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Proiectul de Statut al U. C. F. S.
în discuția maselor de sportivi

A devenit o tradiție pentru masele 
jde sportivi de la noi să participe ală- 
uri de întreg poporul muncitor la 
ărbătorirea, marilor evenimente din 

istoria țării noastre. Acum, în preaj

fn cinstea Centenarului Unirii Țârilor Romîna

ȘTAFETA SPORTIVILOR
®3N BUCUREȘTI ȘI IAȘI

Chiar din primele zile de la apariție, Proiectul de Statut al U.C.F.S. 
a fost amplu dezbătut de masele de sportivi și activiști sportivi. Exprimîn- 
du-și adeziunea față de acest proiect, sportivii și pasionații sportului îl dis
cută în adunări, capitol cu capitol, pentru a aduce contribuția lor activă 
la elaborarea Statutului.

NUMEROASE ADUNARI LA GALAȚI
Din inițiativa consiliului orășenesc 

U.C.F.S. Galați au avut loc în locali
tate numeroase adunări pentru dezba
terea Proiectului de Statut al U.C.F.S. 
La adunarea care a avut loc la fabrica 
de piese de schimb C.F.R. „Gh. Apos
tol" au participat peste 150 membri 
U.C.F.S. La discuții au luat cuvîntul 
muncitori fruntași, cadre de conducere 
ale întreprinderii, sportivi. Ei au vorbit 
cu satisfacție despre Proiectul de Sta
tut care cuprinde în capitolele sale 
norme ale desfășurării noii activități

sportive din țara noastră. Printre cei 
care au luat cuvîntul se află și fotba
listul C. Nour, boxerul Mihai Pînzaru 
— muncitor fruntaș, directorul între
prinderii tov. I. Alexașaev și alții.

La clubul sportiv Gloria au partici
pat la dezbateri peste 40 membri 
U.C.F.S., la Banca de Stat 38, la Ban
ca Agricolă 45 etc. In aceste zile ur
mează să aibă loc adunări de prelu
crare a Proiectului 
U.C.F.S. la S.N.G., 
Textile Gălățene, I 
Cristea" ș.a

ma aniversării Centenarului Unirii 
Țărilor Romine, sportivii de pe întreg 
cuprinsul patriei cinstesc prin nume- 

se întreceri împlinirea unui veac 
de Ia înfăptuirea importantului act al
Unirii Țării Romînești cu Moldova. 
De -pretutindeni ne vin știri despre 
entuziasmul cu care tineretul ia parte 
la aceste concursuri sărbătorești, des
pre formele noi de manifestații spor
tive pe care le inițiază cu acest pri
lej.

Una dintre cele mai însemnate ma
nifestații sportive închinate zilei de 
24 ianuarie va fi și „Ștafeta Unirii". 
Prin intermediul acestei ștafete pur
tate de sportivi, tineretul și oamenii 
muncii din București și lași vor face 
un schimb de mesaje în cinstea marii 
sărbători. Ștafeta dublă de la Bucu
rești la Iași și de la Iași la București 
va fi organizată de către consiliul 
orășenesc U.CJF.S. București și con
siliul regional U.CJF.S. Iași cu con-

i de Statut al 
întreprinderile 

Uzinele „Nicolae

schbul in PL*N SEZON

Ziarul local „Viață Nouă" a luat 
inițiativa deschiderii unei rubrici în 
care se vor da răspunsuri la întrebă
rile cititorilor privind Proiectul dej 
Statut al Uniunii de Cultură Fizică? 
și Sport.
MII DE MEMBRI U.C.F.S. DIN BRAILA 

PARTICIPA LA ADUNAR1
La începutul acestei săptămîni au a- 

vut loc la Brăila adunări pentru dez
baterea Proiectului de Statut al 
U.C.F.S., Muncitorii și funcționarii 
din întreprinderi, membri ai U.C.F.S., 
au participat ta număr mare la aceste 
adunări și au luat cuvîntul pentru 
a-și exprima adeziunea față de Pro
iect. La întreprinderile Metalurgice 
Dunărene au participat peste 800 oa
meni ai muncii, la școala medie nr. 
2 peste 700 elevi, Ia școala profe
sională metalurgică „Progresul" 500 
etc.
INIȚIATIVE LĂUDABILE IN REGIUNEA^

TIMIȘOARA
Consiliul regional U.C.F.S. Timi

șoara a luat inițiativa trimiterii unei . . . _ . „
brigăzi ta șase raioane ale regiunii,^ mma și altele au făcut cu adevarat 
pentru a sprijini acțiunea de prelu- «■ din orașul Roman un puternic centru 

Proiectului de Statut al% muncitoresc.
De asemenea, arbitrii deS Dal: Ș«flul vieții noi nu a pățruns 

hotnrît ‘î't nlprp în 15 în oraș, oatcic raionului scregiunii perrtru a ajuta con-f schimbă de la un an la altul. Țără- 
•- - nimea muncitoare

dezbaterea»8'3 s‘r'Jls. nrun- 
cește pammtul lao
laltă. Progresul și 
bunăstarea își fac 
din ce ta ce mai 
mult loc ta casele țăranilor muncitori 
din raionul Roman. In viața cotidiană 
a tineretului sătesc de pe aceste me
leaguri a pătruns o dată cu viața nouă 
și sportul. Peste 11.000 tineri și tinere 
sînt membri ai U.C.F.S. In 39 comu
ne există colective sportive ai căror 
membri desfășoară o permanentă ac
tivitate. In alte 6 comune vor lua fi
ință în 
Mai mult 
atîtea de

cursul celor mai buni motocicliști din 
cele două mari orașe ale Republicii 
noastre. Motocicliștii vor pleca în di
mineața zilei de 23 ianuarie a. c. și 
vor ajunge în aceeași seară la desti
nație, urmînd ca a doua zi să predea 
mesajele în cadrul serbărilor populare 
care vor avea loc la Iași șî București.

In același timp, sportivii Capitalei 
au inițiat ștafete proprii pe raioane. 
Cite 30 sportivi din fiecare raion vor 
porni în dimineața zilei de 24 ianua
rie din fața sediilor sfaturilor popu
lare raionale și se vor îndrepta pe 
trasee diferite spre Piața Universită
ții. Apoi, cele 8 ștafete raionale unite 
într-una singură și împreună cu mo
tocicliștii sosiți de la lași se vor în
drepta către Piața Unirii (fostă 28 
Martie) unde vor preda mesajele lor, 
într-un cadru solemn.

Frumoasa inițiativă a sportivilor 
din Iași și București întregește boga
tul program al manifestațiilor festive 
dedicate împlinirii a 100 de ani de la 
înfăptuirea actului istoric din 24 ia
nuarie 1859, dovedind spirit patriotic 
și dragoste pentru evocarea celor mai 
de seamă momente din istoria nea
mului nostru.

oman—raion cu o bogată 
activitate sportivă sătească

Roman. Așezare trezită la viață — 
ca toate celelalte localități — în anii 
puterii populare. Romanul, altădată un 
oraș înapoiat, cu oameni pe frunțile 
cărora cutele îți vorbeau de tristețe 
și grija zilei de mîine, înflorește as
tăzi și se dezvoltă necontenit. „Ro
manul nostru este astăzi un oraș 
industrial** spun cu mîndrie local
nicii. Și au dreptate. Fabrica de 
țevi, fabrica de zahăr, cea de cără-

CARE DINTRE COMUNE E 
FRUNTAȘĂ ?

Zorița Suciu (Reșița) cîștigătoarea curselor de slalom special și slalom 
uriaș din cadrul Cupei Primăverii organizată anul trecut de F. R. Schi-Bob 
și M.I.C. Foto: D. Stăncralescu
Zăpada căzută în ultima săptămînă 

’a produs multă bucurie amatorilor de 
schi, in momentul de față acest sport 
cunoaște o activitate foarte intensă. 
Concursurile pentru schiorii fruntași, 
pentru juniori și pentru începători, în
trecerile din cadrul Spartachiadei de 
iarnă a tineretului ca și activitatea din 
cadrul centrelor de inițiere organizate 
în numeroase localități de munte, toate 
acestea fac ca zi de zi pîrtiile „con
sacrate" sau Improvizate să fie asal
tate de numeroși schiori.

0 La Poiana Stalin, de pildă, sîm- 
bătă și duminică vor avea loc trei con
cursuri. Colectivul sportiv Politehnica 
Orașul Stalin organizează în Postă
var, pentru schiorii fruntași, competiția 
dotată cu „Cupa U.A.S.R.", care cu
prinde proba de slalom special (în 
Kantzer) și cea de slalom uriaș (pe

Sulinar). Colectivul Voința Orașul 
Stalin organizează „Cupa Voința" pen
tru sărituri (la trambulina mijlocie 
din Poiana Stalin), iar Dinamo Ora
șul Stalin oleră „Cupa’’ Dinamo** pentru 
întreceri de fond (3 km. fete, 15 km. 
băieți și ștafete).

• La Cota 1.400, consiliul orășenesc 
U.C.F.S. Sinaia organizează un inte
resant concurs, dotat eu „Cupa 
Unirii", la care vor lua parte schiori 
legitimați și începători ai colectivelor 
de pe valea Prahovei (Coriiarnic, Si
naia, Bușteni, Azuga etc.). Concursul 
va cuprinde o cursă de slalom uriaș și 
probe de fond pentru băieți și fete.

a Alte concursuri vor fi organizate 
la Păltiniș, la Vatra Dornei, la Mogo- 
șa, la Semenic, la Borșa precum și în

(Continuare în pag. 2-a)

la Paris va lua în discuție pentru 
ratificare proiectul complet al modului 
de organizare și disputare a acestei noi 
competiții internaționale.

CICLISM

VOLEI
• „Cupa camptonîfor euro

peni'* la volei masculin se va 
organiza pentru prima dată în 
1950

' In ultimul număr al Buletinului Ofi
cial al Federației Internaționale de 
Volei se arată că în cadrul Comisiei 
organizărilor sportive din F.I.V.B., s-a 
(Uscutat problema organizării cu înce
pere din 1960 a „Clipei campionilor 
țuropeni“ la volei masculin. Viitorul 
fongres al F.I.V.B. care va avea loc

• Cicliștii romîni au sasit 
Ia Tirana

După ce, obligați de starea atmos
ferică nefavorabilă, au făcut o escală 
de 24 de ore la Belgrad, cicliștii ro- 
mltii au ajuns miercuri la ora prln- 
zului în Capitala R.P. Albania. Tira
na. Pe aeroport au fost întîmplnați 
de reprezentanți ai Comitetului pen
tru Cultură Fizică și Sport care le-au 
urat bun sosit.

Zilele sînt foarte frumoase șl căl
duroase aici așa că cicliștii rominl 
vor putea face în bune condițittni an
trenamente în vederea participării la 
„Turul Fgi'Vultii".

