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Tovarășului MAO ȚZE-DUN 
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez

„ PekWScumpe tovarășe Mao Țze-duri,
Cu prilejul cellei de-a 65-a aniversări a zilei dv. de naștere, Comitefetf 

Central al Partidului Muncitoresc Român vă adresează dv. — 'conducător 
încercat al Partidului Comunist Chinez și al Republicii Populare Chinez^ 
militant de frunte al mișcării comuniste internaționale — un fierbinte salat 
frățesc și cele mai cordiale felicitări.

Viața și activitatea dv., — pildă înaltă de devotament față de cauza 
poporului, față de cauza comunismului, slot indisolubil legate de lupta eroSc® 
a gloriosului Partid Comunist Chinez care, călăiuzit de nemuritoarea învăț®* 
tură marxist-teninistă, a condus oamenii muncii la victoria revoluției pop»* 
lare chineze.

In ziua de 24 decembrie a. c. a avut loc Plenara a 
VI-ia a C.C. al U.T.M.

Plenara a dezbătut expunerea făcută de tovarășul! 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la ședința plenară a C.C. al 
P.M.R. din 26—28 noiembrie 1958 și a stabilit măsu
rile ce trebuie să fie luate de către organele și orga
nizațiile U.TM. în vederea mobilizării mai active a 
tineretului la îndeplinirea prevederilor planului de 
stat pe anul 1959.

Planul de măsuri a C.C. al U.T.M. adoptat în acest 
scop prevede sporirea aportului tineretului în industrie 
la creșterea producției și productivității muncii, în
sușirea și introducerea în producție a tehnicii înain
tate și metodelor noi de muncă, extinderea muncii vo
luntare a tineretului pe șantierele marilor construcții, 
dezvoltarea mișcării brigăzilor utemiste de muncă pa
triotică. Planul de măsuri prevede de asemenea mo- 

bîlizarea tineretului de la sate pentru întărirea și 
dezvoltarea sectorului socialist al agriculturii pen
tru obținerea de recolte Îmbelșugate, atragerea unui 
număr mai mare de tineri fa acțiunea patriotică de 
redare de noi terenuri agriculturii.

Plenara C. C. al U.TM. exprimând hotărîrea ute- 
miștîlor și a tinerilor din patria no-astră, s-a angajat 
în fața partidului și a Comitetului său Central ca în
tregul tineret să participe cu și mai mult entuziasm 
și abnegație fa îndeplinirea planului de stat pe amil 
1959, pentru înflorirea scumpei noastre patrii — Re
publica Populară Romînă, pentru construirea socia
lismului.

La lucrările plenarei au participat conducători ai 
diferitelor ministere și reprezentanți ai organizațiilor 
de masă.

împreună cu celelalte popoare din țările socialiste, cu oamenii muncS 
din întreaga lume, poporul romîn legat printr-o strânsă prietenie frățească 
de mărețe popor chinez urmărește cu admirație și bucurie avîntul furtunos af 
economiei și culturii Chinei populare, mărețele realizări obținute de vrednU 
cui și eroicul popor chinez în industrializarea țării, în dezvoltarea agrfcutta* 
rii socialiste, în întărirea continuă a puterii democrat-populare.

Partidul Comunist Chinez, sub conducerea Comitetului său Central ta 
frunte cu dv., aduce o contribuție de mare preț în opera de întărire conținu# 
a unității și coeziunii lagărului socialist în frunte cu Uniunea Sovietică, al 
unității internaționaliste a mișcării comuniste mondiale. China populară al 
câștigat un înalt prestigiu în toată lumea datorită luptei consecvente pe carw 
o duce pentru apărarea și consolidarea păcii în lume.

Vă urăm, scumpe tovarășe Mao Țze-dun, ani multi și noi succese în a»* 
tivitatea dv. neobosită închinată înfloririi continue a Republicii Populare CM* 
neze, victoriei ideilor marxism-leninismului, păcii și prieteniei între popoarw

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMtH

Sportivii, muncitori de nădejde 
ai Rafinăriei nr. 1 Ploești

Una dintre principalele sar
cini în domeniul dezvoltării eco
nomiei naționale în anul 1959 
este și: ...„extinderea prospec
țiunilor petrolifere pentru mări
rea rezervelor industriale, redu
cerea prețului de cost la foraj, 
prelucrarea superioară a țițeiului 
în produse albe și în special 
benzine cu un numer ridicat de 
octani, precum și îmbunătățirea 
uleiurilor".

Sarcina de frunte de mai sus — 
«prinsă în Expunerea făcută de tova- 
ășul Gh. Gheorghiu-Dej la ședința 
fanară a C.C. al P.M.R. din 26—28 
•toiembrie 1958 — stăruie în mod de- 
isnbit în sufletele muncitorilor 
Rafinăriei nr. 1 din Ploești. 
n ea muncitorii văd chemarea Pârli
tului fa îndeplinirea unei sarcini de 

E. M.
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iată cițiva din sportivii Rafihăriei nr. 1 Ploești care se numără printre

mare însemnătate, chemare căreia ei 
i-ari răspuns cu un nestăvilit entuzi
asm încă din primele zile de la apari
ția documentului. Tineri și vîrstnici, 
muncitorii Rafinăriei nr. 1 dau în a- 
ceste zile de sfîrșit de an o aprigă 
bătălie pentru îndeplinirea sarcinilor 
subliniate în Expunere, pentru a pro
duce mai mult, mai ieftin și mai bun. 
Ei au o mare dorință: cucerirea Dra- 
peluikii de unitate fruntașă pe ramură 
de producție, drapel decernat de Mi
nisterul Industriei Petrolului și Chi
miei. Mențiunea primită pe priorul 
semestru al anului este un puternic 
stimulent în strădaniile lor de zi 
cu zi.

Am vizitat zilele acestea Rafinăria 
nr. 1 din Ploești. Ne-am bucurat de 
succesele pe care harnicii muncitori le 
înregistrează de la o zi la ailta și 
ne-am oprit — firesc pentru munca 
noastră — la realizările în producție 
ale sportivilor. Pentru că, este bine 
să precizăm de la început, printre cei 
mai vrednici muncitori, printre cei ce 
se străduiesc să-și depășească cu re
gularitate angajamentele sînt mulți, 
mulți sportivi. Iată-1 pe lăcătușul Con
stantin Leonida, muncitor în atelierul 
conducte. Fruntaș în muncă, utemistul 
Leonida își depășește zilnic sarcinile 
de .producție cu 25—40 la sută. Con
știincios, disciplinat, fotbalistul Leo
nida face parte dintre acei muncitori 
pe care maistrul Gh. Radu îi reco
mandă după fala atelierului pe ca- 
re-1 conduce. Trecem în altă parte a 
atelierului conducte. Aci întîlnim un 
alt muncitor de frunte: fotbalistul Va- 
sile Filip-cazangiu. Ga și pe terenul 
de sport, unde se dovedește un ele
ment de nădejde, în muncă Vasile 

Fîlip are aceeași atitudine, caracteris-1 
tică sportivului de tip nou.

Trecînd prin secția cazane aburi — 
unde am consemnat succesele în pro
ducție ale fochistului Constantin 
Mânu, fotbalist — prin cea de între
ținere utilaje — unde lucrează lăcă
tușul Ion Andrei, component al echi
pei de popice a rafinăriei, mereu frun
taș în producție, inovator — am po-' 
posit mai îndelung la atelierul me
canic. Aici lucrează mal mulți spor
tivi. Handbalistul Nicolae Cășaru și 
colegiul său de echipă Mihai Boboc, 
ciclistul Silviu Dresnandt, gimnasta 
Antca Tudor ș. a. Să nu trecem însă 
atît de ușOr peste numele lor. Fiecare 
merită să ne oprim puțin, atît ca 
sportivi, cît și ca muncitori . Uitemis- 
tul Nicolae Cășaru — ne-a spus șe
ful atelierului său — este sîrguincios, 
disciplinat, își îndeplinește bine sar
cinile de producție. E bun sportiv, dar 
și un bun elev. Eil urmează cursurile 
clasei a X-a la liceul seral, unde aud 
că ne face cinste. Mihai Boboc 
este, tot după spusele maistrului de 
atelier, unul dintre tinerii care caută 
să-și însușească cît mai bine meseria 
pe care a îrnbrățișat-o. Atent, mereu 
dornic să cunoască tot mai mult din 
tainele mecanicii, el aduce un aport 
prețios la munca brigăzii de tineret. 
Ciclistul Silviu Dresnandt este cunos
cut dincolo de „hotarele" rafinăriei. 
Component al lotului de ciclism al re
giunii Ploești, Dresnandt a făcut par
te din echipa ploeșterfor la diferite

Tovarășului MAO ȚZE-DUN
Președintele Republicii Populare Chineze

In numele Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Populato 
Române și al meu personal vă transmit, stimate tovarășe președinte, cele mrf 
aside felicitări și urări de bine la cea de-a 65-a aniversare a zilei dv. 4a 
naștere.

Cu acest prilej, îmi face o deosebită plăcere să vă urez multă sănătate^ 
viață lungă și activitate rodnică, spre binele și fericirea poporului chine*, 
pentru dezvoltarea și înflorirea Republicii Populare Chineze, pentru întărire* 
prieteniei frățești dintre țările noastre, pentru noi victorii ale cauzei păcii șl 
socialismului.

iON GHEORGHE MAURFjR
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționdto 

a Republicii Populare Romîne

Mergeam pe ulița mare a satului 
Ciba-Nicolești împreună cu președin
tele colectivului sportiv „Viață Nbuă“, 
Sandor Bela. Tînărul țăran colectivist 
îmi vorbea cu înflăcărare despre succe
sele obținute în acțiunea de cooperativi
zare a satului: „De citoa timp —
îmi spunea el — in satul nostru toți 
țăranii sînt membri ai gospodăriei a- 
gricole colective sau ai întovărășiri
lor". La un moment dat a zărit trei 
săteni și, privind spre ei, mi-a spus:

— Iată 1 Aceștia sînt „bogătașii" 
satului...

— Bine, dar cu cîteva minute îna
inte mi-ai spus că toți locuitorii satu
lui sînt membri ai G.A.C. sau ai în
tovărășirilor...

— AI Nu te g'rndi la bogătanii 
dinainte. Nici vorbă. Ăștia sînt 
țărani colectiviști, fruntași I Anul a- 
cesta au avut cele mai miilte zile 
muncă și au primit atîtea îneît n-aiu 
unde le adăposti. Ii cheamă Fazakaș 
și au o poveste foarte interesantă. Dar 
mai bine hai s-o auzi din gura lor.

Am intrat împreună într-o casă fru- 
ntoasă, făcută din cărămidă și orna-

ascultat 
aproape 
a trecut

cei mai

NOUA...
mentafă cu motive naționale. De pel 
prispă ne-a primit prietenos un om îrt 
toată puterea, pe fața căruia se citea’ 
optimism, încredere în viitor. Discu
ția s-a înfiripat repede. Am 
povestirea bătrînului Fazakaș 
fără să-mi dau seama cînd 
timpul...

— Ei ! Înainte vreme eram 
săraci oameni din sat. Locuiam ln.fr-0 
colibă, in afara satului. Parcă am fi 
fost clamați / Pămînt n-aveam decît 
vreo jumătate de pogon și de pe el tre
buia să hrănesc opt guri. Greu, grea 
de toi! Ani de-a riadul m-am chinuit 
și n-am putut realiza nimic. Pămîntul 
din colibă ardea vara ca jeraticul șl 
iarna îngheța. N-aveam nici bocanci, 
nici paltoane. Cei mari ne îmbrăcam 
așa, numai cit să putem apărea prin
tre oameni, iar cei mici umblau gc» 
opt luni din douăsprezece. Argățearrt 
pe la chiaburii satului (Elvira Nagg, 
Oliver Mitz ș.a.) dar na reușeam si 
adunăm nici cit să ne săturam cu to
ții la un pririz... El, vremuri, vremuri ț

H. NAUM

“ f cei mai buni muncitori de aci. Cristei l
Silvia Dresnandtd/țgpgar. — dreapta ft Mihai Boboc —. mecanic—(sus).

(Continuare în pag. 2)

Sămăreanu — lăcăbtf (stingă), Nicolae Gășaru lăcătuș — (mijloc),

ggțo; Boris Ciobanii j



Pe drumul îndeplinirii 
anga jamentului...

Finele acestui an este dominat de marile succese pe care le repur
tează oamenii muncii de pe întreg cuprinsul țării în lupta pentru îndepli
nirea și depășirea angajamentelor. Sutele de mii de pasionați ai sportu
lui au adăugat la succesele obținute în producție și pe acelea realizate 
pe tărim sportiv. Din ce în ce mai numeroase sînt telegramele care ne 
sosesc la redacție și care vestesc noi biruinți ale sportivilor în acțiunea 
de înscriere de noi membri în U.C.F.S. Munca activiștilor obștești se 
concretizează practic acum în succese însemnate. După regiunile Galați, 
Baia Mare și Hunedoara — care și-au realizat cu mult înainte de termen 
angajamentele — au urmat regiunile Timișoara, Stalin, Ploești, Bacău, 
Oradea, Constanța, Cluj și orașuil București care și-au depășit angaja
mentele în cinstea celei de a 11-a aniversări a Republicii Populare 
Române.

Și în regiunea Suceava colectivele sportive și-au consolidat baza 
organizatorică. Ele au atras în Uniunea de Cultură Fizică și Sport 96.160 
membri — cu 1.160 mai multi decît se angajase.

La redacție continuă să ne sosească vești despre noi și noi succese. 
Ele dovedesc din plin dragostea și atașamentul oamenilor muncii față 
de noua organizație de mase — Uniunea de Cultură Fizică și Sport.

IN PREAJMA
Concursul bilanț ,,Cel mai bun co

lectiv sportiv sătesc", concurs me
nit să pună baze solide colectivelor 
sportive sătești se va încheia în cu
rind, o dată cu ultimele zile ale anu
lui. Se pot trage deci unele conclu
zii asupra rolului pe care l-a jucat 
el în întărirea bazei materiale a co
lectivelor sportive mn satele patriei 
noastre. Bilanțul care se poate face 
acum reflectă seriozitatea cu care 
multe consilii raionale și regionale 
U.C.F.S. au privit acest concurs. 
Numeroase sînt colectivele sportive 
sătești'din regiunile Pitești, R.A.M., 
București, Suceava ș.a. a căror bază 
materială s-a întărit simțitor. In re
giunile Cluj și R.A.M., de pildă, ti
nerii sportivi din mediul rural au

Tineri și tinere!
Participafi în număr 

cît mai mare la con-
cursurile de casa pen

tru insigna: „Cel mai 
bun din 10“ și „Cam
pion al colectivului 
sportiv'*!

BILANȚULUI...
participat la multe 
fondurile
meroase 
sportive. 
Mureș, 
U.C.F.S.
tenție deosebită 
analizînd periodic stadiul în care se 
află această întrecere între colecti
vele sportive sătești din raion. Con
siliul raional U.C.F.S. Tg. 
editat chiar un buletin în 
fost evidențiate numeroase 
sportive sătești din raion, 

ca exemple metodele lor de 
La fel s-a procedat și în 
Pitești și București, unde 
bilanț a stimulat activitatea multor 
colective sportive. Se. poate aprecia 
că există adevărate „meciuri" între 
colective sportive din comunele Co; 
teana, Armășești. Balotești, Gîrbovi’ 
Muscușeanca, Periș ș.a. care au 
acum mai multe terenuri și materia
le sportive, mai multe echipamente, 
numărul membrilor U.C.F S. cries- 
cînd și el neîncetat. Colectivul spor
tiv Spicul din comuna Gîrbovi, de 
pildă, a realizat, datorită interesu
lui stirnit de concursul bilanț ,.Cel 
mai bun colectiv sportiv sătesc", ma
joritatea obiectivelor propuse în plan. 
Tinerii sportivi din comună se pot 
mîndri cu colectivul lor, a cărui bază 
materială a crescut simțitor.

Peste cîteva zile se va face bilan
țul... concursului bilanț. Nu ne în
doim -că acest eveniment va consti
tui un prilej de bucurie pentru toți 
acei care au obținut rezultate bune 
în întărirea organizatorică a colec
tivului sportiv sătesc, un prilej de 
învățăminte pentru concursul viitor.

competiții, din 
realizate procurîndu-se nu- 
materiale și echipamente 

In unele raioane ca i’g. 
Toplița, Reghin, consiliile 

respective au acordat o a- 
concursultii bilanț,

Mureș a 
care au 
colective 
dîndu-se 
muncă, 

regiunile 
concursul

întrecerile Spartachiadei de iarnă a tineretului cunost
Vestitorul*un frumos succes

Gu cîteva zile în urmă, mai precis 
la 15 decembrie, s-au disputat primele 
întreceri din cadrul Spartachiadei de 
iarnă, organizate de colectivul sportiv 
al uzinei „Grigore Preoteasă* din Ca
pitală. Atunci au luat startul în a- 
ceastă mare competiție de mase sute 
de tineri și tinere, 
tn prezent întîietatea 
cursuri de șah. tenis 
fere.

„ Succesul de care 
cerile Spartachiadei 
consecința intensei munci de pregă
tire desfășurată de colectivul sportiv, 
in colaborare cu comitetul U.T.M. al 
uzinei, ne spunea tov. Nicolae Ba- 
vinschi, președintele consiliului colec
tivului sportiv. Folosind din plin clapa 
pregătitoare, acest colectiv sportiv a 
organizat o largă campanie de popu
larizare a Spartachiadei de iarnă. 
Zilnic, stația de radio-amplificare a 
uzinei transmitea lozinci mobilizatoare, 
prin toate secțiile au fost puse afișe, 
iar înscrierile se făceau prin organi
zațiile de U.T.M. care contribuiau, deci, 
direct la acțiunea de pregătire s com- 
pctiț'ei. Astfel, în preajma zilei de 
15 decembrie, cînd se stabilise că vor 
începe întrecerile, înscrierile depăși
seră chiar cele mai optimiste previ
ziuni : 266 de înscriși la șah. 123 
tenis de masă și 137 la haltere!

Așa îneît nu mai este acum 
mii are faptul că lunea, miercurea 
vinerea Ia clubul uzinei, unde au Ioc 
întrecerile de șah, animația este mai 
mare ca orieînd. Același lucru se pe
lt ece și 
pînă să fie data în folosință a fost 
pusă la dispoziția sportivilor. Aci se 
dispută jocurile din cadrul turneului

care îșl dispută 
in frumoase con- 
de masă și hai

se bucură între
de iarnă este

la

de
Ș>

în noua bald a uzinei, care

la colectivul sportiv „
de tenis 
interesul 
dîrzenia luptei sporiive. Cei mai buni 
pînă în prezent ? Ing. Emil Lepădată, 
ing. Petre Primejdie și monterul de 
centrale Aurică Constantinescu, unul 
din cei mai harnici muncitori ai 
uzinei, fruntaș în producție. I.a șah 
întrecerile sînt dominatei de matrițerul 
Nicolae Ionescu, care a dovedit un re
al talent în jocul ,,celor 
trate".

