
Prezidiul Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Române 

DECRET 
pentru convocarea Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne
In temeiul articolului 37 litera a din Constituția Republicii Populare 

Romine,
Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romine con

voacă Marea Adunare Națională în sesiunea jubiliară a Centenarului Uni
rii Țărilor Romîne, pentru ziua de sîmbătă 24 ianuarie 1959, orele 10 dimi
neața, la sediul Marii Adunări Naționale.

Președintele Prezidiului Secretarul Prezidiului
Marii Adunări Naționale Marii Adunări Naționale

ION GHEORGHE MAURER GHEORGHE STOICA
București, 17 ianuarie 1959.
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Maria Biro și Geta Pitică 
campioane internaționale de tenis de masă ale R.P.R

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

și activiști sportivi din întreaga țară
Celelalte titluri au fost cîștigate de Markovic II, Eva Koczian, Berczik- 
Foldy și Koczian-Fdldy. In semifinale, Mariana Barasch - Maria Alexandru 

au învins pe campioanele europene Koczian - Mosoczi

MARIA BIRO
CONSTANȚA 18 (prin telefon de la 

trimisul nostru). — Iubitorii de sport 
din localitate au arătat un interes 
deosebit și pentru întrecerile indivi
duale din cadrul campionatelor inter
naționale de tenis de masă, populînd 
pînă la refuz Sala sporturilor din lo
calitate. Spectatorii au asistat la nu
meroase jocuri de calitate, în care 
mulți dintre participanți s-au întrecut 
pe ei înșiși. La aceste meciuri de un 
bun nivel au contribuit și sportivii ro- 
mîni care, mai ales prin reprezentanții 
tinerei generații, au reușit rezultate 
remarcabile. La ora prînzului, cînd te
lefonez, sînt cunoscuți toți finaliștii 
celor 5 probe și pot transmite cu sa
tisfacție știrea că într-una din aceste 
probe și anume la dublu femei pere
chile noastre Maria Alexandru, Ma
riana Barasch și Maria Biro, Geta

‘ică au reușit —, trecînd peste ad- 
sare de certă valoare (primele au 

îîțxins cuplul campion european Eva 
Koczian — Olivia Mosoczi), — să se 
califice în finală. Iată 
desfășurarea întrecerilor 
probe individuaile.
JUCĂTORII MAGHIARI 
Șl TÎNĂRUL NOSTRU

care a fost
la cele 5

IUGOSLAVI 
REPREZEN- 

' TANT RETH1 S-AU REMARCAT 
LA SIMPLU BĂRBAȚI

Dacă din primul tur nu avem de 
semnalat decît înfrîngerea la limită, 
vineri, a lui Pesch (2—3 în fața lui 
Franik), din faza următoare a probei 
vom consemna mai multe lucruri in
teresante. între care, în primul rînd, 
frumosul succes realizat de tînărul nos-

GETA PITICA
tru jucător în vîrstă de 15 ani, Adalbert 
Rethi, în fața speranței suedeze Borg : 
3—0 (18, 17, 10). Rethi a atacat a- 
proape fără greșeală, a apărat prompt 
mai ales cu reverul și, dovedind mult 
cairn, s-a impus net în fața unui 
adversar cu reputație europeană. Luînd 
în considerație și rezultatele obținute 
de Rethi în concursul pe echipe, se 
poate afirma că foarte tînărul nostru 
reprezentant a constituit revelația 
competiției, dînd dovadă de o pregă
tire tehnică avansată, de maturitate, 
de gîndire tactică. Un alt jucător ro- 
mîn, Mircea Popescu, a depus efor
turi vizibile spre a ieși învingător în 
partida cu Markovic I, pe care însă 
a pierdut-o cu 2—3 (—17, —12, 20, 
16, —21). Cu singura lui „armă “oare
cum mai eficace, lovitura liftată dc 
pe dreapta, Popescu i-a dat de furcă 
lui Markovic. Alte rezultate : turul 
II: Hrbud — Andronache 3—1, Fra
nik — Kalinski 3—0, Markovic II — 
Demeter 3—0, Bottner — Karaneșev 
3—0, Rolland — Covaci 3—0, Rei
man — Bujor 3—1, Schneider — 
Sladkarov 3—1 ; turul III: Berczik — 
Sivacev 3—0, Hrbud — Rethi 3—0 
(10, 16, 12), Foldy — Negulescu 3—1 
(—17, 17, 20, 17) ; Negulescu s-a
ridicat deseori la nivelul adversarului, 
dar lipsa de experiență și emotivita
tea excesivă și-au spus cuvîntul : 
Franik — Larsson 3—1. Markovic 
II — Bottner 3-2 (—19, 9, —18, 14, 
11) ; Bottner, la un pas de o victorie 
de prestigiu, a scăzut ritmul de joc 
spre sfîrșit, nerezistînd atacurilor ra
pide de pe dreapta ale valorosului

Markovic II ; Mellstrom — RoHand 
3—1, Markovic I — Reiman 3—1, 
Sido — Schneider 3—1 ; Sferturi fi
nală : Berczik Hrbud 3—0, Foldy — 
Franik 3—1, Markovic II — Mellstrom 
3—1, Sido — Markovic I 3—1 ; Se
mifinale : Berczik — Foldy 3—0 (10, 
II, 18), Markovic II — Sido 3—1 
(16, —20,, 23, 16). Deși a apărat și 
contraatacat bine, Sido a pierdut în 
fața impetuozității și atacurilor dez
lănțuite de pe dreapta ale iugoslavu
lui, care în urma unei partide de 
toată frumusețea a ajuns astfel în fi
nală, în compania lui Berczik.
SPORTIVELE NOASTRE AU RATAT 
DE PUTIN CALIFICAREA IN FI

NALĂ LA SIMPLU FEMEI

Și aci s-au înregistrat rezultate 
interesante, unele favorabile nouă.

C. COMARNISCHI

(Continuare în pag. 4)

Proiectul de Statut al U.C.F-S. con
tinuă să fie amplu dezbătut de ma
sele 
din 
rale 
drul 
cest 
noastre sportive este analizat capitol 
cu capitel. Se fac propuneri în sco
pul îmbunătățirii proiectului care a 
fost elaborat de altfel și pe baza a 
numeroase sugestii și propuneri fă
cute de masele de sportivi și activiști 
sportivi din toate colțurile țării.

O Din IAȘI aflăm că la scurt timp 
de la apariția în presă a Proiectului 
de Statut al U.C.F.S., sportivii și ac
tiviștii sportivi din oraș și regiune au 
trecut la studierea lui. In prealabil, 
consiliul regional U.C.F.S. Iași a sta
bilit un plan de acțiune în vederea 
popularizării proiectului în țoale aso
ciațiile sportive din regiune. In acest 
scop au fost instruiți toți activiștii sa- 
lariați și voluntari, care urmează să 
se deplaseze la reședințele de raioa
ne. In același timp, proiectul a fost 
dezbătut ou mult interes de către acti
viștii sportivi și sportivii din raioanele 
Murgeni, Huși, Tg. Frumos și Negrești. 
De subliniat inițiativa ziarului „Flacăra 
lașului" care a deschis o rubrică intitu-

de sportivi și activiști sportivi 
întreaga țară. In adunări gene- 
sau în ședințe organizate în ca- 
secțiilor pe ramură de sport, a- 
important document al mișcării

lată „PROIECTUL DE STATUT AL 
U.C.F.S. IN DISCUȚIA SPORTIVI
LOR", iar stațiile de amplificare din 
craș ca și gazetele de perete din în
treprinderi și școli publică interesan
te articcle de popularizare a Proiec
tului de Statut.

® LA GALAȚI, în sala C.F.R., 
Proiectul de Statut al U.C.F.S. a 
fost larg dezbătut în prezența a nu
meroși sportivi și activiști sportivi 
din localitate. Prelucrarea a fost fă
cută de tovarășul Valeriu Bostircscu, 
instructor al consiliului regional 
U.C.F.S. Galați, care a arătat că a- 
pariția acestui prețios document al 
mișcării noastre sportive, trebuie să 
ducă la îmbunătățirea activității clu
burilor și asociațiilor sportive. Dato
ria fiecărui activist sportiv sau spor
tiv — a spus vorbitorul — este a- 
ceea de a analiza cu toată atenția 
prevederile Proiectului de Statut. In 
cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul o 
serie de sportivi, printre care Gh. 
Alexasev, Mihai Pînzaru și Constan
tin Ungureanu, care și-au manifestat 
recunoștința față de grija pe care 
partidul și guvernul o acordă dezvol
tării continue a culturii fizice și spor
tului în țara noastră.

Campionatul republican de hochei pe gheață

Dinamo Tg. Mureș și Știinfa Cluj 
învingătoare în jocurile de ieri

— Astă seară, ian meci de tradiție: CC A — Știința Cluj —
S-a terminat (în sfîrșit I) cea mai lungă etapă a turului campiona

tului republican de hochei pe gheață. Etapa a IIl-a — căci despre ea este 
vorba — a început vineri dimineață cu meciul C.C.A. — Progresul Gheor- 
ghierti și s-a încheiat abia... duminică la prinz. Hochei fiii, care în anii 
trecuți erau obișnuiți cu asemenea întreruperi provocate de lipsa gheții, au 
avut de astă dată ca ,,inamici"... ploaia torențială de vineri, iar sîmbătă 
o ninsoare abundentă. In aceste condiții, medul Dinamo Tg. Mureș — 
Voința M. Ciuc a început sîmbătă seara și a continuat ieri dimineață, 
iar ultima partidă a etapei (Știința Cluj — Recolta M. Ciuc) s-a desfă
șurat duminică, după disputarea reprizei restante din primul joc.

UN MECI CARE A „DURAT".,. 17 ORE!

Amînată de vineri, întîlnirea din
tre formațiile Dinamo Tg. Mureș și 
Voința M. Ciuc nu s-a putut încheia

IN CINSTEA ZILEI DE 24 IANUARIE
GALAȚI: O Interesantă gală de box

In sala de festivități a Fabricii de 
piese de schimb „Gheorghe Apostol" 
din localitate, în prezența a peste 
1000 de spectatori a avut loc o inte
resantă gală de box, închinată Cen
tenarului Unirii Țărilor Romîne. In 
cadrul acestei gale au evoluat boxerii 
unei combinate bucureștene și cei ai 
asociației sportive Gloria-Galați. între
cerile au fost în general de bună ca
litate, încheindu-se cu următoarele 
rezultate: categoria muscă : Al. Ba- 
rieiu (București) bate la puncte pe 
Ștefan Toader (Galați) ; cat. cocoș: 
Pavel Petre (Galați) b. p. Nicolae 
Stoica (București) ; cat. pană : Nicu 
Popa (Galați) b. abandon repriza a 
11-a pe Cornel Popa (București) ; cat. 
ușoară: Stan Gugui (Galați) 
Ion Boscurel (București) : cat. 
mijlocie: Gh. Irimia (Galați) b. p. 
Nicolae Niță (București) : cat. i 
cie mică : Vasile Bogoi (Galați) meci 
nul cu Gh. Simion (București) : cat. 
semigrea: Al. Ghiță (Galați) b. ab.

rep. I pe St. Comănescu (București) ; 
cat. grea : Adolf Cristea (Galați) meci 
nul cu Gh. Ros: r (București) ; cat. 
pană: D. Boiangiu (Galați) cîștigă 
prin neprezentare la Gh. Anghel (Bucu
rești).

