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rește necontenit prestigiul international 
ai Republicii Populare Romîne 

pe tărîm sportiv
Reorganizarea mișcării de cultură 
rică și sport — pe baza indicațiilor 

sarcinilor trasate prin Hotărîrea 
irtidului și guvernului din 2 iulie 
•57 — a imprimat un suflu nou, 
itemic, activității sportive din pa- 
ia noastră. Cultura fizică a deve- 
t, în ultimul timp, cu adevărat un 
îjloc de întărire a sănătății oame- 
lor muncii, de creare a unei genc- 
ții viguroase, capabile să îndepll- 
;ască mărețele sarcini ale const ruc- 
si socialismului, să apere cuceri
te revoluționare ale regimului nos- 
u democrat-popular.
Ca urmare a politicii partidului și 
ivernului în direcția dezvoltării și 
tăririi mișcării sportive din patria 
lastră, în anii regimului democrat- 
>pular au fost pregătite numeroase 
■d sportive pentru principalele 
. de sport, au fost amenajate și 
nstruite un important număr de 
ize sportive. Sutele de mii de oa- 
eni ai muncii înscriși în U.C.F.S. 
■vech '. cu prisosință faptul, că as- 
zi U.C.F.S. a devenit — sub con- 
icerea partidului — o largă organi
se obștească, capabilă să asigure 
zvoltarea necontenită a mișcării 
astre de cultură fizică și sport.
In cond țiile noi de muncă și viață 
cate de regimul democrat-papular, 
ltura fizică a căpătat un caracter 
rg de mase, iar numărul sportivi- 
- fruntași a crescut simțitor. Per- 
rmanțele realizate de către spor- 
'ii noștri Io landa Balaș, campioia- 

europeană și de șapte ori record- 
mă mondială la săritura în înălți- 
!, de cazangiul Marin Ferecatu — 
mpion mondial la tir (combinată 
îiori), de Elena Băcăoanu — campioa- 
i mondială la parașutism etc. au con- 
mat faptul că sportul în țara noas- 
i curoaște o înflorire fără prece-

dent, că prestigiul 
ționail al Republicii 
crește neîncetat.

O serie da 
consemnînd

sportiv interna- 
Populare Romine

ziare 
succesele

din străinătate, 
sportivilor.

Marin Fereca tu — campion și record
man mondial de juniori la tir (proba 

combinată)

noștri, subliniau în repetate rînduri 
că aceștia au reușit să ocupe multe 
locuri în ierarhia mișcării sportive 
mondiale si europene. „Sovicțki 
Sport" din 21 octombrie 1958 sub 
titlul „Un răspuns demn" scrie: 
„La o săptămînă după ce a fost 
prima dintre atletele romînce distin
se cu titlul de maestră emerită a 
sportului, Iolanda Balaș stabilește un 
excepțional record mondial, dînd un 
răspuns demn înaltului titlu ce i-a fost 
acordat".

Partide viu disputate in prima etapă 
turneului final al campionatului republican 

pe gheațăde hochei
Aseară a început turneul final al 
mpionatului republican de hochei pe 
eață. Din păcate, numeroșii specta- 
i prezenți în 
ificial pentru

tribunele patinoarului 
a urmări această in-

etapă clasamentulDupă prima
re următoarea înfățișare :
. Voința M. Ciuc 1 1 0
. C.C.Ă. 1 1 0
. Dinamo Tg. Mureș 1 0 0
. Prog. Gheorghieni 1 0 0
Pentru astăzi și mîine sînt pro- 

ramate meciurile etapelor a Il-a și
III-a : AZI: - - - •

‘rogresul ; ora 
amo; M11NE: 
’rogresul ; ora 
ița.

risipit rezervele de rezistență, tînăra 
echipă din M. Ciuc și-a impus din ce 
în ce mai evident superioritatea. Pînă 
însă a ajunge să domine clar jocul, 
Voința M. Cmc a trebuit să facă fa
ță presiunii pe care a exercitat-o de 
multe ori formația Progresul. Carac-
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ana 17: C.C.A. — 
19: Voința — Di- 

ora 17: Dinamo — 
19: C.C.A. — Vo-

esantă competiție sportivă nu a a- 
t satisfacția unor jocuri de bună 
tură tehnică. Cauza ? O ceață u- 
dă, deasă, a făcut ca gheața să fie 
iperită cu brumă. Din această Gau
s'’ patina greu, iar controlul pucu- 
se făcea și mai dificil. In conclu- 

, prima etapă a turneului final a 
nizat partide disputate, în care însă
mentul principal nu l-au constituit 
iunile închegate și rapide de atac, 
epuizanta luptă pentru puc.
INTA M. CIUC — PROGRESUL 
HEORGHIENI 5-0 (0-0, 1-0, 4-0) ,

Referindu-se tot la (olanda Balaș, 
ziarul „Nepsport" din Budapesta o 
caracteriza ca „cea mai bună să
ritoare din istoria atletismului". Co- 
mentînd succesul deosebit obținut de 
luptătorii romîni în Suedia, influen
tul ziar suedez „Morgen-Tidnin- 
gen“ scria: „...în ultimii doi ani,
țara producătoare de petrol de pe 
malul Mării Negre a înregistrat o 
fantastică ridicare, culminînd cu o- 
cuparea locului 5 la campionatele 
mondiale din acest an (1958 — n.r.) 
de la Budapesta înaintea Suediei și 
numai la o jumătate de punct în 
urma echipei bulgare, clasată pe 
locul 4".

Dar presa străină sau anumite orga
ne de specialitate nu se referă — a- 
tunci cînd se vorbește despre Republica 
Populară Romînă — numai Ja re
zultatele de răsunet internațional 
obținute de sportivii romîni, ci și la 
contribuția pe care țara noastră a 
adus-o în direcția întăririi și dez
voltării unor ramuri ale mișcării 
sportive internaționale. Așa, de pildă, 
Bernard — președintele F.E.I., cit 
ocazia Congresului Federației înter-

V. GRADINARU

(Continuare in pag. 6)

Peste 100 < _
din 9 colective “sportive 
bucureștene și-au dat întîlnire dunii- 

;nică dimineață în Sala Tineretului din 
■Capitală, unde s-au întrecut în cadrul 
„Cupei 30 Decembrie". Competiția a 
fost rezervată gimnaștilor de catego
riile II și III, atît la fete cît și la 
băieți, și a înregistrat un frumos suc
ces, datorită marelui număr de parti
cipant, precum și calității evoluțiilor. 
La CATEGORIA a IlI-a în clasamen
tul individual, pe primul loc s-a situat 
studenta Lori Praporgescu de la I.M.F. 
(26,80 p.). Au urmat Magda Ontaru 
(„Maxim Gorki") cu 26,80 p. și Ma
riana Popescu („C.I. Parhon") 26,60. 
Pe echipe, primul loc a revenit Insti
tutului Medico-Farmaceuiic cu 154,50 
p. urmat de Inst. Științe Economice 
cu 152,20 p. -și Universitatea „C. I. 
Parhon" cu 150,50 p. Clasamentul in
dividual masculin la această categorie 
arată astfel: 1. M. Turliu (Inst. Agro
nomic) 2—3. G. Sofronie (I.P.B.) și
1. Grandabur (I.P.B.) cu 27,65 p. E- 
chipe : 1. Inst. Politehnic (161,05 p.) ;
2. Inst. Agronomic (160,25 p.); 3.
Inst. Medico-Farmaccutic (159,15 p.). 
La CATEGORIA a Il-a, pe primele 
locuri la băieți s-au clasat: Universi
tatea „C. /. Parhon" (108,65 p.); I.P.B. 
(107,40 p.) și Inst. Construcții (1GS£5 
p.). In concursul individual pe primtrf 
ioc se află Gh. Gheorghiu (Inst. Con
strucții) cu 27,60 p. urmat de N. Bă- 
lănescu (Inst. Agron.) cu 27,55 p. și 
I. Paraschiv (C. I. Parhon) cu 27,40 
p. La fete s-a prezentat o singură e- 
chipă, Universit. „C. I. Parhon", con
cursul individual revenind Măriei Lu- 
poni.

In sala Institutului Politehnic din 
București a avut loc un CONCURS DE 
SCRIMA deschis studenților din Ca
pitală, care s-a soldat cu următoarele 
rezultate: floretă băieți: 1. B. Lang 
(„C. I. Parhon") 2. F. Corbeanu 
(I.C.F.) 3. D. Șerbănescu („C. I. Par
hon"); floretă fete: 1. Ana Maria 
Neuhror, 2. Lili Beldie 3. Ana Oprescu 
(toate trei studente la Univ. „C. 1. 
Parhon"). Sabie: 1. D. Șerbănescu 2. 
V. Matrosenko (ambii de la „C. 
Parhon") 3. F. Corbeanu (I.C.F.).

Colectivul Voința din localitate a or* 
ganizat împreună cu alte colective ie)* 
șene cîtev a competiții închinate celelț 
de a Xl-a aniversări a proclamării re'~ 
publicii noastre. Astfel, în sala Voința-, 
a avut loc un campionat de baschet 
deschis mai multor categorii. Iată d* 
teva rezultate: junioare: Dinamo —*- 
Universitatea „A. I. Cuza" 12—10,- 
(5—3), juniori: Șc. medie „C. Negruzr 
zi" — Voința 44—23 (23—13), se
niori, semifinale: „Țesătura"—inst. At 
gronomic 67.—46 (32—18), C.S.M.S. —e 
Inst. Politehnic 47—42 (24—15).

In sala ■ C.S.M.S. a avut loc o inte
resantă gală de box la care au par
ticipat reprezentanții școlii sportive de- 
tinerei din Iași. Desfășurarea inii bu
rilor a scos în evidență pregătirea și 
calitățile boxerilor Mihai Toth (câta 
htrtie). Constantin Anei (cat. cocoș)',. 
Marcel Leiba (cat. semi ușoară) șl 
C-tin Moraru (cat. ușoară). De ase
menea un frumos succes a înregistrat 
și turneul de volei in care s-au înre
gistrat pînă acum rezultatele: feminin: 
Univ. „A. I. Cuza" — Sc. medie nr. 4 
2—1; masculin: Sc. medie „C. Ne-, 
gruzzi" — Sc. prof, căi ferate 2—1, 
„Univ. A. I. Cuza" — Sc. medie nr. 1, 
2—0, Inst. Politehnic — Sc. medie nr.- 
7 2—0. Un concurs de tenis de masă, 
la care s-au înscris 7 echipe feminine 
și 11 masculine, încheie bogatul pro
gram competițional festiv din Iași. Iti 
prezent este cunoscut cîștigătorul tur
neului masculin, și anume. Ion Crean
gă, învingător in finală asupra lui S. 
Rabin. Semifinalele probelor pe echipe 
băieți au revenit Politehnicii (5—4 cu 
„Penicilina") și Locomotivei (5—2 cu 
Voința).

PETRE CODREA
corespondent regional

La Sibiu, „Cupa 30 Decembrie" 
Ia tenis de masă și volei

I.

NICOLAE TOKACEK
corespondent

Aproape 70 concurenți din 17 colec
tive sportive sibiene s-au întrecut pen
tru a desemna pe cîștigătorii celor 
două probe de simplu. Victoriile au 
revenit reprezentantei colectivului „A- 
vîntul tineresc", Stela Dobrescu, și 
sportivului de la „Drapelul Roșu", Ilie 
Geleriu. Un alt concurs interesant se 
anunță cel de volei, care va fi orga
nizat în zilele de 26 și 27, decembrie

(Continuare în pag. 6)

SPARTACHIADA DE IARNĂ A TINERETULUI IN PLINĂ DESFĂȘURARE

O scrisoare din multe altele
Scrisoarea vine de la corespondentul 

nostru Constantin Stănescu și ne sem
nalează un fapt, devenit astăzi obișnuit: 
întrecerile Spartachiadei de iarnă a 
tineretului înregistrează un frumos 
succes. Unde ? In raionul Pogoanele. 
In raionul Pogoanele, ca și în alte col
țuri ale țării tineretul participă cu en
tuziasm la frumoase și dinamice com
petiții sportive, organizate în cadrul 
Spartachiadei de iarnă.

Exemplul tinerilor țărani muncitori 
din comunele raionului Pogoanele este 
concludent în această privință. Și toc
mai acesta este motivul pentru care 
din vraful de scrisori am ales-o pe 
cea a corespondentului Constantin Stă
nescu. In fraze scurte, care trădează 
graba de a vesti repede redacția, co
respondentul nostru ne scrie, spre 
exemplu, că în comuna Cilibia, la Gos-(Continuare în pag. 8)

CALIN ANTONESCU

de juniori U. E. F. A.

Au fost fixate 
grupele

turneului

La Paris a avut loc ședința comi
siei pentru organizarea turneului de 
juniori al Uniunii europene de fotbal 
(U.E.F.A.). In cadrul acesteia s-a sta
bilit ca viitorul turneu să fie organi
zat intre 28 martie și 10 aprilie 1959 
in R. P. Bulgaria.

Cele 18 echipe participante au fost 
împărțite în 4 grupe. Echipa R. P. Ro-

’artida inaugurală a turneului final 5 mîne face parte din grupa B, împreună 
ivut un ritm descrescînd. Pe măsu-jc« echipele. Turciei, Italiei, Angliei șl 
ce hocheiștii din Gheorghieni și-au Greciei.

începute încă de la 1 decembrie, întrecerile din cadrul Spartachiadei dt 
iarnă se desfășoară în prezent ca mai multă intensitate la șah, tenis dd 
masă, irintă și gimnastică. Nu peste multă vreme însă se vor organiza și 
primele concursuri de schi, ia vederea cărora tineretul a și început sd 

facă primele antrenamente, acolo
tineretul a și început 

unde vremea permite acest lucra.

podaria agricolă de stat se desfășoară 
tinerești întreceri de șah și tenis de 
Imasă în cadrul Spartachiadei de iarnă. 
Zeci de concurenți și concurente își dis
pută întîietatea în mijlocul interesului 
loamenilor muncii din comună. Pînă în 
.prezent — concursurile nu s-au termi
nat încă — cei mai buni s-au arătat alată componența celorlalte grupe: A :

Cehoslovacia, Polonia, Belgia, Franța, jfi tinerii Gheorghe Popescu și Gheor- 
R. D. Germană: C: Iugoslavia, R. F. \ghe Petrescu la șah și Ella Cudalba și 
Germană, Olanda, Bulgaria; D: Un- IConstantin Băncilă la tenis de masă. 
garia, Luxemburg, Spania, Austria. >Deși este vorba de un colectiv sportiv

Din fiecare grupă se califică echipa]sătesc, cu toate acestea organizarea 
învingătoare pentru semifinalele care ^întrecerilor este dintre cele mai bune, 
se vor disputa după următoarea for- I datorită, în mare măsură, strădaniilor 
mută: învingătoarea din grupa A cu j depuse 
învingătoarea din grupa C și învingă- C vrednic 
toarea din grupa B cu învingătoarea J Dacă 
din grupa Dd 'bucură

de inginerul V. Mitișca, un 
activist sportiv.
șahul și tenisul de masă se 

de atenția tineretului din co-

mutia Cilibia, în schimb la colectivul 
sportiv Recolta din comuna Padina un 
frumos succes au înregistrat întrecerile 
de trîntă. Sub conducerea profesorului 
de educație fizică Teodor Bredău, co« 
lectivul sportiv Recolta Padina a orga
nizat o serie de frumoase concursuri 
de trîntă în cadrhl cărora s-au evidente 
țiat tinerii Marcel Frățică și VasîZe; 
Drăgoi.

Scrisoarea continuă pe mai multei 
pagini semnalînd succese la fel de frti-» 
moașe înregistrate în cadrul Spartan 
chiadei de iarnă și în alte comune ale 
raionului Pogoanele, cum ar fi Eomu-» 
nele Florina, Siliștea și altele.,

Iată ce conținea una din zecile der 
scrisori despre Spartachiadă. Doar una) 
din ele„.



Furia apelor a £ost
j — loaaneecl loaneeel...

— Daaa.J
— Vino repede cu toporull S-au a- 

dunat iară lemne la cotul sting al Ni
rajului...

Cu toată goana, cu toată truda ce
lor doi șl a altor săteni de pe malurile 
Nirajului —- apele învolburate au tre
cut peste maluri revărsîndu-se pînă hăt 
departe spre dealuri...*

Acum, in decembrie, apele Nirajului 
par tot atit de cuminți oa și acelea 
ale unui lac. Unduirea lor este lentă... 
De pe maluri privești prin apele. Nira
jului — ca prinir-un cristal — colo
niile de alge mișcate ușor de cursul 
apei. Nimic nu te face să ghicești 
furia ce le cuprinde in zilele primă
verii.

★
De ani de zile se frămîntă oa

menii de prin satele ce se în- 
șiră lanț pe valea Nirajului să 
găsească posibilitatea stăvilirii ape
lor. Albia Nirajului — îngustă pentru 
volumul apelor de primăvară — face 
nenumărate meandre. Șuvoaiele ce se 
scurg de pe dealuri aduc cu ele co
paci tineri și mult, foarte mult lut. 
Depunîndu-se în coturi ele formează 
un adevărat stăvilar natural Apele se 
revărsau peste maluri pustiind pes’e 
8000 ha, irosind munca harnicilor ță
rani. Necazurile au fost curmate insă 
intr-o zi.

„Intr-o zi — ne spunea țăranul co
lectivist Sandor Bela din satul Ciba- 
Nicolești — Partidul ne-a luminat ca
lea. A trimis ingineri care au trasat 
vadul unui canal — în fapt o nouă 
albie — larg și adînc care unește al
bia în punctele cele mai apropiate, scă- 
pîndu-ne de aceste blestemate de co
turi. La poalele dealurilor s-au trasat 
alte canale care să strîngă apele și 
să le verse în Niraj. Apoi ne-am pus 
pe munca...". ★

Plecînd din Tg. Mureș nu faci oale 
lângă pină la valea Nirajului. Numai 
dtipă cîțiva kilometri îți apare in 
față firul șerpuitor al apei și lingă el 
sumedenie de așezări. Privindu-l ți se 
înfățișează ca un uriaș șantier. Răs
punzi nd chemării Partidului toți, dar 
absolut toți, sătenii au venit să 
muncească pentru construirea canalului 
care-i va scăpa de urgia apelor și le 
va asigura mai multă pîine. 8000 ha 
vor intra in folosința gospodăriilor a- 
gricote colective care au înflorit cu ani 
în urmă pe aceste meleaguri. Entu
ziasmul oamenilor muncii este nemăr
ginit. P'riiiiicarea inginerilor construc
tori s-a dovedit necunoscăloare a for
ței, a dragostei de muncă a sătenilor. 
Lucrări prevăzute pentru a fi execu
tate in 30 zile au fost terminate in 
20—-25 zile și uneori chiar într-un timp 
mai scurt. Printre fruntașii acestei 

'acțiuni, la loc de cinste, se află nu-

Colectivele sportive sătești 
pot rezolva 

problema echipamentului sportiv
Da-'ă vorbim despre Spartachiada 

de iarnă a tineretului — ca și de 
alte importante competiții sportive 
de mase — fără îndoială că ne gân
dim și la colectivele sportive sătești, 
la tinerii țărani muncitori care ne-au 
•bișnuit să fie prezenți cu miile la 
startul întrecerilor. Dealtfel și cu 
prilejul actualei ediții a Spartachiadei 
de iarnă a tineretului, am putut 
afla numai lucruri bune despre spor
tivii din mediul rural.

Firește însă că, pentru a participa 
In condiții cît mai bune la întreceri 
este necesar ca toate colectivele spor
tive sătești să posede un minim de 
materiale și echipamente sportive. Cu 
bucurie putem spune că în multe sate 
și comune ca : Bolintinfll din Vale; 
Curcani (regiunea București), Strej- 
nic (regiunea Ploești), Doagele, Bele- 
zeni, Broșteni (regiunea Bacău), Fra
sin (regiunea Suceava) și multe al
tele, materialele și echipamentele spor
tive se găsesc în cantități corespun
zătoare și sînt bine întreținute. In 
aceste comune, colectivele Sportive 
»-au preocupat îndeaproape de toate 
problemele activității sportive, reușind 
astfel să asigure tinerilor condiții 
bune de participare la competiții. Dar, 
deocamdată, problema echipamentului 
și a materialelor sportive nu s-a re
zolvat peste tot. Mai sînt colective 
sportive săleșdi care dispun de un 
număr insuficient de echipamente și 
materiale necesare desfășurării activi- 

meroși sportivi. Colindînd satele din 
valea Nirajului am aflat In această 
privință lucruri ce merită cu prisosință 
a fi scrise.