Ca încheiere, un fapt 
înainte de începerea

de masă, care au 
masei de salariați.

stirnit 
pentru

64 de pă-

semnificativ, 
întrecerilor

Spartachiadei de iarnă colectivi 
sportiv „Vestitorul" avea 4 secții p 
ramură de sport (fotbal, handbal, ba 
și volei). La încheierea concursurile 
numărul secțiilor pe ramură de spor 
va crește cu două : șah și tenis d 
masă. Popularitatea acestor dou 
sporturi în rindurite salariaților, popi 
laritate cucerită cu ocazia Spart; 
chiadci de iarnă, a determinat consilii 
colectivului sportiv să Înființez 
aceste două noi secții pe ramură fi 
sport. Este un exemplu din care numi 
roase alte colective sportive pot învăț 
mut...

iî

De un frumos succes se bucură și ințrecerile organizate de colectivi 
sportiv, al complexului „Grivița Roșie". In fotografia noastră o imagine d 
la o interesantă partidă de șah pe care și-o dispută strungarul Romulti 

Dănescu și normatorul tehnolog An drei Egarov.

Materiale și echipament sportiv, 
mai multe și mai bune

In multe orașe ale țării te atrage, 
printre multe altele, o vitrină frumos a- 
ranjată, în care poți vedea expuse o 
sumedenie de materiale sportive. De 
la ciorapi și pantofi de tenis pînă la 
complicatul echipament de hochei pe 
gheață sau de pescuit sportiv, 
materialele și echipamentul 
sportivilor pot fi găsite 
l.D.M.S. întreprinderea 
a materialelor sportive 
ultima vreme mai mult 
plă unitate comercială, 
în mod special de necesitățile 
tivilor și contribuind astfel efectiv la

cultură fizică 
permanentă <ie 

de

toate 
necesar 

la magazinele 
de distribuire 
a devenit în 

decît o sim- 
preocupîndu-se 

spor-

să-ți pun •

(Urmare din pag.

' — Profesiunea mă obligă , . 
întrebare: făceau vreun sport — ÎKi 
acea vreme — copiii dumitale ? — am 
întrebat.

— Pocde glumești ! N-aveam după ce 
bea apă și ai fi vrut să le ardă de 
sport. Le-aș fi sucit Ritul dacă îl prin
deam pe timp la bătut mingea. Noi 
aveam o singură grijă: să ne procu
răm de mîncare. A trecut an după 
an... A venit eliberarea de sub asu
prirea fasciștilor și viața a începui să 
se îmbuneze. Spor în casa mea am 
avut însă abia in 1950, tind s-a în
ființat gospodăria agricolă colectivă 
„Viață Nouă". Am fost primul care 
tn-am înscris și intr-adevăr mi-am 
croit o viață nouă. Muncim în colec
tivă cinci în familie: eu și copiii mc 
luliu, Valentin, Emerich și Lina. Luiza 
— nevastă-mea — se îngrijește de 
gospodărie iar ceilalți doi copii (Ale- 
'jcandru și Mihai) sînt la școală. Cum 
spuneam, odată cu colectiva a venit 
și belșugul. Mi-am făcut casă mare, 
cum vedeți, cu trei camere, bucătărie 
și în curte diferite acareturi. Acum mal 
construiesc una pentru copii și mi-am 
pus in gînd să le fac la fiecare casă! 
Am o vacă Ca vițel, patru purcei, 
găini și toate celelalte, ca la casă de 
om gospodar. Niciodată n-aș fi visat 
la așa ceva, lată, numai pentru cele 
*1.400 zile muncă pe care le-am făcut 
anul acesta noi cinci am primit 2310 
■kg. gria r 2590 kg porumb ; 700 kg
orz; 980 kg cartofi; 5600 kg furaje; 
*140 kg zalăr: 700 litri vin și 5.200 
lei! O bună parte am contractat-o ca 
statul și am cumpărat o sumedenie de 
lucruri de care am avut nevoie.

— Ei, dar acum fac sport copiii ?
— Fac — mi-a răspuns el zfrnbind. 

Tac și îmi este tare drag să mă duc 
să-i văd judnd. Al mare — Iulia, de-i

SPORTUL POPULAR
Jir. 3330

Strinși in fața noii lor case, membră familiei Fazakaș aa .pozat" tn fața 
obiectivului fotografic. De la stînga la dreapta: Ialia (tatăl), Luiza (mama), 
fi copii lor Alexandru, Valentin, lina și Emerich. lipăesc luliu (plecat de 

curînd să-și satisfacă serviciul militar) și Mihai (aflat la școală), 
candidat de partid — și cu ceilalți doi 
mai mici — Valentin și Emerich — 
joacă fotbal. Lina este în echipa de 
volei a colectivului sportiv. Alexandru 
și Mihai au îndrăgit și fotbalul și vo
leiul și patinajul. Pe toate...

...Aceasta este povestea familiei Fa
zakaș. Altădată nimic — acum totuL 
Mulți, foarte mulți oameni ai muncii 
de le sate au o astfel de poveste. Par
tidul nostru, statul nostru democrat- 
popular le-a dat posibilitatea să ctu- 
roască belșugul, pe care altădată mi
mai bogătanii îl știau. Sport? Nici 
vorbă în trecut Astăzi însă mii și mii 
de tineri se întrec în pasionantele con
cursuri ale Spartachiadei de iarnă. 
Numai din familia Fazakaș 61 Cită 
deosebire I

— PriPepP.'LL — îmi spunea Sandor

Bela. Din cei mai săraci oameni ai sa
tului au devenit cei mai bogați. Crezi 
oare că munceau mai puțin înainte ? 
Trudeau din greu și totuși n-aveau 
nimic. Astăzi insă pentru munca lor 
primesc o răsplată bine meritată. Co
piii bătrînului Fazakaș sînt printre cei 
mai buni sportivi ai satului. Și acesta 
este un lucru nou tn viața lor și a 
noastră. Altădată trăiam o 
de om și n-apucam să
cum arată o minge de fotbal
adevărată. Acum magazia colectivului 
nostru sportiv este plină de mingi, 
tricouri, 
etc.

Ce mai 
grăitoare

dezvoltarea mișcării de 
din țara noastră. Grija 
sporire a cantității materialelor, 
îmbunătățire a calității lor, de reparti
zare judicioasă în funcție de necesități 
și specificul centrelor, toate acestea 
fac. ca l.D.M.S. să fie un important 
lactor în buna desfășurare a activită
ții sportive în țara noastră.

Calitate din ce în ce mai bună

Acesta este un principiu de seamă 
care călăuzește activitatea l.D.M.S. 
Schiorii vor avea în curînd bucuria 
de a încerca noile schiuri care se 
experimentează la Ilefor Tg. Mureș. 
Fără îndoială, fabricarea în număr 
mare a unor schiuri de calitate uni 
bună va contribui la progresul tehnic 
al practicanților acestui sport. Viitoa
rele palete pentru tenis de masă vor 
avea și ele o calitate superioară celor 
de pînă acum. Uniunea cooperativelor 
meșteșugărești din Capitală lucrează 
la fabricarea unor palete noi, din 
lemn tratat în mod special. Cauciucul 
va fi, de asemenea, de o bună calitate, 
[n fază experimentală se află o serie 
de aparate necesare scrimei (florete, 
săbii, spade, măști), ca și un nou 
sortiment de echipament de hochei, 
mai durabil și mai aspectuos. Îmbu
nătățiri calitative s-au adus treningu
rilor și sortimentelor de tricotaje. In 
momentul de față se fac diferite stu
dii pentru îmbunătățirea calității an
velopelor. Deși superioare celor 
anii trecuți, anvelopele mai au totuși 
unele defecte (în special cele de volei 
și baschet). In cursul anului 1959 se 
va trece însă la o producție de anvelo
pe superioare, care să îndeplinească 
toate cerințele regulamentare.

Noutăți!
In anul 1958, l.D.M.S. a stimulat 

In mare măsură producția unor mate
riale care pînă nu de mult trebuiau 
importate. Saltelele pneumatice de 
dormit, de pildă, care erau importate

din Franța, sînt fabricate acum 
R.P.R. Firește, acest fapt a produs 
vie mulțumire în special în rîndu 
alpiniștilor, care găsesc acum pos 
litatea de a-și procura un material 
mare utilitate, în condiții avantaje; 
Pentru turiști au fost puse în con 
corturi de două și de patru person 
rucsacuri de tipuri noi, spirtiere, 
hare pliante, farfurii, termosuri 
O noutate sînt și discurile fabric 
din cauciuc. Sînt discuri de 1 kg 
2 kg, puse la dispoziția colectivi 
sportive. Tot pentru prima dată 
fost 
rite 
bețe

fabricate și puse în comerț d 
tipuri noi de saci de echipam' 
de schi și bețe de pescuit.

Ceva și despre cantitate

ultimul an, l.D.M.S. a asig— 't

din

In ultimul an, l.D.M.S. a asîg-- M 
lectivelor sportive și sportivilo. j 
duali aproape toate materialele și 
chipamentul necesar. S-a rezolvat 
problema unor materiale sportive c. 
la un moment dat, nu erau în can ti 
îndestulătoare, mai ales ținîndi 
seama de cererile sporite. In pr 
perioadă a anului se făcea sim 
lipsa aparatelor de gimnastică, 
sprijinul I I.C.F.S., l.D.M.S. a reniei 
situația, îneît s-a acoperit pc deip 
necesarul de aparate de gimnast 
La fel s-au petrecut lucrurile și 
mingile de tenis de masă. In c 
ce privește producția de echipan 
și material necesar sportului de m. 
în 1958 nu a existat colectiv spo 
care să nu aibă toate cele nece: 
practicării sporturilor din Spartachi 
de vară a tineretului sau acum c 
din Spartachiada de iarnă, lată 
altfel cîteva cifre : în 1958 au fost 
dute aproape 100.000 slipuri, p 
25.000 perechi ghete de fotbal, sute 
mii de chiloți, tricouri și peste 10. 
garnituri de șah.

Și, desigur, că anul 1959, va ac 
o creștere sensibilă a producției 
materiale și echipament sportiv.

O inițiativă lăudabilă

viață 
vedem

treninguri, schiuri, patine

putem adăuga oare la aceste 
mărturii L

O inițiativă pusă de curînd in apli
care la Tg. Mureș a făcut ca numărul 
membrilor U.C.F.S. să crească simți
tor. Despre ce este vorba? Este cu
noscut faptul că fotbaliștii echipei 
C.S. Tg. Mureș se bucură de multă 
simpatie in rinduri'e tineretului d.n 
localitate. Tocmai de aceea, antreno
rii și membrii echipei de fotbal au 
hotărît intr-o ședință ca in orele libere 
să desfășoare o intensă activitate de 
atragere a oamenilor muncii din fa
brici și întreprinderi în U.C.F.S. 
Chiar atunci s-au format brigăzi care 
și-au propus să desfășoare o temei
nică activitate in diferite sectoare.

După numai trei zile de muncă 
tensă roadele sînt demne de relev 
au fost înscriși in. U.C.F.S. peste 
tineri și tinere de la Fabrica de c 
serve ,,Mureșeni", U.R.C.C., I.C. 
Mureș și T.R.C.L. Acțiunea a fost 
treprinsă de antrenorii Eduard Lu< 
șl Fr. Tichy și fotbaliștii Mezaroș 
Toriik, Musca. Mag nari, Paizs, Tu 
Kohn, Szekeltj, Vaida și Soos. Br 
zile își continuă activitatea in jaf 
și uzine. Fotbaliștii și-au propus 
pînă la 30 Decembrie să înscrie 
care dintre ei cite 100 noi membr.
U.CJ'.S. /
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să devină un bun actor de teatru 
sau de film? Eu am început cu 
filmul, chiar din primul an. Asta 
întrecea de acum năzuințele 
mele. E greu de spus in cîteva 
cuvinte cită fericire am cunoscut 
în ziua cind regizorul Andrei 
Călărașii m-a ales în „lotul” din 
care urma să se formeze tînăra 
echipă a interpreților comediei 
„Alo?... Ați greșit numărul". Am

I

Sportivi cu care ne mîndrim !1
I 
{ 
î

POȘTA,
----------------------- —----------u

calibru ma- 
Totodată el 

campion al

Cu un an în urmă, pe aeropor- 
1 Băneasa ateriza un avion 
gintiu, ehn care cobora un mă- 
inchi de tineri veseli și entu- 
rști. Se întorceau din capitala 
anței. Acolo, în orașul de pe 
aiurite Senei, ei reprezentase- 

țara noastră la campionatele 
xidiale de scrimă. Rezultatele 
: erau cunoscute. De aceea i-am 
trebat nu despre ceea ce a fost, . „ .

despre... proiecte. Eiecare căutat să trec cu succes primele 
i-a mărturisit dorințele sale: probe și iată-niă interpretul lui 
i titlu de campion al țării, o Petrică Hurjui, tînărul student 
rformanță bună Ia viitoarea preocupat aproape exclusiv 
itîlnire internațională... Unul studiu. Dar lucrurile se complică.

de

ca noastră, la rolul pe care Se
care dintre noi încercase s2-I in
terpreteze cit mai bine, cît mai 
aproape de realitate. Mie mi-a 
plăcut rolul. Am fost mulțu
mit că mi s-a încredințat Este ua 
rol de compoziție, personajul pă*- 
trînd trăsături de caracter de care 
mărturisesc că nu sînt străin. Am 
fost bucuros că acest rol cerea 
un joc de situație și nu de sim
plă replică. Altceva? Despre mane 
ajunge. Și așa am vorbit muît.
Aș vrea săkspuricăi asemenea IM 
nei echipe în care toți sportivii se 
ajiftă între ei și muncesc deopo
trivă pentru realizarea unei vic
torii, tînărul colectiv de interpreți 
ai aceshti film s-a’Străduit să se 
achite cît mai bine de acest exa
men. Antrenorul — regizorul An
drei Călărașii — a știut să-și în
drume echipa.

Pasiunea pentru teatru și cine
matografie nu m-a făcut să uit 
însă ...planșa de scrimă pe care 
vdi fi prezent peste cîteva zile”.

ELENA MATEESCU f

Faima tirului nostru a făcui 
de multă vreme ocolul lumii. 
R.P. Romînă ocupă în prezent 
locul 4 în ierarhia mondială a 
acestui sport ți locul 3 pe con
tinent. In rlridul trăgătorilor 
noștri se numără sportivi de 
valoare, campioni mondiali. 
Printre aceștia se află și ma
estrul sportului Constantin An
tonescu, care anul acesta la 
concursul de la Moscova a adus 
patriei un prețios record mon-

Insectar

■trică Hurjui (maestrul sportului Ștefan Tapalagă) și profe- 
ral „Turbatu" înir-6 scenă din comedia

greșit numărul".
gi. n-a răspuns... indiscre- 
i noastre: ȘTEFAN TAPA- 

în 
vă 
in-
a- 
zi
a-

muzicală „Alo?... Ați

dial la armă liberă 
re poziția picioare, 
a cucerit titlul de 
lumii.

Valorosul nostru 
deținătorul recordului 
la aceeași probă și poziție și 
a cinci titluri republicane obți
nute în 1958. Campion interna
țional al Finlandei pe anul 1956 
la armă liberă calibru mare po
ziția picioare, clasat pe locul 5 
la campionatele europene' în 

cu 599 
. dețind- 
! cu 600 
! ți 400 
I calibru 
pe țin- 

An to
ca

MAGAZIN
sportiv este 

R.P.R.

proba de meci englez 
puncte din 600 posibile, 
tor al recordului absolut 
puncte din 600 posibile 
din 400 la armă liberă 
redus poziția culcat ; 
ie vechi). Constantin 
nescu se mai mândrește 
performanța de a se fi clasai pe 
locul 5 la Olimpiada de la Mel
bourne la armă liberă trei poziții. 
Constantin Antonescu a fost 
de asemenea component al e- 
chipei R.P.R., recordmană mon
dială la armă liberă calibru re
dus poziția culcat.

Asemenea sportivi, 
ți educați de regimul 
democrat-popular, fac 
mițcării noastre de cultură 
zică ți sport.

A

crescuți ) 
nostru ț 
cinste l

A

pămîntului st

GA. „Proiecte? Da, am 
d ceva dar, nu pot să 
n nimic acum..." N-am 
at. Și. poate am Ii uitat 
stă discuție dacă, într-o 
r fi apărut afișele care 
.țau debutului tînărului scri- 

■ pe... ecranl Peste cîteva 
aveam să fim și noi mar
fa premiera filmului „Alo?... 
greșit numărul!".

um s-a petrecut acest ,,asalt" 
mnoscutului scrimer pe pla- 

de filmare? Să-l lăsăm pe 
■prețul lui Petrică Hurjui să 
■ovesfească singur despre pri- 
său duel cu... filmul.

orința de a juca într-un film 
ire începuturile mai de mult, 
nii copilăriei, dar cunoștința 
Imul n-a fost totuși întîmplă- 
î. Care student al Institutului 
Artă Teatrală și Cinemato- 
ică_I. L. Caragiale nu vrea

Petrică este turburată 
dintre Victor Mancas

Viața lui 
de... idila
(Iurie Darie) și... sora mea Ro- 
dica, în film fiica profesorului 
„Turbatu". Tentația de a povesti 
în continuare acțiunea filmului 
este desigur mare, dar mi-ați ce
rut să vorbesc despre altceva. 
Debutul? Ca și cel din prima în- 
tîlnire internațională cind emo
țiile pun stăpînire pe tine. Le-am 
cunoscut și eu mai de mult pe 
planșele de scrimă. Mă obișnui
sem cu ele, cu spectatorii. Și cre
deam că-mi va fi mai ușor. Dar 
n-a fos' așa. După fiecare scenă 
turnată căutam întrebător spre 
regizor și ceilalți actori ctf emo
ția cu care un sportiv așteaptă 
rezultatul evoluției sale într-un 
concurs

...Ca într-un film, totul s-a ter
minat însă cu bine. Spectatorii 
au apreciat calitatea acestei co
medii și atunci, de-abia atunci, 
ne-am întors cu gîndurile la mun-

terestru, 
crede 

ți se

.nodul părrtln- 
■ă lumea In- 

sfîrțește o-

Hamlet și...
■ați gîndit vreodată că poate 
,a o legătură între Hamlet 
otbal ? Probabil că nu. Și 
și, cercetările făcute asupra 
iei fotbalului înecpînd din 
ul XI arată că și în acest 
eniil este vorba de danezi, 
ezi și... un craniu. Numai 
spre deosebire de Hamlet, 

îl ținea în mînă, în seco- 
XI, craniul a fost lovit cu

hei amical"
a întîmplat în Italia, în- 

localitate din apropierea 
ului Milano, în meciul de 
11 dintre două echipe de ca- 
i e inferioară: Pegazzano— 

d’Adda. Ultima conducea 
3—1 și jucătorii echipei 
lă deveniseră toarte ner-

Atît de nervoși încît cen 
lor înaintaș începu să îm- 
i pumni în dreapta șl stîn- 
Dar nu i-a fost deajuns a- 
-a un moment dat, el s-a 
:it asupra adversarului său 
:t, stoperul echipei Para 
da, și l-a... mușcat de nași 
stă scenă s-a petrecut în- 

joc amical. Nu trebuie 
multă imaginajie ea să 

iătn seama ce s ar ii în- 
at dacă meciul ar fi fost
Li

fotbalul!
piciorul și astfel s-a născut fot
balul.

Mai pe larg, lucrurile s-a<u 
petrecut astfel: ocupația daneză 
a Albionului din secolul XI era 
atît de cumplită, încît niște să
pători care lucrau pe un fost 
cîmp de luptă, descoperind un 
craniu și presupunînd că este 
al unuia dintre cuceritori, înfu- 
riați, au început să-l lovească cu 
piciorul. Cîțiva copii au imitat 
acest joc, care a primit dentu 
mirea „lovirea capului danez", 
și au început să-l practice, în
locuind însă craniul ou o bășică 
de vacă umflată cu aer. Și cînd 
ne gîndim că azi fotbalul este 
unul din jocurile cele mai pre
ferate.

