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important pas înainte 5 BBrâQ
pe drumul întăririi s
și dezvoltării Uniunii t

de Cultură Fizică și Sport] Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romîna
acti- 
țară 

au primit cu entuziasm Proiec
tul de Statut al Uniunii de Cultură 
Fizică și Sport — important pas îna
inte pe drumul consolidării acestei 
largi organizații de mase care cu
prinde astăzi peste 2.000.000 de mem
bri. In numeroase colective și cluburi 
sportive din Capitală și din alte orașe 
ale țării au loc întîlniri ale sportivilor 
și activiștilor sportivi, cu prilejul că
rora aceștia își exprimă adeziunea lor 
față de conținutul Proiectului de Statut.

Acest nou succes al mișcării noas
tre de cultură fizică și sport repre
zintă r.n puternic stimulent penlru 
sportivi și activiști sportivi, pentru 
toți acei care muncesc cu dragoste și 
abnegație în vederea îndeplinirii sar
cinilor cuprinse în llotărîrea Partidu
lui și Guvernului din 2 iulie 1957.

Proiectul de Statut înfățișează prin
cipalei.' sarcini ale mișcării sportive 
din țara noastră și subliniază rolul 
uriaș pe care sportul îl are în întă
rirea sănătății oamenilor muncii, în 
pregătirea acestora pentru muncă de 
înaltă productivitate și «pentru apăra
rea patriei. „Uniunea de Cultură Fi
zică și. Sport — se arată în Proiec
tul de Statut — contribuie prin ac
tivitatea sa la întărirea sănătății ce
tățenilor, la educarea membrilor săi 
ît jiritul dragostei față de scumpa 
noăStră patrie. Republica Populară 
Romîna, al atitudinii socialiste față 
de muncă, față de proprietatea obș
tească"... Sarcini deosebit de impor
tante revin Uniunii de Cultură Fizică 
și Sport în educarea sportivilor în 
spiritul internaționalismului proletar, 
al frăției între sportivii romîni și ai 
minorităților naționale din R.P.R. Prin 
activitatea sa, Uniunea de Cultură 
Fizică și Sport contribuie, de aseme
nea, la strîngerea și dezvoltarea le
găturilor de prietenie și colaborare 
cu Uniunea Sovietică și țările de de
mocrație populară, la stabilirea și 
dezvoltarea legăturilor cu celelalte 
popoare iubitoare de pace.

Chiar din primul capitol sînt su

MASELE DE SPORTIVI și 
viști sportivi din întreaga 
au nrimif cu ei " "

bliniate sarcinile ce 
Cultură Fizică și 
dezvoltării pe baze 
tutui în țara noastră, 
iestriei sportivilor noștri fruntași, înJ' 
întărirea bazei materiale a mișcării1» 
noastre sportive etc. J

Pentru realizarea importantelor o-A 
biective care stau în fața Uniunii de # 
Cultură Fizică și Spcrt iste necesar* 
ca membrii săi să desfășoare o mun-/ 
că intensă, să participe activ la or-? 
ganizarea și desfășurarea activității r 
sportive generale, să participe direct j 
la conducerea muncii sportive din fie- ț. 
care oraș sau comună. Iată de ce, 
Proiectul de Statut arată cu claritate* 
care sînt drepturile și îndatoririle . 
membrilor U.C.F.S., cere sînt orga
nele de conducere ale U.C.F.S., orga
nele locale etc., insistînd asupra or- 
ganizării și sarcinilor federațiilor spor
tive, asociațiilcr și cluburilor sportive.

Fără îndoială, fiecare din prevede-{/ 
rile Proiectului de Statut vine să cla
rifice o serie de probleme organiza-? 
torice, să sublinieze rolul și sarcinile 
fiecărui organ sportiv și, în general, 
să arate limpede cadrul organizatoric j 
în care se desfășoară activitatea spor- 
tivă din țara noastră. C

Sportivii și activiștii sportivi au 
datoria să dezbată pe larg în adună-1', 
rile de colectiv, în conducerile orga- /, 
nelor sportive, în adunările generale î 
sau în ședințele secțiilor pe ramură d.ă 
sport, Proiectul de Statut, să anali■ jj 
zeze fiecare capitol în parte și să j 
facă propuneri menite să îmbunată- 
țească acest proiect elaborat de alt
fel și pe baza numeroaselor sugestii i 
și propuneri venite din masele de 4 
sportivi și activiști sportivi.

Este de datoria fiecărui activist j 
sportiv sau sportiv să lupte în ace- C 
lași timp cu toată hotărirea pentru/ 
respectarea prevederilcr Proiectului dej 
Statut, pentru ca mișcarea noastră deS 
cultură fizică și sport să poată înre-z 
gistra astfel noi și importante succese 1 
în îndeplinirea sarcinilor de răspun-C 
dere ce i-au fost încredințate de Par-r 
tidul și Guvernul nostru. *
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Mîine, pe patinoarul artificial

Primele meciuri din campionatul republican 
de hochei pe gheața pe anul 1959

Mai multi activiști sportivi de la sate 
ne-au adresat întrebarea : „CUM SE 
ORGANIZEAZĂ O DUMINICĂ SPOR
TIVĂ" ? O întrebare firească ținînd 
seama că această formă de angrenare, 
în practicarea sportului, a tineretului 
sătesc a căpătat o mare extindere în 
ultimul an. Vom încerca să răspundem 
— folosind experiența primei „DUAII- 
NICI SPORTIVE" organizate în regiti-

Dinamism, forță, dltț’ză. Iată ce ne arată această fotografie prinsă cu ocazia urau meci disputat în cadrul 
campionatului republican pe anul 1953.

Amatorii de hochei pe gheață vor putea urmări, începînd de mîine, pe patinoarul artificial din Parcul „23 
August" pasionante jocuri în cadrul turului campionatului categoriei A pe anul 1959. (Foto: 1. Mihăică)

Pe de altă parte. însăși formula do 
disputare a campionatului pe anul 
1958 nu a fost dintre cele mai fericit 
alese, astfel că ea nu a putut servi în 
întregime competiției. Datorită acestui 
sistem de disputare cîteva echipe de 
valoare (Recolta M. Ciuc, Știința 
Cluj) au fost eliminate din turneul fi-' 
nai cu ușurință.

Cu totul alta este însă situația în 
privința campionatului pe anul 1959^ 
Cele șase echipe participante : C.C.A. 
București, Voința M. Ciuc, Progresul 
Gheorghieni, Dinamo Tg. Mureș, Re-, 
colta M. Ciuc și Știința Cluj se prrt

încă nu s-au stins ecourile întrecerii turneului final al campionatului 
republican de hochei pe gheață pe anul 1958 și iată că cele mai bune formații 
de hochei din țara noastră se vor prezenta, începînd de mîine, la startul unei 
noi și interesante competiții: turul campionatului categoriei A pe anul 1959.

Pentru cei care au urmărit activitatea desfășurată în ultimul timp pe 
patinoarul artificial apare evident că întrecerea care se va inaugura mîine se 
anunță mai echilibrată decît cea anterioară. Cauzele nu sînt greu de găsit.

Cum se organizează
® 11

nea Pitești, la comuna COTEANA din 
raionul SLATINA.

★
Mai.întîi a fost... inițiativa. Fără a- 

ceasta, nu s-ar fi făcut nimic. De unde 
a venit ? Tineretul din Coteana dorea 
o astfel de sărbătoare sportivă și or
ganizația U.T.M. s-a făcut ecoul aces
tei dorințe. In numai două zile a fost 
pus la punct terenul de fotbal, s-a fă
cut tot prin muncă voluntară o groapă

DUMINICA SPORTIVA"?
de

C« Șt la Coteana, în comuna Domnești și în alte zeci și zeci de sate „Du- 
frunicile sportive" prilejuiesc întreceri pasionante urmărite — după cum se 

»• ■ vede in foto grafie — cu mult. interes.

de sărituri și s-a amenajat un teren 
volei. Deci, inițiativă dar și muncă en
tuziastă. Un arc de triumf — făcut din 
stîlpi frumos ornamentați cu frunze — 
a completat cadrul în care aveau să se 
desfășoare întrecerile. Arbitri s-au gă
sit imediat: profesorii din comună, bi
bliotecara satului și delegații raionului 
și regiunii U.C.F.S. O largă acțiune de 
mobilizare — făcută cu mult înainte — 
a tineretului, o intensă muncă de agi
tație (peste tot erai întîmpinat de afișe 
și panouri) au stîrnit nu numai inte
resul tinerilor sportivi care au și în
ceput să se pregătească, ci și al celor 
pe care aveam să-i întîlnim ca... spec
tatori. S-au făcut înscrieri, s-a stabilit 
programul întrecerilor și au fost trimise 
invitații tinerilor din comunele înveci
nate. Sporturile la care urmau să se 
întreacă tinerii ? lată doar cîteva din 
ele : fotbal, volei, handbal, ciclism, că
lărie, atletism și trîntă... Dar, cite 
jocuri (fuga în... sac, fuga cu oul în 
lingură etc.) n-au completat progra
mul oficial 1 Seara, la sfatul popular 
s-au discutat ultimele probleme. Mai 
aveau cîteva greutăți dar ele au fost 
învinse cu ajutorul organizației de par
tid și dimineața s-a dat startul. Era 
ora opt. Sute de tineri din Cotea- 
na, Brebeni, Isvoare și din alte comune 
și-au măsurat forțele și îndemînarea 
în concursuri care i-a făcut pe mulți 
spectatori să... arunce cu pălăriile în 
sus de bucurie, de entuziasm. Oamenii 
au uitat de masă, de orele care treceau 
pe nesimțite și cînd ultimul învingător 
fusese desemnat, peste Valea Cărămi
zilor începea să se așterne înserarea. 
A fost o zi de sărbătoare sportivă 1

Toate drumurile au dus în ziua a- 
eeea la terenul de sport. Pe dîinbul din 
drea,pta terenului se înșirase tot sa
tul. Flăcăi și fete erau urmăriți — în

In primul rînd, formațiile participan
te au avut ocazia în prima competi
ție să facă un bun „rodaj", să verifice 
alcătuirea liniilor și să tragă, deci, 
prețioase învățăminte privind felul în 
care s-au pregătit. De altfel, nu trebuie 
să uităm că pentru majoritatea echipe
lor, chiar participarea la campionatul 
pe anul 1958 a constituit, într-un a- 
numit fel, un bun mijloc de pregătire. (Continuare in pag. 4-a) (

Toată atenția muncii d 
a cotixațiilor

Seara, la sfatul popular

(Continuare irt pag. 6 2

e încasare

Paralel cu acțiunea de înscriere de 
membri în UCFS, activiștii sportivi 
desfășoară în întreaga țară și o sus
ținută muncă de încasare a cotiza
țiilor. Sînt multe colective sportive 
care cuprind zeci de cooperative; 
alte colective ale 
forestiere este, de 
asemenea, nevoie 
de o bună organi
zare a muncii dc 
încasare a cotizații 
lor. Firește, același 
lucru șt în marile ________ ______ ____ . ---- T. .
unde numărul membrilor UCFS este pot mîndri cu frumoase realizări îni 
deosebit de mrre. Numeroși membri 
ai UCFS vin la sediul colectivului 
pentru a-și achita cotizația, alții î 
csnită pe responsabilul financiar 
foarte mulți — prin specificul locului de 
mEncă — nu se pot deplasa pînă la 
colectivul sportiv în oricare zi și ast
fel încasarea cotizațiilor întîrzie une
ori. In ultima vreme, activiștii spor
tivi și-au îmbogățit experiența și în

în
unor întreprinderi

acest domeniu de activitate și astăzi*,, 
în marile uzine munca de încasare a 
cotizațiilor se desfășoară mult mai 
organizat, situația fiecărui membru al1 
UCFS este ținută la zi etc. 
locuri încasarea cotizațiilor 
privita ca o simplă s'-rcină 

trativă și 
lăsată în

uzine sau fabrici

In acestei 
nu este 
admin s- 
nu esteț 

exclusivi-! 
tate în seama resort 
tului administrativa 
financiar.

Unele regiuni și raioane UCFS se

munca de încasare a cotizațiilor^ 
... Astfel, în regiunea Timișoara s-aii 
îl încasat pînă acum din cotizațiile spor-,

I ■ rxnrt rxr\C\ ' r»dar t ve aproape 375.000 lei, în regiunea 
Baia Mare peste 270.000, în regiunea 
Constanța peste 200.000 și în regiunea 
Hunedoara peste 210.000 lei. Exem
plele pot, desigur, continua cu re
giunea Ploești unde — datorită muncii

(Continuare în pag. 2)

? Activiști din consiliile colectivelor sportive! Depuneți toate e- 
> forturile pentru a organiza concursurile de șah, tenis de masă, hal- 

tere, gimnastică din cadrul Spartachiadei de iarnă a tineretului!
■> Sportivi! Membri al U.C.F.S.! Participați în număr cît mai mare 
o la întrecerile organizate cu prilejul primei etape a Spartachiadei 
!> de iarnă a tineretului!



Roadele organizării compefifiiîorde mase
în colectivul sportiv P. T

1 Colectivul sportiv „P.T.T." din Ca- 
’psta'ă poate fi socctit printre cele 
mai bune din țară, in ceea ce p'ivește 
activitatea^ pe care o depune pentru 
asigurarea succesului marilor compe
tiții de mase.

La fiecare ediție a Spartachiadei 
de vară șati de iarnă au fost mobi
lizați cite 5—600- de muncitori, teh
nicieni sau funcționari din Direcțiile 
P.T.T.R. Regională și a Capitalei, pe 
lingă care este organizat acest co
lectiv. Preocuparea pentru.-o cit jnai 
bună- organizare a întrecerilor " de 
mase.
sal 
roadele. 
Spartachiadei 
trecut a 
de handbal pentru echipe feminine. Re
zultatul ? Din 
parte, secția

ase. pentru o largă mobilizare a 
Variaților nu au întîrziat sa-și arate

Spre exemplu, 
de Vară 

fost organizat

cu
de

un

formațiile care au luat 
de handbal a colecti-

Iz ce stagnează 
activitatea sportivă

la colectivul
„£aminorui“ ?

ora-1 Printre colectivele sportive ale 
șului Roman se numără și cel orga
nizat pe lingă fabrica de țevi. La 
multe din întrecerile desfășurate în 
ultimul timp în orașul Roman echi
pele colectivului sportiv „Laminorul" 
s-au prezentat bine pregătite, obținînd 
de cele mai multe ori rezultate re
marcabile.

Și în ceea ce privește activitatea 
sportivă de mase realizările colecti
vului sportiv „Laminorul" sînt la fel 
de frumoase. Cei peste 700 de mem
bri înscriși în U.C.F.S. au avut asi
gurate pînă nu de mult condiții de a 
putea participa la multe întreceri spor
tive organizate de colectiv. Datorită 
acestui fapt — preocuparea 
sigiirarea unei permanente 
compettționale în sportul de

pentru a- 
activități 
mase —

în ultimul an au luat ființă noi secții 
pe ramură de sport, iar cele vechi au 
fost întărite considerabil prin promo
varea unor clemente tinere și talen
tate.

Din păcate, de o bucată de timp, 
în activitatea sportivă de mase a a- 
cestui colectiv se observă o stagnare. 
Spre exemplu, despre organizarea în
trecerilor Spartachiadei de iarnă — 
competiție în plină desfășurare — nu 
se vorbește încă la colectivul sportiv 
„Laminorul". Oare muncitcrii, tehni
cienii și funcționarii acestei importan
te unități de producție nu mai doresc 
să-și dispute întiietatea la șah, tenis 
de masă sau trîntă ? Desigur că nu 
acesta este motivul. Cauza acestei 
stagnări trebuie căutată în slaba ac
tivitate a consiliului colectivului spor
tiv, care în ultimul timp este și des
completat. Lipsit de aportul unui con
siliu activ, fără un număr suficient 
de membri, colectivul sportiv „La
minorul" Roman nu poate asigura 
membrilor săi o rodnică activitate 
jșportivă.
• Este 
șenesc 
ția, să 
pentru 
sportiv
vină un colectiv sportiv fruntaș în 
sportul de mase.

și de datoria consiliului oră- 
U.C.F.S., care cunoaște situa- 
ia cele mai grabnice măsuri 

ca in scurt timp colectivul 
„Laminorul" Roman să rede-

COMUNICAT
Se aduce la cunoștința pose

sorilor de legitimații de toate 
categoriile eliberate de U.C.F.S. 
Consiliul General pentru libera 
— intrare la manifestațiile spor
tive că, pentru prelungirea vala
bilității acestora pe anul 1959, 
sînt obligați să le depună pen
tru viză la Secretariatul Consiliu
lui General U.C.F.S. din str. Va- 
s le Conta nr. 16, între orele 11 
și 16 în zilele lucratoare.

Depunerea legitimațiilor pen
tru vizare se va face cu începe
re de la 15 ianuarie 1959 pînă la 
31 ianuarie 1959.

o echipă în 
găsesc cîteva

vului a selecționat 
rîndtirila căreia se 
elemente talentate, cum ar fi opera
toarele Ioana Stoev și Cornelia Sto- 
ian. Acum aAeastă echipa Dace cu 
regularitate^ antrenamente și participă 
în campionatul Capitalei. Dar,' dacă 
secția de handbal s-a îmbogățit cu o 
nouă echipă, nu mai puțin „cîștigate" 
au fost și alte secții în care au apă
rut, elemente noi. In .echipa masculină 
de volei a fost promovat tehnicianul 
Alexcuulru Ionescu, în cea feminină de 
volei ■ telefonista 
în cea de fotbal 
Ion Scriba.

In prezent, la 
„P.T.T." sînt în

Aurora R As pop', iar 
instalatorul de rețele

colectivul sportiv 
plină desfășurare în

trecerile Spartachiadei de. iarnă. La 
șah se întrec 80 de concurenți, iar 
la tenis de masă 100. De tm mare 
succes s-au bucurat și concursurile 
de haltere. Numai la prima competiție

I. București 
au participat 80 de tineri muncitori 
din secțiile rețele și instalații. între
cerea lor a stîrnit un interes deosebit 
și a prilejuit descoperirea unor ele
mente 
citorul 
numai 
ridice 
kg.!

Succesul concursurilor de 
determinat consiliul colectivului (pre
ședinte D. Chiose) de a înființa o 
secție pentru această disciplină spor
tivă. Cu alte cuvinte activitatea co
lectivului se va dezvolta, numărul 
secțiilor mărindu-se, iar cei care au 
îndrăgit acest sport cu prilejul Spar
tachiadei de iarnă vor putea să prac
tice halterele în cadrul noii secții. Iată 
dar cît de bogate sînt roadele per
manentei preocupări pentru organiza
rea în bune condițiuni a marilor com
petiții de mase!

foarte talentate, cum ar fi nmn- 
Șt. Peteu, care deși 
60 de kg. a reușit

de 27 de ori haltera

cîntărește 
totuși să 
de 30 de

haltere a

Toată atenția muncii 
de încasare

(urmare din pag. 1) 
susținute dusă în colectivele sportive 
— s-au încasat cotizații de aproape 
320.000 lei, cu regiunea Galați — 
peste 220.000 lei etc.

Numeroase sînt și raioanele care
s-au evidențiat în acțiunea de înca
sare a cotizațiilor sportive. Rezultate
foarte bune au fost obținute în raioa
nele Vatra Dornei, Rădăuți și orașul
Suceava, Codlea, Făgăraș, orașul Sibiu, 
raionul Săcuieni și Orașul Stalin etc. 
Activiștii sportivi din aceste raioane 
și orașe au avut o strînsă legătură cu 
terenul în tot timpul ultimelor luni, 
au știut să găsească și să folosească 
cele mai eficace mijloace de agitație 
și propagandă și, în același timp, au 
organizat în cele mai bune condiții 
munca de încasare a cotizațiilor. Este 
normal că în aceste raioane și orașe 
«-a realizat totodată o mai strînsă le
gătură a membri'or UCFS cu colec
tivele sportive, cu organele UCFS lo
cale, fapt care își are importanțe sa 
deosebită și reprezintă o chezășie în 
plus că, în curînd, vor fi consemnate 
aici noi și însemnate victorii.

