 
care, la fel ca în antichitate, să 
contribuie la stabilirea de rela
ții pașnice între sportivii arma
telor de pe glob. Și astfel 
născut „pentatlonul militar", 
era bazat pe principalele cali
tăți cerute unui ostaș și anume : 
priceperea în călărie, rezistență 
m alergare, precizie în tragere 
cu arma, posibilitatea de a stră
bate înot o apă și de ași apăra 
onoarea în duel. Sportivii mili
tari suedezi au fost primii cîș- 
tigători ai acestei probe, care de 
atunci s-a înscris în rîndurile 
concursurilor olimpice de tra
diție.

Astăzi, sportivii sovietici de
țin incontestabil supremația în 
pentatlonul modern -— denumi
re de dată mai recentă pentru 
această veche întrecere spor
tivă.

„Ai casa învelită cu.... tabla înmulțirii?" 
„Sau ai pantofi, matale, cu... patru, cinci 

-intrări?" 
...Te-rttreabă și-ți arată frizura „nemuririi" 

Cu Cicero găsindu-și (pardon!) asemănări...

★

Se plimbă ha’manatia
Și iiuiduie-n arenă sau
Biografia-i simplă. Nu
Dar are-n colivie, un fel de „papagal"...

cu iz de „șmecherie" 
fluieră în stal.
are meserie

★
De aceea se și umflă — imberb și sec — în pene 
Prea înfoindu-și coada, mereu simandicos
La urmă „șmecheria" se-nfundă. Nota bene
Și cum anume? lată, vă arătăm mai jos;

11
II

auzit probabil despre co- 
Eaton din Anglia. La 

colegiu, vechi de secole.

O. A.

Din sportul capitalist

E șmecher... Are pantaloni 
cu ținte (marca „Texas") și 
coama preistorică (marca, „an- 
ti-higiena" ). In picioare poartă 
pantofi de baschet (marca „mina 
stingă", adică șterpeliți de la 
clubul întreprinderii de unde a 
fost dat afară pentru amnezie: 
confundă bunul colectivului cu 
cel propriu). Ca o anexă indis
pensabilă poartă pe stradă, in 
tramvai sau pe stadion, un sac 
de 
iru 
In 
tul
lectnc de pe b-dul Bălcescu cu 
algele mărilor. In schimb, dacă-l 
întreabă cineva ca ce se ocupă, 
atunci pe dată dă ochii galeși 
și „fotogenici" peste cap și răs
punde imperturbabil:

— „Sunt sportiv I"
— Unde anume? Ce 

practici ?...

ȘL.

Două meciuri

Ați
Iegiul 
acest 
învață fiii celor mai aristocra
tice familii din Anglia. „Uni
forma" celor ce se pregătesc 
să exploateze ca și părinții lor,

ceri „sportive", combatanții a- 
rată exact ca în 
rat.

Iată ctini se : 
astfel de sport i 
de „faima" celui

clișeul alutu-

înfățișează un 
la un colegiu 
de la Eaton...

sport. De ce anume ? Pen- 
a-și da „aere" de „sportiv", 
fond, are legătură cu spor- 
exact edit C't are ceasul e-

spori

„obiect de artă'" (raji- 
„cult", nici vorbă!?) A

haț I a fost prinsCine 
făcut gălăgie în 
Firește, „smeche-

Printre șah'stele care s- 
impus in acest an se nume 
tinăra s-tuderrtă Elisabi 
Polihroruade. După ce a 
cupat locul II în finala ca 
pionatuluî republican, 
și-a îmbogățit palmaresul 
o excepțio-iaJă performar 
obținută in mec'ul Romîn 
Polonia, realizind 7ll2 Put 
te din opt posibile. Succes 
lilisabetei Polihroniade s 
rodul unui studiu aprofi 
dat al teoriei șahiste, man 
minuțioase de antrenanu 
și de pregătire.

nene? Ți-a trecut

Poate să vi se pară curios 
dar există un fotbalist care a 
susținut două meciuri interna
ționale îrrtr-o zi. Este vorba de 
portarul echipei Arsenal Londra, 
lack Kelsey. In ziua de 26 no
iembrie Arsenal întilnea în meci 
amical pe campioana Italiei, 
Juventus Torino. Dar în după- 
amiaza aceleiași zile Kelsey tre
buia să se deplaseze la Birmin
gham pentru a apăra poarta 
galezitor în meciul Angiia — 
Țara Galilor. Și totuși Arsenal 
n-a apelat la portarul de re
zervă, Kelsey sosind in timp u- 
til pe terenul Highburry din 
Londra pentru a îmbrăca tri- 
'coul clubului său. Bineînțeles, 
Gebuie să precizăm amănuntul 
să meciul Arsenal — Juventus 
șe disputa în nocturnă...

, Iată la ce regim de uzură sînt 
supuși sportivii din țările țapi- 
taliste. Iar atunci cînd nu mai 
pot practica sportul, bineînțe
les sînt azvirliți pradă mizeriei...

în aceeași zi

Indienii
este redingota, jobenul și floa
rea Ia butonieră. Cil adevărat o 
înfățișare de „gentleman", obiș
nuit să trăiască în lux și des- 
Irîu.

Aci, la colegiul Eaton există 
și o tradiție... sportivă. Astfel, 
de mai multe ori pe an, „no
bilele" progenituri sînt chemate 
să-și dovedească iscusința in 
cadrul „luptelor în noroi". La 
sfîrșitul unei asemenea între-

Ei, aici este mai dificil... 
„Sportul1 preferat (căci n-a 
făcut in viața lui ni ti un fel 
de sport) îl „practică" pe sta
dioane, pitulat la peluză, flu- 
ierînd și huiduind isteric — ca 
un huligan veritabil ce este — 
deciziile arbitrilor și apostro
fând insalubru jucătorii de pe te
ren. Dar să developăm mai 
bine la „fața locului1', radiogra
fia morală a unui asemenea 
specimen care nu are nici o le
gătură cu sportivul de tip nou 
din țara noastră.

II cheamă Ion Chichișan și 
este de profesie... „fără". (In

fața instanței de judecată a de
clarat că este „sportiv", dar 
pe loc s-a constatat că afirma
ția sa era o minciună. In schimb 
s-a constatat că a fost identi
ficat de mai multe ori pe sta
dioane și în sălile de sport ca 
un huligan incorigibil). Ia. un 
meci, strecurat printre specta
tori, Ion Chichișan a fost... atras 
de un 
nat și
zărit o poșetă, a strecurat mina 
abil și.
credeți că a 
primul rînd ? 
rut".

— Ce ai,
meridianul pe sub pantofi, sau 
ai telefon la măsea ?

■Cetățenii care l-au prins, i- 
dentifieîndu-i meridianul și lon
gitudinea, au avut toată... lati
tudinea să-l dea pe mina orga
nelor în drept. Drept pentru 
care a fost condamnat la 4 ani 
închisoare corecțională. Iar după 
aflarea sentinței, „șmecherul" a 
constatat în adeiași trist și pe
nibil jargon.

— A dat... alerta în șme
cheri /?

Intrusul care-și dădea titlul 
de cinste de sportiv și-a primit 
pedeapsa așa cum merită orice 
parazit social, străin aspirațiilor 
tineretului din țara noastră.

Ceea ce înseamnă că și în 
materie de „șmecherie" își păs
trează valabilitatea proverbul cu 
ulciorul!?

„SPORT VI P£oTE HOTARE"
’ Este o deosebit de interesantă 
lucrare a Institutului Central de 
;Cercetări Științifice pentru Cul
tură Fizică din Moscova, care 
tratează despre tehnica și me
todica de antrenament a spor
tivilor străini.

> Cuprinsul cărții scoate în e- 
yidență experiența înaintată în

ifyi S Kc&i <<

&r.>. Mi

>

pregătirea sportivă a unor fi
guri celebre ale sportului mondi
al. De asemenea sînt arătate me
todele do lucru ale unora dintre 
cei mai cunoscuți antrenori. In
tr-un număr de sporturi: atle
tism, înot, sărituri în apă, box, 
baschet, tenis și schi apar rînd 
pe rînd date interesante despre 
cele mai înaintate metode de an
trenament ale lui Emil Zatopek, 
Joe Louis, O’Brien, Da Silva, 
Jiri Skobla, Ch. Chataway, Ray 
Sugar Robinson, M. Cok, Tra
bert și alți sportivi celebri. Car
tea conține în aceia» timp o 
mulțime de schițe, grafice și de
sene foarte instructive, reprezen
tând elemente pozitive din expe
riența muncii și antrenamentulai 
antrenorilor și sportivilor străini 
fruntași. O serie de date perso
nale ale campionilor arătați, pre
cum și date despre activitatea 
lor sportivă, vin să completeze 
această lucrare apărută în Edi
tura Tineretului, care nu trebuie 
să lipsească din biblioteca spor
tivilor, antrenorilor și iubitorilor 
de sport din țara noastră, __ ,

Ceea ce veți citi în 
de mai jos poate să 
pară legendă. Totuși...

In nordul Mexicului, 
ții Sierra Madre, 
menii cei mai... 
indienii tribului 
Numele acesta, 
înseamnă tocmai 
picior". Tribul numără în total 
40.000 locuitori care trăiesc în 
aceleași condițiuni înapoiate 
moștenite de la străbunii lor. 
Bineînțeles, regimul capitalist 
din țara lor are tot interesai 
să-i

In 
mai 
nitor 
rea pe distanțe lungi, 
populare sînt întrecerile 
sate, alergările de cros pe dis
tanțe imense, de obicei nai 
lungi de 250 kilometri I Cum 
distanțele între sate nu s'nt 
mai mari de 20 km., concu
rența trebuie să parcurgă de 
mai multe ori acest 
dus și întors.

înaintea „startului" 
mează două echipe 
tind satele respective. Căpita
nii tor primesc cite o mică 
bilă de lemn — avînd 8 cm. 
diametru — pe care sînt obli
gați s-o alunge înaintea tor în 
tot timpul alergării, lovind-o 
cu piciorul gol. De notat că 
traseul este foarte dificil, cu- 
prinzînd poteci de munte, ur
cușuri și coborîșuri abrupte, 
ca și traversări de ape. învin
ge echipa al cărei căpitan a 
adus primul bila de lemn la 
ținta finală. învingătorul pri
mește un gremiy _ șimbolic,

rîndurile 
vi

$noîc&.
... prima minge de fotb 

fost adusă în Romînia, în 
1889.

...In cursul acestui an s-au 
bătorit 60 de ani de fotba 
Rusia. Prima echipă a luat 
fă pe lingă cercul sportivilo 
matori din Petrograd. Din 1 
începe să funcționeze Liga 
fotbal din Petrograd, iar 
1910 cea din Moscova. Pi 
competiție de cupă a avut 
în vara anului 1902 la P- 
grad.

...marele scriitor german < 
the era și amator de șah ? i 
tor al sporturilor și al exer< 
lor în aer liber — autorul 
Faust" a practicat înotul ș 
tinajul — și a dedicat 
timpul său și șahi 
In lucrarea sa din tinerețe 
etz von Derlichlngen", I.
Goethe scrie: „Jocul de șah 
piatra de încercare a creieri

... Fanny Blankers-Koer 
pregătește să reapară pe j 
de atletism? Tc.uși n-o voi 
vedea pe celebra „olandeză 
rătoare" — multiplă câmpii 
olimpică și ex-recordmană t 
dială — ci pe fiica aces 
Fanny, care, la cei 12 ani ai 
vădește frumoase calități 
sprinteră. Intr-o fotografie pi 
cată recent de ziarul „Sovii 
Sport", o vedem pe Fanny B 
kers-Koen demonstrind fiicei 
cum trebuie luat un start coi

cei iuti de picior
constînd dintr-o punguță de 
piele cu citeva boabe de fasole 
neagră. După cum se vede, în 
toate acestea există o serioasă 
doză de superstiții și practici 
religioase.

Multă vreme, zvonurile des
pre alergătorii tribului Tarahu
mara păreau a fi de domeniul 
basmului. Recent, însă, furișii 
care au vizitat munții Sierra 
Madre au adus confirmarea 
tuturor celor auzite pînă a- 
tunci. Martorii oculari ai unei 
asemenea alergări afirmă că e- 
chîpeie au străbătut un traseu 
de 265 km., în 27 ore.

De curînd, federația da atle
tism a Mexicului s-a hotărît să 
iasă din nepăsarea arătată

se

î.n nttMl- 
trăiesc ca- 

iuți de picior, 
Tarahumara, 

tradus exact, 
„cel iute de

mențină în această stare, 
zilele de sărbătoare, cea 
iubită distracție a indie*  
Tarahumara este aleroa- 

l'oarțe 
între

pînă acum față de 
excelenții alergători 
din Sierra Madre. 
La o cursă de mare 
fond, organizată în împrejurimile 
capitalei, au fost invitați și cîțiva 
indieni Tarahumara. Spre sur
prinderea și nemulțumirea tu
turor celor care proclamau su
perioritatea 
învingător a ieșit indianul Tom 
Zafiro, care 
ța de 100 
timp de 9 ore 37 minute. Cîți
va coneurenți albi, care se în
cumetaseră să se măsoare cu 
indienii „cei iuți de picior" au 
fost nevoi ți să abando e e 
după cîteva zeci de kilo . etri...

sportului „ab“,

a parcurs diskn- 
km. în exce’er.tuî

itinerar,

so far- 
reprezen-

DAN CALCIANV, ORADEA. —
l. Alexandra Cludina a fost re
cordmană mondială la săritura 
în înălțime. Performanța — 1-73
m. — a stabilit-o în anul 1954. Ea 
a abandonat atletismul, dar con
tinuă să activeze în cealaltă 
disciplină care i-a adus oocisa- 
crarea: voleiul. Este căpitanul e- 
chipel Dinamo Moscova. 2. Parry 
O’Brien are 27 ani. Are 1,99 înăl
țime și clntărește în jur de 106 
kilograme. Concomitent cu pri
mele performanțe la aruncarea 
greutății, el șl-a verificat posibi
litățile și ca... sprinter. Deține, 
de altfel, un rezultat de „lO.C" 
pe suta de metri.