Punctaj general: 14—4 pentru bo
xerii de la Gloria Galați.

VICTOR PALADESCU, corespondent 
regional

B1RLAD: întreceri la schi, tenis 
de masă și șah

b. p.
semi-

mijlo-

in cinstea Centenarului Unirii, spor
tivii din orașul nostru au participat 
în aceste zile la numeroase întreceri. 
Cea mai reușită a fost aceea orga
nizată de comisia locală de schi a 
U.C.F.S., pe piftiile „Țuguiatul" aflate 
în apropierea orașului. Au avut loc 
numai întreceri de fond, care s-au 
încheiat cu următoarele rezultate: 5 
km. juniori : 1. Ion Stamate (Șc. prof, 
metalurgică) ; 2. Vasile Niculescu (Șc. 
prof, met.); 3. Vlad Traian (Șc. de

tractoriști). Au participat 75 de con- 
cureaiți ; 10 km. seniori: 1. 
Pamfil (Constructorul) ; 2.
Micu (Rulmentul) ; 3. Ion 
(Voința). Concurenți însoriși: 50.

In organizarea asociației sportive 
Voința din aceeași localitate s-a des
fășurat un concurs individual de te
nis de masă, care a adunat la start 
un număr de 20 de sportivi (băieți și 
fete). La băieți, pe primul loc s-a cla
sat Mircea Crudu (Rulmentul), urmat 
de Cristian Mavrodin și Ion Rainea 
(ambii de la Voința). In întrecerea 
fetelor, cele mai bune s-au dovedit 
Tasia Enache și Rozica Rossner de la 
Voința.

Pentru șahiști a fost organizat un 
concurs la care s-au înscris elevi de 
la școlile profesionale de metalurgie 
și de tractoriști. Printre tinerii care 
au obținut cele mai multe victorii se 
află Ion Țarălungă și Nicolae Murgoci 
(Șc. de tractoriști), Constantin Bos
tan (Șc. prof, met.) și Nfculina Mus
tață.

ELIADE SOLOMON, corespondent
-rol

Nicolae
Nicolae
Te’.etin

— așa oum arătam mai sus — nici 
sîmbătă. La sfîrșitul celei de a doua 
reprize, arbitrii au constatat că jocul 
nu mai 
fășurare 
depunea 
fața de 
tîlnirea 
ora 17 
ora 10.

In afară de neprevăzutul desfășu
rării, trebuie să mai consemnăm — în 
legătură cu acest joc — și neprevă
zutul rezultatului. Intr-adevăr, prea 
puțini scontau o victorie dinamovistă

are condiții normale de dcs- 
din cauza zăpezii care se 

într-un strat gros pe supra- 
gheață. Așa se face că în- 
începută sîmbătă seara la 
s-a terminat., duminică la

asupra echipei Voința, care entuzias
mase spectatorii și făcuse clipe greii 
formației campioane C.G.A. Se paro 
însă că Dinamo Tg. Mureș a devenit 
principala „furnizoare" de surprize îre 
acest campionat. Mureșenii, compor- 
tîndu-se la valoarea lor reală, aceeași 
din meciul cu C.C.A., au cîștigat cia 
4-2 (0-1, 3-0, 1-1). Este foarte ade
vărat însă că jocul a fost influențat 
(în cele două reprize de sîmbătă) de 
zăpada care a acoperit terenul. Acest 
fapt a dezavantajat mai mult echipa 
din M. Ciuc, al cărei joc combinativ a 
fost astfel direct împiedicat.

Ușoara superioritate a Voinței din 
prima repriză a fost concretizată îr 
min. 7 de Andrei. Cea de a doua re-- 
priză n-a fost diferită ca aspect. După 
ce — puțin după începutul acestei re
prize — jocul a fost întrerupt aproa—

RADU URZICEANLF
CĂLIN ANTONESCU

(Continuare în pag. 4)

Un atac at- Științei Ctui este oprit de portarul Recoltei, Sprencz /.'
(loto Y., Bagiac)^
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Concursuri de schi 
ia Poiana Stalin

(9 C.S.U. București 
:teanu învingător

POIANA STALIN 
Fia trimisul nostru).

a cî.-rrjat Cupa 
ia sărituri și M.

18 (prin telefon de 
, Ieri și 

pârtiile de la Poiana Stalin 
'fășurat întrecerile de schi 
-alpine) din cadrul „Cupei 
^Concursul a fost bine 
EDupâ dispute pasionante, 
NJ.A.S.R." a revenit schiorilor 
Ha C.S.U. București. Sîmbătă, 
pprima zi a concursului, pe un 
^neprielnic, cu vînt, ceață și ger, 
«disputat proba de 
-primul loc la băieți s-a clasat Cornel 
’Tăbăraș (C.C.A.).

CLASAMENTUL (33 concurenți): 1. 
*C. Tăbăraș (C.C.A.) 1:41,4; 2. Ion 
TLetcă (Dinamo Or. Stalin) 1:42,5; 3. 
;1N. Pandrea (C.C.A.) 1:42,7; 4. Gh. 
SBălan (C.C.A.) 1:43,0; 5—6. Gh. Cris- 
irtoloveanu (Dinamo Or. Stalin) și Ion 

7. Mircea
I. Secui 

10. Radu 
(8 con- 

(Dinamo 
Horvath

astăzi pe 
s-au des- 

(protele 
U.A.S.R.". 
organizat 

„Cupa 
de 
în 

timp 
j sa 

slalom uriaș. Pe

:49,2. Fete
Mikloș

Orașul Stalin)

fost

tZangor (C.C.A.) 1:45,9,
EEnache (C.C.A.) 1:46,2, 8.
«(Dinamo Or. Stalin), 1:46,6,

Banu (C.C.A.) 1:49". " '
-curente) 1. Ilona ......  .
«Or. Stalin) 1:36,6; 2. Edith

(Voința Or. Stalin) 1:43,2. 3. Mihaela
Ghioarcă (Voința ~
1:44,6, 4. Utta Spek (C.S.U.) 1:45,6.

.Proba de slalom special a 
programată a doua zi pe Kantzcr. 
Timpul a fost excepțional. 
MENT, BĂIEȚI: 1. N.
(C.C.A.) 65,9 (33,3 ‘-ț-- 32,6), 2.
Enache (C.C.A.) 67,1 (34,1 '+ 33,0) 

:3. I. Letcă (Dinamo) 67,7 (34,5 ’ 
=33,2), 4. " ....... ......... .. ‘
L5-6. K.

(Dinamo)
-zat cu o
în manșa 

îloveanu
'(C.C.‘A.) 68,1, 9. M. Bucur (Carpați 
’Sinaia) 68,5, 10. N. Iovici (Dinamo) 

■ 69,8. FETE: 1. Mihaela Ghioarcă
(Voința Or. Stalin) 73,4, 2. Utta
Spek (C.S.U.) 77,4, 3. Ilona Mikloș 
(Dinamo) 79,2, 4. Gertrude Lexen 
(C.S.U.) 81,3. CLASAMENT GENERAL 
PE ECHIPE: 1. C.S.U. Buc. 2140,15;

72. Voința Orașul Stalin 2117,99; 3. 
I Dinamo Or. Stalin 1850,01; 4. C.C.A. 
1401,26; 5. Olimpia Or. Stalin 811,78;

D. STĂNCULESCU
IV. MUNTEANU (DINAMO) A CIST1- 
GAT PRIMUL CONCURS DE SĂRI

TURI AL ANULUI
ORAȘUL STALIN 18 (prin telefon). 

-ț— Primul concurs de sărituri al anului

CLASA- 
Pandrea

M.
b

C. Tăbăraș' (C.C.A.) 67J
Gohn (Dinamo), 1. Secui 
68,0 (Secui a fost pena'i- 
secundă pentru start furat 
a doua), 7—8. Gh. Cristo- 
(Dinamo), Gh. Bălan

Spartachia- 
au început 
zile. Zi de

noștri din patru

CRAIOVA™ 
iarnă a tineretu-

•Concursurile din cadrul 
ddei de iarnă a tineretului 
.de mai bine de o lună de 
:zi, în satele și orașele patriei noastre 
se întrec zeci de mii de tineri, dor
nici să facă sport, să-și întărească 
sănătatea. In ultima săptămână, de 
cînd pe cuprinsul țării s-a așternut 
zăpada, întrecerile Spartachiadei au 
căpătat o și mai mare intensitate. Pe 
-lingă disputele de tenis de masă, de 
șah sau de trîntă și-au făcut apari
ția sporturile de iarnă: schiul și pa
tinajul. Despre întrecerile de schi și 
patinaj, ca și despre concursurile de 
șah, tenis de masă sau trîntă din ca
drul Spartachiadei ne-au relatat tele

fonic corespondenții 
regiuni afe țării.

IN REGIUNEA
...Spartachiada de 

lui reunește și în acest an la startul 
întrecerilor un mare număr de spor- 

Jtîvi. Cele mai frumoase rezultate au 
fost obținute pînă acum de raionul 
Corabia (președinte al consiliului 
U.C.F.S. tov. Mircea Florea), care a 
angrenat în prima etapă 3.329 de ti
neri, dintre """ ’
mare număr 
registrat la șah 1478. La tenis de 
masă au luat parte 348 concurenți, la 
trîntă 847, iar la gimnastică 656.

Corespondenta! nostru regional, 
IRom.'că Schultz, ne-a informat, de a- 
Tscmenea, că întrecerile de schi și pa
tinaj se vor desfășura deocamdată nu
mai în raionul Corabia, unde a căzut 

-zăpadă. La centrele de patinaj și 
schi s-a primit înscrierea a peste 800 
de tineri și tinere.

In privința organizării etapei pe a- 
■sociație s-a evidențiat asociația^; spor- 
tivă sătească Victoria din satul1 Tudor 
■yiadimirescu (raionul Corabia).