Sumele realizate din încasarea co
tizațiilor la timp și de la toți mem
brii UCFS contribuie în mod direct 
la întărirea colectivelor noastre spor
tive, la dezvoltarea bazei materiale 
(terenuri, echipament, materiale spor
tive etc.).

toate aceste lucruri sînt binecunos
cute de activiștii sportivi din întreaga 
țară. Majoritatea dintre ei le aplică 
cu succes în munca de fiecare zi și 
drept rezultat pot raporta că în multe 
colective sportive toți membrii UCFS 
sînt cu cotizația la zi, că din sumele 
încasate s-au cumpărat însemnate 
cantități de materiale și echipament 
necesare dezvoltării activi tați de mase, 
că s-a mai amenajat un teren de 
volei sa.ii baschet, o sală sau o arenă 
de popice. Iată însă că nu la fel stau 
lucrurile în alte părți, în alte orașe 
sau raioane. Munca de încasare a 
cotizațiilor se desfășoară cu mu te lip
suri în orașul Oradea, raioanele Lunca 
Vașcăului și Aleșd, Șiret și Dorohoi, 
Cărei etc. in raioanele Urziceni, Sna- 
gov, Curtea de Argeș, Cimpulung (re
giunea Pitești), Slatina și altele, coti
zațiile mi fost încasate în mică mă
sură, peste 30 la sută din colectivele.

a cotizațiilor
sportive sătești neavînd pînă acum 
nici un fel de realizări în acest im
portant domeniu de activitate. In 
aceste condițiuni, nu este de mirare 
că în unele colective sportul se prac
tică sporadic, neorganizat, că în ge
neral activitatea sportivă nu s-a dez
voltat pe măsura posibiLtăți'or exis
tente.

In noul an de muncă, acțiunea de 
încasare a cotizațiilor trebuie intensi
ficată, activiștii sportivi pu.nînd a- 
ceastă problemă în centrul preocupă
rilor lor. îndeplinirea acestui obiectiv 
va însemna în același timp o prețioasă 
contribuție ,1a consolidarea succeselor 
realizate de mișcarea noastră sportivă 
în anul trecut, o contribuție la întă
rirea Uniunii de Cultură Fizică și 
Sport, a colectivelor și cluburilor 
sportive.

EXEMPLUL SPORTIVILOR RE Ș!ȚENI

Inițiativa tinerilor metalurgiști reși- 
țeni pornită sub lozinca „Să gospo
dărim cu grijă metalul" a luat o mare 
amploare. Printre inițiatorii acestei 
acțiuni patriotice se numără și o se
rie de sportivi. Tinărul fotbalist Va
lentin Oșan, handbalistul Vasile Bur- 
ducea, luptătorul Constantin I.lipșa, 
halterofilul Vasile Codrin, handbalis
tul Arnold Ferenschiitz, a cărui ino
vație a dus la economisirea unei mari 
cantități de oțel, sîat exemple demne 
de urmat la locul de producție. De 
curînd, tinerii metalurgiști din Reșița, 
printre care se numără mulți sportivi, 
au economisit 4.875 tone metal, depă
șind cu 1800 tone angajamentul luat. 
Din metalul economisit se pot construi 
18 locomotive

GH.
C.F.R. seria
DOBRESCU,

150.000.
coresp.

RASPLATA CELOR MAI BUNI i
avut locDe curînd, la Constanța a 

într-un- cadru festiv decernarea tri- 
courilor de campioni regionali la a- 
tletism pe anul 1958. Printre cei care 
au primit această distincție se numă
ră și Paraschiva Simionescu, cam
pioană a țării la aruncarea discului, 
aruncătorul de ciocan .Victor Albu,

U.C.F.S. București

i

lasînd lucrurile să meargă la în- 
timpiare (cazul comunelor Drăgă- 
nești-Vlașca, Ghimpați.Crovu, Nai- 
pu, Bălăria — unde mi erau or-, 
ganizatc colective sportive, cu toate 
că tineretul sătesc era dornic să 
facă sport). Ce măsuri s-au hiat 
pentru îndreptarea acestor lipsuri ? 
Nici una.

Mai mult chiar. In ultimele luni 
ale anului trecut, instructorii consi
liului regional au fost plecați pe 
teren. Cu acest prilej au fost vizita
te aproape toate raioanele regiunii, 
mergîndu-se și în colectivele spor
tive.

)

In regiunea București activitatea 
sportivă nu se dezvoltă încă sufi
cient de bine. Un singur exem
plu este elocvent: la sfîrșitul 
anului trecut regiunea București 
nu și-a putut îndeplini angajamen
tul cu privire la înscrierea de noi 
membri în U.C.F.S.

Ar.alizînd recent această situație, 
consiliul regional U.C.F.S. a luat în 
discuție munca sectorului orgafliza- 
toiic. Și ‘ aceasta nu întîmplător, 

' deoarece s-a plecat de la faptul că 
lipsurile manifestate în munca aces
tui sector influențează direct slaba 
dezvoltare a întregii activități spor
tive din regiune.

Defectuoasa organizare a muncii 
îil cadrul sectorului organizatoric, 
de activitatea căruia răspunde

' vicepreședintele consiliului regio
nal, Ion Păușati, a fost una din 
principalele cauze care a determi
nat cala sfîrșitul anului trecut 
consiliul regipnal U.C.F.S. să nu 

i se poată prezenta cu rezultate po
zitive.

Deficiențele din munca sectorului 
organizatoric au făcut ca, în ciuda 
faptului că o scrie de aspecte nega
tive din activitatea consiliilor raio
nale au fost sezisate la timp, totuși 
să nu se ia măsuri pentru lichida
rea țor. Se șt:a, spre exemplu, că în 
raionul Giurgiu activul nu merge 
pe teren, că în raionul Sloboz a nu 
există o unitate de vederi între cei 
doi activiști salariați, că președin
tele consiliului raional Alexandria, 
V. Baicu, fiind nou în muncă tre
buie instruit, că în raioanele Dră- 
gănești, Zimnicea și Oltenița ac
tiviștii salariați nu își fac datoria,

însemnări din
• In majoritatea satelor și comu

nelor din raionul Tg. Mureș întrece
rile din cadrul Spartachiadei de iarnă 
a tineretului se desfășoară intens. 
Astfel, în comuna Miercurea Niraj, au 
participat la competiții peste 380 con
curenți. Cele mai multe întreceri 
fost organizate la șah și tenis 
masă. Zilele trecute, tinerii din

au 
de

- co"
munele Band și Miercurea Niraj au

La întoarcerea acestor instruc-
tori nu s-a organizat însă
nici o ședință în care să
se analizeze constatările fă-
cute pe teren șț măsurile c.are
trebuie luate. A fost suficient doar
faptul că ei s-au deplasat ș i că,
acolo unde au avut timp și posibi
lități, au rezolvat pe loc o serie de 
probleme? Firește că nu. Discuta
rea în colectiv a tuturor lipsurilor 
sezisate în activitatea sportivă din 
regiune ar fi putut constitui un prim 
pas spre lichidarea lor. De aseme
nea, instructorilor consiliului regio
nal nu le-au fost repartizate anumite 
raioane de care să răspundă. Dato
rită acestui fapt activitatea lor de 
teren nu s-a desfășurat planificat, 
în funcție de nevoile consiliilor ra
ionale, ci mai mult ia întîmplare.

Toate aceste deficiențe din munca 
se'torului'organizatoric al consiliu
lui regional U.C.F.S. București t 
buie lichidate în cel mai scurt timh. 
Sîntem siguri că vom primi atunci 
vești îmbucurătoare în legătură cu 
desfășurarea activității sportive în 

satele și orașele regiunii București.

carnetul corespondentului...
participat la primele concursuri de 
schi în cadrul centrelor care au luat 
ființă aci pentru inițierea începătorilor. 
In unele comune din raion se observă 
însă, în general, o delăsare în ceea 
ce privește organizarea întrecerilor de 
gimnastică, haltere, și trîntă.

ION PĂUȘ-corespondent

ducție la Atelierele Centrale I.T.B. a 
fost primită cu multă bucurie de mun
citori. începutul a fost făcut cu S«l- 
tqrul bobinaj, urmînd ca în scurt timp 
gimnastica de producție să fie intro
dusă și la Sectorul strungărie.

, ST. CIOBANU-corespondcnt

® Introducerea gimnasticii de pro-

A fost format cercul
de cercetări științifice din Petroșani

La Petroșani a fost format cercul 
experimental de studii și cercetări in 
domeniul activității sportive din raio
nul Petroșani și subcomisia de cerce
tări din cadrul colegiului antrenorilor 
de fotbal din localitate.

Crearea cercului de cercetări și a 
subcomisiei reprezintă un eveniment de 
seamă pentru sportul petroșenean.

Cercul de cercetări, care a fost creat 
la cererea antrenorilor, cuprinde pe 
cei mai buni tehnicieni din sporturile

practică la Petroșani: Andreicare se
Șepci la fotbal, llie Munteanu și Nicu- 
lae Barabaș la schi, Valentin Carasi- 
niu la lupte, Virgil Pintea și Joan 
Fane la atletism. Președintele cercului 
a fost ales iov. Gheorghc Cobzuc, iar 
secretar prof. Mihai Pintea. Din sub
comisia colegiului antrenorilor de fot
bal fac parte Vasile Lazăr, președinte, 
Andrei Șepci, Adalbert Papp, Mihai 
Nemeș și Dumitru Cricovan.

a La Bistrița, în clubul Victoria, al 
meșteșugarilor cooperatori, activează 
712 membri U.C.F.S. (d.n 730 coope
ratori cîți sînt în oraș). In ce’e 9 
secții pe ramură de sport (nt!e4:Mii, 
fotbal, natație, popice, șah, schi, 
de masă, 
sportivi. Preocuparea principala a co
lectivului sportiv „Victoria" este 
dreptată în direcția -organizării temei
nice a activității de mase.1bV.tfel, ul
timele concursuri de casă inter-coope- 
rative, organizate luna trecută la tenis 
de masă, șah și popice s-au bucurat 
de un deosebit succes. Recent, la pri
mele întreceri ale Spartachiadei de 
iarnă a tineretului au participat peste 
300 tineri. Ca o realizare importantă a 
colectivului sportiv de aci, se poate 
aminti de introducerea gimnasticii de 
producție la cooperativele „Tîinplarul" 
și „încălțămintea".

O. BERBECARU-corcspondent

13
tir și volei), activează z5O

in-

Vești din tară
900 posibile. Locul I la categoria 
planoare i-a revenit cunoscutului 
concurent Ștefan Benedek (Cluj) cu 
755 p. La categoria acrobatelor, Gh. 
Cosma (Oradea) s-a clasat pe locul 
I, în timp ce la propulsoare în frun- 

clasamentului s-a situat Alexan- 
Bedd (R.A.M.) 667 p.

ILIE GHiȘA 
corespondent regional

REALIZĂRILE UNUI TINAR 
COLECTIV SPORTIV

Colectivul sportiv „Vînătoru!" 
reușit ca în cîteva luni de activitate 
să devină fruntaș în raionul Craiova. 
Unul din succesele sale îl constituie 
numărul 
U.C.F.S., 
fiind cu

Filiala 
Craiova, 
acest colectiv, și-a îndeplinit planul 
pe anul 1958 încă de la 15 noiem
brie, iar în momentul de față acest 
plan a fost depășit cu 2000 kg. carne 
vînat.

R. SCHULTZ, corespondent regional

săritoarea în înălțime Ileana Jură 
și alergătorul V. Doinolescti — 
tivi cu care atletismul constănțean 
mîndrește. Totodată s-a înmînat 
signa de atlet școlar unui număr 
6 sportivi.

B. LIVIU, corespondent

CONCURS DE AEROMODELE LA
ORADEA

seu 
r- 
se 
iu
de

tea 
dru

Cu cîtva timp în urnă a avut loc în 
localitate primul concurs de acro- 
modele la care au participat sportivi 
de valoare din Timișoara, Tg. Mureș, 
Cluj, Oradea și Salonta. Pentru buna 
organizare a acestui concurs, care a 
fost dotat cu „Cupa de toamnă1 
miletul 
șenesc 
licitări.

Deși 
cestui gen de întreceri, rezultatele ob
ținute au depășit așteptările. La ca
tegoria motomodele aeromodelistul 
Otto Hintz (R.A.M.) a obținut col 
mai bun rezultat: 900 puncte did

co- 
organizatoric regional și oră- 
A.V.S.A.P. Oradea merită fe-

a

de 500 membri înscriși în 
marea majoritate dintre ei 

cotizația achitată la zi.
de vînătoare a raionului 
pe lingă care funcționează

O REUȘITA ACȚIUNE PENTRU 1 
POPULARIZAREA SPORTULUI

1
In scopul popularizării diferitelor 

discipline sportive în rîndul țăranilor 
muncitori consiliul raional U.C.F.S.- 
Mediaș a organizat recent în comuna 
Ighișul Nou o reușită „Duminică spor
tivă".

Manifestațiile sportive au început 
de sîmbătă după-amiază, cînd echipa 
locală de fotbal a învins formația ar
bitrilor din Alediaș cu scorul de 7—4. 
După meci, spectatorii și sportivii s-au 
îndreptat către căminul cultural, unde 
au asistat la un frumos program cul- 
tural-sportiv. A doua zi, programul a 
continuat cu întrecerile celor peste 50 
șahiști, în timp ce alți săteni își dis-: 
putau întiietatea Ia aruncarea greiF 
tații, la lupte libere sau alergări pe 
distanțe scurte. La sfîrșitul întreceri
lor, tov. Kertes, președintele sfatului 
popular comunal, a mulțumit organi
zatorilor, asigurîndu-i că de acum 
înainte vor veni tot mai mu'.te fete 
și flăcăi pe terenul de spbrt.

PAN V1NTILA, coresp;
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CONSTANȚA:
Cinstind apropiata aniversare a Cen

tenarului Unirii Țăriior Romîne, comi
sia orășenească de popice Constanța 
a organizat o competiție dotată cil 
„Cupa 24 Ianuarie". Competiția .se 
bucură de particip rea a 7 echipe 
masculine și 3 feminine.

Printre colectivele care au răspuns 
cu multă însuflețire la inițiativa orga
nizării acestei competiții, se numără 
„Feroviarul, Aurora, Farul, Munca și 
Panificația.

0
LIV1U BRUCKNER

corespondent
[ TG. MUREȘ:

' Cu prilejul sărbătoririi- Centenarului 
Unirii Țărilor Romîne, comisiile pe 
ramură de sport din Regiunea 
Autonomă Maghiară organizează o 
serie de întreceri sportive dotate cu 
„Cupa Centenarului Unirii", în toate 
orașele și comunele regiunii la volei, 
șah, handbal, baschet, tenis de masă 
și schi. întrecerile 
fășurare și ele se 
de 24 ianuar'-

sportive organizate în orașul nostru tn 
cinstea zilei de 24 ianuarie se numără 
și turneul de handbal-redus, inițiat de 
către comisia regională de specialitate. 
Turneul se va desfășura în zilele de 
24 și 25 ianuarie și la el vor participa 
numai formații de tineret (băieți și 
fete). Pînă acum și-au anunțat înscri
erea ech'pe din localitățile Sibiu, Me
dii ș, Făgăraș, Sighișoara, Codlea și 
Orașul Stalin. Organizatorii vor de
cerna echipei cîștigătoare „Cupa Cen
tenarului Unirii". Pentru buna organi
zare a turneului, comisia regională 
de handbal a format o comisie alcă
tuită din profesorii de educație fizică 
C. Bîrleanu, C. Diaconescu și E. Tar- 
tier.

sini in curs de des- 
vor încheia in ziua

ION PAUȘ
corespondent

ORAȘUL STALIN:
0 Printre numeroasele manifestații

• Colectivul sportiv din comuna 
Bîrsa va organiza un concurs de volei, 
la care a invitat echipele Tractorul 
șl Rolitehmca din Orașul 
I.C.A.R. Măgurele și Bîrsa. 
roase premii vor răsplăti pe învin
gători, iar „Cupa Centenarului Unirii", 
care va ji decernată echipei clasate 
pe primul loc, a fost expusă într-o fru
moasă vitrină amenajată în localitate.

Stalin, 
Nurtie-

GH. MĂZGÂREANU si 
CAROL GRUIA 

corespondenți

Iolan Ja B a!a^z marea protagonistă a săriturii
In retrospectivele pe care le face 

«supra atletismului internațional al 
anului 1958, Sergio Neri de la zia
rul „Corriere dello Sport" din Roma 
scrie, printre altele, că: Elliot, Hari 
și Balaș au fost performerii absoluți 
ai anului trecut.

„...Balaș a avut un sezon de aur. 
Și cine v-ar putea spune că în cîteva 
zile, excelenta săritoare romîncă nu 
va face să ne parvină vestea unui 
nou rezultat extraordinar ? Ajunsă la
I, 83 m, ea a „jurat" să încerce să 
mai adauge încă 2 cm acestui rezul
tat..."

Intr-adevăr, în 1958 Iolanda Balaș 
a avut un sezon de aur! învingă
toare la toate cele 9 concursuri inter
naționale la care a participat, cîștigă
toare indiscutabilă la campionatele 
europene de la Stockholm, ea a mo
dificat de 5 ori tabela recordului lu
mii Ia săritura în înălțime, reușind 
cu 1,83 m cel mai valoros dintre re
cordurile mondiale feminine. Poate că 
nu este lipsit de interes să vă rea
mintim faptul că recordul de 1,83 m 
valorează 1173 p după tabela- interna
țională feminină și este echivalent 
următoarelor performanțe feminine:
II, 1 sec (100 m) ; 22,7 sec (200 m) ; 
2:02,5 ( 800 m) ; 10,3 sec (80 m g) ;

Iolanda Balaș in timpul săriturii la 1,83 m. — record mondial
(Foto: Th. Roibu)

La început de an

' Sala de festivități a fabricii era pli
nă pînă la refuz în acea zi de sfî-rșit 
de dxembrie. Muncitorii ascultau cu 
atenție raportul care vorbea despre 
roadele strădaniilor lor. „Fabrica 
-oastră — anunța vorbitorul — și-a 
.deplinit planul pe anul 1958 atit ca 

producție globală cît și pe sortimente". 
Vestea a fost primită cu ropote de a- 
plauze. Cei prezenți erau mulțumiți de 
rezultatele muncii lor. Și aveau de 
ce. Prin munca lor, muncitorii fabricii 
de zahăr „llie Pintilie" din Roman au 
dat patriei în anul 1958 mii de va
goane de zahăr.

Dar, o dată cu trecerea în revistă 
a acestor succese, harnicii muncitori 
ai fabricii de zahăr din Roman s-au 
gîndit și la viitor. îndemn spre noi 
victorii în muncă le este și lor — ca 
de altfel tuturor oamenilor muncii din 
patria noastră — Expunerea tovară
șului Gh. Gheorghiu-Dej la Plenara 
C.C. al P.M.R. din 26—28 noiembrie 
1958. Mai ales că lor, celor ce mun-

La Bocșa Vasiova

<io!ecti^! sportiv nu muncește
asa cum trebuie

cesc în acest domeniu, îndeplinirea 
sarcinilor planului de stat pe anuil 
1959 la cere în mod deosebit un efort 
mai susținut, o mai bună organizare 
a muncii, astfel îneît să poată da 
produse mai multe și de mai bună 
calitate.

„Să muncim astfel ca în anul 1959 
productivitatea muncii să crească cu 
5 la sută" propune un muncitor. „Eu 
cred că putem face ca planul de pro
ducție să fie depășit cu 1 la sută" —■ 
adaugă altul. Și așa, rînd pe rînd, 
muncitorii propun, iar 
rală se angajează ca 
fabrica de zahăr „llie 
să reducă nrețul de 
sută față de sarcina 
facă economii în valoare de peste 
800.000 lei...