JOSE GOLDSTEIN, IAȘI. — 1. 
Inoă n-a fost fixat viitorul ad
versar al 
campionul 
tegoriile la 
mai multe 
campionul 
gieanar

Wednesday. 4-3 cu Luton Town 
șl 0 5 cu Wolverhampton. 4. S-a 
ventilat ldeea ca echipa câștigă
toare a Cuipei Campionilor Euro
peni să ee Sntîlnească cu cîști- 
gătoarea Cupel Campionuilior A- 
merlcli de Sud — ceea oe ar e- 
chtvala eaireeum cu un campio
nat mondial inter-cliuburi, — dar 
uvnă acum nu s-a depășit faza 
discuțiilor. Atletul sovietic

lui Floyd Paterson, 
mondial la toate ca- 
box profesionist. Cele 
șanse pare sa- le aibă 
Europei, suedezul In- 

Johanson. 2. Stadionul 
„Collombes" din Paris — cel mai 
mare stadilon al Franței — are 
circa 50.M3 locuri. 3 In turneul 
întreprins în Anglia, CC.A. a 
obținut următoarele rezultate: 1-1 
Sțl Avenal. &cbcți«i<l

Huiduim

Țîbulenco a evoluat Ia Iași în 
noiembrie HX5O, stabilind atunci 
un nou record al U.R.S.S. la a- 
runcarea suliței: 73,31 m.

I. PAVEL, PLOEȘTI. 1. Prima 
echipă în care a jucat V. Angliei 
a lost Locomotiva Buzău. De' alei 
a trecut la Progresul C.P.C.S. 2. 
Actualul suitieucu de box al e*

chipei Dinamo Jiul Craiova, 
rMhăilescu, a fost în urmă 
1-0—15 ani imul dimtre cei mai I 
boxeri ai țării. A existat o 
detungată rivalitate Siportivă î 
el și un alt boxer de mare 
loare în. acea weme: Ion P 
actualul antren-ar.

AT AN ASE IOV AN, T UIX
Inventatorul jocului de bas 
este americaruul James A. L 
mtth*  Două cocuri ryentru 
sici, agățate de balconul 
săli die gimnastică, au const 
începutul acestui frumos joc. 
ceasta s-a întîmplat în 
1801.

RUSU ION, BUCUREȘTI 
greu de spus care e cea 
bună pistă de atletiiem din U 
Oiice răspuns poate primi 
contra-răspuns, dat fiind ( 
tenta a zeci și sute de pist.« 
atletism în lumea întreagă, 
orice caz, p.’sta de la Stadi 
Republicii se bucura de un x 
renume. Toți marii atleți sti 
care au concurait la puicureș 
avut aprecieri deosebite în 
ce privește calitatea v

ION 1US1A4I 
z



de atractivă se 
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Meciul masculin Dinamo-Rapid și partida feminină 
Metalul MIG-Someșul Cluj cele mai importante 

din ultima etapă a campionatelor de volei
Mîine se dispută ultima etapă 

lin turul campionate’, r de volei. 
Programul prevede cîteva partide 
deosebit de interesante, adevărate 
derbiuri.

In Capitală se vor întîlni (în 
sala Dinamo) echipele masculine 
Jinamo Și ix-mid.- Întotdeauna me
ciurile dintre voleibaliștii acestor 
echipe au fost pasionante. Ele au 
avut de altfel, de cele mai multe 
ari, un caracter decisiv în lupta 
pentru ocuparea primului loc. Ace- 
ași rol îl are și meciul de mîine, 

desemna „campionul de

toamnă". Deosebit 
anunță și întîlnirea 
Victoria, care va avea loc azi după 
amiază în sala Eloreasca.

Din campionatul feminin se 
tașează partida Metalul M.I.G. 
Someșul Cluj. Echipa clujeană, 
învinsă în acest sezon, înfruntă 
adversar foarte dificil, care în
timid. timp a făcut dovada unei 
bune pregătiri. La Orașul Stalin, 
într-un meci care se anunță foarte 
interesant, Voința va da replica 
formației feminine bucureștene 
Combinatul Poligrafic.

9 imagine din meciul Rapid — Dinamo (3-1) disputat in turul campio
natului 1957—1958. „Bomba" lui Apostol Sebastian (Dinamo) a intilrut 

blocajul feroviarilor^

O originală inițiativă la Sinaia

Concursuri de schi 
uscatpe

Cu cîtva timp în urmă, locuitorii 
orașului Sinaia și oamenii muncii ve- 
niți la odihnă citeau cu surprindere 
afișele care împînziseră străzile și care 
invitau tineretul la un concurs de 
slalom special... pe uscat. Timpul era 
frumos, specific unui sfîrșit de toamnă, 
la poalele Bucegilor. Nici urmă de 
zăpadă. Și nici măcar vreo previziune 
că va ninge pînă în ziua concursului...

Și, totuși, aceste întreceri s-au des
fășurat, sub privirile nedumerite ale 
numeroșilor spectatori. Pe o pantă 
cu o lungime de 300 metri, cu un pro
fil denivelat, marcată cu fanioane roș- 
albastre, se afla un traseu aidoma 
unui concurs în plină iarnă. Nu lipsea 
nici pînza care indică sosirea, nic.i 

((arbitrii de porți și nici cronometrorli 
ași starterul. Grupuri-grupuri de 
$>curenți, cu numere de concurs 
y, piept și cu bețele 
a își făceau de zor 
)>așteptînd semnalul 

cursă. Cîteva cliipe
^starterul, aflat în vrrful pîrtiei, a cobo- 
>)rît fanionul roșu, indicînd plecarea 
((primului concurent. O mogîldeață se 
.(strecoară în plină viteză, cu abilitate, 
>> alergînd printre porți, străduindu-se 
^(să parcurgă traseul în cît mai scurt 
((timp. Schiurile însă... lipseau 1 Dar 

imaginea concurentului în plin efort 
(te făcea să ți-1 închipui pe zăpadă. 
(Mișcările erau aproape aceleași ca 

pe zăpadă, mai puțin alunecarea, 
dar cîtă îndemînare, forță și viteză 
îi trebuia pentru a învinge nu numai

con-
Pe 

de schi în mîini, 
încălzirea, abia 

de plecare în 
de încordare și

Spre un volei modern!
bservăm de mai multă vreme o ten
ii a majorității echipelor noastre 
volei de a practica un volei „șa- 
i“, care dă posibilitatea să ghicești 
ușurință cum va decurge o fază sau 
. Și aceasta pentru că în ~~
cazuri mingea nu este 

:olo de fileu decît după 
să de trei ori. In mod 
a ce „bomba" expediată 
a fost „scoasă" urmează 
trăgător, care va trimite cu toată 
■rea mingea în terenul advers. Și 
olo, dacă mingea este reluată, laza 
epetă — și aceasta de zeci de ori 
lecursul unui meci.

că în acest meci bucureștenii le-au răs
puns de multe ori oaspeților cu aceleași 
arme: mingi plasate, acțiuni înșelătoare 
etc., cele două echipe contribuind din 
plin la un spectacol de calitate.

SPRE UN VOLEI MODERN!

90 Ia sută 
expediată 

ce a fost 
invariabil, 
de adver- 
pasa spre

MĂRTURISIREA UNUI ANTRENOR...

SE JOACA UN VOLEI PREA 
„CLASIC"!

e puține ori (în afară de meciul 
iid — Cetatea Bucur și de jocul 
țțicat de Tractorul Or. Stalin în 
iul cu C.C.A.), am văzut în ultima 
ne un alt fel de volei decît cel de 
: am pomenit mai sus. Este ade- 
it, în campionat echipele luptă pen- 
cucerirea punctelor, pentru un loc 
nai bun în clasament. Socotim însă 
Iacă ar folosi de mâi multe ori jo- 
cu două pase, și mai multe acțiuni 
lâtoare, randamentul echipelor ar fi 
it iar pe dc altă parte spectaculo- 
tea voleiului ar crește. Voleiul nos- 
nti trebuie să mai rămînă la o fază 

■ nu mai corespunde talentului’, bu- 
pregătiri și fanteziei jucătorilor pe 

:-i avem la ora actuală. Jucăm, în 
crai, un volei prea „clasic" 1 
a luăm alt exemplu: după cum, de 
ă, există și un tenis de masă „cla 
, cu mișcări largi, fără „stopuri" 
tot așa, la același sport există ne- 
îăratc acțiuni înșelătoare (începînd 
ir cu serviciul), care incomodează 
adversari. Teoria este la fel de va- 
lă și pentru volei. Spartak Brno 
a demonstrat, nu de mult, cîte 
cte pot aduce fentele și plasarea 
igilor sau serviciile puternice. De 
iimărate ori am văzut (în meciurile 
ițe în special cu Cetatea Bucur și 

puțin cu Victoria) cum voleiba- 
i de la Spartak își dădeau seama 

■ă mișcările inițiale ale sportivilor 
tri că aceștia urmăresc în acțiunile 
o anumită linie, de cele mai multe 
aceeași, și luau — în consecință — 

iția corespunzătoare dc apărare. In 
lași timp, folosind această situație, 
peții întreprindeau o altă acțiune 
șteptată de atac, sau combinată de 
i mai multe ori cu pregătirea în ve- 
ea loviturii de atac. Am spus că 

puțin în partida cu Victoria pentru

Am întîlnit mai de mult la sediul 
federației un antrenor de volei care, 
gîndindu-se la meciul pe care trebuie 
să-l susțină echipa sa în duminica ur
mătoare convorbirii noastre, ne-a măr
turisit : „Nu-mi place să joc cu o echipă 
care nu știi ce gîndește!" (citește: care nu 
joacă un volei „clasic"). Intr-adevăr, e 
mult mai ușor să. joci cu o . formație 
care-și bazează jocul pe scheme arhi
cunoscute și arhirepetate (deci c'îți 
dai seama „ce gîndește"), decît cu alta 
care de fiecare dată își construiește 
altfel acțiunile, care folosește lovituri 
de atac din prima pasă, mingi „puse" 
etc. (deci care nu știi „ce gîndește"). 
Și de aceea sîntem și noi. în aceste 
rînduri, pentru un joc cît mai aproape 
de realele posibilități ale jucătorilor 
noștri, care au obținut anul acesta 
excelente rezultate internaționale.

Am dori să-i vedem pe jucătorii noștri 
folosind mai des loviturile de aiac din 
prima pasă și mingile „puse“ (care 
pot aduce multe puncte, pentru că de 
cele mai'multe ori adversarul este sur 
prins nepregătit), pasele din săritură, 
simularea lovirii mingii cu una din 
miini, folosind-o în realitate pe cealaltă 
(vă amintiți de bulgarul Zahariev?), 
folosirea mîinii stîngi etc. etc., adică 
metode mai variate de soluționare a si
tuațiilor ce.se pot ivi pe teren.

Toate acestea nu se pot însă realiza 
dPcît cu o singură condiție: o cît mai 
bună preluare a balonului, care să dea 
astfel posibilitatea realizării loviturilor 
de atac din prima pasă, sau alte- acțiuni. 
Antrenorii de valoare pe care-i avem, 
jucătoarele și jucătorii deosebit -de do
tați care alcătuiesc majoritatea echi
pelor noastre, trebuie să lupte împotri
va jocului șablon. Ei trebuie să lupte 
pentru un volei modern, cît mai aproape 
de cerințele spectatorilor, de reputația 
și posibilitățile voleibaliștilor noștri.

dificultatea terenului extrem de va
riat, a porților dificil aranjate, ci 
și însăși liipsa alunecării.

Rfrid pe rînd, cei 60 de concurenți 
și concurente au satisfăcut curiozita
tea spectatorilor. Cel de al doilea 
concurs, desfășurat săptămîna urmă
toare, s-a bucurat de un interes și 
succes și mai mare.

Aceste originale concursuri fac 
parte dinfr-o serie de metode noi în 
munca de instruire cu tinerii schiori, 
avînd menirea de a asigura sportivi
lor o cît mai bună pregătire, de a-i 
pune cît mai din vreme 'în situații a- 
propiate de cele ale concursurilor pe 
zăpadă. Pe lîngă pregătirea specifică, 
tinerii schiori din Sinaia se mai în
trec și în alte probe: alergări pe te
ren variat, curse de viteză, alergări 
printre copaci, sărituri acrobatice etc.

La concursurile pe uscat au parti- 
cipat puțini seniori. La start s-au a- 
flat însă numeroși copii, ceea ce este 
deosebit de îmbucurător. Majoritatea 
fac parte din școala sportivă de elevi 
organizată de M.I.C. la Sinaia și ai 
cărei instructori și antrenori se stră
duiesc să aducă un nou impuls în 
activitatea sportivă a orașului. Ei fo
losesc metode cît mai variate pentru 
desăvîrșirea pregătirii tineretului.

Preocuparea se îndreaptă în egală 
măsură și spre ridicarea nivelului pro
fesional al cadrelor de specialitate: 
antrenori, arbitri, activiști, profesori, 
medici. Ei se reunesc săptămînal în 
cadrul colegiului tehnic și prezintă 
diferite referate, urmate de exempli
ficări și ședințe practice. Pînă în pre
zent au fost ținute opt consfătuiri.

Activitatea colegiului tehnic 
Sinaia merită subliniată și dată 
exemplu pentru celelalte centre 
schi din țară.

O imagine care vorbește de la sine 
despre spectaculozitatea jocurilor de 
handbal redus.

Campionatul republican
de handbal redus

re^ 
laza 
Ca-, 
for-.

O r.ouă etapă în cainpionaf.il 
publican de handbal redus — 
orășenească — programează în 
pitală întreceri echilibrate, între 
mâții fruntașe ale handbalului nostru.
Duminică, în sala Floreasca, specta
torii vor reîntîlr.i echipele care, da 
la o etapă la alta, au furnizat jocuri 
tot mai spectaculoase. După cum se 
știe, dinamoviștii sînt plecați în R.P. 
Polonă dar, cu toate acestea, meciul 
Dinamo-Rapid va avea loc duminică 
urmînd ca adversarii ceferiștilor să 
prezinte o echipă alcătuită din jucă
torii rămași în țară.

Meciurile vor avea loc dimineața 
începîr.d de la ora 8.30 și după-amiaza 
de la ora 15.30 — în deschiderea în- 
tîlnirii

Iată
8.30: 
9.30: 
10.45:
Dinamo—Rapid 
Clubul sportiv 
(masculin): 16.45: Olimpia—Cetatea 
Bucur (feminin).

M. T.

din
ca
de

de baschet.
programul etapei de duminică: 
CSU—Constructorul (feminin) j 

Titanii—Acvila (masculin) ;
CCA—CSU (masculin); 12.00: 

(masculin); 15.30:' 
școlar—Poli tehnica

I

Gheorghe 
stucul la

Azi, la Budapesta

reprezen-

începe cvadrupla întîlnire 
de tenis de masă R.P.R.-R.P.U.