In satul C.iba-Nicolești cei 157 mem
bri U.C.F.S., cîți numără colectivul 
sportiv „Viață notiă“ (dintre aceștia 
152 sînt colectiviști iar ceilalți cinci 
membri ai întovărășirilor!), au pres
tat peste 5.000 ore muncă voluntară 
la canalul Vețca (care va duce apele 
scurse de pe dealuri în Niraj) reușind 
să termine lucrările cu mult înainte de 
termen. Președintele colectivului sportiv 
— Sandor Bela — a constituit un e- 
xemplu demn de urmat pentru ceilalți 
membri U.C.F.S.: el a realizat 136 ore 
muncă voluntară fiind permanent prin
tre fruntași. Printre sportivii eviden- 
țiați in această acțiune patriotică se 

„Sportivi învingind furia apelor".
(Desen de Szotyori Ana)

află comuniștii Albert Dios (șahist). 
Elek Mat he (poptear), candidatul de 
partid luliu Fazakaș (fotbalist) și ute- 
miștii Balint Fazakaș (fotbalist), tren 
Daroczi (atletă), Rozalia Szocs (vo
leibalistă). Emerik Daroczi (fotbalist), 
Emma Agijagași (voleibalistă) ș.a. La 
Crăciunești, Acățari, Găiești. peste 
tot vei găsi printre fruntași numele 
sportivilor...

Dar despre succesele în muncă ale 
sportivilor îți vorbesc nu numai con
structorii canalului din valea Nirajului. 
De același eroism au dat dovadă spor
tivii și în construirea drumului dintre 
Tg Mureș și Crăciuneșii. Din cauza 
poziției sale înclinate drumul era im
practicabil de toamna pină la sfîrșitul 
primăverii. Lutul alunecos nu permi
tea circulația căruțelor și a mașinilor. 
Sportivii din satele Ciba-Nicolești și 
Crăciuneșii s-au angajat să-l pietrli- 
iască. Ei și-au îndeplinit cu cinste an- 

tății sportive. Unele colective spor
tive manifestă nepăsare față de aceas
tă problemă, care ar putea fi rezol
vată chiar pe scară locală. Este ca
zul să amintim felul cum au rezolvat 
situația multe colective sportive să
tești fruntașe. Sursa principală de 
venituri a acestor colective a fost 
cotizațiile. Membrii consiliilor de con
ducere au dus o muncă temeinică, 
continuă, pentru încasarea la timp a 
cotizațiilor, reușind să strîngă sume 
însemnate. Și, cu cît colectivul spor
tiv respectiv reușea să atragă în 
U.C.F.S. mai mulți tineri și vîrstnici, 
cu atît creșteau și sumele, care apoi 
intrau în bugetul colectivului. Aceas
ta a însemnat mai multe mingi și 
plase de volei, ghete de fotbal, schiuri, 
haltere, șahuri, diverse echipamente și 
materiale sportive. Șezătorile și ser
bările de la căminele culturale pot 
constitui, de asemenea, un sprijin pre
țios în acțiunea de procurare a echi
pamentului sportiv. Se știe că mani
festațiile sportive îmbinate cu cele 
culturale au contribuit întotdeauna la 
realizarea de fonduri importante. In 
multe sate și comune ale țării și 

în special în Moldova, au existat, în 
anii trecuți, adevărate întreceri în 
privința confecționării echipamentului 
și mater iadelor sportive, lată, deci, cîte 
posibilități există pentru ca toate co
lectivele sportive sătești să devină mai 
puternice, ca tinerii să aibă condiții 
cît mai bune de participare la com- 
petițiite de mase.

Este nevoie însă de mai multă 
inițiativă și perseverență...

& fe

mvînsă!
gajamentul. Organizați în brigăzi de 
muncă voluntară, aceștia au lucrat cu 
entuziasm la pietruirea drumului, sjir- 
șind lucrările înainte de termen. Pentru 
calitatea execuției sportivii au primit 
călduroase felicitări. Mai este necesar 
oare un răspuns la întrebarea: de ce 
sînt atit de prețuiți și stimați spor
tivii din satele de pe malurile Nira
jului ? Noi credem că nu.

★
Ape’e Nirajului au fost învinse. La 

îndrumarea Partidului oamenii muncii 
au redat patriei, în folosință, mii de 
hectare de pămînt arabil. Va spori 
considerabil producția agricolă în a- 
ceastă parte a țării, va crește nivelul 
de trai al țăranilor muncitori din va

lea Nirajului. La înfăptuirea acestor 
mărețe realizări sportivii și-au dat din 
plin contribuția, dovedind încă o dată că 
astăzi în patria noastră între sport și 
muncă există o legătură trainică, indi
solubilă.

H. NAUM

We scriu corespondenții
Intttnlre de box la Ctmptna

De curînd a avut loc la Cîmpina; în 
fața a peste 800 spectatori, întîlnirea 
amicală de box între echipele Ener
gia Uzina Mecanică Cîmpina și Me
talul M.I.O. București. Pugiliștii din 
Cîmpina, dînd dovadă de o pregătire 
tehnică mai bună, au obținut victoria 
cu 13—5. Trebuie să remarcăm pen
tru comportarea lor frumoasă pe C. 
Miu, I. Crimpiță și P. Zăinescu 
(Cîmpina), D. Enache, L. Fereșteanu 
și D. Gheorghe (Buc).

GH. BRIOTA 
corespondent

Ita colectiv sportiv cu o rodnică activitate: S. H. M. C.
Consiliul colectivului sportiv Șantierele Navale Maritime Constanța a 

înregistrat zilele trecute al 421-lea membru în U.C.F.S. Fără îndoială,’ 421 
membri in U.C.F.S. reprezinită o cifră cu care multe colective sportive se 
pot mândri. Ea este urmarea muncii pe care a deipus-o consiliul colectivului 
sportiv.

In rîndurile de mai jos ne vom ocupa de activitatea celor peste 400 
membri ai U.C.F.S., care săptămînă de săptămână participă la concursuri, 
se întrec în competițiile organizate cu regularitate fie de consiliul orășenesc 
U.C.F.S., fie de consiliul colectivului sportv.

Campionatele oficiale...

...angrenează no mare număr din 
salariații SNMC. Secțiile de fotbal, 
rugbi, box, handbal, tenis de masă, 
șah și volei sînt reprezentate în dife
rite competiții de echipe de juniori și 
de seniori. Echipa de fotbal SNMC 
este fruntașa seriei a Il-a în categoria 
C, rugbiștii s-au clasat pe loaul 4 în 
campionatul categoriei B, iar celelalte 
echipe duc o rodnică activitate în ca
drul campionatelor orășenești sau re
gionale. Un număr mare de salariați 
participă cu regularitate la competițiile 
de casă organizate în diferite perioade 
ale anului. In timpul verii, de pildă, 
concursurile Spartachiadei tineretului 
atu angrenat foarte mulți salariați în 
întreceri de volei, fotbal, handbal, etc, 
iar acum se fac pregătiri intense pen
tru desfășurarea întîlnirilor de șah, 
tenis de masă și trîntă din cadrul 
Spartachiadei de iarnă.

Munca educativă—

.«se află efe bt,®i plan la, aoketimd 
HI 
îl .11;

La uzina „Nîcolae Cristea" din Galați

Activitatea sportivă 
trebuie mult îmbunătățită

Aci, unde cuptoarele îlămînde în
ghit zi și noapte metalul, iar valțurile 
greoaie strivesc necontenit olatina în
roșită pirefăcînd-o în foiță, harnicii 
muncitori se străduiesc să dea '.riei 
tot mai multă tablă. In locul făbricu- 
ței de pînă mai ieri s-au construit în 
ultimii ani și se contruiesc încă hale 
spațioase și laminoare moderne. în
treaga uzină este un adevărat șantier. 
Zi de zi aci se formează și se călesc 
numeroase cadre de riderirpisti. Vred
nicia muncitorilor dela „Nicolae Cris
tea" a făcut ocolul țării. Cu cîteva 
luni în urmă, uzina lor a cîștigat dra
pelul de întreprindere fruntașă pe ra
mură. Spre sfîrșitul lunii octombrie co
lectivul de muncitori ai acestei uzine 
a raportat partidului și guvernului că 
unul dintre laminoare si-a îndeplinit 
planul anual și dă produse în contul 
anului 1959. Acolo lîngă valțul.de la
minare, alături de alți tineri entuziaști 
și harnici i-am găsit pe fotbaliștii Pă- 
trașcu, Belaruschi și Rusu și pe luptă
torii Constantin, Hagiu, . Ion Scariat 
și Ion Ion, muncitori de nădejde, sti
mați și apreciați chiar de laminoriștii 
mai vechi cu experiență îndelungată...

Dar, pe cît de mare ne-a fost bucu
ria cînd am făcut cunoștință cu aceste 
frumoase succese, pe atît am rămas 
de nedumeriți cînd am constatat că ac
tivitatea sportivă nu ține pasul cu fru
moasele realizări ale laminatorilor. 
Este adevărat că la colectivul sportiv 
Metalosport, organizat pe lîngă această 
uzină, s-a muncit cu sîrguință în direc
ția sporirii numărului de membri ai 
U.C.F.S. (peste 1.000) și a strîngerii 
cotizațiilor (60 la sută), însă de aci 
și pînă la angrenarea acestora într-o 
activitate organizată mai trebuie făcut 
mult la uzina „Cristea Nicolae". Co
lectivul are numai trei secții (fotbal, 
box și șah) iar întreaga atenție a con
siliului este canalizată către echipa 
de fotbal, fără să existe preocupare și 
pentru înființarea altor secții mai a- 
propiate de specificul muncii siderur-

Conctituirea organizației locale 
de turism Reșița

Recent, în prezența unui mare 
număr de amatori ai turismului din 
Reșița, a avut loc adunarea generală 
de constituire a consiliului provizo
riu al organizației locale „A.T." Con
siliul are următoarea componență: 
președinte: Coriolan Cocora; secre
tar: Mihai Pomoja; organizatoric: C. 
Dimițnu; agitație-propagandă: Cornel 
Mărășescu; financiar: Marius Stă- 
nescu; telinic : Traian Suciu; mem
bri: Iosif lust, Ludovic Crucsov și 
Alexandru Lang.

REGECZY LENKE 
corespondent

sportiv SNMC. Pentru a ilustra acest 
lucru ne vom referi la carul unor fot
baliști și rugbiști care cu puțin timp 
în urmă erau ncdisciplirați, recalci
tranți, manifestau tendințe de chiul ;ti 
producție, într-un cuvînt sportivi care 
constituiau un exemplu negativ pentru 
ceilalți tineri de pe șantier. Iată, de pildă, 
jucătorii de fotbal C.Cîrlig.DanVirgil, 
M. Rusu, I. Nicoară, Gh. Bu se geana, N. 
Dobrotă. Cu un an în urmă ei au fost 
aspru criticați pentru grave lipsuri. 
Acum, toți aceștia activează în 
producție ca mecanici sau bobinatori, 
muncesc cu multă seriozitate, sînt la 
un pas de a deveni fruntași în pro
ducție. Rugbiștii C. Tcinase, Bari Re
nan, N. Beiu, Jfrim Fedot erau, de 
asemenea, nedisciplinați și aveau ab
sențe nemotivate de Ia lucru. Prin 
munca educativă dusă de consiliul co
lectivului sportiv, cu ajutorul organi
zației de bază P.M.R., acești sportivi 
s-au îndreptat, au devenit conștiincioși, 
se străduiesc să fie cît mai utili la 
to&mle Joj de pnoducți». 

gice. Sînt condiții optime pentru ori 
nizarea unei secții de haltere și n 
ales de lupte.. Aci în uzină munc. 
majoritatea luptătorilor din echipa 
categorie A, dar în mod cu totul m 
resc aceștia aparțin de colectivul 
Tractorul, unde lucrează un singur <> 
antrenorul. Este de neînțeles faptul 
această echipă activează pe lîngă < 
lectivul Tractorul, care plătește 
pentru sală de antrenament, cînd 
Metalosport acest lucru nu ar const, 
o problemă, deoarece antrenament 
ar putea îi făcute în sala rezerv, 
boxerilor.

Foarte surprinși am fost cînd 
aflat intențiile colectivului Metal, p 
de a-și construi un complex sportiv 
mari proporții, cu tribune și cu fel 
fel de instalații. Pînă acum s-au ct 
tuit circa 500.000 lei. Este necesar o. 
să se înceapă astfel de construcții, 
înainte de toate avem nevoie de re; 
zarea unui volum sporit de constru 
industriale, de locuințe ? De altfel, 
momentul de față un astfel de stadj, 
nici nu e absolut necesar colectivu 
Metalosport. Membrii acestui colec 
nu privesc oare cu mîndrie frumoasi 
blocuri muncitorești care s-au rid’ 
în orașul Galați și în care s-au nu 
atîția și atîția muncitori din uzii 
Lipsește însă orientarea și aceasta < 
una din cauzele că sportul în uzina 
se dezvoltă în raport cu posihilită’ 
existente. Am constatat de pildă, 
magazia colectivului este foarte să’ 
în materiale și echipament sportiv, 
teva perechi de ghete de fotbal, in: 
rițatea neîngrijite, un număr redus 
tricouri murdare și aruncate în de. 
dine, cam aceasta este situația ma 
zici colectivului sportiv Metalo'sp 
A venit sezonul de iarnă, iar cc!' 
de fotbal și-a întrerupt și ea activ 
tea. Cu ce își justifică încrederea a< 
dată consiliul colectivului spori' 
nu pregătește pentru membrii 
un fel de activitate potrivită anot 
pului? Pentru Spartachiada de iar 
care a re- ~ut, colectivul Metalosț 
nu a făcut mai nimic. Nu există <’ 
posibilitatea- ca din resurse locale, 
deșeuri de platine să se construia 
paiine, iar pe terenul de fotbal să 
amenajeze un patinoar? Sîntem sg 
că da. Cuie să facă însă aceste luc 
cînd din cei 9 membri ai consilr 
colectivului muncesc doar 3 și ace 
fără orizont, fără tragere de inin 
Pe de altă parte, unii membri ai co 
totului U.T.M. al uzinei încă n-au 
țeles că trebuie să sprijine efectiv 
ceasta activitate. Vorbind despre g 
nastfca de producție, tov. Brăilei 
secretar, și V. Augustin — locțiiti 
său, ne spuneau că nu este cazul 
fie introdusă și în uzina „Nicolae C 
tea", întrucît aceasta are un spc< 
aparte !

Sîntem de părere că atît cons 
orășenesc U.C.F.S. cît și consiliul 
lectivului Metalosport trebuie să 
grabnice măsuri pentru lichide 
cestcr stări de lucruri, pentrt 
scurtă vreme activitatea sportiva 
muncitorilor din această întfeprinc 
să țină pasul cu frumoasele reali 
din producție.

V. CODESC!

O mîndrie a colectivului...

...este brigada jucătorilor de rr 
care muncește în cadrul secției înn 
a șantierului. Deși a fost înființată 
ppțină vreme, această brigadă a 
crat cu multă rîvnă și pricepere 
în momentul de față deține steagul 
fruntașă în producție. Pentru a ci 
ziua de 30 Decembrie, brigada a < 
mat la întrecere o echipă de la at< 
nil de vopselărie, cu următoarele 
biective :

— depășirea sarcinilor de plan 
10% ;

— frecvența 100% la cursurile 
învățămînt politic ;

— întreaga brigadă să cucerea 
insigna „Iubiți cartea".

Secția de rugbi se bucură de o 
moașă reputație în rîndurile lucr 
rilor șantierului. Președintele ei, 
Ion Amina, care îndeplinește fim 
de antrenor, duce o muncă iute 
pentru pregătirea multilaterali 
rugbiștilor, iar aceștia îi răuplă 
străduința prin succesele de care 
amintit. Fără îndoială tr.să, nu ni 
fi trecută cu vederea nici activit 
președinte'™ consiliului colectiv 
sportiv, Marin Grama și nici a se 
tarului, Constantin Sorescu, care 
precupețesc raci un efort pentru a 
gura salariaților șantierului o cît 
bogată activitate.

D. STANCJJLESC

val%25c8%259bul.de


O zi în comuna Gropmța» regiunea iași

Cu profesorul de educație fizică 
Alexandru Anania și elevii săi...

Educația fizică — parte componentă 
a educației comuniste a tineretului școlar

Educația fizică și activitatea spor- 
vă extrașcolară a elevilor au cu- 
>scut în ultimul an succese însem- 
îte. Dacă sub aspectul mobilizării 
evilor în activitatea sportivă și al 
zul țațelor înregistrate de mișcarea 
>ortivă școlară au fost obținute suc- 
se deosebite, nu în aceeași măsură 
contribuit această activitate la edu- 
rea elevilor în spiritul moralei co- 
uniste. Deși în cele mai multe uni
ți de învățămînt rezultatele poziti- 

■ sînt evidente, totuși în unele școli 
Iul educativ al sportului nu este 
ț-eles pe deplin. In unele unități de 
vățămînt educația fizică este mini- 

• ilizatâ, iar conducerile școlilor nu 
țeleg încă legătura educației fizice 
i celelalte obiecte de învățămînt, lo- 
1 ei în cadrul activității complexe 
n școală și aportul pe care-1 poate 
luce la îmbunătățirea procesului de 
vățămînt.
Ga școala medie mixtă nr. 3 din 
stu Mare, de pildă, ca și la multe 
te șccli, există o colaborare rodnî- 

între profesorul de educație fizică 
conducerea școlii, care îndrumează 

rmanent această activitate. Nu ace- 
și lucru se poate spune despre Școa- 

medie nr. 1 din Baia Mare unde 
aducerea școlii, minimalizînd o- 

-Jitl educației fizice, lasă această 
tivitate exclusiv pe seama celor 
i profesori de educație fizică I. Tur- 

și Iudita Pop care, deși au o pre- 
superioară, manifestă un slab 
în munca lor.
semnificativă pentru activita- 
edticație fizică situația de la 
medie mixtă nr. 1 Satu Mare,

de conducerea școlii și organiza- 
de partid se interesează îndea- 

aape de educația fizică a elevilor, 
oala are o frumoasă tradiție spor
ii, cadrele didactice (mai puțin 

jfesorii de educație fizică Glx»Gyur- 
n și Olivia Pop) — acordă impor- 
nța cuvenită acestei activități, iar 
:vii au un puternic sentiment de 
aycste față de școală, sentiment 
dit și călit și prin bogata activitate 
mpetițională care a existat la un 
ament dat. Toate acestea sînt pe 
le să dispară datorită tocmai... oa- 
milor de specialitate! Profesorii 
î. Gyurcan și Olivia Pop își „fac

lI. *

hsre 
i de

Cronică rimată

, sărit... peste cal!

MOTTO: „Elevul Ștefan tăpșan 
— codaș la învățătură — a fost ex
clus de la centrul de călărie Cra
iova, deoarece a falsificat scrisoa
rea de bună purtare de la școală".