V. KRAJA — corespondent

crarp a 
U.C.F.S. 
fotbal au 
mune ale _ 
siliile colectivelor sportive să orga
nizeze adunările, pentru -----
Proiectului de Statut al U.C.F.S. '

INTENSE PREGĂTIRI LA EACAU J
De la Bacău ne-a sosit vestea că‘ 

după ce au prelucrat în cadrul consi-i 
liului regional U.C.F.S. Proiectul dej 
Statut al U.C.F.S., activiștii sportivi, 
au luat hotărîrea să pregătească tai 
toate raioanele, orașele și satele re-} 
giunii adunări pentru dezbaterea do-, 
cumentului. Sportivii din orașul Ba-' 
căit au și început să dezbată Proiec-, 
tul de Statut astfel că zilnic se des-i 
fășoară adunări în cadrul colectivelor] 
sportive. <
IMPORTANTE ACțlUNI IN REGIU-g ț obstacole

NEA STALIN gropi de

ț 
Cînd i-am adresat această întrebare, 

tovarășul S. Sanda, președintele con
siliului raional U.C.F.S., a stat în 
cumpănă pînă să ne răspundă. „E 
foarte greu să stabilesc — fără să 
greșesc — care dintre comunele noas
tre poate fi declarată — fie și „neofi
cial" — fruntașă. De aceea am să 
evit un răspuns direct și am să vă 
informez despre realizările cîtorva din
tre ele". Și, domol, în graiul cald 
moldovenesc, președintele din Roman 
a început să povestească...

In comuna Doljești, colectiviștii s-au 
------------------------înscris în majorita

te în U.C.F.S. Chiar 
și bătrînii. „Nu pu
tem face sport Dar 
nici să ajutăm ti
nerii nu puitem?" Și

de reporter

curta d colective sportive, 
de 30 terenuri de fotbal, tot 
volei, numeroase curse cu 

G.M.A., poligoane de tir, 
sărituri, arene de popice. 

Consiliul regional U.C.F.S. al regiu-> piste de atletism și mult echipament 
nii Stalin a trecut la organizarea temei-g sportiv stau la dispoziția sportivilor 

" ’ ' ' ’ din satele raionului. Tineretul din sa
tele Romanului a schimbat de mult

nică a discutării Proiectului de Sta-;
tut al U.C.F.S. Activiști ai U.C.F.S..
se vor deplasa în toate raioanele re-^drumul cîrciumilor cu acela al tere- 
giunii pentru a sprijini organizarea» nurilor de sport. Și este foarte mul- 
adunărilor. § {urnit de schimbul făcut.{urnit de schimbul făcut.

așa, colectivul Progresul-Doljești are 
aproape 100 membri susținători. La 
Trifești, sportivii nu au părăsit tere
nurile de fotbal și volei chiar ta a- 
ceste zile de iarnă. Cu două săptă- 
mîni ta urmă ei au organizat o foarte 
reușită „Duminică sportivă", care a 
atras în întreceri 100 tineri și tinere 
și de trei ori pe atîjia spectatori. Au 
avut loc cu acest prilej concursuri de 
atletism, meciuri de fotbal și volei. 1

La Sofrocești, sat ce aparține de 
comuna Trifești, de trei ori pe săp- 
tămînă poți vedea fa antrenament uri 
mare grup de tineri care au îndrăgit 
trînta. Antrenorul lor: Mihai Cazacu, 
secretarul organizației U.T.M., de trei 
ori consecutiv campion regional al

ELENA MATEESCU

(Continuare in pag. 2)

republican de hochei pe gheață
Știința Cluj, C.C.A. și Recolta Miercurea Ciuc 

învingătoare în prima etapă
Pe patinoarul artificial 23 August 

au început ieri jocurile campionatului 
republican de hochei pe gheifță pe 
1959. Meciurile au fost foarte intere
sante prin echilibrul lor ca și prin 
dîrzenia cu care au luptat echipele.

Iată detalii asupra meciurilor 
mei etape:

ȘTIINȚA CLUJ A DEBUTAT CU 
VICTORIE UȘOARA...

...dar calitatea jocului prestat nu 
este de natură a-i mulțumi pe studenți. 
Pentru că, deși au făcut din nou 
proba calităților lor cunoscute (viteză, 
forță și patinaj bun), clujenii au fost 
încă deficitari în ce privește jocul co
lectiv și siguranța în apărare. In acest 
meci ambele formații au ratat mult și 
din situații cît se poate de clare. Ceea 
ce ne-a făcut din nou să reflectam 
asupra necesității exersării mai atente 
în antrenament a tehnicii iiriblării por
tarului și a șutului din mișcare. Fireș
te, aceste observații nu. scad cu nimic 
din meritele echipei Știința Cluj care 
a avut inițiativa în majoritatea timpu
lui, fapt reflectat de altfel si de evo
luția scorului: 6—2 (3—1, 1—0, 2—L) 
Progresul Gheorghiefit ar fi putut rea
liza în acest meci un rezultat mai

strîns. N-a avut însă plusul de viteză atacă mereu, dar neorganizat Scorul 
și forță în acțiuni, oare ar fi dat mai 
murtă eficacitate jocului lor destul da 
combativ.

Meciul a început Intr-un ritm lent, 
simțindu-se parcă Ia ambele formații 
necesitatea reacomodării cu gheața. 
După ce Naghi deschide scorul. Știința

se menține pînă după jumătatea repri
zei cînd, în același minut Cozan II

RADU URZICEANU j 
CALIN ANTONESCU

(Coniinuare în pag. 4)pri-

iii
H 0

Un atac al Științei Cluj. A. Naghi conduce pucul urmărit de privirii#, 1 
coechipier uhu său Takacs II și de Almassi II (Progresul) care se pregătește, ' 

să intervină. kotaru’ -i



ftefrospectivâ în campionatul categoriei Ă de rugbi, ediția 1958 

anul trecut a creat premizele 
unui salt calitativ in 1959.

III. Campionatul de 
pentru realizarea

LIPSURI CARE TREBUIE 
LICHIDATE

’ Subliniam în articolul nostru prece
dent că la baza slăbiciunilor echipelor 
noastre stă viteza de execuție nemul
țumitoare (în dezvoltarea unor proce
dee tehnice) și lipsa de fantezie, de
terminată de faptul că jucătorii noștri 
deși foarte talentați și cu aptitudini 
pentru rugbi, posedă un bagaj sărac 
de cunoștințe tehnico-tactice.

Arătam astfel, că pe de o parte, talo- 
nerii nu scot repede balonul (așa cum 
ar trebui), în timp ce mijlocașii trans
mit încet mingea liniilor dinapoi, iar 
aceștia — la rîndul lor ■— o poartă 
lateral, în lot să aleagă cel mai scurt 
drum spre terenul de țintă advers. Pe 
de altă parte, înaintașii — dar mai 
ales treisferturile (inclusiv mijlocașii) 
—• dovedesc lipsă de curaj în luarea 
inițiativelor, descureîndu-se cu greu
tate, în special atunci cînd adversarul 
practică un joc de strictă apărare.

De lipsuri similare dau dovadă și 
aripile și fundașii. Astfel, rar ne-a fost 
dat să vedem un atac decis al vreunei 
aripi, care să poarte balonul 
mul cel mai scurt spre butul 
(fără inutilele, ocolișuri sau 
laterale). De aici a rezultat 
dentă ineficacitate. Bineînțeles 
perspective de îmbunătățire a

pe dru- 
advers, 
atacuri 
o evi- 
că sînt 

. ... _ . . ____ .... „ acestei
situații. Au evoluat în campionat jucă
tori tineri, cu reale posibilități cum 
ar fi Teodoresc», Barbu, Nagel, Sava, 
Ciobănel etc. care pot contribui prin 
jocul lor direct, decis, la remedierea 
acestei stări de lucruri.

De asemenea, pot fi numărate pe 
degete momentele în care un fundaș 
reușește să plece la atac, intercalîn- 
du-se în propria-i linie de treisferturi, 
deși este bine știut că atacul funda
șului intercalat, poate duce la reali
zarea de încercări, prin faptul că ad
versarul este surprins în inferioritate 
numerică. Singurul fundaș romîn care 
joacă așa cum trebuie, modern, este 
Penciu (C.C.A.). Dar, situația generală 
este nemulțumitoare, și pentru îndrep
tarea ei antrenorii trebuie să 
eforturi deosebite.

facă

TOATA ATENTIA PERIOADEI 
PREGĂTIRE!

Rugbiul este gata să: dea în 
care a și început să-și depene 
una cîte una, o mare „bătălie".

DE

anul 
filele

Schiul în plin sezon
(Urmare din pag. 1)

'alte centre. La aceste întreceri vor lua 
parte schiori din localitățile apropiate.

® O vie activitate se duce în cadrul 
centrelor de schi organizate de F.R. 
Schi-Bob. Aceste centre se bucură de 
un mare succes; în fiecare localitate, 
sînt înregistrați peste 100 de cursanți. 
La Cîmpulung Moldovenesc., de pildă, 
instructorii prof. C. Matia și E. Ado- 
chiței se îngrijesc de pregătirea a 
peste 100 de copii. Pentru a se asigu
ra o cît mai largă mobilizare au tost 
tipărite afișe, iar organele locale au 
acordat un sprijin efectiv muncii de 
angrenare a copiilor în practicarea 
schiului.
• O intensă activitate este dusă și 

la centrele de la Lonea (instructori prof. 
C. Tudor, R. Samur, Gh. Crișan) și de 
la Lupeni (instructori C. Vuia și S. 
Cioflică). Centrul de la Lorieâ acti
vează pe lîngă Școala profesională de 
mineri, iar cel de Ia Lupeni pe lîngă 
colectivul sportiv Minerul.

® La Tg. Mureș s-au luat din vre
me măsuri pentru asigurarea desfășu
rării activității în cele, mai bune cou- 
dițiuni. Comisia orășenească de schi a 
organizat un curs de arbitri la care 
'au participat 21 băieți și 4 fete. Aceș
tia își vor da examenul practic cu. pri
lejul întrecerilor Spartachiadei. Centre
le de inițiere sînt în plină activitate. 
La Toplița, Gheorghieni și Valea 
Strîmbă au fost împărțite cele 300 pe
rechi de schiuri primite din partea I3. 
R. Schi-Bob și s-a trecut la activita
tea pe zăpadă.

Echipele Dinamo I și II iși dispută azi

Finala „Cupei Unirii” 
la fotbal

’ Azi după amiază are loc pe terenul 
Dinamo Tonola (lîngă stadionul Di
namo) finala „Cupei1 Unirii" la fotbal, 
întră echipele Dinamo Obor I și II. 
Ieftinirea va începe la ora 15,15. 