, ★
Printre cei ce au vorbit atunci luîri- 

du-și importante angajamente au fost 
și mulți sportivi. Pentru că, în ma
rea familie a muncitorilor fabricii, 
sportivii ocupă un loc de frunte. Ei 
sînt apreciați de tovarășii de muncă, 
iubiți și ajutați de întregul colectiv. 
Și nu se putea ca la un asemenea 
prilej ca cel în care întreaga fabrică 
se angajează să muncească 
și mai bine, ei, sportivii, să 
parte.

I-am găsit, de altfel, pe 
sportivi ai fabricii „llie Pintilie' 
cind cu însuflețire în diversele secții 
ale fabricii. Unul dintre cei mai sîrgu- 
incioși este comunistul Ion Ungurea- 
nu, președintele colectivului sportiv.

adunarea gene- 
în anul acesta 
Pinti'lie“-Roman 
cost cu 0,5 la 
de plan, să se

mai mult 
stea deo-

vrednicii 
mun-

Lăcătușul mecanic Idn Ungureanu, un 
pasionat sportiv, jucător de popice, 
volei și tenis de masă, este un exem
plu de corectitudine și conștiinciozi
tate atît pe terenul de sport cît și 
în producție. Un alt sportiv la fel 
de harnic este candidatul de partid 
Ion Militarii, muncitor la instalații 
tehnico-sanitare. Deputat în circum
scripția orășenească, Ion Military, se 
numără printre cei mai buni jucători 
ai echipei de fotbal, care activează 
în campionatul orășenesc. Maistrul 
Nicolae Vasilat de la lăcătușerie, ju
cător de popice în prima echipă a fa
bricii. nu se lasă nici el mai prejos. 
Nicolae Vasilat obține însemnate re
alizări în munca de pregătire a ma
șinilor și a întregului utilaj pentru 
campania de plin sezon.

Sportivi fruntași în producție sînt 
mulți la fabrica de zahăr „llie Pin
tilie". Putem vorbi de toți ? Fără în
doială că nu. Dar nu putem încheia 
fără a aminti și de utemista Cecilia 
Muzee, campioană regională de tir, de 
candidatul de partid Iftimie Vladimir, 
trăgător, și de Constantin Ciofu, fot
balist, tineri de nădejde despre care 
toți tovarășii lor de muncă vorbesc cu 
deosebită dragoste.

Mai trebuie să arătăm că pentru 
succesele în producție, pentru inovațiile 
pe care le-au făcut, lăcătușul mecanic 
Ion Ungureanu și maistrul Nicolae 
Vasilat au fost distinși în anul trecut 
cu „Insigna de fruntaș în producție". 
O dată cu aceasta, ei au fost și pre- 
niiați de către fabrică.

6,84 m (lungime) j 17,15 m (greu
tate) ; 57,70 m (disc) ,' 61,10 m (su
liță). In sezonul trecut, Iolanda Ba- 
laș a dominat net proba de săritură 
în înălțime, reușind o serie de re
zultate excepționale. In această pri
vință, foarte elocventă este compa
rarea mediei celor mai bune 10 rezul
tate ale ei, cu media rezultatelor ce
lor mai bune 10 atlete europene ale 
anului trecut (mai puțin rezultatul 
ei) : 1,796 m față de 1,692 m.

Cele mai bune 10 rezultate ale Io- 
landei Balaș (1,83 m; 1,82 m; 1,81 
m; 3 X 1,80 m; 2 X 1,78 m și 
2 X 1,77 m) dau un total de 11.404 
puncte după tabela internațională, în 

punctelor celor mal 
europene (fără 

de 10.399 p.
IN ÎNĂLȚIME

al Europei : 1,80 m

timp ce totalul 
bune performere 
z uita tul ei) este

SĂRITURĂ
Recordul lumii și .. ___ t__.

landa Balaș (R. P. Romînâf Cluj 22.6.1958 ; 
în curs de omologare alte trei recorduri 
ale lol-andei Balaș : 1,81 m. Poiana Stalin 
31,7.1958 ; 1,82 m, Bucuroșii 4.10.1958 ; 1,83 
m, București 13.10.1958.
1,83 (1,76) Iolanda Balaș (R.P. Romînâ)
1,765 (1,75) Taisia Cencik (U.R.S.S.)
1,70 (1,70) Maria Pisareva (U.R.S.S.)
1,70 (1,62) Luiza Slobozanina (U.R.S.S.)
1,70 (1,60) Ludmila Na ba to va (U.R.S.SJ
1,68 (1,62) Inge Killian (R.F.G.)
1,68 (1,60) Sheila Card (M. Britanie)
1,68 ( - ) Tatiana Talșeva (U.R.S.S.)
1,68 (1,61) Margarita Noldje (U.R.S.S.)
1,67 (1,67) Dorothy Shirley (M. Britanie)

re-

lo-

>

sportiv, al cărui președinte 
Mușa, nu muncește așa cum

remedierea acestei situații,

Bocșa Vasiova este o localitate 
mică. Aici sînt însă cîteva întreprin
deri destul de mari — ca fabrica de 
cherestea, fabrica de bachelită, între
prinderea Minieră, „Gudronul" etc. 
unde, firește, muncesc mulți tineri 
care iubesc sportul. La intrarea în 
orășel, un frumos stadion îneîntă pe 
oricare nou venit Iată de ce te simți 
tentat să tragi concluzia că în această 
localitate trebuie să existe o intensă 
activitate sportivă. Dar nu este așa. 
La Bocșa Vasiova activitatea sportivă 
este departe de a fi satisfăcătoare, 
'datorită faptului că aci consiliul co
lectivului 
este tov. 
trebuie.

Pentru
feste necesar ca actualul consiliu al 
colectivului sportiv să-și analizeze cil 
seriozitate activitatea, să depisteze cu 
feuraj lipsurile, să procedeze la grab
nica lor eliminare. In primul rînd 
conduceaea colectivului sportiv trebuie 
să pună un accent deosebit pe buna 

, organizare a întrecerilor sportive din 
cadrul Spartachiadei de iarnă. Pentru 
continuitate în activitatea sportivă 
este necesar ca consiliul colectivului 
sportiv să inițieze numeroase compe- 
Itiții de mase (campionate ale colecti
vului sportiv, concursuri populare etc) 
în care să-i atragă pe toți tinerii din 
întreprinderile din localitate.

Gri. DOBRESCU
corespondent

al

1,67 (1,65) Mary Bignot (M. Britanie)
1,66 (1,64) Reinelde Knapp (Austria)
1,66 (1,62) Dini Hobers (Olanda) A

1956 1957 195» .
peste 1,80 m 0 0 1
peste 1,75 m 2 2 1
peste 1,70 m 3 2 3 i
peste 1,66 m 6 3 8

11 7 13 ‘
Media rezultatelor celor mai bune 10 aH

lete europene
1956 1,683 m 10.349 p după tabela 

ționalâ
internai

1957 1,689 m 10.355 p
1958 1,708 m 10.555 p

SĂRITURĂ IN LUNGIME
Europei : 6,35 014.

pesta 20.8.1956 și Melbourne 27.11.1956
6,28 (f —............. ........................... ........
6,21 (
6,16 (6,28)
6,14 (5,86)
6,13 ( - )
6,13 (5,99)
6,11 (5,96)
6,10 (5,92)
6,10 (5,90)
6,09 (5,93) .Maria
6,06 (6,17) Galina

Recordul lumii și , __r
Elsbieta Dunska-Kreszinska (Polonia), Buda-*- . .. ..____
6,28 (5,98) Ludmila Radcenko (U.R.S.S.) 

— ) Erika Fisch (R.F.G.)
Nina Kazmina (U.R.S.S.)
Liesel lakobi (R.F.G.) 
Marihe Djian (Franța) 
Valentina Saprunova (U.R.S.S.) 
Nelli Eliseeva (U.R.S.S.) 

*** * » (U.R.S.S.)
Lituieva (U.R.S.S.) 
slowska (Polonia) 

(U.R.S.S.)
1957 1958 l

2 2 j
10 10 t

20 12 12
celor mai bune 10 at-

peste 6,20 m
6,00 m--6,19 m

Media 
lete
1956
1957
1958

Aida Ciuko (U.R.S.S. 
Valentina 1* ‘

Ciastowska (Polonia) 
Bîstrova

1956
1
19

rezultatelor 
europene

6,158 m
6,111 m
6,145 m

10.241 p
10.148 p
10.219 p
ROMEO VILARA ,

fe urmele materialelor publicate:

Optimile de jittală ale 
campionatului republican de șah

Primele patru grupe ale campionatu
lui republicam individual de șah — faza 
optimi de finală — care s-au desfășurat 
recent în Capitală, au dat următorii 
cîștigători: grupa I: 1. M.A. Chiricuță 
10 p-, 2-4. N. Filițpescu, V. Țacu, P. 
Joița S’/î p.; 5. T. Chir ir 9 p., 6. Irina 
Tzitron 6 p., 7-8. A. Topa, C. Bîrzoi 
7'/2 P-; grupa a i-I-a; 1. Cr. Crăciun 11 p., 
2. Gh. Varabiescu 10 p., 3. M*. Tomesou 
9 p., 4-5. P. Macri, M. Cristea 8, 6. M'. 
Bălănel 7’/a p.» 7. E. Levi 7*/2 p.; grupa

a IH-a: 1-2. N. Dăneț, N. Boîcu 10 p.»
3-6. G. Erdeuș, P. Storojevski, C. Slu
jitorii, D. Oniceag &V2 p-; grupa a IV-a: 
1. I. Solomonovici 121/o p. 2. D. Gram 
10!/2 P» 3. V. Nădășan. 10 p., 4-5. Șt. 
Leuștean,, F. Tolocică 9'/2 p.» 6. P. Lucin 
8*/s P-, 7. N. Olaru &'/2’ p. Primii șase 
clasați din fiecare grupa s-au calificat 

în faza următoare a campionatului — 
sferturi de finală'.

D. MUNTEANU^corespondent

• In nr. 3255 al ziarului nostru, 
sub titlul „Prin Craiova, în căutarea 
gimnasticii de producție", era criticat 
consiliul regional U.C.F.S. Craiova 
pentru faptul că a raportat cifre ne
reale în ceea ce privește introducerea 
gimnasticii de producție în întreprin
derile din oraș și regiune.

In răspunsul pe care l-am primit de 
curînd, consiliul regional U.C.F.S. Cra
iova recunoaște justețea celor sem
nalate de ziar. De atunci, au fost 
luate măsuri concrete, introdueîndu-se 
gimnastica de producție în unele între
prinderi mari ca: fabrica de confecții 
,,Tudor Vladimirescu" din Tg. Jiu,
„Ceramica" Mofleni și Combinatul Li- 
vezi-Podari (ambele din raionul Cra
iova), întreprinderea Poligrafică 
1 din orașul Craiova și Fabrica 
Confecții Ada Kaleh 
Severin.

In viitorul apropiat, 
puns, gimnastica de 
introdusă și la uzinele 
„7 Noiembrie" ș.a.

©„Articolul „Mai multă exigență în 
munca de educație comunistă a sporti-

din raionul

nr. 
de
T.

se arată în răs- 
producție va iî 
„Electropatera",

DIN SUCCESELE SPORTULUI CRAIOVEAN

din tov.. loan Gîrteșteanu, 
Schultz, Stelian Mataizer,

Verestejan a raportat Ccmiletu- 
orășenesc de partid frumoa- 

realizări obținute de spor- 
orașului Craiova în anul 1958,

In preajma noului an, o delegație 
de sportivi și membri ai comitetului 
de organizare U.C.F.S. oraș Craiova, 
formată 
Romică
membri ai comitetului de organizare 
U.C.F.S., loan Verestejan, directorul 
școlii sportive de elevi și maestru al 
sportului la oină, Ecaterina Răileanu 
căpitana echipei de baschet Dinamo 
Craiova, Haidemari Wachsman cam
pioană R.P.R. la aruncarea suliței ju
nioare, Ioan Ferenț sportiv fruntaș și 
Gheorghe Scăeșteanu antrenor de fot
bal, a fost primită de către biroul co
mitetului orășenesc de partid Craiova.

hi cuvîntul său, maestrul sportului

Ioan 
lui 
sele 
tivii
remareînd numărul de peste 16.000 
membri ai organizației U.C.F.S., cei 
peste 11.000 de participant la cam
pionatele republicane, 13.000 de par
ticipant la Spartachiade, peste 300 
de sportivi clasificați etc. In înche
iere, vorbitorul — în numele activiș
tilor și sportivilor din orașul Craiova 
— a mulțumit Partidului pentru spri
jinul pe care îl acordă mișcării de cul
tură fizică și sport și per.tru grija ară
tată față de tineretul patriei noastre 
Jumdu-și angajamentul ca în anul 19§â

numărul de membri înscriși în U.C.F.S. 
să atingă la Craiova cifra de 20.000. 
De asemenea, să se depășească partici
parea la activitatea competițională de 
mase cu peste 
producție, cu 
fie introdusă 
ale orașului.

Din partea 
rășenesc de partid Craiova, tov. prim 
secretar Dumitru Ivanovici a urat spor
tivilor orașului Craiova noi succese in 
activitatea lor de îndeplinire a sarci 
nilor trasate de Hotărîrea Biroului Po
litic al C.C. al P.MR. din 2 iulie 1957.

I0AN. lESCOȚEANU, coresp.

50%, iar gimnastica de 
caracter permanent, să 
în marile întreprinderi

biroului comitetului o-

vilor" apărut în nr. 3317 a fost analizat 
în ședința de birou" ne scrie consiliul 
orășenesc U.C.F.S. Ploești. Au fost în-c 
lierate, cu acest prilej, abaterile să-l 
vîrșite de voleibalistul Constantin 
Șovăială, care s-a făcut vinovat de 
încălcarea legilor, furînd un tablou da 
la hotelul de stat din Bacău.

Biroul consiliului orășenesc a ho- 
tărît excluderea lui Constantin Șovăia
lă din viața sportivă și prelucrarea 
cazului în toate plenarele ce vor avea 
loc în această perioadă în colectivele 
sportiva.

0 „Citind articolul „Atitudini și..s 
atitudini" apărut în Sportul popular, 
nr. 3322, am regretat sincer faptele 
săvîrșite de luptătorul Traian Bujor cu 
ocazia deplasării echipei de lupte a 
școlii sportive a U.C.F.S Timișoara la 
St. Gheorghe. Mă fac vinovat și eu de 
abaterile elevului meu, pentru că nu 
ni-am îngrijit să-i imprim o educație 
sănătoasă", ne-a scris antrenorul da 
lupte 1. Crîsnic.

In răspuns se mai menționează că 
articolul a fost prelucrat cu toți elevii 
școlii sportive, care au condamnat com
portarea lui iraian Bujor. De altfel; 
conducerea școlii a luat măsura de a-1 
exclude pe Traian Bujor din scoală.

e Sportivii participanți la returul 
campionatului republican de scrimă pe 
echipe ce a avut loc la Tg Mureș, își 
amintesc de comportarea nesportive a 
unor sabreri, săvîrșită îndeosebi Ia ‘ 
meciul C.C.A.—-Progresul Cluj. Zllelaf 
trecute am primit un răspuns de la 
C.C.A. în urma articolului publicat la 
timpul potrivit. „Intr-o ședință au fost 
criticate de către toți componența echi
pei, ca și de șeful secției de scrimă, 
actele de indisciplină de care a dat 
dovadă cu ocazia meciului susamintit, 
sportivul nostru fruntaș Dumitru Mus
tață care, cu această ocazie, a fost 
sancționat — începe scrisoarea de 
răspuns. In cuvîntul său tov. Dumitru 
Mustață și-a recunoscut pe deplin gre
șelile, lulndu-și angajamentul ca în 
competițiile viitoare, să-și revizuiască 
complet atitudinea și să fie un exemplu 
hun, așa cum trebuie să fie un. maeștrii 
al sportului pentru toți tinerii sportivi ;
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II. Pentr-u cu. E’siglwssE să progreseze
trebuie îmbunătății jocul treisferiurilor fl(1 jjg grăjjjnț! [ |ies«$ar Uil vast plai)

' Una din (rinele principale în dez- zain — este de multe ori prea sim- găsea în fața unui singur apărător / ° r
-Voltarea fazelor în jocul de rugbi la plist și șablonizat. ('și nici chiar aceea de 2 contra unui) ||a IWrCSlQPfl
jjioi o constituie — după cum am mai MIJLOCAȘII PROGRESEAZĂ. apărător!) Se impune cu în aceastăC (JQ dgiub U «0ici o constituie 
arătat — încetineala uu. care circulă 
«balomtl (începînd de la introducerea 
3ui în grămadă și pînă la transmiterea 
sa liniei de treisferturi și purtarea lui 
spre terenul de țintă advers). Se știe 
jprea bine că rapiditatea în executarea 
imic-r procedee tehnice este — de cele 
miai multe ori — cheia tuturor succe
selor în rugbi. De acest adevăr, ele- 
snentar și unanim recunoscut, nu țin 
Unsă întotdeauna seama rugbiștii noș- 
țtri. Ei acționează lent, oferind în felul 
jBcesta adversarului posibilitatea

MIJLOCAȘII PROGRESEAZĂ...
In jbcul mijlocașilor au apărut 

perspective mai bune. O generație 
foarte tînără și plină de talent își 
face loc bătînd azi la porțile consa
crării. Desigur, acești tineri jucători 
sînt încă dominați de Dumitru Ionescu 
jucător complet și un mijlocaș 1a gră
madă ciu mare experiență. Rutina și in
teligența sa în- joc bine cunoscute 
(care ne scutesc de alte comentarii) 
l-au situat și în 1958 în fruntea mij
locașilor noștri la grămadă. Dar, se

lAiacă linia de treisferturi; o nouă fază palpitantăl Climovschi (Progresul) 
« fost surprins de fotoreporterul nostru în momentul în care se pregătește să 

paseze. Fază din meciul

perioadă antrenorii să pună un mare A
accent pe exersarea unor mijloace teh- ( încep prin a. propune un vast plan de 
nice individuale, insuficient însușite, jper&p<xtwh (elaborat de colegiul de 
ca de pddă: ocolirea prin pas lateral, (antrenori), care să stabilească în a- 
croșeul și fenta de pasă. De asemenea, /mănunțime obiectivele privind dez- 
peniru îmbogățirea cunoștințelor tac- (voltarea handbalului în țara noastră. 
tice generale trebuie exersate atacu-acum, cîteva observații pe margi- 
rile pe ambele flancuri ale grămezii, Jnea problemei dezbătută în ancheta 
atacurile pe centru, țin care cwRz#3 (organizată (je ziarul „Sportul popu- 
schemelor să depindă și de capacita- Jiar“. Personal consider că cele două 
tea individuală a fiecărui jucător). MSforme ale handbalului se pot completa 

'reciproc; deci, in mod. categoric, nu 
Ise poate pune problema Ca una din 
aceste ramuri s-o excludă sau s-o îriă- 
Ibușe pe cealaltă. Și dacă am căzut cu 
toții de acord că avem în față două 
ijocuri sportive direct înrudite, dar iie- 
,care cu un anumit specific, atunci să 
le practicăm pe amîndouă, dar s-o fa
cem așa cum tre
buie. In prezent, ju
cătorii și jucătoa
rele noastre s-au 

d n I specializat în hand- 
de C balul în 11, dar se 

fru- / descurcă destul de 
slab (Dacă analizăm mai 
(Di-

acest sens trebuie exersate încrucișări 1 
între centri, întoarcerile, loviturile de y 
deplasare ale jacului de pe o parte pe / 
alta a terenului, loviturile ,,de vr- ( 
mare", dublările treisfertupilor de / 
către înaintași, realizarea de atacuri X 
supranumerice prin intercalările îna- j 
iniașilor etc. Toate aceste teme tactice) 
trebuie să ducă la transformarea rug-y 
biului din simplu (așa cum este- el i 
acum) într-un joc variat (cum trebuie % 
să fîe).

