
Probleme actuale 
ale activii ții cluburilor sportive
Una din sarcinile principale ale ac

tivității cluburilor sportive din 
țara noastră în t.nul 1958 a fost 

consolidarea organizatorică. Deși a- 
ccastă sarcină a fost îndeplinita cu 
succes în majoritatea cluburilor (e- 
xemple în acest sens ne oferă clubu
rile Progresul București, Rapid Bucu
rești,, C.F.R Cluj și altele), ea rămâ
ne tin obiectiv permanent, deoarece o 
bună organizare permite desfășurarea 
în condițiuni normale a activității 
competițiohale și de instruire. In anul 
1959, cluburile sportive au datoria să 
activeze intens 
țirii procesului

în direcția îmbunătă- 
de instruire sportivă,

ianuarie urmează să 
analizele cluburilor 

directa îndrumare a 
orășenești

Pînă la 25 
se desfășoare 
sportive sub 
consiliilor regionale și 
U.C.F.S. Acest prilej trebuie folo
sit pentru a se scoate în evidență 
si a se continua în actualul sezon 
inițiativele rodnice și pentru a fi 
depistate lipsurile. Tot cu acest 
prilej pot fi găsite o serie de ini-, 
țiative care să conducă cluburile 
pe drumul unor noi realizări.

a ridicării necontenite a măiestriei 
sportive a echipelor și sportivilor, a- 
dică în direcția îmbunătățirii sportului 
de performanță. Pentru îndeplinirea a- 
cestei • sarcini cluburile trebuie să-și 
îndrepte atenția spre realizarea unui 
proces de instruire bazat pe elemente 
științifice. Paralel cu aceasta, clubu- 
:le au datoria să mențină o legătură 
rmanentă cu asociațiile sportive ade

rente. Explicația necesității acestei le
gături este simplă: cadrele tinere de 
sportivi care se perfecționează în clu
buri sînt selecționate din activitatea 
de mase a asociațiilor sportive. . A-

ceasta în afară de obligația — prevă
zută în regulamentul de funcționare a 
cluburilor sportive — de a crește ele
mente noi în centrele de juniori și 
copii, organizate în cadrul fiecărei 
secții. Cluburile trebuie să sprijine ac
tivitatea asociațiilor sportive cu tehni
cieni și baze sportive pe care tinerii 
din uzine și fabrici să-și desfășoare 
activitatea competițională. Legătura 
cu asociațiile sportive mai este nece
sară și pentru faptul că din rîndul 
salariaților din întreprinderi, instituții, 
fabrici și uzine clubul își recrutează 
membri susținători care îi asigură ve
nituri și implicit posibilități de dez
voltare.

Cu aceasta am ajuns de fapt la una 
dintre cele mai importante probleme 
ale vieții cluburilor sportive: asigu
rarea venitei ilor proprii.

Cum pot fi realizate aceste venituri? 
In primul rînd prin asigurarea unui 
număr cît mai mare de membri sus
ținători. In această privință rezulta
te frumoase a realizat Clubul sportiv 
muncitoresc Reșița, care a atras în 
jurul activității sale peste 7000 mem
bri susținători. Pe un drum bun merg 
și cluburile Cetatea 
Cluj.

Pentru atragerea 
tizanți este necesar
se desfășoare o act'vitate complexă 
— la mai multe ramuri sportive. In 
felul acesta vor fi angrenați și iubito
rii de fotbal și pasionații atletismu
lui, gimnasticii, ciclismului, motoci- 
clismului, handbalului etc. — așa cum 
se întîmplă de fapt în cluburile Ști
ința Cluj, Progresul București, Știin
ța Timișoara, Dinamo București și al
tele. Totodată, sportivii componenți ai 
echipelor sau reprezentativelor clubu
rilor trebuie să-și ridice necontenit ni-

Bucur și C.F.R.

membrilor simpa- 
ca în cluburi să

(Continuare in pag. 6)

Document de o deosebită importanță al mișcării noastre sportive. Pro- 
iectul de Statut al U.C.F.S. este dezbătut’în aceste zile de mase iot mai largi 
de sportivi și activiști sportivi din asociații, cluburi și din școli. In întilnirile 
care au loc în întreaga țară, aceștia își exprimă adeziunea lor caldă la con
ținutul Proiectului de Statut, document care înfățișează principalele sarcini 
ale mișcării sportive din țara noastră și subliniază aportul pe care sportul îl 
aduce la întărirea sănătății oamenilor muncii, la pregătirea acestora pentru o 
muncă cit mai rodnică. Interesul cu care se studiază proiectul, propunerile 
ie care le fac masele de sportivi și activiști sportivi în vederea îmbunată- 

. irii lui, dovedesc dragostea pe care o manifestă sportivii noștri pentru înde
plinirea sarcinilor cuprinse în Hotărirea Partidului si Guvernului din 2 iulie 
1957.

Eloeșii:
Consiliul regional U.C.F.S. a convo

cat la reședința de r^itine întreg ac
tivul salariat și voluntar, în vederea 
prelucrării temeinice a Proiectului de 
Statut al U.C.F.S. In legătură cu a- 
ceastă acțiune, într-o discuție telefoni
că pe care am avut-o cu tovarășul 
D. Constantinescu, președintele consi
liului regional U.C.F.S., acesta ne-a 
spus : „Proiectul de Statut al U.C.F.S. 
a fost primit cu mult entuziasm în 
rîndul sportivilor și activiștilor spor
tivi din regiunea noastră, care îl stu
diază cu atenție în cadrul a numeroa
se adunări generale organizate în mod 
special. Socot că apariția proiectului 
reprezintă un eveniment deosebit de 
important în viața sportivilor din țara 
noastră. El vine să arate cu claritate 
care sînt drepturile și îndatoririle mem
brilor U.C.F.S., care sînt organele de

conducere ale U.C.F.S., insistînd asu
pra sarcinilor federațiilor sportive, a- 
sociațiilor, cluburilor. El enunță, în a- 
celași timp, o serie de probleme de or
din organizatoric, subliniind rolul și 
sarcinile fiecărui organ sportiv și pre- 
cizînd cadrul organizatoric în care se 
desfășoară activitatea noastră spor
tivă".

Acțiunea de prelucrare a proiectului 
în toate colectivele sportive din re
giune — ne-a spus iov. Constantines- 
cu — va fi încheiată la data de IC 
februarie.

Suceava.
In aceste zile, în toate cele 419 aso

ciații sportive din regiune au loc adu
nări generale, cu prilejul cărora spor
tivii dezbat cu multă însuflețire Pro
iectul de Statut al U.C.F.S. Consiliul 
regional U.C.F.S. a luat inițiativa tri-

(Aeactnicul Pavel Cucernic privește icădranul ceasornicului din Gara de 
Nc^d^-^ișde ^ața a a/gns . la' timp/în sț,ațțe£
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Intrecind aseară pe Știința Cîtaj eta 8*4

C. C. Â. a hat conducerea
republican

lu etapa de ier; a campionatului 
republican de hochei pe gheață me
ciul CCA—Știința Cluj a deținut
„capul de aftș“ al programului. A- 
ceastă partidă de tradiție în hocheiul 
nostru a atras aseară pe patinoarul 
23 August peste 5000 de spectatori pe 
care calitatea jocului nu i-a dezamă
git, deloc, mai ales în primele două 
reprize, cînd disputa a fost de o dîr- 
ze. ie fi un dinamism specific meciu
rilor decisive. S-a jucat în viteză, fa
zele de gol ?u abundat, jucătorii au 
luptat — literalmente — pînă la e- 
pitizare. Bucureștenii mai calmi, ju
cînd mai bine orientat tactic și be
neficiind de aportul unui Czaka inepui
zabil în atac și apărare, un adevărat 
„motor al echipei" — an obținut o 
victorie prețioasă. 8—4 (2—1, 3—3, 
3—0), care-i aduce pe primul loc în 
clasament. Studenții clujeni au fost 
un viguros parte’er de 
pentru campioni, făcîndu-Ie 
multe clape grele.

Turul campionatului

întrecere 
acestora 

Cum însă ei au

marginea Proiectului 
S.

mi terii,unor brigăzi de activiști spor
tivi în toate cele 14 raioane ale regiunii, 
pentru a sprijini acțiunea de prelucra
re a proiectului. O comisie specială 
care funcționează în orașul Suceava 
se ocupă cu centralizarea propunerilor 
pe care sportivii și activiștii sportivi 
le fac pe marginea Proiectului de Sta
tut. Planul de măsuri elaborat de acti
vul consiliului regional U.C.F.S. pre
vede ca întreaga acțiune de prelucra
re a proiectului să fie terminată pînă 
la data de 5 februarie.

Oradea:
Imediat după apariția Proiectului de 

Statut al U.C.F.S., 'activul consiliului 
regional U.C.F.S. a trecut la prelucra
rea lui. Apoi, activiștii sportivi sala- 
riați și voluntari au luat hotărlrea de 
a se deplasa in toate raioanele, ora
șele și satele regiunii pentru a pregăti 
adunări speciale, in cadrul cărora să 
fie dezbătut acest prețios document al 
mișcării noastre sportive. Conform pro
gramului stabilii, primele prelucrări 
ale proiectului vor avea loc în raioane
le Secueni, Marghita, Oradea, Ineu și 
Lunca Vașcăului. Prelucrarea Proiec
tului de Statut al U.C.F.S. în toate 
asociațiile sportive din regiune se va 
face pînă la dala de 25 ianuarie. I

in clasament
de hochei pe gheață

precipitat, fără o conlucrare 
— absolut necesară în 
dern — între participanții la acțiunile 
ofensive și cum, în plus, au avut în 
tînărul și comiplet neexperimentatul 
portar Scripnjciuc

atacat
hocheiul mo-

un „punct nevral-

se încheie astă - seară
Raduc și Ganga. Aseară, Cc.A a a- 
rătat și o remarcabilă putere de luptă 
pe lîngă calitățile sale tehnice cunos
cute. Studenții au jucat inegal. După 
2 reprize în care au dat totul, în cea 
de a treia n-au mai avut potențialul.

O fază din meciul Recolta Miercurea Ciuc-Dinamo Tg. Mureș: Incze II (Dl-» 
namo) șt Tcirok II (Recolta) in luptă pentru puc

gic“, clujenii au trebuit să plece 
steagul.

In prima 
a fost mai 
mai multe, 
ordonat — 
marcînd prin Lorincz și Czaka (la un 
contra atac, cînd CCA avea un om în mi
nus) și primind un singur gol la o fază 
confuză (autor Cazan II). ~ 
doua aparține la început 
care înscrie prin Ganga 
4—1. (La acest al patrulea 
ța era cu un jucător pe 
pedepse). Două acțiuni spectaculoa
se ale lui Takacs II fac ca scorul să 
devină însă 4—31 Deși Știința atacă 
dezlănuțuit, CCA se distanțează din 
nou (5—3 ,prin Lorincz) dar din nou 
Takacs II reduce handicapul: 5—4. 
A fost una din cele mai frumoase 
reprize din acest campionat. In ulti
ma parte a jocului, Știința cedeazăj 
presiunii exercitate de militari care 
își concretizează superioritatea prim 
Peter, Flamatopol (cînd din nou stil-, 
denții erau rămași în „5") și Ganga.

De la învingători, care și-au dove-* 
dit încă o < 
pregătire sub aspect tactic, am re
marcat în mod deosebit pe Czaka I,

parte a jocului, Știința 
combativă, a avut ocazii 
dar CCA — jucînd mai 
a terminat în avantaj,

Repriza a 
CCA-ului 

și Czaka ; 
gol, Știin- 
banca de

(Foto : V. Bagiac)

de luptă caracteristic lor. Remarcărts 
Naghi, Anton Biro, Cazan I și — doafi- 
în repriza a doua — Takacs 11.

PRIMA VICTORIE A 
VOINȚEI MIERCUREA CIUC

Tînăra formație din Miercurea Ciirc 
întrecut pe Progresul Gheorghienl 

cu 5—3 (1—1, 3—2, 1—0). învingă
torii au dominat aproape tot timpul, 
doar ultima repriză a fost mai echi
librată. Progresul a avut în Varadi

a

RADU 
CALIN

URZiCEANU 
ANTONESCU

(Continuare în pag. 8)
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• Sportivii rotnîni au plecat 
la Alma Ata

Mecanicul de locomotivă
Să fie oare mecanicul de locomo

tivă Pavel Cucernic un erou de ro
man ? După cele mai superficiale a- 
parențe s-ar părea că nu I In fond 
dacă stăm să ne gîndim bine, este 
un om obișnuit, cu mustața în „fur
culița" și ochii vii, ca doi licurici, 
încadrînd o față aspră și cutezătoare. 
Și totuși, dacă într-o dimineață por
nești cu el pe locomotivă, cînd colo
sul de metal începe să-și depene pe 
portativul liniei ferate simfonia lui 
de fum, atunci ți se dezvăluie în față 
un om aprig care cu abnegație de 
comunist este oricînd gata la datorie, 
la postul lui. Și nu numai atît. Une
ori se întîmplă pe parcurs și fapte 
care ies din comun. Nu mai departe 
acum cîteva zile trenul 8001 condus 
de mecanicul Ravel Cucernic mers

Sportivi la focul de producție ) pa^u^vuezăP zX

Gh. Katona, Vasile Oprea,
S Csato și Magdalena Udrea, care intre. 
j25—28 ianuarie vor participa la con» 

cursul internațional de la Alma Ala.- 
gea spre Constanta. O ceată albă și! ^ât"ri * sportivii sovietici și rominl 
' ' iă se întindea ca o vată uni-U* vor dtspula intuetalea in această
- ‘ ■ i,.nCT„| liniei ferate făcîmF Patl’iatoru din R. D. Ger»^’‘ddlcilf^^^ ™'lă-.Rp !p O- Coreeană, R. P, Po- 

Pavel scrutau pe fereastra; ,ona R' P' Chineza.
drumul. Și în ziua aceea { CT1 -

trebuia să ajungă

Capitala 
Szektly, 

Ștefan

gea sp 
lăptoas.
formă de-a 
vizibilitatea 
geri ai lui 
locomotivei 
trenul 8001 _____ ... _
timp în stație. Orice secundă era pre-'’’, 
țioasă. Înădușit și încordat, mecani-S 
cui a observat deodată că sticla dei 
nivel s-a spart și picăturile de apăk 
vlnnf tăîmanmBnd mn^h^ln nmn'( ‘<ăspunzînd invitației federației noas-

’m P ? d marchlZa 1,1°com.o-)to de rugbi, federația italiană a de- ninrd f l’ mai .era nicl_, ° C.1P? ‘,cC clinat propunerea privind organizarea. 
r de £h..np ?Pt u ?1t inegrl3««w- meci Romînia-ltalia în 1959. sil

£ik“r s™ — iui "7";f"- r
. reparat defecțiune, tototad St.

T. DlJMITRAN /Federația noastră s-a declarat de a-»» 
(fiontitiuqre in pag. 3) Icord cu această propunere*

• Meciul Romînia-ltalia se va) 
disputa in "t 96U



O importanta problemă 
a handbalului nostru

Sarcini importante pentru organele 
și organizafiile sporfive_.(ll)

‘Numeroase sarcini revin organelor 
(și organizațiilor sportive în ceea ce 
privește întărirea federațiilor, clubu- 
iritar și asociaților sportive. Trebuie 
'dusă o muncă asiduă pentru creșterea 
continuă a măiestriei sportivilor, pen
tru îmbunătățirea performanțelor și 
(pregătirea temeinică în vederea par- 
ificipării la Jocurile Olimpice din I960 
iși la Festivalul Mondiali al Tinerestu- 
Jui.

Un rol important îl au cluburile 
sportive. Eile trebuie să asigure pre- 
i'găitirea sportivilor la un nivel ridicat, 
sub toate aspectele. In anul acesta, 
în orientarea activității competiționale 
prevăzute în calendarul intern, trebuie 
să se treacă la intensificarea și creș
terea competițiilor locale (asigurîn- 
du-se desfășurarea lor mai economică) 
iar baza de selecție a echipelor repre
zentative s-o constituie competițiile 
republicane. Apare evidentă și nece
sară sarcina secțiilor tehnice ale or- 
iganelor de conducere U.C.F.S. de a 
orienta munca comisiilor pe ramură 
de sport, de a controla temeinic pro
cesul de pregătire în asociații și clu
buri sportive, de a controla direct 
jnunca antrenorilor. O atenție deose
bită trebuie acordată organizării în 
.cele mai bune condiții a competițiilor 
(pentru copii și juniori, continuării ac- 
.țiunilor pentru dezvoltarea unor ra
muri de sport rămase în urmă (atle
tism, gimnastică-băîeți, schi, fotbal, 
ihaschet-fete) punîndu-se accent pe în
trecerile din cadru! colectivului și pe 
ițele inițiate și desfășurate pe plan lo
tca!. De asemenea, trebuie să se mun
cească cu atenție pentru pregătirea în 
continuare a cadrelor tehnice.

★

I Îmbunătățirea muncii de propagan
dă și agitație, a muncii de 
educare politică și cetățenească a 
sportivilor și cadrelor tehnice re
prezintă un obiectiv important al miș
cării de cultură fizică și sport. Popu
larizarea importanței practicării edu
cației fizice ți sportului, a turismului 
și vînătonii și pescuitului sportiv va 
contribui efectiv la creșterea număru
lui de membri ai U.C.F.S., la întări
rea organelor și organizațiilor spor
tive. In aceeași măsură vor contribui 
toate acțiunile propagandistice pentru 
popularizarea marilor competiții de 
mase, a noului Complex Sportiv, a ac
tivității din parcuri de cultură și odih
nă etc. Deosebit de importantă este 
propaganda sportivă menită să com
bată misticismul acolo unde el mai 
influențează pe tineri.