La capătul acestei „bătălii" va 
trebui să înregistrăm creșterea cali
tativă a rugbiului nostru și cîștiga- 
rea de noi contingente de adepți, pro
venite din centre în care rugbiul pă
șește sigur, pe drumul popularității. 
Este vorba de Iași, Cluj, Bîrlad, Tîr- 
năveni, Timișoara, Petroșani, Ploești, 
Galați etc.

De startul viitoarei ediții a cam
pionatului republican — care va în
cepe la mijlocul lunii martie — nu ne

Dumitrescu a creat mi culoar și va pasa aripei sale Nagel. Acum mar
carea unei încercări va depinde in mare măsură de măiestria acestuia. Fază 
din meciul de campionat Progresul — C.S.M.S. Iași

mai despart decît două luni. O peri
oadă de timp suficientă pentru ca 
echipele noastre să-și poată organiza 
și desfășura pregătirile, sub îndruma
rea antrenorilor, în condițiuni normale. 
Și fiindcă sîntem la acest capitol, nă
dăjduim că antrenorii își vor îndrep
ta mai mult atenția — în raport cu 
anii precedenți — spre jocul ofensiv, 
așa cum reclamă rugbiul modern, spre 
însușirea deplină a deprinderilor teh
nice, spre o temeinică realizare a pre
gătirii "fizice, însușirea diverselor 
scheme tactice și o serioasă muncă 
educativă.

CAMPIONATUL SE ANUNȚA 
FOARTE ECHILIBRAT ’

Mai mult decît în edițiile prece
dente, campionatul de rugbi din acest 
an, care va grupa echipele C.F.R. 
Grivița Roșie, Dinamo, C.C.A., Con
structorul, Progresul (toate din Bucu
rești), Știința Timișoara, C.S.M.S. 
Iași, precum și cele trei nou promo
vate : Metalul M.I.G. Buc., Construc
torul Bîrlad și Știința Cluj, promite 
să aibă o desfășurare deosebit de in
teresantă, datorită echilibrului valo
ric, dintre echipe,, pe de o parte, în 
urma completării loturilor, iar pe de 
altă 'parte ca o consecință a promo
vării a numeroși tineri talentați. Un 
rol important îl vor juca în întrecere 
în special acele formații care au pro
movat, încă de anul trecut, elementele 
tinere, capabile șă facă față cu suc
ces celor mai grele situații.. Este ca-

Roman—raion cu o bogată activitate sportivă sătească
(urmare din pag. 1)

Spartachiadei la categoria 72 kg. In 
comuna Săbăoani colectivul sportiv 
numără 489 membri. Numai în luna 
decembrie a anului trecut, fondurile 
colectivului au crescut cu 1.600 lei 
proveniți din cotizații. Ce vor face cu 
banii? In magazinele I.D.M.S.-ului 
sînt atîtea materiale și echipament 
care își așteaptă cumpărătorii! Și, 
membrii consiliului colectivului spor
tiv din Săbăoani au ținut să fie prin; 
tre cei dintîi cumpărători ai anului 
care a început. „Așa-i că e greu de 
stabilit care este comuna fruntașă a 
raionului nostru ? a încheiat preșe
dintele.
DĂRILE DE SEAMA — PRILEJ DE 

ÎNTĂRIRE A COLECTIVELOR 
SPORTIVE

A intrat în obiceiul colectivelor spor 
tive din raionul Roman ca, semestrial, 
să se țină dări de seamă. In prezent, 
în activitatea acestora, dările de sea
mă sînt obiectivul „numărul 1". Ju
mătate din cele 39 colective au ținut 
adunările generale iar celelalte o vor 
fiice pînă la sfîrșitul lunii februarie.

Adunările generale de dări de sea
mă sînt fparte nimerite prilejuri de 
trecere îri revistă a realizărilor obți
nute dar și de întărire organizatorică. 

Un exemplu : în comuna Săbăoani —• 
deși treburile au mers bine în cursul 
anului 1958— nu toți membrii consi
liului colectivului sportiv munceau la 

zul formației campioane C.F.R. Gri- 
vița Roșie, ca și al echipelor Con
structorul, Dinamo, C.C.A., Știința 
Timișoara, precum și Progresul, care 
are acum un

SPRE UN
lot foarte puternic.
CAMPIONAT CU 12
ECHIPE...

1959 a campionatului ca-Ediția din
tegoriei A, deși se va desfășura după 
vechiul tipar, va constitui punctul de 
plecare către o nouă formulă (nede

cu cît va fi mai bogată cu atît 
însemna pentru echipele noastre

finitivată încă) și care prevede pentru 
1960 un campionat cu un număr spo
rit de echipe : 12. Este o formulă care 
devine tot mai actuală, dată fiind creș
terea valorii și, mai ales, a interesului 
maselor de sportivi din întreaga țară 
pentru sportul cu balonul oval. Tot
odată este știut că progresul rug- 
biului nostru se bazează îndeosebi pe 
activitatea competițională internă, care, 
cu cît va fi mai bogată cu atît va

î un 
nou prilej să-și însușească din ba
gajul de cunoștințe al formațiilor așa- 
zise „de primă mînă" și, implicit, să 
ajungă la o valoare apropiată aces
tora.

D. CALL1MACHI
T. STAMA

După un an de activitate în sportul popicelor (I)
® Materialele, o problemă pe cale de 

ternațional ® O nouă promoție vaioroasă de jucători

că astăzi la aproape 30.000 sportivi), 
cît și în direcția creșterii calitative a 
acestui sport.
O deficiență pe cale de dispariție

Multă vreme, calitatea materialelor a 
constituit o frînă In dezvoltarea spor
tului popicelor. Incepînd însă din tri
mestrul II al anului trecut, biroul fe
deral a luat măsuri pentru îmbunătă
țirea calitativă a bilelor, popicelor și 
pistelor de joc. Au fost fabricate bile 
tip Cîmpina și Orașul Stalin, din ma
terial plastic (d,e dimensiuni apropiate 
de cerințele regulamentului internațio
nal), care au dat rezultatele așteptate. 
De asemenea, s-a îmbunătățit conside
rabil calitatea popicelor (confecționate 
la Oradea și Oîmpina), noile garnituri 
devenind din ce în ce mai uniforme 
în greutate.

Efectul noilor condiții 
de antrenament

O dată cu constituirea federației ro- 
mîne de popice se poate afirma că 
s-a făcut o cotitură importantă în ac
tivitatea acestui sport. Biroul federal 
lucrînd organizat, după un plan judi
cios alcătuit, a reușit în mai puțin de 
un an de ziic să obțină rezultate îm
bucurătoare, atît în acțiunea de atra
gere de noi oameni ai muncii în prac
ticarea popicelor (numărul celor care 
au îndrăgit această disciplină se ridi- 

fel de bine. I.a ședința în care s-a 
prezentat darea de seamă tinerii au 
criticat acest lucru. Adunarea gene
rală și-a însușit punctul de vedere al 
acestora și acum la conducerea trebu
rilor sportive din comună sînt tineri 
sportivi cu inițiativă, cu dragoste de 
muncă. Printre ei: Valerian Bică, 
Petru Gall, Andronic Cojan, Toma 
Cobzaru și alții. La fel s-au petrecut 
lucrurile și în alte comune, ca lcușești, 
„Ion Creangă" și altele.

chemarea la întrecere

Spartachiada de iarnă a tineretului 
este în plină desfășurare și în satele 
Romanului. Numai că aici, tinerii au 
adus regulamentului unele „amenda
mente". Nefiind zăpadă pentru 
schi, sportivii au organizat între
ceri și la alte sporturi decît cele pre
văzute în 
Astfel, în 
gimnastică 
la fotbal. 
Asta pînă _

De unde atîta preocupare pentru 
buna desfășurare a Spartachiadei? 
Desigur din dragostea tineretului pen
tru sport, dar și din dorința și ambi
ția de a obține un loc bun hi întrecerea 
inițiată chiar de raionul Roman pri
vind. Spartachiada de iarnă a tinere'3 
tului.. Obiectivele: angrenarea în între
ceri a minimum 10:000 de tineri, în-” 
tărirea bazei materiale, consolidarea* 
organizatorică a colectivelor sportive 
și alte asemenea obiective importante.

regulamentul competiției, 
afara concursurilor de șah. 

și trîntă, tinerii se întrec 
atletism, volei și handbal 
la căderea zăpezii...

Activiștii sportivi din organele 
U.C.F.S., colective și cluburi spor
tive au oferit în ultima vreme ne
numărate exemple de abnegație, de 
muncă entuziastă desfășurată cu un 
deosebit simț de răspundere pentru 
îndeplinirea importantelor sarcini 
ce le revin. Munca neobosită, dra
gostea și priceperea de care aceștia 
au dat dovadă, toate s-au reflec
tat puternic în marile succese rea
lizate de mișcarea noastră de cul
tură fizică și sport în anul care a 
trecut, în primele zile ale noului 
an.

De la apariția Hotărîrii Partidu
lui și Guvernului din 2 iulie 1957 
și pînă astăzi, activiștii sportivi 
și-au adus din plin contribuția la 
realizarea obiectivelor Uniunii de 
Cultură Fizică și Sport, la necon
tenita dezvoltare a sportului în țara 
noastră.

Fără îndoială, succesele apar însă 
numai acolo unde a fost depusă 
multă muncă, unde nu și-au făcut 
culcuș cald elemente cu concepții 
înapoiate, străine stilului nou de 
muncă din mișcarea sportivă. Nu
mai acele organe U.C.F.S., cluburi 
și colective sportive în care s-a 
muncit temeinic au putut să rapor
teze victorii, prețioase contribuții la 
dezvoltarea generală a mișcării 
noastre sportive. Iată însă că s-au 
găsit și unii care, dovedind o con
damnabilă lipsă de spirit de răs
pundere, folosind metode necinstite, 
au căutat să-și ascundă propriile 
slăbiciuni, inactivitatea și comodi
tatea, raportînd cifre false despre 
realizarea unui anumit număr de 
membri ai U.C.F.S. sau despre par
ticiparea sportivilor la marile com
petiții de mase. Căutînd să inducă 
în eroare organele U.C.F.S., acești 
activiști sportivi și-au arătat ade
vărata lor față, de pameni cărora 
nu le place munca. Este mai comod 
să stai în birou, să mai dai din 
cînd în cînd un telefon pe la colec
tivele sportive și cînd te-ai trezit 
că toți ți-au luat-o înainte și ai ră
mas, cum spune proverbul, „de că
ruță", să... rotunjești dintr-o tră
sătură de condei cîteva cifre și să 
pozezi în... fruntaș. Așa s-au petre
cut lucrurile la cîteva colective

rezolvare © Prestigiul popi carilor noștri a crescut ps plan in- 
“ ’ • - și jucătoare

In dorința de a îmbunătăți procesu’ 
de instruire a popicarilor noștri și d* 
a ridica valoarea performanțelor, forul 
de specialitate a găsit o compoziție 
care se aseamănă aproape sută la sută 
cu cea a pistelor din străinătate. Din 
analiza noului bitum, s-a constatat că 
materialele care îl compun se găsesc 
în cantități suficiente la noi și astfel 
s-ar putea reamenaja cu resurse locale 
o serie de arene, deocamdată în cele 
mai importante centre ale țării. Aceas
tă acțiune va fi hotărîtoare penlr < creș
terea nivelului tehnic al jocului de po
pice. De altfel, clubul Recolta și-a re- 
amenajat prin mijloace proprii pistele 
de joc, după noua formulă a compo
ziției de bitum. Arena Recolta, uti
lată acum după toate cerințele moder
ne, va fi inaugurată cu prileml în-- 
tîlnirii dintre echipa maghiară Ferem-’ 
varos Budapesta și formația Recolta 
București, care se va desfășura la sfîr
șitul lunii ianuarie.