Lotul nostru reprezentativ de 
tenis de inasă, cuprinzînd pe: 
Maria Alexandru, Mariana Bara- 
sch, Maria Biro, Geta Pitică, 
Mircea Popescu, Radu Negulescu, 
Tiberiti Covaci, Adalbert Rethi și 
Marius Bodea, a sosit ieri dimi
neață la Budapesta în vederea 
cvadruplei întîlniri cu echipele R. 
P. Ungare.

Astăzi va avea loc confruntarea 
vîiitre reprezentativele de juniori 
și junioare ale celor două țari. 
Deși la campionatele europene de

astă-vară de la Falkenberg, unde 
a fost reprezentată și R.P.U. tine
rii jucători romîni au cucerit toate 
cele șapte titluri, meciurile de 
astăzi de la Budapesta se anunță 
echilibrate. Să nu uităm că jucă
torii unguri au avantajul „tere
nului", iar echipa noastră nu va 
beneficia de aportul lui 
Cobîrzan, reținut de 
Cluj.

Mîine se vor întîlni 
tativele de seniori și senioare ale 
R.P.R. și R.P.U.

La 26 decembrie încep întrecerile patinatorilor
— O nouă formulă de desfășurare a campionatului de patinaj artistic —

Soarele, care în ultimele zile și-a 
revărsat razele cu multă dărnicie, 
nu a constituit motiv de îngrijorare 
pentru patinatorii bucureșteni. In a- 
ceastă atmosferă primăvăratică pa
tinoarul artificial le-a creat posibi
litatea să-și continue antrenamentele 
în cele mai bune condițiuni.

Viteziștii se pregătesc intens în ve
derea finalei campionatelor republicane 
din acest an care se vor desfășura în
tre 26—30 decembrie la Miercurea 
Ciuc. Alături de rutinații Vasile Oprea, 
Vladimir Bulat (C.C.A.), soții Curt, 
Anania Giviligian (Constructorul), 
Magda Udrea și frații Dragostan (Re
colta), se pregătesc zilnic și o serie 
de tinere elemente care vor reprezenta 
clubul Dinamo la apropiata competiție. 
Este vorba de: II. Che'aidite, V. To- 
mescu, Ana Colțan, Gh. Sîrbu — ju
niori pînă la 16 ani, care au arătat 
reale aptitudini încă de anul trecut, 
cînd au participat la prima lor între
cere publică.

Patinatorii din Miercurea Ciuc au 
trecut de Ia antrenamentele pe uscat 
la acomodarea cu gheața. In schimb 
temperatura este mai puțin prielnică 
pentru sportivii din Cluj, Tg. Mureș și 
Orașul Stalin. Aceștia își continuă an
trenamentele pe uscat (exerciții de

imitare a alergării pe patine și deprin
derea unei poziții corecte).

Imediat după terminarea finalelor, 
viteziștii vor lua startul în campiona
tele republicane pe anul 1959, ale că

ror întreceri vor avea loc între 12—18 
ianuarie pe patinoarul din Poiana Sta
lin sau la Miercurea Ciuc.

Concomitent, patinatorii artistici își 
vor disputa întîietatea pentru a se ca-

Pe patinoarul artificial 23 August din Capitală vin zilnic la antrenamente 
patinatori de la Dinamo, Constructorul. C.C.A. și Recolta. In fotografie 

un aspect de la antrenamentul patinatorilor de viteză.
* (Foto: T. Roibu)

lifica în finala campionatului republi
can, care se va desfășura la Cluj între 
28 ianuarie—1 februarie 1959. Campio
natul prezintă o noutate în sensul că, 
spre deosebire de edițiile anterioare, 
în finală se vor întrece numai două ca
tegorii de patinatori și anume: juniori 
peste 15 ani și seniori. La faza de re
giune pot participa și juniori sub 15 
ani, însă aceștia nu se pot califica 
dacă nu au participat și la categoria 
rezervată juniorilor peste 15 ani. Pro
bele obligatorii sînt următoarele: juniori 
peste 15 ani: fig. 3 optul înapoi-în- 
afară; fig. 8b treiul înainte. înafară: 
fig. 16 bucla înapoi înafară; fig. 19 a, 
b contratreiul înainte înăuntru; fig. 24 
a, b optul pe un picior înainte înafară; 
seniori: lig. 6 a,b schimbare de mu
chie înapoi înafară; fig. 17 bucla îna
poi înăuntru: fig. 24 a, b optul pe un 
picior înainte înafară; fig. 18 a, b con
tratreiul înainte înafară; fig. 34 a, b 
paragraf cu treiul înainte înafară; îig. 
20 a, b cotitura înainte înafară. Proba 
de perechi: timpul fixat pentru execu
tarea programului este de 3 minute 
pentru juniori și 5 minute pentru se
niori.

cainpionaf.il


Campionatul republican 
de popice

Campionatul republican de popice 
echipe pe anul 1959 care se află 
plină desfășurare (turul) s-a 

curat de un frumos succes mobili- 
loric. Din datele centralizate numai 
1 10 regiuni ale țării, reiese că 
roape 1 000 de echipe au luat 
irtul în această competiție.
Observatorii federali ne-au comit
at că, în general, jocurile se dispută 

un nivel tehnic mulțumitor. In 
ișul Sibiiî întrecerile turului au 
t deosebit de disputate. Campioane 
toamnă.— la băieți și la. fete — 
devenit formațiile Voința. Imbucu- 

or este faptul că o serie de popicari 
depășit aproape regulat granița 

or 400 popice. Victor Felsegi 
oința), care a totalizat o medie 
420 p.d., Gheorghe Ghișoiu (Elec- 
a) m. 406 p.d., Nicolae Pivoda 
ectrica) m. 401 p.d., Iosif Mun- 

a^u (Voința), Nicolae Fîntînă (Fa- 
,a de Cuțite Ocr.a), Ion Barbu 
F.R.), Ion Bobeș (C.F.R.) și încă 
Iți alți jucători au arătat o bună 
cizie în lansarea bilei.
a Cîmpina, dintre cele opt echipe 
categoria I jucătorii formației „Ra- 
iria" s-au impus prin realizarea 
r procentaj^ ridicate. Cel mai în 
nă s-a dovedit fhlărul popicar 
re Purje, care în actualul sezon 
ealizat cinci rezultate peste 400 

(100 bile mixte) cea mai bună 
ormanță a sa fiind de 461 p.d. 
țrumoasă comportare au avut du- 
ieă și popicarii de la I.O.R. 
nrești, în mecitd cu Progresul 
., cu excepția jucătorului Gh.

:cu, ei au realizat procentaje 
p^.ie 400 p.d.
ista popicarilor care au depășit 
îița celor 400 popice doborîte este 
;ă și se modifică de la etapă la 
>ă, ceea ce denotă că întrecerile 
laiului Campionat se desfășoară 
in nivel tehnic ridicat.

AZI Șl MÎINE ÎN CAPITALĂ

Doncursul republican 
entru tineret, la popice
trecerile turului campionatului 
blican de popice pe echipe, care 
-or încheia la sfîrșitul anului, au 
juit afirmarea a numeroși tineri 
lori și jucătoare.
mluția acestor tineri popicari a 
•—<ns pe deplin. Procentajele 

j și destul de ridicate reali- 
ue ei vin să încununeze pe de o 

> conștiinciozitatea cu care s-au 
ătit, iar pe de altă parte efortu- 
depuse de colectivele sportive și 
siile locale pentru creșterea noi- 
:adre. Dar cine sînt aceste „spe- 
:“ ? Ion Bobeș (Sibiu), Ecateri- 
Vențel (Constanța), Margareta 

(Timișoara), Nicolae Gruia 
pina), Vasile Grămadă (Ploești), 
ilă Mălan (Oradea) și încă 

alți jucători și jucătoare din 
Mureș, Orașul Stalin, București, 
«ani și Cluj care au trecut de 
-narate ori granița celor 400 po- 
doborîte.
mărind îndeaproape comportarea 
mtelor de viitor, federația de spe- 
ate organizează azi și mîine pe 

„Victoria Socialistă" din Capi

Relativ la concursul special 
Pronosport, cu premii in o- 
biecte, din 2/ decembrie! /1...

După jocurile resfanfă de miercuri
Cu cele două restanțe — ultimele — disputate miercuri s-a completat 

numărul de 132 de jocuri, cite comportă turul campionatului categoriei A la 
fotbal. Și cu aceasta și clasamentul a stabilit ordinea echipelor, bineînțeles, 
pînă la primăvară cînd va fi reluată „bătălia" pentru titlul de campioană 
republicană, pentru un loc mai bun în clasament și pentru... evitarea retro
gradării.

O problemă mai veche

Analizînd clasamentul turului ajun
gem la concluzia că el rellectă destul 
de just valoarea arătată de cele 12 
echipe angrenate în întrecere. Dacă 
luăm ca exemplu doar ultimele patru 
echipe care au jucat miercuri incă este 
suficient pentru a demonstra că locu
rile ocupate de ele în clasament sînt 
corespunzătoare comportării lor în se
zonul de curînd încheiat.

Partida Rapid-Știința Cluj a arătat 
că între echipe există o diferență și 
de comportare și de valoare tehnică 
oglindită în locurile ocupate. In ace
lași timp însă, această întîlnire a 
demonstrat din nou, cu prisosință, de 
ce toți factorii (fizic, tehnic, tactic, 
moral și de voință) trebuie dezvoltați 
în aceeași măsură și că insuficienta 
pregătire dintr-un singur punct de 
vedere influențează în mod negativ 
ceilalți factori. Acest lucru — bine
cunoscut — s-a văzut mai clar la 
Știința Cluj, la care ani observat în 
mod special lipsa unor calități ca
racteristice formațiilor studențești: e- 
lanul, combativitatea, puterea de luptă, 
mai ales în acțiunile de atac. Desigur, 
numai elanul sau condiția fizică nu 
sînt suficiente pentru a face față 
unei partide. Dar nici pregătirea teh
nică și tactică — fie ea și specială 
— nu pot fi puse în valoare fără e 
pregătire fizică, morală și de voință 
corespunzătoare. După cum — aceas
tă observație privește și echipa Rapi
dului — tehnica individuală și jocul 
colectiv nu pot da randament fără 
orientarea tactică necesară în teren 
și mai cu seamă în fața porții.

In concluzie, se impune o atenție 
mai mare față de dezvoltarea tuturor 
factorilor în aceeași măsură. Antre
norul clujenilor, V. Mărdărescu, de-

tală un concurs dotat cu „Cupa 30 
Decembrie", rezervat jucătoarelor și 
jucătorilor susceptibili pentru forma
rea lotului republican de tineret. Ast
fel, pe baza rezultatelor înregistrate 
au fost chemați să-și dispute întîie- 
tatea în această competiție următorii 
concurenți : fete — Elena Ion, Eca- 
terina Vențel (Constanța), Ana Crîc, 
Margareta Kirer (Timișoara), Ibolya 
Szurani, Aurica Muzgai, Irina Szo- 
folvi (Tg. Mureș), Elena Brătescu 
(Călărași), Viorica Aîăstan (Oradea), 
Suzana Loi (Petroșani), Ana Rozsnai 
(Cluj); băieți — Ernest Kiss (Me
diaș), Nicolae Gruia (Cîmpina), Au
rel Torok, Iosif Balogh (Petroșani), 
Vasile Grămadă, Gheorghe Măhă- 
rescu, Gheorghe Vînătoru (Ploești), 
Ion Nițulescu (Craiova), Arthur Hîn- 
terleiter, Isac Ervin (Tg. Mureș), 
Gavril Mălan (Oradea), Ion Bobeș 
(Sibiu), Ion Ilieș (Orașul Stalin).

Concursul începe azi la ora 8,30 și 
continuă mîine de la aceeași oră. 
Probele sînt 100 bile mixte băieți și 
fete.

Concursul Special Pronosport nr. 51, 
de duminică 21 decembrie, se află în 
centrul atenției tuturor participanților. 
După cum se știe, la acest concurs în 
afara premiilor obișnuite în bani I.S. 
L,oto-Fronosport oferă numeroase premii 
în obiecte printre care și 2 automobile 
„Wartburg"

Toții participanțil la acest concurs 
primesc GRATUIT pentru flecare va
riantă depusă un cupon numerotat care 
le dă dieptul să participe la tragerea 
din urnă a premiilor în obiecte.

In afară de cele 2 automobile „Wart- 
tiurg", lista premiilor mai cuprinde 2 
scutere „Cezeta", 2 motociclete ,,M.Z‘‘ 
6 scutere, 10 aragazuri cu 3 ochiuri și 
butelie, 20 biciclete bărbătești, 20 apa
rate fotografice „Orizont", 150 ceasuri 
de mină, 150 mape de piele, 15o mingi 
de fotbal, în valoare totală de peste 
350.000 lei.

Nu trebuie să uitați că numărul pre
miilor în ba.nl și în obiecte pe care îl 
poate obține un participant este nelimi
tat. In mod practic, aceasta înseamnă 
că toți participanții care completează 
un număr mai mare de variante, pri
mesc un număr de cupoane egal cu nu
mărul variantelor depuse și deci, șan
sele de a obține premiile în obiecte se 
măresc.

Programul concursului Special Prono
sport nr. 51 este deosebit de atractiv 
datorită valorii apropiate a echipelor 

sigur că a sezisat lipsurile echipei de 
a cărei pregătire răspunde de curînd; 
iar jucătorii Rapidului sperăm că s-au 
convins cît de necesar este să aplice 
întocmai sfaturile antrenorilor, (p.g.)

Tot despre ineficacitatea echipei 
Farul

De la noul stadion din Constanța și 
pînă în centrul orașului sînt vreo trei 
kilometri. La „dus", drumul pare mai 
scurt, pentru că oridecîte ori ai ve
dea această grandioasă construcție 
sportivă, vei încerca același sentiment 
de uimire, de admirație. In plus, fireș
te, nici un efort nu este prea mare cînd 
e vorba să-ți susții echipa favorită...

La înapoiere însă, drumul pare mult 
mai lung pentru constănțeni, mai ales 
atunci cînd se întorc acasă după o în- 
frîngere a Farului. Și cam așa s-a 
întftnplat de cele mai multe ori în 
actualul campionat. Localnicii au avut 
timp astfel de fiecare dată ca să discu
te asupra cauzelor insuccesului echi
pei lor.

Așa a fost și miercuri. Suporterii 
Farului au găsit explicația noului eșec 
al echipei locale aruncînd vina pe ar

Minerul Lupeni pe drumul afirmării
Minerul Lupeni — una dintre cele 

mai vechi formații participante la 
campionatul echipelor de fotbal din 
categoria B — a fost ani de zile o 
echipă „de mijloc", care nu era ame
nințată cu retrogradarea, dar nici nu 
manifesta veleități pentru un loc de 
frunte. Anul trecut, minerii au avut 
o comportare ceva mai bună, deși 

Eroii reportajului de față. De la stingă la dreapta, sus : Paraschiva, Groza, 
Moldovan, Cotroază, Onea, Crăiniceanu. Jos: Mihalache, Nicola, Plev, 

Szbke, Kiss, Coman, Kerestes, Mihail și antrenorul Pall.
(Foto : I. Mihăică)

locul 6 ocupat în clasamentul final nu 
reflectă în totul acest lucru.