Cercetînd jocul centrilor noștri 
echipele fruntașe, vom constata 
pildă că Hie Ion (Dinamo) atacă 
mos, pătrunde, dar execută încă 
loviturile de picior; Șt. Ghiondea. 
namo) deși are cunoștințe, duce a- 
tacuri stereotipe; Ltiscal (Construe-/jucăm' adevăratul handbal în 7. O 
torul) atacă mereu Ia fel, în timp jmare parte dintre jucători și echipe 
oe colegiul său Sorin Niailescii, spre /joacă handbal în 11 pe teren redus, 

—.1. _> i. .„ . ............. aceasta nimeni
concluzia că jucăm 

ramuri. Procedeele 
handbalului în 7 se 

greu, sînt mai com-

Ancheta noastră
greti la cel în 7. 
temeinic și sîntem 

sinceri cu noi înșine, trebuie să re
cunoaștem și mai mult: că nu prea 
jucăm adevăratul ..................... ~ ~

nioratului, Un exemplu concret îl conR 
stituie echipa clubului școlar din Bu
curești, ai cărei jucători au început 
de la o vîrstă timpurie și direct cu 
handbalul în 7, specializîndu-se în 
această ramură.

Cred că nu trebuie să ne grăbim. 
După părerea mea, numai peste 3—41 
ani vom putea cere handbalului în 7, 
să se ridice la o înaltă, valoare. Pen-: 
tru aceasta este însă nevoie și de rea; 
lizarea unei baze de mase în sensul 
că handbalul în 7 trebuie să pătrun-: 
dă cît mai larg în toate școlile și toa
te unitățile care cuprind tineretul. SăJ 
răcia de competiții pentru copii și 
juniori este, de asemenea, o piedică 
principală. Totul se așteaptă de la 

centru și se negli
jează organizarea 
atît de necesarelor 
concursuri și cupe 
pe plan local.

De seziseze intențiile, într-un cuvînt 
să le dejoace planurile.

Plecîrsd de la aceste câteva conside- 
rațiuni izvorîte din experiența oferită 
de ultimul campionat, considerăm că 
principala preocupare a antrenorilor 
noștri în perioada pregătitoare a nou
lui sezon trebuie s-o constituie grija 
pentru trecerea la un joc mai rapid 
și, în același timp, mai variat. Anul 
1958 ne-a evidențiat faptul că antre
nori: noștri din colective nu acordă 
o suficientă atenție pregătirii tehnico- 
tacli c a jucătorilor, punînd accent mai 
mult pe pregătirea fizică. De aceea, 
unui mare număr de rugbiști (și nu 
dintre cei mai puțin cunosctiți) îi lip
sește un bagaj mulțumitor de cu
noștințe tehnice. Este cazul jucători
lor Aldea, Ghiondea, Vaniropa, Sebe, 
'(Dinamo), Soculesau, Șerban, Țîbuleac, 
Mladin (C.F.R.) Danciu, Nanu 
■Cojoc ar :i (C.C.A.), Stolon, S. 
'lesou, Pascal (Constructorul), 
Tudor ache, Stănciulescu, Tănase 

’greșul) Moga, Petrescu (Știința
țoara), Ghiță, Beju (C.S.U. Buc.) și 
multi alții.

Dar toate acestea sînt considera- 
țiimi de ordin generai și noi ne-am 
propus să ne oprim, în această parte 
a analizei noastre, mai ales asupra 
Jocului liniilor de treisferturi și al 
mijlocașilor, care — așa cum preci-

Radu, 
Nicu- 
Vicol, 
(Pro- 
Timi-

Constructorul-Progresul 6—0.
(Foto: Gh. Dumitru)

pare că din urmă „vin tare" cei doi 
mijlocași al C.F.R.-ului: Costel Stă- 
nesau (foarte iute, curajos și apreciat 
pentru modul spectaculos în care își 
lansează atacul) și Al. Stanciu (ju
cător complet și cu o tehnică destul 
de bună, care este însă prea încet) 
precum și Mircea Leonte (Progresul) 
care ne-a plăcut prin fantezia sa 
deosebită. Dacă el ar da dovadă de 
mai multă disciplină și calm în joc, 
aportul său ar fi și mai prețios. Un 
sezon bun a avut și mijlocașul forma
ției C.S.U. — Dorin Cochia, care im
presionează prin fentele sale de pasă. 
El este însă prea lent. Mulțumitor 
s-au comportat Adrian Mateescu 
(Constructorul), Paul Merghișescu 
(C.C.A.) și Leați (Rapid), dar evo
luția lor nu a însemnat un progags 
față de trecut

Dintre mijlocașii la deschidere s-au 
remarcat: Climooschi (Progresul)
Nilstdr 1( Constructorul), Gherașim 
(C.F.R.), Chiriac (C.O.A.), Cotdoș 
(C.S.M.S. Iași). Toți, deși foarte ti
neri și fără o prea mare experiență 
(afară de Chiri.ac) au perspective fru
moase de creștere. Ei transmit corect 
balonul, dar bagajul lor de cunoștințe 
este prea sărac.

. ...TREISFERTURILE ÎNCĂ NU!
Slab au evoluat anul trecut jucă-- 

lorii liniilor de trei sferturi. Au fo6ț 
numeroase cazurile cînd atacanții 
noștri niu au fost în măsură să re
zolve tactic situația în care unul se

a evita placajele, deschide chiar în J dar, bineînțeles, 
situații neindicate; Nanti Radu (CCA)\nu 'poate trage’ 
— care se bizuie pe o mare viteză și, 5bine în ambele 
implicit, pe depășirea adversarului —i tehnice specifice 
duce atacul lateral, sugrumînd-ul în /învață destul de 
margine, iar colegul său Kramer, Aplicate și mai variate, cerînd multă 
(deși talentat și plin de impetuozitate) Cîndemînăre, fantezie și curaj, dar mai 
greșește prin faptul că nu tentează ; Aales o îndelungată perioadă de muncă 
Țîbuleac (C.F.R.) manifestă defecțiuni (de perfecționare. Cele de mai sus sub- 
în sensul că nu schimbă ritmul de /liniază necesitatea practicării hand- 
alergare, deși el execută mulțumitor (balului în 7 d ? la o vîrstă mult mai 
atît croșeul, cît și fenta de pasă; în/mică (cel mai bine din perioada 
timp ce Vusec (C.F.R.) și Nagel (Pro- dinaintea junioratului), cînd copiii 
greșul) nu au suficiente cunoștințe c sînt nu numai plini de vitalitate, dar 
tactice. Sau și multă îndemînare și sînt recep-

Toate aceste deficiențe — succint (tivi la orice nou procedeu, 
relatate — trebuie înlăturate în pe
rioada die pregătire, urmînd a se im
prima jucătorilor de nțai sus (dar și/nu poată practica la valoarea cores

punzătoare un adevărat handbal în 7, 
•pe care l-au început tîrziu și pentru 
care se pregătesc prea puțin în cursul 
'unui an. Adevăratul handbal în 7 tre
buie să-l așteptăm de la viitoarea ge
nerație, care-1 va practica din vîrsta

D. CALLIMACHI /copilăriei sau cel puțin din cea a ju-

Prin prisma celor arătate mai sus 
ieste normal ca actualii jucători să

Primele meciuri Jin campionatul
republican Je k ockei pe gheață

(Urmare din pag. 1)

mult maiîn momentul de față 
pregătite, avînd fiecare dintre 
perioadă destul de lungă de aco-

zintă 
bine 
ele o 
inodare cu gheața. Apoi, sistemul de 
disputare al întrecerii va permite să 
se iacă o mai bună verificare a va
lorii acestor formații, o mai justă 
ierarhizare a lor, deoarece contrunta- 
irea directă în dublu meci și pe o pe
rioadă de timp mai lungă poate rezolva 
mai bine această problemă.

In aceste Condiții s-ar părea că acum 
«ste mult mai ușor de făcut prono
sticuri, avînd în vedere faptul că există 
•criterii de apreciere m.ai valabile decît 
•cele de la începutul campionatului pe 
amil 1958. Adevărul este că hicmrile 
stau așa, însă numai în ce privește 
unele echipe: C.C.A., Voința M. Ciuc, 
iȘtiința Cluj, care se vor prezenta în 
;aeest campionat cu aceleași formații și 
■care, credem, pot fi considerate 
■drept principale pretendente la primul 
"loc. Pe de altă parte, însă, surprizele

nu sîibt de
Mureș, în

excluse. Dinamo Tg. 
cînd federația va a- 
jucătorilor de la A-

•loc 
cazul 

proba' transferul , 
limentara, va deveni o echi.pă reduta
bilă. Dinamoviștii ar adăuga în acest 
caz lotului lor pe Fenke 1, Fenke 11, 
Incze III, Togănei, Lako și Astaloș, 
ceea ce ar mări, fără discuție, poten
țialul echipei. Și apoi, discutînd des
pre surprize, nu putem omite pe Re
colta M. Ciuc, care, în prezent arc 
o pregătire mult superioară față de 
ediția trecută a campionatului și care, 
defci, poate avea un cuvînt destul de 
greu de spus în lupta pentru întâietate.

Cu alte cuvinte, întrecerea se arată 
deschisă, echilibrată, promițînd meciuri 
dinamice și viu disputate.

In încheiere ne exprimăm speranța 
că de această dată programul va ii 
respectat, în sensul că meciurile vor 
începe la orele fixate și că arbitra
jele vor fi și mai bune decît au fost 
în campionatul trecut.

Mîine se vor disputa următoarele 
meciuri : OiRA 10 : Progresul Gheor- 
ghieni—Știința Cluj; ORA 17 : C.C.A.— 
Dinamo Tg. Mureș ; ORA 19: Voința 
M. Cioc—Recolta M. Ciuc.

altora) noțiunile rugbiului modern. 
Scriem acestea în speranța că nu vom 
mai asista la partide anoste, înche
iate prin victoria uneia sau alteia 
dintre echipe, la capătul unei lupte 
înverșunate de înaintași, pe baza unei 
simple lovituri de picior ,,fericite".

In ceea ce privește seniorii și chiar 
juniorii — în ultimii ani dc activita
te — cred că acestora trebuie să Ii 
se asigure competiții distincte: cele 
în 11 să cuprindă lunile aprilie.octom- 
brie, iar cele în 7 lunile noiembrie-fe- 
bruarie. De altfel, acestea sînt și se- 
zoanele internaționale din Europa; 
Cu multă atenție trebuie procedat cu 
handbalul feminin. Titlul suprem pe 
care l-am cucerit în 1956 trebuie apă
rat în 1960 și, fără discuție, sîntem 
mai aproape de realizarea acestui o- 
biectiv decît de probabila cucerire a 
titlului la handbal în 7. Judecind ast-' 
fel, va trebui neapărat să acordăm 
handbalului în 11, cel puțin în urmă
torii 4—6 ani, o primă importanță.

Să rezumăm deci: pentru juniori, 
junioare și copii — handbal în 7 în 
tot timpul anului, pentru juniori și 
junioare (17—18 ani) — paralel cam
pionatul republican de handbal în 11, 
pentru școlari — campionat în 7, iar 
pentru seniori și senioare perioade 
distincte mărind puțin pe cea de hand
bal în 7 (comparativ cu perioada de 
acum), iar pentru handbalul feminin 
un plus de accent pe handbalul în 11.

Prof. CONSTANTIN POPESCUj 
antrenorul echipei naționale 

feminine de handbal

Campionatul republican de handbal în 7
— Pe marginea jocurilor din Capitală
— Rezultate

Campionatul republican de handbal 
în 7 rezervat echipelor bucureștene s-a 
încheiat duminică seara. După cum se 
știe, ultinhle etape ale acestei între
ceri s-au disputat în trei zile conse
cutive, la sfîrșitul săptămînii trecute, 
fapt care a permis să se poată face o 
justă apreciere asupra valorii forma
țiilor participante.

Discutîrid despre acest lucru, trebuie 
remarcat de la început că pe măsură 
ce s-a desfășurat competiția, valoarea 
•jocului prestat de cea mai mare parte

din țară
jocul echipelor a crescut valoric, obser
vația se referă la acțiunile ofensive. 
Intr-adevăr, jociil în atac al formații
lor c« participau la întrecere a fost 
din ce în ce mai organizat. El s-a ba
zat pe scheme tactipe, pe folosirea 
judicioasă și în mai mare măsură a pi- 
voțșlor și a extremelor.

Apărarea, în schimb, rămîne încă 
punctul slab la majoritatea echipelor. 
Și faptul acesta nu este probat nu
mai de abundența faulturilor, de pre
ferința spre jocul obstructionist și

Pază din jocul Acvila-Politehnica. Apărarea echipei Acvila, surprinsă de un 
contraatac al studenților face față greu situației

(Foto: B. Ciobanii)

din, formații s-a îmbunătățit serios. 
Aceasta înseamnă că, la startul între
cerii majoritatea echipelor s-au pre
zentat eu o pregătire sumară, rezultat 
al lipsei de tinTp sau, în unele cazuri, 
al lipsei de preocupare pentru pregă
tirea la handbal în 7. Plecînd de la 
această constatare vom preciza, în1 con- 
tuțuaje, cg dșcă de la fi gțaf# la alțâ fe’ hlțimele minute. Cu o apărare mai

dur. Au fost formații care au pierdut 
partide sau au cîștigat greu tocmai 
datorită faptului că nu știu încă să se 
apere bine. Cel mai tipic exemplu în 
această privință îl constituie formația 
masculină' Rap’d care chiar și în me
ciul cu echipa Titan i 23 August și-a 
văzut concretizată superioritatea abia

org2hfzafă, maj telmică, mai ă* 
te'rită, Rapid ar fi putut să cîștige ușor 
acest meci, fără Să fată apel la toate 
resursele.

O primă concluzie după disputarea 
Jocurilor de handbal în 7 din Capitală 
este deci aceea legată de felul defec
tuos, necorespunzător, în care se apă-: 
ră cea mai mare parte a echipelor»: 
Iată deci principala sarcină a antre
norilor : îmbunătățirea jocului îr. apă
rare 1

CAMPIONATUL IN TARA
TIMIȘOARA 12 (prin telefon). Faza 

regională a campionatului republican 
dc handbal în 7 a început d iminică 
în Sala Sporturilor. La primele între
ceri au asistat peste 1.000 de sp:cta- 
tori care au putut urmări jocuri viu 
disputate, dinamice, echilibrate.

Rezultatele înregistrate au fost ur
mătoarele : FEMININ : Știința Timi
șoara-— Constructorul Timișoara 3—2
(I—0). Punctele au fost înscrise de 
Osier (2), Bernațchi pentru Știința, șî"' 
de Zamfirache (2) pentru Constructo
rul ; C.S. Școlar—Industria Linii 5—2 
(2—I). MASCULIN: Tehnomctal—
Victoria Timbo'.ia 28—7 (13—3). Chiar 
la acest scor victoria meialurgiștrlor 
este pe deplin meritată. C.I'.R. Timi
șoara—C.S. Școlar 28—18 (12—6).
Știința Timișoara—Olimpia Reșița 6—0. 
Reșițenii nu au prezentat carnetele de 
legitimare. In Joc amical Știința Timi
șoara a învins cu 37—9 (13—2).

ANDREI WARTENRELD 
corespondent 

CONSTANȚA. Nu dc mult au luat sfîr; 
șit în localitate întrecerile etapei oră
șenești a campionatului republican de 
handbal în 7. Meciurile an avut loc în 
Palatul Sporturilor și au fost urmărite 
de un numeros public. După 12 etape 
victoria a revenit echipei Parul Con
stanța. Pe locurile următoare s-aai cl(j- 
s<t în ordine echipa S.N.M.C. si ..Del
finul". LIVIU BRUCKNER

i j , corespondent



Participare numeroasă in concursurile de schi Puncte de vedere

In plină cursă...

dată cu căderea zăpezii au înce
put concursurile de schi. Dumi- 

, nică la Poiana Stalin schiorii 
fruntași au luat parte la concursul or
ganizat d'e F. R. Schi-Bob. La sfîrșitul 
săptămînii s-au mai desfășurat con-’’ 
cursuri și în alte centre. La Sinaia și 
la Vatra Dornei, de pildă, au luat 
startul în probe zeci și zeci de tineri 
și there care s-au avîntat pe zăpada 
proaspăt căzută.

I a Sinaia, în jurul pîrtiilcr de la 
Cota 1.400, a avut loc concursul orga
nizat d'e ccrr.i.iia de . riii a regiunii 
Ploești. La întrecerile disputate sîm- 
bată și duminică au participat 118 con- 
curenți, dintre care 66 juniori din 
Ploești (oraș și raion), Buzău, Cislău 
Pucioasa, Cîmpina, Sinaia, Bușteni, 
Aztiga. Timpul favorabil și zăpada bună 
au asigurat probelor cele mai bune 

condiții de desfășurare. Iată rezulta
tele concursului: SENIORI (CLASI
FICAȚI) : SLALOM SPECIAL : 1 Mir
cea Clinei (Progresul Sinaia), 2. Al. 
Horvath (Carpați Sinaia), 3. 1. Bacă 
(Progresul Sinaia) ; SLALOM URIAȘ:
1. Al. Horvath, 2. D. Chivu (Progresul 
Sinaia), 3. C. Rucăreanu (Progresul 
Sinaia) ; SENIOARE : (CLASIFICA
TE) : SLALOM SPECIAL: 1. Rodica 
Bucur (Progresul Sinaia), 2. Stela 
Tampa,

LOM 
pa, 2.

(NECLASIFICAȚI) SLALOM 
CIAL : 1. A. Erdely (Carpați Sinaia),
2. V. loniță (Voința Cîmpina), 3. R. 
Dumitrim (Voi-nța Cîmpina); SLALOM 
UP'AȘ: 1. Al. Negoiță, 2. R. Dumi- 
tr. 1. A. Erdely; JUNIORI: SLALOM 
SPECIAL: 1. IN. Cotacu (Carpați Sinaia),
2. S. Stefan (Progresul Sinaia), 3. 
M. Velișcu (Carpați Sinaia); SLALOM 
URIAȘ: 1. V. Cherciu (Progresul Si 

(Avîndul Sinaia); 
URIAȘ; 1. Stela
Rodtea Bucur;

SLA-
Tam-

SEN1OR1
SPE-

naia), 2. N. Cotacu, 3. Puiu Mihai 
(Carpați Sinaia). FOND : 3 KM. JU 
NIOARE: 1. Gelinde Bosch (Unirea 
Azuga), 2. Elena Focșeneanu (Car
pați Sinaia), 3. Ana Maria (Pucioa
să; 5 KM JUNIORI: 1. I. Briată 
(Caraimanu Bușteni), 2. D. Mustață 
(Caraimanu Bușteni), 3. C. Duinitra- 
che (Progresul Sinaia); 5 KM SE
NIOARE: 1. Emilia Tunarii (Avîntul 
Sinaia) 2. Paula Saulea (Pu

cioasa), 3. Sofia Teodorescu (Cislău); 
10 KM. SENIORI: 1. V. Șupeală (Pro
gresul Sinaia), 2. P. Simion (Unirea 
Azuga), 3. Gh. Cotacu (Carpați Si- 
n. ȘTAFETA 4 x5 KM. BĂIEȚI : 
1.Carpați Sinaia, 2. Caraimanul Buș
teni, 3. Progresul Sinaia. Duminică va 
avea loc, tot la Cota 1.400, un nou 
concurs organizat de comisia de schi 
a regiunii Ploești.

Inițiativa membrilor comisiei de schi 
din regiunea Ploești constituie un fru
mos exemplu. Ea contribuie la popu
larizarea schiului în rîndurile tinere
tului.

Concursul Pronosport nr. 3, etapa 
din 18 ianuarie 1959, programează șase, 
întîlniiri din cadrul campionatului ita 
liăh și șase meciuri din cadrul cam
pionatului francez.