Ce mai tura-vura — „nodul 
pămîntului” are moț în frunte 
(deaiaise spune... . „moțși el") 
ți un nas fistichiu înălțat in
vert inent in atmosferă (de aia 
i se spune că... „și-a luat nasul 
la purtare"). Plasat în epicen
trul 
tului' 
cepe
dată cu el, sfidîndu-și indecent 
semenii din jur. Fără ei na te 
poate face nimic ți bastaj Co
lectivul? Echipa? Ei, asta nu 
contează... Numai el, „nodal 
pămîntului", contează. Să spu
nem că echipa în care joacă a 
cîștigat un meci. Plin de ifose, 
fandosiiul exclamă fără nici o 
jenă:

— lo-te moț! Ce contează t- 
chipa? Dacă nu eram eu, pra
ful se alegea!

Intr-o zi, „nodul 
lui” s-a privit in oglindă 
cumplită deziluzie, în locul 
nei „vedete" simandicoase 
observat că este ți el la fel

căioridui, s-a apucat împreună 
cu el să ia la bătaie 
torii.

Căci ața e „nodul pământu
lui"! El crede că iți poate per
mite orice. Purtător al concepți
ilor retrograde despre viață ei e 
un specimen izolai, in vizibil con
trast cu marea majoritate a spor
tivilor de tip nou din țara noas
tră. Există vreun antidot împo
triva lui? Firește că da. Reco
mandăm medicamentul de

consuma-»

pămlnia-
P. 
u-

cc 
toți oamenii. Adică... fără moți 
Atunci s-a înfuriat ți a făcut 
oglinda cioburi. Ce oglindă min
cinoasă! Cum adică, el ditamai 
„nodul pămîntului" să na fie 
„moț" peste tot? Asta nu se 
poate. Probabil o să vă între
bați cum îl cheamă în viața de 
toate zilele. Aici este mai com
plicat. De fapt, el are mai multe 
nume. Să 
îl cheamă 
jucător de 
ința Cluj.
Poartă pucul singur pe teren și 
rar pasează coechipierilor. Iar 
dacă echipa este învinsă, atunci 
spune țanțoș:

— Dacă n-am cu cine să joc. 
ce să fac?

spunem, de pildă, ti 
Adalbert Nagy fi t 
hochei la echipa Ști- 

Ce credeți că face?

...metoda de antrenament a 
renumitului alergător Emil Za- 
iopek prevedea alergări zilnice 
de cite 80—90 ori cite 400 m? 
Acest lucru i-a atras porecla de 
„salahor", arătindu-se in același 
timp teama că organismul său 
nu va rezista (lucru dezmințit 
de excepționala sa carieră spor
tivă, desfășurată in decursul a 
3 olimpiade').

...un fotbalist, exceptînd por
tarul, parcurge în cursul unui 
meci peste 5 km? Iar în unele 
posturi, mijlocașii sau interii și 
mai mult: 7—8 km.

...viteza cea mai mare, im
primată vreunei părți a corpului 
in atletism nu este realizată de 
frecvența picioarelor unui 
sprinter, fie el chiar, recordman

mondial? In urma calculelor, 
s-a stabilit că este cea a brațu
lui unui sulițaș in momentul 
final al aruncării. Aceasta tre
buie să fie egală cu viteza ini
țială imprimată suliței- 28—30 
m. pe secundă.

...în Olanda patinajul nu este 
numai un sport ci și un mijloc 
de deplasare de la un loc la al
tul ? Patinînd pe canalele înghe
țate care le străbat țara, olan
dezele își duc vasele cu lapte, 
iricotînd în același timp I

...atunci cind se apropie vre
mea, vinătorii de balene indie
nii makali joacă hochei, folo
sind ca puc un os de balenă, 
iar drept crosă un băț care 
imită măciuca zeului războiu
lui?.

are obiceiul la 
să meargă cu o 
100 km. pe oră, 
mâinile pe ghi- 
printre rîndurile

Intr-adevăr, nu „face" nimic. 
Dar „nodul pământului" este... 
și de genul feminin. De dataa- 
ceasta apare in nomenclatura 
noastră în rîndurile jucătoare
lor de handbal sub numele de 
Antoanela Vasile. Și ea are 
„moț" în frunte, adică este mai 
cu „moț" decit celelalte. In rea
litate însă nu este, pentru că 
echipa din care face parte 
poate să joace și fără ea. Și 
chiar mai bine. Sînt însă ca
zuri cind ,/iodul pămîntului" 
bravează în mod inutil, peri- 
clitindu-ți propria viață ți chiar 
a celor din jur. Nu mai departe 
motociclistul Vasile Szabo de la 
clubul Dinamo 
cite un concurs 
viteză de peste 
fără să țină 
don. Și asta
de spectatori, puțind da naștere 
la accidente.

Dar „nodul pămîntului" (de 
aia e „nod") face și alte po
cinoage. De data asta este antre
nor la echipa de fotbal „Indus
tria Sirmei" ți U cheamă Alexan
dru Pop. Iar dacă activează la 
„Industria Sirmei" își închipuie 
că poate să joace... pe sir mă. 
Iată cum s-au întîmplat faptele: 
după meciul de fotbal — ne in
formează corespondentul Horia 
Mureșan — disputat intre e- 
chipele Metalul Reșița-Induslria 
Sirmei la Cîmpia Turzii, antre
norul Alexandru Pop... s-a cam 
„antrenat" cu băutura la restau
rantul din localitate, împreună 
au jucătorul Raksy. Apoi, ca 
să-i completeze „educația" ju-

goare. Și anume: bisturiul ascuțit 
al criticii. Această terapeutică îi 
orinde bine. Bineînțeles dacă vrea 
să se îndrepte! Să reintre in mij
locul sportivilor corecți, discipli
nați,serioși.

T. DUMITRA N

GHEORGHE BOCA, BRAD. — 
Pentru ca un fotbalist să d :vinA 
maestru al sportului, trebuie si 
îndeplinească una din aceste 
norme: a) să fi făcut parte din 
echipa care a cîștigat în același 
an campionatul și Cupa R.P.R., 
participînd efectiv la Wlt din 
jocuri șl să fl jucat o dată în 
echipa R.P.R. (A sau B) în jocuri 
inter-țări. b) să fl făcut parte 
din echipa (sau echipele) caro 
a cîștigat de două ori consecutiv 
campionatul R.P.R., participlna 
efectiv la 60% din jocurile dis
putate în fiecare an șl să fl ju
cat o dată în echipa R.P.R. (A 
sau B> în jocuri lnter-țlări. c) 
să fi făcut parte din echipa (sau 
echipele) care în decurs de 5 am 
a cîștigat de diouă 
natul R.P.R. și o 
R.P.R., sau o dată 
R.P.R. și de dciuă 
R.P.R., partlcipind „ .... ___
joouiile respective și să fl jucat 
o dată în echipa R.P.R. (.A sau 
B) în jocuri inter-țări. d) să fl 
făcut parte din echipa (sau echi
pele), care a cîștigat de 3 ori 
alternativ în s ani campionatul 
R.P.R. sau de 3 ori conrecutlv 
Cupa R P.R., partlcipînd La .W“/« 
din jocurile respective și să fl 
jucat o dată în echipa R.P.R. 
(A sau B) în jocuri inter-țări. 
e> să fl jucat de ,J> ori în echipa 
R.P.R. (A sau B) în întilnlri in- 
ter-țări. f) să fi Jucat în echipa 
R.P.R. (A sau B) în 5 jocuri ln- 
ter-țări ciștlgate.

ȘTEFAN NICOLAU, BRAILA.— 
l’iitu la ce vîrstă poți face box? 
Ca amator, problema e în func
ție doar de capacitatea de luptă 
a boxerului respectiv. Ca profe
sionist insa trebuie să lupți hi 
orice eonditlunl. pentru a-ți cîs- 
tlga existența, ce: mai în vlrst» 
dintre boxerii care activează în 
momentul de față este negruil 
american Archie Moore, campio
nul mondial de box la catego
ria semi-grea. El are în jur do 
45 ani. șl-a apărat recent titlul, 
învlngîiva prin K.O. în repriza a 
11-a pe canadianul Yvon Durelie, 
după ce fusese el însăși trimis do 
3 ori la podea în prima repriză.

DAN MARCOVICI, BUCU
REȘTI.— 1) Cele mai mari sco
ruri obținute de echLpa noastră 
națională de fotbal? 8-1 cu Grecia 
(1932), 7-0 cu Bulgaria (1933), 5-0 
Cu Iugoslavia (1933) și 6-0 ou Alba
nia (1950). 2) Au fost atîtej me
ciuri de fotbal, la noi și în alt® 
părți, care au avut o desfășu
rare dramatică, încît nu știm 
care ar fi exemplele cete mat 
sugestive. La noi e proaspăt în 
amintirea tuturor meciul dintre 
Rapid și Steagul roșu, în care 
bucureștenii conduceau cu 3-1 In 
mln. 85. Scor final: 4-3 pentru... 
Steagul roșu. Ne vine, de ase
menea, în minte, extraordinarul 
me>ei de fotbal din cadrul Olim
piadei de la Helsinki din 1952 
dintre U.R.S.S. și Iugoslavia. Con
dusă cu 5-1 în REPRIZA A DOUA, 
echipa U.R.S.S., a reușit prlntr- 
un efort uluitor să refacă întreg 
handicapul, terminînd parti.ta cu 
5-5 și fiind chiar la un pas de a 
o cîștiga. Un meci, cu adevărat, 
memorabil...

AUREL STAVRU, RĂDĂUȚI. — 
U.R.S.S. și Canada sînt la egali
tate de victorii șl de gol-avcraj 
în cele 4 meciuri de hochei pe 
gheață susținute pînă acum în ca
drul campionatului mondial. Iată 
și rezultatele: 1954, la Stockholm 
(U.R.S.S. participa pentru prima 
oară la campionatul mondial): 7-2 
pentru U.R.S.S. 3955, la Krefeld: 
5-9 pentru Canada. 1956, la Cor
tina d’Ampezzo: 2-0 pentru
U.R.S.S. 1959, la Oslo 4-a 
pentru Canada. Scor gene
ral: 11-11. In 1957, jocurile s-au 
ținut la Moscova, Canada n-a par
ticipat, iar campionatul a fost cfș- 
tigad în mod surprinzător de Sue
dia.

ori camtpio- 
dată Cupa 
campionatul 
ori Cupa 
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rețină-un loc ta teatru

ION ATANASIU-ATL«AS>

Gică al lui Fundătură 
Pin'La armă-i campion
Căci l-a-nvins pe Spiridon. 
După ce i-a dat o tură 
Pe-un pion.

Au trimes utterior 
La raion un referat 
Cum c-ar fi participat 
Cincizecidoi de jucători 
Și-au semnai.

Dar la număr, pe parcurs. 
Alții-au adăugat ți ei 
Și-au adus-o din condei 
C-au luat parte la concurs 
Optzecitrei.

La raion un responsabil 
Socotind că-i prea banal 
Numărul inițial
L-a umflat ți el probabil 
Substanțial...

o bancă la țosea 
o vadă anturată 
vreo opt pe lingă ea.

Liniștea încet se lasă 
Peste satul adormit 
Chiar ți cîinii-au amuțit 
Sub a somnului povară 
Insllrțit

Căci, mărindu-se mereu 
Numărul de jucători 
A crescut de-atîtea ort 
Ciți nu sini in satul meu 
Locuitori.

Dar în 
Pașnic, 
Are loc
Noul campionat de casă 
E In toi.

In tăcerea așternută 
Treizeci de băieți ți fete, 
Ce-au venit să se desfete. 
Stau pe ginduri și-apoi mută 
Pe-ndeletet

Licuricii de la geamuri 
Și-au stins grabnic licăritul 
Mintal doar, neistovitul.
Iți transmite printre ramuri 
Tiuitul.

noaptea-ntunecoasă, 
fără tărăboi.

un mic „război":

Pentru anul care vine 
Ii urez: „Spor, bucurie. 
Să trăiască mult și bine, 
Dar nu numai pe hîrtie. 
Să sc știe!

Regi, pioni, nebuni, regine 
Fug pe tablă-n lung și-n lat 
Și se-n-fruntă ne-ncetat.
Oare cine va obține 
„Șah ți mat"?

In unele rapoarte de activitate se „utniflă' 
mărul participanțslor la competiții.

După astfel de rapoarte 
Intocmite-n chip „dibaci". 
Nu te miri de fel ci taci 
Cind vezi c-au jucat ți-o parte 
Din sugaci.

Să
Insă să plătească cinci.
Să aștepte-un ceas pe „4'
Și să-i vină „25“

Pe marginea unui campionat de casa

Ce tui care procedează 
După astfel de tipare, 
„Greșind" la numărătoare, 
Subsemnatul le-adresează 
O urare.
Cind o invita la masă
Vre-un prieten, vre-un sportiv* 
Brusc să se trezească-a casă) 
Cu întregul colectiv.
Cind o aștepta o fată 
Pe
Să
Cu



De-a lungul întregului campionat jucătorii echipei Metalul M.I.G. Gloria 
aa dovedit o mare putere de luptă. In fotografie, o fază din intllnirea pe care 
inetalurgiștii da susținut-o In compania echipei Dinamo Miliția: Morărescu 
jtare fa balon, șub supravegherea coechipierilor săi, Georgescu și Hociotă,

Echipe nou promovate în categoria A la rugbi

Jucsiorii ft la Ueiaial M.l.8--8iorii sini hotărîll 
să nii-ji mai dezamăoească suflurii...

Tenisul de masă in anul competițional intern—1958
Perspective pentru anul 1959

Anul trecut, la încheierea campiona
tului categoriei A la rugbi, sportivii 
uzinelor „Republica" din Capitală cu
noșteau o mare dezamăgire: echipa 
uzinelor retrograda în categoria se- 
jcundâ... Tînără; fără rutină, echipa de 
rugbi a muncitorilor de la „Republica" 
nu reușise să reziste decît un an în 
prima categorie a țării. Mai putea ea, 
oare, reveni în A ?...

Munca este luată de Ia început...

Dezamăgirea s-a risipit repede. Mai 
repede chiar decît se așteptau supor
terii echipei. Meritul îi revine, în pri
mul rînd, antrenorului Toma Moldo
veanul. „Dacă ne vom gîndi la nesfîr- 
șit la acest insucces, nu vom realiza 
nimic. Mai bine să pornim hotărît la 
treabă !“

Și treaba a început organizat, me
todic, luîndu-se pieptiș toate greută
țile. De aceea, pentru antrenor se 
punea problema completării lotului, 
o parte dintre jucătorii de bază — Tar- 
hon, Broască, Livădaru, Dobre Tu
dor — transferîndu-se la alte unități 
de muncă.

„Nu-i nimic, vom promova în lot, 
cei mai talentați juniori pe care-i a- 
vem".

Apoi o altă greutate o constituia 
alcătuirea noului schelet de echipă, 
«udarea compartimentelor, omogeniza
rea formației. In rugbi, unde se cer o 
■erie de condiții — jucători grei, dar 
în același timp cu o bună viteză de 
execuție, cu multă tenacitate, cu ex
celente reflexe — realizarea acestor 
«deziderate nu era de loc ușoară. Pre
zența la ședințele de pregătire și de 
antrenament a zeci și sute de munci
tori, a conducerii uzinelor a avut un 
puternic efect stimulativ ; jucătorii au 
înțeles că tovarășii lor de muncă sînt 
dornici să-și revadă echipa pe „dru-

Sportivii, muncitori de nădejde 
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(Urmare din pag. 1) 
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mul bun" și — de ce nu ? — din nou 
în prima categorie a țării.

Rezultatele confirmă speranțele...

Faptele sînt îndeobște cunoscute... 
In seria 1 a categoriei B. în care a 
activat, Metalul M.I.G.-Gloria s-a 
afirmat din primele etape, ca princi
pală pretendentă la primul loc. Prin 
scoruri aproape „astronomice" (42—0 
cu Petrolul Pitești, 27—0 cu Metalul 
M.T.D., 38— 0 cu Cetatea Bucur, 53—0 
cu Știința Agronomie) printr-un joc 
deschis, la mînă, dar — mai ales 
■— printr-o disciplină exemplară, 
rugbiștii de la „Republica" au reușit 
să împlinească dorința tovarășilor lor 
de muncă — să revină în categoria 
A. Poate că nu-s lipsite de interes și 
cîteva cilre : din 18 partide jucate, e- 
chipa Metalul M.I.G.-Gloria a cîștigat 
17, a pierdut unul singur (în fața 
Minerului cu 6—5) înregistrînd tot
odată și cel mai bun esaveraj din 
istoria rugbiului romînesc : 467:45

(422) 1 1 I
Nu trebuie uitat însă că vrednicii 

noștri rugbiști s-au dovedit, în același 
timp, și oameni de nădejde în pro
ducție. Comunistul Petre Chirvase, lă
cătuș, candidatul de partid Marin 
Oristea, inginer, utemiștii Gh. Con
stantin, laminator, Ioan Boicenco, lă
cătuș, Gică Petre, proiectant, Tiberiu 
Ardeleănu, inginer, și-au înscris de
seori numele pe panoul fruntașilor 
uzinelor 1

Proiecte
— Ne vom strădui să avem o bună 

comportare în A — ne asigură antre
norul Toma Moldoveanu. Acum ne 
cunoaștem mai binp adversarii, jucă
torii noștri au cîștigat o mai mare ex
periență. Pregătirile pentru campio
nat le vom începe încă din februarie, 
progresiv, pînă în preajma primei e- 
tape. In plus, la sfîrșitul lunii aprilie 
intenționăm să invităm o echipă po
loneză sau din R. D. Germană, în 
compania căreia să susținem mai 
multe întreceri. Intr-un cuvînt, spe
răm ca la sfîrșitul campionatului să 
nu ne mai dezamăgim suporterii..

TIBERIU STAMA

Fără îndoială că în anul 1958 te
nisul nostru de masă a avut o acti
vitate competițională internă deose
bit de susținută și interesantă. Au 
fost numeroase concursuri cu carac
ter republican: campionatul catego
riei A pentru echipele masculine 
și feminine, campionatul indivi
dual al R.P.R. pentru seniori și ju
niori, Cupa R.P.R. cu cele patru e- 
tape care, de fapt, au însemnat tot 
ațtîtea concursuri importante, Spar- 
tachiada de iarnă a tineretului, cam
pionatul de calificare, campionatul 
individual al categoriei a 11-a. In 
afara acestor competiții au mai fost 
și întreceri organizate pe plan local, 
cu o participare numeroasă și valo
roasă, cum au fost tradiționala Cupă 
7 Noiembrie de la Galați, Cupa 30 
Decembrie de la Oradea, precum și 
concursurile de verificare a loturi
lor reprezentative.

Anul competițional 1958 a reușit 
să trezească un și mai mare interes 
în rîndurile amatorilor acestui sport, 
datorită unui concurs nou, Cupa 
R.P.R. care a dominat de departe 
întreaga activitate oficială internă. 
Cupa R.P.R. a arătat încă o dată ne
cesitatea și utilitatea concursurilor 
deschise. Marele număr de concu- 
renți (peste 200) din etapa finală de 
la București este edificator în acest 
sens.