O preocupare principală: 
elementele de viitor

Pentru prima oără în istoFa acestui 
sport, considerat pînă acum cîțiva ani 
disciplina celor vîrstnici, s-a organizat 
anul trecut, în august la Arad, o ta
bără de pregătire pentru tineret. T'mp 
de 15 zile, cei 30 jucători și jucătoare 
— care dovediseră reale aptitudini in 
concursurile de pînă atunci — au 
avut un program temeinic de pregătire. 
Roadele acestei acțiuni s-au văzut cu 
prilejul turului actualului campionat 
republican pe echipe, în curs: ! muia 
s-au afirmat numeroși tineri popicari.- 

Biroul federației de popice, urmărind! 
comportarea și creșterea cadrelor de 
viitor, a organizat în Capitală un eoni 
curs republican dotat cu cupa „30 De3 
cembrie", rezervat celor mai tineri po
picari. Pe arena „Victoria Socialistă",- 
cu piste destul de dificile, cei mai multi? 
dintre concurenți au arătat că au de
prins un stil elegant, cu lansări drepte 
și mișcări coordonate. Procentajele 
realizate de cei 30 jucători și jucă
toare ne îndreptățesc să sperăm că 
dacă vor continua să se pregătească 
cu aceeași conștiinciozitate, au perspec-: 
tive dintre cele mai frumoase.

TR. IOANIȚESCU

Evoluția jucătoarelor și jucătorilor 
noștri pe arenele din străinătate a con
firmat că sportivii romîni au o va
loare ridicată, apropiată de nivelul ce
lor mai buni popicari din Europa. Un 
exemplu. La „Cupa Europei", reprezen
tativa țării noastre a realizat o medie 
generală de 841 p.d., iar în întîlnirea 
cu R.D.G. — cîștigătoarea „Cupei Eu
ropei" și a campionatului euronean fe
roviar — sportivii noștri au obținut o 
medie de 843 p.d. Echipa noastră mas
culină a realizat la Miinchen (în „Cu
pa Europei") un scor cu 12 popice mai 
mic decît rezultatul cu care reprezen
tativa Iugoslaviei a cîștigat acum doi 
ani ultimul campionat mondial de la 
Viena. Deși sc afla la prima sa evo
luție internațională, naționala noastră 
feminină a reușit să ocupe locul 3 în 
clasamentul pe națiuni. In turneul din 
R.D. Germană, Petrolul Ploești, care 
de1 asemenea are la dispoziție materia
le corespunzătoare, a înregistrat în cele 
trei jocuri o medie constantă și des
tul de ridicată: de două ori 814 și 
o dată 811. Asemenea procentaje nu 
s-au putut obține în țară, deoarece 
marea majoritate a arenelor noastre 
sînt dure, cer mult efort concXirenti- 
lor.

sportive și consilii U.C.F.S. din ț 
raioanele Cujmir, Filiași, Balș, Gă- 
taia etc. Dezinformarea devenise 
„specialitatea" activiștilor sportivi 
din aceste consilii și ea luase de ' 
multă vreme locul unei munci sus 
ținute pentru dezvoltarea sportului 
în raioanele respective.

Mișcarea de "cultură fizică și sport ' 
din țara noastră se dezvoltă în ul
timii ani — și în special de la a- 
pariția Hotărîrii din 2 iulie 1957 — 
pe baze noi, sănătoase. Ea nu poate 
admite asemenea practici dăună
toare muncii sportive. Mișcarea 
sportivă are nevoie de realizări ba
zate pe realitate, nu de cifre um
flate și acest lucru nu 1-r.n înțeles 
la timp unii activiști sportivi care 
— asemenea unor buruieni dmtr-o 
mare și frumoasă grădină — au fost 
descoperiți și înlăturați din muncile 
de răspundere care le dețineau. Cui 
i-ar folosi, de exemplu, cifrele um
flate sistematic de fostul președinte 
al consiliului raional U.C.F.S. Gă- ț 
taia ? Sau cei 670 de membri rapor 
tați în plus de consiliul raional '
U.C.F.S. Cujmir ?

O dată cu multe alte~ realizări, j
mișcarea de cultură fizică și sport 
a înregistrat importante victorii și 
în întărirea simțului de răspundere ț 
al activiștilor sportivi. Cele cîteva I . 
exemple negative oferite de unii ac 
tiviști sportivi reprezintă cazuri cn 
totul și cu totul izolate. Ele arată 
însă că încă mai există rămășițe din 
„metodele" folosite cîndva, că tre- 
buie dusă încă o bătălie pentru li
chidarea acestor năravuri în munca 
unor activiști sportivi. Seriozitatea 
cu care se' muncește astăzi, intensa 
activitate de sprijin, îndrumare și 
control exercitată de organele UCFS 
contribuie din plin la depistarea ra
pidă a celor care mai încearcă i-i- 
colo să inducă în eroare în loc să 
muncească cu perseverență, cu dra
goste și simț de răspundere. Prin- 
tr-o intensă muncă de control și 
îndrumare, printr-o permanentă le
gătură cu terenul, cu viața sportivă 
din colective și cluburi, vom face ' 
ca asemenea exemple negative să 
fie din ce în ce mai puține, să dis
pară din mișcarea noastră sportivă.

T‘-



— Se prevede o bogată activitate competitională
Lacurile și patinoarele din majori

tatea localităților din țară au înghețat. 
In sfîrșit, patinatorii și patinatoarele 
au deci la dispoziție mult așteptata 
gheață. Sportivii nu au stat pe gîn- 
duri și au trecut imediat la antrena
mentele de reacomodare cu gheața iar 
alții au și pornit să-și dispute intîie- 
tatca în ’diversele concursuri ale ac
tualului sezon.

0 Corespondenții noștri din Odorhei, 
B. Barta și I. Barta, ne-au relatat că 
membrii comisiei de specialitate din 
Regiunea Autonomă Maghiară au or
ganizat în localitate, în ziua de 11 ia
nuarie, întrecerile etapei regionale a 
campionatului republican de patinaj ar
tistic. 16 concurenți, reprezentînd co
lectivele sportive Voința Gheorghieni, 
Recolta M. Ciuc și Harghita M. Ciuc 
s-au întrecut în fața a peste 1000 de 
spectatori. Peter Gall, Tunde Szekely, 
Eva Seiwart și Maria Weinrich-Paia- 
ton s-au calificat în finala acestei com
petiții, care se va desfășura pe pati
noarul din Cluj între 28 ianuarie și 
1 februarie.

® Profited de timpul favorabil, o 
serie de comisii raionale, orășenești 
și regionale de patinaj organizează 
numeroase concursuri. Astfel, între 24 
și 25 ianuarie are loc" la Cluj tradiți-

onala competiție dotată cu „Cupa 
Orașelor" la patinaj viteză, la care 
vor participa reprezentativele orașelor 
București, Miercurea Ciuc, Tg. Mureș, 
Orașul Stalin și Cluj. Tot în organi
zarea consiliului orășenesc Cluj se va 
desfășura în primele zile ale lunii fe
bruarie „Cupa Orașelor" la patina j ar
tistic. In actualul sezon vor fi orga
nizate asemenea întreceri și în Bucu
rești, Orașul Stalin și Tg. Mureș. 
Pînă atunci, în majoritatea centrelor 
din țară se vor ține în aceste zile 
concursurile fazei regionale ale cam
pionatelor R.P.R. de patinaj viteză și 
artistic.

O Astăzi se desfășoară pe patinoa
rul Recolta din M. Ciuc concursul de 
selecție pentru formarea echipei re
prezentative, care ne va reprezenta cu
lorile între 25—28 ianuarie la concur
sul internațional de patinaj viteză de 
la Alma Ata. La Miercurea Ciuc au 
fost convocați următorii patinatori: 
Vasile Oprea (C.C.A.), Zoltan Sze- 
kely (Alimentara Tg. Mureș), Gh. Ka- 
ton.a (Știința Cluj), Ștefan Csato 
(Știința Cluj), Emilian Papuc (Dina
mo Buc.), Andrei Bacsi (Recolta M. 
Ciuc), Magdalena Udrea (Recolta 
Buc.) și Eva Farkaș (Alimentara Tg. 
Mureș).

Atletismul feminin european în 1958
Sporii vele sovietice defin supremația în probele de aruncări

Probele de aruncări au fost, și în 
anul 1958, net dominate de excepțio
nalele atlete sovietice. Ele au dominat 
cu autoritate majoritatea concursuri
lor internaționale și au ocupat primele 
locuri în listele statistice ale sezonu
lui trecut. La aruncarea greutății 8 
din primele 10 locuri, la aruncarea dis
cului 6 din 10 și la aruncarea suli
ței 5 locuri din 10 sînt ocupate de 
atletele sovietice.

In proba de aruncarea greutății, re
cordmana lumii Galina Zîbina ocupă 
primul loc cu un rezultat la numai 
10 eni de propriul ei record mondial. 
Iată evoluția rezultatelor acestei 
cepționale atlete:

tinerei generații de atlete sovietice. Ea 
a debutat ca internațională în 1955, 
la Ploești, cu ocazia meciului susți
nut de echipele de juniori ale U.R.S.S. 
în compania juniorilor și junioarelor 
noastre. Cu acest prilej Tamara Press 
a cîștigat greutatea și discul, stabilind 
cu 13,75 ni și 44,29 m două noi re
corduri de junioare ale U.R.S.S. Cu 
același prilej Zinaida Doinikova s-a 
clasat a 111-a la aruncarea greutății 
cu 12,94 m. In cei trei ani care au 
trecut de alunei, aceste tinere atlete 
sovietice au înregistrat progrese im
presionante:

T. PRESS

1956 1957 1958

după

peste 16,50 m 3 1 2
peste 16,00 m 0 3 1
15,59 m—,ît;,99 m 2 1 6
15,20 — 15,49 m 0 3 1

tabela Inter
națională1

5 
celorMedia rezultatelor < 

atlete europene: 
1956 15.630 m 10.841 p.