I. Roma — Fiorentina (camp. ita
lian). O întîlnire deschisă datorită for
mei bune a celor două formații.' In 
ultimul timp gazdele au avut o com
portare meritorie. Același lucru se 
poate spune și despre oaspeți care în
registrează victorii în „serie", la sco
ruri concludente, continuînd urmări
rea liderului. Pronostic: X și 2.

II. Juventus — Lazio (camp, ita
lian). Gazdele sînt în formă bună, 
mărturie fiind victoria în deplasare ob
ținută duminica trecută. Lazio a pier
dut surprinzător pe teren propriii și 
nu credem că în această partidă poate 
emite pretenții la un rezultat favora
bil nai ales că joacă în deplasare. 
Totuși nu este exclus să obțină un re
zultat de egalitate. Pronostic: 1 și X.

IM. Paidova — Torino (camp, ita
lian). Dacă a-vem în vedere că Torino 
rt-a cîștigat nici un meci în deplasare, 
refesie clar că gazdele au prima șan
să. Prontfetic : 1.

IV. Genoa — Spăl (camp, italian). 
Echipa gazdă are prima șansă în a- 
ceastă partidă. Pronostic: 1 și ca 
sumpriză 2.

V. IJdinese — Milan (camp, italian). 
In mod normal pronosticul acestei 
întîlniri este 2. Nu strică să fie du
blat și cu iui X,

e Un alt concurs s-a desfășurat pe 
pîrtiile de la Vatra Dornei. Cores
pondentul nostru Dan Caragheorghe 
ne informează că la întreceri au parti
cipat peste 120 de tineri și tinere, care 
au luptat cu multă %suflețire pentru o 
comportare cît mai bună in acest prim 
concurs al sezonului. Cîștigătorii pro
belor au fost: FOND -1 KM. SENIORI 
M. Gligoraș (Minerul Vatra Dornei), 
COBOR1RE SENIORI : E. Ursache și
1. Țancu (ambii de la Olimpia Vatra 
Dornei), COBORI RE
Pali (Școala de 7 ani Vatra Dornei).

JUNIORI : L,

Cicliștii romîni se pregătesc pentru 
„Turul Egiptului"

Lotul R. P. R. pleacă astăzi în R. P. Albania
Lotul de ciclism al țării noastre sc din localitatea 

pregătește pentru călătoria în R. P. 
Albania unde pleacă azi. La invitația 
cicliștilor din țara prietenă, alergătorii
noștri (L. Zanoni, G. Moiceanu, Aurel 
Șelaru, Gh. Șerban, D. Munteanu și 
alții) sub conducerea antrenorului Ma
rin Nictilescu vor efectua pe șoselele 
Tirana — Dunres și Tirana — Elbia- 
san cîteva antrenamente comune. De
oarece vremea este mult mai favora
bilă rulajului în această parte a Eu
ropei, lotul alergătorilor romîni — 
care se antrenează pentru „Tirul E- 
giptului" — va rămîne în R.P. Albania 
pînă la 25 ianuarie. Apoi, cicliștii ro
mîni se vor întoarce în țară, unde vor 
fi selecționați cei cinci rutieri oare ne 
vor reprezenta la marea întrecere ci- 
cilisită internațională ce se desfășoară 
în fiecare an pe șoselele de pe ma
lurile Nilului.

Și fiindcă am ajuns la obiectivul 
principal — din această perioadă al 
pregătirii cicliștilor noștri, „Turul E- 
giptului", să vorbim cîte ceva și des
pre el.

Cea de a VI-a ediție a „Turului E- 
giptului se va desfășura an-ul acesta 
între 2 și 17 februarie. Startul se va da

onosport
VI. Bc.ogna — Satnpdoria (câmp, 

italian). Oaspeții prezintă o echipă pu
ternică și pot obține chiar victoria. 
Pronostic: 2 și X.

VIL Nice — Racing Paris (camp, 
francez). In acest meci se va soluți
ona problema primului loc. Gazdele au 
obținut numai victorii pe teren pro
priu și nu este exclus ca și de data 
aceasta să termine învingătoare. Pro
nostic: 1.

VIII. Strasbourg — Monaco (camp, 
francez). Ultimele rezultate ale lui 
Monaco ne îndreptățesc să indicăm 
echipa gazdă ca favorită, însă nici 
oaspeții nu sînt lipsiți de șanse. Pro
nostic : 1 și 2.

IX. Limoges — Reims (camp, fran
cez). Oaspeții continuă lupta pentru 
primul ldc și vor căuta și de data a- 
ceasta să obțină victoria mai ales că 
noua promovată nu prea strălucește. 
Pronostic : 2 și X.

X. St. Etienne — Angers (camp, 
francez). Ambele formații se află la 
egalitate de puncte. Pronostic : 1 și 2.

XL Rennes — Nimes (camp, fran
cez). Nit trebuie să uităm faptul că 
Nimes se află doar la un punct dife
rență de lider și va căuta să se men

Nciitâți în îehnica jucătorilor

După nici o' ediție a campionatului 
mondial de fotbal nu s-a 
tît de mult ea după aceea 
anul trecut în Suedia, 
fotbalului din întreaga 
comentat și comentează

discutat a- 
consumată 
Specialiștii 
lume au 
încă fap

tele cele mai caracteristice ale Cupei 
.Mondiale — 1958. Discuțiile abordează 
diferite aspecte, de la pregătirea fizică 
a jucătorilor pînă la stilul echipelor, 
căutînd să extragă tot ceea ce con
stituie noutatea, elemente menite sa 
contribuie la dezvoltarea viitoare și 
la perfecționarea clasei fotbalului. Re
vista sovietică „Sporlivnîie igri' 
(nr. 9/1958) prezintă într-un articol 
semnat de V. Vladimirov și M. Zas- 
lavski (din care revista noastră 
„Cultură Fizică și Sport" reproduce 

o parte în nr. 10—12/1958) numeroase 
concluzii trase de diferiți specialiști 
din Europa și America de Sud.

Din mulțimea constatărilor am des
prins cîteva aspecte care interesează 
îndeaproape și fotbalul nostru. Un 
prim element, caracteristic ultimei e- 
diții a Cupei Mondiale, a fost folo
sirea în foarte mare măsură a exte
riorului labei piciorului la lovirea ba
lonului. După specialiștii străini, a- 
ceasta a constituit un fapt marcant. 
Brazilienii, germanii și sovieticii au 
utilizat des și cu bune rezultate acest 
procedeu tehnic. Unii fotbaliști (Didi, 
Rahn, Garincha) au marcat multe go
luri ou exteriorul, iar mijlocașul sovie
tic Voinov a făcut o adevărată demon
strație din utilizarea exteriorului. După 
tehnicieni, acest procedeu prezin
tă următorul avantaj: articulațiile 
gleznei, ale genunchiului și coapsei 
rămîn complet pe direcția de alerga
re, exact ca în cazul lovirii mingii cu 
ristul, dar cu o suprafață de lovire 
mai mare; mingea poate fi pasată mai 
repede, mai precis, scurt sau lung

Luxor, urmund ca 
sosirea sa se facă la Cairo. Regula
mentul de desfășurare al competiției 
este cel al Uniunii Internaționale d.> 
Ciclism (U.C.I.). Echipele vor fi 
formate din minimum 3 și maximum 
5 alergători. Se alcătuiesc clasamente 
individuale și pe echipe; învingăto
rilor de etape li se acordă o bonifi
cație de un minut, iar celor clasați 
pe locul II, 30. secunde. Federației 
naționale de ciclism, a cărei echipă 
se va clasa pe primul loc după ter
minarea turului, i se va acorda o cupa 
de argint „challenge", oferită de Pre
ședintele Republicii Arabe Unite, Ga
mal Abdel Nasser.

Ca și celelalte ediții, cea de a Vl-a 
ediție a „Turului Egiptului" stîrnește 
un viu interes în rînditl amatorilor 
sportului cu pedale. In R. D. Germa
nă, R. P. Bulgaria, R. Cehoslovacă și 
în alte țări se fac pregătiri intense. 
Cei mai buni cicliști se antrenează cu 
toată atenția pentru a se prezenta în 
cea mai bună formă la 2 februarie, 
la startul celei de a Vl-a ediții a „Tu 
ruikii Egiptului".

II. N.

țină la această diferență. Pronostic: 
X și 2.

XII. AIes — Nancy (camp, francez). 
Gazdele au neapărată nevoie de cele 
două puncte. Oaspeții care nil stau 
nici ei prea strălucit vor căuta să ob
țină cel puțin un meci egal. Pronos
tic : 1.

Nu utați ! Incepînd cu concursul 
Pronosport nr. 3 din 18 ianuarie, va
riantele cu „0“ rezultate vor primi premii 
în bani. In afară de aceasta, varian
tele cu „0“ rezultate participă la tra
gerea din urnă a motocicletei care se 
acordă la fiecare concurs.

Amănuntele le găsiți în Programul 
Loto-Pronosport nr. 248.

348.249 lei report la Pronoexpres
Astăzi este uiltima zi cînd vă pu 

teți depune buletinele la concursul 
Pronoexpres nr. 2 care pornește cu 
un report de 348.249 lei. Incepînd cu 
acest concurs se mărește valoarea pre
miilor pentru marea miasă a cîștigăto- 
rilor.

Depuneți cît mai multe buletine la 
acest concurs. Vă măriți șansele de a 
obține premii importante.

Tragerea din urnă a concursului 
Pronoexpres nr. 2 va avea lot miîine, 
miercuri 14 ianiiiarie la ora 19 în sala 
din str. Doamnei nr. 2.

Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronosport.

fără să trădeze intențiile jucătorului, 
dar dînd posibilitate coechipierului 
să preia eu mai multă ușurință. Șutu
rile cu exteriorul dau mingii un efect 
mare, care are cele mai multe șanse să 
înșele pe portari.

La noi, ceea ce are preponderență 
este -folosirea latului. De aceea, jocul 
fotbaliștilor noștri păstrează im carac
ter mai static și lent, mingea fiind 
trimisă pe distanțe scurte, fără un cîș- 
tig înseninat de teren, care se obține 

. prin pase lungi, efectuate — evident— 
nu cu latul, ci cu ristul, dar mai precis 
și mai rapid, cu mișcări mai puține, 
cu exteriorul. Sînt și la noi jucători 
care folosesc acest procedeu tehnic 
(Petschovski, Surii, Alexandrescu), dar 
în general el nu prea este în... stimă. 
Sugerăm antrenorilor să studieze mai 
atent avantajele folosirii exteriorului și 
să perfecționeze acest procedeu tehnic 
la jucători. Pentru ca pregătirea lor 
tehnică să fie completă, . desigur că 
este de dorit ca ei să ajungă să stă
pânească la fel de bine și latul și ris
tul și exteriorul labcr piciorului

Fentele și protejarea nfngii

Brazilienii, după antrenorul francez 
Jean Snella, au avut și alte avantaje 
tehnice în jocul lor. Unul din ele este 
modul cum conduc mingea. Ei o men
țin mereu înaintea lor, iar ca măsuri 
de protecție au... fentele. Maeștri în 
executarea și foloSTrea fentelor, brazi
lienii evită . în acest fel orice contact 
direct cu adversarul, economisind ener
gie, și păstrează mingea în direcția 
porții adverse. „In același timp — 
scrie Snella — fotbaliștii europeni, 
mai greoi și mai puțin tehnici, sînt 
nevoili să protejeze mingea cu picioa
rele, tar acest lucru necesită mișcări 
suplimentare, reține și încetinește dez
voltarea combinației. Viteza deosebită 
în controlul mingii și nu viteza de 
deplasare pe teren cu mingea necon
trolată, incomplet posedată — iată 
cea mai importantă coiul die în rezol
varea sarcinii tactice".

Relerindn-ne la jucătorii noștri tre

Fele {Brazilia') marchează singurul gol al meciului cu Țara Galilor. Fotba
listul brazilian a tras la poartă cu „exteriorul" labei piciorului, inșelînd pe 

portarul galez Kelsey {nr. 1)

buie să remarcăm că ei nu stăpînese 
acest mijloc d'e bază al tehnicii și nici 
nu cunosc conținutul lui tactic, ca și 
în cazul procedeului tehnic — driblingul. 
Unii fac din fentă sau dribling un 
scop în sine, urmărind spectaculozi
tatea cu care să impresioneze tribu
nele. Cei mai multi însă, nu au pregă
tirea tehnică necesară, nu exersează 
suficient pentru a ajunge la o corectă 
execuție și folosire a fentei și drib
lingului. Aceasta constituie un mare 
gol în bagajul de cunoștințe tehnice al

CARNET
„CUPA RECOLTA44

Activitatea atletică pe anul 1959 a fost 
inaugurată sîmbătă prin concursul or
ganizat d'e clulbul Recoltia pentru ju^ 
niorii și junioarele din Capitală. Iată 
cîteva din rezultatele înregistrate cu a- 
cest prilej: JUNIORI: 50 m: A. Diaconu 
(D) 6,2; Ițungime: F. Dresner (C) 6,31; 
greutate (5 kg): D. Stamate (D) 12,45; 
prăjină: A. Savin (C.S.S.) 3,40; înălți
me: C. Deltin (Victoria) și F. Dresner
(C) 1,70; JUNIOARE: 50 m: C. Bours
(D) și V. lonescu (D) 7,3; înăițim-e; C.
Alexandrescu (R) 1,40; lungime: M. Pa
duraru (D) 4,81. In afară de concurs
s-au desfășurat și cîteva întreceri re
zervație seniorilor: 50 m femei; m. Zo 
ttu (D) 7,0; S. Grcsu (C) 7,1; A. Runicr 
(C) 7,1; gi«utaite femei; M. Silaghi (V) 

jucătorilor noștri, spre care trebui^ 
îndreptată cu toată seriozitatea aten
ția antrenorilor, cunoscînd importanța 
atît a fentei cît și a driblingului —fă
cut la timp și în mod util — în fot
balul modern.

Pentru cel care ies din Cupă...

Curînd va începe rezonul oficial de 
fotbal. Inaug urarea o va face la 8 
martie Clipa R.P.R. cu concursul ce
lor 32 de echipe calificate nentru 16- 
imile de finală. In etapa următoare a 
Cupei însă, vor rămîne numai 16 din 
aceste echipe; numărul lor se va în
jumătăți, pe măsură ce competiția se 
va apropia de finală. Deci, cu fiecare 
etapă din turneul final al Cupei vor 
deveni spectatoare 16, 24, 28 și 30 e- 
chipe. Nu s-ar putea face pentru ele 
o competiție — hai să-i spunem de 
consolare — care șă se desfășoare pa
ralel cu Cupa și care nu necesită nici 
o cheltuială deosebită ? In Franța, de 
pildă, echipele eliminate din Cupă 
participă la Cupa Drago. Asa ceva 
s-ar putea organiza și la noi, dind 
posibilitate echipelor eliminate să se 
mențină într-o activitate oficială. Cele 
16 echipe învinse în 16-imi ar putea 
juca, în ziua în care Cupa R.P.R. îsi 
va disputa 8-iniile; învingătoarele (8 la 
număr) împreună cu echipele eliminate 
în optimi (deci alte opt) s-ar putea în- 

tîlni, la.data sferturilor de finală ale 
Cupei R.P.R. ș.a.m.d. Sistemul de dis
putare: jocuri simple eliminatorii, care 
ar fi mai utile decît jocurile amicale 
disputate în general fără interes din 
partea jucătorilor. Supunem această 
propunere discuției federației.

O nouă cupă internațională

După Clipa Campionilor Europeni, 
care cunoaște un succes desăvîrșit, 
după hotărîrea federațiilor sudameri- 
cane de a organiza din 1960 Cupa 
Campionilor Sudamericani (pentru a- 
nul în curs s-a propus un meci cam
pionul Europei — campionul Brazi
liei), iată că-și înscrie numele pe lista 

numeroaselor competiții internaționale 
și Cupa Nordică inter-cluburi. Parti
cipă 6 echipe din Suedia, cîte 4 din 
Norvegia și Danemarca și 2 din Fin
landa.

Pe cînd și Cupa Balcanică inter-clu- 
buri sau Cupa Campionilor Balcanici? 
O asemenea competiție ar fi extrem 
de interesantă și importantă pentru 
strîngerea relațiilor tineretului spor
tiv și pentru dezvoltarea la un nivel 
mai înalt a fotbalului din această 
parte a Europei, (p. g.).

ATLETIC
12,77; lungime femei: E. .Knall (C.S.U.> 
5,08; prăjină: Gh. Constantin (D) 4,00 
— cel mai fciun rezultat al acestui 
atlet. (NICOLAE D. NICOLAE, cores
pondent).

„CUPA CENTENARULUI UNîRlP

Comisia de atletism a orașului Bucu
rești va organiza la sfîrșitul acestei săp
tămâni, în sala Floreasoa II, un con
curs atletic dotat cu „Cvțpa Centenaru
lui Unirii*4. Concursul se va desfășura 
pe echipe de cluburi și de colective' 
sportive.



’ Pe ușa te fața căreia ne oprisent 
scria c<u lilere roșii: Sala de șah. 
Te-ai- aștepta, poate, ca într-o ase
menea încăpere să găsești o lm șle 
severă, în contrast cu animația întîl- 
mită pe scări și culoare, la intrarea 
în sala de spectacole. în fața apara
tului de televiziune sau la biroul biblio
tecarei, unde cărțile trec din mînă în 
luînă. Nicidecum I In sala de șah a

de șah și antrenorul circulă 'printre 
mese, ajutîrid pe toți să urmărească 
mutare cit mutare explicațiile sale. 
Bineînțeles, acum domnește o liniște 
de se aude chiar musca 1

— Aci mutarea corectă este 12. 
Tal — cl, pentru a ocupa coloana 
deschisă...

Antrenorul analizează o poziție cla
sică din Gambitul Damei. Teoriei des-

clasificat și promite să progreseze 
rapid.

L. Lăpușan nu este un caz izolat 
te activitatea clubului „Constructorul". 
Chiar în aceste zile, la club, 16 ju
cători luptă cu înverșunare într-un 
concurs de calificare, dir? care va 
ieși o nouă promoție de șahiști clasi
ficați.

Firește, Constructorul nu neglijează 
nici pe șahiștii săi fruntași. La lo: 
de cinste’ în ’ incinta clubului se aîlă 
lin par.ou de șah pe care apar la fie
care două zile mutările partidelor prin 
telegraf, pe care maestrul sportului 
Paul Voiculescu le dispută împotriva 
reputatului șahist din R.D. Germană, 
Reinhard Fuchs.

— Stau cam prost în partida cu 
albele, ne-a mărturisit sincer Paul 
Voiculescu. Dar în cealaltă sper 
să folosesc mai bine posibilitățile 
poziției.

Cum partidele sînt abia la început 
— s-au jucat r.umăi 14 mutări — 
speranțele șahistului nostru au tot 
timpul să sa transforme în realitate.

Mai activează la club și o puter
nică secție de compoziție 
frecventată de problerrriști

ANUL COMPETIȚIONAL
INTERN 1958 LA TENIS

In sala de șah a clubului Constructorul numeroși tineri fac cunoștință 
cu acest frumos foc al minții

(Foto: D. Rotarii)
chiderilor îi urmează exemplificări 
practice din jocul maeștrilor. Poziții 
jucate de Alehin, Botvir.ik, Keres apar 
în zeci de exemplare pe tablele celor 

' vi-
un

clubului „Constructorul" ne-au întîm- 
pinat glasuri vesele de copii, rîsete și 
exclamații. Erau micuții șahiști de la 
Școala medie nr. 8, veniți la antrena
ment în sala clubului care le spri
jină activitatea sportivă. De fapt, în 
apărarea zburdalnicilor elevi trebuie să 
spunem că îi surprinseserrf „în pauză" 
s?u — mai exact — tocmai în mo
mentul cînd se așezau la locurile lor 
pentru a urmări lecția predată de an
trenorul I. Silberman.

Căutăm cu privirea clasica tablă 
de demonstrație și constatăm c.u sur
prindere că lipsește.