Populara competiție de masă, Spar- 
tachiarfa de iarnă a tineretului s-a 
dovedit a fi de fiecare dată un ade
vărat rezervor de element^ talen
tate. Marius Bodea (Timișoara), cîș- 
tigătorul de acum doi ani este astăzi 
în lotul republican, iar Adalbert 
Rethi (Tg. Mureș), învingătorul e- 
diției 1957, a fost una din revelațiile 
concursului recent de la Budapesta.

CAMPIONATUL PE ECHI'PE N-A 
CORESPUNS

exis-In< primul rînd, pentru că n-a 
tat decît în mică măsură stimulen
tul întrecerii, al luptei pentru 
titlu... Echipele bucureștene Pro
gresul și Constructorul — categoric 
cele mai bune formații — puteau ii 
socotite campioane înainte de a în
cepe competiția. In acest campionat 

Vasile Oprea (C.C.A.) in plin efort

a fost o disproporție flagrantă de 
valoare: 3—4 echipe bune, iar res
tul foarte slabe. S-au acordat apoi 
prea multe amînări nejustificate. De 
asemenea, majoritatea colectivelor au 
făcut programările cu întîrzieri ne- 
permise. creîndu-se dificultăți se
rioase echipelor oaspe și arbitrilor, 
care abia în ultimul moment luau 
cunoștință de locul și ora desfășu

rării. Astfel, din neglijența colectivu
lui gazdă C.F.R., arbitrul meciului 
C.F.R.—Tehnometal Timișoara a so
sit la Roșiori de Vede după disputa
rea întîlnirii. Unele partide au avut 
loc în săli neomologate (Timișoara, 
Oradea și Roșiori de Vede). Un lu
cru cu totul regretabil l-a constituit 
retragerea din plin campionat a for
mației feminine 1. T. Oradea. In 
sfîrșit campionatul primei categorii 
nu s-a bucurat de popularizarea cu
venită.

MUNCA COMISIEI DE COMPETIȚII 
ȘI CLASIFICĂRI, ARBITRAJELE.

Din cadrul acestei comisii mențio
năm activitatea președintelui ei, tov. 
Marius Marcu, a lui Ion Pop și în 
ultimul timp a Iui Gheorghe Flo- 
rescu. Această comisie este încă în 
restanță cu lucrările resortului evi
dență și clasamente.

Arbitrajele au fost în mairea tor 
majoritate corespunzătoare, compe
tente, ele contribuind la normala 
desfășurare a partidelor.

CE VA ADUCE ANUL 1959 ?

— Pentru anul viitor, ne-a spus 
tov. Marius Marou, activitatea oomi- 
petițională internă a tenisului de 
masă va suferi cîteva schimbări, după 
părerea noastră, utile. Așa bunăoară 
s-a căutat ca prin alcătuirea progra

încep campionatele patinatorilor 
de viteză

55 de concurenți și concurente re- 
prezentînd cluburi și colective spor
tive din Orașul Stalin, Tg. Mureș, Cluj, 

mului competițional, jucătorii să aibă 
o activitate continuă în tot anul, iar 
noul sistem de desfășurare a unor 
competiții cum sînt campionatul pe e- 
chipe sau cel individual, va crea, spe
răm, mai mult interes.

Intr-adevăr, întrecerile campiona
tului pe echipe se vor disputa după 
o altă formulă: patru etape: raion 
(începe la 8 I), regiune, zonă și fi
nală (25—26 XI). Campionatul indi-: 
vidtial începe la 1 ianuarie sj se ter- 
mină la 29 noiembrie, va cuprinde 
faze de raion, regiune și patru con
cursuri finale. Această competiție va 
desemna campionii republicani indi
viduali ca și colectivul cîștigător al 
Cupei Federației. De fapt sînt două com
petiții, cîștigătorii fiind stsN’iti prin 
adițiune de puncte. Formulă de or
ganizare asemănătoare Cupei R.P.R. 
care este astfel înlocuită cu Cupa 
Federației.

Tot în 1959 va mai avea loc cam
pionatul juniorilor (4 oct. — 6 dec. 
cu faze pe raion, regiune și finală) 
precum și Spartac.hiada de iarnă a 
tineretului.

In afara acestor concursuri se vor 
mai desfășura diferite competiții 
devenite tradiționale: Cupa 7 Noiem
brie, Cupa 30 Decembrie și altele, 
în raioane, orașe și regiuni. Ar 1 
chiar de dorit să se manifeste în a- 
ceastă direcție mai multă inițiativă 
locală.

In orice caz, activitatea competi 
țională internă în 1959 trebuie să st 
bucure de toată atenția din parte; 
jucătorilor, colectivelor, cluburîlor și 
organelor de resort, cunoscută fiin< 
importanța concursurilor în procesu 
de instruire și de selecționa— ; 
sportivilor.

C. COMARNISCHI

La IVliercarea €im

Miercurea Ciuc și București vor lu 
azi startul în întrecerile iiriale a. 
campionatelor republicane de patin; 
viteză pe anul 1958. Locul de deși; 
șurare a competiției: pista patinoa 
rului Recolta din Miercurea Ciuc.

Cercetînd lista participant lor, ai 
constatat că alături de o serie de spo 
tivi rutinâți ca fostul campion absoh 
Vladimir Bulat, multipla campioană 
țării Eva Farkaș, Vasile Oprea, sol 
Curt, Zoltan Szekely, Eva Birtolo 
Gh. Caton,i, Titus Sarea ș.a. își di 
pută întîietatea numeroși tineri , ■<
tori. Valoarea concurenților ne îi.„/e’ 
tățește să sperăm că întrecerile penti 
cucerirea titlurilor de campioni nați 
nali vor fi dîrze. Secretarul federații 
Vasile Militam, ne-a spus în legătu 
cu această ’competiție: „Dacă vreme 
va fi favorabilă, vom asista la cc 
mai reușită finală de campionat. Ii 
trecerile de la Miercurea Ciuc consi 
tuie și o repetiție generală în vederi 
formării lotului republican care ne v 
reprezenta la tradiționalul concurs i 
ternațional de la Alma-Ata".

Iată programul : 27—28 decembrle- 
seniori; 29—30 decembrie — junio

curse cicliste de amploare: „Cursa 
Scîniteii", „Gursa Victoriei", „Circuitul 
R.P.R.", „Cursa Munților" și multe 
jaltele. Iși face datoria și în muncă? 
^Cu prisosință" I Așa ni s a răspuns, 
fân răspuns clar, precis.

„Dar pe fata noastră cea cuminte, 
ascultătoare și vrednică ați cunos
cut-o?" Era vorba despre Amica Tu
dor (gimnastă). Proaspăta absolventă 
a școli profesionale a rafinăriei 
și-a făcut debutul ca muncitoare, stă- 
pînită de emoție și oarecum neîncre
zătoare în ceea ce va putea face ea. 
[Tovarășii de muncă au ajutat-o. 
Acum, Anica Tudor se numără prin
tre muncitorii buni ai secției și are 
toate perspectivele de a deveni frun
tașă.

Buni muncitori ! ne-.au spus maiștrii. 
Buni sportivi! a precizat președintele 
colectivului sportiv, tov. Stelian Stă- 
fflescu. Oameni de nădejde — am vrea 
țnoi să adăugăm I Și e firesc acest 
lucru, deoarece sportivii patriei noastre 
wîrst crescuți și educați de partid ca; 
e deosebită grijă.

SPORTUL POPULAR

Mai multă atenție promovării tineretului în sportul halterelor
Rezultatul de l—6 cu care a pier

dut echipa noastră de haltere meciul 
cu reprezentativa R. P. Ungare ne im
pune să facem o succintă analiză a 
actualei situații a acestui sport.

Am arătat in cronicile noastre că 
rezultatul putea să fie cu mult mai 
strins, dacă din formația R.P.R. nu 
ar fi lipsit doi titulari de bază. Dar 
tocmai acest fapt constituie una din 
problemele pe care dorim să le dez
batem...

După fiecare din finalele campio
natelor individuale din ultimii ani, 
s-a ajuns la concluzia că sportul cu 
haltere din țara noastră nu are încă 
o bază de mase, că diferența dintre 
primii clasați și următorii este foarte 
mare. Aleciul cu R.P. Ungară a con
firmat — din nefericire — lipsa ca
drelor în sportul cu haltere. Fiind în 
situația de a înlocui pc T. Roman și 
S. Cazan (ambii indisponibili) a tre
buit ca în echipă să fie selecționați 
Lisias foncscu și Nicolae Bălcăceanu. 
După cei! doi titulari, aceștia sint cei 
mai buni oameni ai categoriilor res
pective și, normal, lor le revenea 
cinstea să ne reprezinte în această 

ft® Wă si .fcite & 

valoare dintre titulari și rezerve și-a 
spus și acum cuvîntul. Spre exemplu, 
cea mai bună performanță a lui Ca
zan este de 442,5 kg. în timp ce re
zultatul maxim al lui Bălcăceanu nu 
trece de 400 kg., iar la categoria 
ușoară diferența dintre performanțele 
primului și ale celui de al doilea 
(Roman și Ionescu) trece de 15 ki
lograme ! De sigur, în această situa
ție, noi aveam de la început certi
tudinea că nu putem cîștiga întrece
rile Ia aceste categorii. De altfel, Ni
colae Bălcăceanu nici măcar nu s-a 
antrenat pentru acest meci, pleeînd 
în concediu... Ce are d‘e spus antre
norul său care nu l-a pregătit, deși 
știa că S. Cazan este accidentat și 
nu poate concura ? Federația de hal
tere trebuie să analizeze cu toată se
riozitatea această problemă și să ia 
de îndată măsurile care se impun.

O situație identică se prezintă și la 
alte categorii. Rezerve de valoare lip
sesc și la categoriile în care partici
pă Baroga (mijlocie), Birău (semi- 
ușoară) și I. lenciu (semimijlocie). 
Cauzele sînt multiple: numărul hal
terofililor noștri este încă prea mic, 
pregătirea lor în colective lasă mult 

de dorit și de aceea rezultatele sînt 
foarte slabe. Pe de altă parte, în lo
tul republican nu au fost introdusa 
elemente tinere capabile să 'înlocuias
că la nevoie titularii. Ba mai mult, 
în lotul reprezentativ sînt o serie de 
elemente care bat pasul pe loc, unele 
fiind chiar și în regres (Ionescu Li- 
sias, Ilie lenciu ș. a.).

Meciul de haltere cu R.P. Ungară 
ne-a dat ocazia să discutăm cu secre
tarul federației maghiare și să ne 
convingem că în țara vecină și prie
tenă acest sport a luat o mare dez
voltare. Ceea ce ne-a spus Szen- 
tianosi Ferenc constituie un bun e- 
xemplu pentru activitatea sportului cu 
haltere din țara noastră. In prezent, 
în R.P. Ungară sînt 1.000 de halte
rofili legitimați, dintre care peste 700 
au sub 20 ani. Toate colectivele din 
R. P. Ungară sprijină sportul a- 
cesta, fapt care constituie un im
bold important în activitatea haltero
fililor. De pildă, în micul sat Roz- 
saly (800 locuitori) există o secție de 
tineri halterofili cu 40 membrii Se

cretarul federației maghiare ne-a n 
spus că elementele tinere, talenta 
sînt promovate cu multă încredere 
primele echipe. Un halterofil tînăr d 
lotul republican primește cea rr 
bună îngrijire, are condițiile cele :i 
bune de antrenament.

Cele spuse de interlocutorul m 
tru sînt foarte utile pentru mu 
ca pe care trebuie s-o desfâș 
răm și noi în vederea ridicării act 
tui sport la un nivel cit mai îna

Este clar că în sportul nostru 
haltere trebuie să se facă o cotiti 
importantă. Să acordăm o grijă d 
sebită tineretului, promovării sale 
primele echipe și pregătirii elemen 
lor talentate. în vederea obținerii ui 
rezultate de valoare internațiom 
Federația de specialitate va trebui 
se străduiască pentru atingerea ac 
tor țeluri, ridicând necontenit niv< 
de pregătire al antrenorilor și 
halterofililor, al muncii de coordo 
re și control în colectivele sport

L OCHSENFELJ



La încheierea sezonului fotbalistic O nouă promoție de juniori
Ol._ Despre jocul atletic trece la seniorat

In plina iarnă, în decembrie 1945, 
publicul bucureștean făcea cunoștință 
cu fotbalul sovietic, prin echipa Di
namo Tbilisi care întreprindea un 

turneu în Romînia. Intr-unui din a- 
ceste meciuri, excelență fotbaliști gru
zini au întâlnit echipa bucureșteană 
Juventus, de care au dispus cu sco
rul puțin obișnuit de 10—5.

Spectatorii au apreciat tehnica ju
cătorilor sovietici, concepția lor mo
dernă de joc, eficacitatea liniei de a- 
tac. Cu acest prilej cei de față au mai 
remarcat ceva: jocul atletic, bărbătesc, 
viguros, al oaspeților, atît în atac cît 
și în apărare. Una din acțiunile în 
viteză ale lui Dinamo Tbilisi s-a sol
dat — în prima fază — cu un „șoc" 
între renumitul centru înaintaș de a- 
tunci al formației sovietice, Gogobe- 
ridze, și mijlocașul nostru Pepelea. 
Gogoberidzo , intrase1’ tare cu piep
tul, dezechilibrîndu-1 pe Pepelea. Aces
ta, surprins, a kif.t un aer supărat 
Gogoberidze însă, foarte degajat, s-a 
aproo'at de el și i-a spus : „Eio 
jutbo', ni ping-pong .

Intr-adevăr, acesta este fotbalul: un 
joc atlct’c, în care una din principa
lele condiții este aceea de a-ți învin
ge adversarul prin forța fizică, fo
losită însș corect, în spiritul regula
mentului. Gogoberidze nu făcea decît 
să explice atunci un lucru care con
stituie o trăsătură esențială a fotba
lului modern.

In țările cu un fotbal avansat, jo
cul atletic a încetat de mult timp să 
mai fie o noutate. In afară de so
vietici, englezii, germanii, brazilienii, 
suedezii etc. își clădesc acțiunile teh
nice, sprijinindu-le pe calitățile fizice 
— bine dezvoltate — ale jucătorilor, 
dîndu-le cea mai bună rezolvare în 
'Nul acesta.

Se poate spune că multă vreme noi 
am fost serios handicapați (și într-o 
oarecare măsură sîntem și astăzi) de 
faptul că jocului atletic în adevăratul 
său sens nu i s-a acordat importanța 
cuvenită. Am amintit de turneul lui 
Dinamo Tbilisi. Dar avem și un e- 
xemplu mai apropiat. El se referă, la 
meciurile susținute în țara noastră de 
echipa suedeză Djurgarden care și-a 
datorat în bună parte succesele ob
ținute la noi tocmai acestui joc plin 
de vigoare. Același lucru l-am văzut, 
de p Idă, și la fo.b Lștii de la New
castle United, care utilizau corpu', 
obținînd astfel maximum de randa
ment. Dar cel mai bine și-au putut da 
seam" fotbal știi noștri de ceea ce 
este, în fond, jocul atletic, cu prilejul 
recentului" turneu efect::: t îi Anglia. 
Desigur că acest turneu a fost util și 

tinerii noștri jucători au putut în- 
.-ița multe, fie din meciurile pe care 
le-au susținut, tie din cele la care 
au fost simpli spectatori și au avut, 
deci, calmul necesar, pentru a putea 
reține fiecare acțiune, fiecare amă

NOTt
j La ce folosesc 
î aceste exhibiții?
s Primul concurs republican rezer- 
| vat celor mai tineri popicari ai 
t țării a scos la iveală — printre al- 
| tele —- o problemă legată de fe- 
t iul cum trebuie să se comporte 
| sportivii în ti:: pul întrecerilor. Am 
I observat și cu acest prilej că o 
| serie de jucători și jucătoare au 
( moștenit un prost obicei și anu- 

me: după ce lansează ț)ila fac 
unele mișcări dezagreabile cu cor
pul sau piciorul, mișcări de corp 
inutile atunci cînd bila trece pe

1 lingă popice.
/ Văzînd aceste exhibiții, spectato- 
' rii se întreabă pe bună dreptate la 
( ce le folosesc oare? Ele nu sînt 
' bune la nimic. Nu pot influența 
. cîtuși de puțin traiectoria bilei. E 
' regretabil că și unele din elemen- 
j tele noastre tinere, de viitor, au 
1 împrumutat acest obicei urît. Noi 
, sfătuim pe popicari să renunțe la 

asemenea gesturi. Să fie calmi, să 
’ respecte timpul de lansare, să ur

mărească atenți drumul bilei, pen- 
j tru ca să poată descoperi eventua- 
1 Iele defecțiuni din lansare, ale 
' seîndurii de lansare sau ale pistei 

respective. Procedînd astfel jucă- 
? torii și jucătoarele noastre au mult 
' mai multe avantaje. In primul rînd 

‘ vor deprinde o poziție corectă în 
timpul competițiilor.

' TR. I. 

nunt. Unul din învățămintele pe care, 
fără îndoială, le;au tras, este și acela 
că fotbalul trebuie într-adevăr jucat 
atletic, că lupta pentru balon trebuie 
dată cu toate forțele. Raportul con
ducerii delegației noastre a subliniat 
faptul că englezii au prestat un fot
bal „tare", care a surprins adesea 
pe jucătorii noștri, deși nimeni n-a 
putut spune că aplicînd acest joc, en
glezii au folosit alte mijloace decît 
cele regulamentare.

Desigur că handicapul de care vor
beam și pe care îl aveam mai 
întotdeauna în fața echipelor străine, 
este pe cale de a fi înlăturat. De alt
fel, în ultimul timp — și în special 
anul acesta — federația noastră de 
specialitate a acordat o atenție din ce 
în ce mai mare acestei caracteristici 
a fotbalului modern. Colegiul central 
de antrenori a recomandat antrenori
lor tuturor echipelor din țară să im
prime în jocul formațiilor lor carac
terul atletic. Se poate spune că s-au 
făcut mulți pași pe calea însușirii a- 
cestui joc. Jucători ca Nunweiller, 
Jenney, Dinulescu, Banciu etc. utili
zează astăzi cu destul succes jocul 
cu corpul, cîștigă multe dueluri pu- 
nînd în joc forța fizică.

Este clar însă că nu este suficient 
numai să vrei să joci atletic. Trebuie 
să te și pregătești în această direcție. 
Și la capitolul acesta, al pregătirii fi
zice, jucătorii noștri sînt încă defici
tari. De aceea, nu de puține ori, ei 
confundă — cu sau fără voie — jocul 
atletic, subordonat tehnicii, cu jocul 
dur, brutal chiar, și bineînțeles cu 
totul în afara regulamentului. Nu e 
nevoie să dăm nume la capitolul a- 
cesta. Ii cunoașteți pe acești jucători 
și nu o dată i-ați chemat la ordine 
prin protestele dumneavoastră din tri
bună.