1957 15,717 m 10.894 p. 
1958 15,981 m 11.051 p.

ARUNCAREA DISCULUI
Recordul lumii si al Europei: 57,04 ni 

N*ma Dumbaidze(U.R.S.S.) Tbilisi 18.10 
1952.
54,38 (53,16) Tamara Press (U.R.S.S.)
54,36 (55,19) Nina Ponomareva (U.R.S.S.)
53,89 (46,20) Kriemhild kausmann (R.F.G.)
52,73 (49,25) Evghenia Kuznețova (U.R S.S.) 
52,53 .....................— "-------- -

52,46

52,45

52,27
51,98
51,66 (46,21) Irh.e

î adevăr, această problemă fră- 
mih a de ani de zile tehnicienii 
și forul nostru de specialitate și nu 
și-a găsit nici pînă în ziua de azi o 
rezolvare definitivă; s-a ajuns doar la 
o soluție de compromis, iar această 
situație „tranzitorie" nu mai trebuie 
să dăinuiască.

In țara noastră există condiții atît 
pentru practicarea în continuare (pe 
o scară largă și cu scopul de a rea
liza performanțe din cele mai înalte) 
a handbalului de cîmp, cît și pentru 
introducerea, dezvoltarea și practica
re a, la un nivel superior, a handba
lului în 7 (în sală și în aer liber).

Handbalul în 7 se impune din ce 
în ce mai mult prin dinamismul și 
prin spectaculozitatea lui. El a deve
nit un joc sportiv de sine stătător, 
cu regulamentul lui propriu, cu jucă
torii săi specializați și consacrați, cu 
perioadele sale proprii de antrenament 
și competiții etc. Dacă într-adevăr 
.’rem să nu pierdem legătura cu hand
balul redus european, atunci va tre
bui luăm și noi atitudine față de 
ices, tînăr joc sportiv, să-i asigurăm 
■ăspîndirea și dezvoltarea necesară 
ii să-t instalăm printre celelalte ra
muri de sport ca o 
stătătoare.

Pentru a înlesni 
irmarea deplină a 
n nici un caz însă 
dijat, și cu atît mai puțin abando- 
>at, handbalul de cîmp 1 Acesta s-a 
lovedit a fi unul din cele mai com- 
dexe din toate jocurile sportive și cu 
> valoare educativă extrem de ridi- 
afă. Aș face aici afirmația că hand- 
alul în 11 este mai greu, oferă celor 
e-1 practică satisfacții mai mici de- 
ît handbalul în 7 (contactul cu publi
sh, spectaculozitate văd tă etc.) dar 
re*' o valoare educativă mai mare 1 
landba'ul de cîmp pretinde calități 
zice, morale și de voință mai atent 
ezvoltate în procesul de antrena-

43,00
50,55
53,16
54.38

greutății:

greutate disc

perioadei de 
găsește jocul

ce reies din sarcinile 
antrenament în care se 
respectiv.

— să nu participe — 
perioadele pregătitoare și

greutate disc suliță
1949 13,27 42,CO 49,G4
11950 W19 — 50,67
1951 11,07 41,26 51,45
1952 15,42 — 53,35
1953 16,20 43,45 51,13
•1354 16,28 48,52 —
1955 16,67 48,62 47,69
1956 16,76 47,87 44,84
1957 16,26 — 54,81
1958 ru,66 — 54,98

:n,75
14,70
15,89
16.54

Z. DOINIKOVA — aruncarea
16,60 HI (1956), 16,17 m (1957), 
(1958).

disciplină de sine

ascensiunea și a- 
handbalului în 7, 
nu va trebui ne-

Șt ri din Tg. Mureș
O scrisoare voluminoasă ne-a tri- 

lis din Tg. Mureș corespondentul 
astru ION PAUȘ. Spicuim din ea 
■mătoarele știri :
• PENTRU BUNA DESFĂȘURARE 
Spartachiadei de iarnă a tineretu- 

i, comisia regională de tenis de 
asă a și repartizat colectivelor spor- 
ve din regiune un număr de 3200 
ingi. Pînă la 15 ianuarie vor fi dis- 
ibuite 5000 mingi în regiune 

orașul Tg. Mureș.
Jucătorii de tenis de masă 
ureș vor avea o activitate 
i anul acesta: în ianuarie 
pe și campionatul orășenesc pe e- 
lipc, la care vor participa 25 for- 
ații masculine (împărțite în două 
upe) și 10 echipe feminine.
® DE CURIND s-a organizat un 
ncurs de. scrimă (sabie și floretă) 
zervat ■. juniorilor începători. Iată 
(mii clasați :floretă băieți: 1. Kiss 
adoksa 7 v., 2. Szentkiraly Istvan 
v., 3. Varga Andras 5 v. Floretă
te: 1. Kakuts Maria 5 v.. 2. Nagy 
ara 3 v., 3. Ohay Eniko 3 v. Sabie:
Matefi Csaba 7 v., 2. Doczi Tamas 

v., 3. Botoș Iosif 4 v.

ment, jucătorii sînt mai multilateral 
solicitați și uneori chiar îndemnați la 
mai multă sobrietate decît la handba
lul în 7, unde accentul cade pe exe
cuții tehnice de mare finețe și subti
litate, care desigur se efectuează cu 
mai multă plăcere. Consider că pro
cesul educativ este mai adine, tocmai 
fiindcă sportivii trebuie să facă ade
sea eforturi de voință mai mari. Da
torită acestor calități ale handbalului 
de cîmp, datorită tradiției, răspîndirii 
și popularității de care se bucură, da
torită prestigiului, nivelului și valorii 
dobîndite pe plan intern și interna
țional (sîntem campioni mondiali!), 
cît și datorită faptului că se poare 
practica în bune condițîuni 7—8 luni 
pe an, handbalului în 11 trebuie să i 
se acorde prioritate față de cel în 7 1

★
După părerea mea, în primul rînd 

trebuie soluționată delimitarea judici
oasă a perioadelor de antrenament 
pentru fiecare din cele două jocuri 
sportive și trebuie definitivat sistemul 
și formula de disputare a celcr două 
campionate.

Socotesc, de asemenea, că trebuie 
păstrat caracterul sezonier în ceea ce 
privește activitatea competițională 
principală (internă și internațională), 
accentul punîndu-se în lunile aprilie— 
iunie și august — octombrie pe hand
balul de cîmp, iar în lunile noiem
brie — martie pe handbalul de sală. 
O astfel de împărțire a timpului (turul 
și returul fiecărui campionat fiind 
precedate și urmate de perioade pre
gătitoare și respectiv de tranziție, 
suficient de lungi ca durată și cu un 
conținut specific sarcinilor fiecărei pe
rioade) ar putea să grăbească com
pleta separare — din toate punctele 
de vedere — a celor două jocuri și 
i-ar putea determina pe antrenori să 
se preocup? mai intens de specializa
rea și consacrarea jucătorilor pentru 
una din formele handbalului.

Propun ca federația să impună sec
țiilor de handbal din cadrul cluburilor 
și colectivelor sportive să folosească 
un anumit număr de jucători specia
lizați (nominal stabiliți) la handbal 
în 11 și la handbal în 7, care să fie 
obligați să țină seama de următoa
rele :

— să respecte cu strictețe cerințele

și 2000

din Tg. 
fruinoa- 
va îru

Duminică: Turneu - fulger 
de handbal în 7 în sala Floreasca

Duminică, în sala Floreasca, se va des 
fășura un interesant turneu-fulger la 
care vor participa formații fruntașe a’.? 
handbalului nostru. Turneul va contri
bui la pregătirea echipelor care ne voi 
reprezenta în „Uupa Orașului București*1 
— eveniment de impe-ranțâ deosebită 
ce va avea loc între 28 ianuarie-1 fe
bruarie a.c. Jocurile (sistem turneu) se 
vor disputa în doua reprize (fără pauză) 
a 7’A minute și — tocmai din această 
cauză — vor pune echipelor probleme 
de dozare a eforturilor, <îe folosire cît 
mai eficace a procedeelor tehnice etc. 
In aceste condiții, surprizele pot fi în
registrate mai ușor, ceea ce dă compe
tiției un plus de interes. La turneul- 
fulger, care va începe duminică la ora 
17,00, participă următoarele echipe: Se
lecționata de tineret București, Rapid, 

iDi-riamo și „Titanii44 (la băieți) și Olim 
pia, Selecționata de tineret și Cetatea 
Bveur (la fete).

I

(50,90) Lamara Tuguși Seradze 
(U.R S.S >.

(52,57) Stepanka Mertova 
(Cehoslovacia)

(51.51) Antonina Zolotui.in

(51,30) Doris 
(52,04) Irina

Prima performeră mondială și 
pioană europeană la aruncarea discu
lui, Tamara Press, este una din re
prezentantele cele mai valoroase ale

mai ales în 
fundamenta- 

îă — la competițiile celeilalte ramuri 
a handbalului.

In perioadele mai lungi de întreru
pere a campionatului și în perioadele 
de tranziție, ar fi bine ca jucătorii să 
poată practica forma handbalului în 
care nu sînt specializați, ca sport 
complimentar sau chiar competițional, 
aceasta depinzînd de antrenorul echi
pei.

Revenind la handbalul în 7, propun 
organizarea campionatului R.P.R. în 
lunile de iarnă (noiembrie—martie), 
iar în scopul asigurării unei continu
ități pentru jucătorii consacrați, să se 
organizeze 
jocuri pentru 
faze (oraș, raion, eventual și 
să se dispute sistem turneu 
iar fazele superioare după 
eliminatoriu tur-retur.

O atenție deosebită trebuie 
creșterii cadrelor tinere, de 
specializate într-unul din cele două 
jocuri. Pentru echipe de copii (12—14 
ani) aș recomanda practicarea exclu
sivă a handbalului în 7 — mai ales 
în aer liber, dar și în sală — iar 
pentru echipele de juniori aș indica 
practicarea ambelor forme ale hand
balului, apoi selecționarea tinerilor 
în funcție de aptitudini și înclinații și 
specializarea lor.

Important este pentru această ulti
mă problemă să se creeze o bază ma
terială și organizatorică cît mai largă, 
să se cuprindă mase mari de copii și 
tineret care să fie angrenate în com
petiții și îndrumate de cadre tehnice 
bine pregătite.

Prof. FR. SPIER 
antrenor al echipei feminine 

Rapid București

Iii RUTE ZALAGAITITE
Recordul mondial și european la a- 

runcarca suliței a fost supus unui a- 
salt deosebit în anul care a trecut. 
Intr-adevăr în 1958 recordul lumii a 
fost doborît de trei ori (Zatopkova, 
Pazera, Zalagaitite) iar cel European 
a fost corectat de patru ori (Zatopkova 
de trei ori și Zalagaitite o dată).

