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PROIECTUL DE STATUT

Comitetului national 
cel de al Vll-lea 

al Tineretului

de pregătire pentru 
Festival Mondial 
și Studenților

Uniunea de Cultură Fizică și Sport 
este organizația de masă a sportivilor 
din R.P.R. care are la bază princi
piul adeziunii voluntare și asigură prin 
asociațiile și cluburile sportive atra
gerea masetor largi în practicarea con
tinuă și organizată a educației fizice 
multilaterale.

Uniunea de Cultură Fizică și Sport 
contribuie prin activitatea sa la întări
rea sănătății cetățenilor, la educarea 
membrilor săi în spiritul dragostei față 
de scumpa nostră patrie, Republica 
Populară Romînă, al atitudinii socia
liste față de muncă, față de proprie
tatea obștească, cetățeni demni și con-

structori activi ai socialismului în Re
publica Populară Romînă.

Uniunea de Cultură Fizică și Sport 
educă sportivii în spiritul internațio
nalismului proletar, al frăției între 
sportivii români și a£ minorităților na
ționale din R.P.R.

Uniunea de Cultură Fizică și Sport 
prin activitatea sa sportivă contribuie 
la strîngerea și dezvoltarea legăturilor 
de prietenie și colaborare cu Uniunea 
Sovietică și țările de democrație popu
lară, la stabilirea și dezvoltarea legă
turilor cu celelalte popoare iubitoare 
de pace, participînd activ la lupta 
poporului nostru pentru pace în lu
mea întreagă,

CAPITOLUL I

Dispozițiuni generale
ART. 1. — Uniunea de Cultură Fi

zică și Sport este organizația de ma
să a sportivilor, care organizează, con
duce și îndrumă activitatea de cultură 
fizică și sport din Republica Populară 
Romînă.

ART. 2. — Uniunea de Cultură Fi
zică și Sport :

a) stabilește și asigură realizarea 
obiectivelor de dezvoltare a culturii fi
zice din R.P.R. ;

b) organizează activitatea sportivă 
de masa, punind accent pe dezvolta
rea sporturilor cu caracter aplicativ, 
avînd la bază complexul sportiv GMA;

c) conduce și îndrumă federațiile 
sportive, Asociația Vînătorilor și Pes
carilor Sportivi și activitatea turis
tică ;

d) asigură condițiile necesare ridi
că măiestriei sportive;

avizează asupra dobîndirii perso
nalității juridice de către federații, 
cluburi și asociații sportive ;

f) organizează și coordonează acti
vitatea de cercetări științifice în dome
niul culturii fizice;

g) organizează pregătirea și perfec
ționarea cadrelor mișcării sportive :

h) elaborează împreună cu Ministe-

rul Invățămintului și Culturii precum 
și cil alte departamente măsurile pri
vind dezvoltarea educației fizice în in- 
vățămîntul de toate gradele ;

1) organizează și îndrumă propa
ganda și agitația în domeniul culturii 
fizice. Conduce editura și publicațiile 
sportive ;

j) elaborează împreună cu Ministe
rul Sănătății și Prevederilor Sociale 
măsurile menite să asigure asistența 
și controlul medical sportiv;

k) stabilește și dezvoltă relațiile cu 
organizațiile sportive din străinătate:

l) asigură o justă repartizare și fo
losire a fondurilor mișcării sportive și 
se îngrijește de investițiile în dome
niul sportiv. Elaborează cu ajutorul 
institutelor de specialitate și aprobă 
proiectele tip pentru toate categoriile 
de construcții sportive ;

m) stabilește cantitatea materialelor 
și echipamentelor necesare activității 
de cultură fizică :

n) reprezintă prin organele sale in
teresele mișcării de cultură fizică, îna
intea organelor puterii și administra
ției de stat, a întreprinderilor și orga
nizațiilor obștești.

CAPITOLUL II

nească însărcinările primite din partea 
acestora, să apere cu cinste culorile, 
asociației sau ale clubului din care fac' 
parte: ]

b) să-și îmbunătățească necontenit,
pregătirea fizică, să-și ridice nivelul' 
politic și ideologic, să aibă o atitudi-J 
ne morală corectă în societate, să a-, 
rate în toate împrejurările că sînt ce-' 
tățeni educați în spiritul moralei co-‘ 
moniste, al patriotismului socialist și, 
al internaționalismului proletar, să fie' 
exemple în muncă. în învățătură și' 
pe terenul de sport: .

c) să dezvăluie lipsurile și neajun-' 
șurile constatate în activitatea asocia- 
ției sau clubului, să facă propuneri și. 
să lupte pentru lichidarea acestor lip-' 
suri;

d) să participe activ la munca și 
lupta poporului nostru pentru construi-' 
rea socialismului, pentru întărirea con
tinuă a regimului democrat-popular, 
pentru pace ;

e) să popularizeze cultura fizică în 
rîndurile cetățenilor și să atragă noi 
membri in U.C.F.S.:

fi să păstreze în bune condițiuni bu
nurile asociației sportive sau ale clu
bului sportiv ;

g) să-și achite cu regularitate coti
zația de membru.

ART. 7. — Nerespectarea îndatori
rilor ce revin din statut, precum și a- 
baterile de la disciplina sportivă, vor 
fi luate în discuția adunărilor generale 
ale asociațiilor sau cluburilor sporti
ve, pentru a stabili măsurile educative, 
menite să prevină repetarea lor. în a- 
ceste cazuri se pot aplica următoarele 
sancțiuni :

a) avertisment ;
b) mustrare publică (in adunări 

generale, presă etc.) ;
c) interzicerea pe timp limitat de 

a concura în competiții sportive ;
d) pentru cazuri deosebit de grave 

de încălcare a statutului, descompune
rea morală și săvîrșirea altor fapte 
incompatibile cu calitatea de membru 
al U.C.F.S. se poate hotărî exclude
rea din U.C.F.S.

Excluderea din U.C.F.S. se hotărăște 
de adunarea generală a asociației sau 

acesta face 
numai după 
consiliul re-

Joi la amiază a avut loc ședința de 
^constituire a Comitetului național de 
pregătire a tineretului din țara noas
tră în vederea participării sale la cel 
de al Vll-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților pentru pace 
și prietenie care va avea loc la 
între 26 iulie și 4 august 1959.

Ca președinte al comitetului’ 
ales acad. Cezar Petrescu. Din 
tet tac parte: Istvan Asztalos, scri
itor; lolanda Balaș, maestră emerită 

ia sportului: Ion Balaș, vicepreședinte 
al U.C.F.S. ; Mihai Beniuc, academi

cian, prim secretar al Uniunii Scriito
rilor din R.P. Romînă ; Manole Bod- 
năraș, președintele U.C.F.S. ; Anton 
Breitenhofer. scriitor; Marcel Bresla- 
șu, scriitor; I 
mina Lonea ; Ștefan But, miner, Ba
ia Mare; Valeriu Ciobanu, tractorist 
S.M.T. Topraisar ; Gheorghe Ciovîr- 

■ nache, muncitor la Q.A.S. Tîrna, re
giunea Craiova; Constantin Cirfină, 
'prim secretar al Comitetului regional 
Stalin al U.T.M.; Petre Constanti- 
nescu-lași, academician, vicepreședinte 
al Consiliului General A.R.L.U.S. ; 
Constanța Crăciun, adjunct al minis
trului Invățămîntului și Culturii;
Constantin Daicoviciu, academician,
rector al Universității „Victor Babeș"- 
Cluj ; Dumitru Diaconescu, președin
tele Sfatului Popular al Capitalei ; Eu
genia Diaconu, studentă. Universita
tea „Al. I. Cuza“ Iași; Sabin Drăgoi, 
compozitor, maestru emerit al artei 
din R.P. Romînă; Dumitru Drago- 
mir, ajustor, uzinele „21 Decembrie" 
București ; Aurel Duma ; Ion Dumi
trescu, prim-secretar al Uniunii Com
pozitorilor din R.P. Romînă, maestru 
emerit al artei ; Oprea Ene, membru 
al G.A.C. Căzănești ; Virgil Florea,

director general în Ministerul Invăță- 
mîntului și Culturii ; Alexandru Fo- 
dor, prim-secretar al Comitetului regi
onal Oradea al U.T.M.; Ion I liesou, 
secretar al C.C. al U.T.M.. președin
tele U.A.S.R. ; Simion Ismailciuc, 
maestru emerit al sportului; Ion 
Jalea, președintele Uniunii Artiștilor 
Plastici din R. P. Romînă, maestru 
emerit al artei; Ștefan Rosti, stu
dent la Facultatea de științe juridice 
din Cluj; Valeriu Lăbuneț, maistru 
oțelar, Combinatul siderurgic I lune- 
doara ; Avram . I.ăptoiu, prim-secretar 
al Comitetului regional Galați al 
U.T.M. ; Ion Lemnete, student, I.M.F. 
București ; Irinei Liciu, balerină la 

____ ____ ___    Teatrul de Operă și Balet al R.P. 
Mihai Bucinschi, miner Romîne, artistă emerită: Ion Mano- 
* ‘______________ “ lescu, artist al poporului din R.P.

Romînă ; Alexandru Marco, maistru 
sondor, schela Berea ; Constantin 
Marin, dirijor, artist emerit ; Mihai 
F. Marin, secretar al C.C.S.; Toma 
Marinescu prim-secretar al Comitetu
lui Orășenesc București al U.T.M. ; 
Aurel Mihale, scriitor; Gheorghe Miu, 
oțelar. Combinatul metalurgic Reșița 
Ion Gh. Nadu, maistru lăcătuș, șan
tierul naval Tr. Severin ; Mitroi Năs- 
tase, strungar, uzinele „Timpuri Noi" 
București ; Gheorghe Negrea, maestru 
emerit al sportului : Traian Oțelea, 
strungar, Orașul Stalin ; Gheorghe 
Paloș ; Zenaida Paly, solistă a Teatru
lui^ de Operă și Balet, artistă eme
rită; Ion Pas, președintele Comitetu
lui de Radiodifuziune și Televiziune 
de pe lingă Consiliul de Miniștri al 
R.P. Romîne; Maria Pascaru, țesă
toare la fabrica „Proletarul" Bacău; 
Cezar Petrescu, academician, scriitor;

(Continuare in pag. 8)

Viena

a fost 
corni-

Mîinc, la Poiana Stalin

Cornel Tăbăraș, campionul republican pe anul 1958 la slalom special, slalom 
uriaș și combinata alpină

ART. 3. — Poate fi membru al 
U.C.F.S. orice cetățean al Republicii 
Populare Romine care a împlinit virsta 
de 14 ani, respectă și recunoaște sta
tutul U.C.F.S., activează într-o asocia
ție sportivă sau club sportiv și plă
tește regulat cotizația de membru.

NOTA: Asociațiile studențești no: 
deveni membri colectivi ai U.C.F.S., 
iar membrii lor p&t participa la com
petițiile sportive organizate de U.C.F.S. 
pe baza afilierii asociațiilor sportive 
sau a cluburilor sportive studențești la 
federațiile sportive respective

ART. 4. — Primirea în U.C.F.S. se 
face în mod individual pe baza unei 
adeziuni aprobate de Consiliul 
ției sau clubului sportiv.

ART. 5. — Membrii U.C.F.S. 
mătoarele drepturi:

a) Să aleagă și să fie aleși 
ganele asociațiilor și cluburilor spor
tive ;

b) să participe la adunările asocia
ției sau ale clubului sportiv și să-și 
expună punctul de vedere în toate pro
blemele legate de activitatea sportivă:

c) să folosească bazele, instalațiile 
și materialele sportive ale asociației 
sau clubului sportiv în • care acti
vează;

d) să participe la competițiile spor
tive organizate în cadrul U.C.F.S. :

e) să colaboreze la organele de pre
să ale U.C.F.S.;

f) să se adreseze cu orice problemă 
tuturor organelor U.C.F.S., inclusiv 
Consiliului Generat:

g) să participe la ședințele în care

urmează să se ia o hotărîre cu privire 
la activitatea lor.

NOTĂ: In organele de conducere 
teritoriale ale U.C.F.S. pot fi aleși nu
mai membri care au împlinit 18 ani.

ART. 6. — Membrii U.C.F.S. sînt 
datori:

a) să respecte statutul, să ducă la 
îndeplinire hotăririle organelor U.C.F.S., 
să participe la activitatea 
sau a clubului sportiv și

asociației 
să îndepli-

clubului sportiv din care 
parte și intră în vigoare 
ce a fost confirmată de 
gioual U.C.F.S.

e) membrii care fără 
meiate nu au plătit cotizația de mem-C 
bru timp de 6 luni, pe baza hotărîrii)) 
adunării generale a asociației sau a« 
clubului sportiv respectiv, încetează deX 
a mai fi membri U.C.F.S. «

ART. 8. — Cei sancționați au drep->< 
tul de a face apel la organele 11 C.F.S.« 
inclusiv Consiliul General.

Pînă la rezolvarea apelului sancțiu-« 
oile aplicat? rămin valabile. <<

CAPITOLUL III

asocia -

au ur

în or-

Organele de conducere ale U.C.F.S.
ART. 9. — U.C.F.S. se călăuzește 

în activitatea sa după principiul cen
tralismului democratic.

Toate organele centrale, regionale, 
raionale, orășenești, U.C.F.S., federa
ții, cluburi și asociații sportive se aleg 
în adunări generale, conferințe și n> 
congres. Țoale hotăririle se iau cu ma
joritatea de voturi a membrilor pre- 
zenți, în urma discuțiilor libere si sînt 
obligatorii pent'u toți membrii din or
ganizația respectivă.

Ifotărîțile organelor . superioara sînt 
obligatorii pentru organele inferioare.

ART. 10. — Organul suprem al 
U.C.F.S. este Congresui.

ART. 11. — Congresul U.C.F.S are 
următoarele atribuții :

a) discută și aprobă raportul Con
siliului General și al Comisiei ceh‘rale nălocilor : 
de revizie :

b) adoptă sau modifică statutul î

Așteptată cu multă nerăbdare, ză
pada s-a hotărît în sfîrșit să cadă în 
regiunile de munte, acoperind pîrtiile 
de schi. In ultima săptămînă, datorită 
ninsorii abundente, în majoritatea re
giunilor muntoase, schiorii au trecut 
la antrenamentul pe zăpadă, iar mîine 
susțin prima verificare, întrecîndu-se 
în concursul de deschidere a sezonu
lui. organizat de F. R. Schi-bob.

Ca în fiecare an, concursul de des
chidere va aduna la startul probelor 
pe cei mai valoroși schiori din țară. 
In cursa de slalom special, care se 
va desfășura pe Postăvar, își vor dis
puta întîietateă Cornel Tăbăraș, cam
pionul republican de anul trecut, Mi
hai Bucur, Nictilae Pandrea, Gh. Cris- 
toloveanu, N. Bulgărea, K. Gohn, Gh. 
Bălan, C. 
P. Clinei, 
corisacrați sau aflați pe drumul afir
mării. Interesantă va fi și cursa se- 

'nou
Mi

ca re 
mai 
Su-

Bîrsan, Zangor, Băhișarti, 
ca și toți ceilalți schioric) trasează directivele generale a!e< 

activității U.C.F.S.;
d) alege prin vot secret Consiliu', 

General și Comisia centrală de revizie. <
ART. 12. — Congresele ordinare sej 

convoacă de către Consiliul General, 
U.C.F.S. cel puțin o dată la 5 ani. '

Congresele extraordinare sînt con-^ 
vocăte din inițiativa Consiliului Ge-, 
neral sau la cererea a cel puțin 1/3' 
din membri. '

a) Convocarea congresului U.C.F.S.'
și ordinea de zi se anunță cu cef 
puțin o lună înainte de data ținerii, 
congresului. ■ ■

b) Delegații ia congres sînt aleși, 
în conferințele regionale U.C.F.S. și' 
la conferința pe țară a Asociației Vî-$dere a sezonului, organizat de F.R.Ș.B.

si Pescarilor Sportivi

(Continuare in pag. 2)

nioarelor în care vom vedea din 
întrecerea dintre Rodica Bucur, 
haela Ghioarcă, Edith Horvath, 
se vor strădui să fie egale sau 
bune decît consacratele Elisaveta 
ciu sau Ilona Miklos.

Probele de fond (3 km senioare și 
10 km seniori) Vor avea loc în Polâna 
Stalin. Manole Aldescu, C. Enache, 
I. Cimpoia, Dinu Petre, Elena Tom, 
Margareta Frățilă, luliana Simon, Ște- 
fania Botcariu ș. a. își vor disputa 
primele locuri.

• Paralel cu concursul de_ deșchi- 

pezzmîine se vor mai desfășura și alte 
«concursuri. în Bucegi, la Cota 1.400, 
''comisia de schi a regiunii Ploești or-

ganizează un concurs la cara sînt a- 
nunțați peste 150 de participanți. Fi
rește, activitatea va «începe și în cele
lalte centre de schi ale țării (Seme- 
nic, Borșa, Mogoșa, Paring ș. a.) unde 
schiorii din localitățile apropiate vor 
lua startul în primul concurs al anu
lui 1959.

• In acesț sezon schiorii vor tre
bui să muncească cu toată rîvna pen
tru ca printr-o temeinica pregătire, prin 
acumularea în permanență de noi și 
noi cunoștințe, să progreseze, să a- 
jungă la o valoare ridicată. Concursu
rile care vor veni de acum înainte 
trebuie să însemne pentru ei tot atî- 
tca ocazii de, îmbogățire a cunoștințe
lor, de îndreptare a defecțiunilor teh
nice, de însușire a unei tehnici mo
derne. în mo#special ne adresăm ti
neretului care, încă de acum un an, 
a dovedit că este capabil de un pro
gres real, că este dornic să contribuie 
la ridicarea valorii schiului din țara 
noastră.

Cît privește activitatea internă a 
schiorilor fruntași ea este încadrată 
în calendarul concursurilor cu carac
ter republican, care prevede numeroa
se concursuri în diferite centre ale 
țării. Iată de altfel acest calendar: 

PROBE ALPINE: 11 ianuarie (Poia
na Stalin): cpncursul de deschidere; 17- 
18 ianuarie (Poiana Stalin): Cupa 
UASR; 31 ianuarie — 1 februarie 
(Poiana Stalin): Cupa Valea Lupului; 
6—8 februarie (Poiana Stalin) : Cupa 
Tineretului; 14—15 februarie (Poiana 
Stalin) : Cupa Regiunii Stalin: 22—25 ,

(Continuare în pag. 4)
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PROIECTUL DE STATUT

al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. R.
(urmare din pag. 1)

baza normelor stabilite de Consiliul 
General al U.C.F.S.

c) Congresul se consideră legal con
stituit dacă sînt prezenți cel puțin 2/3 
din totalul delegaților aleși pentru 
congres.

ART. 13. — Consiliul General al 
U.C.F.S. are următoarele atribuții :

a) aprobă planurile de dezvoltare, 
economice și financiare ale U.C.F.S.;

b) aprobă planul de dezvoltare at 
Asociației Vinătorilor și Pescarilor 
Sportivi;

c) aprobă calendarul sportiv intern 
și internațional ;

d) numește redactorul șef al redac
ției presei sportive centrale a U.C.F.S;

e) alege dintre membrii săi, comi
tetul executiv al Consiliului Gene
ral ;

— Consiliul general se convoacă 
cel puțin o dată la 6 luni.