In toate organele și organizațiile

Pasiunea sătenilor din comuna Săpînța: baschetul!
— Măi femeie, iaci din gură! 

tf-ruizi?
— Nu vreau să iac I Tu im vezi, 

armie, c-ai dat in mintea copiilor ? 
W* mai ai duminică, nu .mai ai o- 
•dihiiă... Te duci in fiecare după-a- 
miază cu neastimpănaiul aista acolo 
șă joace drăcia aia... cum îi spune...

— Baschet, femeie, ți-am mai spus, 
:fi-i un joc tare frumos. De ce să nu 
■pe ducă și copilul nostru? Toți se 
duc. Și-apoi, dacă sint și eu acolo, e 
.mai ascultător, mai serios... Deh! 
Drept e că nu merg numai de asta, 
'ci că... și ce vrei măi femeie? îmi 
place și miel... Hai copile, hai să 
mergem!...

Dănuț a stat cuminte și a ascultat 
idiscuția părinților. Știa el că pînă 
la urmă tot tata o să... cîștige. Ce 
era să se bage? Mama tot nu i-ar ii 
dat dreptate și, în plus, ar fi lungit 
discuția. Cum. era și-așa tîrziu, precis 
ar fi întîrziat de la meci. Cînd ies 
pe poartă mai aud încă din casă gla
sul mamei care o ține tot pe a ei: 
„Ce spun eu, a dat în mintea copi
ilor! Auzi tu! Om în toată firea...“

Scena aceasta s-a petrecut într-una 
din duminicile verii anului trecut, 
în satul Săpînța, raionul Sighet. Bas
chetul, sportul pe care v-ați obișnuit 
să-l admirați numai pe terenurile din 
Capitală sau din marile orașe s-a 
răspîndit și în satele patriei. 

sportive trebuie să se desfășoare la un 
nivel tot mai ridicat învățăfflîntuF po
litic de mase U.C.F.S. — contribuție 
însemnată la ridicarea nivelului poh- 
tico-ideologic al activiștilor sportiv^ 
al sportivilor.

★
Asigurarea cadrelor necesare dez

voltării continue a mișcării de cultură 
fizică și sport. Organele și organiza
țiile sportive au datoria să acorde 
toată atenția acestor probleme de 
mare importanță. Selecționarea celor 
mai corespunzătoare cadre, pregătirea 
întregului activ pentru cunoașterea în 
mod temeinic a problemelor de bază 
ale mișcării de cultură fizică și sport 
și pentru imprimarea în continuare a 
unui nou stil de muncă corespunzător 
cerințelor unei largi organizații de 
mase trebuie să costiiuie o preocu
pare a tuturor activiștilor sportivi. 
Organizarea de noi cursuri de instruc
tori voluntari și arbitri joacă desigur 
un rol important în rezolvarea aces
tei probleme. Stimularea cadrelor vo

In comuna Țâbassa

230 membri U.C.F.S.—230 sportivi 
activi

*

, Recent s-au or-
> ganizat în comuna 
’ Țibana din raionul 
^Negrești (regiunea 
'Iași) întrecerile e- 
' tapei pe asociație
> la Spartachiada da
> iarnă a tineretului. 
J Cei 230 pârtiei- 
, panți la întrecerile 
'primei etape sînt 
*in același timp și
> membri ai puter-
> nicei asociații spor- 
’ tive din comună.
> Ei au luat parte 
'anul trecut la nu- 
’ meroase întreceri 
, de fotbal, cros, șah,
• volei, atletism, schi, 
[ trîntă etc.
, Dintre sporturi, 
•schiul se bucură de 
te mare populari- 
; tate printre tinerii
• din Țibana, dova- 
' da cea mai eloc- 
i ventă fiind parti-
> ciparea masivă la 
.concursurile din ca
drul Spart achiadei. 

j In prezent, tinc- 
, rii sportivi din co- 
1 mună se întrec cu 
j entuziasm în pro- 
, bele de schi.

$

In comuna Săpînța, asociația spor
tivă „Paltinul" numără peste 150 
membri U.C.F.S. și dispune de o fru
moasă bază sportivă amenajată de 
locuitorii comunei prin auto-impu 
nerc și prin muncă voluntară. Baza 
sportivă cuprinde un teren de bas
chet, unul de volei și cîteva aparate 
de gimnastică. Aici vin zilnic zeci 
și zeci de țărani muncitori, elevi și 
copii, pentru a învăța tainele spor
tului și pentru a se întrece în nume
roase și diferite întreceri. Asociația 
sportivă are secții de șah, baschet, 
volei, gimnastică, fotbal și schi, iar 
secretarul consiliului (tov. Stan Toa- 
der) depune o intensă activitate de 
inițiere a cit mai multe, mai inedite 
și mai frumoase competiții. La între
cerile Spartachiadei de iarnă care au 
început de curînd s-au întrecut pînă 
acum peste 120 șahiști și aproape 100 
gimnaști.

O rodnică activitate desfășoară 
profesoara de educație fizică Elisa- 
beta Mateescu. Ea a sprijinit înfiin
țarea secției de baschet și tot ea an
trenează echipele de băieți și fete. 
De un frumos succes se bucură între
cerile de baschet organizate în ca
drul școlii, pe clase. La jocuri asistă 
majoritatea elevilor școlii (de la pri
chindeii din clasa I, pînă la cei „mari" 
din clasa a Vll-a), așa îneît prin e- 
xrstența unei active „galerii" este 
creată și ambianța întrecerilor de 
amploare.

Sătenii din Săpînța au îndrăgit atît 
de mult sportul îneît nu pregetă să-și 

luntare trebuie să constituie o pre
ocupare pentru toate organele și or
ganizațiile sportive.

★
Lupta contimpi pentru un regim de 

economii, această sarcină de mare 
importanță poate Și trebuie să fie re
alizată prin folosirea în mod judicios 
și rațional a fondurilor, prin intensi
ficarea controlului, prin creșterea exi
genței în gestionarea bunurilor mișcă
rii sportive și asigurarea bazei mate
rial prin creșterea veniturilor în 
cluburi și asociații sportive. Orga
nele și organizațiile sportive trebuie 
să ia măsuri concrete împotriva risi
pei și delapidărilor. O sarcină perma
nentă este aceea privind luarea de 
măsuri pentru buna întreținere a ba
zelor sportive. Desfășurînd o continuă 
muncă de realizare de economii și de 
creștere a veniturilor proprii, organele 
și organizațiile sportive vor contribui 
în și mai mare măsură la întărirea 
bazei materiale a mișcării de cultură 
fizică și sport din țara noastră.
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confecționeze adesea singuri unele 
materiale sportive. De curînd au luat 
inițiativa confecționării de săniuțe 
și schiuri. Pînă acum au realizat 24 
perechi schiuri și nenumărate săniu
țe. Tineretul participă de asemenea 
cu entuziasm la construirea prin 
muncă voluntară a bazelor simple. 
Printre fruntașii acestei acțiuni se 
află colectivista Maria Stan și țăra
nul muncitor Pop Toader.

★
Au trecut cîteva luni de la discuția 

pe care v-am reprodus-o la începutul 
acestui reportaj. Intre timp pe aces
te meleaguri a venit toamna bogată 
în rod (colectiviștii și-au primit răs
plata muncii lor) și apoi iarna cu 
bucuriile ei. Să pătrundem din nou 
în aceeași casă...

Pe ușă a intrat ca o furtună Dă
nuț. Pe căciulă și pe umeri sclipesc 
sumedenie de fulgi de nea.

— Mămica, tata este gata! Luăm 
săniuța și plecăm pe deal!

—- Spune-i să mai zăbovească o 
clipă. V-am pregătit cite ceva de-ale 
gurii și vreau să le învelesc intr-un 
ștergar...

Dănuț stă ca pe ace pînă îi pre
gătește mămica mîncarea pentru mi
cul dejun. Apoi ia repede pachetul și 
dă s-o zbughească pe ușă.

— Stai nițel! Băgați de seamă să 
nu vă răsturnați și aveți de grijă 
să veniți cu încă o diplomă ca șt 
data trecută! Că 'de unde nu!.... Și 
zimbesie mama.

N. S.

Activitatea
Prestigiul cucerit de handbalul 

nostru feminin pe plan mondial ne 
obligă să privim cu toată grija spre 
schimbul de mîine al celor care pe 
stadionul central din Frankfurt pe 
Main, la 8 iulie 1956, au cucerit 
titlul de campioane ale' lumii.

Care este situația echipelor de ju
nioare din țara noastră? lată o între
bare care se pune cu tărie și căreia 
trebuie să-i răspundem deschis. Hand
balul feminin a cunoscut o frumoasă 
popularitate și mărturie în această 
direcție sînt echipele din Tg. Mureș, 
Orașul Stalin, Timișoara, Sighișoara, 
Mediaș sau Codlea, care angrenează 
sute de junioare. Cu toate acestea, 
n-avem motive să privim liniștiți a- 
ceasta problemă. Să nu uităm, de 
pildă, că orașul București, puternic 
centru handbalistic, a rămas mult în 
urmă în ceea ce privește dezvoltarea 
handbalului în rîndurile tinerelor fete. 
Cele cîteva echipe existente înseamnă 
prea puțin și arată că în Capitală 
problema junioarelor la handbal a 
fost neglijată. Sînt alte orașe unde 
există serioasă preocupare pentru Ju
niori, dar o nesatisfăcătoare activitate 
pentru formarea echipelor de junioa
re. Este cazul orașelor Ploești, Sib u 
și altele.

Ar fi greșit să discutăm a'ci nu
mai și numai problema numărului de 
echipe de junioare. Este și acesta un 
lucru important, pentru că el asigură 
baza de mase a handbalului feminin. 
Cu aceeași tărie se pune însă și pro
blema calității acestor echipe, a acti
vității lor. Ce fac aceste echipe? Au 
ele sau nu au o activitate competițio- 
nală corespunzătoare? Este drept, 
există un campionat republican, -Jar 
participarea echipelor din uncie orașe 
este foarte redusă. Astfel, cu excepția 
Constructorului, care are activitate 
pentru că joacă în campionatul de 
senioare cu echipa de jun’oare, cele
lalte echipe au avut doar cîteva 
meciuri de-a lungul unui an întreg.

O IMPERIOASA NECESITATE: AN
TRENORI CALIFICAȚI

Spuneam ia articolul precedent că 
a crescut o nouă și valoroasă promo
ție de jucători șt jucătoare care — 
dacă vor continua sa se pregătească 
în mod conștiincios — vor urca cu 
siguranță treptele consacrării. Creș
terea acestor elemente însă, depinde 
în mare măsură de felul în care ele 
vor fi îndrumate și supravegheate în 
procesul de instruire de către cadrele 
tehnice .antrenorii. Bilanțul în aceas
tă direcție este departe de a fi satis
făcător. Arătînd că la ora actuală în 
toată țara există numai 14 antrenori 
calificați dintre care 8 sînt în orașul 
București, devine clar că o serie de 
centre inportante sînt lipsite de apor
tul unor oameni • pricepuți care să 
conducă ședințele de pregătire a po
picarilor. Această lacună dăinuie de 
multă vreme și consecințele ei s-au 
făcut simțite în comportarea popica
rilor noștri. Cei mai multi au arătat 
scăderi comune: lipsa de pregătire 
fizică generală (capitol care a fost 
luat atît de puțin în considerație pînă 
acum), deprinderea unui stil impro
priu, imprecizia în lansarea bilei toc
mai la sistemul cel mai simplu, plin, 
unde chiar popicarii fruntași au pier
dut puncte prețioase în întîlnirile in
ternaționale.

Aceste deficiențe au format obiec
tul unui studiu amănunțit pentru des
coperirea cauzelor care le-au deter
minat. In vederea remedierii lor, co
legiul de antrenori din forul de spe
cialitate a alcătuit un program detai
lat cu o tematică pentru organizarea 
și desfășurarea unor cursuri de pre
gătire a noilor instructori și antrenori 
pe care l-a difuzat în țară în ultimul 
trimestru al anului.

FORMULA CAMPIONATELOR NU 
A CORESPUNS

Intr-un comentariu pe marginea în
trecerilor finale ale campionatului in
dividual de popice pe anul 1958 ară
tam că această competiție nu și-a a- 
tins pe deplin scopul din cauza de
fectuoasei formule de desfășurare a 
întrecerilor. Intr-adevăr, regulamentul 
a permis ca jucătorii și jucătoarele 
să se poată califica la toate cele trei 
probe aile competiției, ceea ce a făcut 
ca în partea finală concurenții res
pectivi să fie supuși unui intens și 
obositor efort. Aceștia nu au mai dat 
satisfacție în ultimul act al întrecerii 
la nici una dintre probele la care

junioarelor
Una din echipele cu „bogată activi-' 
tate", „Cetatea Bucur", a susținut 
4—5 jocuri și atît. Să ne reamintim 
că la campionatul republican de 
handbal în 11 pentru junioare s au 
înscris în București doar patru echi
pe și au participat numai... două. Ni
mic n-au făcut nici Clubul Sportiv 
Școlar nici Școala sportivă de elevii 
care au multe posibilități, cadre teh
nice etc.

Cele cîteva exemple ilustrează si
tuația echipelor noastre de junioare. 
Ele reflectă și lipsa de preocupare a 
antrenorilor și profesorilor de edu
cație fizică pentru formarea și pregă
tirea echipelor de junioare la hand
bal. In plus, trebuie spus că nici 
maestrele emerite și maestrele sportu
lui n-au privit această problemă la 
importanța ei, deși fiecare din ele 
putea să se ocupe de o echipă de ju
nioare (așa cum de altfel se ocupă 
de ecțjipele de... juniori). O intensă 
muncă de popularizare a handbalului 
în rîndurile junioarelor, de formare 
și pregătire a echipelor trebuie com
pletată cu o permanentă preocupare 
pentru găsirea celor mai corespunză
toare forme de organizare a unei ac
tivități competiționale mai intense. 
Diferite •'concursuri dotate cu cupe, 
concursuri de casă în asociații și 
școli, întreceri pe oraș etc. ar putea 
completa programul întrecerilor ofi
ciale. De asemenea, credem că ar 
trebui studiată posibilitatea înființă
rii unor centre de inițiere a căror a- 
sistență tehnică să fie asigurată de 
antrenori și profesori de educație f' 
zică. Sînt doar cîteva sugestii pc 
rezolvarea unei probleme care cot. 
tule — după părerea noastră — un 
imperativ al handbalului fem'nin. Si 
primul răspuns îi așteptăm de la 
Consiliul orășenes- UCFS și de ia 
comisia orășenească de handbal din 
București!

DAN GÎRLEȘTEANU

s-au calificat. Trebuie de spus că ei 
nu au avut timpul necesar să se pre
gătească pentru fiecare probă în 
parte, ceea ce cere antrenamente spe
cifice .De altfel majoritatea titlurilor 
au fost cucerite de cei care s-au pre
gătit numai pentru o singură p’ 
De asemenea, de ani de zile can 
natul pe echipe al R.P.R. nu asigură 
continuitate în activitatea formațiilor 
participante, iar în fazele superioare 
nu se poate verifica valoarea reală 
a echipelor noastre fruntașe.

CEI MAI BUNI SPORTIVI Al 
ANULUI

Popicarii noștri au fost prezenți la 
toate marile concursuri internaționale 
ale anului trecut. In general, ei au 
reprezentat cu cinste culorile patriei 
pe arenele din străinătate. Sportivi ca 
Francisc Mikola (Cluj), Ion Drcgo- 
mirescu, Ivan Victor (Ploești), Iuliti 
Erdey, Iuliu Varga (Oradea), Petre 
Pttrje (Cîmpina), Deneș Dezideriu 
(București), Victor Folseghi (Sibiu), 
Tjberiu Negru (Timișoara), Marga
reta Szemani, Ilona Nagy (Tg. Mu
reș), Erica Arion, Olimpia Popescu 
(București), Sidonia Jilovan și Maria 
Nadaș (Arad) au făcut parte din re
prezentativele țării, iar alții s-au evi-' 
dențiat de-a ltingul anului printr o 
comportare din ce în ce mai bună.

POPICELE SE BUCURA DE 
O LARGA RASPIND1RE

Am primit la redacție nenumărate 
scrisori care ne vesteau despre în
ființarea a noi echipe de popice. La 
Orașul Stalin, Roman, Reșița, Tg. 
Mureș, Cisnădîe,, Sibiu, Timișoara, 
Ploești, Cîmpina, Constanța, Giur
giu, București, Oradea, Ciuj, A- 
rad, și în muilte alte localități afe 
țării s-a mărit simțitor numărul celor 
care au îndrăgit această disciplină 
sportivă. Președintele comisiei de 
competiții și clasificări, tov. Eronim 
Moldoveanu, ne spunea că din datele 
necentnal'iziaite încă reiese că în sec. 
țiile de popice din întreaga țară ac
tivează aproape .32.000 de sportivi, 
marea lor majoritate fiind muncitori 
și muncitoare.

★
In aceste rînduri am cuprins prin- 

cipai'.e'e aspecte ale activității comoe- 
tiționale din anul care a trecut Mai 
sî-nt însă probleme asupra cărora bi
roul federal trebuie să-și îndrepte a- 
tențsa în noul an de activitate.

JR. 1OANIJEȘ/Ai„



In clnsfea Centenarului Unirii

Acțiuni aie soortivitw de la asociația 
„Artă-Cinematografie“ din

In fiecare zi, în sala asociației 
sportive „Artă-Cinematografie" e mare 
animație. In ciuda puținului timp li
ber ce-1 au la dispoziție (cine nu știe 
cît de încărcat este programul zilnic 
al unui actor?), sportivii asociației 
se antrenează cu rîvnă. Iar obiectivul 
imediat al acestor pregătiri intense 
sînt competițiile-fulger pe care aso
ciația sportivă „Artă-Cinematografie" 
le organizează î.n cinstea sărbătoririi 
Centenarului Unirii Țărilor Romîne. 
Numai la tenis de masă participă, în 
cadrul grupelor, peste 300 sportivi și 
sportive. Numeroși sînt. de aseme
nea, sportivii care iau parte la turne
ele de șah, popice, sau tir...