Atleta sovietică Birute Zalagaitite 
(24 ani) a marcat o impresionantă 
creștere a

(U.R.S.S ) 
MiiHer (R.D.G.).

Begleakova (U.R S.S )
Schuch (R.D.G.,

1956 II 7 1958

4 5 1®
celor mal bune 18

peste 55,00 m 0 1 0
53,€0 m—54,99 m 2 1 3
52,60 Hi—52,99 n. 2 2 5
51,50 m—51,59 m 0 1 2

Media rezultatelor 
atlete europene:
1956 51,648 ni 10.724 p.
1957 51,863Tn 31.762 p.
1958 52,871 m 16.931 p.

ARUNCAREA SULIȚEI
Recordul lumii: 57,40 m. Ana Pazera 

(Australia) Cardiff 24.7.195s; In curs do 
omologare: 57,49 m; Birute Zalagaitite 
(U.R.S.S.) Tbilisi 29.M.19Î8.

Recordul Europei: 55,73 m Dana za- 
topkova (Cehoslovacia) Fraga 1.6.» jS; 
In curs de omologare: 56,02 m Zatop- 
kova Stockholm 19.8.1958; 56,67 m. Dana 
Zatopkova __
Zalagaltite Tbilisi 29.10 1958 
57,49 (51,56) -- ---
56,67 (53,80) 
54,98 (54,81) 
54,66 (45,92) 
54,10 (53,77) 
54,05 (52,69) __ .. .
53,65 (53,28) Ursula FIgwer (Polonia) 
53,28 (49,28) Olga Zueva (U.R.S.S.) 
53,13 (48,36) Inge ........  '
52,74 (49,35) Elena 
52.59 (52,38) Maria

București 13.9.1958; 57,49 m;

Birute Zalagaitite (U.R.S S.) 
Dana Zatopkova (R. Ceh.) 
Galina Zîbina (U.R.S.S.) 
Jutta Keum-an (R.FG.) 
Almut BrOmmel (R.F.G.) 
Eleonora Bo.un (U.R S.S.)

peste 56,«i» m
54,» m — 55,99 m 
53,00 m — 53,99 m
52,50 IM — 52,99 m

vara — în aer liber — 
„Cupa R.P.R.". Primele 

regiune) 
tur-retur, 
sistemul

acordată 
timpuriu

In urma omologării concursului 
Pronosport nr. 2 din 11 ianuarie au 
fost stabilite următoarele premii: 
Premiul I: 4 variante cu 12 rezultate 
exacte, revenind fiecăreia cîte 21.225 lei; 
Premiul II: 73 variante cu 11 rezul
tate exacte, revenind fiecăreia cîte 
1.395 lei; Premiul III: 1.048 variante 
cu 10 rezultate exacte, revenind fie
căreia cîte 145 lei.

Fond de premii: 339.598 lei.
• începînd cu concursul Pronosport 

nr. 3 de duminică 18 ianuarie, parti- 
cipanții au posibilitatea să joace din 
nou la „0" rezultate în condiții deo
sebit de avantajoase. De data aceas
ta fiecare variantă cu „0" rezultate 
va fi premiată. In plus, toate varian
tele cu 
gerea i

La 
fond suplimentar de 50.000 lei care 
va fi repartizat variantelor>cu „0" re
zultate. Ca și înainte, .toți participan- 
ții care au variante cu „0" rezultate 
sînt obligați să anunțe îni. scris acest 
lucru la agențiile desemnate în acest 
scop pînă cel mai tîrziu .vinerea ur
mătoare concursului, înairitînd odată 
cu declarația și taloanele III ale bu
letinelor respective. După omologarea

„0" rezultate participă la 
din urnă a motocicletei, 
fiecare concurs se atribuie

tra-

performanțelor sale :
1955 47,20 m
’956 47,37 m
1)57 51,36 m
1958 57.49 ni

i atletă cehoslovacă Dana
în anul 1958 — 
fi ultimul său an

Cunoscuta
Zatopkova a reușit 
pe care-1 hotărîse a 
de activitate competițională — o seric 
de rezultate excelente și a cucerit pen
tru a doua oară titlul, de campioană 
a Europei. Evoluția 
a

rezultatelor sa'e
fost urinătoarea:
1948 40,65 in 1954 53,26 m
1949 46:32 m 1 55 55,24 ni
1950 48,43 m 1Q5D 52,24 m
1951 49,90 m 1957 53,80 m
1952 50,47 m 1958 56,67 ni
1953 52,02 Bl

ARUNCAREA

Și

. GREUTĂȚII

al Europei: ’6 76 m 
«U R S.S.) Tașkent

Gunther (R.D.G.) 
Demonova (U.R.S S.) 
Dili (R.P. Romînă).

1957
0
1
4
1

6
mal bune M

(R.P. 
1956 
0_ 
6 
2

■ 2
4

celor

(R.D.G.) 
t (U.R.S

1353 
"z~

4
3
2

ii
Media rezultatelor • 

atlete europene: 
1956 52,357 ni 10.494 p. 
I 57 52,761 m 16.554 p.

1958 54,475 m 10.800 p.
ROMEO V1LARA

PrSma reuni» rae 
pugiKstică 
a anului

Inaugurarea sezonului pugilistic în 
Capitală s-a făcut marți scara în sala 
I.SjB. sub auspicii promițătoare. Cele 
10 meciuri disputate în prima reuniune 
a anului au prilejuit întîlniri dîrze, de 
o bună valoare tehnică. Cu acest pri
lej s-au remarcat tinerii Mihai Dumi
trescu (Dinamo), Gh. Angnel (Ceta
tea Bucur), Cornel Rlisu (Știinta) sa. 
REZULTATE TEHNICE: ■ HIRTIE: 
Șt. Bălan (Gr. Roșie) b.p. N. Mocanu 
(Pasteur) ; I. Tudose (I.S.B.) meci 
nul cu D. Davidescu (Constr. C.F.R.); 
COCOȘ: Gh. Ghițfi (Constr. C.F.R.) 
b.p. D. Mirau (Recolta): PANA: Gh. 
Angliei (Cetatea Bucur) b.p. Chiisie 
Florea (Gr. Roșie) ; PAV.4: C. Rusu 
(Știința) b.p. M. Istrate (Pasteur) ; 
S. UȘOARA: C. Pașcanii (Știința) 
b.p. M. Chifti (Mase Plastice) ; S. 
UȘOARA: M. Ailenii (Constr. C.F.R.) 

Bucur);
Rosie) 

C.F.R.); 
Gh. Va- 

Netea 
b.p. E. Schnapp

Zîbina (U.R.S.S.) 
Press (U.R.S.SJ 
Doinikova

i jdanova
Tîșkicvicj 

Werner
Kuznețov ’ 

a Liittge (R.D.G.)

Recordul lumii 
Galilna Zîbina 
13.10.1956.
16,66 (16,79) Galina
16,54 (15,89) Tamara
16,35 (16,17) Zinaida 
-----  (15,42) Ludmila 

(16,50) Tamara ’ 
(15,36) Marianne 
(16,13) Mar' 
(15,11) Johs 
(15,32) Antonina Varenko (U.R.S.S.) 

15,20 (15,01) Liubov Sivkova (U.R.S.S.)

15,95
15,93
15.84
15,83
. l;,77
15,74

(U.K S S.) 
(U.R.S.S ) 
(U.R.S.S.) 
(R.F.G ).

(U R.S.S.).

onosport
variantelor are toc tragerea din urnă 
pentru stabilirea premiatului care va 
cîștiga motocicleta. Ținînd seama de 
faptul că motocicleta care se atribute 
gratuit prin tragere din urnă costă 
9.000 lei, cei 41.000 lei rămași din 
totalul fondului suplimentar de 50.000 
lei se împart în părți egale tuturor 
variantelor cu „0" rezultate.

Deci începînd cu acest concurs, 
șansele part ici panți lor sînt mărite ei 
putînd obține atît premii pentru 12, 
11 și 10 rezultate, cît și pentru va
riantele cu „0" rezultate. In plus, 
mai participă și la tragerea din urnă 
a motocicletei.

0 Dăm mai jos cîteva amănunte des
pre concursul Pronosport nr. 3 din 
18 ianuarie. Meciurile din campiona
tul italian fac parte din etapa 1* 
penultima, a turului. Ca urmare 
acestui fapt este de așteptat ca, 

echipele aflate la periferia 
clasamentului să depună eforturi 
rioase pentru a-și ameliora situația

special,

16-a,
: a 

în

se-

b.p. V. Spulber (Cetatea 
UȘOARA: Gh. Tănase (Gr. 
b.k.o. III N. Dumitru (Constr. 
M. Dumitrescu (Dinamo) b.p. 
sile (Gr. Roșie); GREA: V. 
(Cetatea Bucur) 
(Știința).

în clasament. Nu mai puțin interesan
tă apare și lupta pentru primul loc, 
în care sînt angrenate echipele Milan 
și Florentina despărțite doar de ua 
punct. La fel de pasionantă este lupta 
și în campionatul francez. Nice, Ni- 
tnes, Reims și Racing Paris sînt 
angajate în lupta pentru primul loc. 
Aceeași situație se prezintă și 
rîndul ultimelor clasate care 
cu disperare să scape 
trogradării.

Pentru documentare 
consultați Programul 
port" nr. 248 care cuprinde un bogat 
material documentar referitor la în- 
tîlnirile incluse în programul 
cursului Pronosport nr. 3.

PRONOEXPRES
La tragerea din urnă a concursului 

Pronoexpres nr. 2 din 14 ianuarie, 
au fost extrase următoarele numere:

44 27 34 25 32 33
Numere de rezervă: 17 2 
Fond de premii: 915.064 lei.

•Rubrică redactată de I.S. Loto-Prono- 
sport

în 
luptă 

din zona re-

nu uitați să 
„Loto-Pronos-

con
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Reîncepe campionatul
J L ?de bascnet

reotsa
Mean

Ziua de ieri a fost bogată în eve
nimente pentru participanții și orga
nizatorii campionatelor internaționale 
de tenis de masă. Intr-adevăr, 
miercuri, majoritatea conaurenților 

străini au sosit în Capitală, iar unii 
dintre ei au și plecat la Constanța. 
De fapt, primii Ia... sosire au fost Ju
cătorii polonezi, care au venit încă de 
marți după-amiază. Exemplul lor era 
să fie urmat peste cîteva ore de jucă
torii suedezi, dacă timpul nefavorabil 
nu ar fi împiedicat zborul avionului. 
Așa că ei sînt oaspeții noștri de-abfa 
de ieri, când au venit împreună cu 
sportivii belgieni.