Se pot spune multe cuvinte frumoase 
.•Și despre activitatea asociațiilor spor- 
itive Electroputere, Voința, Dinamo și 
ț:Școala Medie nr. 11, din Craiova, care 
rau organizat bine faza pe asociație, 

IN-REGIUNEA CLUJ...
,..cores|x>ndentul șndsiru, Radu Fisch’, 

fine-a transmis că au început primele 
lîntreceri dp schi și patinaj. Zăpada 
«căzută fta tîntreaga regiune > a creat- con-

care 748 tete. Cel mai 
de participant! a fost în-

U.A.S.R. Ia probe alpine • N. Mun- 
Aldescu la fond.

a revenit lui N. Munteanu, care a 
avut un adversar puternic în colegul 
său de club Florca Voinea. CLASA
MENTUL: 1. N. Munteanu (Dinamo)
210.3 p. (39,5 m —40,5 m); 2. Flo- 
rea Voinea (Dinamo) 209,8 p. (39,5 
m — 42); 3. V. Mogoș (Voința) 200,7 
p. (41 m —40 m); 4. 1. Bîrlă (Dina
mo) 196,9 p.; 5. Gh. Frățilă (Dinamo) 
186,8; 6. V. Prișcu (Voința) 181,3 p. 
JUNIORI: 1. Șt. Burecea (Voința)
195.4 p. (36,5 m —35,5 m); 2. 1.
Ciucudeanu (Voința) 164,4 p.;
MANOLE ALDESCU (DINAMO) CAS- 

TIGATOR LA FOND (15 KM.) 
Concursul de fond organizat de Di

namo a fost dominat de schiorii di- 
namoviști, ca urmare a pregătirii lor 
temeinice; CLASAMENT: 1. M. Al- 
descu (Dinamo) 54:18,0; 2. St Dră- 
guș (C.C.A.) 55:13,0; 3. I. Supeală 
(Dinamo) 55:34,0; 4. I. Bogdan (Vo
ința) 55:53,5; 5, Gh. Olteanu (Dina
mo) 56:27,0; 6. I. Cimpoîa (C.C.A.) 
56:28,0; Fete (5 km.): 1. Elena Zan- 
gor Tom (C.C.A.) 23:29,0; 2. Iuliana 
Simon (Dinamo) 24:56,0: 3. Marga
reta Frățilă (Voința) 25:06,0; 4. Eca- 
terina Supeală (Voința) 25:24,0.

AL. DINCA 
corespondent regional

slalom uriaș.O, Tăbăraș (C.C.A.) ciștigătorul probei de

plină desfășurare...
diții propice de desfășurare a între
cerilor la aceste discipline, care se 
bucură de multă popularitate în rîn- 
durile tineretului.

Centrele de schi care funcționează 
în apropierea Clujului (la pădurea 
Făget, Hoia și pe valea Chintăului) 
cunosc o mare afluență de copii și 
tineri. Pentru asigurarea unei cit mai 
largi mobilizări, consiliul regional 
U.C.F.S. s-a îngrijit de tipărirea unor 
afișe atrăgătoare, în culori.

„.REGIUNEA AUTONOMĂ 
MAGHIARĂ

Aci, întrecerile sînt în toi la toate 
disciplinele sportive din cadrul Spar
tachiadei. Corespondentul nostru re
gional, Vasile Radar, ne-a relatat că 
centrele de schi de la Toplița, Odor- 
hei și Valea Strîmbă cunosc o mare 
animație. Cele 300 de schiuri primite 
din partea F. R. Schi-Bob s-au dove
dit bine venite ținînd seama de numă
rul foarte mare al tinerilor dornici să 
practice schiul. Corpul arbitrilor a 
fost mărit prin organizarea unui curs.

In unele asociații, întrecerite fazei 
pe asociații au fost încheiate. La 
Școala Metalurgică, de pildă au par
ticipat 154 tineri la șah și 25 de clase 
la trîntă. De asemenea, fabrica Simo 
Geza și-a încheiat disputele la 
gimnastică și tenis de masă. La 
titutul Medico-Farmaceutic au 
parte peste 500 de stttdenți.

ȘI REGIUNEA PITEȘTI
La 12 ianuarie, comitetul regional 

LJ.T.M. a organizat o ședință la care 
su participat membrii comisiei regio
nale de organizare a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului, activiști ai comi
tetului regional LJ.T.M., ai consiliului 
regional U.C.F.S., o parte din 
reprezentanții consiliilor raionale 
U.Q.F.S. și ai asociațiilor sportive din 
regiune precum și președinții unor, 
comisii regionaid pe ramură de sport, 
Se'dfflță a evidențiat rodnica activitate1 
dusă în. această regiune în care -nu
mărul tinerilor participant 1a Spar- 
tachiadă este foarte mare. Corespon
denții noștri, V. Chîlibar și AL Oțe- 
leanu, ne-au transmis că nuineroase suc
cese au fost obținute de raionul Gă-

șâh, 
Ins- 
luat

Voleiul nostru ieri, azi și...

volei, s-a orga- 
între reprezen- 
și cea a turiș- 
voleiul abia se 
programul stu-

amical
Eforie 
atunci, 
joc in
O.N.E.F. și în timpul

In oara anuluLdl927„mă aflam 'pe 
malul mării, la'Ef&rie, ca in

structor de înot al fostului 
O.N.E.F. Cam cqtre sfîrșitul lunii iu- 

die ne-a vizitat tabăra un grup de tu
riști turci. Cum dintre sporturi ei se 
pricepeau mai bine la 
nizat un meci 
tatioa stațiunii 
iilor turci. Pe 
introdusese ca 
denților de la 
verii îl practicau și ceilalți amatori 
din tabăra acestui oficiu. De obicei se 
juca in nouă oameni, fără rotație, pe 
terenuri de dimensiuni apropiate celor 
de astăzi. In teren se făceau pase ne
limitat, însă na era 
mingea cu pumnul decît la servici. 
Neavînd un for care să-l coordoneze, 
acest joc avea o activitate sporadică.

Pentru meciul amical ca turiștii turci 
fixat reguli de comun acord, după 

a condus jocul un arbitru 
fotbal. La propunerea oaspe- 
am jucat în „șase" 

fixe, cu toate că ne-ar 

voie să lovești

pe pos- 
fi conve- 
începerea 
turci s-a

s-ari 
care 
de...
Iilor 
tari
nit în „nouă". înainte de 
meciului, echipa turiștilor 
prezentat pe teren în tricouri cu semi
luna pe piept. Noi abia făcuserămrost 
de șase maieuri' albe. „Salvarea" a 
venit de da vestita artistă Marioara 

ești, unde datorită bunei organizări a 
muncii, au participat pînă acum 15.062 
tineri și tinere. De remarcat că din
tre aceștia 3565 sînt tinere fete, ceea 
ce reprezintă un succes însemnat în 
munca de angrenare a elementului fe
minin în practicarea sportului. Cifre 
elocvente au fost înregistrate și în ra
ioanele Cîmplung (5130) și Drăgă- 
șani (4731).

Dintre asociațiile din regiune, nu
meroase sînt acelea care au dovedit 
bună organizare și multă putere de 
muncă, obținînd rezultate din cele mai 
frumoase. Asociațiile sportive Schela 
Cobia, Centrul școlar agricol Schela 
Valea Mare (raionul Găești), Minerul 
Cîmpulung, Muscelul I.M.S. (raionul 
Cîmpulung), Amărăști, Școala agrico
lă Grădinari (raionul Drăgășani) sînt 
dintre cele care s-au străduit în cca 
mai mare măsură să angren&e în în
trecerile Spartachiadei cît mai mulți 
tineri.. In general, în regiunea Pitești 
se desfășoară o muncă susținută pen
tru realizarea angajamentului luat: 
200.600 de participant !

Din activitatea sportului columbofil
Activitatea sportivă din țara noa

stră s-a îmbogățit cu o nouă disci
plină: sportul columbofil de perfor
manță. După constituirea primei secții 
sportive columbofile (2 august 1958) 
în cadrul asociației sportive a Fabricii 
de confecții „Gh. Gheorghiu-Dej“ — 
„Confecția", un grup de muncitori de 
la Atelierele C.F.R. „Grivița Roșie" — 
pasionați ai activității columbofile — 
au luat inițiativa organizării unei noi 
secții. Astfel, a luat ființă cea de a 
doua secție columboîrlă, care își des
fășoară activitatea în cadrul asociației 
sportive .Locomotiva Grivița Roșie. 

iNici columbofilii de la fabrica Adesgo 
nu s-au lăsat mai prejos. Urmînd e- 

'xemplul asociațiilor sportive „Confec
ția" și ^Locomotiva Grivița Roșie" au 
.pus bazele sportului columbofil și la 
întreprinderea lor.

Pentru rezolvarea sarcinilor mul
tiple ce stau în fața birourilor aces-

animatoare, 
avînd un 

' — l-a tcSat în șase 
ni le-a prins in piept 

Godeanu. Poate pentru

IZZHMOOSd 
câte —

ve

de

su-

Ventura (o 
a galeriei), 
cordon tricolor 
bucăți pe care 
codana Elvira ' 
că eram cel mai tinăr (-16 ani), poate 
pentru că jucam în postul principal — 
centru la fileu, unde eram servit de 
doi trăgători pentru a trage ,,bombe" 
— am fost des căpitan al echipei. O 
dată cu fluierul arbitrului, galeriile au 
început să încurajeze: Hai Rominia! 
Hai Turcia I După trei ore și jumătate 
am învins cu 3—1. Cum n-am mai 
auzit pînă în vremea aceea de alt 
meci asemănător,. cred că așa a luat 
ființă prima „reprezentativă" de volei 
a țării, al cărei debut victorios a fost 
de bun augur, după mm veți 
dea.

...De atunci au trecut peste 30 
ani.

Treptat voleiul, acest sport al 
pleții, agilității și forței, care oferă 
spectacole sportive î’ncintătoare, s-a 
înfiripai și s-a dezvoltat tncet-incet 
mai mult datorită jucătorilor și supor
terilor acestui sport. Grăitor e faptul 
că primul campionat al țării, la care 
au participat și cițcva echipe din pro
vincie, s-a disputat abia în anul 1943 
și a fost cucerit de către echipa bucii- 
reșteană de cartier V.S.C. („Volei 
Sport Club").

Excelentele candițiuni de dezvoltare 
create mișcării de cultură fizică și 
sport de regimul nostru democrat 
popular au făcut ca voleiul, de astă 
dată în mod organizat, să facă pași 
uriași înainte. Astăzi, tineretul joacă 
volei, virstnicii joacă volei. Pe lîngă 
caracterul de masă — în momentul de 
față federația de volei are 27.000 mem
brii — voleiul a realizat și un mana 
salt valoric, datorită căruia este bine 
cotat pe plan internațional. E suficient 
să ne referim la succesul voleiului nos
tru din 1956 cînd reprezentativele fe
minine și masculine au devenit vice- 
campioane mondiale sau la cel din 
1958 cînd echipa masculină a reușit 
să se claseze pe locul secund la cam
pionatele europene, care ca valoare 
pot fi asemuite cu cele mondiale.

Prin reorganizarea mișcării de 
cultură fizică și sport au luat 
ființă federațiile pe ramură de 

sport, printre care și cea de volei.
Datorită colaborării perfecțte între 

membrii biroului federal, antrenorul 
federal, colegiile de antrenori și arbi
tri, federația de volei a ajuns în si
tuația de a forma cele mai bune echipe 
reprezentative masculine și feminine 
ale țării și de a ridica valoarea echi
pelor provinciale la nivelul celor din 
Capitală.