'Din scrisoarea corespondentului 
Virgil AncCronescu).

m s-ar spune, ce-a făcut I.upșan 
la călărie să rămină?

mințit, dar... (călăreț profan) 
lațurile" le-a cam scăpat din... mină

nd să se mențină, sus, în 
ci pe situație... „călare" 
î țiuit de „friu" cum trebuia 
s-a „potcovit" cu o scrisoare.

wercat să țină un discurs
■i fruntaș (cu școala nu se cruță) 
uși, pi.n-la urmă pe „parcurs" 
'ămas — vezi bine — de... „căruță
MORALA-i clară, să se știe 
un adevăr paradoxal: 
:ă vrei să fii la călărie 

sări in viață peste... „cal".

orele*' în ținută de stradă, iar ca ur
mare elevii lucrează în uniformă ș.co- 
lară, cu șapca pe cap. Lipsa de exi
gență a profesorului față de ținuta 
elevilor, dar în primul rînd față de 
a lor proprie privează lecția, de edu
cație fizică de un cadru corespunză
tor de desfășurare și 
la educarea 
necesare în

Prin felul 
ția fizică în 
și cultiva o

____ _i nu contribuie 
unor deprinderi igienice 
viață.
cum este privită educa- 
unele școli, se poate sădi 
atitudine greșită față de 

efortul fizic. Din cauza lipsei de exi
gență a profesorilor de specialitate și 
a conducerii școlilor, unii elevi ob
țin cu multă ușurință scutiri de 
la ore. Tot din lipsa de exi

gență a profesorilor, în timpul 
desfășurării lecției unii elevi nu
execută anumite exerciții, pentru că 
„nu le plac", sau pentru că acestea 
se desfășoară în condiții care duc la... 
„murdărirea" inimilor. A tolera ase
menea fapte înseamnă a ferma elevi
lor o atitudine greșită față de mun
ca fizică. Unii profesori de educație 
fizică nu dovedesc preocupare pen
tru cultivarea respectului față de bu
nurile obștești. La orele de educație 
fizică mai pot fi întâlniți elevi care 
intră în sală în bocanci, trîntesc apa-

ratele sau saltelele de gimnastică. Mo
dul cum este întreținut materialul 
și echipamentul sportiv la școala me
die nr. 1 din Baia Mare nu poate 
contribui la cultivarea respectului fa
ță de bunurile școlii. Murdăria și 
dezordinea existente aci oglindesc sla
ba exigență a profesorilor. O altă 
problemă care ține de educarea ele
vilor este aceea a echipării și dez- 
echipării lor în vestiar sau în clasă. 
Unii profesori nu dau atenția cuve
nită felului în care elevii își pun hai
nele și pantofii în vestiar și de aceea, 
deseori, vestiarele au un aspect de 
dezordine. Este recomandabil ca atît 
conducerile școlilor cît și profesorii 
de educație fizică să acorde importan
ță mai mare obișnuirii elevilor cu or
dinea și disciplina.

Aportul educației fizice la educația 
comunistă a tineretului școlar poate 
fi și mai mare. Cele arătate mai sub 
nu cuprind decît cîteva aspecte ale 
acestei probleme complexe. Munca de 
educare a elevilor trebuie să preocu
pe și mai mult cadrele noastre di
dactice, care au sarcini deosebite 
creșterea tinerei generații.

Prof. TRAIAN PREDEȚEANU 
din Direcția Educației Tinere

tului Școlar din M.I.C.

în

levii școlii elementare de 7 ani 
din comuna Gropnița își iubesc 
mult profesorii, îi stimează și îi 

apreciază. De profesorul de educație fi
zică Al. Anania, elevii acestei școli 
se simt însă atașați într-un fel deo
sebit — îl socotesc ca pe un frate 
mai mare, care le arată totdeauna în
țelegere, care le împărtășește din tai
nele sportului. Iată o dovadă:

La sosirea noastră în școală, elevii 
din clasa a V-a aveau oră de cerc 
sportiv. „Ce exerciții de gimnastică 
ne ‘fnvățați astăzi, tovarășe profe
sor?..." — întrebară unii. „Noi vrem 
să jucăm handbal" — spun alții— 
„Vă rugăm, tovarășe profesor. Arar 
cîteva alergări!... Nu, nu, mal bit» 
o întrecere de lupte!"...

Așa-i că nu-i ușor să răspunzi, în 
același ’ timp, la atîtea dorințe ?._ Și 
totuși, prof. Anania reușește să-i îm
pace pe toți: clasa, împărțită pe gru
pe, va face și gimnastică, și handbal, 
și atletism și lupte... In timp ce elevii 
își desfășoară programul, gîndurile 
prof. Anania se întorc cu cîteva luni 
în urmă, cînd aceiași puștani din a 
cincea erau la primele lor exerciții de 
gimnastică, la primul contact 
minge adevărată. Și astăzi ? 
au ajuns să cunoască multe 
sportive, să lupte cu pasiune 
prestigiul clasei, al școlii. Cu

neie și satele 
Copiii țăranilor 
proape 200 la 
să scrie, să

împrejurimi
Gropnița, a-

— învață
Prin gri-

din 
din 

număr 
citească. .

ja organizației de partid din comună.

Invătind „alfabetul" mișcării

Săriturile peste „capră" sînt mult îndrăgite de elevii școlii elementare din 
comuna Pmielimon. Iată, în fotografie, un viitor gimnast execuitnd o 

săritură foarte bună.
In fiecare recreație, în curtea Școlii 

elementare nr. 66 din comuna Pante- 
limorj este multă animație.

Dar după recreație urmează orele 
de curs, în care copiii învață zi de zi 
lucruri noi și frumoase. De la condu
cerea greoaie a creionului pe foaia 
caietului de dictando, cînd 
cunoștință cu scrisul și pînă 
careâ precisă și uniformă 
sînt necesare ore și zile întregi...

Dar nu numai scrisul își are ,,a- 
becedarul" său, ci și mișcarea. Gu 
acest abecedar copiii fac cunoștință 
mai tîrziu, în sala de gimnastică.

Să poposim cîteva minute în spa-

cu o 
Astăzi, 
jocuri 

pentru 
aceeași 

pasiune au putut fi văzuți astă-toam- 
nă muncind alături de prof. Anania 
— nu numai cei din a V-a, ci întrea
ga școală, chiar și prichindeii din cla
sele I—IV1 — la construirea prin 
muncă voluntară a terenului de sport 
al școlii, la amenajarea pistei de atle
tism. Vremea rea i-a oprit la jumă
tatea lucrului. Cealaltă jumătate, la 
primăvară. Acum, în așteptarea pri
milor fuilgi de zăpadă, prof. Anania 
și elevii școlii au pus bazele unui 
mic atelier pentru construit „tălpice". 
Ce-or să mai vuiască dealurile de lar
ma școlarilor I...

Toate acestea sînt lucruri noi, ne
cunoscute în trecut îh Gropnița. 
Ca și școala, construită în anii 

regimului democrat-popular, ca și gos
podărire colective în care sînt cuprinși 
mai toți țărani muncitori din comtt-

a sfatului popular, a consiliului 
U.C.F.S. al raionului Tg. Frumos, ei 
au în același timp tot ce le trebuie și 
pentru practicarea sportului: mingi, 
aparate de gimnastică, echipament. Ce 
și-ar mai putea dori ? Poate să-i a- 
jungă pe foștii elevi ai școlii, pe Du
mitru Eftimuță, de pildă, campion la 
gimnastică în „Cupa Moldovei", pe 
VasSe Vodă, campion regional la 
schi, sau echipa de oină ajunsă anul 
trecut pînă în finalele ca-mpionatului 
republican 1 Să fie oare un vis ? Nici
decum 1 Prof. Anania se străduiește 
să arate micilor lui elevi că lucrul 
acesta este posibil, că fiecare din el 
poate ajunge și chiar depăși perfor
manțele liri Eftimuță, Vasile Vodă sati 
ale jucătorilor de oină. Deocamdată, 
„Speranțele" sportive 'ale școlii sînt aL 
lețfl Mihai Bacitt și Constantin Chirilăț 
gimnaștii Const. Grădinaru și Elenul 
Lunga, handbaliștii Gherman (GheOH 
ghe și Dumitru).

N-am vrea să încheiem aceste rîn- 
durl, fără să amintim — mă
car în treacăt — de întrecerile 

interclase ale elevilor din Gropnița, 
în care fruntea o dețin cei din a șa
sea, de întâlnirile cu școlarii din co
munele Focuri și Godăești și, bineîn
țeles, fără a sublinia că sufletul tu
turor acestor multiple activități spor
tive a elevilor din comuna Gropnița 
rămîne profesorul de educație fizică, 
utemistul Alexandru Anania...

TIBERIU STAMA

Școlarii se pregăiesc 
pentru Spartachiada 

de iarnă

țioasa încăpere a școlii — sala de 
gimnastică. Băieți și fete din clasa 
a IV-a G, a căror învățătoare este 
Maria Alexandrina, execută rostogo
liri pe saltea, sărituri peste capră 
în torent, mers pe bîrnă, sărituri peste 
staclietă etc.

Filmul aparatului nostru a înre
gistrat unele aspecte ale orei de 
educație fizică a clasei a IV-a G.

Ce dovedesc ele ?
Existența ur.ei preocupări perma

nente pentru dezvoltarea armonioasă 
a copiilor prin învățarea timpurie a 
umor elemente de gimnastică. Acunf 
ei au posibilitatea de a se acomoda 
încă de pe băncile școlii elementare 
cu unele aparate de gimnastică și cu 
unele elemente din gimnastica sportivă.

In sala de gimnastică nimic nu le 
mai este străin copiilor. Aceste de
prinderi, însușite încă de la o vîrstă 
fragedă, vor constitui puncte de 
plecare pentru o viitoare specializare 
în gimnastica sportivă.

ZHele acestea, elevii școlii profe
sionale din Valea Călugărească, ra
ionul Ploești, an început o intensă 
activitate în vederea participării lor 
la Spartachiada de iarnă a tineretului. 
Astfel, după ce biroul organizației 
U.T.M a prelucrat regulamentul Sp'ar- 
tachiadei, s-a pornit la mobilizarea 
participanților pentru faza de colectiv.

Stib conducerea profesorului dd 
educație fizică Mihail Sima, au în
ceput antrtenardentele de gimnastică 
fcr cadrul cărora s-au evidențiat ele
vii: Valentin Paraschiv, Adrian Por 
pesca, Elena Podoleanu, Eitfrosina 
Bondoc, ș.a_ De asemenea, antrena
mentele continuă cu asiduitate la 
tenis de masă, la trîntă și la șah. 
Elevii acestei școli doresc să se pre
zinte în număr cît mai mare la 
întrecerile Spartachiadel de iarnă a 
tineretului.

GH. ALEXANDRESCU 
corespondent

copiii fac 
la alune- 

a peniței,

„Cupa Clubului sportiv școlar" 
ia Timișoara

Pasiunea
'enița a vibrat ca un arcuș pe hîr- 
imaculată, consemnînd liric în li- 

'le mărunte, bătăile pasionante ale 
i inimi tinere.
.Din vraful de scrisori primite la 
icție, am simțit prin intermediul i 
i plic sosit din comuna Măgura, 
mul Alexandria, o adiere proaspătă 
entuziastă. Zlmbetul pionierilor de 
acele meleaguri, profilat pe pastelat 
i zile însorite de iarnă, ne-a adus : 
mesaj delicat al pasiunii lor tine- 
i.
Zilele trecute — ne scrie corespon- 
tul nostru PETRE CAPAȚINĂ — 
urea din comuna noastră a fost 
:ă,.cu „asalt" de pionierii satului, j 
altui" a fost încununat de succes , 
strîngerea a 400 de kg. de ghindă. 1 

ifcbastă acțiune de strîngere a ghin- 1 
s-au evidențiat detașamentele de 

lieri Nr. 1, 4, 6 și clasa a Vil-a" i

Bîrna, aparatul preciziei. De acest 
lucru e convinsă si micuța pionieră > , ,._...
care execută o „cumpănă" ’cu cea mai 1 C.1^1 sPor,hy f ola,r dlnt Timișoara 

mare atentie /'?' lntelege rolul de adevarat orgamza-
' ’dor al vieții sportive școlare din locali

tate. Cu sprijinul ziarelor regionale 
’clubul a inițiat o competiție polisporti
vă (atletism, handbal, baschet, fotbal) 
|la care au participat reprezentativele 
școlilor medii timișorene. Primul loc și 

1 revenit Școlii 
In care zreîtret/eCmedii nr. 9 (director Fredolin Klein, 

au jprot de educ, fizică Adam Fischer), 
care a toD’izat 158 p; s-au clasat 

’apoi S. M. 2 cu 138 p. și S. M. 10 cu 
I program special de ed. fiz. 128 p. 
(A. GROSS — corespondent regional)

pionierilor
De fapt, care a fost impulsul acestui Jcupa pusă în joc au 

veritabil „asalt silvic" 
pionierilor — gingașe și delicate — < 
cotrobăit prin covorul de frunze pen
tru a aduna fructul pădurii? Pără în
doială nu o simplă pasiune botanical

„Din banii pe care pionierii —, 
ne informează în continuare corespon
dentul nostru — îi vor primi de la / Intîlnirea dintre școlile sportive 
Ocolul Silvic și de la D.C.A. (pentru) de elevi din Sibiu și Alba Iulia 
cele 200 kg de fier vechi adunate) își ' 
vor procura materiale necesare 
lui sportiv al școlii".

Pasiunea pionierilor pentru 
vorbește de la sine în limbajul __
poem emoționant. Tinerele mlădițe de/vilor participarea la cît mai multe com- 
la Măgura își flutură cravatele roșii Spetiți i. De curînd s-au desfășurat în
tre adierea pădurii ca niște ramurii trecerile dintre reprezentativele de volei 
proaspete spre SP,are. . jși gimnastică ale școlikjț sportive din

Este o adevărată simfonie de op'ti- (sibiu și Alba Iulia. La ambele disci- 
rnisint ’ pline, sibienii au fost mai Puni, fată

cerca- J Școala sportivă de elevi din Sibiu 
Cdesfășoară în acest an școlar o rodnică 

sport Jact>vdate. O preocupare permanentă a 
u/iuz Ccol,ducerii școlii este de a asigura ele-

rezultatele înregistrate : VOLEI: Sibiu 
— Alba Iulia 3—1 (fete) si 3—2 (bă
ieți). GIMNASTICA: Sibiu — Alba 
Iulia 163,95 — 152,30 (la băieți) și 
157,35 — 135,15 (la fete). La indivi
dual compus s-au remarcat concurenții 
Ovidiu Munteanu, Stamp, I. Ionescu, 
M. Ișan, F. Pantelie (Sibiu) și H. Ne
meș și D. Munteanu (Alba Iulia). nerilor handbaliști o activitate compe- 
(MIRCEA LUPUȚIU, corespondent), tițională continuă. Dar lucrurile nti s-att 

oprit aici. Pentru ca școlarii să-și în
sușească cît mai bine noțiunile legate 
de tehnica și tactica jocului, comisia a 
repartizat pe lingă fiecare echipă cite 
un instructor din rîndurile an
trenorilor, profesorilor de educație fizică 
sau jucătorilor fruntași din localitate. 
In acest fel au luat ființă 7 echipe 
școlare. După consumarea întrecerii 
pe primul loc s-a 'aflat echi
pa școlii nr 5, urmată de echipa școlii 
nr. 4. Competiția a relevat aptitudinile 
deosebite ale unor elevi ca Marcu, 
Csorvenka, Pesko, Kovacs, Puia, Lavu, 
Schich. Dintre instructorii echi-, 
pel or școlare reșițene trebuie re

marcați Ferenschutz, Fazekaș, SzucziK. 
(GH. DOBRESCU, corespondent).

Campionat interțcolar de handbal 
la Reșița

O inițiativă demnă de toată lauda a 
comisiei de handbal din Reșița este 
aceea de a organiza un campionat in- 
ter-școlar de handbal, sistem turneu, 
tur-retur. S-a asigurat în acest fel ti-

O mică „divizie" a celor mai mici 
atleți

desfășurat în 
campionat de 
rezervat echi- 
din localitate.

La Cîmpia Turzii s-a 
toamna acestui an un 
atletism sistem „divizie" 
pelor școlilor elementare 
La capătul celor trei etape, clasamentul
se prezintă astfel : 1. Șc. Elem. Nr. 3 
347 p ; 2. Șc. Elem. Nr. 1 302 p J 3. 
Șc. Elem. maghiară 260 p. Campionatul 
a prilejuit afirmarea cîtorva copii talen- 
tați, ca de pildă: Octavia Costea (13 
ani) 1,20 m la înălțime; Maria Giru- 
giu (13 ani) 49,9 sec. la 300m; Agne

ta Bojte (14 ani) 8,9 sec la 60 m 
Ileana Chețan (13 ani) 7,37 m Ia greu
tate; Nicuiae Crișan (13 ani) 1:15,4 
la 500 m; llie Hidișan 1,35 m la înăl
țime ; Liviu Macra 8,86 m la greutate.
(VIRGIL ȘTEFĂNESCU, corespon
dent). Nr. 3328



Vie activitate șahistă 
în Capitală

t^/Vidta echipei iugoslave Jesenice • Gavrilă I și Urseanu conduc in 
campionatul Capitalei S» întreceri studențești • Au început optimile 

de finală alei campionatului R.P.R. pe 1959
e:d4 6.C:d4 (Mutare recomandată de Ke- 
res în tratatul său de deschideri) 6...C:d4
7. D:d4 De71? (O continuare inedită, 
care pare să amelioreze simțitor jocul 
negrului, mai dificil în varianta cu
noscută 7...c5 8.De5-ț- De7 9.D:e7)
8. Nb3 (Altfel, cu c5 și b5 negrul cîș- 
tigă acest nebun) 8,..Cf6 9. Cc3 f:e4î 
(Negrul continuă inexact, trebuia mai 
întii 9...c5 10.De3 și apoi se lua pio
nul 10...f:e4 ll.Cd5 De5!) 10.Ng5 cG

Pe primul plan al activității șa- 
histe bucureștene o întîlnire 
internațională inter-cluburi. Mîi- 

he după-amiază, începând de la ora 
|17, în sala clubului Constructorul din 
totr. Lttca Stroici 13, pe șapte table de 
Șah se vor face primele mutări ale 
meciului Constructorul •— Jesenice 
'(R.P.F. Iugoslavia).

In echipa iugoslavă, campioană a 
Sloveniei, joacă trei finaliști ai cam
pionatului național — Kocevar, Vos- 
pernik și Grosek — ca și puternica 
jucătoare Loiska Pongrac. In comple
tarea cărții de vizită a oaspeților tre
buie citat succesul obținut acum un 
lan 'in turneul de la Lacul Garda 
'(Italia) în care au ocupat primul loc 
din 12 echipe din diferite țări.

Partide decise rapid și surprize 
an caracterizat ultimele întîl- 
niri ale campionatului de șah 

al Capitalei. Sîmbătă, în runda a 
lX-a, Gavrilă I a arătat din nou că 
se află în formă, cîștigînd în cel mai 
spectaculos stil partida sa cu Ro
taru. El are acum 6 puncte și împarte 
șefia în clasament cu Urseanu, în
vingător și el în fața lui Kapuscins
ki. Luptînd nu numai cu Ciocfltea, ci 
și cu o grea criză de timp, Pușcașu 
a găsit soluții rapide la tabla, de 
șah, înregistrând o neașteptată victo
rie. In celelalte două partide, înche
iate în cele 4 ore de joc, Nacht J-a 
învins pe Rădulescu, iar Georgescu 
și Pavlov au făcut remiză. Ultimul 
ocupă acum locul III în clasament cu 
5 puncte și o partidă întreruptă a 
doua oară Ia Botez Intr-uri final com
plicat de dame și cai.

Dintre realizările cele mai bune ale 
lui Pavlov este partida miniatură'cîș- 
tigată în fața lui Nacht în runda 
precedentă, care conține o foarte In
teresantă nroblemă de deschidere:

Partida Spaniolă: Pavlov—Nacht l.e4 
e5 2.Cf3 Cc6 3. Nb5 a6 4.Na4 f5 544

încă un record republican la atletism
Atunci dnd, nu de mult 

am publicat bilanțul at
letismului nostru, consi
deram că puținele zile 
care rămăseseră . pînă la 
încheierea anului 1958 nu 
mai puteau aduce modi fii 
cări in listele statistice, 
lată însă că vineri după- 
amiază, în Capitală, a 
fost înregistrat un nou 
record al R. P. Romine 
pentru juniorii de categ. 
a 11-a (15—16 ani). In 
acea zi, în cadrul unui 
concurs desfășurat pe sta
dionul Tineretului, elevul 
Petre Astafei (Clubul spor
tiv școlar) a realizat 
performanța de 3,62 m la 
săritura cu prăjina. Acest 
rezultat întrece cu 10 cm 
vechiul record al juniori • 
lor „mici" care-i aparți
nea tot lui din acest an. 
In cadrul aceluiași con
curs, Afanasie Savin a 
obținut cu 3,55 m un re-

cord personal, super ior-cu 
13 cm celei mai bune per* 
formanțe ale sale. Rezul
tatele acestor tineri sări
tori sînt deosebit de pro
mițătoare și oglindesc 
cum nu se poate mai 
bine munca intensă de 
pregătire pe care ei au 
efectuat-o de-a lungul a- 
cestui an, sub conduce
rea prof. Dumitru Gîr
leanu.