...Miercuri ora 9,22 pe peronul Gă
rii de Nord. Acceleratul de Giurgiu 
sosește exact și la ferestrele vagonu
lui de dormit se și zăresc vechi cuno
ștințe care ne fac cu mîna și flutură 
batiste. Distingem silueta... masivă 

a lui Sido, recunoaștem pe Eva Koc- 
zian și Livia Mosoczi, revelația con
cursului de la Sofia. Sladkarov, Alar- 
kovic II care se interesează cu cine 
joacă la dublu mixt... Coboară pe 
rînd și Schneider, Hanschman, Rei
man, jucătoarea franceză Monique 
Alber și o dată cu ea parcă și un ur
suleț. Nedumerirea noastră a fost 
însă repede spulberată pentru că 
după gulerul imens al blanei pe care 
o purtă, a apărut figura de copil a 
Uttei Mittelstedt, care, așa cum se 
vede, nu prea se simte în largul ei 
la... 0 grade. Toți vin de la Sofia, 
unde au participat la un concurs in
ternațional.

Strîngeri de mînă, îmbrățișări _ Și 
discuțiile au început... Firește, subiec
tul nu-i prea greu de ghicit: „Inter
naționalele" de la Constanța.

Primul interpelat a fost Ferenc Sido, 
fostul campion mondial. Bine dispus, 
el ne-a răspuns cu amabilitate^ pu- 
nîndu-ne* în curent cu ultimele între
ceri internaționale și, mai ales, cu 
turneul de la Sofia. Astfel am aflat 
că luni în capitala R.P. Bulgaria a 
avut loc un turneu între reprezentati
vele orașelor Budapesta, Belgrad, Za-' 
greb, Berlin, Sofia și Plovdiv. Victo
ria a revenit echipei maghiare, care 
a învins în meciul final formația Bel
gradului cu 3-î. Berczik și Sido l-au 
învins pe Markovic ,.I, iar Berczik ă 
cîștigat și la Markovic IL La dublu 
au învins iugoslavii.

„Jucătorii noștri, ne-a spus Sido, 
cu excepția Evei Koczian și j'Liviel 
Mosoczi, nu au atins încă forma ma
ximă. Sperăm însă, ca pînă la Dort
mund, să ajungem la valoarea cea 
mai bună. Totuși, pînă acum, forma
ția noastră reprezentativă ă obținut 
rezultate foarte bune. Noi am învins 
Suedia cu 5—1, Cehoslovacia cu 5—0 
și Iugoslavia cu același scor. Dintre 
jucătorii maghiari —, și vă rog să 
nu-mi luoți în nume de rău, ca fiind 
lipsit de modestie, — se pare că eu 
dețin cea mai bună formă",

— „Dar despre internaționalele de 
Ji Constanța ?“■

— Mă bucur nespus de mult de cîte 
ori vin în țara dumneavoastră. Am 
aici foarte mulți prieteni, iar în ceea 
ce privește organizarea competițiiitor, 
ea a fost întotdeauna excelentă și nu 
mă îndoiesc că ocest lucru se va re
peta și acum", — a încheiat Sido 
declarația sa.

Berczik, prezent și el la convorbirea 
cu colegul său de sport și de echipă,

bulgar Alexandru Sladkarov, învin
gătorul de acum cîteva zile al celor 
doi maghiari și al lui Markovic. Ce- 
rîndu-i să ne împărtășească impresia 
sa în legătură cu concursul de 
Constanța prin prisma rezultatelor 
la Sofia, Sladkarov ne-a răspuns 
modestie:

—• „Competiția aceasta este mai 
ficilă decît cea de 'a Sofia. Participă

la 
de 
cu

di-

>

■■

La sfîrșitul acestei săptămîni se re
iau campionatele de baschet.

In timp ce echipele feminine își 
dispută etapa a XlI-a (prima etapă a 
returului), cele masculine continuă în
trecerea cu etapa a X-a a turului (din 
cauza meciurilor cu Iugoslavia, 
U.R.S.S. și Franța întrecerea lor a 
fost oprită la etapa a X-a).

Scurta vacanță pe care au avut-o 
la dispoziție echipele noastre, a fost 
folosită pentru remedierea unora din
tre lipsurile remarcate de-a lungul 
partidelor din tur. După veștile pe care 
le avem din țară, reiese Că antrenorii 
s-au preocupat în această perioadă de 
buna pregătire a echipelor ce le au în 
grijă.

Din partidele de sîmbătă și dumi
nica se remarcă în special meciul 
masculin Știința Cluj—Dinamo Bucu
rești, ca și’ întîlnirile feminine Olimpia 
București—Voința Orașul Stalin, Voin

ța Tg. Mureș—Progresul București.
în Capitală, partidele se vor dispu

ta după următorul program : sîmbătă 
17 ianuarie, sala Floreasca, ora 18: 
Cetatea Bucur—Rapid (m) ; Olimpia— 
Voința Orașul Stalin (f) ; duminică 18 
ianuarie, sala Floreasca, ora 10: 
C.S.U.—Rapid (f), C.C.A.—Torentul 
Galați (m).

In provincie se vor disputa urmă
toarele meciuri : MASCULIN : Voința 
Iași—Metalul M.I.G. Buc.; Știința Ti
mișoara—Olimpia Buc.; Știința Cluj 
—Dinamo Buc. Partida Dinamo Tg. 
Mureș—Dinamo Oradea s-a jucat la 
21 decembrie 1958, terminîndu-se cu 
rezultatul de 74—45 pentru mureșeni. 
FEMININ : Voința Oradea — C.S. 
Oradea; Clubul sportiv școlar Timi
șoara—Constructorul Buc.; Alimentara 
Tg. Mureș—C.C.A.; Voința Tg. Mureș 
—Progresul Buc.

. ..

■
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■

■

La cîteva minute de la sosire, o parte din concurența, străini fotograțiați 
pe peronul Gării de Nord, (Foto: T. Roibu)

nu vrea sâ ne rămînă nici’ el dator și 
cu dispoziția lui cunoscută, ne-a de
clarat: „Deși nu sînt în forma mea 
cea mai bună, sper să fac totuși o 
figură frumoasă în competiția care în
cepe vineri. De altfel, urniez un an
trenament riguros, pentru că văd că 
unii jucători din noua generație eu
ropeană, ca Larsson, Sladkarov și

mai muilți jucători valoroși. In orice 
caz, mă voi strădui să am o compor
tare care să confirme că rezultatele 
mele de la Sofia nu au fost întîm- 
plătoare. Este 
a les că joc în 
cercia totul".

destul de greu, măi 
deplasare, dar voi în-

ropeană, ca Larsson, Sladkarov 
Markovic devin foarte periculoși".

In timpul discuției cu Sido Ș» 
Berczik, observasem în grupul oaspe
ților un tînăr care asculta cu atenție 
convorbirea noastră. Era jucătorul

★

19, în sala sporturilorAstăzi la ora
de la Constanța, va avea loc dubla 
întîlnire R. P. Romînă — Suedia, 
iar mîine va începe turneul pe echipe 
din cadrul campionatelor internațio
nale ale R.P.R.

Cei mai buni. cicliști din țara noas- 
,'tră constituiți în două loturi — A 
(consacrați) și B (tineret) — și-au 
început pregătirile. Primul lot se an
trenează sub conducerea antrenorului 
Marin Niculescu — pe șoselele din 
Albania, iar cel de tineret în împre
jurimile Capitalei, - sub supravegherea 
antrenorilor Nicolae Voicu și Iulian 
Gociman. Concomitent au 
gătirea generală și rutierii 
rile și colectivele sportive 
taîă și provincie.

Cititorii își vor pune,

Iulian 
început pre- 
din clubu- 
d'n Capi-

firește, în
trebarea: pentru ce competiții se pre
gătesc atît de asiduu alergătorii ro- 
mîni? La această întrebare vom da 
răspunsul pe care l-am primit de la 
secretarul general al federației rornî- 
ne de ciclism, tov. Alșo Balaj:

Campionatul republican de hochei pe gheață
(armare din pag. 1)

Osaka II înscriu goluri frumoase. 
Apoi, Cozan I pecetluiește scorul re
prizei la capătul unei spectaculoase 
acțiuni individuale. Repriza a doua a 
fost mai echilibrată, mai dinamică. De 
altfel nu s-a marcat decît un singur 
gql (Cozan II), ceea ce ilustrează sen
sibila apropiere dg forțe dintre cele 
două formații. Ultima parte a meciu
lui a fost și cea mai frumoasă: ritmul 
jociilui a crescut, fazele pasionante au 
abundat la ambele porți. Au mai în
scris : Takacs II (2), respectiv Karri.

Arbitrii Al. Teodorescu și 
Kiss au condus formațiile :

ȘTIINȚA: Scripniciua —
Timar, Biro, Naghi, Takacs II 
bernardo, Tompoș, Cozan 1, 
Cozan II — Krasser.

PROGRESUL’ Varadi — 
Dobriban, Almassi I, Balia, Karri — 

«Osaka II, Fodor, Almassi Ii, Sava, 
■Giacomuzzi.

C.C.A. A TRECUT UN OBSTACOL 
GREU...

Și

Andrei

Botar,
— Di-
Covaci,

Burian,

anul 1959 cicliștii noștri vor 
la un bogat program com-

Recordman mandial 
pentru 24 de ore 

Atletul Pedro Camacho (Porto Rico); 
a sărit 14,67 m la triplu salt și 
nu.„ 16,67 cum eronat a transmis 

agenția Reuter

Atletul parto-rican Pedro Camacho, 
n-a avut nevoie, precum anticul He- 
rostrat, să... incendieze un templu 
pentru a-și cuceri celebritatea. O sim
plă eroare într-o transmisie telegra
fică a făcut ca numele său să încon
joare întreaga lume, uimind pe croni
carii de sport, punînd pe gînduri pe 
atleți. Intr-adevăr, 15,67 m la triplu 
salt, cît se anunța că ar fi sărit Ca
macho, reprezentau un nou record 
mondial, cu atît mai uimitor cu cît 
atletul nu fusese creditat pînă atunci 
cu vreo mare performanță.

Dar iată că Pedro Camacho a fost 
doar 24 de ore recordman al lumii 
fiind deposedat de „performanța" su
premă nu de vreun alt atlet ci... tot 
de aceia care-1 făcuseră recordman. 
La 13 ianuarie agenția Reuter, care 
transmisese senzaționala știre, a ară
tat că „dintr-o defecțiune a cablului 
telegrafic performanța de 14.67 m 
(N.R.: cît sărise în realitate Cama
cho) a' fost înțeleasă 16,67 m (N. R.: 
ceea ce era cu toul altceva).

In felul acesta Oleg Reahovski ră- 
mîne mai departe recordman mondial al 
probei.