ART. 14. — Comitetul Executiv al 
U.C.F.S. conduce activitatea U.C.F.S. 
între ședințele Consiliului General și 
are următoarele atribuțiuni:

a) întocmește și asigură aplicarea 
planurilor de dezvoltare a culturii fi
zice ;

b) analizează și îndrumă activitatea 
sportivă de masă ;

c) analizează și îndrumă activitatea 
curentă a federațiilor sportive;

d) îndrumă educația moral politică 
și patriotică a sportivilor;

e) controlează și îndrumă activi
tatea consiliilor regionale U.C.F.S.;

f) analizează și îndrumă activita
tea Asociației Vinătorilor și Pescari
lor Sportivi;

g) aprobă regulamentul de clasi
ficare al sportivilor, regulamentul de 
calificare și funcționare al antreno

rilor, acordă titlul de maestru și ma
estru emerit al sportului, de antrenor 
emerit și de arbitru emerit;

h) reprezintă U.C.F.S. în fața di
feritelor instituții obștești și de stat 
ale Republicii Populare Romîne, pre
cum și în fața organelor și institu
țiilor sportive din străinătate ;

i) conduce și controlează întreprin
derile economice ale U.C.F.S.;

— Comitetul executiv U.C.F.S. se 
întrunește în ședință cel puțin o dată 
pe lună. Comitetul executiv raportează 
despre activitatea sa în fața Consi
liului General.

ART. 15. — Comisia centrală de 
revizie verifică :

a) rapiditatea și regularitatea exa
minării și rezolvării problemelor de 
către organele centrale ale U.C.F.S.

b) gospodăria financiară a Consi
liului General U.C.F.S.:

c) respectarea discipTinei financiare, 
achitarea cotizațiilor de către toți 
membrii U.C.F.S. și folosirea judici
oasă a bunurilor organizațiilor spor
tive.

ART. 16. — Comisia Centrală de 
Revizie își alege un președinte și un 
secretar din rîndul membrilor săi.

Membrii Comisiei Centrale de Re
vizie nu pot fi în același timp și mem
bri ai Consiliului General U.C.F.S.

Comisia Centrală de Revizie face 
cei puțin de două ori pe an revizia 
activității financiare și administrative 
a U.C.F.S.

Consiliul General U.C.F.S. este o- 
bligat la cererea Comisiei Centrale 
de Revizie să ia în discuție raportul 
acesteia.

ART. 17. — Comisiile de revizie re
gionale, raionale și orășenești au a- 
celeași atribuțiuni ca și comisia cen
trală, limitate la raza lor de acti
vitate.

Se preocupă de educația moral-poli- 
tică și cetățenească a maselor de 
sportivi;

i) avizează asupra dobîndirii 
sonalității juridice de către 
(iile și cluburile sportive ;

j) reprezintă U.C.F.S. în 
cu organele locale ale puterii 
instituții și alte organizații 
raionale (orășenești);

— Consiliul raional

per- 
asocia-

relațiile 
de stat, 
obștești,

(orășenesc)

U.C.F.S. se întrunește cel puțin o dată 
la 3 luni ;

ART. 25. — Pentru conducerea
muncii ourente consiliul raional (oră
șenesc) U.C.F.S. alege un birou al 
consiliului raional (orășenesc).

Biroul consiliului raional (orășe
nesc) se întrunește în ședință cel pu
țin o dată pe lună. El raportează în 
fața consiliului raional (orășenesc) 
despre activitatea sa.

38. — Organul superior al

CAPITOLUL IV

A. Organele regionale
ART. 18. — Organul superior al 

organizației U.C.F.S. regionale este 
confei ința regională U.C.F.S. Confe
rința regională se convoacă o dată la 
2 ani de către Consiliul regional 
U.C.F.S. Normele de reprezentare la 
conferința regională se stabilesc de 
Consi’itii regional U.C.F.S.

ART. 19. — Conferința regională 
are următoarele atribuțiuni:

a) discută și aprobă raportul con
siliului regional U.C.F.S. și al comi
siei regionale de revizie ;

b) alege prin vot secret consiliul 
regional U.C.F.S. și comisia regională 
de revizie ;

c) alege delegați la congresul 
U.C.F.S.

ART. 20. — Consiliul regional
U.C.F.S. are următoarele atribuțiuni:

a) conduce întreaga muncă intre 
2 conferințe regionale ;

b) aprobă planurile anuale de dez
voltare a mișcării de cultură fizică 
din regiune și calendarul sportiv;

c) se preocupă de pregătirea cadre
lor tehnice voluntare. Repartizează 
cadrele și mijloacele materiale ale 
U.C.F.S. în regiunea respectivă:

d) îndrumă și analizează activi
tatea organelor teritoriale ale Asocia
ției Vinătorilor și Pescarilor Sportivi ;

e) controlează - și îndrumă con
siliile raionale (orășenești) U.C.F.S. 
și comisiile regionale pe ramuri de 
sport;

f) reprezintă U.C.F.S. în relațiile 
cu organele locale ale puterii de stat, 
instituții și organizații obștești regio
nale :

g) organizează și controlează pro
paganda în domeniul culturii fizice 
în regiune. Se preocupă de educația 
moral politică și cetățenească a ma
selor de sportivi:

— Consiliul regional U.C.F.S. se 
întrunește cel puțin o dată la 3 luni.

ART. 21. — Pentru conducerea mun
cii curente consiliul regional U.C.F.S. 
alege din rîndul său biroul consiliu
lui regional.

Biroul consiliului regional U.C.F.S. 
se întrunește în ședință cel puțin 
o dată pe lună. El raportează în fața 
consiliului regional despre activitatea 
sa.

B. Organele raionale (orășenești)
ART. 22. — Organul superior al 

organizației U.C.F.S. raionale (orășe
nească) este conferința raională (o- 
rășenească) U.C.F.S. Conferința ra
ională (orășenească) se convoacă 
o dată la 2 ani de către consiliul ra
ional (orășenesc) U.C.F.S. Normele 
de reprezentare la conferința raională 
(orășenească) se stabilesc de către 
consiliul raional (orășenesc).

ART. 23. •— Conferința raională (o- 
rășenească) are următoarele atribu
țiuni :

a) discută și aprobă raportul con
siliului raional (orășenesc) U.C.F.S. 
ți al comisiei de revizie;

b) alege prin vot secret consiliul 
raional (orășenesc) U.C.F.S. și comi
sia raională (orășenească) de revi
zie ;

c) alege delegați la conferința re
gională U.C.F.S.

ART. 24. — Consiliul raional (o-
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rășenesc) U.CJ-'.S. are următoarele 
atribuțiuni:

a) conduce întreaga muncă intre 2 
conferințe raionale (orășenești) ;

b) aprobă planurile anuale de dez
voltare a mișcării de cultură fizică 
și calendarul sportiv din raion (oraș);

c) conduce și controlează asociațiile 
sportive, cluburile sportive, comisiile 
pe ramură de sport din raion (oraș) 
și asigură dezvoltarea sportului de 
masă ;

d) îndrumă și analizează activita
tea organelor teritoriale ale Asocia
ției Vinătorilor și Pescarilor Sportivi;

e) se ocupă de selecționarea, creș
terea, repartizarea și educarea cadre
lor U.C.F.S. din raionul (orașul) res
pectiv ;

f) repartizează mijloacele materiale 
ale U.C.F.S. în raza raionului (ora
șului) respectiv ;

g) în colaborare cm secțiunile de 
sănătate și prevederi sociale ale sfa
turilor populare organizează munca 
în domeniul controlului medical spor
tiv al asistenței igicnico-sanitare.

h) organizează și controlează pro
gramele in domeniul culturii fizice.

CAPITOLUL V

Federația, sportivă
ART. 26 — Federația sportivă este 

organul tehnic de îndrumare și con
trol pe ramură de sport a U.C.F.S. 
Federația este un organ ales și poate 
obține personalitatea juridică pe baza 
avizului U.C.F.S.

a) Federația sportivă își desfășoară 
activitatea sub conducerea U.C.F.S. 
pe baza regulamentului de organizare 
și funcționare aprobat de Consiliul 
General U.C.F.S.

b) Organele de conducere ale fe
derației sportive se aleg de către re
prezentanții secțiilor pe ramură de 
sport din asociațiile și cluburile spor
tive.

ART. 27. — Federația sportivă are 
următoarele atribuțiuni:

a) elaborează planuri de perspec
tivă pentru dezvoltarea sportului res
pectiv pe baza directivelor U.C.F.S.;

b) elaborează calendarul competi-

țiilor interne și internaționale, pre
cum și regulamentele de desfășurare 
ale acestora ;

c) organizează acțiunile interne și 
internaționale în ramura de sport con
form calendarului aprobat;

d) îndrumă și controlează activita
tea comisiilor regionale, raionale și 
orășenești pe ramură de sport cu spri
jinul organelor UÎU.F.S.;

e) atrage cadrele obștești și tehni
cienii pentru organizarea și conduce
rea activității în domeniul sportului 
respectiv ;

f) întreține legături cu federațiile 
sportive internaționale și cu organele 
de conducere ale sportului respectiv 
din alte țări ; reprezintă sportul res
pectiv din țara noastră la Congre
sele și Conferințele federațiilor inter
naționale.

membrilor care se convoacă 
dată la un 
generală are

an.
următoarele

raportul deși aprobă 
consiliului clubului spor- 

plan-ul de

aces-

mem-

spor-

CAPITOLUL VI

Asociația sportivă
ART. 28. — Asociația sportivă este 

unitatea organizatorică de bază a 
U.C.F.S. Ea se organizează în între
prinderi, instituții, SJW.T., G.A.S., 
G.A.C., sate (cămine culturale), șan
tiere, școli, instituții de învățămînt 
superior, unități militare, cooperative 
meșteșugărești, cartiere și funcționea
ză pe baza unui regulament elaborat 
de Consiliul "

Asociațiile _ .....
personalitate juridică pe baza avizu
lui U.C.F.S.

ART. 29. — Pot activa în asocia
țiile sportive persoanele care au de
venit membri U.C.F.S. și își duc acti
vitatea în unitatea unde funcționează 
asociația sportivă, precum și membrii 
l°r. de familie ; în asociațiile sportive 
teritoriale pot activa persoanele care 
locuiesc pe teritoriul respectiv.

ART. 30. — Organul superior al 
asociației sportive este adunarea ge
nerală a membrilor care se convoacă 
cel puțin o dată la un an.

Adunarea generală are următoarele 
atribuțiuni:

a) alege din doi în doi ani consi
liul asociației sportive și comisia de 
revizie, precum și delegații pentru 
conferința raională (orășenească) a 
U.C.F.S.; ’

b) discută și aprobă raportul de 
activitate al consiliului asociației spor
tive, calendarul sportiv, planul de 
muncă și bugetul ;

c) confirmă înființarea secțiilor pe 
ramură de sport;

d) hotărăște asupra excluderii mem
brilor din asociația sportivă.

ART. 31. — Consiliul asociației
sportive conduce întreaga activitate 
a asociației între două adunări gene
rale și se întrunește de două ori pe 
trimestru.

a) întocmește și urmărește 
rea calendarului sportiv;

b) organizează activitatea 
de masă ;

c) înființează noi secții și 
sportive;

d) organizează propaganda 
meniul culturii fizice și sportului și 
se ocupă permanent cu educația mem
brilor în spiritul dragostei de patrie, 
față de cuceririle revoluționare ale 
clasei muncitoare.

e) premiază membrii U.C.F.S. 
care activează în cadrul asociației;

f) asigură realizarea bugetului a- 
sociației sportive;

g) prezintă periodic dări de seamă 
în fața 
mează 
U.C.F.S.

ART.

General al U.CJF.S. 
sportive pot dobindi

realiza-

sportivă

comisii

în do-

asociației sportive se desfășoară 
secții pe ramură de sport.

în secția pe ramură de sport

în

in secția pe ramura de sport se 
însușește, . se perfecționează pregăti
rea sportivă, se face pregătirea as
piranților complexului sportiv G.M.A., 
precum și. educația moral cetățeneas
că și politică a membrilor secției.

ART. 33. — Pentru a participa la 
competițiile oficiale secția se afilia
ză la federație, prin comisia raională 
(orășenească) pe ramură de sport.

ART. 34. — Pentru organizarea 
activității complexului sportiv GJVl.A., 
se organizează pe lîngă consiliul a- 
sociației sportive comisia G.M.A.

ART. 35. — Pentru buna desfășu
rare a turismului, pe lîngă asociațiile 
sportive din întreprinderi, instituții, 
sate, școli, facultăți etc. se pot orga
niza cercuri de turism care vor or- 
ganiza pentru oamenii muncii și în 
special pentru tineret excursii, con
cursuri de orientare turistică etc.

ART. 36. — Alegerile în cadrul a- 
sociației și secțiilor pe ramură 
sport se fac prin vot deschis.

științifice avansate. Se ocupă de edu
cația moral politică și patriotică a 
sportivilor. Clubul sportiv se orga
nizează și funcționează pe baza unui 
regulament elaborat de Consiliul Ge
neral al U.C.F.S. și poate obține per
sonalitatea juridică.

ART.
clubului sportiv este adunarea gene
rală a 
cel puțin o

Adunarea 
atribuțiuni:

a) discută 
activitate al
tiv, calendarul sportiv, 
muncă și bugetul.

b) alege din doi în doi ani prin 
vot deschis consiliul clubului și co
misia de revizie;

c) confirmă înființarea secțiilor pe 
ramură de sport și conducerea 
tora ;

d) hotărăște asupra excluderii 
brilor clubului.

ART. 39. — Consiliul clubului
tiv conduce întreaga activitate a clu
bului între două adunări generale șl 
se întrunește de două ori pe trimes
tru.

Consiliul clubului sportiv conduce 
și controlează întreaga activitate a 
clubului sportiv și este direct 
punzător de buna desfășurare a acti
vității sportive față de adunarea ge
nerală și de organele locale și supe
rioare ale U.C.F.S.

— duce la îndeplinire hotărîrile a- 
dunării generale și ale organelor 
U.C.F.S.

— înființează și afiliază secțiile 
clubului la federații prin comisii oră
șenești sau raionale.

— întocmește și urmărește reaVJ 
zarea calendarului sportiv 
internațional.

— analizează periodic 
birourilor și secțiilor pe
sport, a antrenorilor, cit și munca 
membrii clubului.

— organizează periodic ședințe 
comunicări și referate metodice și 
ganizatorice.

— se ocupă de munca educ 
a sportivilor și cadrelor tehnice.

ART. 40.
aprobă de 
U.C.F.S.

ART. 41.
desfășoară
sport. Secția este condusă de un 
rou ales de adunarea generală 
secției.

Adunarea generală a secției pe
mură de sport alege delegați pentru 
conferința raională (orășenească) a 
comisiei pe ramură de sport.

intern și

activitatea 
ramuri de 

cu

de
or-

ă

se— înființarea clubului 
către consiliul regional

— Activitatea in club 
în secții pe ramură

de

se 
de 
bi-

a

ra-
CAPITOLUL Vn

Clubul sportiv
ART. 37. — Clubul sportiv se cons

tituie pe principiul teritorial, sau în 
întreprinderi mari, în vederea ridică
rii măiestriei sportive. Clubul spor
tiv asigură pregătirea sportivilor îa 
un înalt nivel tehnic folosind metode

CAPITOLUL VIII

Vmătorilor 
organizație 
juridică și

ART. 42. — Asociația 
și Pescarilor Sportivi este 
obștească cu personalitate 
statut propriu si este îndrumată de 
U.C.F.S.

CAPITOLUL IX

Braarile și mijloacele
Veniturile U.C.F.S. seART. 43. — 

realizează din :
a) taxele de 

membrilor.
Cotizația de 

la minimum un leu lunar. Pentru 
elevi 0,50 lei lunar. Taxa de înscriere 
în U.CJF.S. se stabilește la 2 lei ;

înscriere și cotizațiile

membru se stabilește

b) veniturile provenite om organi
zarea manifestațiilor sportive, exploa
tarea bazelor sportive, precum și ale 
întreprinderilor economice proprii; ,

c) subvenții; 3
d) donații;
e) alte venituri.

CAPITOLUL X

Cultură Fizică și Sport
adunării generale și infor- 
cu regularitate organele 
asupra activității depuse.

32. — Activitatea membrilor nizațiiie de masă.

ART. 44. — Uniunea de Cultură 
Fizică și Sport se bucură de toate 
dreptar" 
legtetaf

tarile și obligațiile prevăzute în 
lația R.P.R. privitoare ia orga-

ART. 45. — Uniunea de Cultură 
Fizică și Sport este persoană juridică, 
avind emblemă, insignă și steag 
propriu.



5 minute cu un pasionat sportiv
scriitorul EUGEN BARBU

Pe scriitorul Eugen Barbu, autcrul volumelor „Unsprezece" 
și „Balonul e rotund", l-am găsit la masa lui de lucru, definiti- 
vindu-și noi capitole din romanul „Șoseaua Nordului", episod 
al luptei comuniștilor din țara noastră în timpul ilegalității... Spor
tiv pasionat (cum m-a văz ut, mi s-a plins de o... febră musculară 
contractată la un meci de fotbal jucat în ajun), a găsit imediat 
contingențe cu subiectul interviului de față, oferindu-mi 
de a intra direct... în problemă ! Firește, prima întrebare 
ferit la proiectele lui în domeniul literaturii sportjve.

— Voi scrie — mi-a răspuns 
Eugen Barbu — mai multe schi
țe cu subiect sportiv, pe care 
intenționez să le public 
sa sportivă .

prilejul 
ș-a re

in pre-

acest
angaja-

— Am însemnat 
răspuns ca un 
incut... l-am întrerupt pen
tru o clipă.

Iar Eugen Barbu mi-a 
zîmbit făgăduitor. Apoi a 
continuat:

— De asemenea intenționez 
să scriu o monografie literară 
despre clubul „Rapid". In acest 
sens, aș vrea să fac o propune
re prin coloanele ziarului dvs , 
menită să ușureze munca noas
tră, a scriitorilor. Și anume, aș 
propune ca unii scriitori dornici 
să se angaieze pe acest drum, 
să participe la antrenamentele 
sportivilor din loturile republi
cane, pentru a cunoaște' îndea
proape dezvoltarea lor fizică și 

'ilogică, pentru a reda in 
arele lor lucrări pagini ve

ridice din activitatea sportivă 
din țara noastră. Recentele mă
suri luate de partid și guvern 
in vederea dezvoltării continue 
a mișcării de cultură fizică și 
sport din patria noastră, deschid 
un făgaș nebănuit și pentru noi 
scriitorii. Este necesar insă sd 
contribuim cu și mai multă fer
mitate la stirpirea vechiului și 
la promovarea noului. Ar fi 
foarle potrivit — și eu mă an
gajez în această direcție— de a

publica lucrări satirice la adre
sa mentalităților învechite șl 
izolate care mai dăinuie in spor
tul nostru. Acțiunea de asanare 
morală întreprinsă împotriva 
unor elemente înapoiate și mer
cantile care au fost excluse din 
viața sportivă, iși dovedește cil 
prisosință eficiența. O cotise- , 
cință este desigur și orientarea j 
de a ridica in rindul echipelor 
fruntașe cit mai multe elemente ( 
tinere și talentate, care au și ( 
început să producă un reviri
ment in sportul nostru. De alt
fel, aș vrea să fac și o propu
nere...

— O ascult 
bineînțeles o 
carnet.

-- Socotesc că

ganiza și o Olimpiadă dedicată 
literaturii și artei in domeniul 
sportului, în cadrul căreia se 
vor întrece scriitorii din toată 
lumea. De aceea aș vrea să par
ticip la această Olimpiadă cu 
romanul meu „Unsprezece".

— Și firește să cîștigați, 
ntn adăogat eu.

La această remarcă scri
itorul Eugen Barbu a țintit 
să completeze.