Și pentru că veni vorba 
de prof. Gîrleanu, el în
suși săritor fruntaș, se 
cuvine să-i subliniem ini
țiativa sa de a înființa 
un centru de antrenament 
pentru săritorii cu prăji
na. Cu sprijinul Școlii 
Sportive de Elevi din Ca 
pitală, D-tru Gîrleanu a 
amenajat la stadionul Ti
neretului 5 gropi pentru 
săritura cu prăjina și a 
recrutat din rîndul elevi
lor o serie de tineri înce-

pători care au arătat 
reale aptitudini pentru a- 
ceastă probă. Cu aceștia 
a început lucrul. Treaba 
n-a mers ușor de la înce
put, dar cu timpul băieții 
au deprins „tainele" să
riturii cu prăjina și o 
dată cu trecerea anilor 
rezultatele lor sportive vor 
fi din ce în ce mai bune. 
Cei mai buni elevi ai 
prof. Gîrleanu sînt: Petre 
Astafei (16 ani) 3,62 m, 
Afanasie Savin (16 ani) 
3,55 m, Eugen Simione6- 
cu (15 ani) 3,10 m, Vili 
Mathias 3,40 m etc.

Timpul rece nu mai 
permite continuarea în 
aer liber a „lecțiilor" 
de săritură cu prăjina. 
Pentru aceasta centrul 
de antrenament al prăji- 
niștilor a fost mutat în 
sala Floreasca II. Acolo, 
în fiecare marți și vineri 
de la 10,30 prof. Gîrlea-

nu. poate fi întâlnit ală
turi de. devii săi. El și-a 
manifestat speranța că 
numărul acestora va creș
te chiar în această iarnă 
și pentru aceasta ne-a și 
rugat să anunțăm pe toți 
tinerii care doresc să se. 
specializeze în săritura 
cu prăjina că... sala Flo
reasca le stă la dispozi
ție.

Profesoara Maria Mic- 
lea, fostă atletă fruntașă, 
conduce și ea un centru 
de antrenament pentru 
copii, vara la stadionul 
23 August, iar iarna în 
sala Floreasca (lunea și 
joia de la 8—12) ocupîn- 
du-se cu predilecție de 
probele ei de specialita
te, alergările de semi- 
fond. Sînt două exemple, 
frumoase, care se cer ur

mate și de alții...
R. V1LARA

Campionatul republican de handbal red

Turneul de handbal redus 
de la Wroclaw

Duminică seara a început turneul de 
handbal redus de la Wroclaw (R. P. 
Polonă) la care — alături de forma
țiile Radnicki Belgrad, AZS și Slash 
— participă și echipa Dinamo Bucu, 
rețti. In primul meci susținut în com
pania echipei AZS; dinamoviștii au re
purtat o victorie categorică, entuzias- 
mînd prin jocul lor pe numeroșii spec
tatori prezenți în tribunele sălii clu
bului Slask. După ce au condus cu 
8—5 în prima repriză ei și-au mărit 
avantajul terminînd partida cu un scor 
concludent: 19—6. Acest rezultat con
firmă valoarea echipei noastre care și 
în întrecerile din cadrul campionatului 
republican de handbal redus s-a dove
dit cea mai bună formație. Punctele 
Învingătorilor au fost înscrise de luă- 
nescu (4), Covaci (3), Sitnion Pom- 
piliu (3), Liviu Stănescu (3), Costa- 
che (2), Martini (2), Ristoiu și Po
pescu.

luptei) 12.N:d5! (Sacrificiu natural, 
fiindcă după 12...c:d5 13-.C:d5 atacul 
albului pe coloana „d“ cîștigă imediat) 
12...Ng4 1343 c:d5 14.C:d5 Td8 15. 
N:f6 g:f6 16. f:g4 Dc5 17J9:f6 (CÎȘ- 
tiga de asemenea și 17.C:f6-ț-) 17... 
T:d5 18.De6+ ” " '
2O.Rbl Tf8 21.
dat.

Campionatul 
miază în sala 
partidelor din runda a X-a.

In vederea întrecerilor șahiste u- 
niversitare pe țară care vor avea* 
loc in vacanța de iarnă la Si

naia, studenții bucureșteni și-au de
semnat reprezentanții atît la concur- 

’ sul pe echipe cit și la cel individual 
Dintre cele cinci pretendente la pri-- 

mul Ioc, echipa studenților medici* 
niști s-a dovedit a fi mai omogenă, 
cîștigînd și întîlnirea decisivă cu re
prezentativa Politehnicii. Clasamentul 
final se prezintă astfel : 1. Medicina, 
17 p.j 2. Construcții 15 p.j 3. ~
tehnica 10 p.; 4. I.S.E. 8 p.; 5. 
titutul C.F.R. 0 p. Primele două 
calificat în- faza finală. ' •

In. concursul individual s-au 
ficat câștigătorii celor două grupe,, 
studenții C. Scurtu (Universitatea Q.L 
Parhon) și Gh. Varabiescu (Institu
tul de Științe Economice).

In Capitală a început desfășura
rea primei etape a campionatu
lui republican individual mascu

lin de șah — optimi de finală. In pre
zent se desfășoară jocurile primelor 
patru grupe, care au loc î,n următoa
rele săli: Casa de Cultură a Studen
ților (caii. Plevnei 61), clubul Sta
tistică (str. Covaci 3), clubul Voința 
(str. Enăchiță Văcărescu 20).

Duminică încep și întrecerile pe 
echipe ale campionatului republican. 
In faza pe Capitală participă 24 de 
echipe împărțite în patru serii.

Ne7 19.T:d5 De3+ 
Thdl și negrul a ce-

continuă azi după-a- 
Dinamo cu disputarea

Poli- 
Ins-- 
s-aii

caii-.

Săptămînă de săptămână, în Bucu
rești — csa și în alte orașe ale țării 
— sînt programate întreceri de hand
bal contînd pentru campionatul re
publican. Firește, pentru echipele par
ticipante sistemul de disputare a jocu
rilor finale nu prezintă nici o rtelă-

finiale ? Să amintim faptul că întrece
rile din cadrul campionatului republi
can de handbal redus au început, de 
fapt, prin luna septembrie cu jocu
rile raionale și au continuat cu fa
zele regionale (unele disputate încă 
în aer liber, altele fiind în desfășu-

Fază din meciul Rapid — Acvila, desfășurat în cadrul ediției trecute a 
concursului republican

spec- 
de a 
plus 

prime

murire. In schimb, unii dintre 
tătari ne-au mărturisit dorința 
cunoaște câteva amănunte în 
despre turneul firial al acestei
ediții a campionatului republican de 
handbal redus. O dorință firească, mai 
ales că ne apropiem tot mai mult de 
acest eveniment.

Deci, cine va participa la jocurile

rare la sadă). La jocurile finale — 
atît la băieți, cit și la fete — urmea
ză să ia parte oîte opt echipe. Pen
tru orașul București sistemul de ca
lificare este următorul : două echipe 
se vor califica direct (după toate 
probabilitățile acestea vor fi Dinamo 
și C.S.U.) pentru jocurile masculine. 
După ce vor lua sfîrșit jocurile tur-

retiur — care se desfășoară în f 
zent în Capitală — va urma un 
raj între primele 3 clasate din pr: 
grupă și cîștigătoarea grupei a d< 
Cea de a treia echipă clasată di 
acest baraj va intra în jocurile in 
regionale de calificare (care vor 
vea loc tot în București). La f 
fiind vorba de o singură serie în f 
orășenească, se califică direct prin 
două clasate, iar a treia part 
calificările pe care le va găzdui C 
șui Stalin. Centrele pentru desfă 
rarea bara jurilor interregionale sî 
București și Tg. Mureș pentru băi 
Timișoara și Orașul Stalin pen 
fete. Astfel, la jocurile finale 
participa, la băieți, primele două i 
sate din București, primele două« 
pe din Timișoara, prima din regiu 
Sta'lin, restul de 3 urmînd să fie : 
bilite după jocurile din cele două c 
tre de calificare. Cele opt echipe 
minine care își vor disputa titlul 
campioană a țării vor fi din Bu 
rești (2), Timișoara (1), Orașul S 
lin (2), Tg. Mureș (1) plus di 
echipe care se vor califica la 
Stalin și Timișoara.

Acest 
jocurile 
nimerit, 
rilioare
participarea echipelor 
Un motiv în plus să 
tares jocurile din cadrul turneului 
nai al campionatului care va înc 
la jumătatea lunii februarie.

sistem de calificare 
finale s-a dovedit a fi 
el asigiKind 
a echipelor

Ort

per 
fC4 

o exigentă 
și nefai
slab pregrt 

așteptăm cu

Unele probleme ridicate de desfășurarea 
invățămintulni politic de mase U.C.F.S. in Capitală
Una din măsurile cele mai 

importante luate pentru îm
bunătățirea muncii de edu

cație și propagandă în cadrul 
organizațiilor noastre sportive este 
înființarea cursurilor de învăță- 
mînt politic de mase UKIF'.S. La a- 
ceste cursuri, care au început cu a- 
pro e trei luni în urmă, iau parte 
activiștii sportivi, antrenorii și mem
brii cluburt'dir sportive. Deschiderea 
anului de învățămîint politic U.C.F.S. 
a fost primită cn deosebit interes de 
cadrele mișcării noastre sportive. De 
acest lucru ne-am putut convinge și 
aoum cîteva zile, partioipînd la o șe
dință organizată de consiliul orășenesc 
U.C.F.S. București. Cu toate că tema 
era generală : „Analiza muncii de edu
cație și propagandă în cluburile și 
colectivele sportive", participant s-au 
ocupat cu precădere, atît în informă- 
-rile prezentate cît și la discuții, de 
problemele învățămîntului politic ue 

imase U.C.F.S. Ă reieșit cu claritate 
ică asigurarea bunei desfășurări a în- 
'vățămînlului politic reprezintă în mo
mentul de față sarcina principală a 
comisiilor de educație și propagandă 
din cluburi sau de pe lingă consiliile 
1U.C.F.S.

In majoritatea cluburilor sportive 
bucureștene se acordă atenția 
cuvenită acestei probleme. Exem

plul cel mai bun îl constituie clubul 
Dinam» care, nu numai că a deschis 
primul anul de învățământ politic de 
mase U.C.F.S., dar a și luat măsuri 
pentru o cît mai bună desfășurare a 
cursurilor. Lecțiile se desfășoară cu 
regularitate, din două în două săptă
mâni. Pentru cele 19 grupe de cu. sanți au 
fost desemnați propagandiști, oare se 
pregătesc temeinic atît pentru preda
rea lecțiilor cît și pentru seminarii. 
înaintea seminarii-lor se dau consul
tații pentru lămurirea problemelor im
portante. La cabinetul tehnic al clubu
lui cursant ii pot găsi lecțiile, iar Ia 
bibliotecă întreaga bibliografie nece
sară. Dintre sportivii din-amoviști care 
dovedesc o sîrguință deosebită Sa în
vățământul politic, amintim pe : Dobai, 
Bădica, Neagu și Maria Zotu (atletism), 
Apostol (volei), Maria Olteanu și 
Gheorghiu (gimnastică), Ciobotaru și 
Mariuțan (box) și alții. învățământul 
politic de mase U. C. F. S. se 
desfășoară în bune condițiuni și la 
dublii Rapid. Aici s-a luat măsura ca 
la fiecare ședință să asiste și respon
sabilii cu educația și propaganda din, 
birourile secțiilor. Astfel, ei pot avea 
o imagine clară asupra frecvenței și 
pregătirii sportivilor pentru seminarii.

Pînă în prezent s-au prezentat foarte 
bine la învățământul politic Siportivii: 
Ion Langa (fotbal), Florin Cucoș (bas
chet), Cristodor Popescu (canotaj), 
Elena Brînzei (handbal) și alții.

Modul cum s-a desfășurat până în 
prezent învățământul politic de 
mase U.C.F.S. în Capitala ri

dică o serie de probleme a căror dis
cutare va contribui, fără îndoială, la 
îmbunătățirea situației actuale. O pri
mă problemă este: cine sînt înscriși 
la cursuri și care este frecvența lor ? 
Ei bine, în unele locuri nu au fost 
respectate instrucțiunile Biroului Con
siliului General U.C.F.S. care arată 
că la cursurile de învățămînt politic 
de mase U.C.F.S. pentru sportivii din 
cluburi trebuie să participe toți spor
tivii, cu excepția celor încadrați în 
învățământul de partid. Cum altfel, 
decît ca o nesocotire a acestor in
strucțiuni poate fi calificată starea 
de lucruri de la clubul Voința, unde 
din totalul de 280 de sportivi doar 
90 sînt înscriși la curs ? Dar din a- 
ceșția 90, doar un sfert participă la 
lecții — după datele arătate de res
ponsabilul cu munca de educație și 
propagandă a clubului. Conducerea 
clubului Voința trebuie să ia măsuri 
grabnice pentru a lichida această ati
tudine de subestimare a învățămih’tu-

lui politic de mase U.C.F.S. Nesatis
făcătoare este participarea sportivilor 
și la cursul ce are Ioc la clubul Re
colta. Doar 55—70% din cei înscriși 
au o frecvență regulată. La clubul 
Metalul M.I.G., unde s-au obținut 
unele rezultate bune în învățământul 
palitiic, există totuși secții — ca de 
pildă cele de box și alpinism — care 
absentează în întregime de 5a curs. 
De asemenea, conducerea clubului a 
admis cu prea multă ușurință ci 
sportivii secțiilor de rirgbi și box să 
nu facă parte din cursul ce se desfă
șoară la club.

O deosebită importanță pentru buna 
organizare a învățămîntului politic 
U.C.F.S. o are evidența clară a celor 
care iau parte la lecții, urmărirea 
modului cum se prezintă ei de la o 
lecție la alta. Dar despre ce evidență 
poate fi vorha la clubul Voința, unde 
prezența se face pe bilețele de hîrtie 
sau la Metalul, unde, de asemenea, nu 
există cataloage de prezență ? In 
alte -locuri propagandiștii au cataloage 
dar, din păcate, în ele întîlnim și multe 
note slabe ale unor sportivi. Este greu 
de înțeles de ce, cu toate condițiile 
bune de pregătire pe care le au asigu
rate, sportivii dinamoviști Aurel Za- 
han, Vasile Weiss, Constantin Grece- 
scu, Alexandru Vasile, se prezintă la 
seminarii fără a-și fi însușit lecțiile 
predate.

Cu deosebită atenție trebuie urmă
rită participarea antrenorilor la 
învățăminte! politic de mase 

U.C.F.S. Datoria antrenorilor este nu 
numai de a frecventa lecțiile și de a se 
pregăti temeinic pentru ele, ci și de

a se interesa îndeaproape de atitu 
nea elevilor lor față de învățăm 
tul politic. Exemple demne de lat 
■sînt în acest sens antrenorii: M. I 
hăilescu, Fr. Coooș, C. Nour, I. Ko 
Cr. Giurculesou (Dinamo), Grig 
Costescu, Romulus Ghiurițan (Rap 
și alții. Sînt însă și antrenori cări 
ie este indiferent dacă sportivii de c 
se ocupă participă sau nu la învă 
mântui politic. Este cazul antrenor 
Arthur Horacek și Frank! RoT: 
(Recolta), Carol Korcek, Anton G 
man, Menas Bore! și Nlcolae Vo 
(Dinamo) și alții. Mai gravă este < 
tudinea antrenorilor care subestimes 
învățămîntul politic de mase U.C.F 
și, sub diferite pretexte, nu frecvente, 
cursul. In această categorie intră 
special antrenorii colectivelor sport 
care au fost atașați pe lingă grup 
de antrenori ale diferitelor clubt 
Cei mai muilți s-au prezentat dear 
lecția de deschidere iar apoi, profit5 
de faptul că nu s-a exercitat un ci 
trol permanent din partea consilii 
raionale U.C.F.S., au lipsit. Ce fel 
exemplu poate oferi elevilor săi ani 
norul de fotbal Asadurian, de la „K 
ment Gottwald", dacă nu a parifei 
la nici o lecție de învățămînt poli 
U.C.F.S. ? Această mentalitate a i 
trenorilor care se consideră „tehnici 
puri" trebuie aspru combătută. Ant 
norii noștri sînt înainte de toate « 
eatori ai tinerei generații și în acea 
calitate au datoria de onoare de a 
ridica neîncetat nivelul cunoștințe 
politice, ideologice, pedagogice, de 
însuși învățătura marxist-leninisi. . 
burile și colectivele sportive precun



La încheierea sezonului fotbalistic

l.-Cîteva considerajiuni de ordin general
O nouă și valoroasă promoț 

de jucători la popice

nece- 
in-

Ici-colo, îndemnate de vremea ne
sperat de bună, mai afes pentru a- 
ceastă lună care în mod obișnuit a- 
duce troiene de zăpadă, unele echipe 
de fotbal își continuă activitatea prin 
jocuri amicale. De fapt însă, sezonul 
fotbalistic este încheiat, iar în aceste 
zile toți cei care au un rol activ în 
viața fotbalului nostru — jucători, an
trenori, conducători de echipe, arbitri 
— desigur că aruncă o privire retro
spectivă asupra activității din acest 
an și în special din toamnă.

O analiză este cu atît mai 
sară cu cât ea urmează unei 
tense activități fotbalistice interne și 
internaționale, care ne-a adus și 
satisfacții dar și dezamăgiri. Firește 
că în fotbal, nu poți avea numai sa
tisfacții deși aceasta este de dorit. 
Totul este însă ca munca să fie dusă 
de așa manieră, să fie astfel organi
zată, incit pînă la urmă balanța să 
încline mai mult spre aspectele po
zitive. .

C >: s.derăm necesar să arătăm de 
la început că prin constituirea fede
rației de fotbal sportului cu balonul 
rotund i s-a asigurat forma organi
zatorică corespunzătoare. Nu-i nevoie 
de cifre de bilanț pentru a demonstra 
acest lucru, dar este absolut necesar 
să subliniem că munca dusă într-o 
formă organizatorică nouă are de fă
cut față unor dificultăți inerente ori
cărui început. De aceea, rezultatele 
așteptate întârzie într-o oarecare mă
sură. Eforturi s-au făcut și se vor 
mai face pentru îmbunătățirea conti
nuă a activității fotbalului nostru. 
Dar este vorba de sportul cel mai 
popular, cel mai iubit de mase, așa 
că se cere un plus de efort din partea 
tuturor factorilor cu răspundere pen
tru ca fotbalul să ne dea satisfacții 
din ce în ce mai mari.

Și cînd spunem acest lucru ne gîn
dim atît la campionat — baza acti
vității fotbalistice — cit și la nruiu- 
rile internaționale, care reflectă, în 
fond, pregătirea și comportarea jucă
torilor în întrecerile de campionat.