Anul acesta, ei au început campio
natul fără a străluci (în etapele II 
și IV au ocupat locul 11 !). încetul 
cu încetul au urcat însă toate trep
tele clasamentului, terminînd turul pe 
primul loc, la o diferență de 3 punc
te de a doua clasată (Industria Sîr- 
mei din G. Turzii). Semnificativ e 
faptul că timp de opt etape actualul 
lider n-a cunoscut înfrîngerea.

onosnort
din campionatul francez și italian incltlSe 
în acest program.

Majoritatea întîlnirilor sînt echilibrate 
și orice rezultat este posibil. Aceasta 
înseamnă ca și la acest concurs se pot 
înregistra surprize care sâ' aducă după 
sine premii mari.

® Nn uitați! Astăzi este uitîma zi cînd 
vă mii puteți depune buletinele la con
cursul special Pronosport de mîine 21 
decembrie. Toate agențiile Loto-Prono- 
sport sînt deschise pînă la ora 24 cu 
excepția Agenției Centrale din Calea 
Victoriei nr. 9 care va fi deschisă toată 
noaptea pînă duminică ia ora S dimi
neața.

Depunînd cît mal multe variante, vă 
măriți șansele de cîștig.

® Premii mari la Pronoexpres
In urma omologării variantelor depuse 

la concursul Pronoexpres nr. 48 din 17 
decembrie s-a.u stabilit următoarele pre
mii:

Categoria II: 3 variante a cîte 68.04-6 
lei fiecare.

Categoria III: 1 variantă dte 68.046 
lei fiecare. 

bitrajul lui M. Marincm. Dacă așa gîn- 
desc unii spectatori, asta nu e chiar 
atît de... grav. Suporterii văd adesea 
lucrurile într-un anumit fel. Grav 
ar fi dacă și conducerea tehnică 
a Farului și mai ales antrenorul s-ar 
mulțumi cu aceeași explicație.

Adevărul este altul și n-are legătură 
cu greșelile lui Marinciu, care n-au in
fluențat cîtuși de puțin rezultatul: pe 
de o parte C.C.A. a jucat mai bine, 
iar pe de altă parte Farul a arătat din 
nou aceeași meteahnă, care a ieșit în 
evidență încă de la începutul campio
natului : ineficacitatea, Înaintașii n-au 
șutat aproape deloc la poartă. însuși 
felul „chinuit" — nu găsim altă ex
presie — cum a înscris Farul unicul 
său gol, ilustrează această lacună ca
pitală a unei echipe de fotbal.

S-ar mai putea spttne, desigur, că, 
spre deosebire de alțp meciuri (ne re
ferim, de pildă, la cefe cu U.T.A. și 
Progresul București) în care echipa 
constănțeană a jucat totuși bine în 
cîmp, miercuri Farul a rămas dator 
spectatorilor și din acest punct de ve
dere. Echipa a suferit mari schimbări, 
favorabile ca perspective, dar care, 
bineînțeles, nu pot soluționa dintr-o 
dată toate problemele legate de omoge
nitatea și echilibrul ei. Oricum 
însă, drumul spre victorie începe cu 
trasid la poartă. Un alt sistem de a 
se marca goluri nu cunoaștem... (i. m.).

Fără îndoială, comportarea echipei 
din Lupeni a surprins plăcut pe cei 
care urmăresc activitatea fotbalistică. 
In prima serie a categoriei B acti
vează echipe bine cotate, cu „stagii" 
și în categoria A, care se prezentau 
cu mari șanse pentru primul loc. 
C.S. Tg. Mureș, Corvinul Hunedoara,

C.S. Oradea, păreau la începutul cam
pionatului principalele candidate. lata 
însă că atît echipa hunedorear.ă cît 
și cea din Tg. Mureș „prinse**  pe la 
mijlocul clasamentului, în timp ce 
orădenii — mai rău — sînt pe locul 
13. In schimb, locul 1 este ocupat de 
Minerul Lupeni. Care este explicația 
frumoasei comportări a echipei din 
Lupeni ?

de fotbaliștii din Lupeni, am putut 
sta de vorbă cu membrii echipei, ca 
și cu antrenorul lor, fostul internațional,- 
Adalbert Pall. „In echipa noastră, ne 
spunea acesta, se îmbină tinerețea și 
caracteristicile ei (dorință de afir
mare, elan, putere de luptă) cu expe
riența unora dintre jucători, cmn ar fi 
Paraschiva, Groza, Kerestes. Toți la 
un loc alcătuiesc o formație omogenă, 
care luptă cu mult suflet pentru atin
gerea unui țel, promovarea în cate
goria A".
VOR AVEA MINERII DIN VALEA 
JIULUI DOUA ECHIPE IN CATEGO

RIA A?

Lucrul nu pare deloc imposibil. Maî 
ales dacă și în a doua parte a cam
pionatului sportivii din Lupeni vor^ț 
avea o comportare la fel de frumoasă! X;. 
ca și pînă acum. Ceea ce-i unește 
mai mult in lupta pentru realizarea* * -*ț 
țelului lor, este faptul că majorita- T 
tea jucătorilor sînt din Valea jiului? At 
Lucrînd efectiv în producție, la dife
rite sectoare din mina Lupeni. ei se 
simt și mai mult legați de miile lor 
de susținători, cu care lucrează umăd 
la umăr.

Sprijinul acordat de organele lor 
cale de partid și sindicale au avut 
darul de a stimula buna pregătire ■ 
a fotbaliștilor. „Punctualitatea îri 
producție și la antrenamente, ne spu-i 
nea Pali, caracterizează acum pe spor
tivii pe care-i antrenez. Ei vor să răs
pundă cu rezultate cît mai frumoase 
în producție și pe terenul de sport, 
dragostei ce le este arătată de miile 
de mineri care, ori de cîte ori iucam 
acasă, umplu pînă ta refuz «taHImwl 
nostru".

CITEVA DATE STATISTICE
• De-a lungul turului, Minerul Lu-t

peni a contat pe următorul lot : Kiss, 
Mihalache — portari, Plev, Com an. 
Kerestes, lacob — fundași, Szoke, MH * 
hai, Varhonik ‘— mijlocași, ParaschÎJ 
va, Moldovan, Groza, Onea, CrăiniJ 
ceami, Nicula, Cotroază — înaintașii 
Ar fi trebuit să-l trecem aci și pel 
înaintașul Brătilă, dar acesta a fost 
Scos din lot datorită unor abateri în’ 
producție și - terenul de joc. »

• Golgetcrul echipei este juniorul 
Crăiniceanu, extremă stîngă, care al 
marcat 8 goluri. Anul acesta au fast 
promovați în echipă 4 juniori (Nicola, 
Onea, Cotroază și Crăiniceanu) caret 
au avut comportări dintre cele maî 
frumoase.

® Antrenorul Ad. Pall a început să 
pregătească echipa după ce a început 
campionatul. înaintea sa jucătorii au 
fost antrenați de luliu Peter, care 
acum se ocupă de lotul juniorilor.

MIRCEA TUDORAN I

Cu ocazia vizitei făcută în Capi
tală la sfîrșitul săptămînii trecute

Categoria IV: 31 variante a cîte 2.947 
Iei fiecare.

Categoria V: 281 variante a cîte 325 
lei fiecare.

Categoria VI: 1.046 variante a cîte 87 
lei fiecare.

Fond de premii: 727.1.15 lei.
Deoarece nici o variantă nu a obți

nut un premiu de categoria I se repor
tează pentru concursul Pronoexpres nr. 
49 cu tragerea din urnă miercuri 24 de
cembrie 180.815 lei.
• Plata premiilor Ia concursul Prono 

expres nr. 48 se va face luni 22 decem
brie cu începere de la ora 17 Ja agen
țiile proprii Loto-Pronosport în raza 
cărora premiații și-au depus buletinele

PROGRAMUL CONCURSULUI PRONO 
SPORT nr. 52 din 28 decembrie

I. Fiorentina—Genoa
II. Milan—Lazio

III. Torino—-Internazionale
IV. Alessandria—Juventus
V. Bologna—Napoli

VI. Lanerosi—Padova
VII. Nice—Marseille

VIII. Reims—Nancy
IX. Nimes—St. Etienne

X. Racing Paris-Sedan.
XI. Ales—Sochaux

XII. Toulouse—Monaco

Rubrica redactată de I. S. Loto- 
PrOQiosport

Ne scriu 
corespondenții 

intîlniri prietenești

Recent s-a desfășurat în localitatea 
Urlați o întîlnire amicală între o se
rie de echipe ale raioanelor Ploești 
și Cricov. Cei peste 150 de .sportivi 
și-au disputat întîietatea la fotbal,' 
volei, tir, oină și popice. La capătul 
unor întreceri disputate au fost în-, 
registrate următoarele rezultate: tir 
7—2 pentru Ploești: volei băieți 3—2 
pentru Cricov; fotbal: 3—0 pentru 
Cricov; oină: 6—6; popice: 851—81? 
p.d. pentru Cricov.

GR. ALEXANDRESCU si
M. STÂNESCU 

corespondenți

Campionat de calificare la tenis 
de masă

ARAD (prin telefon). In locali-! 
tate s au desîașurat întrecerile fi
nale din cadrul campionatului de ca 
lificare la tenis de masă, pentru e- 
chipele de categoria a 11-a. Au parti
cipat 7 echipe 'masculine și 5 echipe 
feminine, lată clasamentele finale: 
bărbați: 1. Voința București (S. Zei 
lescti, L. Gliițescu, M. Motancea, A. 
Ardeleana) 11 p; 2. Ancora Galați 
10 p; 3. Voința Satu-Mare 10 p; 4. 
Petrol Chimie București și Horia-Alba 
lulia 9 p; femei: 1. Voința Cărei (Ro
zalia Batani, Eiika Fazekaș,. Elisabeta 
Sarkozi) 12 p; 2. Voința București II1 
p; 3. Aripile C.F.R. Or. Stalin 10 pj 
4. Voința Sf. Gheorghe 9 p; 5. Dina
mo Bacău 8 p.

ST. WEINBERGER, coresp.



Campionatul de șah al Capitalei 
o competiție care se impune

Dacă la edițiile trecute cu greu gă
seam cuvinte bune pentru campionatul 
masculin de șah al Capitalei, de data 
aceasta trebuie să notăm cu satisfacție 
că filiala competiției care va desemna 
pe cel mai bun șaliist bucureștean se 
recomandă de pe acum ca tiu autentic 
succes. Contribuie la aceasta, prezența 
uimi lot puternic și echilibrat de parii- 
cipanți, ca și condițiile bune de des
fășurare oferite de sala clubului Di
namo. Adică tocmai elementele care 
au lipsit la cîteva dintre campionatele 
trecute.

Ar fi lost și mai de lăudat actuala 
finala a campionatului Capitalei, dacă 
organizatorii n-ar ii stabilit un ritm 
prea rapid de desfășurare a partide
lor, cu 20 mutări pe oră (controlul la 
4 ore, mutarea 40). După cum se știe, 
la toate competițiile noastre mari din 
ultimii ani — semifinalele și finalele 
campionatului republican individual, 
[mala campionatului republican pe e- 
chipe — s-a jucat numai cu 16 mu
tări pe oră (controlul la 5 ore) și ju
cător,i noștri slut obișinuți cu acest 
riiin. lată de ce „viteza" mare cu care 
se joacă în turneul de la Dinamo 
face... victime, mai ales în rîudul ju
cătorilor combinativi, cei .are con
sumă mult timp de gî.mire pentru a 
urmări toate posibilitățile tactice ivite 
în poziție. Aceștia intră foarte ușor 
în criză de timp. Ar ii lost de pre
ferat — dacă era absolut necesar ca 
timpul de desfășurare a rundelor să 
fie limitat la 4 ore — să se aleagă 
tiu sistem intermediar cu o accelerare 
mai nucă a ritmului de joc, de pildă 
18 mutări pe ora (controlul 
tarea 36).

Dintre șahiștii care au avut 
ferit de pc urma crizei de 
poate fi citat în primul rînd 
candidat de maestru Stanciu,
început foarte bine campionatul, 
«ia sa întrîrigere, survenită în runda 
a Vll-a, la Țucă, a lost in bună parte 
cauzată de mica „partidă-fulger" pe 
care a trebuit s-o joace la apropierea 
Controlului. Spunem aceasta fără a 
micșora din mei ițele învingătorului, 
g a re a prestat un joc bun.
f Stanciu rămîne totuși revelația pri- 
inei părți a campionatului și, partida 
sa cu Kapuscinski din runda a V-a 
pledează in acest sens, iată desfă
șurarea ei:

Apărarea olandeză: Kapuscinski — 
.Stanciu l.d4 f5 2.c4 Cj6 3.g3 eG 4.Ng2 
Ne7 5. Cf3 0—0 6.0—0d67.Ce3De88. 
Dc2 Dh5 9.e4 e5 10.d:e5 d:e5 ll.Cd5 
Nd8 12.C:16+ (La 12.C:e5? f:e4 13 
N14 Nfo albul intră în po iție grea) 
\12...N:/6 13.e:j5 Cc6 14.i\'e3 N:/5 15.

(Face loc calului care va o- 
excelentă poziție strategică) 

l6.Cd2 Cc5 (Vezi diagrama).
17.L):b7 (Pierzînd inițiativa, albul 

caută greșit compensații materiale. 
Dar nu era mai bună nici luarea în 
centru: 17.C:c4 CI3+ 18.N:I3 19.Cd2 
Dbb cu avantaj pentru negru; albul 
pierde imediat după 17.N:e4? N:e4 18. 
C:e4 CÎ34- 19.Rg2 N:b2) 17... c6 18. 
Nf4 Tab8 19.l)a6 T:b2 20. N:e5 
N:e5 21.0:e4 (Schimburile în centru 
nu fac decît să materializeze mai ra
pid avantajul negrului) 21...N:e4 22. 
N:e4 Nd4 23.D:c6 Tj:f2 24.T:f2 T:f2 
25.Dd5+ D:d5 26.N:d5 + Tf7 ± 27. 
!{g‘2 N:al 28.c5 Rf8 și albul cedează.