...Cu acest roman sau eu 
altul, tot pe temă sportivă, pe 
care poate îl voi scrie piuă a- 
tunci.

...Este firește, o anticipare 
care-și găsește adeziunea spor
tivilor din țara noastră.

Deci, tovarășe Eugen Barbu, 
eroii din viața sportivă de fie
care zi a patriei, vă așteaptă I

T. DUMITRAN

cu plăcere și 
înscriu în

ar ft nimerit 
ca în echipele noastre reprezen
tative să fie selecționate cu prio
ritate elementele tinere si ta
lentate provenite din cluburile 
și colectivele sportive ale mari
lor uzine ale industriei noastre 
socialiste. Proveniți din 
locul muncitorilor, lucrind 
procesul de producție cot 
cot cu ei, tinerii sportivi
reflecta pe terenurile de sport 
o atitudine sănătoasă, muncito
rească.

— Ce alte proiecte ați 
mai putea împărtăși citito
rilor noștri ?

— După cum se știe, la Olim
piada de la Roma, care va a- 
vea loc in anul 1960, se va or-

mij- 
in 
la 

vor

De !a „șogan
Cuvîntul liuchei cere neapărat 

o consectiție care să-i precizeze 
noțiunea: pe iarbă sau pe gheață. 
Indiferent despre care ar fi 
vorba, un lucru este cert: avem 
d 
k 
pentru dinamismul său.

Un amănunt nu trebuie scă
pat din vedere: hocheiul (cel pe 
iarbă), este unul din cele mai 
vechi jocuri de echipă. II aflăm 
cu multi ani înainte, în Persia, 
unde sub numele de „șogan" cu
cerise favorurile regelui Afra- 
siab și ale curții sale. O statue
tă de o vechime respectabilă, a- 
flată astăzi la British Museum 
din Londra, îl înfățișează pe re
gele Afrasiab în postură de... 
arbitru al unui meci de „șogan". 
De la perși, jocul a trecut la 
anticii greci ,iar mai multe se
cole după aceea îl găsim, la loc 
de cinste, în Franța. Numele său 
este de data acesta „tioauet" 
(denumirea dată ciomagului cu 
care-și mînau ciobanii oile). 
Din Franța,-jocul a fost impor
tat de englezi care, vrînd să-i 
dea „culoarea locală" i-au dat 
un nume englezesc: „hockey".

Hocheiul pe iarbă din zilele 
noastre s-a dezvoltat în Anglia, 
în jurul anului 1850. Cînd, la în
ceputul secolului, armata brita
nică cotropitoare, a adus acest 
joc în India, nimeni nu și-ar fi 
închipuit că, a foarte scurtă 
vreme, sportivii indieni vor de
ține în mod . incontestau.i su
premația mondială. în acest 
sport. Intr-adevăr, din anul 
1928 echipa de hochei pe iarbă 
a Indiei s-a dovedit imbatabilă, 
cucerind de fiecare dau primul 
loc la Jocurile Olimpice.

Hocheiul pe gheață este un 
frate mai... tînăr al hocheiului 
pe iarbă.

Cea mai ’Veche dovadă des
pre existența hocheiului pe 
ghe.i, avem din secolul 111 
cînd se spunea că un faimos 
războinic irlandez, Labrad Lo- 
ingsech, a jucat o astfel de par
tidă. Emigranții englezi au dus 
hocheiul pe gheață în Canada, 
unde a început să fie foarte

tace cu un sport speciacu- 
mult iubit de spectatori

răspîndit, pentru practicarea 
lui folosiiiuu-se... coz ne ue mă
tură și r_.. urile mai groase ale 
arborilor. Devenind sport na
țional, hocheiul pe gheață a 
adus Canadei laurii multor suc
cese internaționale. Pînă în 
anul 1956, cu excepția unui sin
gur an (1936) canadienii au do- 
minât cu autoritate Jocurile 
Olimpice, fiind socotiți „ași" ne
contestați în materie. Dar iată 
că în anul 1946, mai precis la 
22 decembrie 1946, s-a petrecut 
un eveniment care a avut o 
mare însemnătate pentru isto
ria acestui sport: la Moscova 
se desfășura primul joc de ho
chei cu puc. Protagoniști erau 
cîțiva entuziaști fotbaliști (prin
tre care V. Bobrov) și jucători 
de hochei rusesc cu mingea (un 
iei de „totbal de iarnă" practi
cat după regulile ce amintesc 
mult fotbalul). Jocul era to
tal necunoscut spectatorilor 
moscoviți. Și este lesne de în 
chipuit rapiditatea cu care a 
progresat acest joc printre 
sportivii sovietici, dacă ne gîn- 
dim că numai după cîțiva ani, 
în 1954, Uniunea Sovietică iz
butea excepționala performanță 
de a cuceri titlul mondial, în- 
trecînd renumita formație a Ca
nadei.

!
 Sportivi cu care ne mindrim (

La trei 
internaționale 
europene de 

i mondialele de ia paris și 
/ europenele de la Praga), 
Y voleibaliștii noștri 
( dovada talentului 
J lor pregătiri, ocupînd 
5 fiecare dată locul doi 1 
r Dintre componențiî echi- 

pei noastre la aceste cărn
ii "donate, ca și la alte me- 
.? ciuri și competiții interna- 

• ționale disputate în ultimii 
■' ani de reprezentativa de 
volei a Republicii Popu- 

( lare Romîne, a făcut parte 
y și inginerul CA1US MICU- 
1 LESCU.
1 In acest răstimp 

îmbrăcat de 57 cri 
naționalei, aproape 

% care dată fiind unul 
L cătorii de bază ai 
f ției. Totodată el a 
5 unul dintre cei mai buni 
) cători al echipei sale, 
r campionatul republican. 
/ Ing. Caius Miculescu i 
l unul dintre tehnicienii

mari competiții 
(campionatele 
la
la

București, 
Paris si

au făcut 
și bunei 

de

el a 
tricoul 

de fie
ri in jii- 
forma- 
fost și 

jo
in

este
de

frunte ai serviciului tehnic 
central al I.T.B. — locul 
său de muncă. El activează 
in echipa Cetatea Bucur.

Asemenea sportivi, cres
cuți și educați de regimul 
nostru democrat-popular, faț 
cinste mișcării noastre de 
cultură fizică și sport.

/ ves AAontanJ intră în... ring
„Ca să vă puteți odihni, vă 

acord o pauză de zece minute..." 
Cu aceste cuvinte își încheie 
Yves Montand prima parte a 
recitalului său de Ia teatrul 
1’Etoile, exact la fel cum anunța

neuitatului spectacol 
l-a prezentat la Sala 
Poate nici n-ați ob- 
de atunci au trecut 

Răstimp în 
urmă

antractul 
pe care ni
Floreasca.
servat că
aproape doi ani...
care artistul a lăsat în 
cîteva sute de ore de chit, joc 
de scenă sau turnare pe platoul 
de film.

Recent, Yves Montand și-a 
făcut reintrarea pe scena sălii 
Etoile din Paris, acolo unde 
a cunoscut primele sale succese. 
Și ca totdeauna, Montand sus
ține singur două ore de spec
tacol, făcînd de fiecare dată 
dovada talentului său multila
teral de cîntăreț, actor și mim. 
Iar pauza de zece minute pe 
care o acordă... spectatorilor, 
este de fapt un foarte necesar 
„taimant" pentru protagonist, 
care — după propriile sale măr
turisiri — se consideră ca un 
adevărat boxer, angajat într-un 
meci de 20 de... reprize, adică 
20 de numere de program.

Comparația nu este șarjată. 
Stilul lui Montand impune un 
real efort fizic pentru interpre 
tarea cîntecelor sale și — vă a- 
mintiți, probatm — că în unele 
dintre ele, Montand întrebuin
ța chiar numere de acrobație.

„Am nevoie 
antrenament 
spectacol — 
Yves Montand 
revistei franceze „Miroir- 
Sprint". — In primul rînd, o 
bună condiție fizică, evitarea 
tuturor oboselilor inutile, regim 
foarte strict, fără alcool și ți
gări..."

Un medic asimilează „perfor
manța" lui Montând cu aceea a

unui alergător de 5.000 m plat. 
Dovadă că după fiecare specta
col, artistul cîntărește 5—600 
grame mai puțin... Dar nu vă 
speriați, organismul recuperează 
în celelalte ore ale zilei 1 Alt 
tel, în cei doi ani de cînd ne-am 
despărțit, Yves Montand ar ti 
ajuns o... umbră. Or, fotografiile 
pe care le publică revista pari
ziană sus amintită (și din care 
reproducem alaturat una) ni-1 
prezintă pe Montand mai în 
tormă ca orieînd.

Poziția de 
adoptă în 
popularului 
Joe" — în
cariera unui boxer profesionist 
— poate fi legată și de un nou 
proiect al iui Yves Montand. 
Acela de a turna, sub condu
cerea regizorului Yves Allegret, 
un film 
boxului.

Deci, 
gătește

„gardă" pe care o 
clișeu interpretul 
cîntec „Battling 

care este povestită

adevărat 
fiecare 
recent

de un 
pentru 

declara
unui reporter al 

franceze

® Pe un stadion de cricket 
din Johannesburg (Africa de 
Sud) în timp ce se desfășura 
un meci de cricket a năvălit 
în tribune și pe teren un uriaș 
roi de albine, stîrr.iild o pa
nică de nedescris. Meciul a

trebuit să fie întrerupt fiindche- 
mâți de urgență pompierii 
au curățat stadionul de 
peții nepoitiți.

care 
oas-

ar® Un arbitru de fotbal 
bitrînd in diagonală în timpul 
celor 90 minute de joc aleargă 
cam 8—9 km.

... prima societate de gimnas
tică din Moscova a avut ca ini
țiator și organizator pe scriito
rul Cehov (alături de prietenii 
săi pictorul Levitan și poetul 
Ghilorovski), ei înșiși practi- 
canți fervenp ai acestei ramuri 
sportive ?

... marele 
antichității 
Arhiinede, 
profesor de

am de știință al 
grecești, celebrul 

a fost un timp... 
gimnastică ?

...Lev Tolstoi — acest gigant 
al literaturii universale, a fost

un ...polisportiv ? Despre el, bio
graful german Ștefan Zweig, 
scria cu surprindere că la 80 
de ani nu neglija exercițiile zil
nice de gimtias^jtoiSe mai știe 
că, probabil ]fWfflu-i-se obosi
toare excursia pe jos făcută în 
1866 (la 60 de ani) de la Tuia 

la Moscova — 200 km., marele 
scriitor a continuat s-o 
dar pe... ^.cicletă, pe care 
la vîrsta aceea învăța s-o 
ducă.

facă 
abia 
con-

la 
rea 
ea 
de

• Origina probei de talere 
tir provine de la vînătoa- 
. de porumbei. Prima oară 
a fost practicată sub formă 
întrecere în Anglia.

• In urmă 
ani, o luntre 
patru persoane 
80—100 kg. Azi un schj de
patru persoane cu visle cu 
iui cintărește 
35—40 kg.

cu cincizeci de 
de concurs de 

c întărea intre

mai mult
tot,
ca

© Vînătorii 
beriei sînt și 
Ei parcurg cu ușurință zilnic 
40—50 km pe schiuri urmă
rind vînatul.

din tundra 
excelenți schiori.

Si-

inspirat chiar din lumea

Yves Montand se pre
să lucreze la mănuși!

— rd. v. —

magazin'
CONSTANTIN PROCA, SLA

TINA. — 1) A fost definitivat 
proiectul pentru acoperirea mare
lui stadion „Dinamo" din Mosco
va. Lucrările propriu-zise n au 
început încă. — 2) După toate 
probabilitățile, ,,Cupa Mondială'* 
inter-cluburi, la care vor participa 
și echipele de fotbal din America 
de Sud, va fi organizată pentru 
prima oară în 1960. Anul acesta, 
în iulie, se pare că va avea loc 
o... ,.repetiție generală", în sen
sul că echipa care va cîștiga 
Cupa Europei inter-cluburi va 
întîlni echipa campioană a Bra* 
ziliei.

AUREL DOBRINAȘ, CON
STANȚA. — 1) Halterofilul Silviu 
Cazan împlinește 30 de ani. E 
originar de prin părțile Ardealu
lui. — 2) Willie Williams n-a mai 
alergat de mai bine de un an. 
Cealaltă cunoștință a noastră, Ira 
Murchinson, a făcut parte din e- 
■chipa Statelor Unite care a evo_ 
luat în toamnă, l-a Moscova. ~ 
3) In curînd va începe eliberarea 
noiior carnete de membri U.C.F.S. 
în locul actualelor carnete pro
vizorii.

ALEXANDRU MIHAILOV. TI
MIȘOARA. — 1) Pare curios, dar 
așa e: deși este echipa care a 
cucerit de cele mai multe ori 
Cupa, Rapid n-a cîștigat nicio
dată campionatul! Dar poate., 
că... sparge gheața anul acesta!
— 2) Cînd spunem ,, Chinezul", 
ne gîndim, deob’icei, la formația 
care a evoluat între anii 1921— 
1928, dînd cîte 9 și chiar 10 ju
cători echipei naționale. , Chine
zul" dintre anii 1929-1940 a ju
cat un rol modest în fotbalul 
romînesc.

MIHAI BAIER, CLUJ. — 1) An
trenorului maghiar de atletism 
Laszlo Hires îi puteți scrie pe 
adresa: Magyăr Tesnevelesi
Sport Tanăcsa, . Hold utca 6, Bu
dapest. — 2) Paavo Nurmi tră
iește. De-altfel, nici nu e prea 
bătrîn: n-are încă 60 de ani. — 
3) înaintea lui Herbert Eilllot, 
care a coborît recordul mondial 
lia 1.500 m. la 3:36,0, record
man mondial era cehoslovacul 
Junghwirth cu performanța de 
3,38,1. Iată graficele celor doua 
alergări: 400 m. (E.: 56,0. J.: 54,9); 
800 m. (E.: 1,57,5. J.î 1,54,2); 1.2OT 
m. (E.: 2,55,0. J.: 2,53,5), ultimii 
300 m (E.: 41,0. J.: 44,6). După 
cum se vede „finișul” a decis 
nouil record.

ION DAVID. CIMÎPIA TURZII.
— 1) Pentru prima oară s-a ju
cat hochei pe gheață la noi în 
jurul anului 1925. Unde? Pe lacul 
din grădina Cișmigiu, care în
gheța, deokdcei, iernile fiind 
foarte aspre pe atunci. — 2) Iată 
echipele care au cucerit 
natul de hochei din 1951 și pînă 
acum: 1951: Rata Tîrgu Mureș, 
1952: Avîntul I.P.E.I.L. ----------
rea Ciuc, 1953: C.C.A.,
Știința Cluj, 1955: C.C.A.,
C.C.A., 1957: Recolta Miercurea
Ciuc, 1958: C.C.A.

RODICA HALMAGEAN. BU- 
ZIAȘ. — La viitoarele campio
nate mondiale de tenis de masă 
de la Dortmund vor putea fi 
folosite orice fel de paiete, inclu
siv mult discutata paletă cu bu
rete, împotriva căreia s-au pro
nunțat 13 țări, dar care n-a fost 
pusă totuși în afara... legii de 
către forul internațional a.l aces
tui sport. Abia la Congresul care 
se va ține Ia Dortmund, o dată 
c-u întrecerile sportive, se va lua 
o hotărî re definitivă în. această 
prolblemă, fie admițîndu-se ca 
și pînă acum utilizarea tuturor 
genurilor de palete (cu cauciuc, 
cu burete, cu soft etc.), fie ajun- 
gîndu-se Ia o standardizare a pa
letelor. La celelalte întrebări' 
v-ara răspuns detailat prin scri
soare.

campio-

Miercu- 
19541 
19551

ION POȘTAȘUL.

..EFICACE!/VEE“
Peste-o sută de sisteme
Are fotbalul, iar ele 
Sint,- cum lesne se-nțetege.
Și mat bune și mai rele.

Nu știu cum se face insă,
Că din toate, măi frăție.
Noi am adoptat sistemul: 
„Na-ți-o ție, dă-mi-o miel"

Vă propun ca pe-ndelete, 
împreună să vedem
Cum decurge pe terenuri

Jocul, d.upă-acest sistem...

...Centrul are-acum balonul
Și pătrunde in careu...
Cu un șut ar rupe plasa, 
Dar, cu stîngu-i vine greu.

Dă o pasă unui inter
Care fuge înapoi
Și-niUnind pe halful propriu 
Se... driblează amindoi.

Lămurindu-se in fine
Dau la centru-înaintaș.
Iar acesta, printr-o fentă, 
Trece iute de fundaș.

Poarta ii apare-n față
Și, la Șut parcă-l îmbie... 
Centrul însă nu șutează
Ci pasează la... Iialfie.

Halfii schimbă intre ei. 
Adversarii nu se lasă
Și atacul se sfirșește 
Printr-o pasă dată-„acasă".

Aripa, primind balonul, 
Printr-un „slalom" foarte greu, 
Evitînd apărătorii
Intră oblic ia careu.

Deși nu mai are-n față
Decit pe portar, șiretul 
Face iar un schimb de pase, 
Angrenind întreg chintetul.

Amețit de schimb, portarul
Și de-aiita fantezie
Neștiind cine-o să tragă 
Tremură ca o piftie.

Mingea a țișnit năpraznic
Din virful bocancului
Drept in poarta... de intrare 
Din șoseaua Iancului I

Și jucind in felu-acesta.
Rezultatul se cunoaște: 
Se marchează cite-un gol,
Precum știți: din an in paștei

★
Voi înaintași, ce spuneți, 
Nu-i așa c-avem dreptate 
Și că astfel de '„sisteme" 
Trebuiesc abandonate?

Cel puțin în noul an
Fiți mai repede la șut
Și mureați (că poarta-i mare)
Două goluri pe minut I

Poate aveți o întrebare:
Cum vom ține evidența?
Chiar de-om face vreo greșeală 
Ni se va ierta carența.

Cînd înscrii alitea goluri
Asta nu interesează:
Unu-ti plus sau unu-n minus
Vorba-xiceea: nu contează t..»

N. D1MA.
ION MĂLIN



Campionatul categoriei B la hochei pe gheată

PATINOAR DA! 
CONCURSURI BA! ■ ■ ■

dar 
le

așteptată, 
puțin 

un pati-

* Iarna se lasă încă 
patinatorilor bucii reș ten i 
pasă. Ei au la dispoziție 
noar artificial care le oferă posibi
litatea să practice sportul preferat în 
cele mai bune condiții.

A trecut o bucată bună de vreme 
de cînd baza sportivă din 
„23 AjUgust" și-a deschis 
Bucureștenii au asistat în 
perioadă la interesantele jocuri 
campionatului republican de hochei. 
Să nu credeți însă, că hocheiștii au 
„monopolizat" patinoarul. Nu! Aici 
vin zilnic, alături de patinatori ccn- 
sacrați, nenumărați tineri și tinere 
care au îndrăgit patinajul artistic. 
Mirlți dintre ei se pregătesc cu con
știinciozitate în vederea apropiatului 
campionat de patinaj artistic. Nu 
se poate spune că nu există preocu
pare față de aceste cadre de viitor. 
Cluburile Constructorul și C.C.A. au 
instructori și antrenori pricepuți, care 
se ocupă de îndrumarea acestor ti
neri patinatori. Numai că nu se poa
te verifica stadiul lor de pregătire 
și dezvoltare deoarece nu s-a orga
nizat încă nici un fel de concurs! 
Iubitorii patinajului artistic se în
treabă pe bună dreptate: de ce acum, 
când avem patinoar artificial, nu se 
organizează nici o competiție? Ce 
mai așteaptă cluburile bucureștene 
cu secții de patinaj, comisia orășe
nească și chiar federația de speciali
tate? Anull trecut, cam în aceeași 
perioadă. Știința. Dinamo și Pro
gresul I.T.B. au organizat pe pati
noare improvizate concursuri și car
navaluri în cadrul cărora s-au făcui 

de patinaj.
a-

Parcul 
porțile, 
această 

ale

Campionatul categoriei B la hochei Nicovala—Voința 
pe gheață a început numai pe... ju
mătate. Din cauza timpului nefavora
bil, pînă în prezent s-au disputat nu
mai jocurile din cadrul seriei a H-a, 
la Sighișoara.