Alături de ceilalți artiști, sportivii 
din asociația „Artă-Cinematografie" își 
dau din plin contribuția la spectaco
lele pe care teatrele și ansamblurile 
artistice le pregătesc cu această oca
zie. Catița Ispas, o bună jucătoare de 
tenis de masă și șah (finalistă pe Capi
tală la trecuta Spartachiadă) este și o 
talentată actriță. Pe scena Naționalului, 
ea se pregătește să însuflețească per
sonajul unei tinere femei, sprijinitoare 
a Unirii, în piesa „Cuza-Vodă“ de 
Mircea Ștefănescu, pe care Teatrul 
Național „I. L, Caragiale" o pune în 
scenă. In același spectacol, ale cărui 
repetițij se desfășoară cu intensitate 
eteseîndă, mai apar sportivi ca Ga
briel Dănciulescu, scrimer de catego
ria I (în rolul ambasadorului Rusiei), 
șahistul Ion Herder etc...

Actrița Liliana Țicău de la Teatrul

Tineretului, 
trecută 
neasa, 
tacolul 
Unirea" 
teatrul
ten.arului Unirii, intcrpretînd pe zia
rista progresistă unionistă Sofia Coci. 
Alături de ea, actorii Gh. Păunescu 
(în rolul lui Alecsandri), Gh. Andre- 
escu (Kogălniceanu), Ion Cozma (un 
tăbăcar) apreciați ca actori dar și 
ca... buni fotbaliști ai echipei, se pre
gătesc cu asiduitate pentru ca apro
piata premieră să abțină succes...

La asociația sportivă „Artă-Cinema- 
tografie" s-a primit de curînd un te 
lefon : '
s.p.c.
cial în cinstea Centenarului Unirii, cu 
oare.se va face și un turneu prin țară. 
Are vreo legătură aceasta cu asocia

ția ? Desigur, pentru că printre prota: 
goniștii spectacolului se numără și 
sportivi talentați ca jucătorii de tenis 
de masă Margareta Dumitru și Con
stantin lanculescu, fotbaliști ca Ion 
Topor și Ion Poenaru...

In cadrul asociației sportive „Artă- 
Cinematografie" activează însă spor
tivi din numeroase unități artistice. 
Ar fi greu să reliefăm activitatea pe 
care o depun cu toții în întîmpinarea 
Centenarului Unirii. Peste tot, sporti
vii își dau o contribuție însuflețită la 
manifestațiile artistice organizate cu 
acest prilej.

care a participat toamna 
la întrecerile hipice de la Bă- 
își aduce aportul în spec
ul piesa „Vodă-Cuza și 
de Tudor Șoimaru, pe care 

o pregătește cu ocazia Cen-

Ansamblul de dansuri a.l 
pregătește un spectacol spe-

M. MĂGĂRIE

Mecanicul de locomotiva
(Urmare din pag. 1)

ILEANA Șl COLEGELE EI.• •0>

i Ș>-a
ascultînd

timp sticla de nivel. Apoi 
fruntea înădușită, a—

inima de metal a locomotivei 
mai departe. In ziua aceea, ca

lucru...

nu fi-
perfor-

Cucernic
tabel de 
are 44 ani este

scurt 
șters 
cum 
bate
întotdeauna, trenul condus de comu
nistul Pavel Cucernic a ajuns la 
timp în stație. L-am iscodit despre 
faptul acesta pe care mi-1 povestise 
cineva. Iar Pavel mi-a răspuns ușor 
stînjenit:

— Ei, parcă am făcut mare
Și a schimbat vorba.

★

Mecanicul Pavel 
garează pe nici un 
tnanțe sportive. Deși
totuși un sportiv pasionat (merge re
gulat la pescuit, joacă popice, iar 
pînă nu de mult a jucat și fotbal)’. 
,r> cadrul asociației sportive de la

;pou! de locomotive București-călă- 
tori, el este mereu prezent la acțiu
nile inițiate, atrăgîndu-i pe tineri, 
prin exemplul lui, pe terenurile de 
sport. Pavel are și 
joacă fotbal, iar în 
toți practică sportul 
orelor de producție, 
cu tovarășul lui de

pe 
terenurile 

un fecior care 
familia lui mai 
dupâ terminarea 
Vara, împreună 

muncă își ia în

Cu cîtva timp în urmă, asistam în 
sala de sport a uzinelor „23 August" 
la un meci de volei din cadrul primei 
categorii a campionatului orășenesc. 
Se întllneau echipele feminine „Solex" 
și „Aurora". Pe margine, numeroși 
susținători își încurajau echipele fa
vorite. O „bombă" pornită din tere
nul jucătoarelor de la „Solex" a tre
cut prin blocajul celor de la „Aurora" 
și, cu toată intervenția unei voleiba
liste din linia a doua, mingea a a- 
tins podeaua. Punct pentru cele de la 
„Solex". Pînă la sfirșitul partidei — 
al cărui rezultat interesează mai pu
țin — s-a făcut remarcată o tinără 
jucătoare, Ileana Ștefănescu, care 
s-a arătat bine pregătită, avînd in
tervenții dintre cele mai frumoase.

— Este fruntașă nu numai în e- 
chlpa de volei, ne spunea Gabriel 
Niculescu, antrenorul echipei „Solex", 
ci și la întreprinderea noastră.

Și iaiă-ne, acum cîteva zile, luî.nd 
drumul spre întreprinderea metalo- 
chimică. „Solex"

Ca pe tot cuprinsul patriei noastre 
și aici colectivul de muncitori luptă
cu însuflețire pentru îndeplinirea sar
cinilor planului de dezvoltare a eco
nomiei naționale pe 1959. Frumoase
le lor rezultate din producție sînt
completate cu cele de pe tărîm spor
tiv. Nu vom vorbi aici despre echipa 
de 
de 
o

totuși sportul este un bun prieten al 
muncitoarele din fabrică și, după 
cum ați văzut, echipa lor de volei ac
tivează cu destul succes în campio
natul orășenesc.

Laboranta Ileana Ștefănesciu se pregă
tește să facă o nouă analiză 

(Foto: B. Ciobanu)

Pe
Ș’

în
Și

fiecare duminică undița și pornește 
pe malul lacului Herăstrău. Este și 
șoltic mare nea Pavel. Nu de multe 
ori îl auzi cum povestește cîte-o în- 
tîmplare despre cîte un pescar care 
„pescuiește" la....... Compescaria" cîte
un crăpcean din care să-și ospăteze 
prietenii. Atunci face haz mare și 
față îi înflorește un zîtnbet clar 
șugubăț.

Mecanicul Pavel Cucernic are 
viața cea de toate zilele gusturile
preferințele lui. In materie de fotbal 
este un admirator al jucătorului Ma
cri de la Rapid. Ehei, atunci e nă
duful lui mare cînd este meci de 
fotbal la Giulești. Și cînd el se apropie 
eu trenul spre Gara de Nord, începe 
a gîndi: „Ce-or fi făcut băieții?" Iar 
cînd jucătorii Rapidului asaltează 
poarta adversă, se aude un șițerat 
prelung de locomotivă. Lung, așa, ca 
un îndemn șt o încurajare.

Este fluierul locomotivei lui Pavel 
Cucernic! Deci fiți atenți, înaintași 
ai Rapidului, să nu-1 faceți de rîs 
trăgînd peste bară 1 Nu uitați că cel 
care vă încurajează nu întîrzie nici
odată cu trenul și ajunge totdeauna 
la timp în stație. Așa că, urinați-i 
exemplul!

Legia Var șoma

popîce, despre jucătorii de tenis 
masă sau de volei. Deși nu este 
întreprindere cu specific feminin,

Le-am vizitat la locul de muncă pe 
jucătoarele de volei. La serviciul
personal am întîlnit-o pe Nana Căli- 
nescu căpitana echipei; la magazia 
fabricii pe Geta Mărculescu; la con
tabilitatea cantinei pe Camelia Geor-

gescu iar 4a laborator 
cunoștința noastră din 
gust". Ileana Ștefănescu.

— Cum văd, îmbini bine munca-, 
dumitale la laborator cu activitatea^ 
sportivă...

— Nici nu este greu, dacă știi să-ți 
planifici timpul așa cum trebuie. Estoi 
• adevărată plăcere pentru mine, caii 
și pentru colegele mele din echipă, ca'( 
după orele de producție să ne des ti nA1 
dent într-un antrenament de volei. I

Și discuția a continuat aiît pe tejb 
me de sport, cit și de producție. Ute*\ 
mista Ileana Ștefănescu este un ele*\ 
ment de bază in munca laboratoruloil 
întreprinderii „Solex", unde se faci 
toate probele chimice ale produse* 
lor fabricate. f

— După cum vedeți, ne spunea in*' 
terlocutoarea noastră, această muncă! 
cere multă atenție. O analiză greșită! 
poate avea serioase repercusiuni a-r 
supra calității produselor. De aceea 
îmi și place atît de mult și aș dori ea' 
anul viitor să dau examen la facuk 
tatea de chimie industrială.

...Poate că peste clțiva ani, la d 
viitoare întîlnire pe terenul de volei, 
vom putea scrie un alt reportaj în 
care să fie vorba despre o maestră a 
sportului și ingineră chimistă cti 
numele de Ileana Ștefănescu.

— m. t. —-J

am găsit-o pi 
sala „23 Au-

Sperian!
„Nina Dumbadze este pierdută 

pentru sportul de performanță ? Fai
moasa aruncătoare de disc va de
veni mamă..."

Această știre „senzațională" _ a a- 
părut cu ani în urmă într-un ziar din 
apus, prevestind sfîrșitul carierei spor
tive a gruzinei care uimise lumea a- 
tletică mondială, fiind prima femeie 
care a aruncat discul dincolo de 50 
metri. Gazetarul care înserase acea
stă notiță ori a fost râu intenționat, 
ori n-a cunoscut noțiunile elementare 
ale fiziologiei. La urma 
poate și una și alta...

Nina Dumbadze a născut 
ceea ce nu a împiedicat-o ca la scurt 
timp după fericitul eveniment să în
ceapă o nouă ofensivă împotriva for
midabilului său record. O ofensivă 
încununată de succes. Astăzi cifra 
performanței supreme la aruncarea 
discului este de 57,04 m. L-a realizat 
aceeași Nina Dumbadze la cîțiva ani 
după nașterea copilului ei 1

Marea atletă sovietică este depar
te de a fi singura sportivă, singura 
campioană la care sarcina nu a a-

urtnei se

un băiat,

o valoroasă echipă 
de hochei pe gheață

egalitate deAmatorii de hochei pe gheață vor se ailă pe primul loc la ,, 
vedea peste cîteva zile pe patinoarul, pucte (14) cu Gornik_ Katowice, pe 
artificial din parcul „23 August" una 
dintre cele mai bune formații polo
neze de hochei : Legia Varșovia.

Din anul 1951, Legia Varșovia a cu
cerit cu regularitate titlul de campioa
nă a țării, cu o singură excepție : a- 
nul trecut cînd, fiind învinsă în meciul 
decisiv cu Gornik Katowice (4—9), a 
trebuit să se mulțumească cu locul al 
doilea. In actualul campionat Legia

care a învins-o duminică în ultima eta
pă, cu 6—3 (2—1, 2—2, 2-0). Pen
tru stabilirea echipei campioane a R. P. 
Polone se va mai juca un meci între 
aceste echipe.

Anul acesta, hocheiștii echipei Legia 
s-au pregătit serios în vederea cam
pionatului, prezentîndu-se la startul 
întrecerii cu un lot mult întinerit. Iată 
de altfel componența echipei: Koczab

Campionatul categoriei B-seria înfîi 
pe g’neafă
cale, care a jucat bine. Au marcat : 
Gyorgy (3) și Covaci (2). CSM Ră
dăuți—Șurianul Sebeș 3—0 (1—0, 
2—0, 0—0). Au marcat: Chiriță, 
Marchidan și Lazarov.

Clasamentul turului se prezintă ast
fel: 1. CSM Rădăuți 6 puncte din 
3 meciuri; 2. Tîrnava’Odorhei 3 punc
te din 3 jocuri; 3. Șurianul 2 puncte 
din 3 partide; 4. CFR Cluj 1 punct 
din 3 meciuri. Competiția continuă 
cu jocurile returului.

la hochei
ODORHEI 19 (prin telefon). Du

minică și luni au continuat jocurile 
din seria întîia a categoriei B la ho
chei pe gheață. Iată rezultatele:

Duminică : Șurianul Sebeș—Tîrnava 
Odorhei 2—2 (0-0. 1-0. 1-2) ; C.S.M. 
Rădăuți—Tîrnava Odorhei 7—O (LO. 
3-0, 3-0): Șurianul Sebeș—CFR Cluj 
1 — 1 (1-1, O-o, 0-0). — Joc de nivel 
tehr.ic satisfăcător. Tinerii clujeni au 
făcut față cu succes experimentatei 
formrți: din Sebeș.

Luni : Tîrnava Odorhei—CFR Cluj 
5—1) (1—0, 2—0, 2—0). Meciul a fost 
plăcut, datorită mai ales echipei lo- 
■ A- , '

1. BARTHA ȘI B. BARTHA,
corespondenți

și Sliwiwski (portari), Olczyk, Brono- 
wicz, Malek, Janiczko (fundași), Go- 
sziyla, Kurek, lezak, Skotnicki, Rozen, 
Kramarz, TijliszcZak, Manowski (îna
intași ).

in cursul lunii decembrie a 
trecut, hocheiștii de la Legia 
via au întreprins un turneu în 
Germană. Cu acest prilej ei au 
pe E. C. Bid Toe iz cu 4—1 
2—1, 2—0), pe S.C. Riessersee cu 5—3 
(1—2, 2—1, 2—0) și au pierdut cu 
2—6 (O—1, 2—1, 0—4) în fața echi
pei E. V. Fuessen. In afară de aceasta, 
echipa Legia Varșovia a participat la 
turneul internațional care s-a desfă
șurat de curînd la Lodz, unde a fost 
învinsă de formația cehoslovacă Banik 
Ostrava cu 9—2 și a învins echipa sue
deză Văsieras cu 5—1 (1—O, 3—1,
1—0) și cu 6—3 (1—2, 0—0, 5—1).

Cu ocazia recentelor partide interna
ționale pe care echipa reprezentativă a 
R. P. Polone le-a susținut cu selec
ționata R. D. Germane, jucătorii 
Olczyk, Gosztyla, Kurek și laniczko 
de la Legia Varșovia au fost selec
ționați în echipa națională.

Această succintă prezentare a echipei 
care ne vizitează țara este cit se poa
te de concludentă în ceea ce privește 
valoarea hocheiștilor polonezi, a că
ror evoluție se a’hunță deci interesantă 
și demnă de urmărit.

anului 
Varșo-
R. F. 
învins 
(0—0.

-J- ■ •in f

și maternitatea...
vut nici o influență negativă asupra 
carierei sportive, asupra performan
țelor. Se pot da la infinit exemple în 
materie și este practic imposibil să 
le cuprinzi pe toate. Faimoasa atletă 
olandeză Fanny Blanckers Koen este 
mamă a trei copii, ceea ce nu a îm
piedicat-o să fie de mai multe ori 
campioană olimpică, cucerind noi 
medalii la o vîrstă cînd era trecută 
de prima tinerețe și cînd în tribune, 
printre spectatori, se aflau și... feti
țele sale. Nina Ponomareva, Nadejda 
Hnîkina, Claudia Testoni și multe 
alte sportive și-au continuat cu suc
ces activitatea de pe i ' 
ce au devenit mame.

Atunci de ce toată 
în jurul faptului că 
dăuna sportului, că i 
formanță ar dăuna 
Toți cei care s-au făcut purtătorii de 
cuvînt ai acestei teorii anti-științifice 
și anti-fizilogice s-au pus în slujba 
concepțiilor reacționare care negau 
egalitatea femeii cu bărbatul, care se 
arătau adepții dictonului celor trei 

— „Kinder, Kirche, Kiiche" 
(copii, biserică, bucătărie) foarte Ia 
modă în trecut în Germania imperia
listă.

S-au 
chiar 
acestei . 
l-a dat 
Koen, de profesiune medic, care 
sprijinul faptului că sarcina nu dău
nează de loc sportului dădea drept 
exemplu pe... soția sa. Era mai mull 
decît concludent.

Orice student în medicină învață 
la primq lecție de obstetrică faptul că 
la femeie sarcina este un fenomen 
natural, fiziologic și nu constituie 
nici de cum o stare... de boală. Sta
tisticile dovedesc elocvent lucrul a-

stadion și după

această agitație 
maternitatea ar 
sportul de per- 
i maternității ?

găsit oameni care să încerce 
fundamentarea „științifică" a 
teorii. Un răspuns strălucit 
soțul lui Fanny Blanckers

în

cesta. Intr-un procent de peste 90 TSî 
sută toate cazurile de graviditate, 
decurg normal iar nașterea se pro-: 
duce fără vreo intervenție din parteaî 
medicului. De aici a izvorît faimosul! 
aforism că „datoria medicului este săi 
asiste nașterea și nu să intervină* 
(decît atunci cînd survine un acci-i 
lent).