Incontestabil că activitatea compe- 
tiționată din acest an și în special 
prima parte a campionatului pe anul 
1958—59 a fost interesantă sub as
pectul întrecerii între echipe. Lupta 
sportivă s-a desfășurat sub semnul 
unei echilibrări de forțe și acest lu
cru se constată privind clasamentul. 
Nu există echipă care să se 
tanfat, nu există echipă care 
fi cunoscut înfrîngerea. Din 
însă — și aceasta constituie 
concluzie — această regrupare 
țelor nu este urmarea 
ca valoare de jos în sus, ci ea 
prezintă un fenomen invers: 
ca echipele mai slabe 
<a valoarea celor bune, 
armă au avut „căderi", 
mai fericit caz, fiecare 
bătut o jumătate 
cuvinte, în același 
au progresat, iar 
din valoarea lor 
sau Progresul, de 

fi dis- 
să nu 
păcate 
prima 
a for-

unei nivelări 
re- 

în loc 
să se ridice 
acestea din 
Sau, în cel 
parte a stră-

de drum... Cu alte 
timp, unele echipe 
altele au pierdirt 

din trecut. C.C.A. 
pildă, au avut în

colegiile de antrenori trebuie să ana
lizeze atitudinea acelor antrenori oare 
nu dau atenția cuvenită învăiămîntu- 
lui pJ.tic de mase U.'.F.S. și să U 
măsuri hotărîte.

esponsabili; cu munca de educație 
și propagandă din cluburi, co
misiile de educație și propagan

da, trebuie să se preocupe de calita
tea învățământului politic de mase 
U.C.F.S. Lecțiile primite din partea 
secției de propagandă a U.C.F.S., în
soțite de o amplă bibliografie, consti
tuie pentru propagandiștii cursurilor 
doar malerialiui! de orientare, pe baza 
cărora aceștia trebuie să întocmească 
expuneri corespunzătoare nivelului 
cursantelor, expuneri legate de reali
tățile din clubul sau organizația 
U.C.F.S. respectivă.

în lumina instrucțiunilor Biroului 
Consil ului General U.C.F.S., în învă
țământul politic U.C.F.S. sînt angre
nați doar activiștii salariați, antreno
rii și membrii cluburilor sportive, ur- 
mînd ca sportivii din colective să fie 
încadrați în formele de învățământ de 
partid sau U.T.M. la locul de produc
ție. Totuși, unele consilii de colective 
sportive ale unor mari întreprinderi au 
luat inițiativa de a organiza cursuri de 
învățămînt politic pentru sportivii frun
tași. Așa s-a făcut, de pildă, la 
Complexul C.F.R. Grivlța Roșie unde 
s-a organizat o grupă de învățămînt 
politic U.C.F.S. a rugbiștilor și boxe
rilor. Această inițiativă este, după pă
rerea noastră, bună. Participarea în 
comun la învățământul politic contri
buie la o mai puternică sudare, la o 
mai bună închegare a colectivului.

turul campionatului comportări sub ni
velul la care se situaseră în alte cam
pionate. Unii jucători sînt „uzați", iar 
jocul de ansamblu a scăzut ca ritm 
și valoare tehnică. Dimpotrivă, U.T.A. 
sau Dinamo Bacău ău fost echipe care 
— datorită unei preocupări în această 
direcție — au urcat pe scara valorică, 
apropiindu-se de formațiile fruntașe 
și luptând de la egal la egal cum 
s-a și văzut, nu numai prin prizma 
rezultatelor tehnice, ci și prin aceea 
a jocului de calitate.

Pe de altă parte, sînt echipe care 
manifestă un regres îngrijorător. Ne 
gîndim în primul rînd la Știința Ti
mișoara care în campionatul trecut a 
candidat la primul loc, pentru ca în 
ediția actuală să lupte din greu în 
partea a doua a clasamentului, nu 
chiar atît de departe de zona retro
gradării. Aproape aceeași transforma
re s-a putut vedea și la 
roșu.

In
(ceea 
cît și 
bile) 
competiționai serioase deficiențe

Steagul

codașe 
înțeles),

a doua 
că f»t- 
încă pe

evidente

general, atîit echipele 
ce în parte e mai de 
cele fruntașe (mai puțin scuză- 
au vădit de-a lungul sezonului 

de 
ordin fizic, tehnic, tactic și moral și 
de voință, pe oare le vom arăta mai 
jos. Înainte însă, trebuie să subli
niem că aceste lipsuri au fost prezente 
și în concluziile trase după alte edi
ții ale campionatului. Deci este vorba 
de lipsuri mai vechi, care n-au fost 
eliminate și care ne duc la 
concluzie generală și anume 
balul nostru nu se dezvoltă 
măsura așteptărilor.

Aceste lipsuri, mai puțin 
în întâlnirile interne au ieșit în re
lief cu prilejul confruntărilor inter
naționale și mai ales, recent, în tur
neul comliinatei buoureștene în An
glia. Meciul cu R.P. Ungară (în care 
reprezentanții noștri au avut o com
portare bună, pierzînd la limită și în 
condițiuni inegale în raport cu ad
versarul) a subliniat lipsa de calm, 
de putere de concentrare și de ex
periență. întâlnirea cu Turcia — fa
vorabilă sub raportul scorului final — 
a semnalat totuși lipsuri tehnice și 
fizice. In fine, turneul din Anglia a 
sintetizat toate lipsurile principale 
fotbailiștilor noștri. Acest lucru 
putut face cu atît mai clar cu 
combinata bucureșteană a întîlnit 
mafii ale unui fotbal care în momen
tul de față parcurge o perioadă 
reviriment și progres evident, 
toate aspectele.

Raportul conducerii delegației 
tre sportive în Anglia, arătînd 
rile combinatei, care „a dat în An
glia ceea ce putea da la valoarea ei, 
a unei formații alcătuită de două 
litrii și numai cu două meciuri grele 
în picioare", a subliniat lipsurile prin
cipale generale ale fotbaliștilor noș
tri, toate strâns legate de procesul 
de instruire și antrenament în colec
tivele și cluburile sportive. După pă
rerea noastră, aceste lipsuri sînt ur
mătoarele :

1. insuficientă pregătire fizică, atle-

ale 
s-a 
cit 

for-

de 
sub

noas- 
lipsu-

Totodată, se poate efectua un control 
direct și eficace asupra comportării 
sportivilor fruntași din colective ia 
învățămintul politic. Atunci cînd consi
liile colectivelor sportive care au echi
pe sau sportivi de performanță și-au 
asumat obligația de a organiza aceste 
cursuri, ele trebuie să manifeste o deo
sebită exigență față de desfășurarea 
lor cu regularitate, fată de nivelul lec
țiilor, față de pregătirea sportivilor. 
Consiliile colectivelor sportive au da
toria să ceară tot sprijinul în această 
privință din partea organizațiilor de 
partid și să țină o legătură perma
nentă ou organizația U.T.M.

Ne aflăm la începutul primului an 
de învățămînt politic de mase
U.C.F.S. Experiența de pină 

acum dovedește totuși că există 
toate posibilitățile pentru ca învăță- 
tnîntuil poditic U.C.F.S. să se situeze în 
toate organizațiile sportive la nivelul 
atins în organizațiile fruntașe.

Peste câteva zile intrăm în anul pre- 
olimpic 1959, anul unei bătălii hotărî- 
toare pentru pregătirea sportivilor de 
frunte ai țării în vederea Jocurilor 
Olimpice. In această perioadă trebuie 
intensificate eforturile pentru educarea 
patriotică și cetățenească a sportivilor, 
învățământul politic de mase U.C.F.S. 
reprezintă un mijloc important de edu
care a cadrelor mișcării noastre spor
tive, de aceea organizațiile U.C.F.S. 
au datoria să ia toate măsurile pentru 
ca învăfămîntul politic de mase 
U.C.F.S. să se desfășoare la nivelul 
cerințelor. 

tică, mai ales forța, viteza și detenta. 
De asemenea, trebuie subliniată și gre
șita înțelegere a jocului atletic, a 
folosirii corecte a forței corporale;

2. tehnica individuală rămasă mult 
în urmă și neadaptată la cerințele 
jocului modern, în mișcare. (Se vădește 
încă predilecție pentru pase scurte; 
imprecizie în pase, mai ales în cele 
lungi; joc cu capul, slab dezvoltat; 
tras la poartă slab ca frecvență și 
precizie; control at balonului. în ge
neral, static; procedee tehnice legate 
de posturi insuficient însușite etc.);

3. gîndire tactică slab dezvoltată, 
(jucătorii localizează jocul pe o parte, 
nu fac schimbări de joc de pe o parte 
pe alta; jucătorii își consideră misiu
nea încheiată atunci cînd își îndepli
nesc sarcinile legate de post și nu 
rămîn mai departe în joc, nu urmă
resc fazele etc.);

4. lipsa puterii de concentrare și a 
calmului; existența unei emotivități 
accentuate exprimată în joc crispat, 
mai ales în momente decisive; proble
ma conștiinciozității și a spiritului de 
răspundere în pregătire, a vieții spor
tive, etc.

Acestea sînt, în linii mari, conclu
ziile care se desprind din activitatea 
fotbalistică internă și internațională și 
de care ne vom ocupa pe rînd în nu
merele noastre viitoare.

După întîlnirile cu baschetbaliștii iugoslavi

Aspecte pozitive și negative din comportarea jucătorilor romii

Folbert încearcă să-l depășească prin dribling pe Nicolici.
Intîlmirea internațională disputa

tă duminică seara intre reprezenta
tivele masculine ale R.P. Romîne și 
R.P.F. Iugoslavia ne-a oferit prilejul 
să constatăm încă o dată că basche
tul romînesc are o valoare bine de
finită pe plan european și că fru
moasele performanțe înregistrate în 
ultimii ani pot ti îmbunătățite și de 
acum înainte. Gînd facem această 
afirmație ne gîndim la aspectele 
tehnice, tactice, fizice și morale evi
dențiate de această întîlnire, în care 
baschetbaliștii romîni s-au compor
tat bine și au realizat o categorică 
victorie. Aceasta ne apare cu atît 
mai valoroasă, dacă 
echipa iugoslavă s-a 
formă foarte bună, a avut avantajul 
unei medii de înălțime superioare și că 
a luptat din toate puterile, pe par
cursul întregului meci. Oaspeții s-au 
dovedit buni tehnicieni și datorită 
jocului simplu, dar decis și eficace, 
au ținut pasul cu echipa noastră, 
avînd în permanență tendința de a o 
egala și învinge.

Reprezentativa R.P. Romîne a fă
cut unul din cele mai bune 
din ultima vreme, sub toate 
tele. In mod deosebit trebuie 
niată însă comportarea apărării, care 
a fost handicapată de media înălțimii 
inferioară echipei oaspete. In meciul 
de duminică baschetbaliștii romîni au 
reușit să cîștige peste 75% din min
gile ricoșate la ambele panouri. Acest 
lucru a fost posibil datorită atenției, 
plasamentului și desigur combativită
ții deosebite.

Un capitol 
vat înaintării, 
de sîmbătă cu 
de duminică cu R.P.F. Iugoslavia a 
înscris un mare număr de puncte și 
a realizat procentaje mulțumitoare. 
In întîlnirea cu selecționata Bel
grad, selecționata Capitalei a în
scris 75 de puncte (procentaj la a- 
runcări din acțiune 45,30%) iar în 
întrecerea cu R.U.F Iugoslavia a 
realizat 81 de puncte cu procentaj 
de 45%. Și totuși1, în aceste două 
meciuri jucătorii care ne-au repre
zentat au avut comportări deose-

ne gîndim că 
prezentat în

jocuri 
aspec- 
subli-

special trebuie rezer- 
care atît în partida 

Belgrad, cît și în cea

noutăți ne-a oferit primul con- 
republican rezervat tinerilor po-

Ce
curs
picari? In primul rînd, îmbucurătoarea 
constatare că în sportul popicelor, 
considerat pînă acum cîțiva ani dis
ciplina celor vîrstnici, a apărut o nouă 
generație de sportivi valoroși. Sîm
bătă și duminică, cei 48 concurenți 
veniți în Capitală din 12 orașe ale 
țării au demonstrat talent, o mare 
putere de luptă și, ceea ce e specific 
tineretului, multă voință de afirmare. 
O remarcă în plus: marea lor majo
ritate așterne bila drent, cu mișcări 
lente și coordonate, adică au deprins 
un stil curat, ceea ce ne îndreptățește 
să sperăm că antrenîndu-se, în conti
nuare, cu aceeași conștiinciozitate, vor 
urca treptele consacrării.

In evoluția celor mai tineri popicari 
ai țării am întrezărit și o serie de de
ficiențe, inerente scurtei lor experiențe. 
Să începem cu cîștigătorii trofeului 
„Cupa 30 Decembrie". C. Vînătoru 
(Ploești) practică acest sport numai 
de doi ani. El s-a clasat pe primul 
loc cu un procentaj de 397 p.d. (100 
bite mixte). In general, posedă un 
stil elegant și imprimă bilei o ușoară 
înșurubare care, în momentul intrării 
ei în spațiul popicelor, poate da țm 
randament mai mare. Dar G, ,Vînătoru 
minimalizează aceste calități prin fap
tul că lansează bila cu prea multă 
forță. O greșeală similară comite și 
I. Balogh (Petroșani), M. Sandu 

bite. Sîmbătă, am văzut o echipă 
care și-a bazat acțiunile doar pe a- 
runcări de la distanță, semi-distanță 
și pătrunderi, iar pivoții au fost 
total neglijați. Cît de necesară era 
tltiliz.irea loit în permanență s-a 

văzut în ultimele zece minute în 
care Novacek a înscris 15 din tota
lul de 17 puncte realizate de el în 
tot meciul. In plus, el a reușit să-i 
determine pe Konjovici și Djurici 
să-i facă greșeli personale care au 
dus la eliminarea acestora. Mai e- 
videntă a reieșit necesitatea împle
tirii aruncărilor de la semi-distanță, 
a pătrunderilor și contraatacurilor 
cu jocul pozițional cu pivot, în par
tida cu reprezentativa R.P.F. Iugo
slavia. In afara faptului că a înscris 
29 de puncte, Novacek i-a silit pe 
apărătorii iugoslavi să-i comită nu- 
meroaase faulturi (28!) care 
dus la descompletarea echipei 
fost eliminați pentru cinci greșeli 
personale Djurici și Dragojlovici). 
In plus, baschetbaliștii din echipa 

au
(au

Zileie trecute ne-a vizitat la redac
ție boxerul Iosif Demeter care, nu de 
mult, a fost criticat pentru atitudinea 
nesportivă avută cu prilejul meciului 
dintre echipele C.F.R. -ț- Cetatea 
Bucur-Spartac. După ce și-a exprimat 
regretul în legătură cu cete petrecute 
în ring, Iosif Demeter ne-a rugat să 
publicăm scrisoarea de răspuns, 
urmare, a criticii publicate în ziarul 
nostru.

„îmi însușesc critica făcută în zia
rul „Sportul popular". Fără să încerc 
a mă apăra, vreau să revin cu toată 
sinceritatea asupra actului pe care 
1-atn comis și pe care eu însumi îl 
înfierez ca pe un act neportiv. Pri
vind retrospectiv ultima fază a în- 
tilnirii mele cu Marin Ion, vreau sa 
arăt că gesfu.1 meu a urmat după o 
lovitură primită la ceafă, pe care ar-

ca

(Buc.). G. Mălan (Oradea), spre 
sebire de popicarii arădeni L. I 
gyesy și I. Hasz care lansează 
cu mișcări largi și armonioase.

Stela Gheciov (Buc.), în etate d< 
ani, a cîștigat concursul cu un 
mai mult decît mulțumitor: 365 
după ce Ana Rozsnyai (Cluj) — 
p.d., Ana Crîc (Tim.) — 352 p.d. 
Ana Dumitrescu (Buc.) — 352 p 
i-au dat multe emoții. Aceste jucăti 
au realizat procentaje apropiate 
cete mai bune rezultate ale băieț 
tocmai pentrucă au imprimat bite 
viteză mai nucă și au arătat o 
mare precizie în tehnica lansării.

O carență generală: lipsa de c. 
La băieți, primul a deschis concu 
C. Vînătoru, care a tras lejer și a 
lizat un procentaj pe măsura posibil 
ților lui. Ceilalți 23 jucători însă, prii 
care se numără și o serie de spoi 
care au realizat în actualul câmpii 
o medie de aproape 400 p.d. (V. < 
madă — Ploești, Ion Bobeș — S 
ete.), timorați de performanța cîști 
torului Cupei, și-au pierdut calmul 
nu au reușit să se apropie nici cl 
de valoarea lor medie. Așa se exp 
și faptul că Ataria Dumitru (Bu 
T. Nițulescu (Craiova) și alții au 
ceput impresionant atît la „plin" 
și la „izolate", ca spre sfârșit să a 
a cădere surprinzătoare.

TR. IOAN1ȚESCI

romîn, care 
de la semidl

greșelile!

un

R.P.F. Iugoslavia au fost nevoiți 
floteze în jurul Iui Novacek și 
felul acesta a fost facilitată denu 
carea unui alt jucător 
pătruns sau a aruncat 
tanță.

Să nu uităm însă
Frumoasa comportare jrliti meci 

cu reprezentativa R.P.iv, Iugoslav 
nu trebuie să ne facă să uităm în: 
o serie de greșeli manifestate 
partida cu selecționata Belgradult 
O parte din ele au fost remedia 
chiar în cursul meciului de sîmbă 
sau în jocul de duminică (apărau 
a fost evident îmbunătățiră, pivoți 
lui i s-a dat impca-' înț-a cuvenit; 
Aci ne vom referi însă la cîteva gr 
șeii mici fu aparență, dar care 1 
realitate pot răsturna un rezulta 
Este vorba de pildă, de aruncarea 
coș executată de l'odor cînd m 
erau 30 de secunde și scorul era f; 
vorabil selecționatei Belgradului. 1 
loc să arunce la coș prin pătrunde: 
sau să angajeze pivotul (în ambe 
cazuri erau mai multe șanse de î 
scriere sau de provocpre a 
r'-eșeli personale), Fodor a arunc 
de la distanță. De asemenea trebui 
amintit de faptul că Radu Popovi 
a ratat în ultima secundă două artu 
căfi libere, a căror realizare ar 
adus egalarea. Este foarte adevăr, 
că oboseala și emoția inerentă un 
asemenea situații influențează neg; 
tiv sportivul respectiv, dar tocmai 
depășirea unui moment atît de crit 
constă valoafea unui jucător intei 
național. Desigur însă că viitoarei 
pregătiri ale echipei reprezentativ, 
vor urmări și eliminarea greșelile 
sezisate cu prilejul meciurilor c 
baschetbaliștii iugoslavi, în așa fele 
apropiatele întreceri internaționale s 
găsească pe fruntașii baschetului rc 
mînesc în cea mai bună formă. Ș 
să nu uităm că prima confruntări 
va avea loc vineri și duminică 1: 
Moscova, în compania redutabile 
reprezentative a Uniunii Sovietice 
campioană a Europei.

D. STANCULESCU

Pe marginea unei atitudin

Iosif Demeter
bitrul robabil că nu o observase 
Enervat și de faptul că arbitrul ml 
apucase de mină în mutualul în car< 
voiam să ripostez, air ivut, recunosc 
un reprobabil gest de nesupunere faț; 
de judecătorul în ring. Nu am vru 
și nu poit să cred că am făcut a-es 
gest în mod conștient. Este prim; 
oară în activitatea mea sportivă d 
peste 13 ani, cînd am trecut printre 
asemenea situație — și promit că v; 
fi și ultima. Aș fi bucuros să se h 
în considerare faptul că. după o 
mi-am revenit, am cerut scuze arbi 
trulu.i judecător.