In programul întrecerii de la Sighi
șoara a intervenit însă o modificare, 
deoarece echipa bucureșteană TAROM 
rai s-a prezentat. In locul ei federația 
de specialitate a programat formația 
Voința, Sighișoara. Corespondentul 
nostru L. Pintea ne-a comunicat ur
mătoarele rezultate. Harghita M. Cine 
—Nicovala Sighișoara 11—5 (4—0, 
6—1, 1—4); Steagul roșu Or. Stalin— 
Harghita 6—1 (2—0, 2—0, 2—1);

.  ’ ' i Sighișoara 8—0 
(1—0, 4—0, 3—0).

Cît privește seria I, federația a ho- 
tărît ca jocurile să înceapă cel mai 
tîrziu duminică 11 ianuarie. In cazul 
cînd timpul nu va permite disputarea 
partidelor la Sebeș, atunci turneul va 
fi organizat la Rădăuți.

Ieri, a avut loc la Gheorghieni un 
meci amical de hochei pe gheață în
tre formațiile Progresul Gheorghieni 
și Recolta M. Cilic. Așa după cum ne-a 
comunicat corespondentul nostru I. 
Bara, partida a fost disputată într-un 
ritm viu și a plăcut celor 1.200 de 
spectatori. Victoria a revenit forma
ției gazdă cu scorul de 7—2 (1—1, 
i—0, 5—1),

Handbal în 7

reușite demonstrații 
Bucureștonii au fost întotdeauna 
matori să asiste la asemenea spec
tacole și le așteaptă. Dar să 
lăsăm să aștepte prea mult!

TR. IOANIȚESCU

nu-i

Cetatea Bucur a întrecut 
Oiimpia

teptat victoria a revenit studentelor 
cu scorul de 17—3 (6—2).

Așteptat cu mult interes, jocul „der
bi" dintre formațiile feminine Cetatea. 
Bucur și Olimpia a furnizat o partidă 
specifică de campionat. Victoria a fost 
de partea formației care a ratat mai 
puțin: Cetatea Bucur. Scorul final : 
4—3 (2—1), prin punctele înscrise de 
Popescu (2), Roșu, Dumitrescu și res
pectiv de Szoko (2) și Pădureanu. 
Ceea ce a plăcut mult publicului a 
fost dîrzenia ou care au luptat pentru 
victorie cele două formații. De aseme
nea, golurile au fost înscrise din ac
țiuni frumoaise. In ultimul minut de 
joc, cînd scorul era de 4—3 pentru 
Cetatea Bucur, Cîrligeanu (Olimpia) 
a ratat o situație olară trăgînd în 
bară.

In ultimul joc de aseară, Rapid a 
dispus la scor (20—12) de C.S.U. 
Feroviarii au condus în permanență 
(la pauză 12—7) fiind de departe cei 
mai buni.

întrecerea de handbal în 7 a echi
pelor bucureștene a continuat ieri prin 
disputarea unei noi etape.

Programul a început cu o partidă 
fn care formația C.C.A. a întrecut clar 
pe Acvila cu scorul de 36—13 (16—4). 
Categorica victorie a militarilor își 
găsește explicația în special în fap
tul că ei a-u prezentat de această 
dată formația completă, din care nu 
au lipsit Bulgaru, Șeiaru și alții.

In cel de al doilea joc, tinerii hand- 
bailiști ai echipei Clubului Sportiv Șco
lar au început slab partida cu Poli
tehnica și — ca urmare — au fost la 
îtn moment dat conduși cu 9 puncte. 
După ce prima repriză a luat sfîrșit 
cu scornii de 16—7 pentru studenți, în 
partea a doua a meciului tinerii elevi 
au jucat din ce în ce mai bine și au 
fost de mai multe ori la un pas de 
egailare. Lipsa lor de rutină, de stăpî- 
nire î-n momentele decisive i-a lipsit 
însă de această satisfacție. In cele din 
urmă Politehnica a terminat învingă
toare cu 24—23 (16—7).

Apoi echipele feminine C.S.U. și 
Constructorul s-au întîlnit într-o par
tidă în care așa după cum era de aș-

Lipsa legăturii cu terenul 
—cauza multor deficiente

Pe marginea plenarei consiliului 
regional ll« C.

Cu puțin timp în urmă, aproape 
100 de activiști sportivi din regiu
nea Oradea au dezbătut în cadrul 
unei ședințe plenare a consiliului 
regional U.C.F.S. principalele pro
bleme ale activității de cultură fi
zică și sport din această regiune. 
Din raportul prezentat de tov. Con
stantin Rusu, vicepreședinte al con
siliului regional U.C.F.S., a reieșit 
faptul că, în general, anul 1958 
poate fi considerat ca un an bogat 
în rezultate frumoase pe linia dez
voltării și întăririi continue a ac
tivității sportive în orașele și sa
tele regiunii. Astfel, s-a subliniat 
că, în prezent, în regiunea Oradea 
există 100.231 membri ai U.C.F.S. 
organizați în 338 de colective spor
tive, ceea ce reprezintă o simțitoare 
creștere față de anul 1957. Dar nu 
numai atît. Succese 
s-au înregistrat și în 
organizarea întrecerilor 
Spartachiadei de iarnă 
în întărirea secțiilor pe ramură de 
sport, prin promovarea unor ele
mente tinere și talentate remarcate 
cu ocazia competițiilor de mase, în 
creșterea numărului de tehnicieni 
sau instructori voluntari.

Sînt realizări remarcabile caro 
fac cinste colectivelor și activiști
lor sportivi din această regiune. 
Discuțiile purtate pe marginea ra
portului prezentat au scos însă la 
iveală și faptul că în activitatea co
lectivelor sportive și a consiliilor

F. $♦ Oradea

%

remarcabile 
ce privește 
din cadrul 

și de vară,

raionale U.C.F.S. mai dăinuie se
rioase lipsuri. Spre exemplu, a fost 
ridicată cu hotărîre problema lipsei 
de legătură cu terenul, manifestată 
de multă vreme în munca unor con
silii raionale. In discuție a fost adus 
cazul președintelui consiliului raional 
U.C.F.S. lneu, V. Sepsi, care poate 
nici el nu mai ține minte (așa de 
mult timp a trecut...) data la care 
a vizitat ultima oară un colectiv 
sportiv sătesc. Să ne mai mire fap
tul că în acest raion numărul mem
brilor U.C.F.S. nu a mai crescut din 
luna mai, angajamentul în această 
direcție fiind realizat doar în pro
porție de 37% sau că majoritatea 
colectivelor sportive sătești îșj duc 
munca Ia întîmplare, fiecare cum 
crede că este mai bine ?

O permanentă și strînsă legătură 
cu terenul constituie elementul 
principal In obținerea unor rezultate 
superioare, mai ales în munca do 
consolidare organizatorică a colec. 
tivelor sportive, unitățile de bază 
ale mișcării de cultură fizică și 
sport din țara noastră. Președintele 
consiliului raional U.C.F.S. lneu a 
uitat acest lucru. Și „uitînd", mai 
bine spus neglijînd, să se deplaseze 
în comune, pentru a contribui prin 
îndrumările sale la îmbunătățirea 
muncii sportive, tov. V. Sepsi este 
în mare măsură Vinovat de faptul 
că raionul lneu a fost mereu cita 
ca un exemplu negativ.

La fel de grav este și cazul fos
tului președinte al consiliului ra
ional U.C.F.S. Lunca Vașcăului, 
Ilie Nuțiu. Lipsit de o permanentă 
legătură cu terenul, el nu avea in
formații precise despre felul în care 
se desfășura activitatea în raion. 
Pentru a-și ascunde comoditatea, 
superficialitatea și lipsa unui simț 
de răspundere, II ie Nuțiu a dezinfor
mat sistematic consiliul regional 
U.C.F.S., cotnunicînd date nereale 
despre creșterea numărului de 
membri în U.C.F.S.

Iată dar unde poate duce como
ditatea, delăsarea în muncă, negli
jarea unei permanente și trainice 
legături cu terenul, cu realitatea, 
cu viața din colectivele sportive. 
Aceste două exemple discutate cu 
prilejul ședinței plenare a consiliu
lui regional U.C.F.S. Oradea, sînt 
concludente în această privință, ele 
constituind un semnal de alarm” 
pentru unii activiști care mai pr 
vesc încă cu nepăsare această pro
blemă.

I
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Fază din meciul de handbal redus dintre echipele Clubul sportiv școlar 
Politehnica. (Foto: I. Mihăică)
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februarie (Poiana Stalin): campiona
tele republicane pentru seniori și se
nioare; 7—8 martie (Lupeni): Cupa 
Straja; 7—8 martie (Mogoșa): Cupa 
Mogoșa; 14—15 martie (Petroșani); 
Cupa Paring; 14—15 martie (Poiana 
Stalin): Cupa Postăvarul; 8 martie 
(Predeal): Concursul intercentre or
ganizat de FRSB; 23—25 martie 
(Bucegi): finalele campionatului re
publican școlar; 27—30 martie (Bu
cegi): campionatele republicane pen
tru juniori și junioare; 4—5 aprilie 
(Bucegi): Cupa FRSB; 11—12 apri
lie (Bucegi): Cupa Primăverii:
pentru elevi; 18—19 aprilie (Bucegi); 
Cupa Bucegi; 25—26 aprilie (Bucegi); 
Cupa Carpați; 4—5 mai (locul nefi
xat): Cupa Victoriei: 15 iunie (Buș
teni): “ ................ "
(Bușteni); ’Cupa Dinamo;

'PROBE DE FOND: II ianuarie 
(Poiana Stalin): concursul de deschi-

Cupa Valea Albă; 15 iulie

dere, 17—18 ianuarie (Poiana Stalin): 
Cupa Dinamo; 31 ianuarie —• 1 februa
rie (Sinaia): Cupa Sinaia; 14—15 
februarie (Poiana Stalin): Cupa CCA; 
21-22 februarie (Poiana Stata): Cupa 
Voința; 1—4 martie (Poiana Stalin): 
campionatele republicane pentru se
niori și senioare; 8 martie (Predeal):., 
concursul intercentre; 8 martie (Po
iana Stalin): campionatul republican’ 
la combinată nordică și mare fond; 
23—25 martie (Bucegi): campionatul 
republican școlar; 27—30 martie (Bu
cegi): campionatele RFR pentru ju
niori și junioare; 4—5 aprilie (Bu
cegi) : Cupa FRSB; 11—12 aprilie 
(Bucegi) : Cupa Primăverii pentru 
elevi: SĂRITURI (toate concursurile 
au loc la Poiana Stalin) : 18 ianuarie: 
Cupa Voința; 25 ianuarie: Cupa Di
namo, 1 februarie: Cupa Regiunii 
Stalin; 15 februarie: Cupa CCA, 22 
februarie: Cupa FRSB; 1 martie: cam
pionatele republicane pentru seniori 
și juniori.

Slavia Sofia a întrecut
pe Constructorul București cu 44-32 (22-20)

Campionatul republican de șah 
pe echipe la București și Tg.-Mureș

Filoreasca 
meci din

a găzduit ieri seară 
cadrul turneului pe 
în țara noastră va- 

femîniină de baschet 
capătul unei partide

• In cadrul optimilor de finală ale
campionatului republican pe echipe, 
în grupele din Capitală s-au desfășu
rat pînă în prezent primele două 
runde. Iată rezultatele rundei a doua 
desfășurată joi: grupa I: Spartac IV 
— Constructorul II 2l/2—4I/2 (1);
I.S.P.E. — Cetatea Bucur ‘/2—7‘/2; 
Țînărul Dinamovist — Fulgerul 6—1 
'(1); grupa a II-a: Metalul Obor — 
C.S.U II 1—5 (2); Rapid II — P.T.T. 
7'/2—J/2; Banca de Stat — Acvila I 
J/2—7*/2; grupa a 111-a: l.C.A.B. •— 
Spartac II 0—8; Chimistul U.D.I. — 
Rapid I 1—5 (2); Banca de Inves
tiții — Spartac fete 6—2; grupa a 
'IV-a: Progresul II — Acvila II 4*/2— 
2% (1) ; I.P.C.H. — Filiala Orbi 6—2; 
Spartac III —- Grivita Roșie 2‘A— 
4'/2 (1).

In urma acestor rezultate, pe pri
mele locuri se află: grupa I: Cetatea 
Bucur 12 (2) p.; Tînărul Dinamovist 
10 (1) p.; I.S.P.E. 8 p.; grupa a 11-a: 
Acvila I 13‘/2 p.; C.S.U. II 12 (2) p.: 
Rapid II 9j/2 p.; grupa a 111-a: Ban
ca de Investiții 14 p.; Spartac II 
•J0«/2 (1) p.: Rapid I 9</2 (3) p.; 
'grupa a IV-a: Progresul II 12‘/2 (1) 
p.; I.P.C.H. 9 (1) p.; Acvila II 7 
(1) p. D. MUNTEANU — coresp.
• La Tg. Mureș s-au întrecut 34 

echipe împărțite în trei grupe. Pe 
jttirueie locuri s-au clasat;

Grupa I: 1. Ilefor I 36'/2 p., 2—3. 
Oțelul roșu și Harghita 34 p.; gru
pa a Il-a: 1. Știința I 36 p., 2—3. 
Progresul și Lemnarul 31 p.; grupa 
a IlI-a: 1. Șantierul 25'/2 p., 2. Mo
bila 23y2 p„ 3. I.R.I.A. 22>/2. Actual
mente se desfășoară faza a doua a 
campionatului.

1. PAUȘ — coresp.

Sala
.primul 
care-1 întreprinde 
loroasa formație 
Slavia Sofia. La
presărată cu multe faze spectaculoase 
echipa bulgară a învins pe Construc
torul București cu scorul de 44—32 
(22—20). Echipa oaspe a venit la noi 
cu o' „carte de vizită" inpresionantă. 
Formația bulgară a cucerit de șase 
ori consecutiv titlul de campioană a 
țării și în plus anul trecut a dat pa
tru jucătoare de bază (Cealașkanova,

4 luat sjîrșit campionatul de
Intîlnirile ultimei runde a campio

natului de șah al Capitalei s-au sepa
rat în două grupe, deosebite ca 
aspect. O serie întreagă de concurenți 
n-au mai forțat în ultimele lor con
fruntări, preferind să cadă de acord 
asupra remizei, scurt timp după epui
zarea mutărilor de deschidere. Astfel, 
punctele au fost împărțite în parti
dele Urseanu — Rotaru, Olteanu — 
Pavlov, Menas — Botez, Țucă — Ră- 
dulescu, Kapuscinski — Nacht.

In contrast absolut s-au situat ce
lelalte trei partide ale ultimei runde. 
De rezultatul întîlnirilor Gavrilă I — 
Georgescu și Gavrilă II — Ciocîltea 
depindea soarta primului loc în clasa
ment. In ambele s-a dat o luptă în- 
dîrjită, încheiată de fiecare dată cu 
victoria negrelor... Prima s-a încheiat 
partida dintre Gavrilă II și Ciocîltea.

Multă vreme jocul a rămas echilibrat, 
cu regrupări de forțe, în. vederea ob
ținerii pozițiilor celor mai avanta
joase. Apoi, Gavrilă II a căutat să 
forțeze, ceea ce a permis adversaru
lui său să folosească o inexactitate, 
preluînd inițiativa. In urma unui atac 
puternic Ciocîltea a cîștigat la mu
tarea 38.

In acest timp, pe tabla partidei Ga- 
vrilă I — Georgescu lupta continua 
dramatică. Rămas cu un ușor deza
vantaj în urma deschiderii, Gavrilă I 
încerca să obțină superioritatea pe 
cale tactică. Aceasta l-a costat însă 
mult timp de gîndire și la un moment 
dat, fostul lider avea de efectuat 13 
mutări îmtr-un singur minut... In po
ziție net pierdută, Gavrilă T a depă
șit timpul de gîndire, cedînd și primul 
loc în concurs.

Voinova, Kuzova și Ranghelova) re
prezentativei feminine a R. P. Bulga
ria, învingătoare la Campionatele Eu
ropene de la Lodz. Aceste deosebite 
recomandări nu au fost infirmate ci 
dimpotrivă întărite de evoluția de a- 
șeară a echipei Slavia. Posesoare ale 
unei tehnici avansate, practicînd un 
joc pozițional de cea mai bună cali
tate, cu acțiuni sigure, bine pregătite, 
în care riscurile de ratări sînt mini
me, componentele Slavici s-au impus 
în fața publicului bucureștean și au 
reușit să cîștige clar, fără emoții. Am 
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șah al Capitalei
Energic s-a jucat și în partida 

Stanciu — Pușcașu. Primul a cîștigat 
un pion pe flancul damei și în pozi
ția de întrerupere (un final de turnu
ri și pioni) are mari șanse de cîștig. 
Cu excepția acestei singure partide 
întrerupte, tabelul campionatului este 
acum complet.

lată cum arată clasamentul: 1. 
CjoM'ltea 12 p. — campion al Ca
pitalei pe anul 1958; 2. Gavrilă I 11 
p.; 3—4. Pavlov și Urseanu 9 p.; 5-6. 
Georgescu și Gavrilă II 8 p.; 7. Puș
cașu 7‘/2 (i) p.; 8—11. Stanciu (1), 
Rotaru, Botez și Nacht 7 p.; 12—14. 
Kapuscinski, Țucă și Menas 6‘/2 p.; 
15. Radulescu 5 p.; 16. Olteanu 2 p. 
(La punctaj egal, ordinea este aceea 
a tabelului de concurs).

R. V.

remarcat totuși că diferența de valoa
re dintre primele cinci-șase jucătoare 
și restul lotului este apreciabilă și că 
Slavia Sofia a arătat cel puțin în jo
cul de ieri uneori tendința spre un joq 
prea static.

Deși învinsă, echipa Constructorul 
București s-a comportant bine, mai cu 
seamă în prima repriză cînd a și con
dus la un moment dat cu 13—10, în 
urma unor pătrunderi rapide, de toată 
frumusețea. Este drept însă că tot în 
această parte a jocului s-au ratat 
foarte multe aruncări din acțiune, 
fapt care a handicapat echipa noastră 
de -posibilitatea creării unui avantaj 
mai mare. In repriza a doua însă, 
echilibrul nu mai poate fi menținut în 
aceeași măsură, jucătoarele Construc
torului fiind mai inconstante, mai im
precise. Cu toate acestea comportarea 
generală a echipei noastre este meri
torie, avînd în vedere valoarea adver
sarelor.

Cele două formații au folosit urmă
toarele jucătoare :

SLAVIA: Cealașkanova (9), Voino
va (9), Gospodinova (6), Ranghelova 
(10), Kuzova (6), Cengheleva (4) și 
Smedovska.

CONSTRUCTORUL : Niculescu (7), 
Vofcu (8), Weisenburger (10), Vasi- 
liu (5), Pîrvu (2), Rusu, Ouatu, Brîn- 
zei. Intîlnirea a fost condusă de arbi-’ 
trii Ivan Kuikov (R.P.B.) și Gh. Di- 
nescu (R.P.R.). Mîine dimineață Slat- 
via va juca la Orașul Stalin.