Căile cele mai importante care efu 
dus la această situație au fost:

— Respectarea cu ' strictețe a calen
darului intern și internațional;

— Pregătirea temeinică a echipelor 
fruntașe pentru ca întrecerea lor. cam
pionatul R.P.R. să se dispute la un 
înalt nivel tehnic;

— Lărgirea lobului de selecționdbili 
și împrospătarea permanentă a echipe
lor reprezentative și tineret:

— înființarea centrelor de juniori cu 
perspectivă;

— Obligativitatea echipelor femi
nine și masculine de categorie A de a 
avea formații de juniori, care să par
ticipe la campionatul rezervai juniori
lor și altele.

Se cuvine să amintesc și despre unul 
din aspectele de bază ale acestei fede
rații : pregătirea echipelor și instrui
rea cadrelor tehnice.

In fiecare an, înainte de începerea 
campionatului, antrenorul federal îm
preună cu colegiul de antrenori ela
borează un îndrumar care privește pre
gătirea în ansamblu a echipelor și 
care e trim's tuturor antrenorilor, pen
tru a avea o orientare mai bună în 
activitatea lor. Totodată, fiecărui 
membru al colegiului de antrenori i 
s-au repartizat anumite echipe (femi
nine și' masculine) cu scopul de a le 
îndruma îndeaproape antrenamentele.

tor secții în vederea organizării, dez
voltării și practicării sportului colum
bofil, secția columbofilă „Confecția" 
a organizat o consfătuire la care au 
participat și conducerile celorlalte sec
ții. Consfătuirea a avut loc. la 15 ia
nuarie la clubul C.F.R. „Grivița Ro
șie". In cadrul acestei consfătuiri s-au 
dezbătut probleme organizatorice ale 
activității columbofile. Cu acest prilej 
s-a făcut un rodnic schimb de expe
riență, trăgîndu-se învățăminte preți
oase pentru activitatea de viitor. Con
sfătuirea a scos în evidență necesitatea 
organizării unor discuții 
sportivii care activează 
secții.

In ceea ce privește 
sportului columbofil, asociația sportivă 
„Confecția" a hotărît organizarea — 
în colaborare cu secțiile columbofile 
din cadrul asociațiilor sportive „Loco-.

lunare între 
în cele trei

popularizarea

apărarea

în perspectirra
Cit privește pe membrii loturilor re
prezentative, se întocmesc anual pro
grame individuale de pregătire, car^ 
se predau antrenorilor și echipelor de 
unde provin jucătorii respectivi.

Spre deosebire de băieți, la fete si
tuația se prezintă mai puțin lăudabilă. 
La începutul anului trecut, începind 
de la colective și cluburi și pînă la bi
roul federal nu s-a urmărit suficient 
creșterea și pregătirea tinerelor cadre, 
In acest fapt se reflectă și locul IVt 
ocupat de echipa noastră feminină mul 
trecut,-la campionatele europene, după 
ce cu doi ani î>n urmă fuseseră vice- 
campioane mondiale. Tot pe seama 
acestei delăsări se poate pune și fuga 
după rezultate imediate, acceptată "de 
federația de specialitate. Lipsa măsu
rilor corespunzătoare a determinat ca 
voleiul feminin, să se situeze din punct 
de vedere al valorii tehnice pe un plan 
inferior celui masculin. De asemenea, 
există o mare deosebire valorică între, 
primele două formații și celelalte, 
echipe pârtiei pante in campionatul ca
tegoriei A. Abia către sfîrșitul anulai 
biroul federal a luat uncie măsuri de 
îndreptare: înființarea unui centru de 
anirenament pentru tineret în Capitală 
și obligativitatea echipelor din „A" de 
a avea garnituri de junioare care să 
participe in campionatul rezervat lor.

Desigur că . pregătirea temeinică a 
voleibaliștilor și voleibalistelor de per
formanță duce la ridicarea valorii a- 
cestui sport, al cănii obiectiv principal 
este acum participarea cu succes la cam
pionatele mondiale masculine și femi
nine care se vor. desfășura în anul 
1960 și la care, pe lingă apărarea 
prestigiului de vicecarripioni mondiali 
sini țintite (de ce nu ?) și... titlurile 
—Creme. Tot ca obiectiv principal este 
privit și Festivalul Mondial al Tinere
tului care are loc anul acesta la Viena 
și la care participăm cu echipe de ti
neret.

Am relatat numai cîteva puncte 
planurile de acțiune'imediate și de per
spectivă, care constituie — în fapt — 
pentru federația de specialitate un 
scop bine definit: ridicarea voleiului, 
nostru pe o treaptă cit mai înaltă pe, 
plan intern și internațional.

Ca încheiere îmi îngădui să viu cu 
cîteva sugestii pe care le cred nece
sare pentru ansamblul pregătirii volei- 
baliștlor noștri și care nu constituie o 
noutate pentru mulți dinlre antrenori 
și jucători, dar au fost date uitării:

— Schemele tactice nu trebuie să 
înlocuiască inițiativa și fantezia perso
nală a jucătorului, ci să le stimuleze, 
deoarece în felul acesta se formează 
elementul surpriză atît de derutant 
pentru adversari.

— Fiecare jucător trebuie să știe să 
ridice și să tragă bine. In ceea ce pri
vește pe trăgătorii de bază, ei trebuie 
să știe să lovească mingea atît din să
ritură cu elan, cit și din săritură de 
pe loc. Recomand săritura de pe 
(bineînțeles, dacă detenta este b,.~r 
dezvoltată), deoarece corpul are rriai 
multă siguranță în aer. In această si
tuație, trăgătorul poate trimite mingea 
unde vrea. De asemenea fiecare trăgă
tor trebuie să știe să tragă puternic 
(„bombă"), „tăiat" și să plaseze (să 
„pună" mingea). In felul acesta na 
vom mai vedea trăgători care cînd 
primesc pasa, în loc să șgîndcască și 
să acționeze in consecință, trag meca
nic în blocajul adversarului. In pri
vința serviciului, în locul specializării 
care poate fi contracarată ușor de ad
versar, e preferabil ca fiecare jucător 
să știe să servească puternic, tăiat; 
prin rotire, său ușor (fîl-fiit). Servind 
variat, insă precis, nu la voia intlm- 
plării — cum se mai obișnuiește încă 
— derutezi mai ușor adversarul.

FLORIN BRATAN

motiva „Grivița Roșie" și „Adesgo" —- 
în prima jumătate a lunii februarie — 
a unui concurs cai tema „Cine știe 
columbofilie... răspunde!". La acest 
concurs participă membrii celor trei 
secții columbofile. Sînt invitați, de a- 
semenea, toți iubitorii sportului colum
bofil.

De asemenea, va fi organizată la 
sfîrșitul lunii februarie de către aso
ciația sportivă „Confecția" o expozi
ție. documentară care va prezenta vi- 
zitatorilor istoricul columbofilii, teh
nica sportului columbofil, precum și 
realizările obținute de columbofilii dirt 
țara noastră și de peste hotare. La 
această expoziție vor fi expuși po
rumbei care au la activul lor zboruri 
de zeci și sute de kilometri efectuate 
din nenumărate orașe din țară.

C. GRIGORE și P. MAZ1LU 
corespondenți voluntari
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Sarcini importante pentru organele 
și organizațiile sportive (I)

EehWafia noastră in anul 1958

' Despre comportarea călăreților de dresaj

în-

lip
să 

îm-

Cu puțin timp în urma, la sfîrșitul 
UBui an de muncă rodnică, masele 
de sportivi au luat cunoștință cu 
mfmdrie de marile realizări ale miș
cării de cultură fizică și sport din 
țara noastră. O cît de sumară trece
re în revistă a acestor succese ne 

amintește că în anul care a trecut, peste 
2.000.000 de oameni ai muncii au 
devenit membri ai U.C.F.S., că Spar- 
tachiada tineretului, Spartachiadele 
fetelor, „Cupa Moldovei" și alte ase
menea mari competiții de mase au 
angrenat sute și sute de mii de tineri 
și tinere. Succese importante au fost 
obținute și în educarea și instruirea 
sportivilor, în introducerea gimnas
ticii de producție, în folosirea mai 
rațională a fondurilor destinate con
strucțiilor de baze sportive etc. Eli
minarea din rândurile mișcării spor
tive a elementelor carieriste, aface
riste, necinstite etc. își are o mare 
contribuție la întărirea vieții organi
zațiilor și organelor sportive din 
treaga țară.

Marcată însă și de o serie de 
suri, activitatea sportivă trebuie 
cunoască în acest an o continuă 
bunătățire, să creeze ipremizele pen
tru obținerea umor noi și însemnate 
victorii. Cunoașterea pînă în cele 
mai mici amănunte a problemelor 
principale, a sarcinilor de bază ale 
mișcării de cultură fizică și sport va 
ajuta activiștilor sportivi să-și aducă 
și în viitor prețioasa contribuție la 
îndeplinirea importantelor obiective 

aprinse în Hotărârea Partidului și 
••vernului din 2 iulie 1957. In cen- 

munciii activiștilor sportivi trebuie 
s„ stea, în acesit an, următoarele 
probleme centrale :

1. CONSOLIDAREA ORGANIZA
TORICĂ A MIȘCĂRII DE CULTURA 
FIZICĂ ȘI SPORT. Este neapărat ne
cesară continua întărire a organe
lor U.C.F.S. (în special a celor ra
ionale și orășenești) pentru ca acestea 
să devină și mai mult organe de con
ducere colectivă și să realizeze con
ducerea unică, în așa fel îneît toate 
organele să-și poată exercita funcțiile 
statutare, să fie capabile de a condu
ce activitatea sportivă pe plan local 
și de a lichida ultimele tendințe de 
paralelism dăunător. In atenția mun
cii tuturor organelor U.C.F.S. trebuie 
să steia sprijinirea, îndrumarea și 
organizarea asociațiilor sportive, pu- 
nîndu-se accentul pe consolidarea 
organizatorică a asociațiilor sportive 
din întreprinderile, fabricile și uzinale 
din industria chimică, siderurgică și

Noutăți din pregătirile echipelor de fotbal
De sîmbătă dimineață, terenurile 

'de fotbal au îmbrăcat haina albă de 
zăpadă. Stratul de zăpadă gros de 
circa 10—12 cm. nu i-a împiedicat pe 
jucători să-și continuie antrenamen
tele.