Deci, cînd ridicăm problema jocului 
atletic, ne gîndim înainte de toate Ia 
pregătirea fizică generală și specială 
care asigură succesul acestui joc. Oa
menii de știință au calculat că de-a 
lungul unui meci de fotbal, un jucă
tor — exceptînd portarul — parcurge, 
o distanță totală de aproape 5.000 
metri. Unii jucători — ne referim la 
interi și la mijlocași care, cum se 
spune, „acoperă tot terenul" — par
curg o distanță și mai mare: 6 și 
chiar 7.000 de metri. Majoritatea in
tervalelor o formează acțuunile de 

sprint pur, pe distanțe între 20—50 
metri. Apare deci limpede de cîtă re
zistență (în special în regim de vi
teză) are nevoie un jucător de fotbal 
pentru a putea face față nenumărate
lor acțiuni din timpul unui meci. In 
plus, alergarea nu este uniformă. Să 
nu uităm că într-o partidă un fotba
list mai trebuie să lupte cu adver
sarul, să sară pentru a prelua mingea 
cu capul, să joace mingea cu amîn- 
două picioarele, să fugă cu și fără 
balon, într-un cuvînt, el trebuie să
fie mai atlet decît... atleții. In plus, 
el nu este un element izolat, ci tre
buie să se încadreze în sistemul tac-

e Joi după amiază a avut loc în 
sala din str. Doamnei r.T. 2 tragerea 
din urnă a premiilor în obiecte a- 
corda'te gratuit la concursul special 
Pronosport nr. 51 din 21 decembrie. 
Spectatorii prezenți în sală au urmă
rit cu interes lucrările comisiei, lucru 
pe deplin justificat dacă ținem seama 
că printre numeroasele premii de va
loare figurau și două automobile 
„ Wartburg".

nu cunoaștem n<u- 
acestor obiecte, în- 
adresa participan- 

ților se află sigilate la Comisie, în 
schimb cunoaștem cupoanele cu nume
rele cîștigătoarc.

Astfel automobilele 
au revenit posesorilor 
2.559.246 și 1.187.102;

Scutere ,,Cezeia" :
2.636.155 și 2.248.963;

Pentru moment 
mele câștigătorilor 
trucât taloanele cu

,,Wartburg" 
cupoanelor:

cupoanele

Motocicleta „M.l." de 125 cmc. 
cupoanele: 2.998.721 și 1.354.056.

Scutere de 8.500 lei cupoanele: 
2.544.106: 2.451.542: 2.634.879;
2.652.750; 1.871.899 și 2.917.690.

Lisita completă a cupoanelor câști
gătoare va fi publicată în Programul 
Loto-Pronosport nr. 246 care va apare 
luni 29 decembrie.
• Concursul Pronosport nr. 52 din 

28 decembrie — ultnigl din acest an 
— programează întîlniri din cadrul 
campionatelor italian și francez.

Avînd în vedere surprizele frecvente 
care se înregistrează îți cadrul întîl- 
nirilor din cele două Campionate, nu 
este exclus ca și duminica aceasta să 

tic al echipei sale, într-un anumit ritm 
de joc. Cîtă energie cer toate aces
tea !

Oare jucătorii noștri de fotbal — 
și, firește, ne gîndim, în primul rînd 
la cei din. categoria A și din lotu
rile reprezentative ■— fac totul pentru 
a putea corespunde unui asemenea 

stimum de sarcini ? După părerea noas
tră (și nu numai a noastră!) NU. 
Mulți dintre ei consideră ședințele de 
antrenament, în care nu se joacă la 
două porți, drept o corvoadă și in mă
sura in care antrenorul este mai în
găduitor, trag chiulul, fără să tină 
seama că păcăliții sînt ei înșiși. Ur
mările se văd imediat în meci, mai a- 
les în întîlnirile cu adversari puternici: 
nu poate fi menținut un ritm rapid și 
constant de-a lungul întregii parti
de, oboseala Intervine mai repede, exe
cuțiile tehnice se fac mult mai lent 
și se pierd deci, iar faulturile (mijlo
cul de luptă al jucătorilor aflați în 
dificultate) iau locul... jocului atletic.

Raportul asupra jocurilor susținute 
în Anglia de selecționata bucureștea
nă a subliniat faptul că fotbaliștii noș
tri au practicat un joc static și că au 
pierdut în general lupta directă pen
tru balon. Considerăm că jocul static 
este și el urmarea unui antrenament 
fizic (și bineînțeles tehnic) necores
punzător, iar duelurile pierdute ilus
trează lipsa de vigoare în momentele 
de efort. Poate că nu este lipsit de in
teres să arătăm că una din echipele 
noastre de categoria A — e vorba de 
Știința Cluj — spre sfîrșitul perioadei 
competiționale a participat la un an
trenament condus de antrenorul sec
ției de atletism, dr. Ion Arnăut. Prir.tre 
alte probe, s-au executat și 10 sprin
turi a cîte 20 de metri. A doua zi — 
n-o să credeți — toți jucătorii Știin
ței Cluj acuzau... febră nmșchiulară 
la picioare!

Se poate spune că dintre echipele 
noastre, Dinamo București este aceea 
care a reușit dacă nu complect, în 
orice caz cel mai bine, să asigure jucă
torilor săi un potențial de luptă su
perior. Avînd și o tehnică bună, jucă
torii dinamoviști pot deci să-și apere 
bine șansele atît în fața echipelor teh
nice, cît și a celor de elan. In schimb, 
C.C.A. de pildă, acționează mai greu 
cînd întîlnește adversari care își ba
zează jocul pe combativitate, pe forță 
atletică..

Cu riscul de a ne repeta, trebuie să 
insistăm asupra distincției care trebuie 
făcută între jocul atletic și jocul dur, 
care n-are nimic, comun cu vigoarea 
bărbătească, atît de frumoasă, a fot
balului- adevărat.

ȘI SA NU SE UITE, DE ASEME
NEA, CA JOCUL ATLETIC NU ESTE 
UN SCOP IN SINE. EL ESTE DOAR 
UN' AJUTĂTOR FOARTE PREȚIOS 
al Jucătorului tehnic, bun 
TACTICIAN, CARE ȘTIE IN ORICE 
MOMENT CEEA CE ARE DE FĂ
CUT CU MINGEA.

onosport
apară asemenea surprize — care să 
se soldez'e cu premii mari.

Rețineți / Pentru concursul Prono
sport nr. 52 din 28 decembrie, I. S. 
Loto-Pronosporb a pus la dispoziția 
pârtiei panților buletine GRATUITE 
care se distribuie la toate agențiile.

Nu uitați t Agențiile Loto-Prono- 
sport din Capitală se închid astăzi la 
ora 24 cu excepția Agenției Centrale 
din Calea Victoriei nr. 9 care este 
deschisă toată noaptea pînă duminică 
ia ora 8 dimineața.

PREMIILE PRONOEXPRES

In urma omologării concursului 
Pronoexpres nr. 49 din 24 decembrie 
au fost stabilite următoarele premii :

Categoria III : 4 variante a 20.145 
Iei fiecare.

Categoria IV: 82 variante a 982 
lei fiecare.

Categoria V: 207 variante a 389 
lei fiecare.

Categoria VI : 1276 variante a 63 
lei fiecare.

Fond de premii: 652.906 lei.
Deoarece nici o variantă nu a ob

ținut un premiu de categoria I sau a 
Il-a, se reportează pentru concursul 
Pronoexpres nr. 50 cu tragerea din 
urnă miercuri 31 decembrie, 250.000

Doar puține, chiar foarte puține ore 
ne mai despart de clipa în care anul 
1958 va face schimbul, predînd șta
feta „concurentului" următor cu nu
mărul de concurs 1959... Puține ore, 
dar pe care fiecare dintre noi le 
folosește pentru a face bilanțul 
realizărilor și al lipsurilor, pentru a 
ne gîndi, cu toată seriozitate^, la ceea 
ce avem de făcut în anul 1959.

Sîntem pe deplin convinși că un 
astfel de bilanț și-l fac și o serie din
tre tinerii noștri atleți, care începînd 

Valeria Jurcă (în tricou alb), unul dintre cei mai buni atleti juniori ai erm- 
lui 1958

chiar din prima zi a anmui ce vine 
părăsesc categoria juniorilor trecînd 
în cea a seniorilor. Acest eveniment 
— căci fără îndoială intrarea în rîn- 
dul seniorilor constituie pentru ori
care tînăr sportiv un mare eveniment

— prilejuiește fiecăruia o temeinică 
analiză. De acum în colo, îi așteaptă 
sarcini noi, mai grele, mai de răs
pundere; îi așteaptă întreceri cu ad
versari mai puternici, mai experimen
tați... Tinerii noștri atleți cunosc a- 
ceste adevăruri și, căliți de acum în 
atîtea întreceri la care au luat parte 
chiar alături de seniori, educați te
meinic în cluburi și colective, sînt 
gata pregătiți să înceapă bătălia 
pentru a realiza performanțe mereu 
mai bune, pentru a se comporta cît 
mai frumos, pentru ca prin eforturile 
lor să-și poată aduce o contribuție la 
ridicarea și la întărirea prestigiului 
sDortiv al patriei iubite.

Valeriu Jurcă, Ștefan Perneki, Șe-r- 
ban Ciochină, Ion Dăndărău, Dumi
tru Buiac. Stan Nițu. Cornel Porumb, 
Viorica Belmega, Nineta Răducuțu, 
Eda Knall, sînt numai cîțiva dintre 
cei care începînd de la 1 ianuarie 
vor deveni seniori.

Pentru talentul și buna lor pregă
tire cîțiva dintre aceștia au fost pro
movați cu curaj în lotul reprezenta
tiv și au fost selecționați chiar în 
echipele naționale de seniori ale țării 
și au avut în general comportări re
marcabile.

lei pentru categoria 1 și 80.581 lei 
pentru categoria Il-a.
• Pentru concursul Pronoexpres 

nr. 50 cu tragerea din urnă miercuri 
31 decembrie toate agenții.e Loto- 
Pronosport din Capitală și provincie 
pun la dispoziția participanților bu
letine GRATUITE.

Rețineți! Concursul Pronoexpres 
nr. 50 se închide în mod excepțional 
luni 29 decembrie la ora 24.

O Plata premiilor la concursul 
Pronoexpres nr. 40 din 24 decembrie 
se va face luni 29 deoembrie cu în
cepere de la ora 17 la agențiile pro
prii Loto-Pronosport în raza cărora 
participanții și-au depus buletinele.

PROGRAMUL CONCURSULUI PRO
NOSPORT nr. 1 DIN 4 IANUARIE 
1959.

I. Genoa-—Milan (camp, italian)
II. Inter—Napoli (camp, italian)

III. Lanerossi—Sampdori-a. (camp,
italian)

IV. Padova—Lazio (camp, italian)
V. Spc-1—Torino (camp, italian)

VI. Triestina—Bari (camp, italian) 
Vlt. Racing—Nimes (camp, francez)

VIII. Reims—Monaco (camp, francez)
IX. Ales—Strasbourg (camp, francez)

X. Marseille—Valenciennes (camp, 
francez)

XI. Angers—Toulouse (camp, fran
cez)

XII. St. Etienne—Rennes (camp,
frar.oez)

Rubrică redactată
Pronosport.

de I.S Loto-

Valeriu Jurcă este student în an 
li la Institutul de Științe Economic 
și Planificare „V. I. Lenin" din Ca 
pitală. El face parte dintr-o famili 
de sportivi : mama sa a fost, în t 
nerețe, schioară fruntașă, tatăl său 
jucat tenis, dar el și cele două su 
rori ale sale au. îndrăgit atletismu 
Valeriu Jurcă este unul dintre ct 
mai talentați atleți juniori ai noștr. 
In acest an a obținut: 11,2 sec. p 
100 m.; 22,6 sec. pe 200 m.; 15,1 sec 
pe 110 m. g. (106 cm.), 13,9 sec. p

110 m. g. (91,4 cm.), 24,3 sec. p
200 m. g., 55,0 sec. pe 400 m. g.
7.09 m. la lungime, 14,05 ni. la tin
plu etc. El este tin component de baz:
al echipei noastre de juniori. Despn 
valoarea unora dintre rezultatele sale 
în special cele de la garduri, vorbeș

Seniori
1944

Junior
1958

too m 10,5 10,7
200 m 21,4 21,9
400 m 49,1 50,3
800 m 1:55,8 1:52,2

1500 m 3:59,9 3:59,0
110 tu g 15,6 14,8
200 m g 26,6 24,3
400 m g 56,1 54,3
lungime 7,16 7,09
triplu 14,06 15,24
înălțime 1,86 1,93
prăjină 3,86 3,83
greutate 14,82 15,08
disc 47,17 46,09
suliță 62,59 61,15
ciocan 50,20 55,01
5 km marș 24:26,6 22:22,2

Acest tabel înfățișează valoarea re-
cordurilor noastre de seniori la
31.12.1944 si cea a actualelor recor-
duri de juniori.

te foarte bine faptul că performanța 
sa de 15,1 sec. este superioară chiar 
recordului republican de seniori ta 
vigoare în anul 1952 (15,2 sec.).

Ștefan Perneki este și el student 
în anul II. dar la Facultatea de me
dicină din Tg. Mureș. Tatăl său a 
jucat pînă mai dăunăzi centru înain
taș la A.M.E.F.A. și astăzi este an
trenor. Perneki s-a impus în probele 
de aruncări în care deține recordu
rile republicane de juniori la greu
tate (15,08 m. cu g.eutatea de 7.250 
kg. și 16,47 m. cu cea de 6 kg.) și 
la disc (16,09 m. cu discul de 2 kg. 
și 51.72 m. cu cel de 1,500 kg.). Șer- 
ban Ciochină cu 14,71 m. la triplu 
salt (această performanță este supe
rioară recordului republican de se
niori care a fost în vigoare nînă în 
1954) ; Cornel Porumb cu 1,93 m. la 
înălțime; Stan Nițu cu 10.9 sec. pe 
100 m., 22,4 sec. pe 200 m. și 50,4 
sec. pe 400 m. ; Ion Dăndărău at 
8:42,8 pe 3.000 m.; D.unitru Buiac ca 
4:03,3 pe 1.500 m.; Viorica Belmega 
cu 5,54 m. la lungime; Nineta Rădu
cuțu cu 2:19,9 pe 800 m. etc. au pro
bat calitățile lor în atîtea și atîtea o- 
cazii și ne-.au întărit convingerea d 
muncind și pe mai departe cu aceeași 
seriozitate vor putea obține, și ea ta- 
ciori, rezultate mereu mai bune.

Le așteptării cu toată încrwterea 1

ROMEO V1LARA
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Despre perioada pregătitoare în ciclism Antrenorii de baschet găsesc pe un drum nou
Spre deosebire de alle discipline sportive, în ciclism perioada pregăti- 

ire constituie o problemă încă ncrezolvată. Și aceasta pentru faptul 
nu i s-a acordat atenția cuvenită de către majoritatea antrenorilor și 
sportivilor. La această stare de lucruri a contribuit, pe de o parte, 
ntalitatea greșită a unor sportivi și antrenori de a înceta orice activi- 
e pe timpul cît nu se organizează concursuri pe șosea, iar pc dc artă 
le necunoașterea precisă a sarcinilor și a mijloacelor ce trebuiesc fo'o- 
e în această perioadă.
Eunoscind cele de mai sus, precum 
linia trasată de către federația ro
lă de ciclism îiitr-im articol recent 
iicat in ziarul „Sportul popular", 

pronu.i să arăt in materialul de 
i ce se poate face in ciclism în 
ioada d n toamnă pînă in primă- 
ă. Astfel, dintre sarcinile esențiale 
n.uncii de instruire trebuie să re- 

■m următoarele:
. Asigurarea continuității activită- 
pratru păstrarea gradului de an- 

lamcnt atins de sportivi: 2. InJă- 
irea lipsurilor individuale, prin a- 
area principiului individualizării; 
Executarea unui control obiectiv a- 
ra muncii, prin efectuarea periodi- 
a examenelor medicale și a nor- 
or de control fizic; 4. Asigurarea 
iterii indicilor de pregătire fizică 
erală; 5. Întărirea spiritului de e- 
>ă și a atașamentului față de co- 
iv, prin participarea regulată la 
cesui de producție și accentuarea 
icii cultural-educative; 6. Stabilirea 
sarcini precise pe etape și faze de 
gătire (etapa I, de pregătire fi- 
i generală, care cuprinde 3 faze 
etapa a Il-a, pregătirea specială, 
ărțită în 2 faze).
rimă etapă se caracterizează pri.n 
sntuarea pregătirii fizice generale, 
itru sistematizarea ei munca de 
iruire o putem împărți în trei faze. 
. Faza de toamnă. După termina- 

sezonului de curse pe șosea și 
i la disputarea ultimului ciclocros, 
'enamentele specifice alternează cu 

de pregătire fizică generală, în 
erea realizării unei pregătiri mul- 
terale pe tot timpul iernii. In a- 

timp se fac 2—3 antrenamente 
săptămînă (90—120 minute), în 
s vor fi folosite în mod gradat: cro
ite pe teren plat și variat (pînă Ia 
minute), gimnastica și, bineînțeles, 
ijul pe șosea, cu kilometraj și in
state redusă. De asemenea este 
icată participarea la ciclocrosuri, 

ales pentru sportivii din catego-
> inferioare și cei care nu au aler- 
în prea multe concursuri de fond, 

sie probe sînt utile din punct de 
ere fizic, tehnic și tactic, contri- 
'd la obișnuința sportivilor cu 
(petițiile.
• sarcină foarte importantă pentru 
renori o constituie întocmirea do- 
lentelor de planificare, prin care 
vor stabili pentru fiecare sportiv 
finile ce-i revin față de colectiv, 
’ind activitatea competițională și 
cesui de instruire, insistindu-se foi
tă asupra lichidării lipsurilor in- 
idnale observate îl sezonul trecut, 
asemenea se vor fixa și executa 

mele de control obiective, spre a se 
ea urmări evoluția dezvoltării fizi- 
pe baza legăturii strînse dintre me- 
și antrenor.

la exemple de norme de control fi- 
! se pot alege următoarele: 100 m 
t (pentru viteză), 2.000 m alerga- 
pe jos (pentru rezistență); ridicări 
bară fixă (pentru forța în brațe)

!. Faza de iarnă. începe odată cu 
minarea ciclocros uri lor, accentul 
îîndu-se de acum pe pregătirea fizi- 

multilaterală, condiție esențială 
itru intensificarea antrenamentelor 
viitor. Cunoscîndu-se lipsurile in- 

iduale ale sportivilor, se va lucra 
îmbunătățirea calităților fizice ge- 

rale mai slabe, de pildă: viteză, re- 
tență generală, forță și altele. In

HMA RUNDA A CAMPIONATULUI 
•PUBLICAN DE ȘAH PE ECHIPE
Mlîine îneep In Capitală întrecerile 
imei etape a campionatului republi- 
n de șah pe echipe, ediția 1959. Jocu- 
e se desfășoară In cadrul a 4 grupe 

el ta li echipe.
Iată programul jocurilor din prima 
.udă: Grupa I T. Dlnamovist-Spartac 
>s. Ștefan cel Mare 43), Fulgerul-ISP 
ir. V. Lascăr 5-7), Cetatea Buciur-Con- 
ructorsil n IBatiște 6-8); grupa a Il-a 
tnca de stat-Metalul Obor (str. Doam- 
4 2), Acvila-Rapid II (str. E. Văcă- 
seu 20), P.T.T.-C.S.U. II (Sul. Dinlcu 
olescu 38); grupa a IH-a Banca de 
ivestițil-l.C.A.B. (str. Doamnei 2), 
lartac (fete)-chlmistul udi (str. i. 
nica 3), Răpiri I — Spartac II (bul. 
. Goleseu 38); grupa a IV-a Snartac 
I-I.P.C.H. (str. I. Ghica 3), Locomotiva 
r. Roșie-Progresul II (cal. Grlvlței 295), 
cvila (tineret)-FiliaHi orbi (str. Halelor 
, Jocurile încep la ora 9,31).
A doua rundă va avea loc duminică. 4 
nuarie.