IOSIF DEMETER 
boxer în echipa Spartac Bucureji



este necontenit prestigiul international 
liciî Populare Romine 

pe tărîm sportiv
al

(urmare din pag. 1)

nu de 
„După 

ecl ri
mer it 
veche 
primi 
mijlo- 

țării

made de Călărie, ținut 
t U Bruxelles — spunea: 
mele realizări în domeniul 
ei, Romînia și-a reluat pe 
îl în familia țărilor cu o 
iiție în acest sport. Ii vom 
itdeauna cu afecțiune, în 

nostru, pe reprezentanții 
e a știut să tacă atît de mult 
itru progresul echitației". Și nu 
mplător, în semn de prețuire a 
italiei romînești și a capacității 
tstre de organizare, Biroul F.E.I. 
aprobat cererea F.R.C. de a or- 
liza în septembrie 1959 un mare 
icurs hipic international oficial, 

la acest Congres, F.E.I. a solicitat 
în anul 1960 țara noastră să orga- 
,eze campionatele mondiale temt- 
e de 
natele mondiale de 
notele mondiale de

juniori.
Temenea aprecieri 
ui nostru, asemenea 
pundere încredințate unor fede- 
ii romînești, consemnează — pe 
iă dreptate — că prestigiul inter- 
jional al Republicii Populare Ro
ne crește neîncetat, spre gloria și 
stea culorilor patriei.
Intr-adevăr, din punct de vedere 
mic și al capacității d» organl- 
re a diferitelor competiții sportive 
ierne și internaționale, de mult 
poate vorbi de o faimă a specia* 

tilor și federațiilor noastre, de o 
icepere deosebită care a condus 
întărirea prestigiului sportiv inter- 
țional. Este limpede însă că ridi- 
rea prestigiului sportiv al patriei 
lastre pe arena internațională se 
torează, mai presus de orice, 
ndițiilor create sportivilor de regi- 
il de democrație populară, care 

la dispoziție numeroase baze 
complexe sportive înzestra- 
cu aparatură și materiale 

șderne, care au la dispoziție mi
mate cadre de profesori de educație 
:ică, antrenori, organizatori și in
ductori sportivi. Aceștia, în ac
uitatea lor — sprijiniți de organele 
i partid, sindicale și U.T.M. — se 
tipa. intens de pregătirea și per- 
cționarea cadrelor necesare miș- 
rii sportive, duc o muncă susținută 

ridicare a nivelului politic și cul- 
ral al sportivilor.
Este firesc, de aceea, ca în ase- 
Miea condiții, cu o bază tehnico- 
iterială puternică, cu cadre de 
ecialitote numeroase, sportivii din 
,-a noastră să-și desăvirșească ne- 
htenit măiestria sportivă, și să-și 
recteze mereu performanțele. In- 
■adevăr, țara noastră dispune astăzi 

baze sportive ultramoderne, aprecia- 
în întreaga lume. Stadionul 23 

igust, complexul Dinamo, stadionul 
epublicii, stadionul din Constantă, 
izinul de înot din Reșița etc. 
instrucții sportive realizate de 
rul romîn în anii regimului de 
perație populară.
Ziarul „Stockholm Tidningen" 
iulie a.c. referindu-SQ la campio- 
tele internaționale de tir ale R.P.R. 
blinia: „Poligonul Tunari este cu- 
sscut ca fiind cel mai bun din lume, 
tă de ce se înregistrează mereu 
izultate înalte în competițiile in- 
•rnaționale".
Poligonul Tunari, pista de atletism 

stadionului Republicii, baza hi- 
Ică de la Cotroceni, sînt baze spor- 
ve de prim rang. Despre ele, peste 

jitare, se vorbește în termeni toarte 
logioși. Pe acestea se antrenează 
Inie mii și mii de sportivi, ele stau 
emijlocit la dispoziția tineretului 
u numai pentru marile acțiuni spor

obstacole, iar în 1961 
dresaj șl 
obstacole

cam- 
cam- 
pen-

spor-adresate 
sarcini de 
unor

sînt
po- 
de-

din

Pentru o formulă a categoriei A la rugbi cu 12 echipe
tive ca: spartachiadele, festivalurile 
sportive etc., ci și pentru competiții, 
concursuri sau manifestații cultural- 
sportive de mai mică importanță. Pe 
aceste minunate baze sportivii noș
tri «și măsoară între ei forțele, sînt 
mereu in luptă cu recordurile.

Ridicarea prestigiului sportiv in
ternațional al Patriei este o urmare 
firească a politicii partidului în do
meniul activității de cultură fizică și 
sport, care a urmărit permanent în
tărirea și dezvoltarea mișcării spor
tive, curățirea U.C.F.S. de elemen
tele necorespunzătoare.

La ridicarea continuă a prestigiu
lui sportiv internațional al țării 
noastre a contribuit deosebit exem
plul comuniștilor în muncă. El a în
suflețit marea majoritate a sportivi
lor în toate domeniile lor de acti
vitate, i-a determinat pe aceștia să 
lucreze cu mai multă rîvnă, cu mai 
mult spirit de răspundere pentru a 
se obține rezultate de valoare, pen
tru progres necontenit pe plan interna
țional.

Prestigiul sportiv internațional a! 
R.P.R. a crescut Și s-a afirmat șl 
prin contribuția adusă de reprezen
tanții noștri sportivi cu ocazia dife
ritelor congrese sau conferințe inter
naționale, in cadrul cărora aceștia 
au prezentat lucrări sau referate 
științifice contribuind astfel la întări
rea mișcării sportive internaționale, la 
întărirea prieteniei și înțelegerii între 
popoare. De asemenea, acest presti
giu a crescut și ca urmare a faptului 
că reprezentanții noștri sportivi, zia
rele și publicațiile sportive romîne au 
luat poziție hotărîtă împotriva unor 
măsuri discriminatorii introduse, sau 
pe cale de a fi introduse, de anumite 
cercuri reacționare în sportul interna
țional.

Astăzi în țara noastră sînt toate 
condițiile create pentru ca masele 
de sportivi să-și consacre forțele în
deplinirii sarcinilor concrete de con
struire a socialismului, apărării cu
ceririlor noastre revoluționare. Pen
tru gloria culorilor țării, masele de 
sportivi, sportivii fruntași, nu precupe
țesc nimic. Ei sînt gata să facă orice 
efort, orice sacrificiu pentru interesele 
patriei. Da 1 Cu o asemenea concep
ție despre viață și muncă, cu o mo
rală nouă, socialistă, pe deplin însu
șită, prestigiul sportiv internațional 
al R.P.R. va crește neîncetat.

Deși dfn pisrct de vedere calenda
ristic data de 15 martie „ține" încă 
de anotimpul iernii, ea marchează, 
de fapt, începutul activității competi- 
ționale în aer liber, din sezonul de 
primăvară. La 15 martte reîncep, deo- 
bicei, întrecerile din cadrul campiona
telor republicane, iar sportivii au 
din nou prilejul să ia contact cu ga
zonul stadioane'or — uneori acoperit 
încă de o zăpadă tîrzie,

La 15 mart e zece echipe 
vor relua și ele întrecerea 
campionatului pe anul 1959. 
mâții cu mai vechi state în 
A ca : C.F.R. Grivița Roșie, ______,
C.C.A., Constructorul. Progresul, Ști
ința Timișoara, C.S.M.S. Iași cărora 
li se vor adăuga cele trei noi premov' te: 
Metalul M.I.G. Buc. (seria I), Con
structorul Bir Iad (seria a 11-a) și 
Știința Cluj (seria a IlI-a). Deci 
șase formații biicureștene și numai 
patru provinciale. Este dw'gnr o pro
porție nemulțumit»." re față de dez
voltarea rugbiului în provincie (c-re 
a și început să dea jucători echipelor 
reprezentative) și ținînd seama d’ 
scopurile urmărite de F.R.R . care 
tincle să cuprindă într-o activitate or
ganizată principale’e centre populate 
din țară. Iată de ce formula aceasta 
ni se pare nepotrivită. Față de această 
situație de fapt, există oare o soluție 
pentru ediția viitoare a campionatu
lui republican? Noi credem că dat 
Și ea s-ar concretiza prin sporirea 
rtmwultfi ecihijde.lor pairticipante la 
campionat de la 10 la 12. Este o 
propunere mai veche care are în ve
dere că și în alte discipline sportive 
(fotbal, handbal, baschet, etc.) în 
campionatele categoriei A activează 
cîte 12 echipe. In plus, progresul în 
nugbi este strîn's legat de activitatea 
competițională internă. Să ne gîndim 
deci că adoptîndu-se propunerea indi
cată, se va da posibilitate altor două 
formații să ia contact cu cele mai 
bune echipe, să învețe din experiența 
lor, să mînuiască, pe zi ce trece, rrrai 
bine balonul oval. Exemplul Științei 
Timișoara și al echipei C.S.M.S. Iași 
(apropiate ca valoare chiar de cele 
mai bune și mai vechi formații din 

• cat. A.) e elocvent în această direcție.
Cum s-ar putea însă alege celelalte 
două formații care să completeze nu
mărul celor 10 aflate ,.de drept" în 
A. ? Ar fi mai multe formule:

a. un baraj între cele trei 
care au retrogradat din cat. 
luna februarie 1959. Primele 
urmitid a juca în continuare în 
categorie, iar ultima clasată retrogra- 
dînd îii cat. B. Această formulă _ ar 
da garanția participării la competiție

nedorită... 
de rugbi 
în cadrul 
Sînt for- 
categoria 
Dinamo,

echipe 
A în 
două 

prima

Noi competiții dotate cu „Cupa 30 Decembrie"
(Urmare din pag. 1)

de către colectivul sportiv Constructo
rul de pe lingă școala profesională de 
construcții din localitate. Pînă acum 
și-au anunțat 
masculine.

La București,

participarea 12 echipe

CORNEL PITARIU 
corespondent

„Cupa 50 Decembrie" j 
la rugbi

In ultima etapă a turneului de tineret 
la rugbi s-au intîlnit duminică dimi
neața, pe stadionul din „Parcul Copi
lului", pentru desemnarea locurilor 
I—II, echipele colectivelor C.F.R. „Gri
vița Roșie" și „Metalul" M.I.G. I. Mai 
bine pregătiți tehnic, rugbiștii de la 
„Grivița Roșie" au obținut victoria cu 
scorul de 24—8 (13—3) la capătul 
unei partide viu disputate. Spre deose
bire de învingători, care au folosit și 
jucători cOnsacrați (Tibuleac, Oble- 
menco, Irimescu) Metalul M.I.G. I s-a 
bizuit pe jucători mai tineri, fără ru
tină, fapt care merită a fi evidențiat. 
Dintre jucători s-au remarcat Iatan, Io-

ASTA SEARA, IN SALA FLOREAS- 
1A FINALA 
‘OPUl.AR AL

au
„CUPEI SFATULUI 

CAPITALEI» LA BOX

Biletele de intrare la această gclă 
fost pute în vînzare la Agenția Prono
sport din Calea Victoriei și la chioșcul 
special din str. I. Viciu.

, Astă seară va 
arei competiții 
ului Popular

avea loc lin la popu 
pugillstice „Cupa Bia- 

al Capitalei'1. Intîln-rile 
a vor desfășura în sala Floreasea, cu 
neepere de la ora 19. Iată programul 
«uniunii: I. Răllearru (Spartac)—M. Cris- 
sa (Metalul); A. Morăruș (C.F.R.)- “ ' 
Iremi-a (Cet.-.tea Bucur); T. ' 
jiănătjarea)—Gh. Predescu 
Pzitiu (Ci> struct rul)—M. 
Pinamc); Ad Ilo-snov;
rh. Dumitru (Metalul); Dănilă Enut (Me. 
aiul)—O. Zilberman
l. Gănescu (Dinamo)-I. 
j>:rea); V. Vlădcscu
:.F.R.)—1........... . .„  _____ __
taharia (C^F.g.^ț-Bătrînu Tuna;

b^'^’^PORTUL VoPULAP
6-a Nr. 3328

-Oct. 
Lucian (Se- 
(I.C.F.); P. 

miățeami 
.ii (Vestitorul)—

(Centrul Școlar); 
. Low (Semănă- 

v. ^Viâdcscu (Constructorul 
-I. ■'VMiW-Tii (Semănătoarea); P. 

~ ‘ '"“nașe (Spar-

CONCURS DE TR1ATLON
CAPITALA

IN

penta- 
pri;-. com . ta dc specialt- 

", crgan.zează )a 
con- 

încspătorilcr. 
două eate- 

10 
înot — 100 m

Federația romînă de călări r și
tlcm modern prin
late a orașului București, .__
sfîrșitul acestei săptăm'ni un nou 
curs de triat on rezervat 
Concursul se desfășoară pe 
gorii de vîrstă: Mrb 16 ani (tir 
focuri, culcat rezemat;
liber și cros — li'W m) ți pește 16 ani 
(tir — ."0 foKvr;,,, cu’cat rezemat; înot -> 
260 m și cros...—- 2.000 m). Concursul se 
va desf ășura sltebătă de la ora 9,00 șl de 
l i ora l.-,00. (ttrul la poligonul Tinerelu
lui și înotul ;țș Fazi"u! Floreasca). Du7 
minică de Ia oră 11.00 (croiul, în împre
jurimile Stadionului Tineretului). în
scrierile se fac la poligonul Tineretului.

a unor formații (Rapid Buc., C.S.A. 
Ploești și C.S.U. Buc.) cu destulă ex
periență și maturitate și nu departe 
de valoarea celor aflate în A.

b. un baraj (in februarie 1959) 
între cele trei formații aflate pe locul 
secund în seriile categoriei B (Mi
nerul Buc., Petrolul Ploești și Chi
mica Tîrnăveni). Soluția nu e ide al. ă, 
deoarece dă șanse de promovare unor 
echipe care sînt practic mai slabe și 
mai neexpermeniate, declt cele care 
au retrogradat.

c. un baraj, în luna februarie a 
anului viitor, între 6 echipe (cele din 
cat. A. retrogradate și cele 3 situate 
pe locul secund în seriile cat. B.) 
Această formulă este oarecum greoaie, 
deoarece 5 jocuri de baraj ar cere 
eforturi mult prea mari din partea 
protagonistelor.

d. un baraj între aceleași 6 formații 
de mai sus, împărțite însă, prin tra
gere la sorți, în două serii a cîte

trei echipe. In această formulă, ecM* 
pete ar susține numai două jocuri 
fiecare, ,,capii" de serii urmlnd a 
promova în categoria A.

Noi supunem discuției biroului fe
deral aceste soluții, socotind însă că 
ultima formulă este cea mai potrivită^ 
ea dînd șanse egale de promovare 
atît formațiilor foste în ,,A“ cît și 
celor din ,,B“ (apropiate ca valoare 
de cele care au promovat). In acest 
fel provincia își mărește șansele de 
a avea noi reprezentanți, în anul 
ce vine, în categoria A (ne gîndini 
la Petrolul Ploești și Chimica Trr- 
năvtemii), Aprobhid. r.ceiastă măsurăi 
justă biroul F.R.R. va acorda un spri
jin serios creșterii rugbiului în R.P.R. 
Pcutraî că socotim că actualul stadiu 
de dezvoltare ai sportului ou balonul 
ovai în țara noastră, cere — pentru 
a i se1 atbeiera progresul — un cam-' 
piona.t cu 12 echipe.

D. C.

Hocheiul pe gheață modern se joacă In forță!

sif, Irimescu, Marinescu, Baciu de la 
C.F.R. Grivița Roșie și Picoș Luca, 
Bolocan, Iliescu, Georgescu, și Doga
rii de la Metalul M.I.G. Locurile 3 și 
4 din clasamentul turneului au revenit 
formațiilor C.C.A. și respectiv Minerul.

AL. PAULESCU 
corespondent

Gras-t atari le tăcute cu prilejul di
verselor confruntări internaționale au 
arătat că hocheiștii noștri' nu știu 
să joace tare, în forță, așa currt per
mite, de altfel, regulamentul și cum 
se potrivește temperamentului sportivi
lor noștri.' Faptul acesta a fost mult 
discutat și s-a ajuns la concluzia că 
dacă am fi avut acest plus de forță, 
de bărbăție în joc rezultatele ar îi 
fost și ele mult mai bune.

Față de cele de mai sus se naște 
întrebarea : cum se explică atunci că, 
deși au calități pentru practicarea jo
cului tare, bărbătesc, hocheiștii noștri 
nu se folosesc de ele ? Unul dintre 
factorii care a contribuit la crearea 
acestei stări de lucruri a fost și 
felul în ■’ care arbitrii au înțeles să 
permită sau nu jocul tare, Pînă în 
momentul de față nu există o unifor
mizare în această direcție. Este o 
problemă foarte delicată a cărei re
zolvare depinde de posibilitatea arbi
trului de a judeca și aprecia rapid. 
Gradul de tărie a jocului, deosebirea 
precisă și imediată a intenției fată de 
întîm’plare, a unei acțiuni brutale față 
de o intervenție bărbătească sînt lu
cruri care nu pot fi învățate la 
cursuri și nici stabilite prin hotărî». 
Iată dar că respectarea regulamentului 
îrr sensul permiterii jocului în forță, 
tare, bărbătesc este o chestiune de 
interpretare care rămîne la aprecierea 
arbitrului. Și trebuie să spunem că 
arbitrii noștri au înclinat m'ai mult 
spre sancționarea cu severitate a 
jocului bărbătesc, ceea ce, firește, a 
avut drept urmare faptul că jucătorii 
nu știu să aplice corect atacul adver
sarului în forță. Este foarte adevărat 
că în această privință și antrenorii 
au partea lor de vină, deoarece nu 
se străduiesc săd învețe pe tinerii 
hocheiști să joace tare, însă în limi
tele permise de regulament.

Pentru ca toate aceste lucruri să 
fie cît mai clare, vom lua un singur 
exemplu și anume acela al jocului dur 
la mantinelă. Articolul 69 al regula

mentului de jloc precizează că o pe
deapsă minoră sau majoră, la apre
cierea arbitrului, va fi acordată ju
cătorului care izbește în mod Violent 
și cu forță un adversar în mantinelă, 
prirtr-tiirr atac Ia corp, cu crosa, o 
lovitură . cu c-otiil. Pe de altă parte 
regulamentul nu interzice unui jucător 
ca în lupta directă pentru puc să pre
seze și chiar să lovească adversarul 
de mantinelă. Pentru măsura permisă 
de a presa (lovi) un jucător de man
tinelă regulamentul nu vine deci în 
ajutorul arbitrului decît prin preciza
rea că această acțiune nu trebuie 
să fie violentă. Cine poate să apre
cieze gradul de violență al unui 
atac ? Numai arbitrii I Ei trebuie deci 
să fie convinși de vinovăția jucătoru
lui, să aibă certitudinea că el a a 
tacat cu intenție brutală, înainte de 
a proceda la eliminarea lull Pen
tru că, sancționînd un jucător pe 
nedrept, acesta își poate pierde în
crederea în felul Iui de a juca, fiind 
apoi lipsit de hotărîre în acțiuni.

Am ales acest exemplu pentru a 
ilustra cît de atenți trebuie să fie 
arbitrii atunci cînd sancționează jocul 
brutal și cît de mică este diferență 
în hocheiul pe gheață între o acțiune 
brutală și una în forță, bărbătească, 
tare, dar regulamentară. Așa cum 
spuneam însă la început, arbitrii noș
tri nu reușesc întotdeauna să aplice 
corect regulamentul, aceasta datorită 
și jucătorilor, care nu știu să atace 
regulamentar. De cele mai multe ori 
hocheiștii noștri atacă adversarul fo
losind crosa, picioarele, mîinile și 
pornind atacul din spatele adversaru
lui. Iată deci pentru ce considerăm 
necesar ca între arbitri și antrenori 
să existe o strînsă colaborare, pen
tru a putea contribui la ridicarea ni
velului hocheiului nostru, prin impri
marea unui joc modern, bărbătesc, în 
forță.

IOSIF LUPU 
arbitru

• La trierea variantelor depuse la 
concursul special Pronosport din 21 
decembrie au fost găsite: 2 varian
te cu 12 rezultate, 49 variante cu 11 
rezultate, 661 variante cu 10 rezul
tate. Variante depuse 710.237.

S Ca și la concursul 
programul concursului 
nr. 52 de duminică 28 
cuprinde șase întîlniri din campiona
tul italian și șase 
francez.

I. Fiorentina — 
italian) O întîlnire 
nu pot s-o piardă 
valoarea și locul deținut în clasa
ment. Pronostic : 1.

II. Milan — Lazio (camp, italian) 
Fără îndoială, prima șansă în această 
întîlnire este de partea echipei Milan 
care duminică a cîștigat la scor. Nu 
este exclus ca oaspeții să lupte pen
tru un rezultat de egalitate. Pro
nostic 1 și X.

HI. Torino — Internazlonale (camp, 
italian) Această întîlnire este des- 

. chisâ oricărui rezultat. Gazde’e au 
pierdut duminică la scor, în timp ce 
oaspeții au obținut un rezultat egal. 
Cel mai indicat pronostic pare a ti: 
1 și X.