• Progresul, de pildă, a lucrat ieri 
timp de o oră pe terenul din str. dr. 
Staicovici. In antrenamentul de ieri 
s-a pus accent pe pregătirea fizică și 
în special pe rezistență. In încheierea 
ședinței, s-a lucrat cu balonul. Spre 
regretul jucătorilor însă, această parte 
a durat puțin... SSptămîna aceasta 
însă, vor avea ocazia să se rntîlnească 
mai des cu mingea. Marți va avea 
loc un antrenament fizic și o ședință 
teoretică (despre fotbal, principiile jo
cului în mișcare etc.) : miercuri — 
antrenament fizic și probe de control; 
joi — antrenament fizic și tehnic ; vi-

Cei mai buni patinatori de viteză 
s-au întrecut la Miercurea Ciuc

Prnnul concurs de patinaj viteză 
ținut la Miercurea Ciuc, cu participa
rea unor sportivi truntași, a corespuns 
aproape total așteptărilor. In mod 
deosebit s-au impus patinatorii Gh. 
Katona (Știința Cluj) și Zoltan Sze
ckely (Alimentara Tg. Mureș), care 
s-au dovedit bine pregătiți atît pe 
distanțe scurte, cît și pe cele lungi. 
Gh. Katona a parcurs proba de 500 m. 
în 47,1 sec., ceea ce reprezintă cel 
mai bun timp realizat pe pistele din 
ilara noastră. Zoltan Szeckely, cîștigă- 
itorul cursei de 5000 m., s-a remar
cat printr-o mai bună pregătire fizică 
și tehnică, ceea ce i-a permis să-I 
depășească pe rutinatul patinator din 
Gbij într-0 probă mult mai dificilă. 
Geilalți concurenți au avut o com
portare mulțumitoare.

Multipla campioană a țării, Eva 
Farcaș (Alimentara Tg. Mureș), a

Prin specificul său, dresajul — ra
mură importantă a echitafiei — oferă 
mai puține posibilități de a aprecia 

1 exact progresul călăreților. însușirea 
/ și execuția corectă a unui grup de 

* S mișcări este destul de anevoioasă și
constnuictoare de mașini. Pentru îh-f cere luni si chiar ani de antrenament; 
depliinirea sarcinilor ce le revin pre-’. forIlla catetei este, de asemenea, un 
cum și pentru îmbunătățirea muncii ? faotor f<>arte important. Totuși, fap- 
lor, activiștii sportivi trebuce să Ml- lui că în anul care a trecut au fost 
tensifice în acest an munca de te-. orga.nizate mai multe concursuri de 
ren, sa cuprmda toate asociațiile v . că la aceste întreceri am 
sportive de la orașe și sate. AceastaJ;iiart<)rii unor evoluții mult a- 
va contribui și la realizarea tmrna 5 plaildate de un pllb;ic mai „umeros 
dintre cele mai importante obiectivei Wfld sj rezultafele rea.
ale mișcăm sportive: angrenarea &1/Uzate de ’ caiăretii noștri de dresaj, 
activitatea sportiva compekțiorwla^n s - _ ; ■ j . n
viața de organizație, a celor peste; 
2.000.000 de membri ai U.C.F.S. Fi-l 
rește, sporirea numărului membrilor 7 
U.C.F.S. rămâne în continuare o sar-* 
cină importantă, dar un accent deo-/ 
seblt trebuie pus pe încasarea coti-^ 
zațiilor. Un succes deplin trebuie, de T 
asemenea, asigurat acțiunii de înmînare ; 
a carnetelor de membru al U.C.F.S.ț 
care să însemne adevărate sărbători r 
pentru fiecare organizație sportivă în* 
parte. .

2. LĂRGIREA CARACTERULUI, 
DE MASE AL EDUCAȚIEI FIZICE^ 
ȘI SPORTULUI. Elaborarea unui) 
Complex sportiv (îmbunătățit față! 
de actualul complex G.M.A.), desfă-j 
șurarea unei largi și susținute acți
uni pentru pătrunderea acestui complex 
în masele de oameni ai munci: de la 
orașe și sate, reprezintă un obiectiv 
de frunte și realizarea lui va contri
bui efectiv la continua lărgire a ca
racterului de mase al educației fizice 
și sportului, la accentuarea aspectului 
recreativ și atractiv al acestei activi
tăți. Activitatea de educație fizică a 
copiilor, preșcolarilor și pionierilor 
— folosindu-se cele mai variate'^ 
forme —, organizarea educației r 
fizice a oamenilor muncii veniți la o-l 
dihnă, experimentarea introducerii e-f 
ducației fizice în unele creșe etc.,j 
sînt, de asemenea, obiective prinici-ț 

pate la realizarea cărora activiștii 
sportivi sînt chemați să-și aducă din îndreptatesc să a,fimiăm 1958 
plin contribuția. Fara îndoiala,- sarci- această ralJlură UI1 an
me ce pot fi cuprinse m aces capi<de fru,noase succese în activitatea 
to smt numeroase și dintre cele mai^ încercam s-o prezentăm, în
importante. Astfel, un obiectiv cep- ‘; .. raI în rîndurife ce urmează. 
trai este asigurarea unei activități •? ’
competiționale cu caracter permanent i? 
în care să fie angrenate masele de / 
oameni ai muncii de la orașe și sate.S 
Sarcini de răspundere revin în acest j? 
an activiștilor sportivi și în ceea ce^ 
privește extinderea gimnasticii 
producție, lărgirea caracterului 
mase al educației fizice și 
la safe, stimularea inițiativelor loca
le pentru organizarea de concursuri 
menite să contribuie la dezvoltarea ; inter'na.ționâ.lă dc la’ Moscova și la 
sporturulor național, extinderea 
tivității competiționale a elevilor 
studenților.

individualizat; 
duminică — dacă 
o „miuță" în fa-

și-a stabilit 
în localitatea

Petroșani 
pregătiri 
a jucătorilor: Băile 1

neri — antrenament 
sîmbătă în sală și 
timpul va permite 
milie...

• Jiul 
primelor 
concediu 
Antrenamentele se desfășoară în con
formitate cu îndrumările federației. 
Ele au început la 10 ianuarie printr-o 
ședir.ță în cursul căreia s-a făcut a- 
naliza comportării echipei în sezonul 
de toamnă. In prealabil, jucătorii au 
fost supuși unui riguros control me
dical. La primele antrenamente (care 
sînt zilnice) au luat parte jucătorii: 
Crisnic, Gram, Romoșan, Vasiu, De- 
leanu, Cosmoc, Toth, Ghibea, Florea, 
Gabor, Nertea și Crăciun. Absenți 
motivat: Panait, Dala (sînt în exa- 

rezultatele :
: 2.

1000 tn

arătat o puternică revenire de for
mă, cîștigînd cu autoritate probele 
de 500, 1 000 și 1 500 m.

Probele de 3000 m. (feminin) și 
10.000 m. (masculin) nu s-au putut 
ține din cauza zăpezii care a căzut 
din abundență, lată 
500 m. : 1. Eva Farcaș 56,3 sec; 
Magdalena Udrea 57,6 sec;
1. Eva Farcaș 1:58; 2. Magdalena 
Udrea 2:06 ; 1500 m. : 1. Eva Farcaș 
3:05,5; 2. Magdalena Udrea 3:10,5; 
500 m.: 1. Gh. Katona 47,1 sec.; 2. 
Z. Szeckely 49,9 sec; 3. St. Csato 
50,0 sec.; 4. Vasile Oprea 50,6 sec.; 
5. E. Papuc 52,8 sec.; 5000 m: 1. Z. 
Szeckely 9:40.8; 2. Gh. Katona 9:55,6; 
3. Șt. Csato 10:02,3 ; 4. Vasile Oprea 
10:40,4j 5. E. Papuc 10:19,4: 1500 m: 
1. Gh. Katona 2 : 39,6 ; 2. Z. Szeckely 
2:40,4; 3. V. Oprea 2:43.

(Jh. Teodorescu, cu calul Palatin

O EVIDENTĂ CREȘTERE 
CALITATIVĂ

Să începem cu rezultatele din con- 
de / cursurile internaționale — element 
de S important în aprecierea valorii unor 

și sportului/sportivi. Călăreții de dresaj n-au avut 
■ - • * decît două ocazii să-și măsoare forțele

cu sportivi din alte țări: în întâlnirea
,. , d 1111,'CllMillVllcHd uc ia x’luuuu V aextinderea ae-3 . . . .. . . , n ....și # concursul internaționali de Ia tnicu- 

rești. La Moscova, N. Mihalcea cu

mene), Farcaș și Ciurdărescu1 ne
motivat : Ciolan.

• In aceeași localitate cu Jiul se 
află — în concediu— și jucătorii Ra
pidului București. Fotbaliștii ceferiști 
(mai puțin Seredai, care se află la 
Orașul Stalin) și-au început pregăti
rile în vederea sezonului de primă
vară de la 14 ianuarie.

• Dinamoviștii buoureșteni au făcut 
ieri al treilea antrenament cu ba
lonul. De data aceasta însă, ședința 
s-a desfășurat în sală și la ea a luat 
parte întregul efectiv de jucători, a- 
dică și Koszegy, care — după ce s-a 
restabilit — a urmat un program spe
cial. Antrenamentul dinamoviștilor a 
constat din jocuri reduse, între echipe 
de cite cinci, desfășurate sub formă 
de turneu. Echipa lui Ene I, care a 
învins în finală cu 8—7 echipa lui 
Călinoiu, s-a clasat pe locul I. Jo
curile (la care au mai participat 
echipele lui N ic ușor și Szdkd). au ur
mărit pregătirea tehnică a jucătorilor.

• Ieri, fotbaliștii echipei C.C.A. au 
avut pauză. Ei își continuă pregăti
rile zilnic săptămîna aceasta. La an
trenamentele lor — spre bucuria ju
cătorilor — și-a făcut apariția și- 
balonul. Ședința de sîmbătă, care a 
început și a constat de fapt în mare 
parte din exerciții pentru pregătirea 
fizică, s-a încheiat cu un scurt joc 
la două porți.

• Dinamo Obor (din cat. B) a făcut 
numeroase pregătiri pînă în prezent: 
antrenamente de acomodare a orga
nismului și cu balonul, la care au 
luat parte și jucătorii vechi ș: jucă
tori noi. Antrenorul G.că Nfctilae a 
organizat paralel cîteva jocuri de 
selecție, ale căror rezultate au dus 
la completarea lotului cu ■■ următorii 
jucători: Ioniță (portar), Olteanu, 
Ivan și Buze'șan (fundași),• Stanoiu 
și Stoica (halfi), Costăchescu, Ionescu 
Gh., Comșa, Feurdean și Cotnari (îna
intași). In mod oficial, antrenamen
tele echipei Dinamo Obor uBucurești 
vor începe de mîine.