D. MUNTEANU — corespondent

FINALA CAMPIONATULUI 
DE BOX PE ECHIPE

Intîlalrea finală pentru desemnarea 
îhipei campioane republicane de box
—----------------- ț-
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acest sens, mijloacele sint multiple și 
variate.

Pentru întrebuințarea cu maximum 
de randament a acestor mijloace, este 
necesar să se studieze minuțios re
partizarea judicioasă a diferitelor exer
ciții în cadrul planului general și al 
conspectului de lecții, respeefându-se 
gradarea eforturilor și necesitatea îm
binării diferitelor exerciții.

Se recomandă ca desfășurarea an
trenamentelor să se facă pe cît posibil 
în aer liber și numai în cazuri cu to
tul neprielnice să se treacă la sală. 
In aer liber se pot foilosi, cu mult 
succes, jocurile sportive (handbal, bas
chet, volei, fotbal, jocuri în zăpadă 
mare etc.,) patinaj (pentru pistarzi), 
schi (pentru fondiști), crosuri pînă la 
30 minute pe teren plat, variat sau 
prin zăpadă, excursii în grup ș.a. Tot
odată, concediul anual de odihnă pe
trecut iarna în munți (în grup) con
tribuie .la realizarea unei pregătiri 
bune.

In cadrul activității Ia sală este in
dicat pedalajul pe rulouri (care sînt 
lesne de confecționat), respectîndu-se 
însă cu atenție indicațiile de pregă
tire pe aceste aparate. In cazul că nu 
există rulouri se va utiliza, pentru 
păstrarea rulajului, deplasările zilnice 
pe bicicletă (de preferință o bicicletă 
de oraș); iar cînd starea timpului per
mite se pot face și ieșiri pe șosea.

Săptăm .al vor avea loc cite 3 sau 
4 ședințe de antrenament, pînă se va 
ajunge ia cea de a treia fază.

3. Faza de primăvară. De acum va 
începe alternarea ieșirilor pe șosea cu 
ședințele de pregătire fizică generală, 
accentul căzînd, firește, pe antrena
mentele pe bicicletă. In funcție de 
starea timpului se pot face 3—5 an
trenamente, folosindu-se în general a- 
celeasi mijloace ca și în faza de toam
nă. Amintim că participarea la ciclo- 
crosurile de primăvară apare deosebit 
de utilă, atît pentru cicliștii fruntași 
cît și pentru ceilalți, ținîndu-se seama 
de necesitatea obișnuirii cu starea de' 
concurs încă de la începutul sezonu
lui. In funcție de obiectivele unor ci
cliști fruntași, este indicat să se evite 
participarea ia unele probe cu trasee 
extrem de dificile, care ar prezenta 
pericolul unor accidentări serioase, știut 
fiind că pentru acești sportivi probele 
de ciclocros sînt doar un element 
auxiliar în pregătirea lor. Este de no
tat necesitatea normelor de control 
obiective, fizioe și medicale, la înce
putul fiecărei faze. Astfel ne putem 
orienta în mod just și sistematic asu
pra modului în care am lucrat în tim
pul iernii. Normele vor fi analizate și 
comparate cu cele din anii prece
dent.

La noi etapa a Il-a începe de obicei 
în jurul datei de 15 februarie. Uneori 
ceva mai devreme sau mai tîrziu, în 
raport cu condițiile atmosferice. Acea
stă tapă se împarte în două:

a) Faza de rodaj. Ea are drept scop 
parcurgerea a circa 1000 km. în vede
rea unei pregătiri fizice specifice. A- 
cest volum de kilometri se va realiza 
prin 4—5 ieșiri săptămânale, fără a se 
depăși 100 km într-o ieșire. Se va 
pedala în tempo aproape uniform, dar 
destul de viu, cu schimburi scurte. In 
caz că vîntul bate din față, se va 
rula în pluton, iar dacă vîntul este 
favorabil se va pedala individual sau 
doi cite doi. Se va utiliza o căilcătură 
mică, pedalele vor fi învîrtite în su-

pe amil 1958 va avea loc în ziua de 30 
decern brio. Meciul care opune echipele 
Dinamo-combinata C.F.R.-Cetatea Bucur 
se va desfășura în sala Floreasca cu în
cepere de ia ora 19.

f
CAMPIONATUL REPUBLICAN 

ȘCOLAR DE GIMNASTICA PE 
ECHIPE

Cei mai buni glmnaști din rîn-dul ele
vilor bucureșteni se vo.r întîlni astăzi 
după-amiază, în cadrul campionatelor 
republicane școlare, faza pe localitate. 
Locul de desfășurare a într»ceri>lor pen
tru fete, este școala medie „Gh. Șin- 
cai” (oira 15), iaT pentru băieți, școala 
medie „Mihai Viteazul” (ora 16).

„CUPA 30 DECEMBRIE" LA VOLEI 
JUNIOARE

Azi și măiine sa va desfășura în sala 
Dinamo din Capitală o competiție de 
volei organizată numai pentru echipele 
de junioare. Competiția e dotată cu 
„CUPA 30 DECEMBRIE’’. Participă e- 
chipe’e cluburilor bucureștene Dinamo, 
Rapid, Clubul școlar precum și școala 
sportivă de elevi. Azi, începînd de la 
ora 16.30 se vor disputa meciurile: DI
NAMO — ȘCOALA SPORTIVA DE E- 
LEVI și RAPID-CLUBUL ȘCOLAR. 
Mîine, începînd de la era 8,39 se vor 
intimi învingătorii între ei și învinșii 
între ei, pentru definitivarea clasamen
tului. 

pleță, fără a se apăsa, iar pe dealuri, 
deocamdată, nu se va forța.

In această perioadă se va dă aten
ție pregătirii tehnice: poziția pe bici
cletă, felul de pedalaj, schimbul la 
conducere, mersul în „plasă" (rulaj 
„roată în roată") etc.

b) Faza de intensificare. Ea începe 
îndată ce s-a terminat rodajul, adică 
a fost parcurs numărul de kilometri 
propuși (în funcție de caracteristicile 
fiecărui sportiv) și dacă nivelul de 
pregătire permite să se treacă la mă
rirea gradată a eforturilor în vederea 
participării la concursurile apropiate. 
De acum, se va pune treptat accentul 
pe dobîndirea vitezei, sporirea rezis
tenței specifice și pe elemente de tac
tică individuală și colectivă. Tot ca 
mijloc de pregăîire, se va participa la 
primele concursuri de fond, observîn- 
du-se lipsurile. Dat fiind că întrecerile 
constituie un prețios criteriu de apre
ciere a formei sportive, antrenorii se 
vor putea orienta asupra muncii lor 
viitoare.

Cunoscîndu-se lipsurile individuale 
cit și cele colective ale sportivilor, se 
va lucra la înlăturarea acestora, apli- 
cîndu-se metodele cele mai bune pen
tru ca în concursurile importante ci
cliștii să atingă forma corespunză
toare.

Pentru ca toate aceste indicații 
(destul de sumare dealtfel) să poată 
da roadele cuvenite, mai este absolut 
necesar aa alergătorii să respecte în
tocmai regimul de viață sportivă, să 
țină atent și la zi jurnalul de auto
control, să studieze diferite publicații 
tehnice, să-și ridice necontenit nivelul 
ideologic și să colaboreze strîns și 
sincer atit cu antrenorul cât și cu me
dicul. De asemenea trebuie ca antre
norii să fie convinși de rolul unei 
munci metodice, cu obiective precise, 
astfel ca sportivii să fie cu adevărat 
preocupați de munca de pregătire și 
să conlucreze cu toată hotărârea la 
realizarea unor rezultate superioare.

N1COLAE VO1CU
antrenor al secției de ciclism Dinamo

A IV-a sesiune de comunicări
nwtodico-științific din

Săpiiimina trecută s-au desfășurat 
la Cluj lucrările celei de a IV-a se
siuni de comunicări a cabinetului me- 
todico-științific de pe Ungă U.C.F.S. 
din regiunea Cluj. Sesiunea a aout un 
oaracter festiv deoarece cu acest pri
lej a fost sărbătorită a X-a aniver
sare de la înființarea Dispensarului re
gional de cultură fizică medicală. In 
legătură cu desfășurarea sesiunii am 
solicitat un interviu prof. Mgria Lo
gin, care a participat ca delegată a 
sectorului de cercetări științifice din 
U.C.F.S.

— „Sesiunea a avut un mare succes, 
ne-a declarat prof. Maria Login, în 
primul rînd prin valoarea științifică a 
lucrărilor, precum și prin participarea 
unor personalități ale medicine! ro- 
mînești. Mă refer la academician prof, 
dr. luliu Hațieganu, prof, universitar 
Cupcea, prof. Galea, prof. Fazakas, 
care, prin prezența lor au mărit inte
resul pentru această sesiune".

— Ce ne puteți spune despre orga
nizare ?

— „Cabinetul metodico-științific din 
Cluj este renumit prin modul în care 
știe să creeze o atmosferă plăci tă. 
Nici de astă dată nu s-a precupețit 
nimic pentru a se crea o ambianță 
de caldă prietenie. Așa că despre or
ganizare, din toate punctele de vedere, 
numai cuvinte frumoase".

— Care dintre lucrări considerați 
că au fost mai valoroase?

—■ „In general, toți autorii au dove
dit multă preocupare pentru aborda
rea realistă și competentă a proble
melor. In afara lucrărilor intitulate: 
„Unele modificări ale coagulabilității 
sîngelui la efort" (prof. dr. S. Cup
cea, dr. F. Florea, dr. M. Sgfimbea, 
dr. C. Dese), „Cercetări în legătură 
cu nevoile de vitamina A în efortul fi
zic" (prof. dr. V. Galea, conf. dr. V. 
Comes, dr. 1. Pitea), „Modificările 
morfologice și clinice ale gîtului picio
rului la jucătorii de fotbal" (dr. I. 
Fazakas. dr. Gr. Pașca, dr. C. Adre- 
van), doresc să mai relev lucrarea e- 
fectuată de dr. O. Chețeanu, dr. R. 
Radulescu, prof. Z. Fătu și A. Tomas, 
intitulată „Metodica predării educației 
fizice în clasa I și a Il-a elemen
tară".

— Puteți să ne dați unele amănunte 
despre ultima lucrare ?

— „Desigur. Lucrarea este foarte ori
ginală și de mare utilitate în predarea 

cît mai atractivă a minutului de cul
tură fizică In clasele 1 și a Il-a. 
O dată, cu alfabetul, copiii învață și

Recenta conferință pe țară a antre
norilor de baschet a prilejuit o serie 
de constatări îmbucurătoare și de m'are 
însemnătate pentru progresul tehnic 
al acestui joc sportiv. Ne referim fri 
special la faptul că spre deosebire de 
alte consfătuiri, în care obiectivul 
central era discutarea t'.nor probleme 
organizatorice, de astă data antreno
rii au știut să aleagă subiecte ac
tuale, de mare importanță, pentru îm
bunătățirea procesului de instruire și 
antrenament. O serie de antrenori ti
neri au prezentat referate bine docu
mentate. a căror utilitate a reieșit din 
discuțiile purtate pe marginea lor. 
Ne referim la referatele întitulate :t 
„Aruncarea la coș din săritură legată 
de sistemul de joc" (prof. G/i. Roșu), 
„Analiza turului campionatului cate
goriei B“ (prof. V. Geteriu și prof. /-'. 
Vadasz), care au avut un bogat 
.'on’inut nictolc șl au contribn t la 
elucidarea unor importante probleme.

In general. în cursul consfătuirii au 
fost discutate cele mat actuale pro
bleme metodice ale baschet’ ltf, iar 
conclitzii'e trase oglindesc orientarea 
pregătirii spre îmbunătățirea procesu
lui de antrenament. Unele recoman

„Cupa 30 Decembrie44 la călărie
Călăreții din Capitală au ținut să 

nu rămînă mai prejos decît ceilalți 
sportivi care în aceste zile se întrec 
cu entuziasm în cinstea celei de a 
Xl-a aniversări a 'Republicii noastre. 
La chemarea Federației de călărie, 
care a inițiat și organizat ur? concurs 
hipic dotat cu „Cupa 30 Decembrie", 
au răspuns majoritatea călăreților din 
cluburile și colectivele din Capitală. 
Plăcută a fost surpriza cînd la startul 
întrecerilor care au început ieri di
mineață în manejul din Calea Plevnei, 
am întîinit și pe componenții lotukii 
republican de obstacole ai lotului de 
juniori și di fete ca și pe cei mai 
tineri călăreți, elevii de la centrul 
de copii.

Ieri dimineață, lotul republican de 
obstacole a Înalt -parte la o probă de 
dresaj și cavalete (exerciții de gim-

Interviu cu tov. prof» 
MARIA LOGIN

exerciții corespunzătoare fiecărei litere 
în parte. De pildă pentru țitera A:

Afară din bancă 
tute să ieșim 
Geamul să-l deschidem 
Și să ne călim

Consider că este necesar ca lucra
rea să intre în atenția Ministerului In- 
vățămîntului și Culturii pentru a pu
tea fi generalizată.

Interesantă a fost și lucrarea dr. I. 
Arnăutu, care a atras atenția prin va
loarea ei metodică. Lucrarea cuprinde 
o expunere a experienței sale perso
nale de 20 de ani în antrenamentul 
fondiștilor și semi-fondiștilor. Mai tre
buie să amintesc că în a doua zi a 
sesiunii au lost prezentate opt lucrări' 
despre profilaxie și tratamentul rahi
tismului prin cultură fizică, tematică 
expusă foarte competent și multilateral 
discutată".

— Vă rugăm să ne spuneți ceva 
despre utilitatea, lucrărilor.

— „Mișcarea de cultură fizică din 
țara noastră a primit o nouă orien
tare care dezvăluie o serie de noi as
pecte și probleme. Activitatea de 
masă precum și munca mai intensă cu 
copiii și tineretul necesită o cerce
tare cît mai intensă și o cunoaștere 
temeinică a realității practice. Tot 
astfel și în domeniul sportului de per
formantă, antrenorilor noștri le sînt 
necesare metode științifice de antrena
ment cu ajutorul cărora să se poată 
ocupa de ridicarea performanțelor la 
o valoare mondială. Aceste multiple 
aspecte ale sistemului nostru de edu
cație fizică trebuie să constituie prin
cipala preocupare a cercetătorilor noș
tri pentru elucidarea și rezolvarea lor. 
Reiese deci că, în afara valorii științi
fice, trebuie să dăm lucrărilor o va
loare practică, de imediată aplicabi
litate pe teren. Cea mai mare parte a 
lucrărilor sesiunii de la Cluj au avut 
însă tocmai acest, neajuns: au fost 
mult prea depărtate de practica acti
vității noastre. Cercetătorii din Cluj 
ajută mult prea puțin munca antreno
rilor. Aceștia, la rîndul lor, cer foarte 
rar ajutorul medicilor în clarificarea 
unor probleme legate de sportul în care 
lucrează și, în general, dovedesc de
zinteres pentru munca de cercetări 
științifice. Consiliul general al UCFS 
a sezișat însă această situație și a 

dări făcute în concluzii rfnt de altfel 
edificatorii:

— antrenamentele trebuie să devină 
un proces metodic planificat, ui ac
cent pe. perspectivă și creșterea de noi 
cadre.;

— este necesară îmbunătățirea ur
măririi și recuperării ia panouri, în 
special în atac:

— necesitatea învățării și perfection 
nării aruncărilor Ia coș din săritură.

Desigur, antrenorii partcipanți la 
consfătuire vor pune imediat în prac
tică prețioasele învățăminte trase din 
expunerea referatelor și discuțiile pur
tate. Dorim să facem însă un apel la 
antrenorii prezenți la această cor.feJ 
rință ca să împărtășească din ctmoș-i 
tințeie acumulate și celorlalți instruc
tori și antrenori. Acest lucru poate 
fi îndeplinii prin organizarea imediată 
a unor consfătuiri pe plan local, în 
cursul cărora să se facă cunoscut 
toate cele discutate. In felul acesta 
se va realiza o răspîndire a conclu
ziilor și învățămintelor și se va aduce 
o contribuție efectivă la îmbunătățirea 
procesului de instruire și antrenament 
în cele mai multe echipe de baschet

nrsticare a calului în vederea săritu
rilor) la care s-au evidențiat în mod 
deosebit călăreții Gh. Langa pecriiMa- 
chedon, Rubin și Lux și Virgil Bărbu- 
ceanu pe caii Bimbo și Robot. Această 
probă care va continua și astăzi dimi
neață constituie un bun prilej de verific 
care a gradului actual de pregătire 
și a perspectivelor ce le au călăreții 
selecționați în vederea întăririlor in
ternaționale din anul 1959. Concursul 
continuă cu următorul program: sîm- 
bătă ; 10—13 probă de ‘obstacole) 
duminică: 9—12 trei probe dc ob- 
strcole rezervate seniorilor și co
piilor: luni în manej: 9—12 —■
probe efectuate de laturile de dresaj 
și probă completă ; 16—17 — probă 
de .obstaco'e juniori; 17—18 — probă 
de obstacole pentru iete; 18—19 probă 
rezervată călăreților din colectivul 
Progresul Artă Cinematografie.

a cabinetului
Cluj

luat măsuri pentru ca în noul regula-i 
ment de clasificare și funcționare a 
antrenorilor să fie introdusă obligati
vitatea muncii de cercetare științi-i 
fică".

— Ca încheiere, aveți ceva special 
de declarat ?

—• „Doresc să amintesc de intere
sul și sprijinul pe care l-a dat pentrit 
buna desfășurare a sesiunii consiliul 
regional U.C.F.S. Cluj (președinte P. 
Jurcă), precum și Societatea științelor 
medicale filiala Cluj prin colectivul 
dispensarului regional de cultură fi
zică. Îmi exprim convingerea că îri 
viitorul apropiat cercetătorii științifici 
din Cluj vor căuta să răspundă cu 
succes multiplelor probleme practice pe 
care le dezvăluie intensa viață spor
tivă din țara noasitră".

D. STANCULESCU

IHI I P H S M
Programul reuniunilor de duminică

Reuniunea de duminică 28 decembrie 
are următorul program:

Premiul Satrap: 1880 Sighișoara (Radu 
D.); 1.700 Călin (Cîrligel D.); 1720 VMa 
(Dinu Tr.), Sonata (Bonțoi V.), 170
Pir joi (CioL-anu M.); 17€9 'Rovina (M'ar- 
dare); 17>» Radovan (Sima St.).

Premiul Santuța: 1540 Fugar (Tănase 
Gh.); 1560 Gresia (Cigăreamu I.), Blam 
(Vastle Gh.); 15®o Ionela (Todiraș L); 
Hermina II (Teofil St.); 1020 Breton 
fOană I.).

Premiul Ramazuri: 1700 Fenomen; 1740 
Hrisov (Strijiniiuc M.); Firav (Dinu Tr.)» 
Harbuz (Cigăreanu I.); ALvița (Onache 
S.); Gluma (Kociș); 1760 Xenofoin II 
(Olteanu); Harkov (Istrate); w jovin 
fOană).