N. MA.RDAN



Viitorii noștri adversari se pregătesc Numeroase manifestații sportive
Este vorba despre fotbaliștii turci, 

ou care ne vom întâlni în aprilie •— 
la Istanbul sau Ankara — în meciul 
retur din cadrul Cupei Europei inter- 
țări. Ultimele lor rezultate internațio
nale (Turcia — Bulgaria 0—0 și Tur
cia — Cehoslovacia 1—0) desigur că 
nu au trecut neobservate de amatorii 
de fotbal de la noi, care au găsit în 
ele confirmarea bunei impresii lăsate 
la București, în noiembrie, și mai 
ales indicații prețioase că fotbalul 
turc se află în ascensiune.

Ultimul rezultat, victoria asupra e- 
chipei cehoslovace, este deosebit de 
semnificativă. El apare cu atît mai 
valoros cu cît a fost obținut în fața 
unui adversar care cu cinci zile îna
inte terminase la egalitate cu Italia, 
la Genova: 1—1. Comentatorii străini 
arată că fotbaliștii turci — mai e- 
nergici, mai rapizi și mai deciși în 
atacul la balon — au dominat în 
ansamblu. Unicul gol a fost marcat de 
extrema dreaptă Seref în min. 48. Ju
cătorii turci au avut numeroase ocazii 
de gol, dar șuturile lor s-au oprit 
în brațele portarului Stacho care ^.a 
făcut o partidă mare.

Turcia a aliniat formația: Varo! — 
lsmail, Naci, Basri ■— Mustafa, Ah
med —Seref, Can, Metin, Kadri, Lef
ter. Adică 9 jucători care au jucat la 
București (portarul Varol și extrema 
dreaptă Seref n-au evoluat în par
tida cti Romînia).

Programul etapei din 8 martie 
a Cupei R. P. R. ia fotbal

Peste două luni, fotbaliștii își vor 
reiua activitatea. Primele jocuri vor 
avea loc în cadrul etapei șaispreze- 
cimilor de finală ale Cupei R.P.R., la 
8 martie. Cum cu o săptămmă mai tîr- 
ziu va începe returul campionatului 
categoriei A, înseamnă că etapa de 
cupă va constitui pentru formațiile 
de la „A" un fel de „repetiție gene
rală", în vederea reluării bătăliei 
pentru titlu și clasament.

Federația a întocmit programul în 
felul următor:

Echipe regionale contra catego
ria C

Locomotiva Filaret București — 
Știința Galați.

Minerul Aninoasa — C.F.R. Rovine 
Craiova.

Echipe regionale contra categoria A
C. S. Marina Constanța — Farul 

stanța.
Categoria C contra categoria C

• Programul concursului Pronosport 
nr. 2 din 11 ianuarie cuprinde întîl- 
niri din cadrul campionatului italian 
și din Cupa Franței.

Pentru documentare nu uitați să 
consultați Programul Loto-Pronosport 
nr. 247 care cuprinde un bogat ma
terial referitor la întâlnirile incluse în 
programul concursului Pronosport 
nr. 2.

Din nou premii pentru variantele 
cu „0“ rezultate

Incepînd cu concursul Pronosport 
nr. 3 din 18 ianuarie se reintroduc 
premiile pentru variantele cu 0 rezul
tate, după un nou criteriu. Fiecare 
variantă cu „0“ rezultate obține un 
premiu în bani. In plus, la fiecare 
concurs, se mai atribuie o motocicle
tă prin tragere din urnă. Citiți amă
nunt? în programul Loto-Pronosport 
nr. 248 de luni 12 ianuarie.

® Nu uitați! Astăzi este ultima zi 
cînd mai puteți depune buletinele la 
concursul Pronosport nr. 2. Toate a- 
gențiile din Capitală se închid la 
ora 24, cu excepția agenției Centrale 
din Calea Victoriei nr. 9 care va fi 
deschisă toată noaptea pînă la ora 
8 dimineața.
«Ol AVANTAJE LA ACORDAREA 

PREMIILOR PRONOEXPRES
La cererea participanților de a se 

găsi o modalitate de mărire a valo
rii premiilor pentru marea masă a 
cîștigătorilor, I. S. Loto-Pronosport 
a adus o serie de îmbunătățiri la 
concursul Pronoexpres. In rîndurile

Vi-l reamintiți? Este portarul naționalei Turciei, Turgai, intr-o fază din par
tida disputată la București și încheiată cu victoria reprezentanților noștri. 
Turgai intervine la timp, printr-o săritură, oprind un atac al echipei noastre. 
De la stingă la dreapta: lsmail (nr 2), Tătara (nr. 11) și Dinulescu (nr.9).

(Foto: I. Mihăică)

Ultimele rezultate ale fotbaliștilor 
turci trebuie să ne facă să privim 
cu și mai mare grijă meciul din a- 
priiie. E drept că avem la activ un 
3—0, care e destul de greu de remon
tat, dar certitudinea în calificarea în 
turul următor al Cupei Europei ne-o 
poate da numai o pregătire bună. Cu- 
rînd își vor începe antrenamentele e- 
chipele de categoria A. Sperăm că în

C.F.R. Pașcani—Textila Botoșani 
Categoria C contra categoria B

Voința Oradea—Minerul Baia Mare 
Categoria C contra categoria A 
Petrolul Momești—Dinamo Bacău 
RafirJăria Cîmpina—Dinamo Bucu

rești
Metalul Tîrgoviște—Rapid Bucu

rești.
Carpați Sinaia— Petrolul Ploești
C.F.R. Cluj—Știința Cluj
Aurul Brad—jiul Petroșani
Textila Sf. Gheorghe—Progresul

București.
Arieșul Turda—Steagul roșu Orașul 

Stalin.
Categoria B contra categoria A
AMEFA Arad—U.T.A.
C.F.R. Timișoara—Știința Timișoara 
Unirea Focșani—C.C.A. București

Toate jocurile, potrivit regulamen
tului competiției, se vor disputa în 
orașe neutre, cu excepția celor dintre 
echipe din aceeași localitate (Marina— 
Farul, AMEFA — UTA, C.F.R. — Ști
ința Cluj și CFR — Știința Timi
șoara) care vor avea loc în lo
calitățile respective. Celelalte echipe 
sînt obligate ca pînă la 1 martie să 
comunice federației orașele în care 
au căzut de acord să joace. In caz 
contrar, federația va fixa din oficiu 
locul de disputare.

pronosport
de mai jos revenim cu amănunte de 
felul cum se vor calcula premiile la 
fiecare categorie.

In cazul cînd la vreuna din cate
gorii, cota respectivă (eventual repor
tul împreună cu cota ce trebuie să 
i se aloce categoriei din participarea 
la concursul respectiv) este sub 
250.000 lei și se omologhează o sin
gură variantă cîștigătoare, acesteia 
i se repartizează valoarea maximă a 
premiului, iar surplusul se reportea
ză pentru concursul următor la a- 
ceeași categorie.

In cazul cînd la vreuna din cate
gorii, cota respectivă (eventual re
portul împreună cu cota ce trebuie să 
i se aloce categoriei din participarea 
la concursul respectiv) este sub 
250.000 lei și se omologhează două 
sau mai multe variante cîștigătoare, 
cota aceasta se împarte în mod egal 
pînă la valoarea maximă, eventual 
surplusul reportîndu-se pentru con
cursul următor, la aceeași categorie.

In cazul cînd la un concurs, la 
vreuna din categorii s-a reportat 
250.000 lei de la concursul anterior, 
și nu s-a omologat nici o variantă 
cîștigătoare, cota ce trebuie să i se 
atribuie acestei categorii din partici
parea la concursul respectiv se a- 

activitatea lor de pregătire vor ține 
seamă și de cerințele echipei noastre 
naționale și-i vor da în aprilie ju
cători în maximum de formă.

Juniorii greci se pregătesc
pentru Turneul U.E.F.A.

In ediția 1959 a Turneului Internațio
nal de juniori U.E.F.A., care — cum se 
știe—seva desfășura între 28.martie și 
10 aprilie în R. P. Bulgaria, echipa 
noastră națională face parte dintr-o 
serie foarte puternică. Reamintim cele 
patru echipe colege de serie: Italia — 
cîștigătoarea turneului din Luxem
burg — Anglia — finalista aceleiași 
ediții desfășurate în Luxembrug și care 
a cîștigat cu 1—0 jocul cu noi — 
Grecia — care are Ia activ o victorie 
asupra noastră cu 1—0 — și Turcia 
— cu care am terminat la egalitate 
(0—0). Atît valoarea acestor adver
sari cît și numărul mai mare de jocuri 
(în alte două serii sînt cîte patru e- 
chipe și nu cinci) face extrem de 
grea seria juniorilor noștri.

Dintre adversarii noștri, grecii sînt 
cei care și-au anunțat de pe acum 
începerea pregătirilor. Federația greacă 
de fotbal a semnat un contract de 
un an cu antrenorul francez Paul 
Baron (de la A. S. Cannes) care se 
va ocupa de pregătirea echipelor na
ționale. Baron, care își ia în primire 
funcția luna aceasta, își va începe 
activitatea ocupîndu-se de echipa na
țională de juniori, pe care o va pre
găti pentru Turneul U.E.F.A.

De asemenea, federația italiană va 
începe pregătirea echipei naționale de 
juniori în cadrul centrelor tehnice 
care funcționează și în care vor fi 
selecționați și apoi pregătiți periodic 
juniorii reținuți în lot.

Aceste pregătiri, ca și cele ale ce
lorlalte echipe participante la Turneul 
U.E.F.A., trebuie să fie un îndemn 
pentru noi de a ne începe din timp 
pregătirile în vederea unei competiții 
în care avem de apărat un loc patru 
în clasamentul final, cucerit printr-o 
bună comportare în ediția din 1958 
din Luxemburg.

locă în plus, în părți egale catego
riilor V și VI, în vederea măririi va
lorii premiilor la aceste categorii.

In cazul cînd la un concurs la 
vreuna din categorii s-au reportat 
250.000 Iei de la concursul anterior 
și s-a omologat o singură variantă 
cîștigătoare, se atribuie acestei va
riante valoarea maximă, iar surplu
sul împreună cu cota ce i s-a alocat 
din participarea la concursul respec
tiv, se reportează pentru concursul 
următor, la categoria respectivă. Da
că această sumă (reportată) depă
șește 250.000 lei, surplusul se alocă 
în părți egale categoriilor V și VI, 
ca la aliniatul de mai sus.

In cazul cînd la un concurs, la 
vreuna din categorii, s-au omologat 
două sau mai multe variante cîști
gătoare, se atribuie fiecărei variante 
premiul respectiv pînă la, valoarea 
maximă din suma obținută prin a- 
dăugarea la reportul de 250.000 lei 
a cotei ce trebuie să i se aloce ca
tegoriei în cauză din participarea la 
concursul respectiv. Dacă după efec
tuarea calculului, mai rămîne o su
mă în plus, aceasta se reportează 
pentru concursul următor la aceeași 
categorie.

în cinstea zilei
Sportivii întîmpină cil mult entu

ziasm ziua de 24 ianuarie, aniversa
rea Centenarului Unirii Țârilor Ro- 
mîne, care va fi sărbătorită în în
treaga țară de toți oamenii muncii. 
Sportivii noștri au dedicat acestei 
importante aniversări numeroase 
competiții și concursuri festive.

LA CLUJ ORAȘUL STALIN 
ROMÂN...

Sportivii clujeni au prilejul să se 
întreacă peste cîteva zile într-un 
important turneu de hochei, la care 
au mai fost invitați și hocheiști din 
Suceava, Gheorghieni, Miercurea, Ciuc 
și Orașul Stalin. De asemenea, tot 
pentru sportivii din frumosul oraș 
ardelean mai sînt programate — în
tre 17 și 24 ianuarie — concursuri 
festiv® feminine și masculine la volei 
și gimnastică, dotate cu „Cupa U- 
nirii".

La Orașul Stalin, comisia regiona
lă de handbal organizează „Cupa 
Unirii" la handbal în 7, pentru echi
pele de tineret din Sibiu, Mediaș, 
Sighișoara, Făgăraș, Codlea și Ora
șul Stalin. întrecerile vor avea loc 
în zilele de 23 și 24 ianuarie. Volei
baliștii din Orașul Stalin și Codlea 
au și ei rezervată o asemenea com
petiție, la 18 ianuarie. In sfârșit, pa
tinatorii din Orașul Stalin, Cluj și 
Miercurea Ciuc au proiectat un tur
neu festiv.

Comitetul orășenesc U.C.F.S. Ro
man a inițiat un concurs de șah, re
zervat cadrelor didactice din locali-

Activitatea comisiilor pe ramură de sport 
o problemă importantă

La obținerea marilor succese înre
gistrate de mișcarea de cultură fi-' 
zică și sport din țara noastră o con- 
tribuție însemnată au adus-o comisi
ile pe ramură de sport, miile de acti
viști obștești care muncesc cu dra
goste și pricepere pentru dezvoltarea 
fiecărei ramuri de sport. Astăzi își 
desfășoară activitatea peste 1290 de ... re_ 

sport, organi- 
țării. „Recor-

comisii raionale și 245 comisii 
gionale pe ramură de 
zate în toate regiunile 
dul“ numeric îl de
țin comisiile de 
fotbal (16 regiona
le și 187 raionale) 
care au în cele mai 
multe raioane o 
bogată activitate, 
larga dezvoltare pe 
fotbalul în aproape 
țării se datorește și 
mură de

Trebuie spus că 
care a luat-o 
toate colțurile 

comisiilor pe ra- 
sport care s-au preocu

pat nu numai de organizarea campiona
telor locale, de problemele tehnice 
specifice, ci și de larga răspîndire a 
acestui popular sport. Noile secții de 
fotbal înființate în ultima vreme au 
contribuit, cum era și firesc, la întă
rirea colectivelor sportive, la angre
narea a numeroși oameni ai muncii 
în practicarea sportului. Aceeași rod
nică activitate o desfășoară și alte 
comisii cum sînt cele de volei, tenis 
de masă, șah, atletism sau handbal 
al căror număr crește necontenit.

In cazul cînd la un concurs va
loarea imul premiu de la o categorie 
este sub 10 lei, fondul categoriei res
pective se reportează în întregime 
pentru concursul următor, la aceeași 
categorie. In aceste cazuri, suma ob
ținută din acest report împreună cu 
cota ce trebuie să i se aloce cate
goriei în cauză din participarea la 
concursul respectiv, este nelimitată.

Premiile Pronoexpres
In urma omologării concursului 

Pronoexpres nr. 1 din 7 ianuarie, au 
fost stabilite următoarele premii :

Categoria 
lei fiecare.

Categoria 
lei fiecare.

Categoria 
lei fiecare.

Categoria 
lei fiecare.

Fond de 
Deoarece 

ținut un premiu de categoria I sau 
a II-a, se reportează pentru concursul 
Pronoexpres nr. 2 cu tragerea din 
urnă miercuri 14 ianuarie 250.000 lei 
pentru categoria I și 98.249 lei pen
tru categoria a Il-a.

s> Plata premiilor la concursul 
Pronoexpres nr. 1 din 7 ianuarie se 
va face luni 12 ianuarie cu începere 
de la ora 17 la agențiile proprii Loto- 
Pronosport în raza cărora participan- 
ții și-au depus buletinele.

Rubrică redactată de I.S. Loto- 
Pronosport,

IV:

V:

VI:

5 variante a 19.649

68 variante a 1.444

287 variante a 342

1.541 variante a 63

III :

premii: 741.245 lei. 
nici o variantă nu a ob-

de 24 ianuarie
tate. întâlnirile se vor desfășura după 
sjstern tur-retur. Organizatorii îm
preună cu secțiunea de învățămînt și 
cultură a Sfatului popular orășenesc 
au pregătit numeroase premii pentru 
cîștigători.

IN CAPITALA...

De un frumos succes se bucură 
competiția de handbal redus organi
zată de raionul U.C.F.S. Tudor Vla- 
dimirescu în colaborare cu colectivul 
sportiv Recolta M.A.S. Pînă acum, în 
cele două serii s-au impus formațiile 
„Recolta M.A.S." și „Tehnica Trico
tajului", clasate pe primele locuri. 
Lor li se vor alătura în turneul fi
nal, care va avea loc în zilele de 
14, 16 și 21 ale lunii curente, echipe
le clasate pe locul 2 în serii. Între
cerile sînt urmărite cu mare inte
res, deoarece sînt primele de acest 
gen, organizate în raion.

O serie de competiții dotate cu 
„Cupa Unirii" au fost organizate 
pentru colectivele Dinamo din Bucu
rești la tenis de masă (22 echipe), 
șah (24), tir (28) și fotbal (12). 
Concursurile sînt eliminatorii, iar 
regulamentul lor prevede decernarea 
cupei jubiliare colectivului sportiv 
Dinamo care va întruni cele mai 
multe locuri fruntașe.

La fotbal, în etapa a Il-a, progra
mată mîine la ora 10, se vor întîlnl 
echipele: Dinamo I oraș—Obor II;
Obor 1—Băneasa 11 (teren Obor) și 
Dinamo 24—Șoimii (teren Tonola).

In noul an de muncă în care am 
pășit deourînd, sarcinile comisiilor 
pe ramură de sport sînt deosebit de 
importante. îndeplinirea lor va contri
bui la lichidarea lipsurilor sezisate 
pînă acum, la realizarea de noi suc
cese în dezvoltarea sporturilor. Nu 
trebuie neglijat faptul că la unele 
discipline sportive activitatea s-a des
fășurat pînă în acest an într-un ca
dru destul de îngust, că multe regiuni 
s-au preocupat numai de dezvoltarea 

cîtorva sporturi, că 
în alte regiuni ac
tivitatea unor spor
turi nu este încă 
organizată așa cum 
trebuie. Iată cî- 

Este știut faptul că 
este foarte îndrăgit, 
hipice moderne, că c-

teva exemple, 
sportul călare 
că avem baze 
xistă perspective de dezvoltare a a- 
cestui sport în tot mai multe orașe. 
Cu toate acestea în întreaga țară 
au funcționat numai ... două comisii 
regionale de călărie și șase comisii 
raionale. De asemenea, la haltere, 
un sport cu larg caracter utilitar, au 
funcționat doar 4 comisii raionale și 
3 regionale. In celelalte regiuni nu 
se practică oare acest sport? Exis
tența unor comisii și în alte părți ale 
țării ar fi contribuit, desigur, la or
ganizarea unui mai mare număr de 
întreceri de haltere, călărie, scrimă, 
rugbi etc. Inexplicabil este și faptul 
că sporturile nautice care au luat o 
dezvoltare considerabilă în ultimii 
doi-trei ani nu sînt conduse pe plan 
regional decît de 3 comisii, care în- 
tr-adevăr muncesc cu rezultate 71 in 
cele mai frumoase.

Discuțiile cu unii activiști sportivi, . 
popasurile făcute în diferite centre ale 
țării ne-au convins că există tendin
ța de a nu organiza comisii pe ra
mura de sport decît acolo și numai 
la acele sporturi care au echipe' sau 
reprezentanți în categoriile superioa
re. Firește, o asemenea atitudine este 
greșită. Greșită este practica unor 
comisii regionale care își rezumă în 
fapt întreaga activitate la îndrumarea, 
sprijinirea și controlarea activității 
sportului respectiv 'uniai în orașul 
de reședință și nu cunosc ce se îil- 
tîmplă în raioane, 
sau nu organizate 
probleme ridică aceste competiții etc.