IV. Alessandria — Juventus (camp, 
italian) In ultima etapă gazdele au 
obținut un rezultat egal în depla
sare. De data aceasta însă întîlnesc 
echipa campioană, a.țării care va alir.:« 
formația completă. Pentru această în
tîlnire pronosticul- nostru este : 2 și X.

V. Bologna —rv.Napoli (camp, ita
lian) Infrîngere# v.la limită suferită 
de gazde în uiyiția etapă, îi îndrep
tățește acum la o victorie, mai ales 
că joacă pe teren propriu. Oaspeții,

precedent, 
Pronosport 
decembrie

din campionatul

Genova (camp, 
pe care gazdele 
ținînd seama de

onosport
care au făcut meci nul acasă vor 
căuta să obțină și de data aceasta 
un rezultat de egalitate, Pronostic: 
1 și X.

VI. Lanerossi — Padova (camp, 
italian) Distanța prea mică dintre 
cele două localități, Vicenza și Pa
dova, face ca această întîlnire să 
capete caracterul unui derbi local, 
în care orice rezultat este posibil. 
Ținînd seama de forma bună a gaz
delor, pronosticul la această întîl- 
nîre este : 1 și X.

VII. Nice — Marseille (camp, 
francez) După victoria realizată du
minică în deplasare, gazdele au pri
ma șansă în această întîlnire. Nu 
trebuie să subapreciem însă, nici va
loarea oaspeților, cu toate că se 
află pe ultimul loc în clasament.

Pronostic: 1 și
VIII. Reims — Nancy (camp, fran

cez) In ultima etapă ambele echipe 
au cîștigat în deplasare. De data a- 
ceasta Reims beneficiază și de a- 
vantajul terenului, astfel că nu. ve
dem cum ar putea pierde. Prono
stic: 1.

IX. Nîmes — St. Etienne (camp, 
francez) Deținătoarea primului loc 
în clasamentul francez primește pe 
teren propriu replica echipei St. E- 
tienne. Dacă ținem seama de faptul 
că gazdele n-au pierdut nici un meci 
pe ter.en propriu, pronosticul la a- 
cest nheci nu poate fi decît : 1.

X. Racing — Sedan (camo, fran
cez) După înfrîngerea de duminică

Racing are posibilitatea de a se rea
bilita mai ales că joacă din nou ,,a- 
casă“. Sedan a pierdut pe teren pro
priu, așa că nu vedem cum ar ob
ține un rezultat favorabil în această 
întîlnire. Pronostic: 1.

■ XL Ales — Sochaux (camp, francez) 
Un joc deosebit de deschis. 
Amenințați de retrogradare, gazde
le vor căuta să obțină victoria sau 
în cel mai rău caz, un meci egal. 
Pronostic: 1 și X.

XII. Toulouse — Monaco (camp, 
francez) Gazdele sînt în revenire de 
formă și vor lupta să obțină victo
ria. Monaco este o echipă de valoa
re care poate furniza oticînd o sur
priză. Pronostic-: 1 și X.
180.815 LEI REPORT LA PRONO- 

EXPRES
Concursul Pronoexpres nr. 49 cu 

tragere din urnă miercuri 24 decem
brie pornește cu un report de 
180.815 lei afectați categoriei I. După 
cum se știe, la concursul precedent 
nu mai puțin de 3 participant au ob
ținut premii de categoria II (6 din 
cele 8 numere extrase).

Și dumneavoastră puteți obține 
premii mari folosind schemele reduse 
care vă măresc simțitor șansele tfe 
cîștig.

Nu uitați! Astăzi este ultima zi 
cind vă mai puteți depune buletinele 
la concursul Pronoexpres nr. 49.

Completînd cît mai multe variante, 
vă; măriți șansele de premiere.

® Tragerea concursului Prono
expres nr. 49 Va avea loc mîine 
miercuri 24 decembrie la ora 19 în 
sala din str. Doamnei nr. 2.

Rubrică redactată de I. S. Loto- 
pronosport.
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Rodnica activitate a editurii „Spcr-

tul popular" din R. P. Chineză
V. KRAJA

corespondent

Bazinul acoperit de la Pekin, o mare realizare a spartului nou 
din Republica Populară Chineză.

Esat Duraku pentru a patra oară 

campion de șah a! R. P. Albania

La Tirana a luat sfirșit cel de al 
XHI-lea campionat de șah al R. P. 
Albrnia. Pentru prima dată în istoria 
competiției, la turneu a luat parte în 
afară de concurs și doi șahiști străini. 
Este vorba de cunoscuții maeștri bul
gari Prahov și Filcev. O bună parte 
a concursului cei doi șahiști au con
dus în clasament. Lor li s-a alăturat 
tînărul maestru albanez Duiaku, care 
a reușit să-l întreacă pe Filcev. Cla
samentul final a fost următorul: 1. 
Prahov (în afară de concurs) 13 p.; 2. 
Duraku ll*/2 p.; 3—4. Konci, Filcev 
(în afară de concurs) lip.: 5. Pustina 
IO1/, p.; 5. Hoxha 10 p.; 6. O mari 8 
p. ele. Clasîndu-se primul între con- 
curenții albanezi, Esat Duraku devine 
pentru a patra oară campion de șah 
al țării.

Succesele sportului 

din R. P. Mongolă

sportMișcarea de cultură fizică și 
din Mongolia Populară a obținut în 
anul 1958 însemnate succese. Numă
rul sportivilor reuniți în cele cinci 
asociații (Barilga, Hudulmur, Horșo, 
Oloi și Aldar) a trecut de 32.000. In 
orașele și satele republicii activează 
peste. 700 colective sportive și 29 u- 
nnini sportive. In momentul de față 
:xistă în întreaga țară peste 1300 spor

tivi clasificați și mai bine de 50 ma
eștri ai sportului. In anul 1958 au 
crescut simțitor relațiile internaționale 
ale sportivilor mongoli.

in capitala țării, orașul Ulan Bator, 
se apropie de sfîrșit construcția Pa
latului sporturilor și a Stadionului 
Central cu 15.000 locuri unde în vara 
anului 1959 va avea loc. cel dinții 
Festival al Tineretului și Studenților 
din R. P. Mongolă-

Editura „Sportul popular" din R. P. 
Chineză a împlinit patru ani de. acti
vitate. In acest răstimp harnicul co
lectiv a obținut o serie de frumoase 
tealizări. Numai în cursul anului 1958 
editura a publicat 155 titluri de cărți 
printre care „Tehnica și tactica bas
chetului", „Jocul apărării in fotbal", 
lucrări consacrate igienii muncii și 
antrenamentului sportiv, o suită de 
broșuri „Sportul ajută muncii", „Po
vestiri despre viața și activitatea frun
tașilor sportului chinez", Gen Tzin-kai, 
Cen Fen-iun, Tzi Le-iun ș.a. intr-o 
nouă ediție, revăzută și adăogită, a 
apărut lucrarea devenită clasic^, „Me
todica antrenamentului la tenis de 
masă" precum și „Cercetări sportive" 
scrise cu aproape 40 de ani în urmă.

Pianul pe anul 1959 prevede nume
roase lucrări dedicate celei de a 10-a 
aniversări a Republicii Populare Chi
neze. Se pregătește un mare album 
ilustrat „Zece ani de sport în. Repu
blica Populară Chineză". Editura va 
publica traduceri ale principalelor lu
crări de teorie și metodică sportivă 
apărute în U.R.S.S. și în țările de de
mocrație populară.

Comsomolul s-a angajai: 
12.000 noi maeștri ai sportului.

Uriașe sînt succesele mișcării sovietice de cultură fizică ! Sportivii în 
tricouri purpurii domină marile competiții internaționale, doboară supre
mații rînduite de decenii, obțin victorii răsunătoare. Schiul a încetat să 
mai fie o specialitate a nordicilor. Oamenii sînt pe punctul de a uita că 
hocheiul a fost inventat in Canada. Cine mai poate vorbi după „meciul 
secolului" de la Moscova despre o hegemonie americană in atletism, cine 
pr mai putea spune că pentatlonul modern este o „probă suedeză" ?

Și iată că in fața mișcării sportive din patria socialismului se deschid 
perspective și mai strălucite. La cel de al XlII-lea Congres a! Comsomo- 

lului, tineretul sovietic s-a angajat să pregătească în perioada anilor 1958— 
1960, 12.000 noi maeștri ai sportului. O cifră uimitoare, dar pe deplin reală 
și realizabilă. încă 12.000 maeștri ai sportului înseamnă tui nou și uriaș 
eșalon de sportivi de clasă internațională, înseamnă consolidarea definitivă 
a locului fruntaș deținut de sportul sovietic în arena mondială,
cursul anului 1953 mișcarea de cultură fizică din U.R.S.S. s-a îmbogățit 
cu 4000 noi maeștri. Comsomolul își ține cuvintul...

Organizația revoluționară a tineretului sovietic, care cu 41 
urmă se încadra cu însuflețire în organizarea unei mișcări sportive noi, 
care a inițiat complexul G.T.O., care a dat patriei nenutnărați sportivi de 
frunte, va ști — fără îndoială — să-și ducă la îndenlinire si acest nou și 
măreț angajament.

Numai în

de ani în

Se intensifică pregătirile
în vederea campionatelor mondiale de hoclu

Cu toate că pînă la începerea cam
pionatelor mondiale de hochei au ră
mas mai bine de două luni, pregăti
rile echipelor înscrise la marea com
petiție din capitala Cehoslovaciei sint 
în plină desfășurare. In Cehoslovacia, 
Suedia, R. D. Germană au loc acum 
campionatele naționale, prima fază 
din cadrul vastului program de pre
gătire.

Cei mai buni hocheiști din Uniunea 
Sovietică au și luat primul contact 
cu canadienii, cu prilejul turneului 
întreprins de echipa „Kelowna Pac
kers" la Moscova. Reprezentativa ca
pitalei Uniunii Sovietice a susținut 
un turneu în Anglia (țară în care e- 
chipele profesioniste sînt alcătuite în 
mare majoritate din jucători cana
dieni), iar acum formația profesionis
tă engleză „Wembley Lyons" se află 
în turneu în U.R.S.S.

Meciurile susținute de canadieni la 
Moscova au constituit atît pentru gaz-

Tur de orizont în fotbalul european
Meciul internațional R.F. Germană— 

R.P, Bulgaria de la Augsburg a pus 
punct sezonului fotbalistic internațio
nal 1958. Pe terenurile de fotbal din 
multe țări europene, lupta este însă 
abia la jumătate și campionatele con- 
inuă în mijlocul unui interes crescînd.

Vom încape comentariul activității 
fotbalistice de peste hotare cu campio
natul maghiar, care a cunoscut dumi
nică ultima etapă a turului.

DUEL PASIONANT: M.T.K— VASAS

După trei luni de întreceri, pruna 
par;? a campionatului maghiar a luai 
sfîrșit. In fruntea clasamentului sc 
află M.T.K. grație întrîngerii echipei 
Vasas în ultima etapă. Dar lupta din 
tre Vasas și M.T.K. va continua — 
desigur — și la primăvară. Metalur- 
giștii (Vasas) au avut o echipă mai 
omogenă, pierzînd doar o singură par 
tidă (în ultima etapă 1). Trebuie să 
menționăm și „finișul" puternic al lui 
Csepel, cart în ultimele două etape a 
realizat un golaveraj de 11—0 (1). 
Dorog, Miskolc și Gyor, sînt de pe 
acum amenințate de retrogradare. Mis
kolc de pildă a primit 11 goluri în 
două meciuri fără să marcheze nici 
urmi, lată clasamentul turului.

sântă. Totuși, sîinbătă un meci-dcrCi 
a adus oarecari preciziuni : Arsenal— 
Preston 1—2. Prin această înfrîngcre. 
echipa din Londra pierde șansele de 
a mai deveni campioană de toamnă

Una din expl.cațiilc insuccesului lui 
Arsenal este faptul că interul stînga 
Vic Groves nu este restabilit. Lista 
de răniți în campionatul englez este 
foarte bogata și ca demonstrează con
dițiile grele in care sînt obligați să 
joace fotbaliștii insulari, pe terenuri 
desfundate și alunecoase. Să cităm că 
toți cei trei portari ai lui Preston sînt 
indisponibili, iar echipa din liga a Il-a 
Fulham l-a pierdut pe Johny Haynes, 
fără care speranțele sale de calificare, 
sînt foarte mici. De aceea, poate fi 
privită ca o adevărată surpriză între
ruperea în minutul 69 a meciului West 
Bromwich-Luton pentru impracticabili- 
tatea terenului. Trebue să fi fost un 
arbitru cu curaj cel care a dat o ase
menea decizie, deoarece patronii clu
burilor engleze nu admit de obicei 
animarea meciurilor pentru asemenea 
motive. La ei, interesul financiar pri
mează...

Parc des Princes pe Racing, care pier
de din nou primul loc. Revenirea liti 
Reims se datorează în mare parte 
restabilirii lui Fontaine, care a avut 
un început de sezon cu fluctuații, din 
cauza stării sănătății sale.

Iată pozițiile ocupate de
în clasament:
1. Nîmes 21 11
2 Nice 21 12
3' Racing 21 9
4. Reims 21 11
5. Sochaux 21 10

4
5
3
6
6

40:20 28
32:18 28
42:24 27
27:34 26
38:32 25

fruntașele

6
4
9
4
5

Urmează: 6—7 Monaco și Lyon 22; 
8—10. St. Etienne, Toulouse și Rennes 
21 ; 11—12. Strasbourg și Angers 20; 
13—14. Limoges și Nancy 19; 15—16. 
Valenciennes și Lens 18; 17—18. Lil
le și Sedan 17 ; 19. AJes 13; 20. Mar
seille 
joc în

12. (Echipele subliniate au un 
plus).

de cît și pentru oaspeți o importantă 
verificare în preajma campionatelor 
lumii. Astfel, Anatolii Tarasov antre
norul echipei U.R.S.S. a 
„Jocurile canadienilor ’* 
înaintea mondialelor de 
fost foarte bine venite, 
rile au fost filmate, 
jocul canadienilor este analizat pe 
larg cu ajutorul materialului docu
mentar". Antrenorii sovietici au alcă
tuit în așa fel echipele îneît toți jucă
torii pasibili de 
zentativa țării 
joace împotriva 
zut că vechii 
bov, Tregubov, 
rămîn elementele de bază 
ției. O comportare deo
sebită au avut tînărul 
portar Cinov, în vîrstăde 
18 ani, fundașul Tiho
nov, atacanții Ionov, De-

Konski, Snetkov, Iakușev 
și Groșev.

După terminarea tur
neului din capitala Uni
unii Sovietice, antrenorul 
echipei canadiene a tri
mis o telegramă clubu
lui Belleville McFarlan- 
de (care va reprezenta 
Canada la C. M.) cu 
un conținut semnificativ : 
„Dacă vreți să aveți 
șanse de victorie trebuie 
să vă întăriți serios".

Recomandarea era de 
prisos, deoarece 
reprezentanți ai 
de paltin, nemulțumiți de 
rezultatele din campio
nat, au și luat o serie 
de măsuri.

De altfel, credem că 
este interesant să ară-

i declarai: 
ta Moscova, 
la Praga an 
Toate întîlni- 

astfei că acum

selecționare în repre- 
au avut prilejul să 
canadienilor. S-a vă- 
internaționali Sologu- 
Sidorenko și Ukolov 

ale forma-

tăm situația în seria de est a li 
de hochei din Ontario în care e 
luează și echipa din
1. Whitby Dunlops
2. Belleville
3. Ottawa Hall
4. Cornwall
5. Kingston

In această serie, 
lui de campioană 
Whitby Dunlops a 
torii consecutive instalindu-se în frt 
tea clasamentului Formația din B 
leville manifestă lipsuri în 
apărare, motiv pentru care 
partiment va fi întărit cu 
fesioniști reamatorizațl

15
18
13
13
13

Belleville :
2
2
2
1
1

2
8
6
7
9

11
8
5
5
3

deținătoarea tit 
mondială echi 

înregistrat 10 v

special 
acest 
cîțiva

co
pl

viitorii 
frunzei
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nou lack Kramer... Vn perso-

UN CAMPION AL... CINISMULUI
Din

naj foarte des prezent în foileicanele , 
noastre. Patronul circului american de i 
tenismani profesioniști este o figură 
binecunoscută, iar activitatea sa de a- , 
caparare a celor mai reprezentativi ju- t 
că/ori din tenisul occidental a fost a- , 
desca pusă sub lumina analizei. De , 
'data aceasta, intenționăm însă să vi-l 
prezentăm pe Jack Kramer într-o pos
eură cu totul nouă. Din acuzat, Kra
mer va deveni... acuzator principal. 

' Schimbarea intervenită nu s-a pro
dus brusc, ea este o urmare firească 

\.a evoluției acestui „fenomen Kramer", 
sinonim cu dezagregarea tenisului a- 
unaior din lumea apuseană. Dacă pînă • 
de curind, Jack Kramer lucra din um- ■ 

\bră, țesînd prin intrigi și lovituri gang- < 
'Sterești afacerile sale, acum „marele 1 
Ipatron" a ieșit fără teamă la lumina 
izilei. li permite să facă aceasta poziția 
'preponderentă ce o ocupă actualmente 
\in tenis, acum cind elita „sportului 
ralb" se află angafată de circul Kra- 
\tner. Patronul nu se sjiește să anunțe 

„ . , ■ . , . \ public ce jucători intenționează să mai
Campioana Franței este în revenire ^cumpere, dictează prețurile și sfidează 

de formă. Reims a reușit duminică un f pe toți cei care pretind că veghează 
rezultat „mare", învingînd pe terenul } la puritatea tenisului din țările occi-

MILAN lARAȘI IN FRUNTE

Lupta pentru primul loc în cam
pionatul Italiei continua să se re-

1. M.T.K. 13 8 3 2 25:12 19 zume mai mult la un duel Milan—
2. Vasas Bp. 13 6 6 1 14: 5 Î8 Fiorentina. Prima este acum din
3. Csepel 13 7 2 4 32:15 16 nou în frunte, după o victorie la
4. Ujpesti Dozsa 13 6 4 3 27:16 16 scor în fața lm Torino (o—1) în
5. Szombathely 13 5 5 3 18:19 15 care tînărul atacant Antalfim a fost
6. Honved 13 5 4 4 19:13 14 autor a 4 goluri . Clasamentul:
7. Tatabanya 13 6 2 5 20:18 14

12 7 4 1 27:13 188. Fere nev a ros 13 6 2 5 22:24 14 1. Milan
9. Sa'gotarjan 13 4 5 4 18:18 13 2. Florentina 12 6 5 1 30:14 17

10. Vasusat Bp. 13 5 2 6 19:22 12 3. lnternazionale 11 6 3 2 30:16. 15
11. Diosgyor 13 3 4 6 13:18 10 4. Napoli 12 5 5 2 14:10 15
12. Dorog 13 2 4 7 12:24 8 5. Roma 11623 22:14 14
13. Miskolc 13 2 3 8 10:33 7 6—7.Sampdoria și Juventus 13 ;
14. Gyor 13 1 4 8 7:20 6 8—10. Genoa, I..azio și Padova 12;

11—12. Bologna ți Lanerossi II ; 13.

REIMS Șl... FONTAINE REVIN

ARSENAL DIN NOU INFRfNT Sp?l 9; 14—16. Torino, Triestina și
Pari 8 ; 17—18, Udinese și Alesan-

De jumătatea desfășurării sale se dria 7.
«ipiopie și campionatul ligii profesio
niste engleze, cel care excelează prin., 
lungime: 42 etape. Douăzeci de zile 
de întreceri n-au putut desemna pînă 
«cum un lider autoritar, lupta rămî- 
nlnd deschisă și deosebit de intere-

dentale. Împotriva acestora din urmă 
Kramer îndreaptă acum un adevărat 
atac.