Practica medicală modernă a do-» 
vedit că _ în timpul gravidității femeia! 
nu trebuie să adopte un repaus com< 
plet. Dimpotrivă, au fost stabilite aA 
devărate sisteme de gimnastică și 
exerciții fizice recomandate gravidei^ 
Și tot statisticile arată grăitor că fe-i 
meile care practică sportul și exeri 
cițiile fizice (balerinele de pildă) oA 
feră cel mai mare procent de sarcini 
normale și nasc foarte ușor din cau-i 
za unei, mobilități mai mari a oaseA 
lor bazinului. Ele dau totdeauna ccm 
pii sănătoși și puternici care moșteA 
nesc de la părinți dragostea pentru 
sport, pășind de timpuriu pe sta
dioane. Fiul Ninei Dumbadze se 
anunță de pe acum o mare speranță 
a decatlonului și a alergărilor peste 
garduri. Fetița lui Blanckers Koen, 
tot Fanny, face antrenamente alături 
de mama sa. Irina Turova-Boci? 
kareva recordmana de juniori a UniJ 
unii Sovietice în probele de viteză este 
fiica maestrei emerite a sportului Ga
lina Turova, care cu 25 ani în urmă 
deținuse recordul U.R.S.S. la săritura 
în lungime.

Iată dar că maternitatea nu preju? 
diciază cariera sportivă, că, de asoi 
menea, sportul departe de a dăuna 
maternității 
ducerea 
siuni pe 
femeii.

este un prețios aliat în 
la îndeplinire a nobilei mii 
care natura a încredințat-a

i
Dr. VAI.ERIU CHIOSE

Primii pași
Intr-o seară geroasă de iarnă a intrat sfioasă într-unul din birou* ț

rile redacției noastre o fetiță de o șchioapă. A încercat — timidă — să ’
ne arate în vorbe puține dar pornite din inimă scopul vizitei. Am înțeles ț
repede că se numără printre sutele de mii de tinere care au îndrăgit în J
acești ani, nu numai cartea, dar și activitatea sportivă. N-a venit însă ț
cu veleități de sportivă, pentru că de fapt, nu practică nici un sport. Nu ț
practică încă dar dorește foarte mult să facă sport. Dar cum? întrebarea 
aparent paradoxală — oare nu se face sport în școlile noastre ? — își ‘ 
are totuși o explicație: vizitatoarea noastră își face studiile în cadrul unui 
curs seral. „Și la seral, știți, nu se practică educația fizică, nu se face 
nici un fel de sport 1“..

Ne-am gindit, împreună, la o soluție. Și soluția s-a găsit!
...Vizitatoarea noastră din acea seară geroasă de iarnă, pe nume 

Elena Diaconescu, elevă în clasa a IX-a a școlii medii „Aurel. Vlaicu" va 
face atletism în cadrul școlii sportive de elevi. Cu zelul și pasiunea pe 
care o nutrește atletismului e hotărită să-și ajungă din urmă colegele 
mai mari. La primii pași în sport — azi, s-ar putea ca mîine Elena l)ia- ■ 
conescu să devină o sportivă consacrată. Noi îi dorim succes în realiza
rea acestei frumoase năzuințe

oare.se


Activitatea la gimnastică'
în anul 1958 (I)

■Anul 1958 a constituit pentru gimnastica sportivă din țara noastră uri 
.an de lărgire a bazei sale de mase și de întărire a poziției cucerite pe plan 
(international. In anul care s-a-încheiat, alte mii de tineri și tinere au pășit 
în sălile de gimnastică, după ce “ prin competițiile de mase — au făcut 
cunoștință cu acest sport. Au luat ființă numeroase secții de gimnastici, 
s-a întărit simțitor baza materială a acestei discipline sportive.

Probleme specifice de 
arbitraj

Emilia Scorțea, una

(■Foto I. Mihăică)

dintre tinerele gimnaste remarcate amil trecut 
lucrînd la paralele

Plecînd de Ia principiul că baza de ( 
masă a sportului o constituie tineretul, 
în secțiile de gimnastică accentul a < 
fost pus pe pregătirea juniorilor și a , 
copiilor. Unii antrenori ca Nicolae; 
Vieru, Julieta Cintoiu, Gh. Chiose, < 
Ștefan Tarko (București), Al. Lup,' 
Meta Popescu, Ion Sabău (Orașul Sta-i 
lin), frații Bibire și Gabriel Zăiaria' 
(Bacău), Adolf Mathias și Florica^ 
Constantinescu (Sibiu), Dionisie Szabo < 
(Oluj), Silvia Mihăilescu (Timișoara),< 
Marcel Mărășescu (Craiova), 
Botez, Weinerth Geza (A-r-ad), 
s-au dedicat pregătirii juniorilor și 
copiilor. Au fost organizate 
multe concursuri pentru copii 
tineret fie pe plan local, fie din iniția
tiva și cu sprijinul direct al fed.e-i-,.. • . _.
rației.' Acest lucru a dus la stimularea Va ,P{!n evl,tare -?1 
activității cu tineretul, a creat pretni-/™ldurl 3 îost san,Ș; 
zele reducerii golului ce exista în spa- țf10I?at cu «pași , 
tele loturilor noastre reprezentative, arunease re-
Avem la ora actuală rezerve necesare vgulamentar. Același 
alcătuirii unui lot secund, lot care a și /lucri1 sepoa.e spu- 
pa-rticipat, de altfel, la unele confrun- l1}?, despre Coman. • .J !•_ i. 1- x:---- £

Gh. Chiose,

I Pot, oare, arbitrii să conducă în 
bune condiții atît jocurile de cîmp, 
cît și cele de sală? Răspunsul la a- 
ceastă întrebare l-ar putea da o su
mară analiză a nivelului general al 
arbitrajelor prestate, de exemplu, la 
faza pe Capitală a campionatului re
publican de handbal în 7. Au existat 
o serie de greșeli în aprecierea „du- 

Mihai îb^e'or"’ a dublului dribling, a „pași- 
etc C°r'' care se datoresc faptului

ijcă arbitrii nu au avut o perioadă de 
maiVr.anz't'e a« trecut direct de la

si>, c'mP sa,a- S® luăm, de pildă, e- 
' ^xemplul jucătorului Ivănescu (Dina

mo) care folosește aruncarea la poar- i.i !1—- ..- car<; -n repeta(e

toaie punctele de vedere pentru elevi, 
începind de la vîrsta de 9—10 ară 
in sus. Handbalul in 7 nu cere un c- 
fort fizic atît de intens ca. handbalul 
in 11. Această specializare timpurie 
nu trebuie să ducă Insă la separarea 
celor două jocuri, care au condiții e- 
gale de creștere și trebuie deci să se 
dezvolte în aceeași măsură.

KARL MARTINI
antrenor și jucător de handbal

Să aducem handbalul 
în 7 la nivelul celui în 11

S-A întărit munca in 
REGIONALE

COMISIILE

Romîne de 
impuls unei

înființarea Federației 
Gimnastică a dat un nou 
activități mai organizate atît în cen
trele cu activitate dezvoltată de gim
nastică, cît și în cele rămase în urmă. 
Așa, de pildă, au fost întărite comi
siile regionale prin atragerea în munca 
obștească a unor antrenori, tehnicieni 
și sportivi pr-icepuți, cu dragoste de 
muncă. Apreciem ca pozitive realiză
rile comisiilor regionale Cluj (preș 
Albin Moraru), reg. Stalin (preș. Frede
ric Muhsam), București (preș. Nicolae 
Băiașu), care au reușit să asigure 
gimnasticii o bogată activitate com- 
petițională, organizînd — paralel cu 
aceasta — multiple acțiuni menite să 
mărească rînduri'e practicanților aces
tui sport. In schimb. în alte regiuni 
ca Hunedoara, Suceava și Timișoara, 
munca desfășurată de comisiile 
specialitate nu a fost pe măsura 
sibilităților.

de
po-

s-a 
ie

SUCCESE; DAR SI LIPSURI 
IN SECȚII

Întreaga activitate de gimnastică 
desfășurat în 244 secții (afiliate la 
derație în primul semestru). Dintre a-
cestea, 13 sînt ale cluburilor sportive, 11 
aparțin școlilor sportive U.C.F.S., iar 
restul sî-n-t organizate pe lingă asocia
țiile sportive. Dacă numărul secțiilor ce 
ființează pe lingă asociațiile sportive 
este satisfăcător, nu același lucru se 
poate spune despre ccl al secțiilor din 
cadrul cluburilor. Este regretabil că 
nici jumătate din totalul cluburilor 
sportive nu au secții de gimnastică și 
că la unele dintre cele care au secții 
activitatea este încă destul de slabă. 
De exemplu, la clubul Olimpia Bucu
rești, secția de gimnastică există numai 
pe... hîrtie, iar unul dintre cele mai 
mari și mai puternice cluburi din ța
ră — Rapid .București — nu a înfiin
țat încă secție la acest sport de bază I 
Sînt și cluburi ca C.S.U. București 
care, deși au secții puternice, nu se în
grijesc ca desfășurarea antrenamente
lor să se facă la un nivel corespunză
tor și nu asigură sportivilor condiții 
necesare de pregătire (antrenoare, pia
nist etc.).

Deși unul din obiectivele de bază 
ale F.R.G. a fost sprijinirea înființării 
de noi secții de gimnastică, totuși, în 
decursul anului 1958, preocuparea ă 
fost îndreptată — datorită necesităților 
— spre menținerea și consolidarea sec
țiilor înființate în 1957. O serie de sec-

ții fruntașe ca cele ale asociațiilor 
Strungul-Arad, Steaua Roșie Bacău, 
Luceafărul-Sibiu, au fost lipsite de a- 
portul antrenorilor salariați, iar activi
tatea a f.st dusă în mod sporadic și 
voluntar de către foștii antrenori sala
riați. O greutate în bunul mers al an
trenamentelor.s-a resimțit în activitatea 
mai multor secții: lipsa unor materiale 
necesare ca trambuline semielastice, 
bare paralele, magneziu, ceea ce a fă
cut ca rezultatele înregistrate să fie 
sub măsura posibilităților.

Insuiicientă a fost anul trecut preo
cuparea pentru înliințarea unor secții 
de gimnastică artistica și acrobatica, 
ceea ce face ca în prezent secțiile de 
acest fel să poată ii numărate pc de
gete. Cele existente au avut totuși, o 
bună activitate. Printre ele se află sec
țiile din învățămintul superior (Inst. 
Politehnic — asistentă Cineta Stoe- 
nescu, „Parhcn" — asis-tentă Vic
toria Moldova 
asistenta 
remarcat 
de unele 
și-au dat 
gimnasticii artistice în orașele respec
tive : 
Meta Popescu (Or. 
bara " ' ‘ j
(Cilttj) și altele. In privința gimnasticii 
acrobatice, activitatea este redusă, ea 
rezumîndu-se la unele inițiative în re
giuni. Au fost organizate totuși, unele 
întîlniri între reprezentativele orașelor 
Cluj, Oradea,/Lipova, Timișoara, Arad, 
Tg. Mureș și Orașul Stalin. Este de 
datoria celorlalte comisii regionale să 
se preocupe anul acesta de inițierea 
unor astfel de acțiuni, de înființare de 
noi secții de gimnastică artistică și 
acrobatică

stentă Cine-ta
— asistentă

____ , „Maxim Gorki
Clauui'a Majicicov). Trebuie 
de asemenea, aportul adus 
cadre bine pregătite oare 
contribuția la dezvoltarea

loana Mănescu (București), 
St-ailin), Bar. 

Vass (Arad), ludita Finta

CRESTEREA DE NOI CADRE — 
OBIECTIV PRINCIPAL

Alai mult ca în alți ani, în 1958 a- 
tenția F.R.G. a fost îndreptată îndeo
sebi spre creșterea de noi cadre. La 
aceasta a contribuit și organizarea 
unor competiții de mase (ca Sparta- 
chiada de iarnă a tineretului) sau cu 
caracter de masă (campionatele șco
lare, Cupa Primăverii, campionatele 
R.P.R. pe echipe etc.), prin care au fost 
atrase spre secțiile de gimnastică mul
te elemente tinere și talentate. De ase
menea, activitatea competițională din 
regiuni a fost unul din factorii stimu
lativi ai angrenării maselor în prac
ticarea susținută a gimnasticii (ex. : 
bogatul ca’endar competițional al re
giunii Stalin).

® La sfîrșitul săptăinînii trecute s-au 
desfășurat pe pîrtiile de la Vatra Dor- 
nei o serie de interesante întreceri de 
schi organizate de asociația sportivă 
Voința. La acest concurs, au partici
pat 130 de tineri și tinere de la aso- 
c'ațiile Voința, Silvicultorul, Știința, 
Dragoș Vodă și Comerțul. Proba de 
5 km fond a fost cîștigată de. Andrei 
Tașcaru (Voința), iar la fete în cursa 
de 2 lan pe primul Ioc s-a clasat Vir
ginia Herta (Voința). La coborîre 
juniori a cîștigat Ștefan Șindrilaru 
'(Știința), iar la coborîre seniori Radu 
Ceaicovschi (Voința).

In orașul Cîmpulung Moldovenesc 
s-a desfășurat Spartachiada pionieri
lor $i școlarilor. Probele au fost cîș- 
jtigate de Viorel Catargiu (fond bă-

ieți), Alexandru Enisei 
ieți) si Viorica Filimon

----- CARAGHEORGHE
corespondent

DAN

(coborîre bă- 
(săniuțe fete).

® La concursul 
niș de comisia de 
biu în colaborare 
participat 140 de concurenți. Zăpada 
abundentă, timpul frumos și buna or
ganizare au contribuit la succesul a- 
cestui concurs. La întreceri au luat 
parte 110 elevi din tabăra organizată 
de Ministerul Invățămîntului și Cul
turii cu elevii școlilor medii din Si
biu și 
sacrpți 
Roșie, 
I.A.S.

Iată
începători-, slalom special: 1. H. Fo-

organizat la Pălti- 
schi a orașului Si

cii B.T.E. Sibiu au

Cisnădie, și 30 de schiori con- 
din asociațiile sportive Steaua 

Voința, Știința, Tîmplarul și

rezultatele :

Ancheta noastră
________________piwuuipcu, ue cinici, ia uncie uuini lui- ă *— ------* , .

tari internaționale de tineret. Bineînte-C (*^aP! .)» Șare2, i°10S.e?te bataia dubla 
Ies, pentru ca aceste rezerve să atingă piciorul sting și care, de aseine- 
tm nivel ridicat, aproape dc cel al t.itU-C1}6?’ a s^pcționat greșit, lată
larilor, este nevoie încă de multă mun- Jdal> necesitatea ca pentru handbalul 
că. Dar, începutul s-a făcut și roadele ' sa se realizeze o specializare și 
sînt dintre cele mai bune. Printre tine- /ln arbitraj.
rele, elemente care au înregistrat un țț VASILE DUMITRUB arbitru
serip^salt calitativ se numără: Emi- 
lia Scorțea, Elena Tutan, Heide Maen- ; «. ». « . .
tele, Cristina Dobosan, Ligia Filip,'- kjO^Ulțll UC dCZVOltClYC 
Crisanta Neagu, Ecaterina și Elisa- p 
beta Na-gy, Ecaterina Crăciunsscu, Pe-A ’ pentru dHlbele ÎOCUri 
tre Miclăuș, Alexandru Bugariu, Ce- / J
zar Cernusca. %

Pentru a se mări bagajul deprinderi- < , nx‘stă nenumărate exemple care 
lor dc mișcare în domeniul gimnasticii, ^dovedesc ca un bun jucător de hand- 
pentru a ușura trecerea spre categorii ., 1,1 11 poale fț Și un bun jucător
superioare,’ pentru a se atrage toate de ^^dbal in 7 și invers Este ‘,icpn- 
seețiilc de gimnastică spre o activitate (^stabd faptul ca handbalul in 1 dă 
de performantă, programul concursuri- jucătorilor de handbal tn 7 o buna 
lor de verificare ale tineretului a cu- < pregătire fizica generala și speciala, 
prin= elemente sau exerciții integrale Pcntr‘l aruncarea la poartă etc.,

, till i-i .-i' \iar handbalul în 7 dă jucătorilor de 
hb -r alese, ^adaptate la particu anta- s handbal în 11 finețe in tehnica mî- 
țilc de vîrstă și sex. S-a rezolvat astfel nuirii mingii, în executarea fentelor 

a, etc. Din experiența proprie pot să a- 
• firm că tehnica la handbal în 11 
r crește foarte mult după practicarea

țilc de vîrstă și sex. S-a rezolvat astfel 
una din problemele care frămînta dc 
multă vreme pe tehnicienii noș-tri, și 
care privește fcliil în care trebuie în- 4 joarie mult duna practicarea

, . . .. .. . , . ,, . Jhandbalului în 7 î-i sezonul de iarnă.ceputa pregătirea tmeretulm. Rezuha- ,1 două jocun să cmsli_
tele au arătat că însușirea de mișcăn )tu,e un cMu C0)Urjbuind -m
grele se poate face paralel cu formarea ) același timp la creșterea calitativă a 
unei ținute corecte în mișcările simple. J handbalului în 7, cit și în handbalul 

Mim inwpcru V'1 lI- ° deosebită importanță trebxie
MAKIA lorităLU Ifacordată handbalului în 7 în școlile

antrenor federal de gimnastica <dg {oalg g,adele Eslg jwd sporHu 
ELENA MATEESCU C care se pretează cel mai bine din

Popescu (Dinamo) a evitat atacul apărătorului și trage la poartă din plon
jon. Fază din jocul Dinamo București-Selecționata orașului București (tine

ret) disputat duminică în sala Floreasca in cadrul turneului fulger 
(loto: I. Mihăică)

medie Nr. 2); 2.
Medie Nr. 2);

R.zokos (Școala
Schuster (Șe.