Premiul Slr®neta: .1700 Adrian (Vasile 
Gh.); 1730 Viola (Niculae Gh.): Vinovat 
(Savu N.); Zdravăn (Tănase Gh.); 1740 
Lupa (Bonțoi V.), Havara (Teofil St.): 
Elefant (Ghîn-ea Gh.)

Premiul SpeTanța: 1700 Flavina (Szabo 
T), Ceahlău (Cigăreanu); lTEiO» Castan (Va
st te Gh.); Oravița (Tigăeru), Morala 
(Biraltlovscthi), Verona (Tănase); 1740 Cu ța 
(Marou Tr.). Baltag (Avram Gh.), Her
mina (Mihailescu).

Premîiul Rozi: 1700 Teofana (Ghinea 
Gh.); 1720 Herța (Voronin), Demon (Sol
can G.). Hopușor (Moldovan); 1710 Ca
liban II (Strijiniuc), Hermes (Miihăiles- 
cu). Amica CKocis).

Premiul Năluca: 1700 Paf (Tigăeru); 
1720 Novac (Mihăilescu1), Chiostec (Braț- 
lovschi), Liamefal (Tănase), Berna (A- 
vram), Tic (Szabo). 1740 Rosa (Marcul. 
Tarcâu (Oanău.

Premiul Salcia: 1700 Garoafa (Toderaș), 
Delicioasa (V. Gheorghe); 172« Oltean 
(Teofil). Vulcan (Onache), Egoist (Ghi
nea Gh.), Minciuna (Boriescu); 1740 
Pamfil (Avram), Sita (Bonțoi A.), 176® 
Hoțu (Moldovan)

Reuniunea începe la ora IA.



astăzi începe reM iuroeuhiî lisai al 
c Wiui republican de hochei pe gheată

Pe patinoarul artificial din parcul J23 Amgust", incepînd de astăzi, cele 
patru formații participante la turneul final al campionatului republican pe 
anul 1958 își continuă întrecerea după următorul program: SI MB AT A, ora 
J7: Voința — Progresul; ora 19: C.C.A. — Dinamo; DUMINICA, ora 
17: C.C.A. — Progresul; ora 19: Voința — Dinamo; LUNI: ora 16,30: 
Progresul — Dinamo; ora 18,30: C.C.A.— Voința.

Fotografia noastră înfățișează pe doi dintre cei mai buni jucători at 
acestui turneu final: Szabo I (Voința) și Csaka (C.C.A.).

-----------  *

Arbitrii pot contribui 
din lipsurile tehnice al

In cronicile jocurilor campionatu
lui de hochei pe gheață pe anul 1958 
am subliniat deseori faptul că echi
pele noastre au luat startul în aceas
tă întrecere cu o pregătire sumară. In 
aiul acesta competiția în sine a con

stituit un bun prilej pentru ca majo
ritatea formațiilor să se pună pe pi
cioare, să-și completeze antrenamen
tul, (în special în ceea ce priveșle 
patinajul și tehnica crosei) în vede
rea viitoarei activități.

Astăzi, ocupîndu-ne de arbitri și 
de arbitraje vom face, de la bun în
ceput, precizarea că și corpul „cava
lerilor fluierului" se integrează per
fect în această constatare. Cu alte 
cuvinte, începerea sezonului de ho
chei pe gheață i-a găsit nepregătiți 
și pe arbitrii noștri. Dincolo însă de 
greșelile, mai mici sau mai mari, pe 
care le-a generat lipsa de acomodare 
cu gheața, cu jocurile, se observă în 
arbitraje și unele tendințe dăunătoare, 
care țin mai mult de concepția și de 
orientarea arbitrilor.

Spre exemplu, a devenit generală 
îngăduința cu care arbitrii privesc jo
cul ncregulamentar. Mai precis, fe
lul necorect în care toți jucătorii noș
tri atacă un adversar, folosind — îm
potriva prevederilor regulamentului,

■ brațele, picioarele sau ridicînd cro- 
sa dincolo de înălțimea umerilor. In 
hzchchil pe gheață, un adversar poate 
fi atacat cu Torță, însă folosind numai 
corpul. In jocurile disputate pînă a- 
cum au abundat atacurile cu genun
chii, cu coatele, împingerile brutale 

de la spate și alte asemenea acțiuni, 
repetăm, total neregulamentare. Ar
bitrii lc-au privit pasivi, ca și cînd 
nimic nu s-ar fi întîmplat. Problema 
este însă foarte importantă. In anul 
viitor hocheiștii noștri vor lua parte 
la jocuri internaționale și dacă se vor 
comporta la fel, vor fi prompt sanc
ționați. Este foarte adevărat că în a- 
ceastă direcție vinovați sînt și antre
norii. Dar nu numai ci. Arbitrii pot și 
au chiar datoria să contribuie la re
zolvarea acestei probleme.

REVOLTA SCLAVILOR...
Presei burgheze nu-i place să se 

ocupe de situația total lipsită de drep
turi a sportivilor profesioniști. Ziarele 
fac mai curînd loc materialelor sen
zaționale despre sîngeroasele dispute 
ale luptătorilor de catch sau despre 
cursele amețitoare ale auiomobiliștilor. 
F. mai interesant! Nu este bine să 
fie cunoscut faptul că viața sportivilor 
profesioniști este grea și nesigură, că 
viitorul nu le oferă nimic bun.

Dar iată că nu de mult, într-una 
Idin paginile unui ziar vesi-german, 
alături de horoscop, de reclame'e di
feritelor produse americane, sau de un 
reportaj despre viața fericită a fiului 
cunoscutului călău fascist Martin 
Borman, a apărut o mică notiță inti
tulată ,,Gustav Scho’tz acuză".

Campionul Europei, profe sionistul 
la categoria mijlocie, Gustav Scholtz 
se bucură de multă pomdaritdte In 
Germania Occidentală. Ziarele abordau 

★

la remedierea unora 
e jucătorilor de hochei

Strîns legat de această problemă 
este și felul în care arbitrii opresc 
jocul. Fiind nesiguri în acordarea de
ciziilor, în penalizarea jocului neregu
lamentar, ei procedează, de cele mai 
multe ori, la întîmplare. Și ce se pe
trece ? Să presupunem că un jucător 
a atacat ncregulamentar un adversar. 
Fără excepție arbitrii procedează in 
două feluri: sau lasă jocul să continue 
(ceea ce după cum am văzut este 
greșit), sau opresc jocul, avertizează 
jucătorul vinovat și , reiau partida, 
printr-un angajament (ceea ce este și 
mai greșit). Este bine să se știe că 
în hocheiul pe gheață nu există a- 
vertismente (o singură excepție: cînd 
un jucător a ridicat crosa prea sus, 
însă fără intenția de a răni un ad
versar).

Așa se explică de ce în partidele 
disputate pînă acum, deși au existat 
multe acțiuni nercgulamentarc, de 
genul celor discutate mai sus, au fost 
totuși foarte puține eliminări de pe 
teren. Regulamentul jocului de hochei 
pe gheață vine în ajutorul arbitrului 
și chiar al antrenorului. Un jucător 
care se comportă neregulamentar pri
mește o penalitate care constă în eli
minarea sa de pe teren. Această pc- 
nalMate se răsfrînge, deci .asupra în
tregii echipe. Din cauza greșelii unui 
jucător, formația respectivă rămîne în 
inferioritate numerică pe o anumită 
durată de timp. Și nu este puțin lu
cru ca adversarul să aibă pe gheață 
un om în plus! lată de ce eliminarea 
de pe teren nu este numai o sancțiu
ne cu caracter personal I Iată și 
motivul pentru care spuneam că a- 
lături de antrenori un rol important 
în corectarea lipsurilor pe care le 
mai manifestă jucătorii noștri îl au 
și arbitrii. Și nimic nu-i împiedică 
să-și aducă contribuția la creșterea 
calitativă a hocheiului nostru. Nimic 
altceva decît propria lor comoditate 
sau lipsă de orientare 1

(c. a.)

spații largi nu numai meciurilor 
și antrenamentelor sale, ci și... crava
telor pe care le poartă și pastei de 
dinți pe care o întrebuințează. De data 
aceasta insă noiița relata intr-un ton 
foarte reținut că Scholtz și ,,colegii 
săi de grajd", Edgard Basel și 
Ditrich Wemhenner, fost campion al 
Europei de amatori, precum și antre
norul L. Tattbeneck și arbitrul F. Olert 
au înaintat tribunalului o p’îngere 
împotriva conducerii „Uniunii de 
boxeri profesioniști" din R.F. Germană.

In cadrul procesului a fost făcut cu
noscut statutul Uniunii. Conținutul 
său este foarte semnificativ pentru 
a ilustra sclavajul care domnește in 
lumea sportului profesionist.

Prezidiul Uniunii, acaparat de marii 
manajeri și afaceriști și-a atribuit 
drepturi și puteri nelimitate. Astfel, 
orice boxer care dorește să facă parte 
din Uh une trebuie să iscălească a- 
cest statut... fără să-l .citească. Boxerii 
nu au drept de vot, astfel că prezi-

Interviul nosirta

De vorbă cu William Jones — secretarul F.I.B.A 
despre probleme actuale în baschet

Numeroși oaspeți de seamă au fost prezenți la București pentru 
e lua parte la conferința reprezentanților federațiilor de baschet din 
țările balcanice, încheiată la începutul acestei săptămîni. Printre a- 
ceștia a fost și domnul William Jones, secretarul general al Federației 
Internaționale de baschet amator (F.I.B.A.). D-sa este o personalitate a 
vieții sportive mondiale, un neobosit organizator și propagator al 
sportului. Este suficient să spunem că dl. Jones conduce de 26 ani 
forul internațional de baschet, ceea ce este fără îndoială un adevărat 
record în materie I In plus, trebuie menționat că actualmente este di
rectorul Institutului pentru tineret, educație fizică și sport de pe lîngă 
U.N.E.S.C.O., organizație de cultură reprezentată în toate țările din 
lume afiliate la O.N.U.

Bineînțeles, interviul nostru s-a purtat mai mult în jurul subiectu
lui la ordinea zilei: baschetul.

— Care sînt impresiile dvs in 
legătură cu conferința reprezen
tanților federațiilor de baschet din 

țările balcanice? — a fost prima 
întrebare ce i-am adresat-o d-lui 

William Jones.

— ...Cele mai favorabile I — ne-a 
declarat direct secretarul F.I.B.A. — 
Forul pe care-1 conduc — și eu per
sonal — sîntem pentru asemenea reu
niuni în care reprezentanți ai federa
țiilor naționale vin în contact, stabilesc, 
noi baze de colaborare, discută des
pre organizarea de competiții, ca și 
despre regulile jocului. Preferăm tot
deauna asemenea conferințe pe grupe 
de țări, în locul inițiativelor indivi
duale. ,

Din acest punct de vedere conferin
ța de la București reprezintă un real 
succes. Au participat reprezentanți din 
cinci țări — Albania, Bulgaria, Iugo
slavia, Romînia, Turcia — iar o a șasea
— Grecia — și-a trimis adeziunea. 
Bineînțeles, punctul de acord cel mai 
important este acela privind reluarea 
Balcaniadelor de baschet. Această com
petiție va fi de un real folos, mai a- 
les pentru acele țări cum sînt Albania 
și Grecia care nu au totdeauna posi
bilitatea de a participa la campiona-

'tele europene sau mondiale.
Țin să remarc în mod special at

mosfera admirabilă, de prietenie, care 
a domnit în tot timpul conferinței. Ea 
este de bun augur pentru viitoarele 
întreceri de baschet ale țărilor balca
nice.

— Spuneți că in general nu 
agreați inițiativele individuale. La 
care dintre ele vă referiți?

— Baschetul este un sport de echipă 
și deci tot ce-1 privește trebuie con
ceput în comun... — continuă dl. Jones.
— Pînă de curînd ne-am lovit de o 
mult prea mare inițiativă a organiza
ției de baschet americane, în special 
în ceea ce privește elaborarea regula
mentului de joc. Americanii dictau pur 
și simplu litera regulamentului inter
național de baschet, așa cum englezii 
Iac și astăzi acest lucru în fotbal. Și 
de cele mai multe ori aveam de-a face 
cu tendințe conservatoare, pătrunse de 
spirit retrograd. Să vă dau un exem
plu. Americanii țineau morțiș la re
gula de a se acorda o lovitură liberă 
pentru fiecare greșeală personală. In 
multe alte țări, specialiștii ajunseseră 
însă la concluzia că această sancțiune 
era prea mică și că este preferabil — 
de pildă — să se dea mingea la echipa 
adversă, lată, la meciul de sîmbătă 
București-Belgrad, realizările din lo
vituri libere au fost de aproximativ G0 
la sută, iar cele din teren de 40 la 
sută. Atunci, dacă am da o singură 
lovitură liberă pentsu greșeală per
sonală, limităm la numai 30 la sută 

diumul se realege in mod automat... 
singur. Conducerea are dreptul! să 
excludă sau să suspende pe orice 
boxer fără să dea explicații pentru 
aceasta. De asemenea, conducerea 
poate să amendeze pe boxeri și tot 
ea este aceea care stabilește suma pe 
care o depune sportivul la casieria 
Uniunii. In schimb, membrii prezidiu- 
mului sînt scutiți de plata cotizațiilor. 
Și, in sfirșit (punctul forte al statu
tului) orice boxer care își permite să 
aducă cea mai mică critică la adresa 
prezMumu'-ui este imediat exclus din 
Uniune, c.u interzicerea de a mai prac
tica boxul.

La tribunal reprezentanții prezidiu- 
mului au declarat în apărarea lor doar 
că statutul a fost adoptat... legal și 
că nu există temeiuri „juridice" să i 
se aducă modificări. Stăpînii boxului 
profesionist nu se așteptau probabil 
la un a'ac atît de masiv din partea 
„stelelor lor" și așa cum s-au ex
primat reporterii „au pierdut repriza 

șansele de realizare și apoi dăm min
gea la echipa care a faultat...

Se pot da multe exemple de aseme
nea reguli pe care americanii le con
siderau „sfinte" și care au fost apoi 
înlocuite pe bază observațiilor la care 
s-a ajuns. Incepînd din 1952, federa
ția internațională a limitat simțitor ini
țiativa organizațiilor S.U.A. în această 
direcție, iar actualmente americanii 
colaborează — firește — la alcătuirea 
regulamentelor, dar nu le mai dic
tează 1

— Pe cititorii ziarului nostru 
i ar interesa să afle in ce constă 
activitatea Institutului pentru tine
ret, educație fizică și sport de 
pe lingă U.N.E.S.C.O. pe care il 
conduceți. Puteți să ne daji citeva 
detalii ?

— Institutul nostru își propune să 
coordoneze pe plan mondial cercetările 
științifice care au ca obiect activitățile 
tineretului, cea sportivă inclusiv. Se
diul organizației noastre este ia Miin- 
chen. Acolo au loc de obicei reuniunile 
de experți, seminariile și conferințele 
ale căror lucrări sînt comunicate apoi 
guvernelor țărilor afiliate. Subiecte de 
discuție ? Pot să vă dau exemple. Se 
spune, de pildă, că sportul de echipă 
dezvoltă spiritul de cooperare, ajută 
la formarea de buni cetățeni. Sîntem 
cu toții convinși de aceasta, dar unii 
dintre noi numai în mod empiric... 
U.N.E.S.C.O. își propune să adune ma
terial prin care să se poată proba știin
țific această opinie. Altă problemă de
seori dezbătută este aceea a sportului 
feminin. In multe țări occidentale mai- 
domnește în această privință o concep
ție dc-a dreptul medievală : femeia nu 
■trebuie să aibă aceleași preocupări cu 
bărbatul... Iată die ce baschetul — zic 
unii — r.ii este pentru fete 1 Consider 
absurdă o asemenea concepție. Femeile 
pot practica multe sporturi, chiar dintre 
cele mai dificile, după aceleași reguli 
cu care joacă și bărbații. Bineînțeles și 
în această direcție lucrurile trebuie 
probate în mod științific. U.N.E.S.C.O. 
vrea să arunce o punte de unire între 
ceea ce „credem" și ceea ce „știm".

— Am dori să vă cunoaștem 
părerea despre jocurile de baschet 
la care ați asistat la București.

— Am văzut în capitala dvs. un 
baschet de calitate — ne-a declarai 
dl. Jones. — Este remarcabil acest 
fenomen, care a făcut ca în zece ani 
baschetul romîniesc, plecat de la un 
nivel foarte scăzut, să devină o pre
zență puternic simțită în arena mondială. 
Baschetbaliștii romîni — ca și cei iu
goslavi, de altfel — practică un foarte 
bun joc colectiv, avînd Insă și indivi
dualități deosebite. Regret că nu am 
memoria numelor, dar am reținut nu

I". Rou ridul II a fost programai 
peste o lună cînd s-a judecat fondul 
problemei. Cu acest prilej reprezen
tanții Uniunii au rostit ample cuvin- 
iări ajirmind că totdeauna și pretu
tindeni sportivii profesioniști au 
drepturi limitate :și că. nu este bine 
ca membrii prezidiumtdui să dea 
înapoi, că Gustav Schotz și co
legii săi de grajd sportiv au procedat 
necinstit chemîndu-i în judecată pe 
„binefăcătorii" lor. Totuși, scrișnind 
din dinți, ei au acceptat să convoace 
peste citeva luni o adunare generală 
a membrilor Uniunii.

Reporterii au scris că și repriza a 
doua a revenit boxerilor. Cînd va 
avea loc cea de a treia nu se știe 
deocamdată. Meciurile din boxul pro
fesionist au 10, 12 și chiar 15 re
prize. Și nu este deloc exclus ca stă- 
pîrii „grajdului sportiv", pierzând toate 
reprizele, să ciștige totuși meciul. In 
sportul profesionist este posibil orice... 
......... .(După „Sovie.tski Sport") 

mere de jucători, ca de pildă nr. 
(n.n. Novacck),<j> (n.n. Folbert) sau 
(n.n Nedej). Baschetbaliștii romîni s 
foarte aproape de acea clasă maxii 
pe care au atins-o pînă acum nun. 
două țări, S.U.A. și Uniunea Sovieti 
și care pretinde atleți compleți, juc 
tori posedînd pe lîngă o tehnică rit 
cată și acea rezistență fizică și m 
rală necesară ducerii pină la sfîr 
a grelei încercări care este un m< 
de baschet.

Dar am remarcat Ia dvs. nu nun 
jucători foarte buni, ci și arbitri exc 
lenți. Aș dori să avem totdeauna as 
menea arbitri la marile întîlniri intt 
naționale I Mă refer în special Ia sc 
reri și cronometrori, pe care i-am văz 
pătrunși de simț de răspundere, oame 
calificați, care cunosc și iubesc mis> 
nea ce o au pe terenul de joc. Un 
în lume ai găsi scoreri care să nu pi 
vcască jocul cînd evoluează echi 
națională, ci să stea și să scrie < 
maximum de atenție cifre, pe foaia t 
arbitraj 1 Iată de ce foaia de arbitr 
care se face la dvs. este o adevâra 
minune... Preconizez ca sistemul : 
fie generalizat pretutindeni la 
competiții internaționale.

- Cum vedeți organizarea
București a viitoarei Balcaniai 

de baschet? — a fost ultima i 
trebare a interviului nostrir.