— Sînt împotriva tablei de demon
strație, ne-a lămiur.t apoi antrenorul. 
Ur? șahist trebuie să se obișnuiască 
numai cu tabla de șah de pe masă, 
instrumentul său de concurs. După 
cum nu se dă hocheistului la antrena
ment o crosă de... 3 metri — așa 
e și la șah 1

Fiecare elev, are în față o tablă

care ascultă. Fiecare dintre ei 
sează poate să ajungă odată 
Keres...

Mulți își încep în această sală 
cariera șahistă. Primii pași sînt ca 
totdeauna șovăitori, dar viitorii mae
ștri capătă tot mai multă siguranță, 
cu cît înaintează îr.' descifrarea tai
nelor jocului pe 64 pătrate. Povestește 
antrenorul Silberman :

— Iată, nu e prea multă vreme de 
cînd a venit aci un tînăr muncitor 
de la șantierul 501 al Trustului de 
construcții hidrotehnice, mecanicul e- 
lectrician Lucian Lăpușan. L-am ur
mărit cum privea atent tablele jucă
torilor care se antrenau și mi-am dai 
seama că tinărul acesta arde de do
rința de a juca și el șah. L-am luat 
In antrenament. Astăzi este jucător

puter- 
șahistă. 

____ ___ _ _ , fruntași 
ca Em. Dobrescu, V. Nestorescu, AL 
Manolescu, 
cursuri de 
începători.

„Ultima 
mai puțin 
deva 
delor sale. Și noi am lăsat pentru la 
urmă tocmai .unul din aspectele cele 
mai caracteristice din viața șahistă 
a „Constructorului". Clubul se mîn- 
drește cu înfăptuiri frumoase în an
grenarea elementului feminin în șah. 
Aci au fost inițiate numeroase începă
toare în șah, au fost descoperite ta
lente noi, se perfecționează continuu 
jucătoarele de categorii superioare. 
Iată de ce succesele recente ale ti
nerei jucătoare Alexandra Nicolaii 
(aproape 60 la sută din punctajul 
maxim, în meciul cu Polonia) bucură 
mai cu seamă pe cei care veghează 
la bunul mers al acestui important 
centru de activitate a șahului bucu- 
reștean.

I. Grosu. Aci au avut loc 
compoziție șahistă pentru

(mutare') nil este șl cea 
importantă.,a scris un- 

Aleh’n în comentariile parti-

RADU VOIA

Experimentări G.M.A 
în regiunea Stalin

Categoria B la hochei pe gheață
In jocurile de ieri de la Sighișoara 

au fost înregistrate următoarele re
zultate: ‘Nicovala Sighișoara—Voința 
Sighișoara 42—1 (13—1, i4—0, 15—0). 
Au rnreat: Onu I (11), Schuster (8), 
Adlef (8), Balaș (6), Matefi (6), Hollo 

"(1), Onu II (2) pentru Nicovala, 
Schneider — autogol. Steagul roșu Or- 
Stalin—C.S.S. Harghita M. Ciuc 6—2 
(2—1, 3—0, 1—1). Tinerii elevi din 
Miercurea Ciuc au prestat un joc cu
rajos in fața experimentalilor jucători 
de la Steagul roșu. Au marcat: Tudor

(2), Martonfi (2), Racoviță și Ghim- 
bășanu pentru Steagul roșu, Rigo și 
Islai pentru Harghita.

Astă seară are loc ultima etapă: 
Nicovala—Steagul roșu și Harghita— 
Voința. înaintea acestor jocuri clasa
mentul se prezintă

1. Steagul roșu
2. Nicovala
3. Harghita
4. Voința

astfel :
4 4
5 3
5 2
4 0

0
0
0
0

30: 9 
67:22 
29:24
2:73

8
6
4
0

Si-

0
2
3
4

I. TURJAN
corespondent

La Orașul Stalin, 
ghișoara au avut loc 
mentări ale 
S-au studiat practic cîte 30 cazuri 
pentru fiecare grupă de vîrstă exis
tentă în fiecare loc de experimentare.

La Orașul Stalin a existat o mare 
preocupare în această direcție și tre
buie să remarcăm observațiile profe
sorilor Marta Bîrleanu și Arpad 
Bako, de Ia Școala Medie nr. 4, în 
ceea ce privește programul de gim
nastică. Menționăm totodată aportul 
profesorilor Gh. Marcu, Matilda Zo- 
pelt, loan Șeitan și Viorel Papuc, în 
vederea reușitei acestor experimentări.

GH. MAZGAREANU, corespondent

Făgăraș și 
primele experi- 

noilor norme G.M.A.

Tenisul, unul dintre cele mai frumoa
se și complete sporturi, a avut la noi, 
în anul care a trecut, o bogată activi
tate competițională internă. Campio
natul pe echipe al primei categorii, 
compionatul republican individual de 
categoria I și a II-a, campionatul 
de juniori al R.P.R., cupele de sezon 
(iarnă, primăvară, vară și toamnă), Cupa 
Păcii de h Arad, Cupa Carpaților de 
la Sibiu, Cupa copiilor de la Oradea, 
campionatul de calificare pe echipe — 
iată cele mai importante concursuri 
din 1958, ca să nu mai amintim și de 
alte competiții și campionate locale. 
Aceste întreceri au constituit în gene- 
ral ur.' stimulent în pregătirea jucăto
rilor și jucătoarelor, au însemnat tot 
atîtea prilejuri de constatare a gradu
lui de pregătire a sportivilor, de acu
mulare de noi cunoștințe, absolut ne
cesare unui „rodaj" bun pentru alte 
concursuri.
COMPETIȚII NUMEROASE, DAR ȘI 

MULTE NEPREZENTARI
Intr-adevăr, au fost destule cazuri 

cînd unele competiții au fost total sau 
în parte ratate din caiiz.a superficiali
tății și chiar a lipsei de seriozitate 
cu care au fost privite de jucători sau 
echipe. De pildă, în campionatul de ca
lificare pe echipe, nfoceutul de nepre- 
zentări a fost de c< puțin cincizeci la 
sută. Deci, eforturi și osteneli inutile 
din partea celorlalte echipe sau orga
nizatorilor, pentru că această competiție 
a fost sortită eșecului încă de la în
ceput.

Un alt exemplu. In campionatul ca
tegoriei A, la cele mai multe meciuri 
în care scorul final începea să se pro
fileze, adică, una din formații acumu
lase sau era pe punctul de a realiza 
cele opt victorii (din totalul de 15 po
sibile), restul partidelor se desfășurau 
Intr-un dezinteres general. Mai mut 
chiar, interveneau anumite aranjamente 
în legătură cu unele neprezentari reci
proce sau pur și simplu cedări de 
jocuri în restul întîlnirilor care mai 
erau de disputat. Dar, pentru că vor
bim despre campionatul republican pe 
echipe, vom mai sublinia și alte defi
ciențe a'e formulei lui de desfășurare.

Aceasta competiție a reunit un număr 
restrîns de formații (10), fiecare echi
pă fiind alcătuită și din prea puțini ju
cători sau jucătoare (6 în total). Așa 
stînd lucrurile, sistemul de disputare a 
campionatului pe echipe de anul trecut 
•— număr mic de echipe și jucători — 
n-a oferit o posibilitate largă de schimb 
de experiență, mai ales pentru sporti
vii de categorii inferioare. Datorită a- 
cestui fapt și progresul acestora din 
urmă a fost încetinit. De asemenea, 
din cauza decalajului valoric prea 
mare dintre primele două echipe, C.C.A. 
și Dinamo, și celelalte formații, între
cerile campionatului pe echipe n-au 
constituit un adevărat stimulent nici 
pentru fruntași (care își aveau asigu
rate pozițiile dominante chiar de Ia în
ceput) și nici pentru echipele situate 
la mijlocul sau periferia clasamentului.

Am mai putea spune că acest cam
pionat n-a reflectat decît într-o mică

măsură grija pentru promovarea unei 
politici sănătoase de creștere și încu
rajare a elementelor tinere. Regula-* 
atentul competiției nu a prevăzut decît 
obligativitea introducerii într-o echipă 
(de 6 jucători) a unui singur jucător lî- 
năr (și cu o limită de vîrstă prea ma* 
re-: pînă Ia 24 de ani). Campionatul 
a neces'tat de asemenea, deplasări prea 
lungi și costisitoare și un consum 
mare de materiale, mai ales mingi. |

O ÎNTRECERE REUȘITA: CAM-' 1 
PIONATUL JUNIORILOR I

Particip-rea masivă de tineri și ti-J 
r.ere, printre care n mieroase elemente 
talentate, iată caracteristica mai im-' 
port >ntă a acestei întreceri a juniori
lor. Mai cu seamă la grupele de vîrstă 
mai mici am reținut numele Iui Judith 
Dibar și Hr.ka Banyai (Oradea), Do
ris Bocor (Or. Stalin), lingea Bcije* 
nescu (Pitești), Horvath (Arad), 
Gheorghe Boagheș și Petre Bamme 
(București). Rămîne' ca acești tineri să 
lie urmăriți și îndrumați c.i toată a- 
tellția și în viitor, pentru că evoluția 
lor de pînă acum dă multe speranțe^

CAMPIONATELE INDIVIDUALE : 
ȘI ALTE CONCURSURI

Intîlniri'e pentru desemnarea campio-: 
nilor republicani individuali ca și în
trecerile dotate cu diferite cupe (enu
merate la începutul acestui articol) au 
marcat un asalt susținut și uneori în
cununat de succes al reprezentanților 
tinerei generații pentru ocuparea de 
locuri fruntașe. Și ceea ce a impresio
nat îndeosebi a fost concepția ofensivă, 
verva și combativitatea tinerilor jucă
tori. Fără îndoială că pe lingă talent 
este nevoie însă și de perseverență, 
serioziL'te și de o ținută exemplară, 
rezțilțat al unei educații sănătoase, te-: 
mein.ee. Și la aceste capitole unii dinJ 
tre jucătorii r.cștri tineri sînt încă 
tanțieri.

UNDE SINT JUCĂTOARELE? '
Această întrebare a frământat fără 

discuție pe toți cei care urmăresc de 
ani de zile concursurile noastre de te
nis. Anul 1958 a adus pe terenuri ace
leași și aceleași jucătoare, care, în 
general, au bătut pasul pe loc. In a- 
fara celor cîteva junioare amintite 
mai sus, nu se întrezărește deocamdată 
nimic altceva. Dar despre unele mă
suri de îndreptare ca și despre pers-i 
pectivele noului an, ne vom ocupa în- 
tr-un număr viitor.

CONSTANTIN COALARNISCHT

O secfie de box cu activitate rodnică
un repor- 

mai tinere
Ne-ani propus să scriem 

taj despre una dintre cele 
secții de box din Capilală. La drept 
vorbind, dacă nil am fi fost martorii 
cîtorva reuniuni pugilistice din cadrul 
„Cupa Sfatului popular" al Capitalei 

r— competiție organizată in proporție 
de... 99 la sută de colectivul sportiv 

despre care vrem să scriem acum, — 
fără îndoială că ar mai fi trecut un 
timp pînă să aflăm de rodnica muncă 
a acestuia. Dar, să facem cunoștință : 

teste vorba de colectivul sportiv I.S.B.
’ ( de Salubritate Bucu-

Cum spuneam mai sus, la I.S.B. nu 
exista o sală de antrenamente pentru 
box. Mergeți însă acum, dacă curio
zitatea vă îndeamnă și veți vedea ce 
a putut să înfăptuiască înlr-un an 
acest harnic colectiv sportiv: o sală 
de antrenament modernă, (în str. Ber
zei nr. 21), utilată cu ring, spaliere, 
pucing-bal, sac cu nisip, oglinzi, corzi 
etc..

{întreprinderea 
rești).

Primul lucru 
fost, firește, să 
antrenamente a 
nizatoricul colectivului sportiv 
Paraschiv Popescu, el însuși fost bo

lster, s-a oferit imediat să nc con
ducă.

..Cu puțin timp în urmă, la I.S.B. 
nu se putea vorbi despre o activitate 
a sportului cu mănuși. Nu existau bo
xeri, nu exista sală pentru antrena
mente, nu exista echipament sportiv. 
O dată cu reorganizarea colectivului 

Isportiv, a luat ființă și o secție de box. 
6ecția a primit chiar de la înființare 
un antrenor -.re a reușit să-i asigure 
o activitate din ce în ce mai fructuoa

să. Mulți dintre cei care citesc aceste 
rînd iri au fost, probabil, martorii reu
niunilor pugilistice care s-au ținut, timp 
de aproape două luni în sala I.S.B. 
și au putut să admire felul cum au fost 
organizate aceste gale.

pe care l-am făcut a 
trecem pe la sala de 
secției de box. Orga- 

țov.

— „Rondurile care au fost afectate 
secției de box —■ ne a spus tov. P. 
Popescu — provin din cotizații precum 
și încasările de la galele amicale pe 
care secția de box le-a organizat în 
București și în provincie. Dar mai a- 
vem o sursă...

— ?!?
— Tinerii noștri boxeri sînt foarte 

mult simpatizați de muncitorii din în
treprindere. De multe ori, echipele 
noastre artistice dau spectacole, iar fon
durile realizate cu acest prilej sînt în
dreptate în mare măsură către secția 
de box. Pe de altă parte, însuși direc
torul I.S.B., tov. Vasile Iordache, care 
este un sportiv pasionat, nc sprijină 
efectiv in rezolvarea unor greutăți ivi
te în munca colectivului nostru.

Ne pare rău că nu l-am găsit pe an
trenorul II ie Impăratu. La acea oră, 
după cum ne spunea tov. P. Popescu, 
controlorul tehnic de salubritate llie 
împărații se afla pe teren, în plină 
muncă profesională. Comunistul llie 
Impăratu, plin de dragoste pentru 
secția de box pe care o conduce în mod 
voluntar, dovedește însă o conștiincio
zitate demnă de laudă (...și de urmat) 
§i în munca profesională, des- prima oară mănușile de box în miinij

In clișeu: llie Impăratu și elevii săi în timpul unui antrenament
(Foto : D. Rotaru)

hu se lasă mai prejos. Poate că nu 
fi lipsit de interes să mai arătăm 
antrenorul de box de la I.S.B. este și
un inimos instructor sportiv, care în 
fiecare dimineață poate fi văzut con
ducted exercițiile de înviorare în ca
drul gimnasticii de producție.

X JL CALARAȘANU.

pre care superiorii săi au numai ctt: 
Vinte bune. Și dacă ac-jcta este exem
plul pe care îl dă antrenorul în ceea ce 
privește conștiinciozitatea în producție 

bineînțeles că „elevilor" săi, I. Neac- 
șu. V. Zgondea, N. Ghidrigeanu și toți 
ceilalți tineri muncitori de la I.S.B. că
rora llie Impăratu le-a pus pentru

ar 
că

(Urmare din pag. 1) 

Inimoasa lor întrecere sportivă _  -te
părinți, rude, prieteni, vecini. Sînt, 
sigur, mult mai multe lucruri de sp„j 
despre felul cum s-a organizat acea 
„DUMINICA SPORTIVA". Ar trebui 
amintit ajutorul dat de comitetul ra
ional U.T.M., de consiliul raional și 
cel regional U.C.F.S. înainte de toate 
a fost însă dorința tineretului din Co- 
tca.na de a organiza și în satul lor o 
astfel de „DUMINICA SPORTIVA".

Ce a însemnat pentru sportul din a- 
ceastă comună prima „DUMINICA 
SPORTIVA" ? Noi membri în U.C.F.S., 
întărirea unor secții pe ramură de sport 
(ciclism, atletism, volei), descoperirea 
unor elemente talentate cum ar fi poș
tașul din comună, un bun ciclist, sau 
cîțiva țărani muncitori care s-au do-, 
vedit a fi neîntrecuți la trîrită. In a<( 
ceste zile am admirat și frumusețea ba-', 
zelor sportive din Coteana și magazia 
de echipament, mai bogată după aceste 
întreceri. Nu este puțin lucru. Și, un 
alt rezultat: peste cîteva săptămîni se 
organizau „DUMINICI SPORTIVE" la 
Brebcni, Isvoare...

COMISIA DE SCHI A ORAȘULUF 
BUCUREȘTI 1SI REÎNCEPE ACTU 

V1TATEA
In vederea reluării activității, comisia 

de schi a Capbtalel organizează azi la 
ora 18.30 la sediul UCFS orășenesc (str. 
V. Alecsandri nr. 6) o Importantă consfă
tuire la care sînt invitați toți arbJ'.rit, 
antrenorii și ceilalți membri ai comă 
stei.
CENTRU DE PENTATLON MODERN 

LA TG. MUREȘ
Din inițiativa Federației romîne 

călărie și pentatlon modern va fi
ființat la Tg. Mureș un centru de ins
truire și pregătire a tinerilor care do
resc să practice acest frumos sport. Ca 
antrenori var funcționa: Nlcotae .Dlfau 
(călărie), Andrei Kakuts (scrimă), Ale
xandru Papp (tir și cros) șl Toth 
loșlf (natație).

do 
în-

mein.ee


Uriașele perspectiv© ale 
sportului sovietic în planul 

• Sportivii sovietici îșl propun pentru 1964 performanțe de 2,20 m. 
aruncarea ciocanului, 520 kg. Ia haltere O Vor fi pregătiți peste

! Oamenii sovietici se află în preaj
ma unui eveniment politic de cea 
mai mare importanță. La 21 ianuarie 
se va deschide în Palatul Kremlinului 
cel de al 21-lea Congres al P.C.U.S., 
chemat să dezbată sarcinile de însem
nătate istorică izvorîte din cifrele do 
control ale dezvoltării economiei Uni
unii Sovietice pe următorii șapte ani. 
In adunări și în ședințe, în presă_, 
oamenii muncii au discutat cu multă 
însuflețire programul P.C.U.S., care 
face ca visul de aur al omenirii 
•— construirea comunismului — să de
vină în Uniunea Sovietică un țel a- 
propiat.

Mărețul plan de șapte ani deschi
de și în fața mișcării de cultură fizică 
și sport din U.R.S.S. noi și uriașe 
perspective de dezvoltare, in acest do
meniu Uniunea Sovietică a obținut in 
cei 41 de ani ai existenței sale o serie 
de răsunătoare succese. Mai ales în 
anii de după cel de al II-lea război 
mondial, dezvoltarea sportului sovie
tic a cunoscut un ritm vertiginos, 
unic în istoric. Uniunea Sovietică a' 
reușit să ajungă din urmă și să în
treacă țări cu vechi tradiții sportive, 
ociipînd în momentul de față primul 
loc in arena sportivă mondială.

Este suficient să arătăm că în pe
rioada 1948—1957 sportivii sovietici 
au stabilit peste 3500 recorduri ale 
U.R.S.S. și aproape 600 recorduri ?l? 
lumii. Numai în anul 1957, un veri
tabil an de v'rf pentru sportul sovie
tic, ei au ameliorat 227 recorduri u- 
nionale și aproape 160 recorduri aie 
lumii. La cea de a XVI-a Olimpiadă 
de la Melbourne reprezentativa 
U.R.S.S. a reușit să lase în urmă 

hipa S.U.A., care pînă atunci nu 
cunoscuse înfrîngerea în cadrul în
trecerilor sportive olimpice.

Sportivii sovietici se află pe primul 
Ioc și după numărul recordurilor și 
titlurilor mondiale deținute. In anul 
1958, din cele 180 de titluri de cam
pioni ai lumii, disputate în diferite 
discipline sportive, reprezentanții so
vietici au cucerit 75 în timp ce spor
tivii americani numai 12. Anul 1953 
s-a soldat pentru sportivii sovietici cu 
238 recorduri unionale dintre care 108 
au întrecut recordurile oficiale ale 
lumii și ale Europei.