Uil alt jucător care se impune pînă 
acum în acest turneu este fără îndo
ială Gh. Gavrilă I care reintră după 
o lungă absență. Dintre realizările 
cele mai bune ale Iui Gavrilă este 
finalul de nebuni cîștigat în fața a- 
celuiași Kapuscinski în

★

llb3 e4! 
cupa o

runda a 111-a.

a VIII-a, care 
rezultate : Me- 

Urseanu—

Tribasssa experienței

de șu
tim p 

tînărul 
care a 

Pri-

Ieri s-a jucat runda 
a furnizat următoarele 
nas—Kapuscinski */ 2—’/2, 
Gavrila I */ 2—!/2, Rotaru—Gavrila II 
1—0, Botez—Georgescu J/2—‘/2> Pavlov 
—Nacht 1—0.

In fruntea clasamentului se află 
acum trei jucători cu cite 5 puncte: 
Gavrila I, Gavrilă II și Urseanu. Pri
mul are însă și o partidă întreruptă. 
Urmează Pavlov 4'/2 (1), Ciociltea 4 
(2), Rotaru, Pușcașu și Stanciu 4 (1).

Astăzi după-amiază este programată 
runda a IX-a.

RADU VOIA

Faptul că nu mai fusesem de peste 
un an și ceva să văd întreceri de 
lupte se datora însăși luptătorilor. 
Mai întotdeauna apăreau în echipele 
reprezentative aceiași luptători care, 
considerîndu-se „senatori de drept', 
își permiteau manifestări vedetiste 
care mergeau pînă la neapărărea cu 
dîrzenie a șanselor, avînd de multe 
ori ca rezultat privarea echipei țării 
de unele victorii, pe care în mod nor
mal le merita. Cît privește spectaco
lul, lăsa și el de dorit.

A venit însă turneul orașelor ță
rilor balcanice (la startul căruia se 
prezentau luptători din R.P. Bulgaria, 
R.P.F. Iugoslavia și R.P.R.), către 
care m-a îndemnat să asist mai mult 
interesul profesional. Cînd la prezen
tarea loturilor am văzut că din rîn- 
durile reprezentativei noastre lipsesc 
aproape toți „consacrații" și că locul 
lor e ocupat de tineret, interesul a în
ec-ut parcă să-mi crească, deși pe 
noii promovați nu-i mai văzusem lup- 
tînd.

Luptele au început și trei zile cît 
a ținut turneul am fost nelipsit din 
sala Floreasca. Combativitatea tine
rească, îmbinată cu o tehnică mul
țumitoare, au dat meciurilor un as
pect dinamic. Pînă la ---- " — 1
martorul unor victorii 
tigiu.

In scurt timp după 
încheiat cu succes deosebit și 
ales semnificativ, am trecut pe 1a 
sediul F.R. Lupte pentru a afla „se
cretele" acestei schimbări în bine, 
dar mi s-a spus de către secretarul 
federal: „Planul nostru de acțiune e 
în plină desfășurare. Veniți către 
sfîrșitul anului și noi vom fi în mă-

urină, am fost 
de mare pres-

acest turneu 
mai

stiră să vă dam detailat tot ce aveți 
nevoie".

... Și acum, cînd încep să se nu
mere „bobocii", să vorbim despre cîte- 
va din „secretele" care au asigurat 
succesul F.R. Lupte.

Prima acțiune a fost întinerirea 
în general a tuturor echipelor de 
lupte și implicit a reprezentativelor. 
In acest scop biroul federal a hotărît 
să admită participarea juniorilor în 
campionatul seniorilor și în compe
tițiilor divizionare. Pentru ca această 
acțiune să nu devină o sabie cu două 
tăișuri prin aplicarea nejudicioasă, 
admiterea juniorilor în astfel de în
treceri, nu s-a făcut decît pe baza 
avizului medical și cu aprobarea spe
cială a F.R. Lupte. Acum, peste 45 
de juniori au întinerit echipele divi
zionare.

In asemenea condițiuni nu este de 
mirare că vîrsta medie a 
tivei de lupte clasice este 
și a celei de lupte libere 
(anul trecut vîrsta medie 
n ațelor era respectiv de 
ani). La Campionatele Mondiale de 
la Budapesta, R.P.R. a avut cea mai 
tînără echipă dintre țările partici
pante.

Rezultatele s-au îmbunătățit și ele. 
Cu toate că multe sînt cunoscute, ci
tez cîteva: locul IV pe echipe la Cam
pionatul Mondial de la Budapesta, 
o dată cu locul III cucerit de Bular- 
ca; cîștigarea „Cupei Balcanice" la 
lupte clasice (unde Szabad, Cernea 
și Bularca au devenit campioni) și 
locul II la lupte libere (Crăciun, Po
pescu și Tampa au primit medalii 
de aur odată cu titlurile). Luptătorii 
noștri au mai cucerit „Cupa Iugo-

reprezenta- 
de 22 ani 
de 2t ani 
a selecțio- 

27,8 și 28

Mai multa atenție pentru creșterea 
tinerelor cadre în motociclism

După o îndelungată activitate com- 
petițională — desfășurată de-a lun
gul a nouă luni — motocicliștii au in
trat în vacanță. Comentariile pe mar
ginea comportării lor continuă însă. 
Și dacă de fiecare dată — în timpul 
sezonului — am evidențiat elemen
tele noi, pozitive, arătate de aler
gători cu prilejul evoluțiilor în com
petițiile oficiale sau amicale, consi
derăm că este necesar acum să in
sistăm asupra lipsurilor care împie
dică încă dezvoltarea corespunzătoare 
a sportului cu motor.

Cercetînd clasamentele oficiale ale 
celor trei genuri de concurs obișnuite 
la noi (regularitate și rezistență, vi
teză, motocros), vom vedea că în 
fruntea listelor se află aceiași aler
gători. De pildă, pe Constantin Ne- 
delcu (Dinamo) îl vom găsi și ia re
gularitate și rezistență (medalia de 
aur), la campionatele de viteză (cam
pion republican la 125 cmc sport și 
cîștigător al cat. pînă la 250 cmc 
curse) și la campionatele de moto
cros (locul III la 125 cmc) ; la fel se 
prezintă situația și cu Ștefan Ianco- 
vici, Tudor Popa, Mihai Popa, Mihai 
Dăncscu, Al. Huhn, C. Radovici, H. 
Sitzler etc. Mai mult, o parte dintre 
acești motoclcliști fruntași se prezin
tă la startul aceluiași campionat la 
mai multe probe. Este vorba de O.

Nedelcu (3 probe la viteză), Gh. Io
niță (2 probe la motocros), Al. Huhn, 
M. Dănescu ș. a. Ce denotă aceste 
constatări ? Este vorba de o lăudabi
lă multilateralitate a conctirenților sau 
de un exces dăunător ? Din păcate ul
tima alternativă este și cea mai vero
similă. Este mai sigur și mai ușor 
(așa gîndesc unii antrenori ca Gh. 
Didescu-C.C.A.) să urci pe motoci
cletă la mai multe probe și genuri 
de concurs alergători experimentați, 
decît să crești, cu trudă, motociclișli 
tineri. Goana după titluri și locuri 
de frunte in clasamente, calculele for
țate și întrecerea neprincipială („să 
am eu — în orice condiții — cei mai 
mulți campioni!...“) declanșată între 
antrenori, umbresc activitatea sportu
lui cu motor și influențează nefavo
rabil dezvoltarea elementelor tinere. 
Oare numai colectivele și cluburile din 
provincie au obligația să crească ele
mente tinere ? Firește că nu. Ajungînd 
la acest punct în discuția noastră re
trospectivă este necesar — pentru elu
cidarea situației — să analizăm ac
tivitatea depusă de secțiile de moto- 

sezonul trecut și — impli- 
aceea a antrenorilor.
dar nu și performanțe 
nostru se referă la acti-

DE LA CONSFĂTUIREA PE ȚARA
A ANTRENORILOR DE BASCHET

MHNE, ULTIMA ETAPA IN 
„CUPA DE lĂ^NA" LA RUBGI

INSTITUTUL DE CULTURA 
FIZICA

ciclism în
cit — pe

Titluri,
Subtitlul

vitatea principalelor secții de moto-

de 
de

Culturd Fizicâ anunfă câ 
trscere a normelor practice 
studenții de la cursul fard 
următoarele : 21 .XII.1958 -

31.1.1959 (Cristianul

Institutul
perioadele
)a schi pentru 
frecvență sînt
7.1.1959 (Paring), 8.1
Marc) și 2.11 - 28.11.1959 (Borșa).

ȘEMIFINALELE „CUPEI SFATULUI
POPULAR AL CAPITALEI" LA BOX

Sala de festivifăfi a clubului I.S.B. s-a 
dovedit neîncăpăîoare pentri numerosul pu
blic venit să asiste la semifinalele com
petiției de box „Cupa Sfatului Popular al 
.Capitalei". O partidă viu disputară a fost 
jaceoa dintre Octavian Eremia (Cetatea 
Bucur) și I. Stoica (Confecția) în care de- 

, jzia a revenit primului la puncte, Mircea 
'Albu (C.F.R.) a cedat la puncte, după un 
meci echilibrat, în fața lui Petre Vizitiu 
((Constructorul). Vizitiu a avut un plus de 
fcomoativitate pentru care a meritat deci
zia de învmgăror. lata alte cîteva rezul
tate : D. Davidescu (C.F.R.) b. p. I. Tu- 
■doso (I.S.B.) ; Gr. Dumitrescu (Dinamo) b. 
p. Ovidiu Mănescu (Laminorul) ; Marin Cr:- 
siea (Metalul) b. p. Mircea Mihai (Spar- 
tac) ; M. Urlăfeanu (Dinamo) b. k.o. I C. Bă- 
descu (C.F.R.). binalele ,,Cupei Statului 
Popular al Capitalei" la box vor avea ioc, 
marți, 23 decembrie, în sala Horească.

N. TCKACEK 
corespondent

„Cupa de iarnă', organizată de comisia 
orășenească de rugbi, în cinstea zilei de 
30 Decembrie, pentru echipele 
se încheie mîine dimineața.

Pentru locurile 1 și 2 se vor 
mafiile C.F.R. Grivița Roșie și 
Meciul va avea loc pe terenul 
Copilului la ora 11. De 
ambele echipe sînt 
cestei competiții. Pentru locurile 3-4 se vor 
înfrunta C.C.A. și Minorul (teren Construc
torul ora 9). Festivitatea de premiere a 
echipelor clasate pe locurile 1-3 va avea 
loc tot mîine, pe 
la ora 12.30.

de tineret.

întîîni for- 
Metalul I. 
din Parcul 

11. De remarcat că 
neînvinse în cadrul a-

taranul Parcul Copilului

VALENTIN CANBREA
corespondent

COMUNICA :
La jocurile de baschet R.P.R. - R.P.F. 

gosiavia și București - Belgard sînt 
labile bilcioie cu seria nr. 23 pentru sîm- 
bălă 20 decembrie și bilelele cu seria nr. 
29 pentru duminică 21 decembrie.

Au acces numai următoarele permise :
Roșii și albastre din piele albastre der- 

rnatin generate (fără ștampila vreunei dis
cipline sporlive’ ; albastre dermatin aie 
membrilor biroului F.R. Baschet pentru 
sîrnbătă și duminică ; a!e membrilor birou
lui F.R. Volei pentru sîmbălă și ale mem
brilor biroului F.R. Handbal pentru du
minică. Verzi de ziariști (cole nenominale 
însoj'ite de delegate specială].

I.E.B.S.

Luni și marți va avea loc în Capi
tală. la £edtiul U.C.F.S. (str. Vasile 
Conta Nr. 16, etaj VILI) consfătuirea 
I?e țară a antrenorilor de boschet. Pro
gramul acestei consfătuiri este urmă
torul: LUNI, ora 9 30: Analiza turului 
campionatului categoriei B; ora 17:. Ur
mărirea la panou în. atac (tehnică' și 
tactică, procedee de învățare șl per
fecționare); ora 18: Aruncarea la coș 
din săritură, legată de sistemul de joc; 
MARȚI, ora 9,3-0: Terminologia în bas
chet; ora 10,30: Documente'e de plani
ficare în baschet; ora 16.30: Presingul 
cu pivoți și atacul cu jucător centru.

CAMPIONATUL DE GIMNASTICA 
AL CAPITALEI

Azl după amiază, de la ora 17, va avea 
loc în sala ele gimnastică de la com
plexul Sportiv al Tineretului etapa fi
nală a campionatului de gimnastică al 

’■ Capitalei. ~ ............................

Iu-
vc-

parte echipele feminine 
calificate pentru această

Complexului Sportiv al 
desfășoară inline, de la

Iau 
și masculine 
etapă.

Tot în sala 
Tineretului se 
ora 9, un concurs universitar de gim
nastică doti.t cu „Cupa SO Decembrie".

MINERUL LUPENI — RAPID II 
BUCUREȘTI, MII1ME LA LUPENI

Mîine se dispută Ia Lupeni n intere
santă partidă amicală de fotbal: re
vanșa meciului disputat duminica tre
cută în Capitală . între Minerul Lupeni 
și Rapid II București, echipele clasate 
pe primul Joc în cele două serii ale ca
tegoriei I*«

ciclism. Intr-adevăr Dinamo, C.C.A., 
Metalul M.I.G. au repurtat numeroa
se succese în sezonul trecut. Dar, se 
pune întrebarea : cu cît a crescut ni
velul motocicliștilor fruntași din a- 
ceste cluburi și ce elemente tinere, 
noi, au completat vechile loturi ? Ce
lor mai mulți dintre antrenori la va 
fi greu să răspundă la această între
bare. Și aceasta pentru faptul că preo
cuparea de căpetenie a antrenorilor nu 
a fost aceea de a asigura cea mai 
bună pregătire sportivilor fruntași și, 
celor tineri, ci efectuarea unor cal-’ 
cule meschine, „jongleria" cu înscrie
rile la competițiile oficiale (dacă se 
înscrie Mihai Pop la 125 cmc, nit nia'i 
este înscris Iancovici ; dacă aleargă 
M. Dănescu-t- Al. Hulin Ia ataș, se 
retrag celelalte echipaje...) și găsi
rea celor mai „serioase" motive pen
tru contestații.