și

Corvin a ocupat primul loc în proba 
„Sf. Gheorghe" (și locul II cu Mih- 
nea), tot el a cîștigat și proba de 
dresaj „intermediar" iar ~ 
rescu s-a clasat pe locul 
olimpică,, după cunolscutul 
victic Filatov (al doilea 
natele mondiale de la 
1958) pe care îl întrecuse în concursul 
de la Leipzig din 1957. La București, 
în întrecerile la care au participat și 
sportivi din R.P. Bulgaria și R. Ce
hoslovacă, călăreții noștri au cîștigat 
toate probele: „ușoară": I. Oprea cu 
Salina, „Sf. Gheorghe": N. Mihalcea 
cu Corvin, „intermediară": N. Mihal- 

cu Corvin și proba olimpică: 
Gh. Teodorescu cu Pala-

Sînt rezultate care 
valoarea ri- 

a călăreților 
de dresaj și 
calitativ înre-

Gh. Teodo- 
II în proba 
călăreț so
la camipio- 
Wiesbaaen,

și
CLI

tin. I 
confirmă 
dicată 
noștri 
sailtul 
gistrat în anul 1958. Dar, 
nu numai rezultatele din 
concursurile internațio
nale demonstrează acea
stă creștere valorică. Ea 
a fost subliniată și de 
desfășurarea concursuri
lor republicane și, în spe
cial, a campionatelor. 
Cu acest prilej s-a putut 
vedea că majoritatea că
lăreților de dresaj și-au 
corectat multe din gre
șelile tehnice și au îm
bunătățit considerabil 
„lucrul" cailor. Au fost 
și excepții, dar concluzia 
generală este net favora
bilă. Să nu uităm, de a- 
semenea, că în proba „o- 
limpică" avem astăzi pa
tru cai dc certă valoare: 
Palatin, Corvin, Mihnea 
și Koheilan, iar în cu
rând se va putea conta și 
pe Sulina și Bolero. Tre
cerea cailor dintr-o ca
tegorie inferioară într-u- 
na superioară a fost mult 

mai evidentă în anul 1953 și ea re
flectă în mare măsură progresul ca
litativ înregistrat în această perioadă.
...SI TOTUȘI MAI SINT MULTE

’DE FĂCUT -
Esite pozitiv faptul că, spre deose

bire de anii trecuți, tehnicienii 
federația de specialitate privesc 
mai multă exigență comportarea spor
tivilor, lipsurile acestora fiind subli
niate cu tărie la fiecare analiză. In
tr-adevăr, nu poate fi trecut cu ve
derea faptul că majoritatea călăreților 
noștri de dresaj nu și-au perfecționat 
o, serie de mișcări (care la concursu
rile din străinătate sînt punctate cu 
severitate, (ca: „piaffe", piruetele) în 
special la galop), pasul și trapul mă- 

■ rit (îndeosebi cel cu tendință de trap 
excesiv ridicat), contra-schimbările de 
mină la trap și galop etc. Sînt lip
suri pe care, în general, călăreții noș
tri de dresaj le cunosc bine, dar asu- 

,pra cărora acționează cu insuficientă 
’hotărâre. O contribuție mai mare la 
lichidarea acestor deficiențe ar putea 
s-o aducă arbitrii' de dresaj. De mul
te ori ei sînt însă cuprinși de un ne- 
permis spirit de îngăduință și în loc 
să sancționeze sever aceste lipsuri, le 
trec cu vederea crezînd în mod greșit 
că fac astfel un ...serviciu sportivului 
respectiv. Notele mari acordate pentru 
mișcări executate uneori cu defecțiuni 
nu fac decît să contribuie la perma
nentizarea acestor greșeli pe care nici 
sportivii nu le mai privesc cu toată 
importanța. Trebuie lichidată, de ase- 
naenea, practica de mult înrădăcinată 
de a se acorda note exagerate. Este 
interesant de subliniat, de exemplu, 
faptul că în timip ce la ultima edi
ție a Jocurilor Olimpice, campionul 
olimpic St. Cyr a totailizat 860 de 
puncte, la noi călăreții de dresaj ob-

™ IHI II
REZULTATELE ALERGĂRILOR

DE IERI

Pista înghețată, acoperită de un 
strat subțire de zăpadă, a fost prac
ticabilă. Cele mai multe probe au pri
lejuit întreceri animate. Victoriile au 
revenit cailor care realizaseră perfor
manțe meritoase în ultimele lor aler
gări. In această categorie se situează 
Licurici III (la a treia biruință con
secutivă), Sonata și Demon (la a 
doua victorie consecutivă). Deși tere
nul a fost greu, Licurici III și-a îm
bunătățit recordul. Mînzul se află în 
mare progres. Au mai cîștigat: Lotca, 
Vulcan, Ticăit, Pîrjol și Hrisov.

REZULTATELE TEHNICE 
SÎNT URMĂTOARELE :

I. Lotca (Bontei Gh.) 1’ 44,8.I. Lotca (Bontei Gh.) 1’ 44,8, An
corat, Tunica: dota : 2,10 — 16,90

II. Licurici III (Angheî) 1’ 42,6, 

țin în, proba olimpică peste... 900 dd 
puncte.
UN ELEMENT NOU IN DRESAJf 

JUNIORII

Faptul că în anul 1958 a fost or
ganizat pentru pritria oară în țara 
noastră campionatul republican de ju- 
niori la dresaj este mai semnificativ. 
El vorbește cu prisosință despre te
meinica preocupare pentru dezvolta
rea acestei ramuri sportive în rându
rile tineretului. Probele de dresaj re
zervate juniorilor au constituit verita
bile afirmări ale acestora și amintind 
de Gh. Anteinia (Stejarul Ploești), 
Eva Artz (Recolta Sibiu), luja (Cen
trul de tineret București) nu facem 
decît să dăm cîteva exemple din 
multe altele. In general, se poate 
vorbi despre o mai largă participare 
a călăreților la probele de dresaj. In 
afara juniorilor și fetelor, probele de 
dresaj s-au bucurat dc prezența la 
startul întrecerilor a unui mare nu
măr de călăreți cu mai multă expe
riență, fie la probele de obstacole,- 
fie la proba completă de călărie. Sem
nificativ este și faptul că, de exem
plu, la concursurile de la Ploești. 
Iași etc. la proba de categoria „A“ 
au participat în medie cîte 20 de spor
tivi.
MATERIAL CABALIN DE VALOARE

In acest sport și îndeosebi în pro
bele de dresaj — un rol important 
revine calului. Pregătirea acestuia 
este aproape hotărîtoare în obținerea 
performanței. Tocmai de aceea cre
dem că este nimerit să amintim și 
faptul că în anul 1958 a crescut în- 
tr-o bună măsură și numărul cailor 
de valoare. Cu excepția celor calificați 
pentru proba „olimpică", putem arăta 
că există astăzi o serie de a-lți cai va
loroși pe care călăreții noștri fruntași 
îi pot aduce la nivelul celor cu care 
concurăm în marile competiții inter
naționale. In categoria „A“ de dresaj 
sînt, de asemenea, cai cu reale pers
pective, ca Mona Liza, Mîndra sa« 
Florinei, cărora li s-au adăugat și cai 
cu pregătire pentru proba completa 
de călărie: Merzuh, Lux, Bambus. 
Fulger, Corsar și alții,

luate în ultimul 
aedastă direcție 

succese în anul

O serie de măsuri 
timp pot asigura în 
realizarea unor noi 
1959.

★
Cele cîteva aspecte oglindesc pro

gresul înregistrat de către călăreții 
noștri de dresaj. Să nu uităm însă că 

an preolimpic și bogat în în- 
internaționate (campionatele

1959, 
fîlniri 
mondiale din Elveția, concursurile de 
la Leipzig și Aachen, concursul in
ternațional de la București etc.) pune 
în fața călăreților noștri sarcini de 
răspundere și că, pentru aceasta ei 
tret ie să muncească cu și mai multă 
hotărîre, să se pregătească temeinic.

DAN GIRLEȘTEANU

8

cu 12
(«tapa

X
1

Așa arată un buletin Pronosport 
rezultate exacte la concursul «w. 3 
din 18 ianuarie 1959).
I. Roma — Fiorentina (camp, italian)
U. Juventus — Lazio (camp, italian)
III. Padova — Torino (camp, italian)
IV. Genoa — Spal (camp, italian)
V. Udinese — Milan (camp, talian)
VI. Bologna — Șampdoria (camp, italian)
VII. Nice - Racing Paris (camp, francez)
VIII. Strasbourg — Monaco (camp.

francez) anulat
IX Limoges — Reims (camp, francez) anulat

2
2

2
1

IX Limoge _ t w ______ z
X. St. Etienne —Angers (camp, fran-.oz)
XI. Rennes — Nunes (camp, francez)
XII. Ales — Nancy (camp, francez) _

Din cauza timpului nefavorabil, meciurile 
VIII și IX nu s-au disputat, astfel că au 
fost anulate. Conform regulamentului, foot» 
variantele depuse primesc pronostic mase# 
(a aceste meciuri.

La acest concurs au fost depuse apro 
ximativ 364.000 variante.

H
Rușetu, Secera. Cota : 4,20 — 9.80 —: 
12,20

IU. Sonata (Bonțoi V.) 1’ 45,6,
Călin, Sighișoara. Cota : 4,80 — 28,50 
— 26,50

IV. Vulcan (Onache) 1’ 35,9, Cas
tan, Olteț II. Cota: 3,60 — 23,30 — 
17,00

V. Avia (Ștefănescu) 1’ 43,5, DU». 
fan, Holtei. Cota : 3,60 — 5,50 —< 
12,90

VI. Ticău (Voronin) 1’ 34,4, OM, 
Eronin. Cota: 7,30 — 26,-10 — 16590

VII. Demon (Sotcan) 1’ 36, Oravița, 
Amica. Cota; 11,60 — '

VIII. Pîrjol (Voronin)
vina, Firav.
51,40

IX. Hrisov 
via. Gluma. 
20,40.

Reuniunea
loc duminică 25 ianuarie 1
9,45,

94,00 —
i r 4i,8,

32,20 —iCota : 1,90

1’ 37,5, F«L 
— 70,90 —

(Strijiiriuc) 
Cota: 11,90

viitoare de trap Va avea
“ :____ ite9 ia



Surprize în campionatele de baschet
• învingînd pc Voința Orașul Stalin, Olimpia București a trecut pe primul loc tn clasamentul campio
natului feminin • Știința Cluj a în trecut pe Dinamo București ® C.C. A. a înscris cele mai multe puncte

Raluarea campionatului de baschet 
— așteptată cu interes de iubitorii a- 
cestui sport — a început cu partide 
pasionar/.e, rezultate surprinzătoare și 
schimbări în ambele clasamente. Cea 
mai importantă schimbare s-a produs

Iată rezultatele și clasamentele ce
lor două campionate:

FEMININ
Olimpia București - Voința Orașul Stalin 

46-39 (17-17), Voin(o Oradea — C.S. Ora
dea 37-77 (15-27), C.S.U. București — Rapid 
București 39-55 (18-33)-, C.S.S. Timișoara - 
Constructorul București 25-68 (11-33), Ali
mentara tg. Mureș - C.C.A. București 50-30 
(19-14), Voința Tg. Mureș — Progresul Bucu
rești 52-53 (23-30).