Cîteva cifre demonstrează grăitor 
progresele uriașe înregistrate de spor
tul sovietic în ultimele trei decenii. 
Astfel, recordul țării la săritura în 
înălțime a crescut în această perioa
dă de la 1,71 m. la 2,16 m. Recor-

I la aruncarea suliței a înregistrat 
■fipresionantul salt de la 59,20 m. la 

84,90 m. Recordul U.R.S.S. la haltere 
la categoria grea era în 1948 de 
437,5 kg. Astăzi, Medvediev, Vlasov, 
Novikov, obțin performanțe cu aproa
pe 70 kg. mai bune. Cel mai bun re
zultat la patinaj viteză în 1948 
(203.480 puncte) ar ocupa acum doar 
locul 122 (!!) pe lista primelor per
formanțe sovietice.

1:06,0 pe 100 metri liber la 12 ani
Numele : Lenkei Ferenc.
Ocupația : elev.
Vîrsta : 12 ani.
înălțimea și greutatea: 1,70 m. și

Toate aceste progrese au fost posi
bile datorită grijii părintești pe care 
partidul comunist și guvernul sovietic 
le manifestă față de educația fizică 
multilaterală a tineretului. Acest im
presionant progres a fost condiționat 
de caracterul larg de masă pe care 
l-a căpătat sportul in anii puterii so
vietice.

Din 1934, cînd a fost introdus ti
tlul de maestru al sportului și pînă 
în 1948, normele acestei înalte clasi
ficări au fost îndeplinite de 2460 
sportivi. Numai în anul 1958 mai bine 
de 2500 tineri au devenit maeștri ai 
sportului, deși între timp cerințele 
pentru obținerea acestui titlu de o- 
noare au crescut considerabil.

In numărul 6 (3281) din 8 ianua
rie 1959 al ziarului „Soviețki Sport“ 
găsim un interesant articol al lui S. 
AKSELROD, vicepreședintele Consi
liului Metodico-Științific al Comite
tului Unional pentru Cultură Fizică 
și Spcrt, în care sînt arătate uriașele 
perspective ce le deschid în fața miș
cării sportive tezele expunerii tov. 
N. S. Hrușciov.

Autorul scoate în evidență faptul că, 
în perioada planului de 7 ani, spor
tul, alîturi de toate celelalte domenii

Patinajul viteză este unul din sportu
rile in care reprezentanții Uniunii So
vietice au cucerit supremația mondială 
absolută. In fotografie, multiplul cam
pion al lumii Oleg Goncearenko pe 
pista de gheață a patinoarului de alti

tudine de la Alma-Ata 

ale activității, va face un mare pas 
înainte. Cităm :

„Care sînt planurile noastre în 
privința ridicării nivelului performan
țelor în cursul planului de 7 ani ? Se 
poate prevedea că „plafonul" rezul
tatelor va atinge în anul olimpic 1964 
următoarele cifre: 100 m. bărbați 9,8 
sec. —• 9,0 sec., femei 11,0 — 11,1 
sec., 1500 m. 3:32,0 — 3:33,0, 800 in. 
bărbați 1:42,0 — 1:43,0, femei 2:02,0 

■— 2:03,0. Săritură în înălțime 2,20 in.

înotătorului care este astăzi una din 
marile speranțe ale natației maghiare. 
Este suficient să arătăm cîteva din 
performanțele acestui tînăr. pentru a 
ne convinge că avem de a face într- 
adevăr cit un înotător talentat. Fizi
cul său foarte bine dezvoltat pentru 
un băiat de 12 ani. i-a permis să ob
țină cîteva rezultate cu care se pot 
mîndri chiar și cei mari. 1:06,0 pe 100 
m. liber, 1:24,0 pe 100 m. bras, 1:16,1 
pe 100 m. spate și 1:19,2 pe 100 m. 
fluture.

Lenkei Ferenc, elev al clasei a 
VH-a a unui liceu mixt din Budapesta 
este și un foarte bun jucător de polo.

Fiind recent intervievat de un zia
rist maghiar, Lenkei Ferenc a vorbit 
despre marea sa pasiune: înotul.

— Antrenorii mei, Sarosy Imre și 
Littomericzki Maria m-au sfătuit să 
practic înotul din plăcere, ca o dis
tracție și o completare a timpului li
ber. Să fiu sincer, simt că pentru 
mine antrenamentul este într-adevăro 
distracție. Pentru a obține rezultatele 
de pînă acum, n-am făcut nici un efort 
deosebit. Cred că acest lucru este 
foarte important pentru un sportiv de 
vîrsta mea. Antrenamentul constituie 
pentru mine o adevărată destindere. 
El îmi dă noi forțe, mă ajută să sus
țin cu mai multă ușurință eforturile pe 
care mi le cere învățătura. Desigur, 
pe măsură ce mă voi dezvolta va creș
te și intensitatea antrenamentelor".

dezvoltării 
de 7 ani

la săritura în înălțime, 74 m. Ia 
30.093 noi maeștri ai sportului

și 1,90 m. Aruncarea greutății 20 m 
— 21 m. și 18—18,5 m. Aruncarea 
ciocanului: 74 — 75 m. Triatlon. la 
haltere cat. grea: 520—525 kg., se
migrea': 465—490 kg., cea mai ușoa
ră : 360—365 kg. etc.

Se poate presupune că în 1964 pes
te 100 de atleți sovietici vor avea per
formanțe de peste 2 m. la înălțime, nu 
mai puțin de 10 vor putea obține 
2,14—2,15 m. iar cîlorva le vor fi pe 
puteri performanțe în jurul a 2,20 m. 
Asemenea pronosticuri se pot face și 
la haltere și într-o serie întreagă de 
alte _ sporturi, în care în ultimii ani 
tehnica și metodele avansate de an
trenament au făcut mari progrese".

In continuare S. Akselrod arată:
„Posibilitatea practică a acestor re

zultate este evidentă și sportivii noș
tri le vor atinge fără îndoială. Să 
privim aceasta din punctul de vedere 
al creșterii rezervelor sportului. Pla
nul de pregătire al maeștrilor spor
tului pe următorii șapte ani este 
elocvent. In perioada 1952—1958, 9725 
sportivi au devenit maeștri ai spor
tului, iar în perioada următorilor 
șapte ani cifra aceasta va crește la 
31—32.000 maeștri ai sportului, pre
gătind în ultimii doi ani cîte 5—6 mii 
maeștri. Din 700.000 sportivi clasi
ficați, pregătiți în 1.957, au fost 1857 
maeștri ai sportului adică un sfert 
de procent la sută. Dacă acest indice 
se dublează (ceea ce este perfect po
sibil) înseamnă că nu e greu să pre
gătești anual 6—7 mii maeștri ai 
sportului".

Toate aceste cifre arătate în articolul 
lui S. Akselrod ar putea părea fan
tastice unui om care nu cunoaște po
sibilitățile reale ale poporului sovietic. 
Dar nu încape îndoială că vajnicii 
constructori ai comunismului, oame
nii care — primii în lume — au pă
șit la cucerirea cosmosului, a piscu
rilor celor mai înalte ale științei, vor 
ști să îndeplinească și în domeniul cul
turii fizice mărețele planuri ce le stau 
în față.

300.000 fotbaliști și 22.000 echipe 
de fotbal în Republica Democrată Vietnam

Iarna este perioada cea mai propice 
pentru practicarea sporturilor de ...vară 
în țările aliate aproape de tropice, iată 
de ce sportivii din Republica Demo
crată Vietnam sînt acum în plin se
zon competițional, disputîndu-și întîie- 
tatea în principalele discipline, susți- 
nînd întreceri și întîlniri internaționa
le. In această țară temperatura medie 
a lunilor decembrie-ianuarie este de 
aproximativ plus 15 grade, foarte bună 
pentru desfășurarea întrecerilor în aer' 
liber.

Peste puțin timp va începe în R.D. 
Vietnam campionatul de fotbal pe a- 
nul 1959. In ultima vreme această dis
ciplină a cunoscut aici o mare dezvol
tare. întrecerea celor mai bune echipe 
ale țării are o istorie scurtă. Primul 
campionat a avut loc în 1955 cu par
ticiparea a numai 4 ecțlipe. Anul ur
mător însă a fost organizat pe 2 grupe 
(A și B) reunind cîte 6 și respectiv 
11 echipe. Paralel a avut loc o 
competiție a „desculților" disputată de 
22 echipe.

In 1957 în prima divizie a țării au 
evoluat 10 echipe, în divizia secundă 
35, iar în competițiile populare numă
rul echipelor a crescut de la 22 la 
22201

Anul trecut a constituit un veritabil 
record pentru fotbalul din R. D. Viet
nam. In categoria secundă au evoluat 
129 echipe, iar în întrecerile raionale

Pentru a șasea oară consecutiv

Gustav Adolf Schur —
cei mai bun sportiv al R. D. Germane

Au fost date publicității rezultatele 
tradiționalei anchete „Cel mai bun 
sportiv al anului" pe care ziarul „Jun- 
ge Welt" din R. D. Germană a între
prins-o în rîndul cititorilor săi.

Pentru a șasea oară consecutiv titlul 
de cel mai bun sportiv al R. D. Ger
mane a revenit cunoscutului ciclist

Doi dintre fauorifii finalei campionatului de șah al U.R.S.S.: 
Smîslov și Spasski

Sin activitatea șahistă internațională
Cum e și firesc, lunile de iarnă re

prezintă perioada cca mai bogată a 
activității șahiste de pretutindeni. Ma
rile concursuri se țin lanț, în nume
roase țări se desfășoară (ori s-au 
desfășurat) campionatele naționale. In 
rîndurile de mai jos vom face un 
scurt „tur de orizont" asupra activi
tății șahiste internaționale din ultima 
vreme.
Zece mari maeștri și zece maeștri 

în finala campionatului U.R.S.S.

De la 9 ianuarie cei mai buni șa
hiști sovietici au luat loc în fața ta. 
blelor de joc la Tbilisi. Ca în fiecare 
an, turneul se bucură de o partici
pare extrem de valoroasă, fapt de 
care orice iubitor al șahului se poate 
convinge din simpla lectură a tabe
lului de concurs. Iată ordinea pe 
care a stabilit-o tragerea la sorți:

1. Gheller, 2. Keres, 3. Lutikov, 4. 
Tal, 5. Petrosian, 6. Nejmetdinov, 7. 
Averbach, 8. Gufeld, 9. Bronstein, 
10. Vas’ukov, 11. Gurghenidze, 12. 
Furman, 13. Spasski, 14. Nikitin, 15. 
Korcinoi, 16. Ilolmov, 17. Taimanov, 
18. Iahtman, 19. Polugaevski, 20. 
Krogius.

Uhlman învingător la Hastings

Tradiționalul turneu de la Has
tings (Anglia) care se desfășoară 

și orășenești peste 3000. Titlul de cam
pioană a țării a revenit din nou echi
pei Armatei Populare, care de la pri
mul campionat și pînă acum se dove
dește a fi cea mai bună.

In momentul de față fotbalul cu
noaște în țara prietenă un larg carac
ter ’de masă. El este practicat de a- 
proape 300.000 oameni reuniți în 

■22.000 echipe. In fiecare oraș, în fie
care sat există terenuri de fotbal. Cen
trele principale ale fotbalului sînt ora
șele Hanoi, Haifon, Hong-Hai, Win. 
ta Hanoi există 6 stadioane, iar la 
Haifon 5. Nu de mult a fost terminată 
în capitala țării construcția unui sta
dion cu tribune pentru 26.000 specta
tori, cel mai mare din întreaga penin
sulă a Indochinei. Dar, față de intere
sul mereu crescînd al maselor și acest 
stadion se dovedește neîncăpător, mo
tiv pentru care a fost proiectată con
strucția unui nou stadion cu 50.CC0 
locuri.

In anul 1959 programul internațio
nal al fotbaliștilor din R. D. Vietnam 
va fi mult mai vast. Ei se vor întîini 
cu formații din U.R.S.S., R. D. Ger
mană, R. P. Ungară, R. P. Chineză, 
R. P. D. Coreeană, Cambodgia, India 
etc. Toate acestea vor contribui la ri
dicarea măiestriei fotbaliștilor vietna
mezi, la dezvoltarea relațiilor de prie
tenie cu sportivii din alte țări.

Gustav Adolf Schur. Excelentul rutier 
a realizat în ultimii ani o serie de ad
mirabile victorii internaționale, care 
au culminat în 1958 cu cucerirea titlu
lui de campion mondial la amatori. In 
momentul de față Schur se pregătește 
pentru noile starturi care-1 așteaiptă 
în sezonul sportiv al anului 1959. 

încă din secolul trecut (1859) și-a 
înscris un nume nou pe lista cîști- 
gătorilor. Competiția la care cu ani 
în urmă triumfaseră cei mai mari ju
cători ai timpului (Pilsbury, Capablan- 
ca, Alehin, Euwe, Flohr iar mai re- 
eent Reres, Smîslov, Szabo) a reve
nit de data aceasta tînărului maestru 
din R.D.G., Uhlman. El a reușit 
un procentaj excepțional obținînd 
8 puncte din 9 posibile (7 victorii 2 
remize). In imediata apropiere a în. 
vingătorului s-a clasat tînărul șahist 
maghiar Portisch cu 7 p. Printre par
ticipant s-au numărat Gereben, Dil- 
ckstein, Dar ga, Clarke, Rado: ci ci, 
Wade.

Bebby Fisher din nou campion al 
S.U.A.

Intre 18 decembrie și 5 ianuar'e a 
avut loc la New York campionatul de 
șah al S.U.A. la care au luat parte 
12 jucători. Printre participant! s-au 
aflat campionul de anul trecut Ro
bert (Bobby) Fisher în vîrsta. de 15 
ani, marele maestru Samuel Reshew- 
shi, foștii campioni ai țării Larry 
Evanș și Arthur Bisguier, campionul 
lumii la juniori Williams Lombardy, 
fostul campion al statului New York 
lames Sherwin, frații Robert și Do
nald Byrne și alții.

Primul loc cu 8*/2 p. din 11 posi
bile a revenit lui Fisher car? n-a su
ferit nici o înfrîpgere în turneu. Mo
mentul hotărîtor al concursului a 
survenit în runda a Vl.a cînd Fi
sher s-a întîinit cu Resheuiski. Victo
ria a revenit lui Fisher în 44 de mu
tări. Cîștigînd în penultima rundă la 
Bisguier, Fisher își asigurase primul 
loc, remizînd ușor în u't’ma partidă 
cu R. Byrne. Pe locul 2, la distanță 
de un punct, s-a clasat Reshewski 
urinat de Sherwin cu 6l/2 p. In conti
nuare: Lombardy, D. Byrne, Ewans. 
Bisguier 6 p.

Turneul de la Enkoping

La Enkoping a avut loc un turneu 
internațional dedicat celei de a 60 a- 
niversări a clubului de șah din loca
litate. La concurs au luat parte și 
marii maeștri sovietici A. Kotov șj 
V. Ragozin. Intre ei șt campionul 
Norvegiei O. Barda s-a dat 'lupta 
pentru primul loc. Clasamentul final 
a fost următorul: 1—2. Kotov, Barda 
7lh P- (din 9), 3. Ragoz’n 7 p. 4—5. 
Nilsson, Koskinen 4l/2 p. etc.

Campionatal Olandei

11 șahiști și-au disputat la Ams
terdam campionatul Olandei. Cu mu!, 
tă siguranță a evoluat maestrul inter
național Donner, care a acumulat 9 
puncte din 10 posibile. Pe locul 2 s-a 
clasat cu 7*/2 p. Kortlever urmat de 
Van Scheltinga 6'/2 p., Barendrecht 6 
p., Spanjard 5>/2 p., Van den Berg 5 
p., Van Donk 4 p., Russel, Weisel 3'ț, 
p., Jonkman 21/, P-> Orbarn 2 p. Pri
mii trei clasați împreună cu maestrul 
Bouwmeester reprezintă Olanda la 
tradiționalul turneu de la Bewcrwijck, 
care a început la 8 ianuarie.

Trei învingători în campionatul
R. P. Ungare

Szabo, Barcza și Portisch și-au îm
părțit primele locuri în campionatul 
Ungariei încheiat în ajunul anului 
nou. Ei au acumulat cîte 12*/2 p. din 
17 posibile și vor susține un meci 
turneu de baraj pentru desemnarea 
campionului, la sfîrșitul lunii februa-, 
rie. Cei trei au lăsat la 2‘/2 p. în 
urmă pe Bilek și Fior an. Cîte 9'/2 p. 
au acumulat Dely și Forintos urmați 
de llaag și Ilonfi 9 p„ Pogats 8 p. 
Kliiger I'f2 p.



Campionatele internaționale de tenis de masă ale R.P.R
— O scurlâ

Preparativele pentru campionatele in
ternaționale de tenis de masă ale 
R.P.R. au intrat în stadiul final. Să 
lăsăm însă ca pregătirile organizatori
ce și tehnice să-și urmeze cursul nor
mal și... să spunem cîteva cuvinte des
pre actorii principali ai acestui eveni
ment deosebit al tenisului nostru de 
masă, jucătorii și jucătoarele care de 
joi seara vor evo'ua în sala sporturi
lor din Constanța.

„Internaționalele" vor reuni în jurul 
meselor de concurs, o serie de jucători 
și jucătoare de o valoare recunoscută 
în lumea întreagă. Dacă am sublinia 
doar faptul că Ia întreceri vor lua parte 
campionii europeni Eva Koczian și Zo'.- 
tan Berczik și încă acest singur lu
cru ar fi o frumoasă carte de vizită 
a acestei competiții. Dar, alături de 
cei doi ași maghiari vor mai concura 
șl alte palete cunoscute, printre care 
fostul campion mondial Ferenc Sido, 
mereu tînăr și în vervă, nelipsit de la 
nici un concurs internațional impor
tant din ultima vreme, precum' și se- 
mifinalista „europenelor" L.via Mosoc- 
zi, componentă de bază a reprezen
tativei maghiare și una din cele mai 
bune jucătoare de pe g'-ob. Dm lotul

Hou record mondial 
la tnplu salt

CARACAS 12 (Agerpres). — 
In cadrul Jocurilor atletice ale 

mericii Centrale 
nezuela) atletul 
Rico) a stabilit 
dial ia proba de 
manță de 16,67 
oficial este <fe 16,59 m și aparține atle
tului sovietic Oleg Ryahovski.

____ ...... . . A- 
de la Caracas (Ve- 

Pedro Camacho (Porto 
un nou record, mon- 
triplu salt cu o perfor- 
m. Recordul mondial

Au fost trase la sorți

Meciurile preliminare ale campionatului 
mondial de baschet

La 16 ianuarie vor începe în trei 
orașe din Chile-Concepcion, Antofagas
ta și Temuco — îi.îinirile preliminare 
din cele trei grupe ale campionatului 
mondial masculin de baschet. Comi
tetul de orgarzare a stabilit următoa
rea ordine de desfășurare a jocurilor 
de calificare :

Grupa A (Concepcion) : S.U.A.-Ar- 
geutina, Taivan-R.A.U., R.A.U.-Argen- 
tina, S.U.A.-Taivan, Taivan-Argentina 
și S.U.A.-R.A.U.

Grupa B (Temuco) : Brazilia-Cana- 
•da, U.R-.S.S.-Mexic, Canada-Mexic, 
Brazilia-U.R.S.S., U.R.S.S. - Canada, 
Mexic-Brazilia.

Grupa O (Antofagasta): Filipine- 
’Uruguay, R. P. Bulgaria-Porto Rico, 
Uruguay-Porto Rico, R. P. Bulgaria- 
Filipine, Porto Rico-Filipine, Uruguay- 

IR. P. Bulgaria.

A început turneul 
celor 5 națiuni la rugbi

FRANȚA — SCOȚIA 9-0 (6—0)
Simbătă a fost inaugurată la Paris, 

•pe stadionul Colombes, ediția din a- 
cest an a „Turneului celor 5 națiuni". 
Rugbiștii francezi au dominat cu au
toritate jocul, cîștigîud cu 9—0 (6—0) 
în fața reprezentativei Scoției. Punctele 
învingătorilor au fost marcate de La- 
caze (6) prin două lovituri de picior 
căzute și Moncla (3) o încercare. 
Francezii au aliniat formația : Lacaze- 
Dupuy, Bouquet, Marquesuzaa, Ran- 
coule- Labazuy, Dartos-Moncla, Bart- 
he, Celaya-Mias, Mommejat-Quglm, 
Vigier, Roques.