In aceste condiții, cînd C.C.A. se 
bazează numai pc aportul alergătorilor 
Gh. Ion, Gh. Ioniță, Gh. Voiculescu, 
Gh. Mormocea, Fl. Costache, M. Dă- 
nescu, Al. Huhn (participarea alergă
torilor E. Seiler și I. Buchner a fost 
mai mult simbolică), Dinamo, pe a- 
cela al motocicliștilor M. Pop, I. Po
pa, M. Cernescu, T. Popa, C. Nedelcu, 
V. Szabo, L. Szabo, Tr. Macarie; 
Metalul M.I.G., Voința, Rapid pe lo
turi și mai puțin numeroase, este fi
resc ca în clasamentele competițiilor 
să apară aceleași și aceleași nume, 
iar motociclismul să nu progreseze 
în ritmul în care i s-au creat con
diții. Doar cu secțiile din Sibiu și 
Orașul Stalin nu putem asigura spor
tului cu motor rezerva de cadre de 
care simte nevoia. Este necesar ca 
antrenori cu experiență ca P. Sădea- 
nu, N. Buescu, V. Mavrodin, I. Spi- 
ciu ș.a. să se ocupe mai mult de ti
neret. Pentru aceasta este nevoie ca 
și cluburile să asigure activitatea mo
tocicliștilor tineri. Despre acest ultim 
punct este nevoie să vorbim mai 
mult. Activitatea nesatisfăcătoare — 
in ceea ce privește creșterea cadrelor 
tinere — desfășurată de antrenori în 
sezonul anului 1958 se explică (fără 
a-i scuza pe tehnicieni) și prin atitu
dinea cluburilor și colectivelor spor
tive. In dorința de a trece în bilan
țul activității lor cît mai multe suc
cese, cluburile recurg la mijloace ne- 
luste: forțarea antrenorilor de a se 
îngriji mai mult de alergătorii care 
au șanse certe la titluri, întrebuința
rea acelorași concurenți la mai multe 
genuri de curse, refuzul „dibaci" de 
a primi tineri in secții, 
situație 
meargă 
comun, 
rilor și 
asigura 
rit. Antrenorii noștri au o calificare 
superioară și pot (au dovedit-o) să 
crească clemente noi. Rămîne doar să 
dovedască acest lucru și să primească 
ajutorul cuvenit.

iaiaiotate
slaviei", iar în ultimul timp, în turneu 
din Suedia și Finlanda, unde luptei 
sînt declarate sport național, în tre 
meciuri cu reprezentative puternici 
au cucerit tot atîtea victorii.

Dragostea de patrie a luptătorilo 
fruntași, dorința lor de afirmare, ți 
mita lor morală sănătoasă, sînt ex 
plicabile și prin faptul că toți sin 
buni muncitori, cei mai mulți frun 
tași în producție.

Conștientă că sportul de performan 
ță își trage seva din sportul de mase 
F.R. Lupte a privit cu aceeași aten 
ție și pe acesta din urmă. Un dec 
sebit acegnt l-a pus pe dezvoltarea îi 
mod organizat a trîntei. Secțiile d 
trîntă, inexistente cu un an în urmi 
au început să se înființeze și numă 
rul lor se îngroașe treptat. Dar, fe 
derația a mers și mai jos, la pitic 
unde în cinstea Zilei Copilului a oi 
ganizat competiții rezervate copiilo 
la București, Baia Mare și Tg. Ml 
reș, care s-au bucurat de un mar 
succes. întrecerea de la Palatul Pic 
nierilor a atras un număr deoseb 
de pionieri către acest sport al foi 
ței și supleței.

Pe lîngă faptul că în toate cam 
pionatele republicane echipele sîi 
dublate de garnituri de juniori, s-a 
mai organizat și competiții cu carai 
ter de masă la care au particip; 
sportivii necalificați.

Desigur că mai sînt unele probi 
me de rezolvat în activitatea acest 
harnice federații. Biroul federal ti 
s-a ocupat deopotrivă de luptele 1 
bere și clasice, din care cauză la ni 
luptele libere sînt ceva mai în urm 
ca valoare internațională, cu toate < 
luptătorii care compun reprezentații 
pot da un randament superior. Acu 
s-au luat măsurile necesare, dar 
prima parte a anului problema eiâ 
cației sportivilor a fost neglijat' 
Nici reorganizarea comisiilor de sp 
cialitate regionale și locale n-au pi 
mit sprijin efectiv din partea feder 
ției. înainte de a încheia, mai 
semnalat că nu s-a rezolvat încă 
blema sportivilor din categoriile i 
greutate superioare, deși se spune < 
s-au luat măsuri în această privinț

După cum vedeți, nu e vorba i 
„secrete" ci de o muncă temeinic 
judicioasă, care poate fi urmată i 
oricare din federațiile ce încă ni 
„ șchioapă tă".

FLORIN BRĂTAN

„dibaci'
In această 

este firesc ca treburile să nu 
bine. Este nevoie de un efort 
de o justă orientare a clubu- 
antrenorilor, pentru a se 
niotociclistnului progresul do-

UNDE
MERGEM '

IN CAPITALĂ
AZI

VOLEI. Sala Floreasca, ora 
Constructorul — Victoria (mase.

BASCHET. Sala Floreasca, ora 1 
C.C.A. — Progresul (camp. fcm.); c 
20: R. P. Romînă — R.P.F. lug 
slavia (meci internațional).

MUME

RUGBI. „Cupa 30 Decembrie" ini 
echipele de tineret: Teren Construe 
ml ora 9: C.C.A. — Minerul; ter 
Parcul Copilului ora 11: C.F.R. G 
vița Roșie — Metalul M.I.G. 1 M 
amical: Stadionul Tineretului, teren 
ora 11: Combinata Știința Arhitect!
— Agronomia.

VOLEI. Sala Dinamo de la < 
8,30: Dinamo — Progresul (fem.), A 
talul M.I.G. — Someșul Cluj (fen 
Dinamo — Rapid (mase.), Voința 
Cetatea Bucur (mase.).

GIMNASTICA. Sala Tineretului 
Ia ora 9: Concurs studențesc dese 
tuturor categoriilor de clasificare.

BASCHET. Sala Floreasca, ora 
București — Orașul Stalin (junioi 
ora 20: București — Belgrad (ni 
internațional). Sala Giulești, de la < 
9: Constructorul ■— Voința Tg Mu 
(câmp, feni ), Olimpia — Voința O 
dea (câmp, fem.), Rapid —- Alim 
tara Tg. Mureș (camp. fent).

IN ȚABĂ
BASCHET. Campionatul republic 

feminin: Voința Orașul Stalin 
C.S.U. București; C.S. Oradea — C 
bul școlar Timișoara, masculin: 

.rental Galați — Știința Timișoara;
namo Tg. Mureș — Dinamo Ora<

VOLEI. Masculin: Orașul Sta 
Tractorul — C.S.M. lași; Cluj: 
ința — C.C.A.; feminin: Cluj: Știi
— Rapid București; Orașul Stalin:

| ința — Comb. Poligrafic Bucure 
Timișoara; Știința —■. Voința Sibiu.



s-au calificat pentru turneul final
ACTUALIWS®wSOVItTICI

(Urmare din pag. 1)
cele din urmă însă lipsa de pregătire 
fizică a echipei Steagul roșu și-a spus 
cuvîntul. Cei doi gemeni Szabo au 
înscris cite un gol intr-un singur mi
nut (31) și totul a reintrat în... nor
mal. Scorul final al jocului Voința 
Miercurea Ciuc — Steagul roșu a 
fost: 4-1 (0-0, 2-1, 2-0), prin punc
tele înscrise de Szabo I ,Szabo II, 
Andrei, Zerveș (Voința), Preda (Stea
gul roșu).

După acest rezultat meciul C.C.A. 
■— Știința Cluj devenea din nou ho- 
tărîtor. Partida a început palpitant. 
După numai 6 secunde de la anga
jamentul de începere, Flamaropol —• 
care interceptase un puc la mijlocul 
terenului — a făcut o cursă scurtă, 
a șutat și scorul era 1-0 pentru C.C.A. 
Partida s-a desfășurat în cont'nuare 
Intr-un ritm rapid — este adevărat 
— însă fără orizont tactic. Mai teh
nici, mai rutinați, jucătorii de la 
C.C.A. au reușit să stăpânească totuși 
jocul, să controleze mai mult pucul 
și, mai ales, să treacă mai repede 
din apărare în atac. In schimb, punc
tul slab al clujenilor a fost tocmai 
trecerea din apărare în atac, care s-a 
făcut lent. Pentru a vă face o ima
gine despre încetineala cu care tre- 
feau din apărare în atac studenții și 
cît de dezorganizate erau atacurile lor, 
-precizăm că în prima repriză C.C.A. 
ia avut 
pe cîte 
on de

ute
numerică. Cu toate acestea repriza a 
luat sfîrșit cu scorul de 2—0 pentru 
C.C.A., pentru că în min. 6 excelen
tul Csaka I a înscris la capătul unei 
acțiuni colective.

După pauză jocul a fost ceva mai 
echilibrat. Și aceasta atit pentru că 
Știința Cluj a jucat mai bine, cît și 
iatorită unei perioade de cădere a mi
liarilor. Cu toată evidenta presiune 
>e care Știința Cluj a exercitat-o la 
joarta C.C.A., tot bucureștenii au fost 
ei care au marcat prin Ganga în 
sin. 30. Știința a reușit să-și con- 
retizeze superioritatea abia în min. 
5 cînd Cozan II a înscris din apro- 
iere. Pînă la sfîrșitul reprizei ini- 
iativa au avut-o clujenii însă jocul 
eclar, confuz, fără legătură în atac 
u le-a putut aduce firește, satisfac- 

'reunui gol.
rima parte a meciului a avut un 

spect aproape uniform: C.C.A. s-a 
părat, iar Știința a atacat. Acțiunile

ofensive ale studenților 
majoritatea dintre ele, la 
chipei bucureștene. Cauzele ? 
leași ca și înainte: joc fără legătură, 
desfășurat la întîmplare. Alai este de 
semnalat doar faptul că cu trei minute 
înainte de sfîrșit un șut de la dis
tanță 
Dron.

. mine
acest meci slab, disputat la un ni
vel scăzut: C.C.A. — Știința Cluj
4- 1 (2-0, 1-1, 1-0).

Cum în cel de al treilea joc dis
putat joi TAROA1 a reușit să învin
gă Suri anul Sebeș cu 8-1 (1-0, 2-0,
5- 1), clasamentul celei de a doua se
rii a campionatului i 
următorul:
1. C.C.A.
2. Voința M. Ciuc
3. Știința Clu j
4. Nicovala Sighișoara
5. Steagul r. Or. Stalin
I. TAROA1
Î.Surianul Sebeș

s-au oprit, 
treimea e-

Ace‘

al lui Ionescu l-a depășit pe 
Și cu aceasta nu ne mai ră- 

decît să... concretizăm în cifre:

republican este

Astăzi începe turneul

de trei ori jucători eliminați 
2 minute. Deci, din totalul de 
minute de joc al reprizei, 6

C.C.A. a fost în inferioritate

yXE'CCXAxfo.
Setea de celebritate a cuprins pro- 

ibil pe locuitorii micii localități Els- 
■rg din Uniunea Sud-Africană. De a- 
ilo au pornit (fiind reluate de mi
eroase ziare de sport ale Apusului) 
■moționalele vești și informații. Els- 
■rgul anunța că „pentru prima dată 

istoria erei noastre" a hotărit să 
gan'zeze „jocurile olimpice inondia- 
ale anifibiilor".

Olimpiadă subacvatică? Ce ar putea 
fie aceasta? Poate că e vorba des- 

c iubitorii pescuitului submarin, sport 
venit foarte popular in multe țări 
° lumii in anii din urmă, Purtînd 
iști, înarmați cu aparate speciale de 
scuit, oamenii pătrund in „lumea 
■eru", admirîndu-i frumusețile și vî- 
id exemplare din vietățile care o 
nulează.
Dar, nu! Este vorba de cu totul alt- 
va. Comunicatul se referă intr-adevăr 
amfibii, cunoscute in zoologie sub 
menul latin „rana ridibunda" sau 
traducere, broaște, cele mai obiș- 

ite broaște. Și totuși, ele nu sint 
iar atit de obișnuite. Fauna pla
tei noastre numără sute de specii 
acest fel. Dintre ele cele mai apte 
practice... sportul sint anumite 

niște de lac foarte răspindite in Bu
ia, Africa și Asia Mică.
3roaște săritoare? Care dintre ele 

va arăta cea mai bună? Spec- 
ol interesant, cuceritor, pasionant! 

puțin așa ne asigură or gama fo
care afirmă că întrecerile sint ca 

■sic mai prejos luptelor de cocoși, 
selor de dini sau de purici.
lupă cum anunță ziarul francei

8
6
4
2
0

de calificare

Doar o singură zi a fost liniște pe 
patinoar: ieri, cînd nu s-a disputat 
nici o partidă de hochei. De astăzi, 
însă, încep întrecerile din cadrul tur
neului de calificare pentru desemna
rea celor două echipe care vor par
ticipa peste puțin timp la campiona
tul republican pe anul 1959. Iau parte 
la acest turneu de calificare echi
pele : Știința Cluj, Alimentara Tg. 
Mureș, Nicovala Sighișoara și Recol
ta Aliercurea Ciuc.

In urma tragerilor Ia sorți efectua
tă ieri, a fost stabilit următorul pro
gram : AZI : ora 17: Nicovala — Re
colta ; ora 19: Știința — Alimentara; 
MÎINE: ora 16: Recolta — Știința ; 
ora 18: Nicovala — Alimentara.

Ca o curiozitate, deși abia astăzi 
încep întrecerile din cadrul acestui 
turneu, totuși — conform regulamen
tului competiției
lit... clasamentul primei etape I Și a- 
ceasta deoarece pentru acest turneu 
sînt luate în considerație rezultatele 
înregistrate in cadrul celor două se
rii (Știința — Nicovala 11:1 și Ali
mentara — Recolta 5:1). In felul a- 
cesta, iată clasamentul 
care... începe azi:

1. Știința Cluj
2. Alimentara
3. Recolta
4. Nicovala

— a și fost stabi-

competiției

Jf

1
1
1
1

1 
1 
0
0

0
0
0
o

o 
o
1
1

2
2
0
0

Au început pregătirile pentru Jocuriîe
Este încă în amintirea tuturor stră

lucitul succes obținut de sportivii so
vietici la ultima ediție a Jocurilor O- 
limpice de iarnă, desfășurată în 1956 
la Cortina d'Ampezzo, în Italia. Atunci 
la prima lor participare la Olimpiada 
de iarnă, reprezentanții Uniunii Sovie
tice s-au acoperit de glorie, obținînd 
primul loc în clasamentul alcătuit după 
numărul de medalii cucerite. La dis
tanță apreciabilă au rămas în urmă 
țări cu o mare reputație în întrecerile 
internaționale de iarnă, ca Suedia, 
Norvegia, Finlanda, S.U.A., care do
minaseră edițiile precedente ale J.O.