— Țin neapărat s-o văd! — a ră 
puns fără ezitare secretarul F.I.F. 
— Sînt convins că ea va fi încununa: 
de succes. Aveți aci toate premize 
necesare pentru aceasta și mi-arn fo 
mat convingerea după jocurile pe cai 
le-am vizionat în frumoasa sală FI 
reasca. Organizare perfectă, arbit: 

excelenți, public competent, iată un d< 
cor demn pentru orice mare compet 
ție de baschet. Doresc să revin aci 
sper că atunci voi avea mai mult tin 
la dispoziție pentru a cunoaște ni. 
bine frumoasa dvs. țară — a îi 
cheiat dl. William Jones.

— rd. v. —

R. P. Bulgaria 
va găzdui viitoarele 
campion» ‘e mondiale 

de parașutism
Cu prilejul sesiunii comisiei de pars 

șutism din cadrul Federației lnternațio 
nale de Aviație Sportivă (F.A.1.) s* 
hotărît ca orgar. zarea celei de a V- 
ediții a campionatelor mondiale d 
parașutism să fie încredințată Repu 
blicii Populare Bulgaria. încă din tim 
pul campionatelor mondiale de la Bra 
tislava, Bulgaria și-a prezentat candi 
datura în vederea găzduirii ediției vi 
itoare. Succesele parașutiștilor bulgari 
în special la ultimele două campionat 
(locul III pe echipe în întrecerile mas 
coline și feminine, victoria maestrfilu 
emerit al sportului K. Vodeniciarov 
numeroasele ameliorări aduse tabele 
recordurilor lumii) au făcut să se vor
bească despre înalta măiestrie a para
șutiștilor bulgari.

Iată de ce reprezentanții a 12 țări 
membre ale F.A.I. au votat în unanimi
tate candidatura Aeroclubului Central 
din Bulgaria, încredințîndu-i cinstea 
de a organiza campionatele lumii.

întrecerile vor avea loc în august 
1960 și vor cuprinde cele trei probe 
clasice, saltul individual de la 2000 m 
cu aterizarea la punct fix și cu des
chiderea întîrziată a parașutei, saltul 
pe echipe în aceleași condiții și saltul 
de la 1750 ni. cu deschiderea întîrziată 
a parașutei (25 secunde) și cu execu
tarea a cinci spirale și a unei Întoarceri 
în timpul căderii liber

După cum se vede programul se 
deosebește oarecum față de cel de Ia 
Bratislava. Primele două exerciții nu 
vor mai fi executate de două ori ca 
pină acum ci de patru ori, luîndu-se în 
considerație media a trei tentative. A-ț 
ceastă hotărîre a fost luată în scopul 
de a se reduce la minimum rolul fac
torilor îniîmplători, în fîîncție de schim
bările condițiilor atmosferice.

Hotărîrea comisiei de parașutism re
prezintă recunoașterea marilor realizări 
ale parașutiștilor bulgari și a aportu
lui adus de ei la dezvoltarea acestui 
sport al celor îndrăzneți.
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întrecerile de baschet de la Moscova

Duminică: U.R.S.S.-R.P.Romînă, luni: U.R.S.S.-București
Campionatele de volei vor reîncepe 

în martie 1959

Un mănunchi de jucători își dispută balonul, faza se petrece in cursul me
dului — U.R.S.S. desfășurat cu un an in urmă în capitala țării

noastre

Campionatul republican de handbal redus
k Jocurile de azi k Clasamente k Programul 

etapei viitoare
Astăzi, în sala Floreasca sînt pro

gramate — în cadrul campionatului 
republican de handbal redus — trei 
partide interesante: 17.30: Rapid — 
Cetatea Bucur (feminin); 18.25: Clu
bul sportiv școlar — Acvila (mascu
lin); 19,40: Olimpia — C.S.U. (fe
minin). După cum se vede, o nouă 
etapă pentru echipele feminine și o 
restanță la băieți. In prima serie 
Dinamo — care n-a suferit nici o 
înfrîngere p’ină acum — conduce de
tașat avînd cele mai mari șanse de 
calificare directă în turneul final. 
Dar, iată clasamentul seriei :

1. Titanii
2. Politehnica
3. C.S. Școlar
4. Acvila

4 3 1 0 73:59 7
4112 86:88 3
3102 65:67 2
3 1 0 2 50:60 2

Pasionantă este întrecerea la care 
participă formațiile feminine fruntașe 
ale handbalului bucureștean. De Ia o 
etapă la alta echipele respective au 
furnizat jocuri mai echilibr. te, mai 
viu disputate. După cele trei etape 
desfășurate pînă acum clasamentul 
grupei feminine arată astfel .

1. Dinamo
2. C.S.U.
3. Rapid
4. CC. A.

4 4 0 0 101:68 8
4 2 0 2 90:85 4
4 1 0 3 76:96 2
4 1 0 3 77:101 2

1. Olimpia
2. Cetatea Bucur
3. C.S.U.
4. Rapid
5. Constructorul

2 2 0 0 13: 5 4
3 2 0 1 20:17 4
2 10 1 32:15 2
2101 17:14 2
3 0 0 3 14:45 0

★
Și în cea de a doua serie echipa 

fruntașă Titanii a acumulat puncte 
prețioase. Lupta pentru locul II con
tinuă să fie însă foarte deschisă și 
la ea participă toate celelalte trei e- 
chipe: Politehnica, Clubul sportiv 
școlar și Acvila. Firește, restanța de 
astăzi poate clarifica oarecum lucru
rile. Pînă atunci însă situația în cla
sament este următoarea:

Următoarea etapă care va avea loc 
în sala Floreasca luni 29 decembrie 
programează, de asemenea, o serie 
de jocuri interesante: ora 15: Cons
tructorul — Olimpia (feminin); ora 
15,55: C.C.A. — Dinamo (masculin); 
ora 17,10: Clubul sportiv școlar — Ti
tanii (masculin); ora 18,25: C.S.U. — 
Rapid (feminin); ora 19,20: Rapid — 
O.S.U. (masculin); ora 20,30: Acvila 
— Politehnica (masculin).

0 interesantă declarație a campionului mondial 
de pentatlon modern Igor Novikov

Pentationiștii sovietici își continuă 
pregătirile în vederea noului sezon 
competițional. Intr-o convorbire cu un 
corespondent al agenției Tass, cam
pionul mondial de pentatlon modern, 
Igor Novikov, profesor la o școală me
die din Erevan, a declarat următoa
rele : „Pentationiștii sovietici au în
ceput pregătirile pentru a se prezenta 
în tormă b.ună la startul competițiilor 
din anul 19o9. Pentatlonul modern 
este un sport care se bucură de o 
mare popularitate în U.R.S.S. In fie
care an, cu ocazia diferitelor con
cursuri, ies la iveală tot mai multe 
talente capabile să fie selecționate în

CITITU.3
cd! fiarei

echipa reprezentativă a țării. De a- 
ceea, vă pot spune că pentru viitoarele 
campionate ale lumii, în echipa so
vietică vor fi introduși cîțiva tineri 
foarte talentați. Sezonul viitor se a- 
nunță deosebit de bogat și ne aceea 
noi ne pregătim intens. Consider că 
cei mai puternici adversari sînt pen
tationiștii maghiari, finlandezi și a- 
mericani. In prezent eii acord o im
portanță deosebită pregătirii la scri
mă și tir. La sfârșitul acestei luni voi 
participa la Erevan Ia un concurs de 
scrimă, pentru a-mi verifica stadiul 
de pregătire. In aprilie 1959 cei mai 
buni pentatloniști sovietici se vor în- 
tîlni la Erevan pentru a-și disputa 
titlul de campion al U.R.S.S.”.

In încheiere Igor Novikov a arătat 
că este onorat de faptul că studenții 
englezi din Oideshot, cu ocazia cam
pionatelor mondiale de pentatlon, au 
dat numele său clubului lor sportiv. 

(Agerpres)

I - o urthecefa a Uei&ceții-
'. Activitatea sportivă internă 

și de peste hotare 
.Sport-magazm 
.Jocuri distractive 
.Umor

• In prezent se des-
BASCHET fășoară la Istanbul un 

turneu interfna.țional 
de baschet la care participă echipe'e 
R.S.S. Azerbaidjene, Turciei (senicli 
și juniori) și o selecționată poloneză. 
Iri prima zi s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Turcia (seniori) —- 
Turcia (juniori) 91—82; Sel. poloneză 
— R.S.S. Azerbaidjană 63—48.

e Echipa sef.ectio-
BOX nată de box a Alexan

driei (R.A.U.) a în- 
tîlnit miercuri la Halle selecționata 
acestui oraș. Pugiliștii germani au re
purtat victoria cu scorul de 12—8

• Dppă turneul pe 
FOTBAL care-l va întreprinde

în R. F. Germană, e- 
chipa cehoslovacă de fotbal Spartak

Mîine și luni', reprezentativa mas
culină de baschet a R.P. Romîne și 
selecționata Bucureștiului vor susține, la 
Moscova două importante întîlniri. Mîi
ne seară se vor întîlni echipele reprezen
tative, iar luni echipa U.R.S.S. va avea 
ca adversară echipa Bucureștiului. în
trecerile reprezintă un foarte dificil 
examen pentru baschetbaliștii romîni, 
reprezentativa Uniunii Sovietice 
fiind deținătoarea unui impresio
nant palmares. Echijpa U.R.S.S. 
a cîștigat majoritatea edițiilor campio
natelor europene, s-a clasat pe locul 
secund la ultimele două Olimpiade și 
a cucerit primul loc în ultimele ediții 
ale Cupei Mairano. Baschetbaliștii so
vietici consideră partidele cu sportivii 
romîni ca un foarte bun prilej de ve
rificare înaintea importantelor com
petiții la care vor participa anul vii
tor ș'i anume: campionatul mondial 
care se va desfășura în luna ianuarie 
la Rio de Janeiro și campionatul eu
ropean din luna mai, găzduit de An
kara.

In jocurile de la Moscova echipele 
vor fi alcătuite din următorii jucători: 
U.R.S.S.; Kruminș, Zubkov. Mujniks 
II, Mujniks I, Valdmanis, Travin, Bo- 
cikariov, Semionov, Torban, Korneev, 
Studenețki, Ozerov, Abașidze, Minaș- 
vili; R.P. POMINA: Folbert, Fodor, 
Nedeff, Nedelea, Novacek, Popovici, 
Costescu, Nosievici, Ganea, Cr. Po
pescu, Cucoș, Caragheorghe.

Jucătorii și jucătoarele noastre de 
volei și-au încheiat, duminica trecută, 
activitatea oficială pe 1958 o dată cu 
ultima etapă a turului campionatelor 
categoriei A. Urmează o vacanță — 
bine meritată — după numeroasele 
întîlniri internaționale și aprigele dis
pute ale campionatului, care au soli
citat îndeajuns de mult pe sportivii și 
sportivele noastre.

Aseară, biroul federal a stabilit ca 
returul campionatului feminin să în
ceapă la 1 martie 1959, iar cel mas
culin cu două săptămîni mai tîrziu, a- 
dică la 15 martie. După cum se vede, 
față de programul stabilit inițial, în
trecerea echipelor masculine a fost 
amînată cu două săptămîni datorită 
partidelor internaționale la care va 
lua parte echipa noastră reprezenta
tivă. Este vorba de turneul interna
țional ce se va disputa între 27 fe
bruarie—5 martie la Moscova și la 
care vor participa cele mai puternice 
reprezentative masculine din Europa.

Pînă la reluarea campionatelor este 
destul de mult timp. Echipele noastre, 
atît cele de băieți cît și cele de fețe, 
nu vor avea însă o perioadă total lip
sită de întreceri voleibalistice. Să a- 
mintim numai competiția „Cupa 16 
Februarie”. Aceasta va fi organizată 
de clubul bucureștean Rapid și se va 
bucura de participarea unor echipe din 
Polonia, Cehoslovacia și Ungaria, ceea 
ce va da un caracter deosebit ediției

de anul viitor. In plus, sînt pe cale 
de a fi organizate numeroase alte în
treceri pe plan local. Chiar în mo-' 
mentul de față are loc la Constanța 
o importantă competiție („Cupa 30 
Decembrie”) la care participă echipe 
de valoare din categoria A.

Pe de altă parte, socotim că antre
norii echipelor noastre vor folosi tim-’ 
pul ce-1 au la îndemînă, pentru în
lăturarea deficiențelor care au reieșit 
cu ocazia disputării turului.

Succesele sportivilor polonezi 
in anul 1958

Recent a avut loc la Varșovia șe-t 
dința Comitetului pentru Cultură Fi-' 
zică și Sport. Referatul a fost pre- 
zentat de președintele G.K.F.K.. Wlad- 
zimezs Rzeczek.

Vorbitorul a subliniat marile suo 
cese repurtate de sportivii polonezi în 
anul 1958. In actualul sezon 438 spor-- 
tivi ai Poloniei populare au evoluat 
la diferite campionate mondiale și eu
ropene cucerind 13 medalii de aur, 8 
medalii de argint, 8 medalii de bronz. 
Victorii răsunătoare au fost obținute 
de atleți, schiori, boxeri etc.

In anul 1958 atleții sovietici au stabilit
17 recorduri ale lumii și 19 ale Europei

Bogat program competițional în anul 1959: meciurile U.R.S.S.-
S. U. A., U.R.S.S.- R. F. Germană, U.R.S.S.-Marea Britanie și 

R.S.F.S.R.-Polonia capetele de afiș ale viitorului sezon

Atleții sovietici încheie cu un fru
mos bilanț anul 1958. Ei au îmbună
tățit de 28 ori recordurile țării. Din
tre acestea 19 au întrecut recordurile 
europene și 17 pe cele mondiale.

Atletismul sovietic progresează ver
tiginos. In momentul de față această 
disciplină sportivă este practicată în 
U.R.S.S. de peste 4.000.000 oameni, 
care participă cu regularitate la con
cursuri și competiții. In sezonul care 
a trecut aproape 1.000 de atleți din 
U.R.S.S. au luat parte la peste 40 
întîlniri internaționale. Și aceste ci
fre reprezintă veritabile recorduri pen
tru sportul sovietic.

In fruntea celor mai bune rezultate 
ale sezonului trebuie să situăm per
formanțele lui Oleg Reahovski la tri
plu salt care, ,/aburind" 16,59 m. a 
întrecut cu 3 cm recordul mondial al 
brazilianului da Silva; Birute Zala- 
gaitite care trimițînd sulița la 57,49 
m a readus sportivilor sovietici recor
dul mondial în această probă, trecut 
vremelnic în posesia austraiiancei Pa- 
zera, Galina Bîstrova, care a reușit 
să stabilească două noi recorduri 
mondiale la pentatlon și să-4 egaleze 
pe cel de la 80 tn g., Vâsliți Kuzne- 
țov primul deflationist din lume care a 
pășit peste 8.000 puncte, încheind sezo
nul ou 8042 p. — nou record euro
pean.

Printre cei mai buni atleți ai sezo
nului trebuie să enumerăm pe Grigo- 
rii Panicikin, Anatolii Vedeakov, Ser- 
ghei Lobastov — realizatorii unor noi 
recorduri mondiale la marș, Vera 
Krepkina care a egalat recordul lumii 
la 100 m (11,3 sec.), Serghei Popov 
câștigătorul maratonului |.a campiona
tele europene de la Stockholm cu fe
nomenalul rezultat de 2 h 15:17,0, 
Ter-Ova nes ian — campion al EuropeiPE SCURT
Praga va susține două întîlniri la 
Luxemburg. In primul meci echipa 
Spartak va întîlni formația de tineret 
a Luxemburgului.

• Peste cîteva zile 
HOCHEI își va începe turneul 

în R. D. Germană e- 
chipa de hochei pe gheață a orașului 
Kladno. Hocheiștii cehoslovaci vot în
tîlni formațiile Dynamo Berlin, Wis- 
mut Karl Marx Stadt și Dynamo 
Weisswasser.

© In continuarea turneului pe care-l
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Moscova precum și meciul R.S.F.S.R.-^ 
Polonia care se va desfășura fa știr- 
șittil lui iunie 'la Varșovia. Toate av 
ceste meciuri se vor disputa după p- 
gramul campionatelor europene cu 
cepția probei de marș pe 50 km și ă 
maratonului. De asemenea, calendared

la săritura în lungime și 
realizatorul unui nou re
cord al U.R.S.S. cu 
7,81 m.

tn rîndul marilor suc
cese ale atleților sovie
tici amintim victoria grea 
dar strălucitoare repur
tată asupra reprezentati
vei S.U.A., succesul de la 
campionatele europene, 
competiție în care echipa 
Uniunii Sovietice s-a cla
sat pe primul loc lăsând 
cu 97 de puncte în urmă 
echipa Germaniei clasată 
a doua.

Sezonul care a trecut a 
avut darul să consacre 
numeroase tinere elemen
te în rîndul celor mai 
buni atleți ai țării. Ast
fel, la campionatele pe 
echipe de la Tbilisi cursa 

!00 m. a revenit în 
mod neașteptat tînărului 
sluuent din Leningrad 
Edvin Ozolin, în vîrstă 
de 19 ani care a reușit 
cu 10,3 sec. să egadeze 
r::ordul U.R.S.S.

Iarna care a poposit 
nu va fi o perioadă de 
odihnă pentru atleții so
vietici. Ei își vor conti
nua antrenamentele și Ter-Ovanesian (U.R.S.S.) pe podiumul învingâto* 
concursurile atît în săli rnor ia campionatele europene de atletism de U 
cît și in aer liber, do- Stockholm, unde a ciștigat proba de săritură ta 
rind să întîmpine cît mai lungime
bine pregătiți sezonul a-
nu'.ui 1959 care se anunță deosebit cuprinde un mare număr de compel 
de bogat. tiții care vor permite atleților din

Printre competițiile centrale ale vi- toate republicile unionale să-și mă- 
rtorului sezon se numără meciul re- soare forțele în mari întreceri interne 
vanșă dintre echipele U.R.S.S. și și internaționale.
S.U.A. programat în Statele Unite, în-____________________________ _____
tîlnirile U.R.S.S. — R. F. Germană
și U.R.S.S. — Marea Britanie, la

întreprinde în U.R.S.S., echipa profe
sionistă de hochei pe gheață Wembley 
Lyons a jucat miercuri seara la Mos
cova cu echipa „Aripile Sovietelor”. 
Intîlnirea s-a încheiat cu scorul de 
7—2 (1—1, 3—1, 3—0) în favoarea 
echipei sovietice.

© La 24 decembrie a avut loc la 
Hodonin întîlnirea internațională de 
hochei pe gheață dintre echipa sovie
tică Kiroveț (Leningrad) și formația 
Spartak Brno. Gazdele au terminat în
vingătoare cu scorul de 5—4.

• Intr-un meci in-
LUPTE ternațional de lupte 

clasice disputat la 
Hodonin, echipa cehoslovacă Dukla a 
întrecut cu scorul de 10—6 formația 
Legia Varșovia.

cu schiurile
din U.R.S.S. participă 
la numeroase întîlniri 

internaționale
Recent a părăsit Moscova, plecînd 

în R. D. Germană, echipa selecțio-! 
nată de schi (sărituri de pe trambu
lină) a Uniunii Sovietice. Delegația 
schiorilor sovietici este alcătuită din 
N. Kamenski, R. Bîkov, N. Șamov, 
K. Taakadze, I. Samsonov și V. Sa- 
nikov. Schiorii sovietici vor participa 
la concursurile de sărituri de la Ober- 
hoff (R. D. Germană). După aceea 
schiorii U.R.S.S. vor concura la cîteva 
competiții în R. F. Germană și în Aus
tria.

(Agerpres)
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