Copii (4 ani), slalom special: 
Trull: 2. H. Hiemesel;

începătoare slalom special: 1. 
gitte Lissaj; 2. Hilde Roth;

Fond copii sub 14 
tior; 2. V. Schuster;

Fond junioare : 1.
2. Gertrude Schultz;

Fond juniori: 1. H.
Schuster;

Seniori consacrați,
1. Hans Schuler (Steaua Roșie 
biu); 2. H. Kaiss (Steaua Roșie Si
biu);

Senioare consacrate, slalom special: 
1. Miri Volker (Știința); 2. Herta 
Kremer (IAS);

Juniori, slalom special: 1. H. Hen
sel (Voința); 2. R.; Schumer (Voința).

I. lONESCU-corespondent

1. B.

Bri-

Pas-

Petri Heidrum;

Fabritius; 2. R.

slalom special;
Si-

produce su- 
echipelor în 
bază gene- 

iar toamna, 
s-ar pune 

s-ar în-

Fără a neglija handbalul în 11, 
trebuie să aducem la nivelul acestuia 
și handbalul în 7. Aceasta este după 
părerea mea problema principală. Ea 
poate fi rezolvată prin : alegerea unui 
sistem competițional cît mai bine a- 
----------- ■------------- decvat, pregătirea 

temeinică în sec
țiile pe ramură de 

. sport. In ceea ce 
privește sistemul 

competițional (co
respunzător actualmente în linii ge-. 
nerale) propun :

pentru handbalul în 11 : turul în 
lunile aprilie—iunie iar returul în lu
nile august—octombrie;

pentru- handbalul în 7: toamna 
(septembrie-noiembrie) fazele raio
nale, iarna (decembrie—februarie) 
faza finală.

In acest fel nu s-ar 
prapuiieri în pregătirea 
sensul că pregătirea de 
rală s-ar asigura vara, 
cînd la handbalul în li
problema menținerii formei, 
cepe lucrul specific pentru handbalul 
în 7. Nu consider că ar fi indicată 
disputarea uneia din fazele câmpie 
natului de handbal în 7 în timpi, 
verii. La întrebarea: CU CE SA 
ÎNCEPEM ? aș răspunde: cu hand
balul în 11, deoarece acesta asigură 
sportivului o pregătire și o dezvol
tare fizică generalii armonioasă, în
sușirea unor procedee tehnice de bază 
care sînt utilizate și în handbalul în 
7, precum și o viziune a jocului în- 
tr-un spațiu mai mare decît la hand
balul în 7. Problema specializării sau 
a participării unui jucător la ambele 
jocuri trebuie lăsată la latitudinea 
sportivului. In ceea ce privește arbi
trajul, cred că un arbitru care cu
noaște bine regulamentul poate arbi
tra foarte bine și în handbalul în 11 
și în cel în 7.

VASILE SIDEA 
maestru al sportului

I (masculin) și SLifPIA (feminin)
turneul fulger
Olimpia a cîștigat la’ limită în fața e- 
chipei feminine de tineret 2—1 (2—1) 
care a jucat cu ambiție și ne-a dat 
multe speranțe pentru jocurile din 
„CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI". 
In vervă de joc, în atac, dinamoviștii 
au cîștigat și la Rapid cu 10—3 
(4—1). O frumoasă victorie au rea
lizat componență echipei de linei et 
(băieți) în fața echipei Titanii: 8—4 
(4—3) prestînd un joc mult aplaudat 
de spectatori. In continuarea progra
mului, Olimpia (feminin) a întrecut 
Cetatea Bucur cu 4—2 (3—0). Rapid 
a terminat la egalitate cu Titanii: 5—â 
(4—3), iar Dinamo a învins echipa 
de tineret cu 21—11 (8—2) într-un
meci în care ambele echipe au arătat 
o valoare mai ridicată ca în evoluțiile 
lor anterioare. In ultimul joc, Ceta
tea Bucur a întrecut echipa feminină 
de tineret cu 9—5 (5—2). Astfel, la 
băieți turneul a fost cîștigat de Di
namo. cu 6 pt., urmat de Tineret 
București 4 pt., Rapid 1 pt. și Titanii 
1 pt.; iar la fete de Olimpia cu 
urmată de Cetatea Bucur 2 
Tineret București 0 pt.

Turneul-fulger a constituit o 
verificare a echipelor noastre si 
ajuta și la definitivarea loturilor care 
ne vor reprezenta la „CUPA ORA
ȘULUI BUCUREȘTI". O excelentă 
impresie a lăsat-o echipa D’namo 
București și acest lucru nu poate de
cît să ne bucure mai ales acum în 
pragul turneului internațional și al 
celui de al doilea joc din „CUPA 
CAMPIONILOR EUROPENI" pe care 
Dinamo îl va susține la București (28 
ianuarie) în compan’a echipei Dulia 
Fraga. îmbucurătoare a fost și com
portarea echipelor de tineret (băieți 
și fete), precum și a echipei Olimpia, 
care s-a prezentat în real progres, a 
jucat cu multă fantezie deși n-a 
realizat scoruri mari. In conclu
zie, un turneu-fulger foarte util 
pentru tehnicienii care pregătesc echi
pele noastre în vederea participării la 
apropiatul turneu internațional „CU
PA ORAȘULUI BUCUREȘTI".

Organizat în scopul pregătirii 
verificării ech’pelor care ne vor 
prezenta în „CUPA ORAȘULUI 
BUCUREȘTI", turneul fulger de 
handbal redus a programat duminică 
după-arniază... 
rat „record" 
spectatori. Intr-adevăr, 
ca a fost 
ză încă 
care și-o 
Așa cum 
București 
vată echipelor masculine, iar Olimpia 
a ocupat primul loc în clasamentul 
feminin.

In primul joc, Dinamo a întrecut 
categoric Titanii: 8—0 (5—0), ară- 
tînd o formă deosebită. Un joc fru
mos, spectaculos și eficace au prestat 
și jucătorii echipei de tineret a ora
șului București, care au învins for
mația Rapid cu 7—4 (3—3). Fără să 
sc întrebuințeze Ia max’mum (dat 
ItiptUd. uneori destul de mult pentru 
realizarea unui scor mai mare),

și 
re-

9 partide. Un adevă- 
de jocuri, dar și de 

sala Floreas- 
plină și acest fapt sublinia- 

o dată larga popularitate pe 
cucerește handbalul de sală, 
era de așteptat, Dinamo 
a cîștigat întrecerea rezer-

4 pt.,
nt. si

bună 
el va



NOTE, ȘTIRI DE FOTBAL Ciclismul nostru in 195s
Centre de copii și juniori

Una din preocupările conducerii e- 
chipei Dinamo Obor se îndreaptă spre 
problema tinerilor jucători. Intr-o dis
cuție cu antrenorul acestei echipe, Gică 
Niculae, acesta ne spunea că în viitor 
se va pune un accent deosebit pe or
ganizarea de centre de copii și juniori 
la baza sportivă din fața Gării de Est, 
cu scopul de a atrage cît mai mulți 
copii din cartier spre o activitate spor
tivă organizată. Asemenea centre au 
mai funcționat pe terenul din Obor și 
au dat rezultate satisfăcătoare. Anul 
acesta dinamoviștii vor da o și mai 
mare amploare acestei activități menite 
să asigure echipei cadre dintre elemen
tele de cartier.

Inițiativa este bună. Probabil că și 
alte echipe procedează astfel. Dacă nu, 
ie îndemnăm s-o facă neîntîrziat pen
tru că asemenea centre de copii s-au 
dovedit deosebit de utile. Ele consti
tuie un izvor nesecat de elemente ti
nere talentate, cu care echipele de fot
bal își pot crea formații de copii și ju
niori și își asigură cadre pentru lotu
rile fruntașe.

O dată inițiate însă, acestor centre 
trebuie să li se asigure continuitate» 
echipament sportiv suficient (mai ales 
mingi) și instructori sau antrenori din 
cei mai buni, dacă e posibil cu specia
lizare în probleme de instruire cu t:- 
nerii jucători. Este foarte important ca 
de la început copiii să primească o

bună îndrumare, să învețe corect fot
balul, să-și însușească corect deprinde
rile tehnice. Altfel, cum s-a întîmplat 
de atîtea ori, vor ajunge jucători cu 
defecte esențiale greu de corectat la 
o vîrstă mai înaintată (p. g.).

Antrenament pe... viscol

Fotbaliștii echipei arădene U.T.A. 
și-au început sîmbătă antrenamentele, 
deși vremea nu prea era favorabilă. 
Viscolul nu i-a împiedicat să se pregă
tească timp de 30 de minute pe pista 
stadionului din Arad sub supraveghe
rea antrenorului C. Braun. După în
călzire, textiliștii au luat parte la jocuri 
cu mingea medicinală. Prezenți: Co
man și Necula- portari; Sziics, Seres, 
Capaș, Farmati și Molnar-fundași; 
Petschovski, Koczka, Merle, Pîrcălab- 
halfi; /urcă, Igna, Țîrlea, Mețcas, Tău- 
cean, Budai, Szoher și Gal-înaintași. 
De remarcat că Necula și Pîrcălab sînt 
juniori, iar Molnar (care a și jucat în 
meciul cu C.C.A.), Budai și Merle 
și-au terminat de curînd stagiul mili
tar. Antrenamentele arădenilor vor con
tinua, mărindu-și progresiv intensita
tea .și durata (peste 10 zile vor dura 
90 minute), și vor fi completate treptat 
cu jocuri de pregătire. Primul la 15 fe
bruarie (cu o echipă de categorie B), 
al doilea la 22 februarie (tot cu o for
mație de B), iar la 1 martie cu Jiul 
Petroșani.

In ce privește echipele A.M.F..F.A. 
și C.F.R. din Arad, acestea își încep 
astăzi pregătirile. (ST. WEINBERGER, 
corespondent).

I. Concluzii pe marginea alergărilor
pe șosea

Pentru ciclismul romînesc anul 1958 a fost bogat în competiții interne 
internaționale. Cicliștii noștri au realizat în sezonul anului 1958 un pro

gres, concretizat atît în concepția mai combativă pe care au adoptat-o in 
desfășurarea competițiilor, în mediile orare din ce în ce. mai mari cu care 
au parcurs distanțe 
nute

Ș>

în competițiile

ALERGĂRILE

apreciabile, cit 
internaționale.

PE ȘOSEA

Și în rezultatele mereu mai bune obți-

0 reuniune pugilistică 
reușită

Duminică dimineața, sala asociației 
sportive l.S.L». din calea Ber? t
din nou arhiplină. Aproape 1000 spec- 
tori au lost martorii unor inifcre^u-.x.o 
dispute de box. IATA CITEVA RE
ZULTATE TEHNICE: Juniori: st. Bă
lan (Grivița Roșie) meci nul cu I. Tu- 
dese (ISB); C. Zamfirescu (Cet. Bucur) 
b.p. D. Enache (Titani); Gh. Vasile 
(Semănătoarea) b.p. V. Zgondea (ISB); 
I. loniță (Pasteur) b.p. M. Nicoară (Cet. 
Bucur); V. Balmuș (Cet. Bucur) meci 
nul cu V. Lăzărescu XICI); M. Crețu 
(ICF) b.p. D. Stelian (ICI). seniori, 
C. Simion (Cet. Bucur) b’.p. D. Tudor 
Grivița . Roșie); (Romeo Șerbain (Grivița 
Roșie) b.p. V. Barbu (Pasteur); A. Ci >- 
că (Cet. Bucur) b.p. V. Dumitrache (Di
namo); Cornel Rusu (Știința) b.p. M. 
Ufn-că (Constructorul).

N. TOKACEK — coresp.

Primele pregătiri la Steagul roșu

Echipa din Orașul Stalin a început 
ieri preparativele pentru viitorul sezon, 
sub conducerea antrenorului S. Ploeș- 

1 teanu. Locul de desfășurare: Poiana 
Stalin. Aici sînt planificate 7 ședințe 
de antrenament, cu accent pe pregăti
rea fizică. Planul de pregătire prevede 
13 jocuri cu echipe de categorie infe
rioară, 6 cu echipe de categorie B și 3 
cu echipe de A (în proiect: cu Progre
sul, Petrolul și U.T.A.). Lotul de jucă
tori este același din toamnă, la care 
însă e probabil să se adauge un por
tar
(GH. MĂZGÂRE AMU, corespondent)

socotim că și această experiență pre
țioasă, acumulată în sezonul anului 
1958, trebuie valorificată în 1959. După 
cum sîntem informați, federația de 
specialitate merge pe acest drum și 
roadele nu vor întîrzia să se arate.

Evidențierea elementelor tinere este 
un alt aspect relevat de sezonul com- 
pețițional al anului 1958. Cu acest 
prilej s-au impus o serie de cicliști ti
neri de valoare printre care și juniorul 
Ion Stoica. Mergînd pe linia promo-, 
varii cu curaj a cadrelor tinere în lo
turile republicane, federația de ciclism 
l-a selecționat pe tînăriil Ion Stoica 
în lotul care se) pregătește pentru a 
Vl-a ediție a „Turului Egiptului".

Ciclismul romînesc a fost reprezen
tat în anul 1958 la 4 competiții inter
naționale de amploare desfășurate peste 
hotare; „Turul Egiptului", 
Păcii", „Turul Bulgariei", 
Iugoslaviei".

„Cursa Păcii" a însemnat 
mare succes repurtat de ciclismul ro
mînesc în sezonul trecut. Echipa re
prezentativă a R. P. Romîne s-a clasat 
pe locul IV (după formațiile U.R.S.S., 
R. D. Germane și Olandei), înaintea 
reprezentativelor Poloniei, Belgiei, An
gliei, Franței, Bulgariei, Iugoslaviei, 
Danemarcei, Cehoslovaciei, Italiei, R. 
F. Germane, Ungariei, Austriei, Fin
landei, Suediei și Luxemburgului. Dacă 
adăugăm și faptul că am fost doar la 
un pas de a obține o performanță și 
mai strălucită (locul 111) punem și 
mai bine în evidență valoarea repre
zentativei noastre. Acest succes a fost 
confirmat apoi și în „Turul Bulgariei" 
și ,,Turul Iugoslaviei", unde alergătorii 
noștri-fiu probat din nou saltul valoric 
pe care l-au înregistrat.

Ceea ce trebuie să desprindem este 
în primul rînd faptul -că anul trecut 
reprezentativele noastre au fost mult 
mai omogene și că au luptat cu toate' 
resursele. Ce a dus la aceste îmbunăm 
tățiri ? In primul rînd faptul că aler
gătorii noștri au privit altfel activity-’ 
tea de pregătire Î11 cadrul loturilor și 
apoi faptul că juniorii au asaltat cu 
insistență și cu îndreptățite justificări 

'pozițiile consacraților. Primenirea con-î 
tinuă a loturilor (prin promovarea ti< 
nerilor care s-au dovedit la înălțimea 
valorii foștilor titulari) va crea și îri 
viitor o emulație puternică în rindul 
fruntașilor ciclismului, obligîndtt-i să 
pună in valoare toață gama cunoștiri-: 
țelor. Avînd în vedere că ne aflăm 
doar la începutul cotiturii făcute 
ciclismul nostru trebuie să socotim 
foarte bune primele rezultate.

Crearea iotului de tineret este 
pas important făcut de F.R.C. pe 
cest drum. Sarcina antrenorilor care 
pregătesc acest lot este aceea de a-i 

pe alergătorii tineri la valoarea 
fruntașilor pentru a crea ciclismului 
romînesc cît mai multe cadre valoroase» 
Firește, un rol de bază în progresul ci-, 
clismului îl joacă pregătirea conștiin
cioasă efectuată în cadrul secțiilor de) 
ciclism din cluburi și asociații sporti
ve. Imbinînd armonios elementele teh
nice și tactice noi cu experiența pro
prie, antrenorii pot și trebuie să con
tribuie la realizarea unui proces știin
țific de pregătire. In acest sens este 
nevoie ca federația romînă de ciclism 
să inițieze schimburi de experiență în
tre antrenorii diferitelor cluburi și 
asociații pentru a contribui la ridica
rea calificării antrenorilor mai tineri 
sau mai puțin experimentați.

H. NAUM

competițiile pe , circuit, de realizarea 
linei rezistențe în regim de viteză spe
cifică' acestor sufocante întreceri (rit
mul este mult mai rapid și mai variat 
decît în obișnuitele concursuri pe șo
sea), de obișnuirea ' cicliștilor cu ru
lajul pe străzi cu multe intersecții, vi
raje scurte; etc. .Toate acestea au con
stituit puncte de plecare în pregătirea 
efectuată de alergători între o compe
tiție și alta și vor însemna, fără în
doială, o experiență pozitivă în activi-.

cicliștii au parti-sezonul trecut
la cele trei tradiționale canipio- 
republicane: semifond, fond și 
fond. Primele două întreceri au 
o caracteristică comună : s-au 

desfășurat pe circuit. Această caracte
ristică constituie o noutate în activi
tatea ciclismului romînesc și ea a a- 
vut darul să contribuie efectiv la creș
terea nivelului calitativ al pregătirii

In 
cipat 
nate 
mare 
avut

desfășurat pe circuit. Cițiva 
care a agitat întreg lotul

£ p

„Cursa
„Turul

primul

lmagine de la campionatul republican de fond 
cicliști au făcut o nouă tentativă de evadare

de participanți 

tatea antrenorilor care vor pregăti Io-, 
tul nostru de rutieri pentru Jocurile 
Olimpice de la Roma, Ceea ce se im
pune este programarea cît mai multor 
concursuri pe circuit în anii 1959 și 
1960.

„Turul ciclist al R.P.R." nu a pre
zentat noutăți și despre el vom mai 
vorbi la capitolele „trasee" și „pârtiei 
pare cît mai valoroasă la competițiile 
de lung kilometraj".