Un deosebit succes au obținut pa
tinatorii sovietici. Ei au ieșit învingă
tori în trei din cele patru probe cla
sice. Cu noi recorduri mondiale au 
cîștigat Evghenii Grișin pe 500 m. 
(40,2), același Grișin și I. Mihailov 
pe 1.500 m. (timp 2:03,6), iar Boris 
Șilkov a ieșit primul în cursa de 5000 
m.

O minunată victorie a încununat 
forturile hocheiștilor sovietici. Ei 
devenit campioni olimpici, întrecînd 
renumiții jucători canadieni, ca și 
reprezentanții S.U.A.. Suediei. R. Ce
hoslovace.

Performanțe răsunătoare au realizat 
și componenții lotului de -schi al 
U.R.S.S. Campioană olimpică în pro
ba de 10 km. a devenit excelenta schi- 
oară L. Kozîreva, iar echipa de 4x10 
km. formată din F. Terentiev. P. Kol- 
cin, N. Anikin și V. Kuzin a dus pri
ma ștafeta dincolo de linia de sosire.

Olimpice de iarnă

e- 
au 
pe 
pe

Boris Silkov campion olimpic la 
5000 m.

Olimpiada de la Cortina d'Ampezzo 
fost o nouă și strălucită demonstrație 
superiorității sportivilor sovietici, a

a
a 
voinței lor de victorie.

Acum ne aflăm la un an de viitoa
rea Olimpiadă de iarnă. După cum se 
știe, cea de a VIII-a ediție a J.O. de 
iarnă va avea loc în California, în 
stațiunea Squaw Valley. Și este lesne

de înțeles că sportivii sovietici doresc 
sa repete performanțele lor strălucite 
de la Cortina și chiar să le întreacă. 
Iată de ce pregătirile în vederea par
ticipării la J.O. de la Squaw Valley 
sînt acum în plină desfășurare în în
treaga Uniune Sovietică.

La începutul acestei ierni, secțiile 
unionale de patinaj și schi au dat pu
blicității o chemare adresată tuturor 
sportivilor sovietici, doritori de a face 
parte din echipele reprezentative ale 
U.R.S.S. Au fost fixate norme pentru 
patinatori și schiori prin împlinirea 
cărora aceștia vor putea face parte din 
loturile unionale reprezentative.

O serie de concursuri, organizate în 
acest scop, sînt prevăzute chiar de la 
începutul acestui sezon. Interesant de 
remarcat că pentru patinaj viteză, nor
mele diferă pentru patinoarele de 
șes și cele de altitudine. Pentru schi, 
concursul este prevăzut să se desfă
șoare rn două etape. In prima, cuprin- 
zîrid toate concursurile eu caracter 
unional organizate de asociații, se ca
lifică pentru dreptul de a candida la 
lotul unional toți cei clasați pe pri
mele trei locuri. In a doua etapă —- 
campionatele unionale — intră în furze 
țiune normativele speciale.

Anunțarea concursurilor în vederea 
alcătuirii echipelor reprezentative ale 
U.R.S.S. a avut un larg ecou în rîn- 
dul sportivilor sovietici. Ziarul „So- 
viețki sport" publică în mod regulat 
articole semnate de sportivi fruntași, 
antrenori și specialiști, prin care aceș
tia își manifestă interesul pentru a- 
ceste întreceri. Iată ce declară triplul 
campion mondial de patinaj Oleg Gon- 
cearenko : „Ca fost participant la cea 
de a Vil-a ediție a J.O. de iarnă, ani 
primit cu deosebită satisfacție vestea 
organizării concursurilor la discipline
le sportive de iarnă. Poate unora li 
se vor părea prea „severe" normele la 
patinaj viteză. Personal, însă, consider 
că ele sînt accesibile unui mare nu-

Valentina Țareva in plin efort. I 
măr de viteziști. Să ne amintim cti 
de „teribil" ni se părea nu cu mult 
timp în urmă totalul de 200 puncte ia 
ietratlon. Astăzi însă norma de maes
tru al sportului este de 197 puncte și 
ea a fost îndeplinită numai in cursul 
anului trecut de 21 patinatori sovietici" t

Fără îndoială, primele concursuri 
ale sezonului de iarnă vor scoate lă 
iveală numeroși noi candidați pentru vin 
toarele echipe olimpice ale Uniunii 
Sovietice.

• Bogata activitate a fotbaliștilor bulgari în 1959
Cu meciul de mîine de la Augs

burg, dintre reprezentativele R. F. 
Germane și R. P. Bulgaria se încheie 
activitatea internațională fotbalistică 
din acest 
bogat ca 
naționale 
pionatul 
campionilor europeni", 
pei“ și alte multe competiții au atras 
atenția milioanelor de iubitori ai 
sportului cu balonul rotund din în
treaga lume.

an. Anul 1958 a fost mai 
oricînd în evenimente inter- 
de primă însemnătate. Cam- 
mondial din Suedia, „Cupa 

„Cupa Euro-

Ne aflăm acum în fața ultimului 
meci internațional. După meciul din 
„Cupa campionilor europeni" care a 
avut loc joi seara la Geneva în com-i 
pania echipei Atletico Madrid, lotul 
fotbaliștilor de la Ț.D.N.A. a plecat la 
Augsburg. Din lotul reprezentativei 
R. P. Bulgaria fac parte jucătorii for-t 
mației campioane Ț.D.N.A. : Naide- 
nov, Rakarov, Manolov, Kovacev, Boșq 
kov, Stoianov, Milanov, Gh. Dimitrov, 
Panaiotov, Kolev și lanev, plus ju
cătorii Pîrceanov (Spartak Pleven), 
I. Dimitrov și Debarski (Lok. Sofia) și

c/Diev (Spartak Plovdiv). Antrenorul 
\vestgerman Herberger a alcătuit un 
5Iot format din următorii 14 jucători: 
\ portari TiikovskL Savitzki — fundași 
/ Stolienwerk, Schelinger, Erhardt —i 
\ mijlocașii Alfred Schmidt, Benthaus 
€ — înaintași Rahn, Seeler, Waldner^ 
^Geiger, Schaller, Glockner, Biesinger. 
f Fotbaliștii bulgari vor avea in anul 

1959 un program deosefft de bogat; 
Reprezentativa A va susține nuJ 

meciuri internaționale: 
13 tnai cu la i fia^

mai cu Iugoslavia la Belgrad, 
iunie cu Polonia la Sofia, intre

OLIMPIADA BROAȘTELOR"
O nouă tiăzbîtie a sportului capitalist

,,L’Equipe", la Elsberg sînt așteptate 
aproape 200 de participante din 12 
țări. Se jac prezentări ale concuren
telor, se formulează pronosticuri. Pro
gramul concursului este de asemenea 
vast. El se compune dintr-un „triat- 
Ion olimpic" incluzînd sărituri in lun
gime de pe loc, sării uri în apă cu 
scufundare intr-un acvarium și cursa 
de.,, cățărare, pe un stilp la capătul 
căruia se află momeală, sub forma 
unei imense muște artificiale strălucind 
la soare.

de
o-
la

Migăloasă trebuie să fie munca 
pregătirq a pârtiei pantelor pentru 
limpiadă. Cite griji nu se ivesc 
proprietarii „grajdurilor de broaște"! 
Trebuie o preocupare permanentă pen
tru alegerea elementelor celor mai.,, 
talentate, cu picioarele cele mai lungi, 
trebuie completat lotul mereu cu „ele
mente tinere". Căci viața sportivă a 
broscuțelor nu este lungă: doar 1—2 
sezoane. Nu vă gindiți insă la regi
mul alimentar special, la antrenamen
te? Este probabil o întreagă „știință".

ale cărei secrete sint cu strășnicie păs- \ 
trate de cei inițiați. î

Dar ce nu se face in numele „dra- V 
gostei față de sport!" Fiecare proprie-S 
tar de broaște visează premii, victorii C 
și glorie. Jar organizatorii se și gin- e 
dese la veniturile pe care le vor aduce 1 
orășelului lor numeroșii turiști, la in-1 
casările de pe . urma biletelor, la pa- 1 
riurile și pronosticurile care de ase- S 
menea nu sint de neglijat. 1

Tot ce am relatat aici ar părea haz- \ 
tiu la prima vedere, dacă nu ar f 
atit de desgustător. Pentru că in a- J 
fără de venituri și reclamă, ' aseme- C 
nea denaturări burgheze ale sportului, y 
de tipul „olimpiadei broaștelor", mai C 
urmăresc un scop: să prostească pe f 
oameni, să le distragă atenția de la Â 
problemele esențiale ale vieții. /

„Permiteți! Vor striga poate ama- \ 
torii și organizatorii întrecerilor de J 
broaște — Fiecare este liber să se 1 
distreze cum dorește". /

Să fie mai liniștiți acești domni. Încă J . . ț >• e *
înaintea noastră, întrecerile broaștelor^turneul organizat ,de U.E.r.A. 
au fost demascate de scriitorul Mark 
Twain. E suficient să ne amintim 
povestirea sa „Faimoasa broască să
ritoare din Calaveras". Unora, a- 
ceasta schiță a marelui scriitor ame
rican li s-ar putea părea ca o exage-- 
rare satirică. Dar, la mulți ani după 
moartea sa întrecerile „sportive" ale 
orăcăitoarelor nu numai că s au 
păstrat, dar au crescut in amploare.
Twain a avut dreptate!
., (După „SOV1EȚKI SPORT".)

meroase
La 
la 
la
15 și 18 iulie la Moscova cu U.R.S.S., 
la ’ - - -
Sofia, la 25 octombrie cu Iugoslavia 
'.a Sofia și la 5 decembrie cu Dane- 
marca la Sofia. In afara acestor 

"fi Jj°cur‘> echipa R. P. Bulgaria va par- 
*ticipa la Balcaniada de fotbal. Echipa 

B va susține următoarele meciuri: 
21 mai cu Iugoslavia la Sofia, 21 iu
nie cu Polonia în deplasare, între 15 
și 18 iulie cu U.R.S.S. la Sofia, la 
11 octombrie cu R.D.G. în deplasare 
și la 25 octombrie cu Iugoslavia în 
deplasare. In total : 10 meciuri inter
naționale. Echipa de tineret are îri 
program două jocuri pe teren propriu : 
la 14 iunie cu Italia și cu U.R.S.S. 
între 15 și 18 iulie. După cum s<‘ știe 

‘. nentru 
juniori va avea loc în R.p. Bulga« 
ria. La această competiție v parti- 
Icipa probabil 16—20 reprezentative;
Juniorii bulgari vor susținie de aseme

nea mai multe meciuri: la 10 mai cu 
Turcia, la 21 iunie cu Polonia, între 
.15—18 iulie cu U.R.S.S. și la 14 oc
tombrie revanșa meciului cu Turcia.

31
21

tl octombrie cu R. D. Germană la



Conferința federațiilor 
de baschet ale țărilor 

balcanice
Mîine și luni se vor desfășura în 

Capitală lucrările conferinței reprezen
tanților federațiilor de baschet ale ță
rilor balcanice. In cadrul acestei con
ferințe vor fi luate în discuție o serie 
de probleme legate de reluarea între
cerilor campionatului balcanic la bas
chet masculin. Totodată vor fi discuta
te tmele amănunte asupra Balcaniadei 
din anul 1959, care se va desfășura la 
București. La lucrări participă delegați 
ai federațiilor din R. P. Bulgaria, 
R. P. Albania, R.P.F. Iugoslavia, Tur
cia, Grecia și R. P. Romînă.

Reprezentativa

Astă-seară, la Roma

Je tox a R.P. R
întîlnește eckipa

omîne

Italiei

— PiovesanI (I); semi-ușoară : Cze- 
kely (R) —- Brondi (I); ușoară: C. 
Dumitrescu (R) —- Brandi (I); semi- 
mijtocîe: M. Stoian (R) — Parmeg- 
giani (I); mijlocie mică: Șerbu (R)
— Benvenutti (I); mijlocie: D. Gheor
ghiu (R) — Guarniera (I); semigrea:

Vești din R. P. Chineza

18 țări participă la turneul 
internațional de fotbal 

rezervat echipelor de juniori
După cum se știe, turneul internațio

nal de fotbal rezervat echipelor de 
juniori (U.E.F.A.) va avea loc la 
sfirșitul lunii martie și începutul lui 
aprilie 1959 în R. P. Bulgaria. Pînă 
acum și-au anunțat participarea ur
mătoarele țări : Austria, R. D. Germa
nă, R. F. Germană, Anglia, Belgia, 
Spania, Franța, Grecia, Olanda, Ita
lia, Luxemburg, R. P. Polonă, R. P. 
Romînă, R. Cehoslovacă, ~ 
R.P.F. Iugoslavia, R. P. 
R. P. Bulgaria.

Mîine urmează să se 
Ia Paris comisia specială 
niori U.E.F.A. care va lua

Turcia, 
Ungară și

întrunească 
pentru ju- 
în discuție 

o serie de probleme organizatorice ale 
turneului, urmînd ca apoi să tragă la 
sorți grupele preliminare.

ROMA (prin telefon). Echipa de 
box a R. P. Romîne a ajuns joi după- 
amiază în capitala Italiei. Pe aero
port boxerii romîni au fost așteptați 
de reprezentanți ai federației italiene 
de box și de numeroși; ziariști, care 
le-au făcut o călduroasă primire. Vineri
dimineața boxerii noștri au făcut un Gh. Negrea (R) — Dell Papa (I); 
ușor antrenament în sala Cesius. Au 
fost de față numeroși specialiști ita
lieni. Antrenamentul a fost transmis 
de postul de televiziune Roma.

In general, se poate spune că există 
un foarte mare interes în jurul aces
tei, prime îritilniri între echipele Ita
liei și R. P. Romîne. Ziarele din Roma 
consacră spații mari prezentării aces
tei întreceri. Ca Să vă dați seama de 
interesul suscitat de acest meci, este 
suficient să amintim că au fost vîn- 
dute, încă de acum cîteva zile, abso
lut toate locurile sălii Palazzetto dello 
Sport, și este mai mult ca sigur 
intîlnirea va fi televizată.

Meciurile încep astă-seară la
21 ora locală și opun în ordinea 
tegoriilor următoarele perechi de 
xeri: muscă: M. Dobrescu (R) 
Curceti (I); cocoș: C. Gheorghiu 
— Lingalone (I); pană : Mihalic

grea: V. Mariuțan (R) — Mastegin 
(I), Intîlnirea va fi condusă de ur
mătorii arbitri: Henderson (Scoția), 
Tinelli și Barovetio (Italia), M. Stă- 
nescu și Gh. Dumitrescu (R.P.R.).