...și nu mult a lipsit să.asistăm la 
prima surpriză a’ campionatului. Lip
sită aseară de aportul lui Czaka (pe 
care Tomor, reintrat la C.G.A., nu 
l-a putut suplini la același nivel), 
formația campioană a luptat din răs
puteri pentru a „păși cu dreptul" în 
noua întrecere. Rutina, calmul în a- 
părare și o mai bună orientare în 
arac le-au permis bucureștenilor să 
cucerească două puncte într-un meci 
în care inițiativa a aparținut — to
tuși ■— mai mult dinamoviștilor. A- 
ceștia, cu o formație întărită față de 
cea din campionatul pe 1958, au reu
șit nu numai să facă o figură supe
rioară precedentelor lor evoluții, dar 
chiar să lupte de la egal la egal cu 
C.C.A. pentru victorie. Și nu puțini 
erau aseară acei care, după prima 
jumătate a ultimei reprize, înclinau 
să pronosticheze succesul final al 
mureșenilor I De altfel, „verdictul" a 
stat în cumpănă pînă cu 8 minute 
înainte de sfîrșitul partidei, cînd un 
minut ‘ ........ ..
Dinamo Tg. 
două goluri și — practic - 
jocului; 4-2 (0-0, 2-2, 2-0).

Meciul. începe în nota de dominare 
a dinamoviștilor. După o ratare a luT 
Fenke II, ei pierd noi ocazii de gol 
prin Publik. Este apoi rîndul lui 
Ganga (C.C.A.) să freacă pe lîngă 
deschiderea scorului. După pauză 
(min. 23), Fenke I, printr-o pătrun
dere individuală, creează derută în 
terenul advers și, în învălmășeală,

Fenke II înscrie. Dinamoviștii 
conduc decît cinci minute,. căci 
egalează cu un șut frumos de la dis
tanță. In același minut, Flamaropol 
asigură conducerea echipei sale. Jo- 

■cul are acum o desfășurare pasio
nantă, mai ales după ce, în min, 32, 
Publik egalează din pasa lui Mol
dovan. In ultima repriză (min. 47) 
Flamaropol trage pe lingă poarta pă
răsită de Lako, iar în faza imediaă 
următoare Nașca trage puternic... în 
barăf In min. 52,’ Ganga șutează 
spre poartă și Zografi, complet ne
marcat, reia ușor, în plasă, pentru 
ca apoi •— mai înainte ca dinamo
viștii să-și revină după acest gol — 
Flamaropol să înscrie cu largul con
curs al lui Lako, care în acest meci 
a primit cel puțin două goluri para- 
bile.

G.C.A., superioară apoi pînă la 
sfîrșitul partidei, a jucat mai ordo
nat, mai gîndit. O notă bună pentru 
portarul bucureștean Tulbure. Dina- 
movișii, deși lipsiți de omogenitate și 
încă deficitari la capitolul mișcare 
tactică pe teren, au lăsat totuși im
presia că vor juca în 
nat un rol principal.

Arbitrii Ion Petrovicf 
nescu au condus bine

C.C.A.: Tulbure — 
duc, Tomor 
Peter, I ”

DINAMO Tg. Mureș: Lako—Fen-

nu 
Peter

acest campio-

și FI. Mari- 
formațiile: 
Ionescu, Ra- 

Zografi, Flamaropol, 
Lorincz, Măzgăreanu, Ganga.

Mîine, în trei orașe din Chile, 
începe meciurile preliminare din

Redacția si administrația : 
’’XX

de „uluială" a apărării lui 
Alureș a însemnat... 

sfîrșitul

vor i
cadrul campionatului mondial mascu
lin de baschet pe anul 1959. De ieri 
toate echipele participante se află în 
Chile, așteptînd începerea întrecerilor. 
Baschetul european este reprezentat 
de echipele Uniunii Sovietice și R. P. 
Bulgaria. Presa de specialitate din 
Chile subliniază valoarea ridicată a 

.baschetbaliștilor din cele două țări 
'considerîndu-le alături de S.U.A. prin
cipale pretendente la primele locuri. 
Echipa U.R.S.S. va fi alcătuită din 
următorul _ lot de 12 jucători: Vald- 
manis, Minașvili, Bocikariov, Zubkov, 
Semionov, Kutuzov, Ozerov, Torban, 
V. Muznieks, Abașidze, Kruminș și 
Korneev. Lotul sportivilor sovietici 
este însoțit de Șpandarian (antrenor 
de stat) și Gdrițelski antrenorul echi
pei campioane a' U.R.S.S. S.K-V.O.

ke I, Incze IU, Aîoldovan, Fenke II, 
Publik — Solyom, Hollo, Varga,^As- 
taloș, Satmari — Nașca, Togănel, 
Incze II.
RECOLTA A CIȘTIGAT „DERBIUL" 

MIERCURII CIUC...
i 

...întrecînd pe Voința după un meci 
specific de campionat, disputat în- 
tr-un ritm rapid, cu multe faze de 
gol. In prima repriză și mai ales în 
cea secundă a dominat Voința. Ulti
mele 20 de minute au aparținut însă, 
net, Recoltei. Scor: 3-2 (1-2, 0-0, 
2-0). Au marcat Szabo (2) și Ta
kacs I, respectiv Szabo II și Kala
mar. Arbitrii C. Țico și A. Kiss au 
condus echipele:

RECOLTA: Sprencz 
I, Torok II, Covaci, 
kacs I, Balint, Szabo, 
rer, Andre.

VOINȚA: 1 
bă, Szabo II, 
lint I, Balint 
Ferenczi.

:—Fodor, Hollo 
Torok I, Ta- 

Hollo II, Spi-

Varga, Cior- 
Szabo I, Ba-

Purcărea,
, Andrei,

II, Kalamar, Kcdves,

Azi au loc partidele: ora 10: Di
namo Tg. Mureș—Știința Cluj, ora 
17: Recolta M. Cine—Progresul
Gheorghieni, ora 19 : C.C.A.—Voința 
M. Ciuc. Mîine se dispută întîlnirile: 
era 10 : C.C.A.—Progresul Gheor
ghieni, ora 17: Voința M. Ciuc —Di
namo Tg. Mureș, ora 19: Știința
Cluj—Recolta Al. Ciuc.

— „In 
participa „ , __
petițional. In afara celor două mari 
întreceri internaționale „Turul Egip
tului" și „Cursa Păcii" — la care 
vom fi reprezentați de prima garni
tură —, cicliștii romîni vor lua star
tul într-o serie de mari competiții or
ganizate de țara noastră: tradiționa
lele competiții de lung kilometraj 
„Cursa Victoriei" (organizată de Casa 
Centrală a Armatei), „Cursa Munți
lor" (organizată de clubul sportiv Di
namo), „Cursa Scînteii" (organiz-'Â 
de ziarul Scînteia), „Turul ciclist 
R.P.R." (organizat de ziarul „SnoU 
tul popular"). Circuitul regiunii Sta
lin (organizat de ziarul „Drum nou" 
în colaborare cu consiliul regional 
U.C.F.S.), Circuitul regiunii Ploești, 
„Cupa UCECOM" ș.a. care se vor 
bucura și de participarea unor aler
gători valoroși din străinătate. Acest 
lucru va contribui la stimularea ac
tivității alergătorilor noștri, la efec
tuarea unui valoros schimb de expe
riență și la creșterea nivelului calita
tiv al tinerilor rutieri.

Ciclismul nostru — prin reprezen-'? 
tanții săi — se pregătește intens și 
pentru participarea la Jocurile Olim
pice de la Roma. Cum la aceste 
competiții — ca și la campionatele 
mondiale, de altfel •— sistemul de dis
putare a întrecerilor este acela pe 
circuit, F.R.C. a hotărît ca și anul a-t 
cesta campionatele republicane de se- 
mifond și fond să se desfășoare pe 
circuit. Iubitorii sportului cu pedale 
își mai aduc aminte cît de frumoase 
au fost întrecerile campionatului 
publican de fond, care au avut loc 
nul trecut pe un circuit în îmnreju- 
rimile „Arcului de Triumf". Ediția oe 
anul 1959 va fi și mai disputată de
oarece va fi precedată de alte nume
roase competiții pe circuit.

In fine, juniorilor le va fi asigurat 
de asemenea un bogat program com-' 
petițional. In afară de faptul că cei 
mai buni d’ntre ei vor fi invitați la 
marile competiții tradiționale, t'nerii 
alergători vor avea și un program 
competițional separat care va culmi
na cu „Criteriul juniorilor".

IL N. 1

rț

9 LA 12 IANUARIE s-a desfășu-' 
rat la Bjelovar întîinirea amicală de 
handbal redus dintre echipele Partizan 
din localitate și Dinamo București. 
Victoria a revenit handbaliștilor iu
goslavi cu 14—10 (5—5). In acest 
meci dinamoviștii au utilizat 5 re
zerve.

© COMISIA de organizare a „Cu
pei campionilor europeni" la fotbal 
a modificat unele date din calendarul 
competiției: sferturile de finală se vor, 
disputa pînă la 20 martie iar semifi
nalele vor avea loc la 5 mai.

e LA CAMPIONATELE mondiale 
de hochei și-au „confirmat participarea 
următoarele țări: U.R.S.S., Canada,

' Suedia, S.U.Ă., R. P. Polonă, R. D. 
Germană, 7 R. F. Germană, Elveția, 1 

pentru prima oară într-un turneu in- Norvegia și R. Cehoslovacă. Pentru'1 
iernațional. Din echipa care a jucat campionatul categoriei B și-au confir- 
anul trecut la Moscova și în 1956 la mat participarea R. P. Romînă, Italia,

Riga. Cei mai tineri jucători sînt Zub
kov și Korneev (21 ani) în timp ce 
Kruminș este cel mai în vîrstă (28 
ani) și cel mai înalt jucător al cam
pionatului mondial (2,18 m).

Lotul echipei S.U.A. este alcătuit 
din următorii 12 jucători: Baker, Cos
how, D'Antonio, Hodges, Jeangerard, 
McDonald, Miller, Olsen, Riley, Vayda, 
Welsh, E. White. Echipa S.U.A. este 
formată din jucători care participă

Melbourne a mai rămas doar Jean- 
gerard. Media vîrstei jucătorilor este 
de 25 ani. Cel mai vfrstnic jucător 
are 28 ani. Nici un jucător nu are o 
înălțime de peste 2 metri, în schimb 
doar unul este sub 1,90 m (D’Antonio 
1,78 m).

Finlanda, Austria, Ungaria și Iugos
lavia precum și echipa selecționată de 
juniori a R. Cehoslovace.

® HOCHEIȘTII sovietici au susțir 
nut cea de a Vil-a partidă în S.U.A. 
Jueînd la Boston cu echipa Universi
tății Harvard, sportivii sovietici au 
învins cu scorul de 11—1.
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