Comisiile pe ramură de sport sînt 
chemaiî să aducă în acest an o și 
mai mare contribuție la organizarea 
pe plan local a activității în diferite 
sporturi, să ajute la dezvoltarea ace
lor sporturi rămase în urmă, șă-și 
aducă aportul la consolidarea succe
selor realizate pînă acum. Organele 
U.C.R.S. au datoria să activizeze a- 
cele comisii care figurează încă doar 
pe hîrtie și să ia măsurile corespun
zătoare pentru ca în fiecare regiune, 
comisiile pe ramură de sport să poată 
desfășură o activitate cît mai bogată.

dacă acolo sînt 
campionate, ce
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Spartachiada de iarnă a tineretului
• Participare masivă •

Intîlnirile echipelor noastre frunta- 
șej marile întreceri sportive la capă
tul cărora nu odată sînt înregistrate 
performanțe ■ de valoare sau recorduri, 
pasionează pe oricare spectator. Sînt 
însă și alte comnetiții sportive — 
fără performanțe și recorduri — care 
stîrnesc în ultima vreme același inte
res. lată de ce nu mai surprinde pe 
nimeni faptul că mâi întotdeauna dis
putele tinerilor sportivi, începători, 
sînt urmărite de numeroși spectatori. 
Este un lucru caracteristic si între-

Sărbători sportive • Inițiative 
tive de la Vălișoara s-au reeditat 
sute și sute de comune, la Cîmpti- 
lung de Tisa, Remeți, Crăciunești, 
Ciulești și în alte sate ale regiunii 
Bai-a Mare, pretutindeni. Intr-o entu
ziastă atmosferă de sărbătoare s-au 
desfășurat și competițiile organizate 
în raionul „Gh. Gheorghiu-Dej“ din 
Capitală unde. au participat pînă a- 
cum mat bine, de .4.000. de tineri și 
tinere, la Reșița tinde, numărul con
cursurilor este mare, la
Timișoara

• Suc cese dar și lipsuri...
Nu. lipsesc nici deficiențele în pregă
tirea participanților (și aici ar trebui 
să amintim de antrenori, profesori de 
educație fizică etc.) fapt care face 
ca unele concursuri să aibă o slabă 
valoare tehnică. Lipsa de inițiativă 
a unor activiști sportivi a făcut ca 
în unele locuri să nu fie popularizată 
această competiție, iar sălile și clubu
rile să înceapă a fi amenajate de-abia 
acum cînd în marea majoritate a ora
șelor și satelor întrecerile sînt în pli
nă desfășurare.

Pînă la 15 februarie, cînd se în
cheie prima etapă a Spartachiadei, a 
ămas destul- de mult timp. Dacă el 
a fi folosit intens pentru lichidarea 
ipsurilor manifestate pîțiă acum, pen

tru obținerea de noi și importante 
■uccese, ediția din acest an a Spar- 

t ichiadei de iarnă va cunoaște un 
succes deplin, contribuind astfel la 
dezvoltarea și mai 
Iii sportive de mase

în

Alâturi de concursurile de șah,' te nis de masă și gimnastică întrecerile 
de trintă se bucură de o largă pârtiei pare.

cerilor din cadrul Spartachiadei, a- Săptămîni întregi s-au pregătit pen- 
ceastă tradițională competiție de mase tru "prima etapă a Spartachiadei ti

nerii elevi de la școlile medii 1 și 2 
din Baia Mare, țăranii muncitori din 
coniimole Urziceni și Petrești ale ra
ionului Sighet, muncitorii uzinelor 
din' Bacău, Cluj și București. Cu 
multă hărnicie au muncit pentru or
ganizarea "întrecerilor din prima eta
pă a Spartachiadei activiștii sportivi 
din orașe cum sînt Hunedoara, Brăi
la, Sibiu, Oradea sau Orașul Stalin. 
Au fost amenajate nenumărate săli și 
patinoare, s-au confecționat sute de 
haltere, garnituri de șah și mese de 
tenis de masă. E greu de apreciat 
cum cine s-a evidenț'at în aceste ac
țiuni, dar ca și în anii trecuți, regiu
nile Bacău, Suceava, Craiova și Pi
tești ah obținut încă din primele zile 
ale noului an succese din cele mai 
frumoase.. Fără îndoială că astfel de 
fapte te întîmpînă și în alte regiuni 
ale țării.

Ce dovedesc toate acestea ? Măr
turie a dezvoltării sportului de mase 
în condițiile create de Partid și Gu
vern, Spartachiada tineretului cu
noaște astăzi un frumos succes care 
reflectă și dorința activiștilor sportivi 
din întreaga țară de a contribui cu 
toate forțele lor la îndeplinirea sar
cinilor pe care Partidul le-a pus în 
fața mișcării de cultură fizică și 
sport din țara noastră.

Munca de organizare a primei eta
pe a Spartachiadei este marcată și 
de multe deficiențe. Primele consta
tări ne arată că mai sînt colective 
sportive unde Spartachiada se gă
sește de-abia în stadiu de pregătire, 
că în alte locuri activiștii sportivi 
așteaptă... zăpada pentru a porni la 
treabă, că uneori concursurile sînt 
organizate formal cu o participare 
mult sub posibilitățile colectivelor etc.

care cunoaște de la an la an o tot 
mai marc popularitate în rindurile 
sutelor de mii de oameni ai muncii 
care practică sportul.

Cînd strungarul de la uzinele „23 
August" are de susținut o part.ua cu 
un lăcătuș din secția vecina, in sala 
clubului vin nu 
dar și numeroși 
se întîmplă și la 
viștiior din satșle 
și la pasionantele 
de masă ale elevilor din școlile Clu- 

. jului, la toate „confruntările" dintre 
tinerii participanți la prima etapă 
a Spartachiadei. Este un fapt care 
trebuie consemnat nu numai pentru 
ca el subliniază dragostea oameni
lor muncii pentru sport, ci și pentru 
că toate aceste întreceri au început 
să se ridice la un nivel care satisface 
de mute ori pe spectatorul cel mai exi
gent. Deci, încă un pas înainte.

Concursurile din cadrul Spartachia
dei au depășit de multă vreme ca
racterul unor simple întreceri. Fie
care concurs este o adevărată sărbă
toare a tineretului. Intr-una din co
munele raionului Caransebeș, la Vă
lișoara, tineretul a transformat între
cerile într-o „Duminică a Spartachia
dei" și în cîntec de veselie, în aplau
ze entuziaste, peste 100 de țărani 
muncitori și-au măsurat forțele în 
concursurile de trîntă, șah și haltere, 
apoi și-au împărtășit unul altuia din 
experiența lor, din proiectele sporti
ve din acest an. Și, cite prietenii nu 
s-au legat atunci 1 Sărbătorile spor-

numai concurenți, 
suporteri. Așa 

întrecerile co'.ecti- 
raionului Hîrșova, 
întreceri de tenis

a-

O dezvoltare egală

largă a activită- 
din țara noastră.

D. G.

In cît ev a rînduri..
e Întrecerile. Spartachiadei se află 

in plină desfășurare și la școala pro
fesională „Vasile Roaită" din Arad. 
In holul căminului iși dispută întiie- 
tatea jucătorii de tenis de masă, din
tre care se remarcă tinerii Iosim Mi-, 
hăilă — anul HI 12, Carol 
— anul J/3, Iosif fuhasz 
III/3.

TEODOR LUNGA —
a In cadru! colectivelor 

„Voința" și „Țesătura" din 
trecerile Spartachiadei au rămas

Schmi'dl
— anul

coresp.
sportive 
Iași în- 

; în 
urmă. La fabrica „Țesătura" în loc să 
ia parte la concursuri 800 de 
tineri și tinere cît fusese angajamen
tul, participă 460 tinerii O situație a- 
semănătoare este și la colectivul spor
tiv „Voința" unde din 400 
curenți înscriși participă doar 
Ce au de zis în această privință con
siliile colectivelor respective?

C. ADUMITRESII — corespondent

con-
100.

Ca tehnician 
duros ancheta 
„Sportul popular' 
vește perspectivele celor două jocuri 
sportive — handbal in 11 și handbal 
în 7 — mult înrudite. Firește, nu se 
pune problema renunțării la handbalul 
în 7 sau la cel în II, deoarece am
bele jocuri au pozițiile consolidate și 
e inutil să ne mai întrebăm dacă re
nunțăm la unul sau

Consider necesară 
o succintă anali
ză a 
jocuri 
pentru a trage con
cluzii — 
toarele 
vedere.

— rol
— performanțe 

perspectivă) ;
— accesibilitate ;
— spectaculozitate.
Eduoarea fizică propriu-zisă, sti

mularea și dezvoltarea calităților mo
rale și de voință, 
mod egal 
sportive, 
poate fi 
vreunul.

Văzute 
actuale, evident că balanța înclină în 
favoarea handbalului în 11. Dar scur
ta experiență in handbalul in 7 ne 
arată că perspectiva performanțelor 
mari este destul de aproape, în cazul 
specializării jucătorilor în acest sens 
și preocupării competente din partea 
antrenorilor pentru jocul pe teren 
redus.

Accesibilitatea este un criteriu dis
cutabil, de analiză. Opiniez pentru 
practicarea handbalului în 7 pe sca
ră cît mai largă de către juniori, fără 
a neglija ca sport cornpiimenlar — 
strict necesar — handbalul în 11. Am’ 
convingerea că în acest fel, în viito
rul apropiat vom asista la diferen-

de handbal, salut căl- 
organizată de ziarul 
r“ în ceea ce pri-

la altul.

țierea 
seamă de faptul că 
mea — un jucător care a început cu 
practica handbalului în 7 poate mai 
ușor să ajungă la o valoare ridicată 
în handbalul în 11, dacă, are încli
națiile respective, decît invers.

In balanța spectaculozității, hand
balul în 7 atîrnă mai greu. Nu tre- -X ..iiX— .= au JOSJ șj

au en- 
p ri n

precisă a jucătorilor, ținînd 
după părerea

buie să uităm însă 
jocuri de handbal

celor două 
sportive —

din urină- 
puncte de

educativ;

Ancheta

- |

Conferința de presă organizată 
de clubul sportiv școlar 

din Capitală
tu scopul popularizării rezultatelor 

obținute in cele șase luni de activi
tate care au trecut de la înființarea 
sa, clubul sportiv școlar din Capitală 
a organizat recent, o 
presă.

In referatul prezentat 
lej, tovarășul MIHAIL 
președintele clubului, a 
tivHatea sportivă de performanță des
fășurată de către elevii înscriși în 
club a fost deosebit de bogată, ea 
soldîndu-se cu o serie de rezultate re
marcabile. In ceea ce privește acti
vitatea viitoare, s-a arătat că pers
pectivele clubului sportiv școlar sini 
dintre cele mai frumoase, in urma a- 
sigurării condițiilor de bază ale dez
voltării sale. Se cere, bine înțeles, ca 
tinerii sportivi ai clubului să răspun
dă cu tot entuziasmul posibilităților 
largi care le sînt puse la dispoziție. 
O deosebită grijă — a arătat vorbi
torul — va fi acordată educației co
muniste a tinerilor sportivi, în care 
scop vor fi organizate conferințe, in- 
tîlniri cu • muncitori fruntași din ma
rile noastre întreprinderi, excursii 
pentru cunoașterea frumuseților patriei 
și a marilor construcții realizate în 
anii puterii populare etc.

conferință de

cu acest prt- 
NICULESCU, 
arătat că ac-
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Printre acțiunile culturale . inițiate 
de conducerea clubului sportiv Dina
mo, serile literare se înscriu la loc 
de cinste, devenind tradiționale și 
mult îndrăgite. Așa se explică marele 
interes cu care sportivii dinamoviști 
au așteptat și urmărit miercuri seara, 
în sala de festivități a clubului, o reu
șită șezătoare literară, în care unii 
dintre cei mai reprezentativi poeți și 
scriitori ai noștri au citit din operele 
lor. 'Nu de puține ori, ,,sala“ a vibrat 
sincer pe parcursul lecturii unor 
poezii, nude puține ori auditoriul a răs
plătit cu aplauze entuziaste pe autori 
și în același timp și interpreți. Con
vingător, cu căldură, reliefînd cu si
guranță conținutul bogat al operelor 
lor, 'Radu Boureanu, Mihu Dragomir, 
Victor Tulbure, Dan Deșliu, Nicolae 
Tăutu, Păstorel Teodoreanu, Tiberiu 
Utan, Haralamb Zincă, Teodor Balș 
și Ion Brad, au oferit- neuitate clipe 
de desfătare artistică. N-au lipsit nici 
surprizele... De pildă, Radu Boureanu 
a inclus și o poezie cu temă 
sportivă de sezon, o mică simfonie a 
zăpezii dedicată acestui nesfîrșit te
ren de sport pe care-1 reprezintă co
vorul de nea, iar tînărtil poet Ion 
Brad a consacrat serii literare o poe-

că 
în 11 care 
tuziasmat 
spectacol.

I n concluzie, văd 
necesară practica
rea acestor două 
jocuri pe aceeași 
scară, dîndu-li-se 
aceeași importanță, 

in funcție de perioadele competițio- 
nale, interne sau internaționale in 
care se găsesc. Consider utilă organi
zarea paralelă sau succesivă de cam
pionate republicane — primăvară, va
ră, toamnă, iarnă. Personal optez pen
tru această ultimă soluție care impli
că însă o muncă de orientare a ju
cătorilor în direcția 
jocuri.

Celelalte puncte de 
arbitrajul, de pildă, nu sînt atît de 
grele ca să ne pună 
țării la unul din jocuri. Arbitrajele 
se vor îmbunătăți cu siguranță prin- 
tr-o activitate competitionala mai in
tensă și de durată și la handbalul în 
7 și printr-o colaborare mai strînsă 
între arbitrii si antrenorii de handbal.

' prof. V. GOGILTAN 
antrenor de handbal

noastră
(în prezent și de

sînt rezolvate în 
de amîndouă aceste jocuri 

Din acest motiv deci nu 
vorba de renunțare Ia

prin prisma performanței

ORGANIZAȚIA LOCALĂ A „ASOCIAȚIEI TURIȘTILOR” 
DIN ORAȘUL STALIN ȘI-A ÎNCEPUT ACTIVITATEA

Una din activitățile cele mai iubite 
ale locuitorilor din orașul de Ia poa
lele Tînipei este practicarea turismu
lui Acum, după constituirea consi
liului local provizoriu al „Asociației 
Turiștilor", această activitate va 
noaste ou siguranță o dezvoltare 
mai mare.

De altfel, consiliul ales a și 
nit la mur.că în vederea înscrierii de 
membri, pregătirii și efectuării ale
gerilor în cercurile turistice.

Datorită muncii depuse pînă 
prezent, un mare număr de oameni ai 
muncii, iubitori ai turismului și alpi
nismului, au devenit membri ai aso
ciației. Pe de altă parte, au fost or
ganizate zeoe cercuri turistice. Dcirrn 
de remarcat e faptul că participarea 
la ședința de constituire a celor mai 
multe dintre, cercurile turistice care 
au luat ființă pînă acum, a fost deo
sebit de numeroasă. Discuțiile, foarte 
fructuoase, au fost legate de activita
tea viitoare a turismului și a alpiniș- 
mtiltii pe plan local.

Dintre cercurile recent înființate tre-

specializării pe

discuții, privind

problema renun-

Sin toate sporturi’
IN ATENTIA ANTRENORILOR" 

DE VOLEI

cu-

por-

în

măreața realizare a ști- 
— prima planetă arti-

de constatat influența 
asemenea întîlniri între

zie, omagiind 
inței sovietice 
ficială.

Este lesne 
ce o exercită
oamenii de artă și sportivi asupra 
formării gustului artistic, al dezvol
tării interesului pentru citit, pentru 
un nivel cultural cît mai ridicat. Am 
schimbat impresii cu cîțiva spor
tivi cunoscuți, nelipsiți de la aseme
nea întîlniri, cum sînt rugbiștii Titi 
lonescu și Ilie Ion, canotorii Ismail- 
ciuc, Alexe și Todorof, voleibaliștii 
Sebastian Mihăilescti și Apostol Se
bastian, boxerul Dumitru Cioboiaru, 
gimnastele Anica Cociș și Ileana Pe- 
troșanu, fotbalistul 
tătorii Belușica și 
apreciat din inimă 
lor, manifestîndu-și 
de reuniuni să fie organizate cît mai 
des. De altfel, seria acestor șezători 
literare, inaugurate anul trecut, se va 
îmbogăți' în curînd cu o nouă mani
festare și anume, un concurs „Cine 
știe cîștigă" inspirat din literatura 
noastră- De data aceasta însă, spor
tivii vor trebui să-și aducă cea mai 
mare contribuție la reușita... exame

Cornel Popa, lup- 
Schultz. Toți au 
inițiativa clubului 
dorința ca astfel

buie să evidențiem îr. mod special 
cercul turistic de la școala medie nr. 2, 
unde pînă acum' au fost înscriși 216 
membri și au fost date încă 200 ade
ziuni.

In liniii generale, activitatea de or
ganizare a cercurilor în întreprinde
rile și instituțiile din Orașul Stalin 
este în plină desfășurare, ca și acțiu
nea de înscriere a membrilor. La în
treprinderi mari ca Tractorul, Steagul, 
roșu, Partizanul roșu, sau mai mici 
ca Poligrafia, la spitalul nr. 1 sau 
la Institutul Politehnic, se manifestă 
Un deosebit interes pentru organizarea 
acestei activități,

In același timp trebuie să arătăm 
că cercurile turistice au primit un pu
ternic sprijin din partea organelor de 
conducere ale diferitelor unități pe 
lingă care au luat ființă. Aceasta va 
avea ca urmare — printre altele — 
îmbunătățirea muncii dusă în vederea 
organizării diferitelor concursuri de 
orientare turistică, ture în stea, 
aJpiniade. C. GRUIA

corespondent

Federația romînă de volei organizează 
un curs ele perfecționare a antrenori
lor de volei. Deschiderea cursului va 
avea loc miercuri 14 ianuarie ora 9 *a 
sediul U.C.F.S. din str. Vasile Conta 
nr. 16, etajul 8. In zilele următoare ei 
se va desfășura Ia institutul de Cultură 
Fizică. Sînt invitați să participe antre
norii din București.

COMPETIȚIE REZERVATA CLUBU
RILOR SPORTIVE ȘCOLARE

Astăzi și mîine va avea loc în Capi
tală o interesantă competiție rezervată 
echipelor reprezentative ale cluburilor 
sportive școlare din întreaga țară. Com
petiția prevede întreceri de volei (bă
ieți și fete), baschet (băieți) și atle
tism. întrecerile se vor desfășura în 
sălile Dinamo și Floreasca II 
și în aceea a școlii medii Nr. 
mitrie Caattemlr**, începînd de 
8,30. Competiția este organizată 
b'ul sportiv școlar București, în
rare cu Direcția Educației Tineret 
școlar din M.I.C.

precum 
ll-„Bi- 
la ora 

de clu- 
colf

de cărțile de specia-

absolve cu

Dînamo

Două momente din îniilnirea unor scriitori cu sportivii clubului Dinamo. 
Sus : poetul Radu Boureanu, „răsptinzînd" numeroșilor amatori de autografe. 
Jos: poeții Mihu Drar^»”‘r Nicolae Țnutu c «■> — Deșliu intr-o discuție, 

animată cu un grup de sportivi.

nului literar, din care nu vor lipei în
trebările legate 
litate.