Anul 1958 a fost un an bogat și în 
cempetiții interne cu participarea ci
cliștilor din străinătate. La „Cursa 
Munților", „Circuitul regiunii Stalin" 
și „Cursa Victoriei" alergătorii ro- 
mîni au evoluat în compania cicliș
tilor de peste hotare. Vizita pe care 
ne-au făcut-o cicliștii de la Dozsa 
Budapesta, Gwardia Varșovia („Cursa 
Munților"), Flota Gdynia, Dubla Brno 
(„Cursa Jdictoriei"), Hristo Botev — 
Varna, Sel, Budapesta și reprezentativa 
B a R, Cehoslovace, Partizan Belgrad 
(Circuitul regiunii Stalin) a însemnat 
prilej pentru un eficace schimb de ex
periență, o posibilitate de verificare a 
alergătorilor tineri în competițiile in
ternaționale. Cu prilejul acestor între
ceri ca și cu acela al altor competiții 
de amploare („Cursa Scînteii", „Cupa 
UCECOM" ș.a.) s-a putut verifica po
tent; Iul alergătorilor noștri fruntași și 
al generației tinere, s-a putut race un 
serios pas înainte. Alergările de fond 
cu participarea alergătorilor străini 
prezintă avantajul că permit verifica
rea unui lot mai mare de cicliști și că 
stimulează inițiativa tuturor echipelor 
care-și fixează ca reper întrecerea for
mațiilor de peste hotare. Iată de ce

alergătorilor. Cicliștii 
competiții 
condițiile 
cursurile 
mondiale 
torilor la acest gen de competiție a 
ridicat în fața tehnicienilor o serie de 
probleme. Este vorba în primul rînd 
de schemele tactice pe care trebuie să 
le cunoască alergătorii pârtiei panți în

s-au întrecut în 
circuit, adică în 
desfășoară con- 
și campionatele

oficiale pe 
în care' se 

olimpice 
de fond. Participarea a’lergă-

Primul concurs de natație al anului
Numeroase elemente tinere la startul probelor —

Duminică seara, bazinul acoperit 
Floreasca a găzduit primul 

.s de natație al anului, orga
nizat de comisia orășenească Bucu
rești în cinstea „Centenarului Uni
rii". Sportivii invitați la întreceri — 
înotători, săritori de pe trambulină, 
jucători de polo și o formație de înot 
sincronizat — au 
cută numeroșilor 
lespectatori.

Deși programat 
în comparație cu 
cursul a prilejuit cîteva rezultate 
bune. Așa sînt timpurile reușite de 
Adrian Nicolau (54,3—66,66 m. 
bras), Cornel Georgescu (21,1—33,33 
m. liber), Miki Zager (24,4—33,33 m. 
fluture), Anca Trohani (49,7—66,66 
m. liber) și Anca Demetrescu (62,7— 
6țh66 m. bras). Un alt fapt îmbucu
rător, pe care ne grăbim să-l con
semnăm în rîndurile de față, l-a con
stituit abundența pe programul între
cerilor a probelor de copii, fie pe dis
tanța de 33,33 m. (copii pînă la 12 
ani), fie pe cea de 66,66 m. (copii 
între 12 și 14 ani). Și-a făcut loc, 
în sfîrșit, în concepția antrenorilor 
bucureșteni o nouă mentalitate și a- 
tiume aceea de a recruta în secțiile 
lor numeroase elemente tinere, vi
itoarele cadre de performanță ale nata- 
tiei noastre. Rezultatele tehnice: 
BĂIEȚI: 33,33 m. liber: 1. C. Geor
gescu (C.S.U.) 21,1; 2. E. Mohora 
(cl. șc.) 23,2; 3. Gh. Malarciuc (cl. 
șc.) 23,8; 33,33 m. spate: 1. A.
Rothstein (C.C.A.) 33,4; 2. I. Preda 
(S.S.E.) 34,9; 3.M. Haiducu (C.C.A.) 
35,5 ;
(Rec.) 24,4: 2. 
30,2; 3. Al.
33,33 m. bras: 1. G. Săruleanu (cl. 
sc.) 29,6; 2. I. Kende (S.S.E.) 29,9; 
3. E. Dinescu (C.C.A.) 32,4; 4x33,33 
m. liber: 1. Clubul școlar I 1:36,0; 
2. Clubul școlar Ii’ 1:43,1; 3. Șc. 
sport, de elevi 1:59,6; 66,66 m. liber: 
1. D. Berger (cl. șc.) 47,9; 2. E. Wal- 
kai (cl. șc.) 49,3; 3. D. Lăzărescu 
(Cet. Buc.) 52,2; 66,66 m. fluture: 
1. M. Bucurescu (cl. șc.) 58,6; 2. A. 
Cristofor (C.C.A.) 61,7; 3. M. Gudov 
(S.S.E.) 63,4; 66,66 m. bras': 1. A. 
Nicolau (Gloria) 54,3; 2. S. Constan-

oferit o seară plă- 
spectatori și... te-

mult mai devreme, 
anii anteriori, con-

.33,33 m. fluture: I. M. Zager
VI. Morarii (cl. șc.)
Vinea (C.C.A.) 31,2;

de 
ca

tinescu (Cet. Buc.) 60,6; 3. C. Ra
dulescu (S.S.E.) 61,5; 100 m. liber:
1. A. lonescu (Voința) 1:03,4; 2. 1.
Măriuță (C.S.U.) 1:05,9; 3. C. Măr- 
culescu (Cet. Buc.) 1:06,4; 100 m.
spate: 1. C. Mocanii (Rapid) 1:15,4;
2. R. Lucian (cl. șc.) 1:19,4; 3. R. 
lonescu Pleșești (Cet. Buc.) 1:20,3; 
100 m. fluture: 1. I. Nagy (C.C.A) 
1:13,8; 2. V. Medianu (Cet. Buc.) 
1:17,7; 3. Șt. Mihai (Cet. Buc.) 1:21,3; 
100 m. bras : 1. A.
T. Rînea (Spartac) 1:21,6; 3. V. Ște- 
fănescu (C.S.U.) “ ——-
33,33 m. liber; 1. I. Damian (cl. șc.) 
27,8; 2. E. Lucker (Constr.) 28,3; 3.
l. Florea (cl. șc.) 28,5; 33,33 111.
spate: 1. A. Livezeanu (C.C.A.) 
34,3; 2. S. Dobreanti (C.C.A.) 37,1;
3. G. Tărnăceanu (cl. șc.) 38,3; 33,33
m. fluture : 1. I. Dumitrescu (Constr.) 
36,7; 2. A. Mărdărescu (C.C.A.) 38,2;

Oanță 1:16,6; 2.

1:22,9; FETE:

Concursul Pronosport nr. 4, etapa 
din 25 ianuarie 1959, programează 8 
întîlniri din cadrul 
italian și 4 întîlniri 
francez.

/. Genoa—Juventus 
Gazdele au o sarcină dificilă mai a- 
les după înfrîngerea suferită dumini
ca trecută acasă. Aceasta nu înseam
nă însă că nu ar putea să se reabili
teze în dauna lui Juventus. Pronostic: 
1 și 2.

II. Lazio—Internazionale (camp, ita
lian). Joc greu pentru echipa gazdă, 
mai ales că Inter 
cursă de urmărire a 
tic: 2 ș; X.

III. Torino—Roma 
Cu toate eforturile 
chipa, gazdele au

campionatului
din campionatul

(camp, italian).

se află în plină 
liderului. Pronos-

(camp, italian). 
de a-și întări e- 
pierdut duminică 

la scor continuînd a se afla pe ulti
mul loc. Roma a reușit un prețios re
zultat de egalitate în compania 
Florentinei, astfel că nu este exclus 
ca să obțină victoria și în acest joc. 
Pronostic: 2.

IV. Alessandria—Sampdoria (camp, 
italian). După victoria în deplasare 
realizată duminică de oaspeți nu este 
exclus ca și acum ei să înregistreze 
un rezultat bun, mai ales că gazdele

3. I. Vidican (cl. șc.) 41,0; 33,33 
bras: 1. A. Kraus (C.S.U.) 31,9;
A. Davidovici (Constr.) 33,1;- 3. 
Gelber (cl. șc.) 35,2; 4x33,33

m.
2. 

M.
------- .... T„, ----- ------- m. 
mixt : Constructorul I 2:43,6; 66,66 m. 
'liber: 1. A. Trohani (Rec.) 49,7; 2. 
M. Dumitrescu (cl, șc.) 55,8; 3. M. 
Gluzacov (cl. șc.) 58,3; 66,66 m. 
spate: 1. I. Tărnăceanu (S.S.E.)
70,1 ; 2. E. Hidan (S.S.E.) 1:12,1; “ 
M. Clunescu (cl. șc.) 1:15,2; 66,66 m. 
bras: 1. A. Demetrescu (Spartac) 
62,7; 2. C. Sever (C.C.A.) 66,9; 3. 
A. Dumitrescu (C.C.A.) 71,0; 100 m. 
spate: 1. II. Tincoca (C.C.A.) 1:20,6; 
100 ni. bras: 1. Sanda Iordan (Di
namo) 1:32,0 : 
(C.S.U.) 1:33,8;
1. Emilia Lupii (Rapid) 31,38 p.; 
Viorica 
băieți : 
POLO :
(2-1).

3.

2. H. Boicehovski 
SĂRITURI FETE:

2. 
Kelemen (C.S.U.) 29,98;

A. Rotman (Rec.) 41,40;
Cetatea Bucur—C.S.U. 4-3

B

/

onosporl
se află la periferia clasamentului. 
Pronostic: 2 ș; X.

V. Triestina—Padova (camp, 
lian). Aflată pe ultimele locuri 
clasamentului, echipa gazdă va 
ta să obțină cele două puncte, 
altfel dumin’că, cu toate 
dut, a reușit să înscrie 4 
nostic : 1.

VI. Lanerossi—Udinese 
lian). Cu tot meciul nul 
fața lui Milan, oaspeții nu prea 
șanse la Vicenza unde în ultimele e- 
tape gazdele au cîștigat toate întîlni- 
rile. Pronostic: 1.

VII. Bari—Spăl (câmp. italian). 
Ambele echipe au cîștigat duminică 
în deplasare. In mod normal gazdele 
trebuie să cîștige această întîlnire 
deoarece nu au o situație prea stră
lucită în clasament. Pronostic 1 și X.

VIII. Milan—Bolognă (camp, ita
lian). Gazdele au prima șansă în a- 
jCeastă întîlnire. Nu 
răm însă faptul că 
parare foarte bună

z țo
ale 

cău-
De 

piercă a 
goluri. Pro-

C câmp. 
obținut

ita- 
în 
au

meci egal. Pronostic: 1., și X.
IX. Sedan—Marseille (camp, fran

cez). lată o întîlnire unde învingăto- 
tul nu este greu de văzut. Nu încape 
nici o discuție că Sedan va 
cele două puncte: Pronostic: 1.

X. Strasbourg—Sochaux 
francez). Un joc deschis în care vi 
toria poate reveni 
reia din cele două 
seama de valoarea 
și 2.

,Y«. Lțjon—Lille 
Gazdele au prima

obține

( canin

foarte b’ne îiecă 
echipe dacă ținem 
lor. Pronostic: 1

ttn 
a-

mii în bani. Deasemenea, toate va
riantele cu „0" rezultate participă la 
tragerea din urnă a motocicletei care 
se acordă la fiecare concurs.

342.718 LEI REPORT 
LA PRONOEXPRES

trebuie să igno- 
oăspeții au o a- 
și pot realiza un

(câmp. francez). 
șansă în această 

întîlnire însă nu este exclus ca oas
peții să obțină un rezultat egal. Pro
nostic: 1 ș; X.

XII. Monaco—Rennes (camp, fran
cez). După înfrîngerea suferită pe 
teren propriu, nu vedem cum Rennes 
ar putea obține un rezultat favorabil 
la Monaco care știe să joace foarte 
bine acasă. Pronostic: 1 și ca 
priză X.

® Rețineți I Și la acest concurs 
riantele cu „O" rezultate primesc

După cum ați putut remarca, noul 
sistem de premiere la concursurile 
Pronoexpres satisface din . plin marea 
masă a jucătorilor și în special a 
cîștigătbrilor. De la primul concurs 
în care a fost folosit acest sistem, 
valoarea premiilor la categoriile 
VI a crescut simțitor.

Nu uitați / Astăzi este ultima 
cind puteți depune buletinele la 
cursul Pronoexpres nr. 3 care 
nește cu un report de 342.718 
Depuneți cît mai multe buletine la a- 
cest concurs. Vă măriți șansele de 
premiere.

© Tragerea • din urnă a concursului 
Pronoexpres nr. 3 va 
miercuri 21 ianuarie 
sala din str. Doamnei

Vși

zi 
con- 
por- 
lei.

avea loc mîine 
la ora 19 îri
nr. 2

sur-

va- 
pre-

Rubrică redactată 
Pronosport.

de I. S. Loto-



Despre unele succese 
din activitatea la 

)

Anul 1958. a pus în fata Federației 
Rotnîne de Tir sarcini deosebit de im
portante. Era nevoie de un efort sporit 
pentru întărirea bazei organizatorice, 
pentru atragerea niasrior largi de oa
meni ai muncii în practicarea acestui 
sport și pentru întărirea și creșterea 
prestigiului internațional câștigat de ti
rul din țara noastră. Rezultatele obți
nute ne arată că tirul a făcut un pro
gres evident, că în momentul de față 
ne situăm printre primele țări în ierar
hia mondială. Pe plan intern, s-a în
tărit și s-a dezvoltat activitatea orga
nizatorică, au fost create condiți mai 
bune începerii unei activității de mase, 
lucru reflectat de participarea a peste 
4CO.OOO tineri și tinere în concursurile 
de tir din cadrul Spartachiadei de vară 
a tineretului și a diferitelor concursuri 
organizate de către federație. Din a- 
ceste concursuri au ieșit la iveală multe 
elemente tinere și talentate ca Toth 
Gavrilă (Arad), Cleopatra Alexandru 
(Buc.), Gh. Predescu (Ploești), N. 
Coman (Buc.) și alții, unii dintre ei 
doborînd chiar recordurile R.P.R. de
ținute de trăgători consacrați. Toți 
acești tineri au și fost selecționați pen
tru lotul de tineret al țării. Lărgirea 
bazei de mase o dovedește și faptul 
că în prezent există 470 de secții de 
tir în care activează un număr de 
10.000 de trăgători.

Toate aceste succese au fo6t posibile 
datorită și sprijinului pe care federația 
l-a primit din partea comisiilor locale 
de tir, comisii care au muncit cu sîr- 
guință pentru întărirea secțiilor din 
cadrul asociațiilor și cluburilor sportive. 
In această direcție merită să fie evi
dențiate comisiile regionale și orășe
nești București, Iași, Stalin, Hunedoara 
etc., secțiile de tir din cluburile și 
asociațiile sportive C.F.R. Cluj, CSMS 
Iași, Voința București, Cetatea Bucur, 
C.S.U. Buc., U.T.A., Voința Orașul 
Stalin, Proiectantul București, C.F.R. 
Grivița Roșie și altele.

Din punct de vedere al ridicării ni
velului tehnic al trăgătorilor noștri 
fruntași, al saltului calitativ pe care 
aceștia trebuiau să-l dovedească la 

• campionatele mondiale de la Moscova, 
putem spune că marea majoritate, a 
acestora au confirmat așteptările și 
prin comportarea lor au obținut victorii 
de prestigiu mondial. La obținerea per
formanțelor au contribuit îndeosebi 
numeroasele concursuri organizate pe 
plan intern, concursuri care au avut 
menirea să ne arate stadiul de pre
gătire al sportivilor fruntași. De foarte 
mare ajutor au fost campionatele in
ternaționale ale țării noastre, unde 
trăgătorii romîni au făcut cunoștință 
pentru prima dată cu noile ținte pe 
care urmau să tragă la mondiale și cu 
trăgători valoroși din 7 țări din Europa 
și America Latină. In aceeași perioadă, 
sportivii romîni și-au măsurat forțele 
cu trăgătorii maghiari la proba de 
talere, iar pe plan intern au fost or
ganizate multe concursuri la care au 
participat și trăgătorii fruntași. Dintre 
acestea enumerăm „Cupa Dinamo", 
„Cupa Victoriei", campionatele indivi
duale ale Capitalei, concursul regiunii 
Cluj, „Cupa Metalurgistului", /Cupa 
S.P.C." etc.

Competiția care ne-a adus însă cele 
mai mari satisfacții au fost campiona
tele mondiale. Pentru prima dată țara 
noastră a participat la acest concurs 
cu un lot numeros, care față de nivelul 
ridicat al competiției, a avut o com
portare meritorie. Din cele 39 de probe 
pe echipe și individuale, sportivii noș
tri au participat la 30 dintre ele, cu-

I
lnterpreții filmului ( 
„Allo?... ați greșit numărul” ) 

c în mijlocul sportivilor r

Clubul sportiv Dinamo București / 
organizează miercuri 21 ianuarie / 
1959 orele 19 în sala de festivi-'? 
tați din șos. Ștefan cel Mare nr. 43, C 
o întîlnire între sportivii din Ca-/ 
pitală și in'terpreții și realizatorii j 
filmului românesc „Allo?... ați gre-ț 
șit numărul 1“ / 

cerid două titluri de campioni mondiali 
prin Constantin Antonescu și Marin 
Ferecatu, 6 medalii de argint și 7 me
dalii de bronz. Țara noastră a ocupat 
locul 4 în clasamentul pe națiuni, după 
U.R.S.S., S.U.A. și Finlanda și înaintea 
unor țări cu tradiție în tir (Ungaria, 
Suedia, Franța etc.). Un alt concurs 
cu rezultate deosebit de semnificative 
a fost campionatul individual al 
R.P.R. El a avut darul să contribuie 
la obținerea unor performanțe valo
roase, unele dintre ele superioare 
chiar actualelor recorduri mondiale. 
Așa este cazul la proba de 3X30 
focuri armă liberă calibru redus juniori 
cu 850 p. (actualul record mondial 
849 p.) iar la armă liberă calibru re
dus 3X30 focuri senioare, Marieta Lie
ber cu 854 p. a întrecut cu 3 puncte 
actualul record mondial. Merită să 
scoatem în evidență rezultatele valo
roase și constante la pistol viteză ale 
lui Ștefan Petrescu, care a obținut în 
anul trecut de patru ori 589 p.