Tradiționalul „Concurs al
Cei mai tuni săritori cu schiurile din 

Europa și-au disputat tradiționalul tro
feu „Concursul celor patru trambuli
ne". l'ltiina reuniune a avut loc la 
slirșitul' săptămînii trecute în orașul 
austriac Bischofshofen. Atenția spec
tatorilor a fost atrasă mai ales de evo
luția sportivului din R. D. Germană, 
Helmut Recknagel și a săritorului so-' 
vietic N. Șa,mov, care ocupau primele 
două locuri în clasament. După cum se 
știe, Recknagel cîștigase cu o deo
sebită siguranță .toate cele trei con
cursuri desfășurate anterior. In orașul 
austriac, în prima săritură Recknagel 
a aterizat la 96,5 m stabilind recor
dul trambulinei. Dar, el nu și-a putut 
păstra echilibrul, a căzut și cu toate 
•că a executat foarte bine cea de a 
doua săritură a obținut numai 203,4 p. 
clasîndu-se pe locul 15. Marele avan-

trecere în revista a concurenfilor
maghiar prezent Ia Constanța mai iese 
tu evidență rutinatul jucător Foldy.

Sportivii maghiari nu sînt însă sin
gurele „capete de afiș" ale întrecerilor 
de la Constanța. Nu trebuie să uităm 
și pe iugoslavul Markovic II, învingă
torul lui Berczik și cîștigătorul campio
natelor internaționale ale Scandinavici. 
Din aceeași companie valoroasă fac. 
parte și suedezii Toni Larsson, Toni 
Borg și Bjorne Mellstrbm. Dacă ulti
mul este cunoscut mai de mult timp, 
fn schimb primii doi au înregistrat o 
ascensiune extrem de rapidă. De unde 
în 1957 sau la începutul anului trecut 
Larsson și Borg se pierdeau undeva 
îi grosul plutonului jucătorilor europe
ni, și chiar suedezi, astăzi ei au intrat 
în rîndurile fruntașilor. Performanțele 
lor din ultimul timp le-au adus consa
crarea și, ținînd seama că sînt și ti
neri, se pare că ei vor avea de spus, 
în continuare, un cuvînt greu în lupta 
pentru cucerirea înttietății.

Dintre ceilalți participant 
mai remarcăm pe polonezul 
pe Schneider și Hanschman 
iugoslavii Hrbud și Markovic I. Am 
lăsat intenționat la urmă pe jucătorii 
bulgari pentru că ei reprezintă pentru 
noi un adevărat semn de întrebare. 
Pîiiă acum, cu excepția jucătoarei Iva
nova, alți reprezentanți ai tenisului de 
masă bulgar nu au arătat o valoare 
certă. Iată însă, că rezultatele turneu
lui internațional. de acum două zile de 
la Sofia ne arată că jucătorii de tenis 
de masă din R.P.B. sînt pe drumul 
afirmării pe plan internațional.. Vic
toriile cîștigătorului turneului din țara 
vecină și prietenă, Sladkarov, 
lui Berczik și Sido vorbesc de 
Deci, la Constanța sportivii 
pot produce surprize.

Dar jucătorii romîni ? Ediția 
a internaționalelor este deosebit de

străini
Kalinski,
(R.D.G.),

asupra 
la sine, 
bulgari

actuală

Din fiecare grupă se vor califica 
în turneul final primele două echipe. 
Meciurile preliminare vor lua sfîrșit 
la 18 ianuarie. Jocurile turneului final 
sînt programate în capitala țării. San
tiago de Chile. (Agerpres).

Lev Mihailov (U.R.S.S.) 
a cîștigat concursul 

international de patinaj 
artistic de la Varșovia
La Varșovia a luat sfîrșit un inte

resant concurs internațional de patinaj 
artistic la care au luat parte sportivi 
din U.R.S.S., R. P. Ungară, R. Ceho
slovacă, R. D. Germană și R. P. Po
lonă.

Un succes remarcabil a fost obținut 
de patinatorul sovietic Leu Mihailov. 
Evoluînd constant, atît la figurile li
bere cît și la cele impuse, el a tota
lizat 597,6 p. ocupînd primul Ioc. Pe 
locul 2 s a clasat cehoslovacul Holan 
cu 564,4 p. urmat de Zaharov 
(U.R.S.S.) 557,9 p.

întrecerea feminină a revenit patina
toarei maghiare ZoTner cu 606,1 p. ur
mată de Babicika (R. Ceh.) cu 588,7 
p. și Jurek (R. P. Ungară) 562,1 p.

In proba de perechi locul 1 a re
venit cuplului Korda-Vasarhelyi din 
R. P. Ungară (89,8 p.). Pe locul 2 
s-au clasat polonezii Zdankevicz- 
Koczba cu 86,7 p. iar pe locul 3 Endre 
și Endrene Toth (R. P. Ungară) cu 
82,9 p. 

celor patru trambuline”
taj de puncte acumulat mai înainte 
i-a permis totuși să obțină primul loc 
în clasamentul general. N. Șamov a 
căzut de asemenea la aterizare, clasîn- 
du-se al 21-lea cu 189,7 p. și a trecut 
astfel pe locul 4 în clasamentul gene
ral al turneului.

Cîștigătorul reuniunii a fost austria
cul llabersatter cu 222,5 p. (94 și 74,5 
m). Al doilea a fost finlandezul Kir- 
jonen — 220,2 p. (86,5 și 88 m) urmat 
de sovieticul N. Kamenski 218,6 p. 
(92 și 80,5 m).

In felul acesta, cîștigătorul „Con
cursului celor 4 trambuline" este și in 
acest an Helmut Recknagel cu 883,2 
p. El a fost urmat de Habersatter — 
860,8 p., A. Hoel (Norvegia) 850,4 p., 
N. Șamov (U.R.S.S.) 839,7 p. și N. 
Kamenski (U.R.S.S.) 838,2 p.

importantă din pilnct de vedere al 
roadelor pe care le așteptăm de pe 
urma politicii ferme, sănătoase, de creș
tere și promovare a cadrelor noastre 
tinere. Examenul care începe joi și 
care este cea mai importantă verifi
care pînă la mondialele de la Dort
mund, va fi în măsură să ne arate 
nivelul la care au ajuns reprezentanții 
tinerei noastre generații de tenis de 
masă, care este actualul lor grad de 
pregătire și ce perspective avem pen
tru Dortmund.

Ceea ce am dori în primul rînd este 
să putem consemna, trecînd peste rezul
tatele de moment, o comportare ge
nerală care să fie la înălțimea presti
giului tenisului de masă romînesc. 
Tinerilor jucători romîni li se oferă Ia 
Constanța posibilitatea să răspundă în
crederii și încurajării arătate, printr-o 
comportare ireproșabilă. Maria Alexan
dru, Radu Negulescu, Mariana Barasch, 
Covaci, Rethi, Bodea și alții ca ei sau 
chiar mai „vîrstnici", cum este Mircea 
Popescu, sînt datori să nu precupe
țească nici un efort, să lupte cu ma
ximum de energie, să facă apel la tot 
bagajul lor de cunoștințe pentru a re
prezenta cu cinste culorile țării. Prin- 
tr-un joc curajos, dar nu hazardat, 
ascultînd îndrumările antrenorilor și a- 
vînd o conduită sportivă, tinerii jucă
tori romîni să fie siguri că vor cîștiga 
stima și respectul adversarilor, apre
cierile și aplauzefe spectatorilor și ale 
tuturor acelora care le urmăresc cu 
încredere evoluția.

Crește ritmul și intensitatea pregă
tirilor în vederea campionatelor mon
diale de hochei. Nu mai sînt nici 
două luni pină la data cînd pe sta
dioanele de iarnă ale Cehoslovaciei 
vor evolua cele mai bune echipe ale 
lumii.

In țara organizatoare se des
fășoară în momentul de față cam
pionatul național, la care participă 12 
echipe cehoslovace. In fruntea clasa
mentului se află acum Banik Kladno 
care, a acumulat 23 de puncte după 
16 etape. Spartak Sokolovo și Spar
tak Plsen secondează, la 3 puncte, 
pe lider.

încă de la începutul campionatului, 
federația de specialitate din R. Ce. 
hoslovaeă a hiat hotărîrea ca selec
ționarea echipei în vederea campiona
tului lumii să se facă după criterii 
deosebite față de cele care au fost 
luate în discuție la edițiile anteri
oare. Reprezentativa va fi alcătuită 
pe scheletul echipei care va cîștiga 
campionatul țării în 1959. Deocam
dată, selecționerii nu și-au putut spu
ne cuvîntui din cauză că jucătorii 
n-au atins maximum de formă și pre
zintă fluctuații de lp joc la ioc. 
Membrii comisiei de selecție urmă
resc cu atenție toate întîlnirile și al
cătuiesc după f’ecare joc rapoarte de
tailate. Lotul reprezentativ va fi cu
noscut abia la 21 ianuarie, după în. 
cheierea campionatului. Tot atunci va 
începe o perioadă intensă de pregăti- 
le marcată de numeroase întîlniri in
ternaționale atît în țară cît și în strai 
nătate. Sînt așteptate în Cehoslova
cia echipe din U.R.S.S., Polonia, 
R.D. Germană și alte țări.

• SIMBATA și duminică s-au în- 
tîlnit la Varșovia și Rostock primele 
reprezentative de hochei ale R. P. 
Polone și R. D. Germane. In ambele 
jocuri victoria a revenit hocheiștilor 
polonezi cu scorul de 7—0 (1—0, 
2—0, 4—0) și 2—0 (I—0, 0—0, 1—0).

• LA MOSCOVA s-au întrecut re
prezentativele de patinaj ale U.R-S.S. 
și Norvegiei. Sportivii sovietici au ob
ținut o victorie netă cu scorul de 

237,5—-182,5. Cea mai marc surpriză 
a furnizat-o patinatorul norvegian Se- 
iersten care a ocupat primul loc cu 

8:30,0 in proba de 5000 m, întreeîn- 
dit-1 pe compatriotul său Johanessen 
și pe campionul mondial absolut Oleg 
Goncearenko.

© LA SVERDLOVSK a avut loc 
duminică primul concurs internațio
nal de schi desfășurat în acest an în 
U.R.S.S. Victorii remarcabile au obți
nut soții Kolcin. In proba de 10 km. 
femei Kolcina a ocupat locul întîi cu 
36:52,0 iar în proba de 15 km Pavel 
Kolcin s-a clasat pe primul loc cu 
timpul de 47:58,0.

® INTR-UN MECI internațional de 
tenis de masă care a avut loc la

e Sladkarov (R. P. Bulgaria) la bărbați pe 
și Berczik învinși ® Eva Koczian nuși Berczik învinși ® Eva

SOFIA 12 (prin telefon de Ia 
respondents nostru). — Vineri a 
ceput în capitala R. P. Bulgaria

co- 
în- 
un 

turneu internațional de tenis de masă 
cu participarea celor mai buni ju
cători din R. P. Ungară, R. D. Ger
mană, R. P. F. Iugoslavia și 
gazdă. De asemenea a luat 
cătoarea franceză Alber. O 
tare remarcabilă au avut 
bulgari. Ei s-au evidențiat 
meciurile pe echipe cît și j_ f» 1 • * rx T-» i-.
dispus cu 
(femei) și 
(bărbați).

Sîmbătă 
dividuale. 
din semifinale, cînd doi din favoriți 
(Șido și Schneider) au fost eliminați 
din competiție. Sladkarov a dispus 
cu 3—0 de Sido, iar Sivaccv de 
Schneider cu 3—1. Apoi, s-au desfă
șurat întrecerile din turneul final la 
care au participat Berczik, Markovic 
II, Sivaccv și Sladkarov. O compor
tare excelentă a avut jucătorul bulgar 
Sladkarov care a cucerit primul loc 
în urma victoriilor obținute la Berczik 
cu 2—1 (17—21, 23—21, 21—19) și 
la Markovic’ II. cu același scor 2—1 
(19—21, 21—18, 21—11).’ Câștigăto
rul turneului a pierdut însă la Siva- 
cev (2—1), Pe locul 2 s-a clasat Mar
kovic II care a dispus de Berczik 
(R. P. Ungară) cu 2—1. Locurile 3

din țara 
parte ju- 
compor- 
jucătorii 
atît în 

, , , în cele
individuale. Echipa R. P. Bulgaria a 

3—0 de R. D. Germană 
cu 5—2 de R. D. Germană

au început meciurile in- 
Surprizele au survenit încă

Canadieni în echipa italiei

Pentru italieni alcătuirea echipei re
prezentative de hochei ridică aceleași 
probleme și greutăți ca și alcătuirea 
echipei naționale de fotbal. Cluburile 
fruntașe se despart greu de jucătorii 
care intră în vederile selecționerilor. 
Explicabil: în Italia, hocheiul (ca și 
fotbalul de altfel) este o simplă a- 
facere și patronii țin mai mult la în
casări decît la... „onoarea națională". 
Lipsa unei vedete la un meci inter- 
cluburi scade încasările, lucru cu 
care se împacă greu patronii. Acestea 
sînt și motivele pentru care „squadra 
azzurra" va susține doar două îrr-tîl- 
niri internaționale înaintea plecării 
spre Praga. Jocurile vor avea loc la 
Cortina și Bolzano în compania re
prezentativei Canadei. *

Campionatul țării a început la 27 
decembrie 1958 la Cortina d’Ampezzo 
și de pe acum presa de specialitate 
comentează cu satisfacție intenția se
lecționerilor de a alcătui o echipă din 
elemente tinere cum ar fi Zerbetlo 
(22 ani), JRabanser (23 ani), Alberto 
Darin (19 ani), Ghezze (17 ani). To
tuși, „vioara I" o vor constitui ju
cători canadieni... de origină italia
nă. De altfel acest lucru s-a întîm- 
plat și la Jocurile Olimpice de iarnă 
din 1956. Cei mai solicitați par să fie 
Grotti, Tucci, Agazzi, Tomei, Bran- 
duardi. și portarul Bolla. Italienii 
speră să se folosească și de serviciile 
celui mai bun profesionist canadian, 
Hudson. Acesta nu are pînă în pre
zent cetățenia, dar j s-a promis că 
o va primi înainte de plecare la Pra
ga. Ramîne de văzut dacă toți acești 
„italieni de circumstanță" vor da re
zultatele scontate...

Birmingham selecționata Angliei a 
învins echipa Olandei cu scorul de g_ 2

9 FEDERAȚIA engleză de fotbal 
a hotărît să trimită la Jocurile Olim
pice de la Roma din 1960 o echipă 
selecționată amatoare a Marii Britanii 
formată din cei mai buni jucători, 
din Anglia, Irlanda, Țara Galilor și 
Scoția. Federația engleză s-a adresat 
FI.F.A.-ei cerînd organizarea campio
natului mondial de fotbal din 1966.

® LA SȚAHLBACH (R.D.G.) a a- 
vut Ioc un . concurs de selecție rezer
vat celor mai buni săritori cu schiuri 
de pe trambulină din R. D. Germană. 
Victoria a fost obținută de Helmut 
Recknagel cu 228,5 p. (76 ni și 73 m) 
urmat de Harry Glass cu 221,5 p. (70 
m și 73 m) și Werner Lesser.

3 IN CADRUL primului tur al com
petiției de handbal redus „Cupa cam
pionilor europeni", duminică la Bar
celona echipa B. M. Granollers a în
vins cu scorul de 17—12 (8—7) for
mația Porto din Portugalia.

primul loc • M&rkov/c II 
a pierdut nici un set.

și 4 au fost ocupate de Berczik și 
Sivacev.

In turneul final al probei dc sim
plu femei s-au calificat Koczian și 
Mosoczi (R. P. Ungară), Nicol ic 
(R. P. F. Iugoslavia) și Alber (Fran
ța). O vervă deosebită de joc a ară
tat jucătoarca maghiară Koczian care 
și-a întrecut toate adversarele cu sco
rul de 2—0. Pe următoarele locuri 
s-au cla'sat Mosoczi, Nicolic și Al
ber-

Azi se desfășoară un concurs pe 
echipe la care participă reprezentati
vele orașelor Berlin, Budapesta, Bel
grad, Zagreb, Sofia, Plovdiv și repre
zentativa R. P. Bulgaria. După ter
minarea întrecerilor jucătorii vor ple
ca în R. P. Romîna pentru a parti
cipa la campionatele internaționale de 
la Constanța.

TOM A HRISTOV

BASCHET
® Reprezentativa masculină a 
Cehoslovaciei va evolua la 
București

Luna viitoare se vor desfășura in 
Capitală meciurile masculine de bas
chet între reprezentativele Rominiei și 
Cehoslovaciei. Oaspeții, bine cotați in 
baschetul european și mondial ’, vor 
deplasa o echipă puternică. Partid 
vor avea loc la 22 și 24 februarie.

Arbitrii meciului — nefixați încă de 
federațiile respective — vor fi un po
lonez și un maghiar.

HOCHEI PE GHEAȚĂ
• începe si campionatul cate

goriei B, seria I

O dată cu primele jocuri din ca
drul campionatului categoriei A, adi
că de mîine, 14 ianuarie, va începe 
să se dispute la Sebeș și campiona
tul categoriei B pe anul 1959, rezer
vat echipelor din seria I. La această 
întrecere participă echipele Suri anul 
Sebeș, C.S.M. Rădăuți și Locomotiva 
Cluj.

In al doilea meci
SLAVIA SOFIA-VOINȚA 

ORAȘUL STALIN 50-30 (16-14)
ORAȘUL STALIN 12, (prin telefon). 

— Luni dimineață, sala „Tractorul", a 
găzduit o nouă întîlnire de baschet 
feminin între Stavia Sofia și Voința 
Orașul Stalin. După o repriză echili
brată, echipa campioană a R. P. Bul
garia s-a detașat, cîștigînd la o di
ferență de 10 coșuri 50—30 (16—14). 
Cele două formații au folosit următoa
rele jucătoare : SLAVIA Cealașkanova 
(16), Voinova (8), Gospodinova (2), 
Ranghelova (11). Kuzova (7), Ccnghe- 
leva (6): VOINȚA-Cucuruz (5), 
Kraus (14), Roșu (5), Starck (2), 
Windt (4), Pop și Antosch. Au arbi
trat I. Kuikov (R. P. Bulgaria) și C. 
Negrea.

C. GRUIA-corespondent

9 LA KIEL s-a desfășurat întîlni- 
rea internațională de handbal redus 
între selecționatele masculine ale 
R. F. Germane și R. Cehoslovace. 
Handbâliștii cehoslovaci au obținut o 
frumoasă victorie cu scorul de 20—16 
(13-9).

o CONT1NUINDU-ȘI turneul pe 
care-1 întreprinde în R. Cehoslovacă, 
echipa feminină de baschet Trud Mos
cova a întîlnit formația Spartak Pra
ga Sokolovo. Echipa Trud a învins cu 
scorul de 71—51 (24—35).

9 INTR-UN MECI internațional de 
baschet disputat la Veneția, echipa fe
minină a Italiei a învins cu scorul de 
52—49 (29—23) reprezentativa R.P.F, 
Iugoslavia.

a CEA DE-A DOUA rundă a cam
pionatului unional de șah care se des
fășoară la Tbilisi a fost marcată de 
o mare surpriză: campionul unional 
Mihail Tal a fost învins în 40 de mutări 
de tînărul jucător din Moscova Iacov 
luhtman. Vasiukov a cîștigat la Fur
man și Averbach la Korcinoi. Partidele 
Polugaevski—Lutikov, Spasski—Bron
stein, Taimanov—Petrosian și Krogius- 
Gurghenidze s-au terminat remiză.
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