Să precizăm japt ele. Ca la orice 
mare competiție de tenis amator, Kra
mer nu lipsește nici de la ultimul act 
al „Cupei Davis", care se încheie în 
aceste zile în îndepărtata Australie, 
încă de acum cit ava luni, el anunțase

va achiziționa pe Cooper și Ander- 
l, cei mai buni tenismani australieni.

că < 
son, 
după ce-l angajase pe Fose. Această 
nouă lovitură adusă tenisului austra
lian — și celui amator in general — 
nu putea să nu aibă urmări. Federa
ția australiană a luat poziție și secre
tarul ei, Donald Ferguson, a anunțat 
— ca represalii! — că va interzice 
lui Kramer să mai organizeze demon
strațiile circului său pe terenuri pe 
care au loc competiții amatoare. Aus
tralienii au propus federației interna
ționale de tenis să extindă această mă-

sură pentru toate țările din lume, al 
hede la acest jor.

Atiia i-a trebuit lui Jack Kramer 
„Marele patron" a trecut imediat 1 
contraatac. El a declarat ziariștilor 
„Vor să mă suspende? In primul rîni 
să se știe că n-am solicitat uiciodat 
să joc pe terenurile amatoare, ci c 
am fost cel invitat... Să nu încerce n 
meni să-mi facă mizerii! Am bani des 
tui ca să cumpăr pe cei mai buni ;t 
călori, nu numai pe cei din Australi 
și America, ci și din Suedia, Italia i 
Belgia. Dacă vreau, toți cei care joac. 
acttnu în semifinala și finala Cupei D: 
vis vor fi angajații mei...".

Și n-ar fi de mirare să se înttmp 
așa ceva. In sportul occidental, und 
corupția a cuprins pe conducători ; 
jucători, foarte puțini reușesc să ri 
ziste tentației dolarilor, să na devin 
o simplă marfă de cumpărat. Bineinți 
Ies, in funcție de preț...

RD. V.
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luat sfîrșit conferința reprezentanților 
jderatiilor de baschet din tarile balcanice

In întîlnirile de tenis de masa de la Budapesta

Juniorii noștri au dat satisfacție
lomînia găzduiește
Duminică și luni s-au desfășurat 

i Capitală lucrările conferinței re- 
•ezentanților federațiilor de baschet 
e țărilor balcanice. In cadrul aces- 
i conferințe au fost stabilite toate 
nănuntele tehnice, organizatorice și 
Iministrative privind reluarea între
gilor între reprezentativele mascu- 
ie a'e Albaniei, Bulgariei, Greciei, 
omîniei, Turciei și Iugoslaviei. La 
inftrință a participat și dl. Williams 
ines, secretar general al F.I.B.A.
In urma discuțiilor purtate s-a sta- 
iit ca ediția 1959 a întrecerilor bal- 
inice la baschet masculin să se des- 
șoare Ia București, între 24—30 
ig.ust. Următoarele ediții vor fi or- 
înizate de: Bulgaria în 1960, Tur-

balcaniada din 1959
cia 1961, Iugoslavia 1962, Albania 
1963 și Grecia 1964.

întîlnirile se vor disputa sistem 
turneu, toate echipele alcătuind o 
singură serie. In caz că una din țări 
nu poate deplasa echipa reprezenta
tivă, locul ei va putea fi luat de se
lecționata secundă a țării gazdă. Me
ciurile vor fi conduse de arbitri neu
tri. La sfîrșitul fiecărei ediții vor fi 
decernate următoarele premii: pri
mei clasate îi va fi atribuită o cupă 
challenge, 13 medalii și cite o diplo
mă pentru fiecare jucător: reprezen-

• *" • • ------ • fi
13 
o
?'

tativa clasată pe locul secund va 
premiată cu o plachetă de argint, 
medalii și diplome, iar a treia cu 
plachetă de bronz și 13 medalii 
diplome.

Deși învingătoare) junioarele n-au confirmat toate așteptările
Vestea frumoasei comportări a ti

nerilor noștri jucători de tenis de 
masă la Budapesta ne-a produs cum 
este și firesc multă satisfacție. Radu 
Negulescu, Adalbert Rethi și Tiberiu 
Covaci, au reușit rezultate meritorii 
și au impresionat în special prin ma
niera lor de a acționa. Intr-adevăr, 
pe lîngă victoriile obținute în fața ju
niorilor maghiari. Radu Negulescu și 
Adalbert Rethi au făcut clipe grele 
unor jucători cunoscuți și rutinați ca 
Berczik și Foldy. Negulescu a învins 
pe cel de al treilea echipier al for
mației ungare, Pignicktzi, fiind între
cut doar în prelungiri de Berczik 
(20—22, 19—21) și de Foldy (19—21, 
24—26). La fel și Rethi a pierdut la 
limită meciul cu Foldy (19—21, 19—21). 
Și nu trebuie uitat faptul că Radu 
Negulescu nu are încă 18 ani, iar

Adalbert Rethi, care este câștigătorul 
ediției de anul trecut a Spartachiadei 
de iarnă a tineretului, are numai 14 
ani. Deci cu adevărat cadre tinere 
cu mari posibilități. Relatările telefo-

’artide viu disputate Hi prima etapă a turneului final 
al campionatului republican de hochei pe gheață

RADU NEGULESCU(Urmare din pag. l-a)

ristic în această privință este felul 
care s-a desfășurat partida în pri- 

a și în cea de a doua repriză, cînd 
zele de gol au abundat la poarta 
i Purcărea. Pe rînd frații Almassi, 
iacomuzzi, Karri, Balla au ratat si- 
tații favorabile de a deschide scorul, 
e la jumătatea reprizei secunde su- 
prioritatea Voinței a fost însă tot mai 
ridentă și golul care începuse să piu- . 
ască în aer a căzut în min. 30. Au
rul : Zerveș. Pînă la consumarea pa
ielor 40 de minute de joc Progresul a 
lai „deranjat" valoroasa echipă din 
iiercurca Ciuc, care își intra în că
ință treptat, In cea de a treia repri- 
i victoria Voinței se conturează și pe

rînd, Varga (2), Szabo Irînd, Varga (2), Szabo I și Szabo II 
înscriu, concretizînd o parte din nu- 
meroas—a ocazii avute.

Formații : VOINȚA: Purcărea— 
Ciorbă, Balint, Szabo I, Ferenczi. Sza
bo II—Varga, Otvos, Kalatnar, Andrei, 
Zerveș; PROGRESUL: Varadi—
Csaka II, Dobriban, Karri, Varadi II. 
Giacomuzzi—Burian, Fodor. Almassi 
I. Balla. Almassi II.

se făcea rapid în cîteva pase scurte, 
iar o dată instalați în treimea dinamo
viștilor, militarii erau greu de scos de 
acolo. Acest plus de superioritate în 
tehnică și în pregătirea tactică le-a a- 
sigurat victoria, obținută însă nu fără 
mari emoții. După un gol „norocos" 
marcat de Csaka, acest avantaj minim 
s-a menținut mult timp, ambele echipe 
ratînd ocazii mari. Vorbind desore a-

P. Un-

Deși pînă la campionatele mondiale 
* hochei pe gheață de la Praga mai 
nt peste două luni, de pe acum se 
scută despre ediția din anul 1962 a 
•estei competiții.
Recent, orașul Kitchener (provincia 
ntario) din Can..da a trimis Federa
li Internaționale o cerere oficială so- 
sitînd organizarea următoarei ediții 
campionatelor lumii.
Interesant de remarcat că în întreaga 

torie a acestei discipline. Canada r-i 
msiderată patria hocheiului —t n-3 
•ganizat niciodată campionatele moa- 
ale, iar S.U.A au găzduit o singură 
ată competiția, în 1932, dar în cadrul 
rogramului Jocurilor Olimpice de 
rnă.
In legătură cu recenta cerere a ora- 

ilui canadian, s-a și pus problema 
acă organizatorii vor putea face față 
arc ini lor financiare, cunoscîndu-se că 
ira gazdă a campionatului este obli- 
ată să ia asupra sa cheltuielile de 
ansport ale echipelor participante, 
'e pe acum se aud voci care afirmă 
ă organizatorii nu vor fi în măsură 
ă îndeplinească această clauză...

I
IPortarul Varadi (Progresul Gheorghieni) este geda să intervină. Fază din 

meciul Voința M. Ciuc — Progresat Gheorghieni.

nice primite din capitala R.
gare ne-au adus la cunoștință faptul 
că specialiști maghiari prezenți la 
meciuri au rămas plăcut surprinși nu 
numai de rezultatele propriu-zise rea
lizate de juniorii romîni, ci — mai cu 
seamă — de stilul lor de joc. Atît 
Radu Negulescu cît și Adalbert Rethi 
s-au dovedit a fi posesorii unui joc 
aproape complet, cu o vădită tendință 
spre acțiuni ofensive. Ei au avut în 
majoritatea cazurilor inițiativa, ata- 
cînd și contraatacând cu fermitate, 
demonstrînd fantezie, curaj și o bună 
intuiție a jocului. Lucrînd și mai de
parte cu aceeași perseverență și se
riozitate și luptînd cu dîrzenie, ju-

niorii noștri sinit capabili de rezul
tate superioare, la nivelul marilor 
lor posibilități.

O notă bună merită, mai ales pen
tru modul cum a luptat ca și pentru 
succesul obținut asupra lui Foldy, ju
cătorul Mircea Popescu care s-a stră
duit să-și aducă o contribuție eît 
mai substanțială în întîlnirea cu pri
ma reprezentativă maghiară. Și se 
poate spune că a reușit acest lucru.

Nu aceleași cuvinte de laudă s-ar 
putea spune despre comportarea spor
tivelor noastre. Este vorba în primul 
rînd — deși s-ar părea poate curios 
— de Maria Alexandru și Mariana 
Barasch. Celelalte două, Maria Biro 
și Geta Pitică. întîlnind adversare 
puternice, au jucat la valoarea lor 
obișnuită, avînd uneori și situații de 
cîștig. Ele au reușit chiar să iasă 
victorioase în partida de dublu. In 
rest nu ne-a.m așteptat la mai mult 
Cu Maria Alexandru și Mariana Ba
rasch situația se schimbă însă. De 
aceea menționam mai sus că deși s-ar 
părea poate curios, ținînd sermi că 
ele au învins pe junioarele maghiare, 
comportarea lor nu a satisfăcut.

Așa cum ni s-a transmis telefonic, 
Maria. Alexandru și Mariana Barasch 
au acționat cu mari scăderi în ceea 
ce privește puterea de concentrare și 
de luptă, ele manifestînd deficiențe 
și sub aspectul concepției de joc, fiind 
uneori prea pasive, alteori prea ha
zardate în atac.. Măria Alexandru a 
început mai bine dar a terminat slab, 
în timp ce Mariana Barasch și-a re
venit abia spre sfîrșit. Ambele au 

“ a câștiga vreun set — 
mai slabă (Heirich) 
rînduirile celor mai 

europene. Cele două 
sînt pe merit campi-’

pierdut — fără 
la o jucătoare 
necunoscută în 
bune jucătoare 
tinere jucătoare .. _ ____ ___ r.
oane de junioare ale Europei și a so
sit ciredem timpul ca ele să obțină re
zultate pe măsura posibilităților lor 
chiar în compania senioarelor nr 
bune.

Cîteva constatări după întîlnirea 
de haltere dintre reprezentativele 
R. P. Romine și R. P. Ungare

C.C.A. — DINAMO TG. MUREȘ
1-0 (1-0, 0-0, 1-0)

întîlnirea dintre aceste două forma
ții a furnizat o partidă dîrză, carac
teristică de campionat. Dinamoviștii au 
reușit de-a lungul întregului meci să 
suplinească diferența de valoare față 
de adversarii lor printr-o putere de 
luptă exemplară. Bucureștenii au fost 
superiori tehnic și tactic, avînd și de 
această dată în Csaka 1 un excelent 
fundaș „măturător", care contraataca 
periculos, constituind o permanentă a- 
menințare pentru poarta adversă. Su
perioritatea echipei C.C.A. a fost evi
dentă : trecerea din apărare în atac

(Foto: B. Ciobanu)

ceste ocazii trebuie să precizăm că 
poate ceva mai clare au fost cele ale 
dinamoviștilor și că în acest joc s-au 
tras nu mai puțin de 5 „bare" în plin 1 
Abia spre sfîrștiul meciului jocul mai 
organizat al echipei C.C.A. și-a spus 
cuvîntul și o acțiune inițiată de ine
puizabilul Csaka s-a terminat cu un 
nou gol înscris de Ganga.

Formați: C.C.A. Pușcaș—Raduc, 
Ionescu, Csaka—Zografi, Flamaropol, 
Ganga—Tiriac, Măzgăreanu, Peter’ 
DINAMO : Biro—Solyom, Covaci, Mal- 
doveanu, Varga, Publik—Hollo, Soos, 
Nașca, Szatmary, Incza II.

„N.u mă 
asemenea 
tarul general al federației maghiare de 
haltere, Szentianosi Jozsef — după 
întîlnirea dintre reprezentativele R. P. 
Ungare și R. P. Romîne. Cu o echipă 
completă romînii puteau obține în 
mod sigur două victorii, în plus" ne-a 
apus oaspetele nostru.

Firește, rezultatul de 
rea echipei maghiare 
mod real diferența de 
halterofilii noștri și cei din țara ve 
oină și prietenă. In meciul de dumi
nică oaspeții au prezentat o formație 
puternică, experimentată, cu cîteva ele
mente de certă valoare. Aceasta însă 
nu ne-ar fi împiedecat să obținem în 
această întîlnire un rezultat mai 
strîns, real posibilităților halterofililor 
noștri.

Realitatea este că rezervele folosite

așteptani să cîștigăm la un 
soor! ne-a declarat secre-

acest meci, Ionescu Lisias (cate-

6—1 în favoa- 
nu exprimă în 
valoare dintre

CULTURĂ FW'fiQ 
Șl SPORT, . _ „

Echipa R. Ceho-
FOTBAL slovace va participa lia 

turneul de fotbal din 
cadrul Jocurilor Olimpice de la Roma. 
Interesant de remarcat că Cehoslova
cia ia parte la turneul olimpic de 
fotbal după o întrerupere de 38 ani.

• In prezent se află în turneu în 
R. F. Germană echipa cehoslovacă de 
fotbal Spartak Praga Stalingrad. In 
primul joc, fotbaliștii cehoslovaci au 
întîlnit Ia Dusseldorf echipa locală 
Fortuna Diisseldorf. Meciul s-a încheiat 
cu un rezultat egal 4—4.

Halterofilii din R.P.
HALTERE Chineză continuă a-

saltul recordurilor ță- 
Recenit, la campionatele țării des-

GIMNASTICĂ
Duminică a luat sfîr

șit la Budapesta dubla 
întîlnire internațională 
dintre echipele selecțio-de gimnastică

uate (bărbați și femei) ale R. P. Un
gare și R.S.S. Ucrainiene. In ambele 
meciuri victoria a revenit gimnaștilor 
sovietici : Ia bărbați scorul a fost de 
238,60—231,60. iar ia femei de 191.60— 
189,90 puncte.

In clasamentul individual compus 
feminin primul loc a fost ocupat la e 
galitate de puncte (38,80) de Gapliev- 
skaia (R.S.S. Ucraineană) și Ditcza 
(R.P.U.). La bărbați, victoria finală a 
revenit campionului mondial absolut 
Boris Saltea (R.S.S. Ucraineană) cu 
58,60 puncte. Titov (R.S.S. Ucrainea
nă) s-a clasat pe locul doi cu 58,20 
puncte.

rii. . .
fășurate în orașul Sian, semigreul Li 
Bai-itii a totalizat 432,5 kg. la triat- 
lor, întrecînd ou 17,5 kg. (I) vechiul 
record. In limitele categoriei cele mat 
ușoare Tao Lian-ilu a împins 98 kg. 
întrecînd cat 0,5 kg. recordul cunoscu
tului Cen Tzin-kai. Greul Cian lluan- 
tziun a ameliorat dc două ori în de
cursul a cîteva zile recordul țării la 
triatlon, obținînd consecutiv 392,5 kg. 
și 397,5. Vechiul record era de 380 kg. 
Un rezultat excelent a obținut în 
limitele categoriei semimijlocii tînărul 
Ciu Hun-tzian. El a totalizat 380 kg. 
întrecînd cu 2,5 kg. vechiul rcord.

cu mingea. Prinsele au ieșit pe gheață 
echipele de club din Suedia și Fin
landa. La Falun, reprezentativa ora
șului a fost întrecută cu 2—1 de for
mația O.L.S. — Oulu (Finlanda). La 
Sdderham,. echipa I.F.K. din Helsinki 
a înitâlnit formația Brobergs I.F. Oas
peții au învins cu cu 4—3.

• Echipa profesionistă de hochei pe 
gheață „Wembley Lyons" Londra și-a 
început turneul în U.R.S.S. jucînd la 
21 decembrie în capitala, sovietică cu 
selecționata de tineret a cluburilor din 
Moscova. Hocheiștii sovietici s-au do
vedit net superiori repurtînd victoria 
cu scorul de 6—1 (2—0; 2—1; 2—0).

în
goria ușoară care l-a înlocuit pe Ti- 
beriu Roman)' și Nicolae Bălcăceanu 
(cat. grea oare l-a suplinit pc Silviu 
Gazau) nu au dat de loc satisfacție. 
Este inadmisibil ca Lisias Ionescu, 
un halterofil ar suficientă experiență, 
să realizeze doar 317,5 kg. fiind învins 
de adversarul său cu nu mai puțin 
dc 22,5 kg! De asemenea, Nicolae 
Bălcăceanu, un element cu perspecti
ve, s-a prezentat la acest concurs 
doar cu două antrenamente la activ 
și în mod firesc el nu a putut fa> 
față adversarului său. In forma sa o 
bișnuită el putea să-și învingă parte
nerul. deoarece acesta nu a obținut 
decît 390 kg. Nici Lazăr Baroga nu 
s-a prezentat la valoarea sa reală. 
Sohimbîndu-și stilul la proba smuls 
(din „foarfecă" în „hochei"), el nu a 
reușit acum să ridice mai mult de 
110 kg. Totalul său de 377,5 kg. la 
cat. semigrea este cu 20 kg. mai mic 
decît recordul republicări pe aarc-1 de
ține. Or, Lazăr Baroga dacă ar fi to1- 
talizat cu 5 kg. mai puțin decît recor
dul său ar fi putut învinge. Ceilalți 
reprezentanți ai țării noastre s-au 
comportat la valoarea scontată. Ex
cepție face Ion Birău, care a doborît 
două 
care
luptă 
curat 
care deși au fost învinși la diferențe 
mari, au obținut totuși performanțe 
acceptabile.

valaroase recorduri ale țării și 
a dovedit excelente calități de 
în concurs. Mulțumitor au can
ion Baltnău și Atila Vasarhetyi

La închiderea ediției

A aoua întîlnire de box Italia-R.P.R
Echipa R.D. Germa-

HOCHEI ne, pregătlndu-se pen
tru campionatele mon

diale, a susținut două meciuri în 
Norvegia, unde a întîlnit reprezenta
tiva țării. In primul joc gazdele au 
învins cu scorul de 3—1. In meciul 
revanșă hocheiștii din R.D.G., deși 
conduși cu 2—3, au marcat 4 puncte 
în ultima repriză obținînd victoria cu 
scorul de 6—3.
• Paralel cu înitîlnirile de hochei 

cu puc au început și cele de hochei

FERARA (prin telefon). A douaîn
tîlnire de box, desfășurată aseară în 
localitate între reprezentativele Italiei 
și R.P. Romîne a prilejuit o luptă 
strînsă, furnizind partide foarte dis
putate. Scorul a fost favorabil pu- 
giliștilor italieni care au cîștigat cu 
6—4. Victoriile echipei noastre au 
fost obținute de M. Dobrescu (b.p. 
Cavoli), C. Gheorghiu (b.p. Carboni), 
I. Mihalic (b.p. Piovesani) și D.

Gheorghiu (bjp. Naoaleoni). La ca
tegoria ușoară C. Dumitrescu, deși 
cîștigase evident la Adam, a fost 
frustat de victorie. PuHictrf a deza
probat cu vehemență decizia eronată 
a juriului. Celetaltc rezultate: Mtisso 
b.p V. Czekeli; Rossi b.p. N. Linca) 
Bossi b.p. Ș. Neacșu; Migliari bjp. 
Gh. Negrea și Mastegân câștigă pn'ri 
oprire la Ctobotaru.
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