Valoarea ridicată a tirului nostru1 
este confirmată și de faptul că trăgă
torii romîni au obținut în anul trecut 
patru recorduri mondiale, 53 de recor
duri R.P.R. la seniori și 20 recorduri 
ale țării la juniori. Aceste rezultate 
dar mai ales realizatorii lor au avut 
și darul să combată o serie de teorii 
cu totul lipsite de temei, prin care a- 
podogeții lor susțineau că muncitorii 
nu ar fi în stare, chipurile, să obțină 
performanțe în tir, că acest sport se 
pretează de minune doar intelectuali
lor. Teoria a fost spulberată de rezul
tatele pozitive obținute de către tinerii 
muncitori care au fost selecționați în 
lotul reprezentativ.

Fără îndoială însă că rezultatele ar 
fi putut fi și mai mari dacă în munca 
federației și a celoriați factori-cu răs
pundere în activitatea tirului nti s-ar 
fi ivit și o serie de lipsuri. Astfel, bi
roul s-a ocupat în insuficientă măsură 
de îndrumarea mai concretă a comisi
ilor locale de tir, a secțiilor din ca
drul asociațiilor și cluburilor sportive. 
Comisiile locale au neglijat organizarea 
unui număr cît mai mare de con
cursuri de mase pe scară locală,. mai 
ales în regiunile Constanța, Bacău, Pi
tești etc. De asemenea, o serie de a- 
sociații și cluburi sportive care au po
sibilități materiale și numeroși^ tră
gători, s-au îngrijit în mică măsură 
de problema tirului. Este de neînțeles 
faptul de ce la clubul sportiv Rapid 
București — de pildă — nu a luat 
ființă nici pînă în prezent o secție de 
tir mai ales dacă ținem seama că în 
unele asociații ceferiste bucureștene se 
găsesc multe elemente talentate printre 
care și campionul mondial Marin Fe
recatu. O serie de cluburi cum este de 

pildă Dinamo București, nu au controlat 
și îndrumat activitatea secțiilor de tir, 
fapt cu atît mai grav cu cît în secția 
dinamovistă activează trăgători valo
roși, componenți ai lotului R.P.R. O 
recentă analiză a scos în evidență a- 
bateri și lipsuri grave atît în ceea ce 
privește pregătirea tehnică, cît și mai 
ales în cea educativă a trăgătorilor. 
Pătrunderea unor elemente necorespun
zătoare, în cadrul asociațiilor și clubu
rilor sportive, lipsa unei educații sus
ținute în rîndul trăgătorilor au făcut 
ca o serie de sportivi să se situeze pe 
poziții nedemne, străine moralei noas
tre, așa cum este cazul lui Io
sif Sîrbu. Gh. Lichiardopol, Lia 
Sîrbu și alții. In unele asociații 
sportive s-au strecurat elemente bur
gheze ca Dan Noica fost moșier, Dinu 
Vidrașcu fiu de moșier, Silviu Tibacu 
și alții, elemente care au frînat dez
voltarea talentelor tinere și cu pers
pective. In rîndul cadrelor tehnice a 
domnit atitudinea burgheză, comodi
tatea și nepăsarea în pregătirea tră
gătorilor. Este cazul «mtrenorilor D. 
Pineta și Grigore Ioanid. In ceea ce 
privește pregătirea trăgătorilor fruntași 
în cadrul lotului R.P.R.,- aceasta s-a 
desfășurat cu .serioase deficiențe. Ast
fel, o serie de sportivi au fost incon
stanți în rezultate dovedind lipsuri se
rioase în pregătirea de ordin tehnic și 
psihologic pentru concurs (de exemplu : 
echipa de seniori la campionatele mon
diale, trăgătorii Costelnic, Giuglan și 
Lovinescu). Echipele noastre reprezen
tative au fost neomogene, iar rezervele 
nu au dat satisfacție. Din cauza lui 
N. Dumitrescu care s-a comportat 
foarte slab la mondiale, la armă liberă 
calibru redus 3X40 focuri poziția ge
nunchi, echipa noastră a pierdut 5 
locuiri în clasamentul probei, iar la 
juniori țara noastră a pierdut locul 2 
din cauza comportării necorespunză
toare a lui Costelnic. Unii dintre tră
gători realizează performanțe excepțio
nale la antrenamente, iar la concursuri 
sînt de nerecunoscut. Exemplu : I 
Tripșa, care înainte de campionatele 
mondiale a realizat la pistol viteză 

rezultate de peste 590 p., iar la Moscova

și lipsuri
tir

doar 571 p. A lipsit spiritul de echipă, 
mai ales în rîndul „pistolarilor". Mem
brii echipei noastre de pistol au fost 
permanent frământați de probleme mi
nore și au alunecat pe panta mahala
gismelor, mentalitate introdusă de ele
mente cu profund caracter individualist 
ca Iulius Pieptea și Gh. Lichiardopol. 
Antrenorul Paul Goreti s-a complăcut 
și el într-o atmosferă de familiarism cu 
trăgătorii, din care cauză n-a reușit 
să se impună atunci cînd era nevoie. 
O lipsă deosebit de gravă a sportivilor 
noștri este și faptul că mulți dintre ei 
manifestă neîncredere față de materia 
Iul pe care-1 posedă și pe care mulți 
dintre ei îl țin în condiții nepe-rmise. 
Multe din deficiențele tehnice ale spor
tivilor noștri sînt puse pe seama mate
rialului, asistentului, vântului sau lu
minii și niciodată lipsei de pregătire 
și preocupare personală pentru înlătu
rarea lor. Unii dintre trăgători și-au 
făcut din tir o profesie și nici pînă în 
momentul de față nu s-au încadrat în 
producție, fapt pentru care federația 
i-o scos din lot.

Inlăturindu-se aceste deficiențe și 
punîndu-se accent mai mare pe pregă
tirea tehnică și educativă a elemente
lor tinere, componenți ai lotului repu
blican, chiar dacă aceasta se va face 
în dauna unor rezultate de moment, 
sîntem siguri că în anul acesta vom 
obține rezultate și mai valoroase. E- 
xistă condiții optime de pregătire. Fai
ma unor poligoane de la noi au făcut 
de mult ocolul lumii. Avem de aseme
nea elemente tinere, talentate, capabile 
să ridice în curând pe culmi și mai 
înalte gloria sportivă a patriei. Va tre
bui însă ca ei să răspundă prin fapte 
condițiilor create de regimul de demo
crație populară.

I. PlLUti
secretar general al F.R.T.

V. GODESCU

Cîteva constatări după concursurile de schi 
de duminică

întrecerile de schi desfășurate la 
sfîrșitul săptămânii trecute la Poiana 
Stalin și în Postăvar ne-au prilejuit o 
serie de constatări îmbucurătoare, cu 
privire la preocupările antrenorilor și 
bineînțeles ale schiorilor pentru con
tinua ridicare a valorii lor tehnice. 
Zăpada excelentă, pârtiile bine puse 
la punct, reușita organizare a celor 
trei concursuri (Cupa UASR pentru 
probele alpine, Cupa Dinamo pentru 
fond și Cupa Voința pentru sărituri), 
valoarea concurenților și disputele pa
sionante pentru primele locuri au 
creat o ambianță plăcută, atrăgă
toare. In general, se constată un in
teres erescînd pentru antrenamente 
temeinice, studiate, de intensitate din 
ce în ce mai mare. Fondiștii și con- 
eurenții din probele de slalom și-au 
îmbunătățit simțitor tehnica, eliminând 
muilte din defecțiunile sezisate la în
cheierea sezonului trecut.

In mod special ne-a plăcut com
portarea schiorilor din lotul care, ne 
va reprezenta la concursul internațio
nal dotat cu Cupa Tineretului. Cornel 
Tăbăraș, de pildă, a făcut sîmbătă, în

„CUPA CENTENARULUI" LA ATLE
TISM

Sala Floreasca II din Capitală a găz
duit la sfîrșitul săptămînii trecute în
trecerile de atletism din cadrul con
cursului dotat cu „Cupa Centenarului 
Unirii’’, La întreceri au lust parte peste 
200 de atleți și atlete din cluburile și 
asociațiile sportive bucureștene. La ca
pătul unei lupte strînse, victoria a re
venit echipei Dinamo cu 54,5 p. Dinamo 
a cîștigat astfel cupa pusă în joc. Pe 
locurile următoare s-au clasat: progre
sul 48 p; Clubul sportiv școlar 41,5 p; 
C.S.U. 28 p: Constructirolul 19 p. etc.

Iată cîteva dintre cele mai bune re
zultate înregistrate cu acest prilej: 
BĂRBAȚI; 59 ni: C. Fi roaș (Rec.) 6,0; 
55 m g: T. Ardeleanu (CSU) 7.6 m; lun
gime: F. Dresner (Constr.) 6,26, M. Bă- 
Iciu (Dinamo) 6,25; triplu: Ionel Nico 
lae (Spartac) 13,54; înălțime: Gr. M?.ri- 
? escu (Prog.) 1,85 m: Viorel Făltine^nu 
(Șc. 35) 1,8) m; N. Ropoteanu (Dinamo) 
1,75 m; greutate: D. Stuian (Frog.) ni.ii; 
C. D'răgulescu (Din-amo) 13.55; FEMEI: 
50 m: Georgeta Palade (Frog.) 6,8:
40 m g: Karin Artz (Prog.) 6,6; lun
gime: Edda Knall (CSU) 5,10; înălțime: 
Mihaela Popescu (C.S.S.) 1,43 m; greu
tate; Melania Silaghi (Voința) 13,07: 
Anca Gurău (Prog.) 12,3'2; Ileana Stoica 
(Prog.) 11,49 m.

NICOLAE D. NICOLAE, corespondent 

LA ORAȘUL STAI.IN S-A ÎNCHEIAT 
ETAPA REGIONALA A CAMPIONA
TULUI REPUBLICAN DE HANDBAL 

IN 7
■ i v

ORAȘUL ȘTAILIN 13 (pr n teiefon). -
In localitate au luat sfirșit jocurile din maiorilor patinele

probleme actuale ale activității 
cioburilor sportive

(urmare din pag 1) 

velul tehnic și să aibă o comportare 
morală și educativă ireproșabilă .pen
tru a cîștiga stima membrilor susțină
tori. Vedetismul, actele de indisciplină 
și comportarea tehnică slabă îi înde
părtează pe acești pasionați ai sportu
lui de activitatea respectivului club.

Un alt mijloc de realizare a venitu
rilor este și organizarea unei intense 
activități competiționale. In afara în
trecerilor oficiale, cuprinse în calen
darul federațiilor (și care trebuie să fie 
organizate în cele mai bune condițiuni) 
este necesar ca în perioada cînd nu este 
programată activitate de campionat să 
se inițieze cît mai multe competiții.

Ilona Miklos a ctștlgat proba de slalom uriaș
(Foto : D. Stănculescu)

proba de slalom uriaș, o cursă excep
țională. A plecat din start hotărît. a 
parcurs traseul fără ezitări, iar pe 
„zid" a făcut o adevărată demonstra
ție de cum trebuie atacate porți di
ficil amenajate, pe o porțiune mult 
înclinată și cu „hopuri". Bine s-a com
portat și Knrt Golin, la slalom uriaș, 
și dacă nu ar fi căzut la ultimul „hop" 
din „zid" (din cauza unei deficiențe 
mai vechi și anume lipsa de coordo
nare a brațelor) ar fi realizat un timp 
foarte apropiat de Tăbăraș. Dintre 
schiorii mai rutinați, o formă bună 
au arătat N. Pandrea. 1. Letcă. I. 
Secui, Mircea Enache; Gh. Cristolo- 
veanu, încă nepus la punct cu antre
namentele, a dovedit totuși că în 
scurtă vreme va fi din nou prezent 
în lupta pentru primul loc.

NU MAI AVEM JUNIORI ?

întrebarea ne-am pus-o de fapt încă 
de la concursul de deschidere a se
zonului, care, încâlcind o tradiție fru
moasă, nu a rezervat întreceri pentru 
juniori. La sfîrșitul săptămînii trecute,

cadrul etapei, regionale a c mpionatulul 
republican de handbal în 7. Ultim 1 eta
pă, disputată duminică în sala Trrcto 
iul, s-a încheiat cu următoarele îozul- 
tate: FEMININ: Luceafărul Or. Stalin- 
Record Mediaș 9-5 (4-2); Gloria Sigili- 
șoar'-Măgura Cotllei 3-2 <3-0; Tractorul 
Or. Stalhi-Flamura roșie Sibiu 17-9 (9-6); 
MASCULIN: Voința Siglrșoara-Kecolta 
Hălehiu 16-19 (6-6); Chimia Făgăraș-C.S.A. 
Or. Stalin 6-0 (neprezartarc); Dl’.v mo 
Or Sta.1in-Poli1eb.nica Or. Stalin 16-16 
((H-9).

Ca urmare a acestor rezultate, clasa
mentele au uornătoarea înfățișare: FE
MININ: 1. Tractorul Or. Stalin 10 
puncte; 2. Gloria Sighișoara 8 p; 3. FI. 
roșie Sibiu 6 p; 4. Măgura Codit 4 p: ■
5. Luceafărul Or. Stalin 2 p; 6. Record 
Mediaș 0 p; MASCULIN: 1. Dinamo Or. 
Stalin 9 p; 2. Chimia Făgăraș 8 p; 3. 
Politehnica Or. Stalin 5 p: 4. Voința 
Sighișoara 4 p; 5. Recolta Hălehiu 4 p; ’
6. C.S.A. Or. Stalin 0 p. Pentru tur-> 
neul final al campionatului republican 
de handbal în 7 s-au calificat echipele 
Dinamo Or. Stalin (masculin). Tractorul 
Or. Stalin și Gloria Sighișoara (femi
nin), iar pentru barajul în vederea ca
lificării la turneul final Chimia Făgăraș 
(masculin) și FI. roșie Sibiu (feminin)

GH. MAZGABEANV si C BIR- 
LEANU-coTe pondsciți

DESCHIDEREA PATINOARULUI 
DINAMO

patinoarul amenajat ne terenurile fIe 
tenis din Parcul Sportiv Dinamo șe 
deschide astăzi și va funcționa zilnic 
între orale 9—1’ si IC—19. Un centru 
special amenajat r-.me la dispoziția a- 

necesgre.

Așa au procedat în sezonul trecut 
și roadele n-au întirziat să se arate 
— cluburile sportive diii Reșița, Cluj, 
București și altele. Aceste competiții 
au contribuit și contribuie pe de o 
parte la realizarea unei mai bune pre
gătiri a formațiilor, iar pe de alta, la 
obținerea unor fonduri importante. De 
asemenea, este bine ca oficiile de con
trolori și supraveghetori în organizare 
să fie încredințate membrilor susțină
tori pentru a se evita o seric de chel
tuieli.

Cluburile sportive au datoria să 
reducă la maximum cheltuielile, res- 
pectînd întocmai normele financiare în 
vigoare. Și în acest fel se poate con
tribui la crearea unei baze materiale 
care să permită desfășurarea în bune 
condițiuni a activității de performanță.

la fel. Nici Politehnica Orașul Stalin', 
care a organizat Cupa U.A.S.R. pentru 
probe alpine, și nici Dinamo, la fonf; 
nu au prevăzut întreceri pentru ju
niori. Doar Voința, la sărituri, a or
ganizai și un concurs pentru juniori, 
din păcate însă, cu o participare foarte 
redusă.

De fa.pt, problema are două as
pecte. Primul este creat de dezintere
sul dovedit de organizatori, care, pu
nând să concureze pe juniori alături 
de seniori, nu țin seama de o seric 
de elemente importante. O cur?" • 
slalom pentru seniori este, ev- 
mai dificilă decît una pentru juniTri, 
iar la fond distanța de 15 km. este 
contraindicată la juniori, mai ales 
pentru început de sezon. Concurînd 
alături de seniori, juniorii întîmpină o 
serie de probleme tehnice mult prea 
grele pentru ei. sînt supuși unui efort 
prea mare și, în plus, faptul că se văd 
în coada clasamentelor îi poate des
curaja. Al doilea aspect este oferit 
de numărul foarte mic de juniori par
ticipant la concursurile de la Poiana 
Stalin și din Postăvar. In afară de 
cluburile sportive Voința Orașul Stalin 
.și Olimpia Orașul Stalin, celelalte 
asociații și cluburi nu au juniori. A- 
ceasta deși ani de-a rîndul la Orașul 
Stalin sau Predeal au funcționat cen
tre de inițiere și antrenament, care, 
normal, au evidențiat multe elemente 
talentate care trebuiau promovate. 
Iată de ce opiniem ca F.R. Schi-Bob 
și comisiile regionale să controleze 
mai activ munca de atragere și în
curajare a elementelor tinere, care 
trebuie nu numai descoperite, ci și 
îndrumate spre o activitate perma
nentă.

D. STĂNCULESCU

Concursul atletic republican 
de sală

pentru juniori și junioam
Sîmbătă și duminică se vor desfă

șura în sala Floreasca II din Capitală 
întrecerile din cadrul concursului re
publican de sală pentru juniori și ju
nioare. In vederea participării la a- 
ceastă importantă competiție, recent 
s-a desfășurat la Arad un concurs de 
verificare. Deși în condițiuni necores
punzătoare (frig în sală, pista neame
najată) totuși tînăra Aurora Mihăiles- 
c.u — componentă a lotului republican 
de juniori, — a realizat două rezultate 
remarcabile: înălțime — 1,45 m și 
lungime 4,78 iu.