1. Olimpia București
2. Constructorul Buc.
3. Voința Or. Stalin
4. Progresul București
5. Rapid București
6. C.S. Oradea
7. Aliment. Tg. Mureș
8. C. C. A.
9. C.S.U. București

10. Voința Oradea
11. Voiața Tg. Mureș
12. C. Ș. Ș. Timișoara

12 11 9
12 10 0
12 10 0
12
12
12
12
12
12
12
12

1 698-463 34
2 639-397 32
2 615-453 32
3 574-530 29
4 602-495 28
4 661-558 28
6 515-509 23
8 435-594 20
8 435-529 19
9 494-649 17

8 1
8 0
8 0 
5 1 
4 0 
3 1 
2 1 

. 1 0 11 468-654 14 
12 0 0 12 396-701 12

MASCULIN
Voinfa lași - Metalul București 

(20-29), C.C.A. - torentul Galați 
(48-32), știința Cluj 
80-/7 (26-11), Cetatea Bucur 
reșfi 61-61 (33-28).

C. C. A. 
Olimpia București 
ȘtiinȘa Cluj 
Dinamo Tg. Mureș 
Metalul București 
Dinamo Oradea 
Dinamo București 
Rapid București 

'9. Torentul Galați
10. Voin|a lași
11. Cetatea Bucur
12. Știința Timișoara

48-67 
... 113-58

Dinamo București 
Rapid Bucu-

1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

10 9 0 1 806-575 28
9 8 0 1 577-488 25

10 7 0 3 697-639 24
10 6 0 4 704—598 22
10 5 0 4 613-550 22
11 5 1 5 732-678 21
10 5 1 4 575-524 21
10 4 1 5 629-628 19
11 4 0 7 598-762 19
10 2 0 8 573-703 14
11 1 1 9 569-747 14
10 2 0 8 457-638 14

★
In clasamentul campionatului feminin, 
unde Olimpia București, învingînd pe 
Voința Orașul Stalin, liderul de pînă 
acum, a trecut pe primul loc. La bă
ieți, C.C.A. și-a consolidat primul 
loc în urma victoriei la scor repurtate 
.asuprai (Torentului Galați.

în meciul cu Torentul Galați: 115...

Baschetbalistele de la 
Olimpia, jucînd mai or
ganizat, avînd o apărare 
mai bună și folosind ju
dicios pe Anca Pop au 
reușit să întreacă — la 
capătul unui meci mai 
puțin interesant decît 
așteptam — pe Voința 
Orașul Stalin. Fostul li
der al campionatului a 
jucat destul de slab, ba- 
zîndu-se prea mult pe 

Hanelore Kraus care — 
este adevărat — a ară
tat o precizie bună în 
aruncările la coș. In 
schimb, celelalte jucă
toare din Orașul Stalin 
sînt încă nepuse la punct 
cu acest procedeu teh
nic.

Olimpia a început 
bine, a condus majori
tatea primei reprize, dar 
pe măsură ce timpul tre
cea, s-a lăsat angrenată 
te jocul confuz practi
cat de adversare, ceea 
ce a dăunat calității în
trecerii. O dată cu re
priza secundă, nivelul 
jocului s-a îmbunătățit, 
arătînd că „amotțeala" 
din prima parte a 
meciului s-a datorat 
tracului ou care cele 
două echipe au intrat 
pe teren în această 
partidă decisivă. învingă
toarele au manifestat, totuși, un grad in
suficient de pregătire, ca și lipsă de 
omogenitate, ceea ce a determinat un 
randament scăzut.

Arbitrii Petre Marin și C. Negulescu 
au condus competent această partidă. 
Au marcat: OLIMPIA: Anca Pop 14, 
Ștefania Dinescu 9, Zamfirița Danciu 
9, Emilia Todirașcu 6, Ana Haralam- 
bie 4, Adriana Florescu 4. VOINȚA: 
Hanelore Kraus 20. Ana Starck 7, 
Octavia Cucuruz 6, Elena Roșu 2, 
Mora XV incit 2, Rodica Pop 2.

Interesantă a fost partida mascu-

Anca Pop (Olimpia) și-d întrecut adversarele de 
la Voința (Elena Roșii, Octavia Cucuruz, Rodica 
Pop) și se îndreaptă nestingherită spre coș (Fază 
din meciul Olimpia București — Voința Or. Stalin) 

(Foto Gn. Dumitru)

lină Rapid — Cetatea Bucur. In .spe
cial linalul a fost palpitant. In min 
38 scorul era 58—58, apoi a devenit 
59—58 pentru Rapid, 61—58 și 61—59, 
printr-o lovitură liberă înscrisă de 
Postole care, cu 5 secunde înainte 
de terminarea meciului, a ratat o oca
zie clară de a marca. El a fost însă 
faultat de Costescu; cele două lovi
turi libere acordate au fost transfor
mate și astfel partida a luat sfîrșit 
cu scorul de 61—61.

MIRCEA TUDORAN

(Urmare din pag. 1)

Este vorba, îri primul rînd, de jocul 
complet desfășurat de tînăra Mariana 
Barasch în partida cu campioana bul
gară Ivanova, pe care a depășit-o prin 
numeroase acțiuni ctfensive ou scorul 
de c—1 (—20, 11, 6, 19). Au mai 
cîștigat Pitică la Kunz 3—0, Biro la 
Mittelstedt 3—1, Tegner la Boiadjeva 
3—1, Mosoczi la Lida 3—0 și Maria 
'Alexandru la Hollman cu 3—0, (19, 
20, 10). Sferturi de finală: Koczian — 
Johannson 3—0, Pitică — Barasch 
3—1 (—21, 17, 14, 19), Alexandru — 
Tegner 3—0 (16 17, 10), Mosoczi — 
Biro 3—1 (9, 13, —16, 18). Maria 
Biro a fost stînjenită de „țăcăneala" 
jucătoarei maghiare. Semifinale: Koc
zian — Pitică 3—1 (10, 19 —15, 21). 
Cu mai mult calm, cu mai multă stă- 
pinire de sine în ultimul set, Pitică 
ar fi putut inversa rezultatul. Mo
soczi — Alexandru 3—2 (—11, 13, 
■—18 18, 17). Maria Alexandru a do
vedit lipsă de inițiativă, neproîitind 
de momentele cînd adversara sa — 
care nu era în cea mai bună zi — 
putea fi depășită. I<n setul 11, de exem
plu. Alexandru a condus cu 15—13 și 
apoi a permis lui Mosoczi să câștige 
cu ușurință 7 puncte in șir 1
LA DUBLU FEMEI : DOUA PERECHI 

ROMINEȘTI IN FINALA!

Dintre întrecerile 
mai mare satisfacție 
în care au evoluat 
feminine. Luptînd cu 
calm, valorificîndu-și 
sibilitățile ele au obținut calificarea în 
finală te dauna unor adversare repu
tate. In primul rînd subliniem perfor
manța perechii Mariana Barasch — 
Maria Alexandru care a eliminat te 
semifinale cuplul campion european 
Eva Koczian — Olivia Mosoczi cu 3—2 

19). Aproape tot 
avut inițiativa, 
secondată bine 

— a dat tonul 
a contribuit în 

ii mare măsură la frumusețea 
«colului. In plus, reprezentantele

Biro, conducted te permanență, au 
dispus net de Ivanova — Boiadjeva 
cu 3—0 (8, 10, 11).

Principalele rezultate ale celorlalte 
întreceri sînt: Dublu bărbați. Sferturi 
finală: Berczik, Foldy — Kalinski, Pie- 
traszak 3—2, Schneider, Reiman — 
Popescu, Negulescu 3—2, Sido, Borg — 
Demeter, Bujor 3—21 (aceștia din 
urmă au eliminat în prealabil valo
rosul cuplu al fraților Markovic). 
Mellstrom, Larsson — Rolland, An- 
dronache 3—0, Semifinale : Berczik, 
Foldy — Schneider, Reiman 3—1, (14, 
19, —18, 14), Sido, Borg — Mellstrom, 
Larsson 3—0 (17, 14, 9). Dublu mixt, 
sferturi finală: Mosoczi, Sido — Holl
man, Schneider 3—0, Biro, Negulescu, 
— Barasch, Markovic II 3—1, Ale
xandru, Berczik — Tegner, Larsson 
3—0, Koczian, Foldy — Pitică, Po
pescu, 3—2 I Semifinale : Mosoczi, 
Sido — Biro, Negulescu 3—2 (20, 
13. 18, —13, 8) 1 Koczian, Foldy — 
Alexandru, Berczik 3—0

FINALELE
Constanța 18 (prin 

In partida decisivă de

bați iugoslavul Markovic II l-a în
trecut pe redutabilul, jucător maghiar 
Berczik cil 3-1 (15, 18, —11, 21). 
învingătorul a acționat foarte atent 
și prompt, alternînd mingile plasate cu 
lovituri puternice, necruțătoare, care 
au dezorganizat jocul lui Berczik.

Aplauzele îndelungate au fost dă
ruite și celor patru sportive romtece 
care și-au disputat finala la dub'.u 
femei. După o luptă epuizantă, Geta 
Pitică—Maria Biro au învins pe merit 
perechea Mariana Barasch—Maria 
Alexandru cu 3-1 (23, 15, —20, 21) 
cucerind astfel titlul de campioane in
ternaționale. Viotoria lor se datorește 
în special calmului cu care au jucat.

Celelalte trei finale au fost 
puțin interesante și s-au soldat 
rezultate categorice: la simplu
mei, Eva Koczian—Olivia Mosoczi 
3-0 (15, 11, 11); la dublu bărbați 
Berczik, Foldy—Sido, Barg 3-0 (18, 
22, 13) iar la dublu mixt, Koczian, 
Fbldy—Mosoczi, Sido 3-0 (15,15,16).

mai 
cu 
/e-

{9, 12, 9).

telefon). — 
simplu băr-

NICE ȘI NIMF.S
DIN NOU ÎNVINGĂTOARE

de dublu, cea 
ne-au adus-o cele 
perechile noastre 
mu’ a dîrzenie și 
la maximum po-

(19, 22. —18, — 15, 
timpul romîncele au 
Mariana Barasch — 
de Maria Alexandru 
acțiunilor ofensive și 
cea
sie;
noastre și-au sincronizat perfect efor
turile și au depus ma<i mult ca nicio
dată străduințe pentru victoria care 
le-a răsplătit pînă la urmă eforturile. 
In cea de a doua semifinală, Pitică —

Cea de a 24-a etapă a campionatu
lui francez nu s-a putut desfășura 
decît în parte, o serie întreagă de me
ciuri trebuind să fie amînate din cau
za zăpezii care acoperă terenurile.

In derbiul etapei, Nice și-a apărat 
cu succes primul loc în clasament, 
dispunînd pe teren propriu cu 3-2 de 
Racing Paris. Și cealaltă echipă frun
tașă, Nîmes a avut cîștig de cauză: 
fotbaliștii de ia Rennes au fost învinși 
acasă cu 2-1.