• La începutul acestei săptămîni a 
avut loc la Tientzin o cursă ciclistă 
pe 100 km. soldată din nou cu un re
zultat excelent. Studentul Li Cen-fu, 
care a ocupat primul loc, a parcurs 
distanța în lh 51:17,2 dezvoltînd o vi
teză de pesle 50 km pe oră.

• Patinatorii din regiunile de nord 
ale țării au început sezonul competi- 
țional. Intr-un concurs desfășurat la 
Harbin, tînăra sportivă Sun Hun-sia 
a reușit pe 1500 m. o performanță de 
2:45,5 întrecînd cu 10 
record al țării.

• La Șanghai s-au 
acest timp întrecerile de 
ților, la care au luat parte 276 spor
tivi. Studentul Ceou Tse-tzian a sta
bilit cu acest prilej un nou record în 
proba de 10 km marș, fiind cronome
trat în 47:39,8.

secunde fostul

desfășurat în 
iarnă ale atle-

• In noiembrie anul .trecut un grup 
de copii ai muncitorilor și funcționari
lor din orașul Cenciou au organizat a 
echipă de fotbal pe care au numit-o 
„Micul Dinamo", în cinstea clubului 
Dinamo-Moscova. Copiii au intrat în 
legătură cu dinamoviștii din capitala 
sovietică, le-au scris scrisori, iar aceș
tia au hotărît să sprijine pe micuții 
fotbaliști chinezi. Dinamoviștii au tri- 
mis prietenilor de departe un echipa
ment complet, mingi de fotbal, fanio
nul clubului, fotografii ale jucătorilor. 
Prietenia înfiripată cu un an în urmă 
devine tot mai trainică. Nu 
„Micul Dinamo" a transmis
viștilor din Moscova vestea primului 
lor succes : locul I în campionatul de 
juniori al orașului. Altele mai mart 
vor veni fără îndoială...

de mult 
d:namo-

Astă-seară în sala Floreasca

Intîlnirea dintre reprezentativele masculine de baschet 
ale R. P. Romîne și R. P. F. Iugoslavia

că

ora
ca- 
bo-

(R)
(R)

Mii ne, la Orașul Stalin:

Halterofilii reprezentativelor R.P. 
Romîne și R.P. Ungare se vor în
trece mîine la Orașul Stalin. Este 
prima întîlnire între 
celor două țări.

Așa după cum am 
oaspeții vor prezenta o 
ternică, rutinată. Ei 
elemente de certă valoare. Este 
vorba de reprezentantul categoriei 
cocoș, Borsanyi, de semimijlociul 
Vereș și de semigreul

Iubitorii de sport 
Stalin vor putea să 
unele dispute,., foarte 
duelul dintre Baroga și Toth Geza 
(cat. mijlocie), ambii avînd rezul
tate aproximativ egale, întrecerea 
dintre Ion Birău și Balogh, la ca
tegoria semiușoară precum și dis
puta dintre „ușorii" lonescu Lisias 
și Huszka.

Antrenorul maghiar Ferenc 
Szentianosi, ne-a declarat că „lupta 
dintre cele două echipe se anunță 
foarte echilibrată. In ambele re-

halterofilii

mai scris, 
echipă pu- 
au cîteva

Pali,
din Orașul 

urmărească 
pasionante :

prezentative vor evolua halterofi’i 
cu experiență, capabili să obțină 
performanțe de valoare. Mă bu
cură mult faptul că sportivii noștri 
se întîlnesc și sînt convins că a- 
cesta este doar începutul unor 
relații tot mai dezvoltate între hal
terofilii romîni și maghiari".

Iată acum recordurile (la total) 
ale celor două țări:

CATEGORIA CEA MAI UȘOA
RA: 275 kg. (R.P.R.) — 292,5 kg. 
(R.P.U.).

CATEGORIA SEM1USOARA: 
312,5 kg. (R.P.R.) — 322,5 kg. 
(R.P.U.)

CATEGORIA UȘOARA : 350 kg. 
(R.P.R.) — 349 kg (R.P.U). 
CATEGORIA ................ ..........
355 kg.
(R.P.U.). 
CATEGORIA 
(R.P.R.) — 
CATEGORIA 
kg. (R.P.R.) . „ , . ,

CATEGORIA GREA: 442,5 kg. 
(R.P.R.) — 410 kg. (R.P.U.).

SEM1MIJLOCIE :
(R.P.R.) — 385 kg.

MIJLOCIE : 397,5 kg. 
349 kg. (R.P.U.).
SEMIGREA: 397,5

— 392,5 kg. (R.P.U.)

Handbaliștii de la Dinamo
joacă astăzi în R. P. Polonă
Astă seară, la Wroclaw (R. P. 

lbnă), începe turneul de handbal 
dus la care participă și echipa

Po-
re-
Di-

namo București. Dinamoviștii au de
plasat un lot care cuprinde, printre 
alții, pe cunoscuții handbaliști Si
mian Pompiliu, Redil, Ilie. Camili, Ivă- 
nescu, Covaci, Martini etc.

Mîine seară: Biicurești^Belgrad
Intîlnirea dintre reprezentativele R. 

P. Romîne și R.P.F. Iugoslavia este 
așteptată cu interes atît de amatorii 
de baschet cît și de către componen- 
ții celor două echipe. Aceștia și-au 
intensificat în ultima perioadă pregă
tirile. în așa fel îneît cele două 
meciuri de la București să-i găsească 
în cea mai bună formă. Baschetba- 
liștii romîni au făcut zilnjp antrena
mente, în special după întreruperea 
campionatului republican. Ei se pre
zintă în formă bună și cu un moral 
ridicat, dorind să lupte din toate pu
terile pentru realizarea victoriei. Des
pre partida cu echipa R.P.F. Iugosla
via ne-a spus citeva cuvinte antreno
rul principal al echipei noastre prof. 
C. Herold:

„Meciul are o mare însemnătate 
pentru verificarea potențialului actual 
al baschetului romînesc pe plan inter
național. Echipei R. P. Romîne îi re
vine sarcina de a păstra prestigiul pe 
care-l are in baschetul european. Ju
cătorii noștri vor trebui să privească 
cu toată atenția partida, să lupte din 
răsputeri pentru apărarea prestigiului 
cucerit. Baschetbaliștii iugoslavi vin cu 
o echipă in care vor evolua multi ju
cători de perspectivă. Alături de jucă
tori cu experiență, ca Minja, ci au in 
formație clemente tinere, valoroase Și 
foarte combative. Echipa iugoslavă are 
ca avantaj media înălțimii (189 cm. 
față de 186 cm.) dar jucătorii romîni au 
mai multă experiență. Rămine ca a- 
cest plus de experiență să se facă sim
țit în cursul întrecerilor, în primul 
rind prin păstrarea ritmului uniform. 
Sînt convins că toți jucătorii romîni 
vor lupta cu toată însuflețirea pentru 
o cît mai frumoasă comportare, pen
tru victorie".

Oaspeții vor prezenta o formație ca
racterizată prin tinerețe. Cei mai „vîrst- 
nici" sînt Kandus (26 ani), B. Ra
dovici (25) și Minja (24), ceilalți a- 
vînd între 20—22 de ani. Cel mai 
eficace jucător este Koraci, considerat 
de altfel ca unul din marile talente 
ale baschetului european. Koraci este 
coșgeterul campionatului iugoslav, iar 
în meciul cu Italia a înscris 27 din 
cele 57 puncte ale echipei Iugoslaviei. 
Echipa R.P.F. Iugoslavia practică un 
joc tehnic, sobru și sigur. In întîlnirile 
cu echipa Romîniei, baschetbaliștii 
iugoslavi au îăcut întotdeauna jocuri 
bune, deși au pierdut de fiecare dată. 
O dovadă a echilibrului de valoare

FODOR RAPEL'

două reprezentative estedintre aceste
oferită de locurile ocupate la ultimele 
campionate europene: 1955 (Budapes
ta) : Romînia locul 8, Iugoslavia locul 
7; 1957 (Sofia) : Romînia locul 5, 
lugoslaiva locul 6.

Sînteni convinși tnsă că și de astă 
dată baschetbaliștii romîni nu vor pre; 
ctipeți nici un efort pentru a realiza 
noi victorii, care să le consolideze 
prestigiul cucerit pe plan internațio' 
nai.

Programul jocurilor ți formațiile echipelor

gojlovici (1,93), Gordici (1,94), 
Kandus (1,87), Kapelj (1,90), Ko
raci (1,94), Nicoiici (1,87), B. Ra
dovici (1,89), R. Radovici (1,90). 
Cifrele din paranteze indică înăl
țimea jucătorilor. Arbitri: ~ 
Zutnan (R. Cehoslovacă) și 
Kaminik (R. P. Bulgaria).

AZI, sala Floreasca ora 16: 
C.C.A. — Progresul (baschet fe
minin) ; ora 17,30: Constructorul 
— Victoria (volei masculin) ; ora 
20 : R. P. Romînă — R. P. F. 
Iugoslavia. Formații: R. P. RO- 
MINA (antrenori prof. C. He
rold și C. Dinescu) : Folbert (1,77), 
căpitan al echipei, " 
Nedef (1„85), Novacek (1,98), Radu 
Popovici (1,87), Noșievici (1,88), 
Ganea (1,85), Costescti (1,75), Cu- 
coș (2,03), Nedelea (1,92), Gr. Po
pescu (1,82), Caragheorghe (1,75); 
R. P. F. IUGOSLAVIA (antrenor 
Alexandr Nicolici) : Minja (1,85), 
căpitan al echipei, Danev (1,85), 
Djerdja (1,85), Djurici (1,98). Dra- man și L. Kaminik.

Petr 
Lazar

MIINE, sala Floreasca, ora 
Politehnica — Clubul școilar 
rești (handbal masculin), ora

Fodor (1,85),
15,30 :
Bucu-
16,40 

Cetatea Bucur — Olimpia (ham 
bal feminin), ora 18 : București — 
Orașul Stalin (baschet juniori), ora 
20: București — Belgrad (bas
chet internațional), arbitri: P. Zu-

<
<
<<
<
<

Atletico Madrid—Ț. D. N. A. Sofia
3-1 (1-1, 1.1, 2.

Joi seara pe stadionul „Servette— 
Gharmy" din Geneva, în fața a 30.000 
de spectatori, a avut loc cel de al 
treilea meci dintre echipele Ț.D.N.A. 
Sofia și Atletico Madrid din cadrul

I

• Continuîndu-și tur
neul în U.R.S.S. re
prezentativa R. P. 

Ungare a întîlnit echipa Leningradului. 
Gazdele au învins cu scorul de 8—2.

® Joi seara s-a des
fășurat la Istanbul în- c;a a fost 
tîlnirea.................... .

dintre echipele Turciei 
ciei. Gazdele
1—0.

BOX

FOTBAL

au învins

internațională 
și Cehoslova- 
cu scorul de

al 20-lea
Sud va avea loc anul 

Argentina. Pînă acum și-au

de 
de

campionat alO Cel 
Americii 
viitor în 
confirmat participarea echipele Argen
tinei, Braziliei, Paraguaiului și Uru- 
guayului. Adeziuni de principiu 
trimis reprezentativele Columbiei, 
nezuelei, Perului și Chile.

au
Ve-

• In urma unor neînțelegeri de 
ordin organizatoric survenite între fe
derațiile Spaniei și Austriei meciul dîn-

tre reprezentativele celor două țări 
care urma să aibă loc mîine la Valen- 

anulat. Ca „răzbunare", 
pentru cheltuielile făcute, federația spa
niolă a interzis fotbaliștilor săi să se 
mai întilnească cu echipe . austriece, 
în afară de competițiile oficiale.

• Federația interna- 
PARAȘUTJSM țională de aviație 

sportivă a omologat ca 
record mondial performanța părașu- 
tistului bulgar Ștefan Kalîpciev, care 

înălțimea dea efectuat 
13738 m.

TENIS

un salt de la

Perth (Aus- 
început se-

optimilor de finală ale „Cupei can 
pionilor europeni".

Intîlnirea a fost extrem de dispi 
tată. Echipa bulgară a avut luni 
perioade de dominare, dar atacant 
de la Ț.D.N.A. au ratat numeroa: 

reuș 
ter 

i pri 
mi

o O nouă surpriză 
Hochei pe gheață 1 fost înregistrată în 

campionatul U.R.S.S. 
Tînăra echipă Traktor din Celeabinsk 
a reușit să învingă cu 5—4 pe fosta 
campioană a țării Aripile Sovietelor. 
Meciul dintre Spartak și Lokomotiv a 
revenit celei dinții cu scorul de 4—3, 
iar Dinamo Novosibirsk a întrecut cu 
3—1 echipa orașului Kalinin.

• La 
tralia) a 
mifinala Cupei Davis, 

echipele Italiei — cam- 
europene — și S.U.A. — 
zonei americane. Ieri s-au 

finiri de sim-

care opune 
pioana zonei 
cîștigătoarea 
jucat primele două i 
piu, care au fost cîștigate de tenis-
manii americani. lata rezultatele teh
nice : Olmedo—Pietrangeli 5—7, 10—8, 
6—0, 6—1 ; Richardson—Sirota 6—4, 
6—2, 7—5. După cum se știe, echipa 
învingătoare va susține finala cu 
deținătoarea trofeului, Australia, în- 
tîlnirea urmînd să înceapă la 29 de
cembrie la Brisbane.

. ocazii favorabile. Ei nu au t 
să-și concretizeze superioritatea 
torială și cea numerică survenită 
eliminarea pentru joc brutal a 
locașului spaniol Rafa. Atletico 
jucat brutal și periculos.

Sco'rul a fost deschis în 
de Ț.D.N.A. : la o centrare 
lanov, Panaiotov reia cu 
plasă. Trei minute mai tîrziu Atletic 
beneficiază de o lovitură de la 1 
metri. Execută Vava, dar Naidenc 
respinge. In miri. 41, la un contr; 
atac Vava reușește să egaleze.

In repriza a doua fotbaliștii bu 
gări continuă să domine, dar fără n 
zultat, scorul menținîndu-se egal i 
încheierea celor 90 de minute. 1 
prelungiri spaniolii înscriu de dor 
ori. In min. 100 la o combinaț 
Mendoza-Coiiar-Vava-Mendoza, acest 
din urmă reușește să marcheze. Șap 
minute mai tîrziu, arbitrul acordă 
doilea 11 metri în favoarea echip 
spaniole, pe care de data aceast 
Vava îl realizează.

min. 
a lui 
capul

M