Sperăm
succes I...

part.ua


'-uro't^an in 1958Actualități din hocheiul pe gheață., ...
Sportivele sovietice au dominat cu autoritate 

probele de 400 m, 800 m și
In continuarea retrospecțiunilor 

.noastre asupra sezonului atletic fe
minin al anului 1958, publicăm astăzi 
listele celor mai bune atlete europene 

loturi se vor ocupa an-% pjn simpla citire a numelor acestot 
Flatnaropol șt M. hron /;l(]cte se poate constata că majoritatea 
Sprencz șt St. Tomovici Vor gjn| unjuflea Sovietică și din 

^țările de democrație populară.
La 400 m, recordmana mondială și 

campioana europeană Maria Itkina 
a fost de departe cea mai valoroasă 
alergătoare pe această distanță. Ea 
a dominat cu autoritate toate cursele 

,1a care a participat, reușind să ega-

A fost alcătuit programul turului 
campionatului republican pe anul 

'1959, care -se va desfășura, după cum 
se știe, între 14 și 18 ianuarie la 
București pe patinoarul artificial. La 
această competiție participă 6 /for

mații: C.C.A. București, Voința M. 
Ciuc, Progresul Gheorghieni, Dinamo 
Tg. Mureș, Știința Cluj și Recolta M 
Ciuc.

Programul jocurilor este următorul:
14 IANUARIE: ora 10: Progresul 
Gheorghieni ■— Știința Cluj; ora 17: 
C.C.A. — Dinamo Tg. Mureș; ora 19: 
Voința M. Ciuc — Recolta M. Ciuc;
15 IANUARIE: ora 10: Dinamo Tg. 
Mureș — Știința Cluj; ora 17: Re
colta M. Ciuc — Progresul Gheorghie
ni; ora 19: C.C.A. — Voința M. Ciuc;
16 IANUARIE: ora 10: C.C.A. — Pro
gresul Gheorghieni; ora 17: Voința 
M. Ciuc — Dinamo Tg. Mureș; ora 
19: Știința Cluj — Recolta M. Ciuc;
17 IANUARIE: ora 10: Dinamo Tg. 
Mureș — Recolta M. Ciuc; ora 17: 
Voința M. Ciuc — Progresul Gheor
ghieni: ora 19: C.C.A. — Știința Cluj;
18 IANUARIE: ora 10:

Lbrimjz, Spi/bo I, Fercnczi, Szabo II, 
Biro, Andrei, Varga (Dinamo), Takacs 
I, Torok I, Zogrhfi, Nagi/ (atacanți);: 
LOTUL B: Varadi, Purcărea (portari), 
Hollo (Dinamo), Balint (Voința), 
Csaka II, Preda (fundași), Cazan I, 
Cazan II, Kalatnar, Zerveș, Ciubota
rii, Moldovan, Cărimtu, Publik, Onu, 
Almassi Silviu, Takacs II, Torok II, UBlclc eciul Illol 
Balla, Iszlai (atacanți). De pregătirea ^qq qqq m • gQ m aar(juri. 
acestor doua '''*••-• «■= «n- *
trenorii: M.
(lotul A). P.
(Iotul B).

Progresul 
Gheorghieni — Dinamo Tg. Alureș; 
ora 17: Știința Cluj — Voința Al. 
Ciuc; ora 19: C.C.A. — Recolta M. 
Cioc.

• In ședința de miercuri a Biroului 
federației romîne de hochei și patinaj au 
fost aprobate propunerile colegiului de 
antrenori privind alcătuirea celor două 
loturi reprezentative.

lată componența lor : LOTUL A : 
Stafie, Sofian, Pușcaș (portari), Csaka 
I, Ioncscu, D. Varga, Hollo (Recolta), 
Podor (fundași), Peter, Măzgăreanu,

• După cum am anunțat, între 11 
și 15 februarie patinoarul artificial din 
Capitală va găzdui o competiție in
ternațională la care și-au anunțat 
participarea următoarele formații: se- ...„_
lecționatele orașelor Janov (R. P. Po- ieZeV“propriu7 record ’ staMbC anul Tre- 
lonă), Budapesta și Berlin. De ase- țcut ja Moscova 
menea, la întrecere va lua parte și / La 800 m> recordmana lumii Nina 
echipa Slovan Bratislava. Hocheiul nos- J Otkalenko a fost și în sezonul trecut 
tru va fi reprezentat în această C cea ................... ' '
competiție prin selecționatele de se- *un rezultat 
niori și de tineret ale Capitalei. f_____

Cu ocazia acestui mare, turneu in- ) f _____________ ____ ,
ternațional, federația de specialitate a (Bîstrova a obținut în decursul anului 
invitat doi arbitri sovietici. Din Uniu-^1958 o serie de succese remarcabile, 
nea Sovietică 
afirmativ.

Competiția
turneu

mai rapidă alergătoare, reușind 
>uii îuzuîîat la numai 0.8 sec de va- 
Clorosul său record mondial.
jl In cursa de 80 m. garduri, Galina

s-a și primit răspunsul ? Astfel, ea a devenit dublă campioană 

va desfășura sistemse

80 m garduri
800 METRI

Recordul lumii
Nina 
1955
2:05,8
2:06,3

2:06,4
2:06,4

MARIA ITKINA
55.6 (56,0) Galina Alexeeva (U.R.S-S.)
55.7 (57,2) Rimma Ulitkina (UJt.S.S.)

Otkr.lenko
și al Europei: 2:05,0 

(U.R.S.S.) Zagreb 34.9.

Otkalenko (U.R.S.S.)

(U.R.S.S.)

(2:05,8) Nina r - ■
(2:05.6) Elisaveta Ermolaeva

(ZZZ.Z.ZZ,
(2:13,2) Ludmila Lisenko (U.R.S.S.) 
( — ) Zoia Eihova (U.R S.S.) 

2:06,6 (2:08,4)------ -------- -------------
2:06,6 (2:97,6) 
2:06,6 (2:06,8) 
2:08,0 (2:12,8)

2:08,2 (2:10,4)
2:08,2(2:12,3)
2:08,4 (2:10,0) Liubov Ianvareva (U.R.S.S.) 
2:08,6 (2:10.7) Dorț —- - ~-----------

Vera M'uhanova (U.R S.S.)
Dzldra Levicka (U.R.S.S.) 
Diane Leather (M. Britanie) 
Valentina Morozova

(U.R.S.S.)
Ariane Doser (R.F.G.) 
Zinaida Kotova (U.R.S.S.)

(U.R.S.S.)

1957

Kozlova

1956 1958

sub 2:06,0 2 2 1
2 :G6,1—2:07,0 1 1 6
2:07,1—2:08,0 4 4 1
2:08,1—2:08.9 3 4 4

12

atlete

io u

Media rezultatelor primelor 10 
europene:
1956
1957
I960

2:07,29 
2:07,50 
2:06,91

80
europeană (80 ni g și pentatlon), a
doborît recordul lumii la pentatlon și
I-a egalat pe cel al cursei de garduri.

> 400 METRI28 ianuarie puternica J 
Tpain vn înfronrin- < Recordul lumii și al Europei: 53,6 sec Legi a va niircpriu ^Maria ltkina (u.r.s.Sj Moscova 6.7.1957;

53,6
|54,6
55,2

J55,2 
campioană a tării /55,4

\55,5
>55,5

® Intre 21 
echipă poloneză 
de un turneu-de trei jocuri în țara 
noastră. Prima partidă va avea loc 
la București. Hocheiștii polonezi vor 
întîlni formația 
noastre, C.C.A.

și

(53.6) Maria Itkina (U.R.S.S.)
(55,3) Ecaterina Parliuk (U.R.S.S ) 

( — ) Iviră Hiscox (M. Britanie)
(56,8) Zinaida Kotova (U-'R.S.S.)
(55.7) Nina Otkalenko (U.R.S.S.)
(57.7) Ida Nemeth (Ungaria)
( — ) Shirley Pirrie (M. Britanie)

10.9’7 p după tabel
10.882 n
10.980 p

M GARDUKT
necordul lumii și al Eunopei:

Zenta Gast’-Kopp o? F G.l Freshen 
29.7.1956; 10,6 Galina Bîstrova (U.R.S.S.)

10,6 (10,8) Galina Bîstrova (U.R.S.S.)
IC,7 (11,2) Carol Quinton (M. Brit-nie) 
10,8 (lil,5) Rimma Koseleva (U.R.S.S.) 
10,8 (10,8) Gisela Birkemeyer (R.D.G.) 
10,8 (10,9) Zenta Kopp (R.F.G.)
10,8 (11,2) Zinaida Burenkova (U.R.S.S.) 
10,8 (11,4) Nina Vinogradova (U.R.S S.) 
10,8 (11,5) Valentina Mileșlna (U.R S.S.)

10,6

După un an de activitate la caiac-canoe

Performante de valoare mondială 
și o puternică bază de mase

Presa din întreaga lume a con
semnat anii! trecut marile succese 
înregistrate de canotorii romîni în 
toate confruntările internaționale. A 
fost un an bogat pentru canoiștii ro
mîni Simion Ismailciuc și 
Dumitru care, pe apele 
vei, au reușit să confirme din nou 
valoarea lor mondială cucerind titlul 
de campioni ai lumii. Dar, cu prile
jul marilor competiții internaționale 
și îndeosebi la campionatele mon
diale de la Praga și-au arătat clasa 
mondială și alți canoiști romîni. Is
mailciuc și Dumitru — campioni mon
diali . — au fost secondați cu succes 
de canoiștii Sidorov și Calinov care
— după aprecierile specialiștilor oc
cidentali — au furnizat surpriza 
campionatelor, precum și de Nichifor 
Tarara, clasat pe locul III la canoe

ilu fond. Cu deosebit succes și-a 
. <t debutul în arena internațională 
și „mezinul" echipei noastre, Igor Li- 
pălit, care a ocupat locul V la canoe 
simplu viteză și locul VI în proba 
de fond. Amintind despre succesele 
înregistrate de canoiștii noștri la 
campionatele .mondiale de caiac-canoe 
de la Praga, trebuie arătat că și la 

care au luat 
parte ei s-au dovedit net superiori 
adversarilor, cîștigînd primele locuri 
în toate probele atît la Sofia, pe la
cul Pancerovo, cît și la Snagov, în 
întilnirea internațională din august, 
lată dar că deși din formația echi
pei noastre a lipsit în acest an du
blul campion olimpic Leon Rotman
— indisponibil multă vreme din cau
za unei boli — canoiștii noștri 
trecut cu succes marele examen pe 
care l-au constituit „mondialele" 
la Praga.

Pe marginea 
lor s-au făcut 
sumară trecere 
ții din anul trecut trebuie să cuprin
dă și o concluzie cu privire la com
portarea și valoarea actuală a caia
ciștilor noștri. Putem spune că în 
anii trecuți noi am înregistrat o va
loare pe plan european numai dato
rită lui Mircea Anastasescu și Sta- 
vru Todorov. In 1958, însă nici mă
car aceștia — și mai puțin ceilalți 
componenți ai lotului de caiac — nu 
s-au ridicat la valoarea celorlalți 
participanți la campionatele mondiale, 
ceea 
tăm 
five 
tatea 
sebit 
astăzi avem în țară o puternică 
de mase în această ramură a 
turilor nautice și, deci, posibilitatea 
ca în anii următori să ridicăm și va-

cclclalte întreceri la

Alexc 
Vlta-

au

de

rezultatelor ceiaciști- 
multe comentarii. O 

în revista a activită-

ce trebuie să ne facă să reflec- 
serios cu toate motivele obiec- 
care priveau calitatea și canti- 
ambarcațiunilor. Este însă 

de îmbucurător faptul
deo- 

câ 
bază 
spor-

loarea caiaciștilor noștri la nivelul 
rezultatelor obținute de canoiști.

Condițiile create în ultimul timp, 
măsurile luate pe linia Uniunii de 
Cultură Fizică și Sport pentru dez
voltarea pe baze de mase a sportului 
au făcut ca și 
să cunoască o tot 
dire în ceie mai 
țării.

Faptul că astăzi 
stră peste 40 de 
număr de 
activitate 
faptul că la fazele de masă ale cam-

caiacul și canoea 
mai largă răspîn- 
diferite centre ale

există în țara noa- 
secții cu un mare 

membri angrenați într-o 
continuă de performanță,

La întărirea bazei de mase a aces
tor ramuri de sport a contribuit și 
preocuparea pentru angrenarea ele
mentului feminin, care astăzi repre
zintă aproximativ 35 la sută din nu
mărul celor care practică aceste spor
turi. Rămîne ca o sarcină de viitor 
a Federației, a colectivelor și clubu
rilor sportive să se preocupe mai 
mult de creșterea valorii echipaje
lor feminine.

. Anul 1959 pune în fața noastră sar
cini deosebite atît pe linia atragerii 
de noi și noi tineri în practicarea 
celor două ramuri de sport cît si. rnai

55.7 (57,1) Zoia Elhova (U.R.S.S.) 10,8 (10,8) Nelli. Eliseeva (U.R-S.S.)
55,7 ( —)Barbel Mayer (R.D.G) 10,9 (10,9) Edeltraut Eiberle (R.F.G )

1957 1958
10,6 sec

1956 1957 1958

1 0 1
sub 54,0 1 1 10,7 sec 3 0 1
54,1 sec—54,9 sec 3 1 10,8 sec 3 3 7
65,0 see—55,7 sec 8 9 10,9 sec 5 5 1

12 11 12 8 tt
Mtedia rezultatelor primelor 10 

europene:
atlete Media rezultatelor primelor io atlete 

europene:
1957 55,02 sec 1956 10,78 sec 10.819 p
1958 55,20 sec 1957 10,89 sec

1958 10,78 sec
10.627 p
10.817 p

Proba <fe 400 m nu figurează în ta-
VILARAbeia internațională de punctai ROMEO

Americanii fac cunoștință cu... 
luptătorul anului"fl

La fiecare sjîrșit de an, cronicarii 
de box ai ziarelor americane desem
nează pe cel mai bun boxer, supranu- 
mindu-l .Luptătorul anului". Bineînțe
les, alegerea nu este decit simbolică, 
totuși ea are o importanță lesne de 
înțeles pentru toți cei care se intere
sează de boxul profesionist. In fie
care an, spectatorii galelor de box de 
peste ocean așteaptă cu nerăbdare să 
afle căruia dintre favored lor i-a fost 
acordat invidiatul calificativ de cel 
mai bun. Și — poate spre dezamă
girea lor — la acest 
în fruntea listei 
vista „Ring Maga
zine" a apărut un 
nume care nu spu
ne prea mult orică
rui iubitor de box 
yankeu. „Luptător 

al anului" a fost proclamat un boxer 
european, suedezul Ingemar Jo
hansson.

Desemnarea lui Johansson în frun
tea listei de boxeri profesioniști ai 
anului 1958 stirnește justificate nedu
meriri. In primul rînd, nu trebuie uitat 
că el este preferat tuturor campioni
lor mondiali existenți, deși este firesc 
a pretinde celui mai bun să fi demon
strat aceasta concret, pe ring. E drept, 
Johansson este posesorul unui palma
res impresionant, culminat în acest an 
printr-o serie de prețioase victorii, 
care l-au apropiat simțitor de titlul 
mondial la categoria grea. Dar, deo
camdată. campion e un altul... și fie
care are dreptul să se întrebe dacă 
Johansson are intr-adevăr valoarea 
care i se presupune.

In plus, gazetarii americani au tre
cut cu.. o ușurință surprinzătoare peste 
alte performanțe cu totul remarcabile 
din arena boxului profesionist. Să a- 
mintim că Ray Sugar Robinson a sta
bilit în acest an un adevărat record 
în istoria boxului. El a recucerit pen
tru a cincea oară titlul mondial I Nu 
este de mirare că in clasamentul celor 
mai buni sportivi ai anului întocmit 
de agenția „United Press Internatio
nal" pe baza unui plebiscit la care au 
luat parte 61 redacții .de sport din 20 
de țări, Ray Sugar este clasat pe locul 
9, pe cînd pe Johansson îl găsim abia 
la locul 25... Și mai este un boxer care 
cu certitudine merita clasat înaintea 
suedezului. Ne gândim la Archie 
Moore, cel care la vlrsta de 47 ani și-a 
apărat cu succes titlul mondial la ca- APORTUL POPULAR
tegoria semi-grea. Nr. 3337 °ag. 7-a

ramuri de sport cît și, rnai 
ales, pentru a asigura pre
gătirea sportivilor în ve
derea menținerii rezulta
telor obținute pe plan eu
ropean și mondial. Canoiș
tii și caiaciștii noștri au 
în acest an un bogat pro
gram competițional, in
tern și internațional, care 
culminează cu campionate
le europene de la Duis
burg (R.F. Germană) care 
vor avea loc spre J'rșitul 
lunii august. Prestigiul 
cucerit îi obligă pe canoiș- 
tii noștri ca în acest an 
să-și intensifice pregătirile 
cu atît mai mult cu cît 
1959 este anul preo': < 
anul care ne desparte dc 
marile întreceri de la Ro
ma. Firește, nu este nu
mai datoria canoiștilor, ci 

a caiaciștilor care au în acest 
posibilitatea să confirme adevărata 
valoare.

Sarcini de răspundere revin și 
drelor tehnice, antrenorilor, care 
datoria să muncească cu perseverență 
pentru temeinica pregătire a celor 
care ne vor reprezenta în întîlnirile 
internaționale, a tuturor sportivilor 
care au îndrăgit acest sport în care 
țara noastră și-a cucerit un bineme
ritat prestigiu mondial. Conducerile 
cluburilor și colectivelor sportive sînt, 
la rîndul lor, chemate să-și aducă 
prețioasa contribuție la dezvoltarea 
acestor două ramuri de sport. Anul 
1959 nu trebuie să constituie un pri
lej de automulțumire în urma rezul
tatelor obținute ci, dimpotrivă, un 
de intensă activitate care să ducă 
realizarea de noi victorii.

au fost înființate 
bogată activitate, 
le oferă orașele 
Tg. Mureș, Re-

„Cupbul" Alexe,

pionatelor 
trat anul 
de concurenți, 
disputat întîietatea mai bine de 800 
de tineri și tinere, subliniază în mod 
convingător drumul pe care au por
nit aceste două ramuri de sport, 
popularitatea de care se bucură în 
rîndurile tineretului. Un accent deo
sebit a fost pus pe dezvoltarea a- 
cestor ramuri în orașele cu mari po
sibilități naturale cum sînt Brăila, 
Galați, Tulcea care de altfel au mo
bilizat la startul întrecerilor cel mai 
mare număr de echipaje. In același 
timp n-a fost neglijată extinderea 
acestor două ramuri în orașe cu tra
diție în sporturile nautice cum sînt 
Timișoara, București, Arad. Semnifi
cativ este și faptul că în orașe în 
care altădată nu se practica caiacul 
sau canoea, astăzi 
centre nautice cu 
Astfel de exemple 
Satu 
ghin etc.

Si miori Ismailciuc — Dumitru 
campion mondial in anul 1958

de caiac-canoe s-a înregis- 
trecut o participare de inii 

iar la finale și-au

Mare, Aiud,

șî an 
lor

ca-
au

an
la

VASILE GRIGORE 
secretar general al Federației 

de Sporturi Nautice
DAN GI RLEȘTEANU

sftrșit de sezon, 
publicate de re-

ȘZ totuși —- in aprecierea gazetarilor 
yankei — .Luptătorul anului" este 
Ingemar Johansson. Care este expli
cația acestui paradox? Adevărul nu 
este greu de descoperit.