Iată celelalte rezultate înregistrate: 
Ales — Nancy 0-3, St. Etienne — 
Angers 1-1, Marseille — Lens 0-2, 
Sochaux — Sedan 2-2. Au fost ami
nate întîlnirile: Limoges — Reims, 
Lille — Toulouse, Valenciennes — 
Lyon și Strasbourg — Monaco.

Clasamentul: Nice 34, Nîmes 
Reims 30, ’ Racing 29, Sochaux 
Monaco 25, Lyon și Rennes 24,
Etienne, Angers și Nancy 23, Stras
bourg 22, Toulouse și Lens 21, Limo
ges și Valenciennes 20, Lille și Se
dan 19, Ales 18, Marseille 14. Echi-

pele Valenciennes și Lille au cîte 2 
jocuri mai puțin, iar Reims, Monaco, 
Lyon, St. Etienne, Strasbourg, Tou
louse, Sedan și Marseille cîte unul.

NUMAI 4 MECIURI IN LIGA
ENGLEZĂ

„Recordul" meciurilor amînate 
cauza timpului nefavorabil pare 
fi înregistrat sîmbătă campionatul

33,
26, 
St.

din 
să-l 
An

gliei. Numi 4 meciuri din cele 11 
programate în prima ligă au putut fi 
disputate. In total, în întreaga insulă 
britanică, în campionatele englez și 
scoțian ,au fost amînate 38 meciuri, 

învingînd cu 3-1 pe Everton, Arse
nal a trecut din nou. în fruntea cla
samentului, avînd 2 puncte avans fa
ță de Wolverhampton. Dar campio
nii păstrează un avans teoretic, avînd 
2 meciuri mai puțin jucate. Alte re

Echipele U.R.S.S., R, P. Bulgaria și S.U.A. 
s-au calificat in turneul final 

al campionatului mondial de baschet
In trei orașe din Chile a început 

vineri campionatul mondial masculin 
de baschet, la care participă 12 echi- 
pp reprezentative. După două zile de 
întreceri, echipele care reprezintă bas
chetul european, U.R.S.S. și R. P. 
Bulgaria au obținut cite două victorii 
asigurîndu-și calificarea în turneul fi
nal, indiferent de rezultatul din cea 
de a treia zi. Reprezentativa U.R.S.S. 
care participă în grupa B (în orașul 
Temuco) a învins în prima zi forma
ția Mexicului cu 102-72 ( 48-42) iar 
în ziua a doua echipa Braziliei cu 
73-64. In această prupă, Canada a 
dispus de Mexic cu 54—5! iar Brazilia 
de Canada cu 69-52.

Echipa R. P. Bulgaria participă în 
grupa C (la Antofogasta) alături de 
formațiile Porto Rico, Uruguay și Fi
lipine. In prima zi, R. P. Bulgaria 
a dispus de Porto Rico cu 67-55 
(37-16), iaj în ziua următoare, de

Filipine cu 85-61. Alte rezultate din 
grupă : Porto Rico — Uruguay 78-54, 
Filipine — Uruguay 68-59 (36-31 .

In grupa A (la Conception) S.U.A. 
a dispus de Taivan cu 81-73 și de 
Argentina cu 87-73, în timp ce Ar
gentina a întrecut R.A.U. cu 65-52 
iar Taivan pe R.A.U. cu 71-69.

In urma acestor rezultate echipele 
U.R.S.S., R. P. Bulgaria și S.U.A. 
s-au calificat în turneul final care va 
începe la 19 ianuarie, la Santiago de 
Chile. Pentru celelalte trei locuri din 
turneul final candidează echipe: Ar
gentina, Brazilia, Canada, Porto 
Rico, Filipine și Taivan. Formațiile 
R.A.U., Mexic și Uruguay nu mai au 
nici o șansă de calificare indiferent 
de rezultatele ultimelor meciuri de 
azi. Regulamentul campionatului pre
cizează că toate întîlnirile din turneul 
final se vor juca în aer liber, pe un 
planșeu de lemn, la lumina reflectoa
relor.

Puternica echipă cehoslovacă de handbal în 7 
Dukla Praga evoluează la București la 28 ianuarie

Recent a fost stabilit programul de 
desfășurare al celei de a doua etape 
din cadrai „Cupei campionilor Euro
peni" la handbal în 7. Formația cam
pioană a țării noastre, Dinamo Bucu
rești — care, după cum se știe, s-a 
calificat pentru turul al doilea al com
petiției învingînd pe Partizan Bjelovar 
(Iugoslavia) — a fost programată să 
întîlnească redutabila echipă Dukla 
Praga, cîștigătoarea ultimei ediții a 
Cupei campionilor europeni. Meciul 
Dinamo București — Dukla Praga va 
avea loc la București în ziua de 28

ianuarie și va fi condus de un arbi
tru austriac, care urmează să fie sta
bilit de Comisia Tehnică a Federației 
Internaționale de Handbal.

Tot atunci, în Capitală se va des
fășura și o altă interesantă întrecere 
internațională de handbal în 7 : „Cupa 
Orașului București", la care iau parte 
o serie de puternice echipe străine, 
feminine și masculine. Formația pra- 
gheză Dukla a acceptat să 'pârtiei''' 
la „Cupa Orașului București", <• 
partida cu Dinamo București.

Campionatul republican de hochei pe gheața.
(Urmare din pag. 1)

pe 15 minute, la reluare Incze II e- 
galează Ia capătul unei acțiuni indivi
duale. Nu trec decît 60 de secunde și 
Publik „găsind" pucul .prin zăpadă 
pornește de unul singur și înscrie: 
2-1 pentru Dinamo. Voința atacă în 
continuare, însă dinamoviștii, în frunte 
cu portarul Lako, fac un bun joc de 
apărare, urmărind atent pucul și mar- 
cîndu-și strict adversarii. De altfel a- 
tenția cu care ei joacă le aduce satis
facția unui nou gol: Varga (Voința) 
pierde controlul asupra unui puc și 
Varga (Dinamo), prompt, intercep
tează și înscrie, astfel că scorul de
vine 3-1.

Cea de a treia repriză, desfășurată 
duminică dimineață, de această dată 
pe o gheață bună, a fost și cea mai 
disputată. Chiar după două minute de 
joc, Dinamo depășește apărarea ad
versă și, înscriind prin Remus Mol
dovan, ridică scorul la 4-1. Voința 
face eforturi pentru a reduce handica
pul și cu toată insistenta dominare nu 
reușește să înscrie decît un singur 
gol, prin Varga te min. 51.
ȘTIINȚA CLUJ LA A TREIA VICTORIE

In ciuda scorului strîns, 2-0 (1-0, 
1-0, 0-0), formația clujeană a învins 
totuși fără prea multe emoții pe Re
colta M. Ciuc. Studenții au avut în 
majoritatea timpului inițiativa. Inefi
cacitatea acestei echipe și-a spus insă

și de această dată cuvîntul. Din ne
număratele ocazii de gol pe care le-a 
avut, a fructificat numai două.

In prima repriză, jocul a fost cali
tativ slab. Vina o poartă ambele for
mații, care s-au angajat intr-un joc 
exclusiv de luptă. Deallfel miza par
tidei era foarte importantă: întilnin* 
duse echipele neînvinse pînă aiiincY, 
cîșiigăiorul trecea pe primul loc al 
clasamentului. Singurul gol al reprizei 
a fost înscris de Ad. Naghi în mtn, 
17, din pasa lui Takacs II. In conti
nuare partida ține permanent încor
dată atenția spectatorilor prin dina
mismul său și prin abundența fazelor 
palpitante de poartă, specifice jocului 
de hochei pe gheață. Studenții insă 
ratează, ratează... Cozan I, Takacs H 
scapă ocazii clare de a înscrie, 
siunea pe care Știința o exerc, 
poarta Recoltei se concrelizează^abia 
în mirt. 38 clnd Takacs II trimite pu
cul în fața porții și Anton Biro reia 
scurt în plasă. In ultima parte a jo
cului Recolta a jucat mai bine, dar 
eforturile răzlețe ale unui Takacs !, 
Tbrok I sau Fodor nu au putut depăși 
apărarea clujeană în care Naghi a ju
cat foarte bine.

AZI, UN MECI DECISIV: 
C.C.A. — ȘTIINȚA CLUJ

zultate : Leeds United — Preston 
North End 1-3, Chelsea — Ports
mouth 2-2, Newcastle United — Tot
tenham Hotspur 1-2.

MILAN CONTINUA SĂ CONDUCĂ 
IN CAMPIONATUL ITALIAN

In etapa a XVI-a a campionatului 
italian fruntașele clasamentului au 
obținut meciuri nule. Milan a jucat 
în deplasare la Udine unde a termi
nat la egalitate. 2-2. A doua clasată, 
Fiorentina, a terminat la egalitate, 
0-0 în deplasare, cu "Roma. Din re
zultatele înregistrate notăm victoria 
obținută în deplasare de Sampdoria 
cu Bologna (2-1), și înfrîngerea echi
pei Napoli pe teren propriu (2-1) în 
fața formației din Bari. Genova a 
pierdut cu 3-0 pe teren propriu în fața 
echipei Spăl. Iată celelalte rezultate: 
Internazionale — Alessandria 1-0, 
Juventus — Lazio 6-1, Lane Roși — 
Triesfina 5-4, Padova — Torino 4-0. 
In clasament conduce Milan cu 25 p. 
urmată de Fiorentina 24 p., Interna
zionale 22 p., Juventus 21 puncte etc.

uti 
con - 

„ . po
care programul ultimelor zile a avan
tajat-o, oferindu-i un binevenit „con* 
cediu" de trei zile pentru a-șî pune 
formația „pe picioare", va încerca 
prin cunoscuta sa rutină să depășea
scă elanul studenților. Pe de altă 
parte, Știința Cluj care se prezintă 
mai bine ca în campionatul pe 1958. 
poate — în eventualitatea unei victorii
— să-și netezească calea spre titlul 
de campioană. Mai ales că echtea clu
jeană are actualmente un punct' avans 
în clasament. C.C.A. va beneficia însă 
de efectivul complet, prin restabilirea 
lui Csaka I, Ionescu, Pușcaș și I tul
bure.

Iată clasamentul înaintea acestei 
tape :
1. Știința Cluj
2. C.C.A.

Recolta M. Ciuc 
Dinamo Tg. M. 
Voința M. Ciuc 
Prag. Gheorgh. 
Programul de azi 

ora 10: Dinamo Tg. 
M. Ciuc; ora 17: Voința M. Ciuc — 
Progresul Gheorghieni; era 19 : C.C.A.
— Știința Cluj.

Competiția continuă astăzi cu 
maci hotărîtor în ceea ce privește 
figurația clasamentului. C.C.A.,

e-
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Mureș — Recolta