In primul rînd, o indicație prețioasă 
ne oferă precedentul clasament al pre
sei americane, care in anul 1957 l-a 
desemnat ca „luptător al anului" pe 
Carmen Basilio, care îl învinsese pe 
Ray Sugar Robinson. La cîteva luni 
după pierderea titlului, Ray Sugar l-a 
bătut fără drept de apel pe Basilio, 
dovedind din nou că este mai bun. 
(Nici acest element n-a fost socotit 

suficient pent-u pro
clamarea Iu- Ro
binson „lu/ 'ăiorul 

inului"...). Dar Ba
silio avea un „atu" 
foarte prețios în

ochii presei yankee: era alb... Iată e- 
tementul hotărîtor I Pentru anul 1958, 
gazetarii americani au fost puși în
tr-o situație foarte delicată. Ei aveau 
de ales intre 8 campioni mondiali, din
tre oare nu mai puțin de 6 (inclusiv 
Robinson și Moore) sînt negrii Atunci, 
el au decis să-și arate preferințele 
pentru un boxer care nu este campion 
al lumii, dar oare prezintă „calitatea" 
deosebită de a fi de „cea mai curată 
rasă albă'... Așa a ajuns nordicul In
gemar Johansson boxerul Nr. 1 al pre
sei americane.

Nu numai discriminarea rasiaiă i-a 
împins pe gazetarii de peste ocean ia 
această alegere nejustificată. A mai 
intervenit inevitabil și elementul pe
cuniar. Cum în S.U.A. presa sportivă 
este aservită patronilor de gale și reu
niuni, mlnuitorii condeiului au primit 
firește „sugestii" foarte insistente pen
tru desemnarea lui Johansson în frun
tea boxerilor mondiali. Aceasta deoa- 
•ece businessmanii boxului american 
au nevoie de cît mai multă reclamă 
in jurul numelui lui Johansson, pe care 
vor să-l desemneze chaleiiger al lui 
Ployd Patterson, deținătorul titlului 
mondial la grea. Iar biletele pentru un 
meci Patterson-Johansson trebuie să 
se vîndă neapărat la prețuri astrono
mice !

Iată cum a ajuns „luptătorul anului" 
un simplu element de manevră în mîi- 
nile capitaliștilor care hotărăsc soarta 
sportului profesionist.

”»PfJ VOIA



Ecourî după lansarea cu succes 
u rachetei cosmice sovietice:

Săptămîna viitoare la Constanța

O extraordinară realizare tehnică!
Campionatele internaționale 

de tenis de masă ale R. P. R.
NEW YORK (Agerpres) TASS trans- 

înite :
In cadrul unui articol redacțional, 

ziarul „New Republic", referindu-se la 
lansarea cu succes a rachetei cosmice 
sovietice, scrie: „Rușii au rupt încă

o verigă din lanțul posibilității limi
tate a cercetării Universului de către 
om. Obținînd la 2 ianuarie cea de-a 
doua viteză cosmică și dirijînd ra
cheta dincolo de Lună, ei au intrat

Planeta artificială s-a stabilit pe orbita ei. (Ziarele)

într-o nouă etapă a cercetării Cosmo
sului*'.

Lansarea cu succes a rachetei cos
mice, continuă ziarul, reprezintă „o 
realizare care prin însemnătatea ei de
pășește de cîteva zeci de ori lansarea 
satelitului artificial al Pămîntului. 
Exactitatea dirijării rachetei reprezintă 
de asemenea o extraordinară realizare 
tehnică în comparație cu sistemul de 
dirijare a satelitului". Ziarul scrie că 
în timp ce Uniunea Sovietică s-a preo
cupat în mod serios de crearea rache
tei cosmice, Statele Unite „au efec
tuat o serie de încercări menite să a- 
runce praf în ochi".

După cum arată ziarul, 
nereușite ale Statelor Unite 
o rachetă în direcția Lunii 
dus nimic nou „științei" 
domeniul rachetelor
nu sîntem capabili să lansăm în spa
țiu mai mult de 20—30 tunzi greutate 
utilă, în timp ce rușii au reușit să 
lanseze 800 tunzi plus aproximativ 
2.200 funzi care reprezintă greutatea 
corpului rachetei... Dacă vom reuși, 
scrie în încheiere ziarul, vom putea 
ca într-o perioadă de 2—5 ani să lan
săm în direcția Lunii sau în regiunea 
Lunii o rachetă echivalentă cu racheta 
rușilor. Dar atunci rușii vor fi cu mult 

I înainte și de fiecare dată, de cite ori 
I noi vom face un pas înainte, ei vor 
face cu ușurință un salt pentru a ne 
depăși".

încercările 
de a lansa 
„nu au a- 
noastre în

în orice caz

Soarele: — Start!
Desen de ȘT. COCIOABA

Constituirea 
penVu cel 

al
Vll-lea Festival Mondial 

și Studenților

• Ultimele pregătiri • Loturile definitive 
Au fost trase Ia sorți seriile turneului pe 
Alexandru Berczik și Mariana Barasch-Markovic II, în proba de dublu 
mixt o Joi, întîlnirile masculine și feminine R.P.R.-Suedia.
Pregătirile pentru ediția din anul 

acesta a campionatelor internaționale 
de tenis de masă sînt în toi. Sala 
sporturilor de la Constanța este gata 
să-și primească oaspeții, iar la sediul 
federației noastre de 
o deosebită animație.

In momentul cînd 
duri loturile străine 
cunoscute. lată-le:

R.P.U.: campionii 
Koczian și Berczik, 
mondial Sido, Livia 
plus 3 juniori și 2

R.D.G.: Schneider, I'
Reiman, Ute Mittelstedt, 
Kunz, Ingrid Hollmann,

R.P.B.: Ivanova, Taneva, Sladka- 
rov. Sivacev, Karaneșev,

R.P.P.: Szmit Danuta, Lida Eliza,
Kalinski, Pietraszak,

R.P-F.I.: Markovic II, MarkovicI,
Hrbud, Franic,

Suedia: Larsson, Borg, Melistrom, 
Hammarlund, Brigitta Tegner, inge- 
gerd Johansson.

Ieri, federația belgiană de tenis de 
masă a anunțat că va trimite pe 
campionul țării G. Rolland și pe ju- 
cătoarea Van Gekler. De asemenea 
cunoscuta jucătoare franceză Monique 
Alber, care se află într-un turneu 
în R. P. Bulgaria, și-a exprimat do
rința de a veni la competiția de la 
Constanța. Forul nostru de specia
litate este de acord. Se așteaptă și 
încuviințarea federației franceze.

Țara noastră va fi reprezentată de 
un lot de jucători și jucătoare alcă-

ale participanților străini • 
echipe • Cuplurile Maria

specialitate

apar aceste 
participante

este

rin- 
sînt

Evaeuropeni
fostul campion 
Mosoczi, Foldy, 
junioare,

Hanschman, 
., Sigrun

(Urmare den pag- 8)

Dumitru Popescu, redactor-șef al zia
rului „Scînteia tineretului"; Ileana 
Predescu, artistă la Teatrul Municipal 
din București; Nicolae Profiri, acade
mician, vicepreședinte al Academ-ei 
R.P. Rom'îne, președintele A.S.I.T. ; 
Mihail Ralea, academician, președin
tele Institutului romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, membru în 
Consiliul Mondial al Păcii ; Ileana 
Ratndy, muncitoare la fabrica „Janoș 
Herbak" Cluj: Sanda Rangheț, secre- 

Comitetului național pentru 
păcii din R. P. Romînă ; 

Ristache, prim-secretar 
regional Ploești

tară a
apărarea
Fiore»
Comitetului
U.T.M. ; Nicolae Roman, secretar al 
C.C. al U.T.M. ; Maria Rosetti, pre
ședinta Consiliului național al femei-

al 
al

HOCHEI PE GHEAȚĂ
s Echipa țării noastre participă 

la campionatele mondiale

lor din R. P. Romînă; Maria Sără- 
teauu, textilistă la întreprinderea 
„Partizanul Roșu" Orașul Stalin ; 
Elena Sereda, artistă la Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale" din București ; 
Constantin Silvestri, dirijor, artist al 
poporului din R. P. Romînă ; Eduard 
Stan, Ion Șahighian, regizor, maestru 
emerit a>l artei din R. P. Romînă ; 
Constantin Tărcan, lăcătuș mecanic la 
Atelierele C.F.R. „Grivița Roșie" ; 
Virgil Trofin, prim-secretar al C.C. 
al U.T.M. ; Pavel Țugui, Valeriu Velcu- 
elev, Școala medie, nr. 4 București ; 
Nicolae Vulpe, muncitor la uzinele 
„1 Mai" Ploești ; Gheorghe Zaharia, 
general-ntaior.

Luînd cuvîntul, tov. Virgil Trofin, 
prim-secretar al C.C.. al U.T.M., a 
arătat că vestea organizării celui de
al VlI-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților de la Viena a 
fost primită cu bucurie și entuziasm 
de tinerii din toat'e țările lumii.

Tineretul din țara noastră, animat 
de un fierbinte patriotism, însuflețit 
de ideile : internaționalismului proletar, 
va întîmpina Festivalul de la Viena 
cu noi și importante succese în muncă. 
Pregătirile în vederea acestei mari 
sărbători a tineretului lumii se vor 
desfășura în țara noastră sub semnul 
dezvoltării dragostei tineretului față 
de partid, față de regimul nostru de
mocrat-popular știb 
pentru aplicarea în 
rilor Plenarei C.C. al 
28 noiembrie.

In continuare tov. 
arătat că vor avea

semnul luptei 
viată a hotărî- 
P.M.R. din 26—

Schiorii și patinatorii sovietici participă 
la primele concursuri internaționale ale anului

Schiorii și patinatorii fruntași din 
U.R.S.S. participă azi și mîine la nu
meroase concursuri internaționale. 
Astfel, echipa de patinaj viteză a ora
șului Leningrad (în care figurează 
Boris Șilkov, 
va ș. a.) a 
va participa 
ternațional.

Mîine va
primul concurs internațional de schi 
din actualul sezon în U.R.S.S. La în-

V. Kozlov, Tamara Rîlo- 
plecat în Finlanda, unde 
la un mare concurs in-

avea loc la Sverdlovsk

treceri participă schiori valoroși ca 
Hakulinen (Finlanda), Hagergerd 
(Norvegia), Matheus (R. Ceh.), Pavel 
Kolcin, Eroșina (U.R.S.S.). ș.a.

La 10 și 11 ianuarie, pe patinoarul 
stadionului Dinamo din Moscova se 
vor întrece reprezentativa orașului 
Moscova și formația Norvegiei. Cu 
mare'interes este așteptată disputa în
tre campionul mondial absolut Oleg 
Goncearenko (U.R.S.S.) și norvegia
nul Johanssen.

tuit din elemente tinere ca Radu Ne- 
gulescu, Maria Alexandru, Mariana 
Barasch, Tiberiu Covaci campioni 
europeni de juniori, Adalbert Rethi, 
Marius Bodea. 
experimentați 
Popescu, Geta 
etc. Fără îndoială, confruntarea de 
la sfîrșitul săptămînii viitoare va 
constitui o bună ocazie pentru repre
zentanții tinerei generații de tenis de 
masă de la noi de a-și îmbogăți cu
noștințele, de a face un folositor 
schimb de experiență.

Ca o noutate a campionatelor in
ternaționale menționăm faptul că la 
Constanța, pe lîngă întîlnirile in ca
drul celor cinci probe individuale, se 
vor mai desfășura și probe pe echipe. 
Astfel, în prima zi, vineri, va avea 
loc un turneu masculin și feminin la 
care vor lua parte 9 formații de bă
ieți și 8 de fete. In ambele probe se 
va juca în echipe sistem Cupa Cor- 
billon (4 meciuri de simplu și unul 
de dublu). Echipele au fost împăr
țite în cîte două serii :

BARBAȚ1, seria l: R.P.R. 1, R.P.U. 
II, R.D.G., Suedia; seria II: R.P.R. 
II, R.P.U. I, R.P.F.L, R.P.P., R.P.B.

FEMEI, seria I: '
II, Suedia, R.P.P.; 
R.P.U. I, R.D.G.,

Cîștigătoarele din 
(băieți și fete) vor

După terminarea 
echipe, sîmbătă 17 
ianuarie i 
individuale la simplu femei, 
bărbați, 
și dublu mixt. La dublu mixt Ma. . 
Alexandru va face pereche cu Berc-: 
zik, iar Mariana Barasch cu Marko- 
vic II.

Ediția 1959 a internaționalelor 
noastre de tenis de masă va avea o.„ 
avanpremieră. Intr-adevăr, joi cu În
cepere de la ora 19, tot în sala spoi
turilor de la Constanța, se vor întîlni 
reprezentativele feminine și mascu
line ale R.P.R. și Suediei. Aceste par-i 
tide vor constitui o revanșă a meciu
rilor susținute la începutul lunii de
cembrie de aceleași echipe la Orebio 
(Suedia). Intîlnirea masculină se va 
juca sistem Cupa Swayhiing adică 
formații alcătuite din 3 jucători, iar 
la fete se va disputa după formula 
Cupei Corbillon. Pentru aceste me
ciuri, echipele noastre vor fi formata 
din următorul lot de jucători și ju
cătoare: Popescu, Negulescu, Covaci, 
Rethi, Bodea, Maria Alexandru, Ma
riana Barasch, Geta Pitică, Mana 
Biro.

Dintre sportivii mai 
remarcăm pc Mircea 

Pitică, Maria Biro

seria II:
R.P.P.,

R.P.R. I, R.P.U. 
seria II: R.P.R. 11, 
R.P.B.

cele două serii 
disputa finala.

concursului pe 
.... ...... .. și duminică 18 
se vor desfășura meciurile 

simplu 
dublu femei, dublu bărl

Astă seară la Mulhouse

Intilnirea te baschet Franța —R. ?. Romînă
telefon de la 
locală acordă

iede ral ia rornină de hochei și pa
tinaj a făcut cunoscut comisiei de or
ganizare a campionatului mondial 
pe anul 1959 că echipa reprezentativă 
a R. P. Romîne va lua parte la a- 
ceastă întrecere.

După cum a fost anunțat, campiona
tul mondial de anul acesta se organi
zează în R. Cehoslovacă, în mai multe 
orașe. Echipa țării noastre va participa 
la categoria B a campionatului.

H4NDBAL IA 7
• Dinamo 

mîine
București joacă 
la Zagreb

de handbal Dina- 
urmează să sus-

Virgil Trofin a 
loc manifestări 

cultural-artistice și sportive în cinstea 
Festivalului de la Viena.

MULHOUSE 9 (prin 
trimisul nostru). Presa 
un deosebit interes întîlnirii internați
onale Franța — R.P.R., care se dis
pută sîmbătă în localitate. Acesta este 
primul joc dintre selecționatele Fran
ței și R. P. Romîne ,după victoria re
alizată de echipa țării noastre asupra 
celei a Franței, la campionatele euro
pene de la Sofia. Antrenorii, jucătorii,

ninifinimiiniinnmininm

Joi seara, echipa 
mo București, care 
țină rutine primul joc in „Cupa Cam
pionilor Europeni", a părăsit Capitala 
Indreptlndu-se sore Zagreb, unde va 
întilni formația Partizan* Bjelovar. 
Intui hăndbaliștilor bucureșteni cu
prinde următorii jucători: Redl, Ilie 
Alexandru, Covaci, Ivănescu, S. 
P'ompiliu, T. Ristoi, L. Popescu, C. 
Tănăsesc-u, H. Zikeli, II. Camili, C. 
Bădutescu și Costache Mircea. Echi
pa este însoțită de antrenorul Vlase 
Oprea.

4 • Echipa masculi-
BASCHET nă a R.P. Polone a 

! susținut recent un
i meci la Tel Aviv cu selecționata 
' Israel. Victoria a revenit baschetba- 
ț liștilcr polonezi cu scorul de .58-41 
I (J5-12).
1 • Intre 16 și 30 ianuarie va avea loc 
? în Chile campionatul mondial de bas- 
J chet. Meciurile, preliminarii se vor 
î desfășura în trei orașe. In orașul 

Conception vor avea loc meciurile 
grupei A (S.U.A., Taivan, Argentina 
Și R.A.U.), în orașul Temuco se vor 
disputa întîlnirile din grupa B 
(U.R.S.S., Brazilia, Mexic și Canada) 
iar în orașul Antofagaata sînt pro
gramate meciurile grupei C (Filipine.

Porto Rico și R. P. Bulga-

SCURT
două țări au fost reprezentate de cîte 
doi luptători la fiecare cătegorie. Vic
toria a revenit reprezentativei Sue
diei cu 18-14. Cea mai mare surpri
ză a furnizat-o
Frey (Suedia) „.......     ._
goria ușoară pe campionul olimpic 
Mâkinen. De
au obținut —■ 
victorie asupra

„veteranul" 
care a învins

Gustav 
la cate-

suedeziimenționat că
după 4 ani — prima
Finlandei.

Uruguay, 
ria).

LUPTE
sice ale

NATAȚIE
desfășurare. 
1650 yarzi

a In Australia se
zonul de înot în aer 
liber este în plină 

Use Konrads a înotat 
(1508,27 m) în 19:58,9

ceea ce reprezintă un nou record 
mondial al distanței. Vechiul record1: 
Sylvia Ruska (S.U.A.) 20:02,4. In

'cadrul unui alt concurs, desfășurat 
la Sydney, Use Konrads a obținut 

Finlandei șl Suediei. Cele rezultatul de 2:18,7 pe 220 yarzi bras.

3 Recent s-au întîl- 
nit la Stockholm e- 
chipclc de lupte cla-

tehnicienii și amatorii de baschet din 
localitate așteaptă cu nerăbdare această

Novacek, unul din componența de bază 
ai reprezentativei noastre, in plină 

acțiune

partidă, în care ei speră ca reprezen
tativa Franței să se revanșeze.

Echipa Franței s-a pregătit intens 
de mai multă vreme și jucătorii care 
alcătuiesc lotul se află într-o formă 
foarte bună. Antrenorul echipei, fostul 
căpitan al naționalei franceze, Bușitei, 
a alcătuit un lot cuprinzînd cei mai 
în formă jucători și anume : Antoine, 
căpitan al echipei, 'Beugnot (2,07 m), 
Monclar, Chavet, (coșgeterul campio
natului francez), Vinson. Degas, 
Christ, Baltzer. Grange. Mayeur, Vil- 
lecourt, Bai.Uet. înălțimea medie a 
echipei franceze este de 1,93 m.

Deși au făcut un drum obositor, ju
cătorii romîni manifestă optimism șicătorii romîni manifestă optimism și 
încredere. în privința comportării lor. 
Antrenorul, prof. C. Herold, contează 
ca echipa să practice un joc de valoa
re, eficace, prin care, reprezentativa 
țării noastre să obțină un rezultat cît 
mai bun. Lotul romîn, a cărui medie 
de. înălțime este de 1,86 m., este al
cătuit din: Folbert. căpitan al echi
pei, Nedef, Fodor, Em. Niculescu, No- 
vacek, Cucoș, Costescu, Ganea, Cr. 
Popescu, Nosievici și Caragheorghe. 
Jucătorii rommi au efectuat aseară un 
antrenament de acomodare cu sala în 
care vor susține partida cu Franța.

întrecerea se va desfășura sîmbătă 
la ora 21 (ora Franței) în Palatul 
Sporturilor din Mulhouse. Mulhouse 
este un oraș cu o puternică tradiție 
în baschet, iar Pailatul Sporturilor din 
localitate este una din cele mai fru
moase săli de sport din Franța.

Ca arbitri ai jocului vor funcționa 
Pfeuti (Elveția) și Doskoeiil (R. Ceho
slovacă).

MIRCEA COSTEA