Din țările care construiesc socialismul a campionatul de șak al U. R. S. S.
CEI MAI POPULARI SPORTIVI 

DIN R.P. UNGARA

Ln R. P. Ungară, gazetarii sportivi' 
an întreprins o vastă anchetă pentru 
desemnarea celor ma.i buni zece spor
tivi maghiari ai anului 1958. Pe pri
mo! Ioc s-az atașat sportiva Kdrmoczi 
Zsuzsa, oare ocupă locui! 2 pe lista 
celor mai bune jucătoare de tenis din 
lume; locul 2 a fost acordat campio
nului mondial la lupte clasice Polyak 
Imre, el fiind urmat de dublul vîsla- 
șilor Uranyi—Fabian. Locurile ur
mătoare au fost acordate lui Berczik 
Zoltan (dc trai ori campion european 
la tenis de masă), Papp Jenone 
(campioană europeană l-a canotaj), 
Kamuti Jeno (cîștigătaruil „Gupei 
Martini" la scrimă), Eva Koczian 
(campioană europeană la tenis de 
masă), Katonă Jozsef (al cincilea 
înotător din lume pe 1.500 m), San
dor Karoli (din echipa reprezentativă 
de fotbal a R. P. Ungare) și Mar- 
kovici Kalman (căpitanul echipei de 
polo a R. P. Ungare).

STADIONUL DIN OZD, O MiNDRIE 
A MUNCITORILOR METALURGIST!

In primele zile ale anului 1959 a 
fost inaugurat unul din cele inai fru
moase complexe sportive ale R. P. 
Ungare. Complexul sportiv din ora
șul Ozd este alcătuit diiitr-tui stadion 
cu o capacitate de 18.00!) locuri, 2 
terenuri de baschet și volei, teren de 
hochei, terenuri de antrenament pen
tru atletism și fotbal, un minunat 
parc sportiv pentru copii ele. Stadio
nul este prevăzut cu instalații mo
derne, săli de antrenament pentru 
sporturile de iarnă, un cabinet me- 
dfoal, vestiare pentru sportivi și spor
tive etc.

omplexul sportiv din Ozd este o 
. ..-drie a muncitorilor care lucrează 
la uzinele metalurgice din acest oraș.

JUBILEUL BASCHETULUI CEHO
SLOVAC

Anul acesta se împlinesc 40 de ani 
de cînd a fost înființată federația de

Nai amănunte în legătură cu meciul de compoziție 

șahistă R. S. S. Ucra ineană—R. P. Romînă
Acum cî'teva zile, o telegramă a a- 

genției TASS aducea vești in legătură 
cu meciul de compoziție șahietă dintre 
reprezentativele R.S.S. Ucrainene și 
R.P. Romîne, în curs de desfășurare. 
Sîntem în măsură să furnizăm iubito
rilor de șah amănunte suplimentare în 
legătură cu această interesantă com-

.ciul se desfășoară (prin corespon
dență, firește) în cadrul a patru pro
be : probleme de mat în 2 mutări, 3 
mutări, 4 mutări și studii de final. 
La primele două, problemiștii au tre
buit să compună lucrări pe teme im
puse. In total au foet prezentate de 
fiecare echipă cîte 38 lucrări (12, 10, 
8, 8). Acestea se află acum în posesia 
celor patru arbitri, în ordine: M. 
Wrobel, T. Czarniecki (ambii R.P. Po

Trista victorie

După trei ani de insuccese, tenis- 
manii americani au reușit să cîștige 
Cupa Davis. Victoria aceasta nu are 
însă darul să bucure prea muf.t pe 
învingători, pentru motivul cunoscut 
că jucătorul care a contribuit în cea 
mai largă măsură la obținerea rezul
tatului nu este yankeu „sadea", ci 
cetățean al statului Peru,
Alex. Olmedo. După cum se știe, a- 
cesta a fost racolat în ajunul finalei, 
aducând o fericită „transfuzie de sînge 
indian" molt slăbitei echipe a S.U.A. 
Tratamentul s-a dovedit salutar, Ol
medo obținînd trei victorii în fața re
dutabililor tenismani australieni.

Americanii și-au atins scopul, dar
— prin asemenea procedee dubioase
— au pierdut și bruma de prestigiu 
ce-o mai aveau în rîndul iubitorilor 
de tenis. Ei înșiși recunosc că vic
toria lor aparține de fapt altora... 
lată ce scrie un cunoscut comentator 
de tenis, A. Dalii, în ziarul „Times" : 
„Aceasta este probabil cea mai tristă 
Zi din istoria tenisului american. 

baschet din Cehoslovacia. Cu prilejul 
acestui jubileu federația de speciali
tate din țara prietenă va organiza un 
concurs internațional la care vor par
ticipa echipele masculine și feminine 
ale cluburilor Dinamo Tbilisi, Slavia 
Sofia, Honved Budapesta etc.

„SECRETUL" SĂRITORILOR CU 
SCHIURI DIN R. D. GERMANA

Concursurile de sărituri de pe tram
bulină cu schiurile au început la sfir- 
șifitl anului trecut și au continuat în 

•primele zile ale acestui an prin cîteva 
întreceri de mare amploare. In toate 
aceste competiții, care au reunit pe 
cei mai buni specialiști ai probei din 
Europa, echipa R. D. Germane în 
frunte cu Helmut Recknagel a cuce
rit primul loc. Ziarele norvegiene și 
finlandeze elogiază performanțele ex
cepționale ale săritorilor din R. D. 
Germană, ajungînd la concluzia că 
sportivii din această țară dețin în 
momentul de față supremația în do
meniul acestui spectaculos sport. Ei. 
sint urmați de excelență săritori so
vietici, în timp ce alte țări cu o ve
che tradiție în săriturile de pe tram
bulină, ca Norvegia, Finlanda, Sue
dia și Austria au rămas mult în 
urmă. Rezultatele deosebite obținute 
de sportivii din R. D. Germană se 
datoresc antrenamentului continuu, e- 
fectuat și în cursul verii. Se știe că 
acum trei ani antrenorul german 
Hans Kenner a de;c>perit un mate
rial plastic (igelita) care permite des
fășurarea în bune condițitini a antre
namentelor de sărituri cu schiurile 
și în timpul verii. Antrenîndu-se cu 
o deosebită conștiinciozitate în timpul 
verii, după metode avansate, săritorii 
Helmut Recknagel, Harry Glass, Wer
ner Lesser ș.a. și-au perfecționat 
măiestria pe trambulinele de la Ober
hof și Wiesenthal construite din ma
terial plastic. Deci, antrenamentul în 
cursul verii și inovația antrenorului 
Haos Renner au contribuit la succe
sele săritorilor cu schiurile din R.D.
Germană.

lonă), VI. Pachman și F. Prokop 
(ambit R. Cehoslovacă). In scurt timp, 
arbitrii vor face cunoscute clasamente
le în fiecare probă, după care se face 
punctajul total al întrecerii.

Intîlnirea cu R.S.S. Ucraineană vine 
la scurt interval după ce problemiștii 
bucureșteni .au obținut o frumoasă vic
torie asupra reprezentativei Belgradu
lui. Meciul se arată foarte dificil pen
tru reprezentanții noștri, în echipa 
ucraineană fiind prezenți problerniști 
cu reputație mondială ca T. Gorghiev, 
F. Bondarenko, V. Rudenko, A. Zele- 
puhin și alții. Din lotul R.P. Romîne 
fac parte P. Farago, Em. Dobrescm, 
V. Nestorescu, E. Rusenescu, M. As- 
chenazi, R. Voia, M. Manolescu, pre
cum și o serie de problerniști tineri.

Statele Unite au cîștigat doar Urinai 
Cupa Davis. încă vreo cîteva ase
menea victorii și prestigiul tenisului 
american va coborî la cel mai scăzut 
nivel... Dacă am fi consecvenți, ar 
trebui să trimitem cupa în Peru și 
să jucăm viitoarea finală a competi
ției la Lima. A fost un triumf al 
Perului și nu al Statelor Unite... 
Dacă la banchetul de închidere ar fi

indianul f°®t folosită însăși Cupa Davis, ea 
s-ar fi umplut nu numai cu șampa
nie, ci și cu lacrimi amare..."

Un comentariu care ne scutește de 
alte... comentarii.

„Cavalerii fluierului" 

trec la contraatac».

Nu de mult, poliția din liuenos Ai
res a emis o circulară prin care făcea 
cunoscut că la meciurile de fotbal ar
bitrii vor beneficia de o... gardă per
sonală de doi polițiști, alți 15 fiind a- 
fectați pazei vestiarelor. Aceasta pen
tru a preveni incidentele singeroase 
al căror număr este in continuă Ci’iș-

Cum l-a învins 
luhtman pe Tal

Prezența a patru debutanți în fina
la campionatului U.R.S.S. demonstrea
ză că șahul sovietic primește noi și 
valoroase contingente în rîndul frun
tașilor săi. Dar nu numai prezența 
demonstrează acest lucru, ci și evo
luția lor în fața tabelei de șah. După 
patru runde, Vasiukov, Gufeld, luht
man se află în imediata apropiere a 
liderului, obținînd frumoase victorii. 
Cea mai senzațională este fără în
doială partida pe care luhtman a cîș- 
tigat-o la marele maestru internațio
nal, campionul U.R.S.S. Mihail Tal.

Iată cum a decurs această întîl- 
nire :

ALB: luhtman NEGRU: Tal

l.e4 e5 2.d4 ed: 3.c3 dc: 4.C :c3 
Cc6 5.Cf3 Nb4 6.Nc4 Cf6 7.0—0 
N:c3 (inexactitate) 8.bc: d6 9.e5 
(prin acest sacrificiu de pion albul 
cîștâgă calitatea) de: 10.Cg5 0—0 
ll.Na3 D:dl 12.Ta:dl Nf5 13.N:f8 
T:f8 14.Tfel hG 15.CI3 Ng 4 16 Tbl 
e4 17.Cd4 Ce5 18-N.fl c5 19.Gb5 c4 
20.f3 N:f3 21.gf: C:f3-ț-22.RI2 Cg4+ 
23.Rg3 C:el 24.T:el f5 25.N:c4 + Rh7 ? 
(O nouă inexactitate. Corect ar fi 
fost 25... Rh8).

TAL

IUHTMAN

A urmat: 26.Ne2 Ce5 27. RI4 Cg& 
+ 28.Re3 f4 + Rd4 (Această mu
tare n-a prevăzut-o Tal care se aș
tepta doar la răspunsul 29.R:e4 f3. 
după care negrul recîștigă piesa. 
Acum nu se poate 29...e3 din cauza 
răspunsului 3O.Nd3._ lată de ce mu
tarea 25...R117 a fost greșită). 29... 
R118 ? (Ultima greșeală. Negrul se- 
mai putea salva cu 29... Ch4 și la 
continuarea 3O.R:e4 ar fi urmat 
Te8+ 31.Rd5 Rh8). 30. Tgl Ch4
31.R:e4 Te8-f- 32.Rd3 f3 33.Ndl
Cg2 34.Rd2 Ch4 35.Cd4 Td8 36.TI1 
Td5 37.Rd3 Ta5 38.Nb3 g5 39.C:f3 
Tf5 40.Cd2 și negrul cedează.

„Dușul rece" primit de Tal 
nu l-a descurajat pe campion care în 

fere pe terenurile de 'fotbal din Argen
tina.

Se pare că măsura nu și-a făcut e- 
fectul dorit... Intr-adevăr, noi vești so
site de la antipozi ne fac să tragem 
concluzia că spiritele nu s-au liniștit 
de loc în fotbalul argentinian. Iată, 
se anunță că în urma meciului de ca
tegoria a Il-a Sportivo Palermo-Cole- 
giale, arbitrul Juan Ogniza a provo
cat la... duel pe gazetarul Alfredo 
Rodriguez Alen, oare l-a înjurat în 
public pe acest „cavaler ai fluie
rului".

Faptul este semnificativ șl vorbește 
de la sine. El dovedește că recenta 
măsură a poliției argentinieni n-a avut 
alt efect decit să dea mai mult curaj... 
arbitrilor care, știindu-se bine păziți 
sint deciși să treacă acum la „contra
atac". Să precizăm totuși că duelul a- 
mintit n-a avut loc. Cometiiînd faptul 
ziarul „La Razon” care apare în capi
tala Argentinei scrie: „Asta ne mai 
lipsește...".

Ziarul „La Razon" se referă, firește, 
la atmosfera încărcată în care se des
fășoară activitatea fotbalistică sud- 
ame/icană. 

runda următoare a jucat cu mult 
aplomb partida contra lui Polugaevs- 
ki obținînd o convingătoare victorie.

POLUGAEVSK1

TAL

In această poziție survenită după 
mutarea 24-a a negrului, Tal (cu al
bele) reușește să creeze mari

Tur de orizont în atletismul internațional
Insigna „Cercurile Olimpice"

In scopul unei cît mai bune seleo 
ționări în vederea participării la Jocu 
rile Olimpice din 1960 de la Roma, în 
Polonia și Cehoslovacia a fost intro
dusă încă de acum cîțiva ani o com
petiție de masă sub lozinca „Și tu 
poți participa la Jocurile de la Roma!", 
Competiția prevedea norme progresive 
pentru fiecare an, pînă la marile în
treceri din 1960. Competiția s-a bu-' 
curat și se bucură de un mare succes. 
Și rezultatele n-au intîrziat să

OLEG RIAI1OVSKI
se vadă... In Polonia, de exem
plu, aruncătorul de disc Edmund Piat
kowski (născut la 31 ianuarie 1936) 
este ■* descoperire a aceitei compe
tiții de mase. Calitățile .sale native 
excepționale au fost bine șlefuite de 
antrenorul Wittold Gierutto și în anul 
1955 el a, și obținut rezultatul de 
50,93 m, cucerind insigna cu primul 
cerc olimpic. De atunci, performan
țele sale au fost îrrtr-un continuu 
progres: 51,03 m în 1956; 54,67 m în 
1957 și 56,78 m în 1958. Anul trecut, 
Ia Stockholm Piatkowski a cucerit 
titlul de campion european Ia arun
carea discului cu 53,92 m.

O altă descoperire a acestei com
petiții este și atletul Josef Schmidt 
(născut la 25 martie 1935). El a în
ceput atletismul în 1955, ca sprinter. 
Dar chiar în același an a debutat și 
la triplu salt (14,40 m). Performan
tele sale au crescut mereu de atunci: 
15,10 m (1956); 15,61 m (1957). A- 
nul trecut a sărit pentru prima oară 
peste 16,00 m, iar la campionatele 
europene de la Stockholm s-a clasat 
pe primul loc cu un rezultat de 
16,43 m — nou record polonez. De 
subliniat faptul că în 1953 Schmidt a 
sărit 7,45 m la lungime.

Insigna „Cercurilor olimpice" stră
lucește astăzi pe pieptul multora 
dintre atlcții polonezi și cehoslovaci.

Herbert Elliot — cei mai bun sportiv 
al anului

Tradiționalul plebiscit, de sfîrșit 
de an, pentru desemnarea celui mai 
bun sportiv al anului, l-a proclamat 
cîștigător pe atletul australian Her
bert Elliot, recordman mondial la 
1.500 m (3:36.0) și la I milă (3:54,5)„ 
După Emil Zatopek (1953 și 1954), 
Sandor Iharos (1955), Vladimir Kuț 
(1956 și 1957), Elliot este al patru
lea atlet care primește titlul de cel 
mai bun sportiv al lumii. Ca o cu
riozitate toți acești atleți au 

complicații și amenințări în ciuda 
puținului material rămas pe tablă, 
A urmat:

MCe6 The8 26.To3 Tac8 27.1T1 
iMbS 28.Tg3 + Rh6 29.C:g7 TI8 
(După 29... N:fl 3O.C:e8 poziția ne-! 
grului era de asemenea pierdută).' 
3O.Tel Tf6 31.h3 Tc2 32.Te4 Tc4 
33,Te5 Tel -f- 34.Rh2 și negrul ce-, 
dează.

Și iată.o aprigă dispută între Va? 
siukov și Spasski în care debutantul 
a fost întrutotul la înălțimea consa-' 
cratului mare maestru.
ALB : Vasiukov NEGRU : Spasski

l.e4 Cf6 2.e5 Cd5 3.C4 CbG 4.c5 
Cd5 5.Nc4 e6 6.Cc3 d6 7.C:d5 edf 
8.N:d5 c6 9.N:I7 + R:f7 lO.cd: De8 
ll:Df3 + Rg8 12.De3 Ne6 13.Ce2 
Cd7 14.0—0 C:e5 15.D:e5 Nc4 16.D:eS 
Te8 17,d3 N:d3 18.Tdl N:e2 19.d7 Td8 

2O.Ng5 N:dl 2LT:dl Ne7 22.N:e7 RI7 23, 
N-d8 T:d8 24.f4 Re/ 25.RI2 T:d7 26.T:d7 
-J-R:d7 și peste cîteva mutări cei doi 
adversari au căzut de acord asupra 
remizei.

cialiști în probele de alergări pe disj 
tanțe medii și lungi.

Elliot a început atletismul în 1954, 
dar un accident la un picior l-a de
terminat să abandoneze acest sport.; 
Asistînd la Jocurile Olimpice de la 
Melbourne, a fost atît de impresioj- 
nat de felul în care marele atlet scȘ? 
vietic Vladimir Kuț a cucerit victoJ 
riile la 5.000 m și 10.000 in incit 
a luat hotărîrea ... revină pe stadion. 
Reintrarea lui a fost încununată de 
succes și de atunci Elliot s-a dove-; 
dit a fi din ce în ce mai bun, obți
nînd rezultate remarcabile, mai ctf 
seamă în 1958. Trebuie să subliniem 
faptul că el n-a cunoscut pînă acum 
înfrîngerea în cursa de 1 nula 
(1.609,34 m).

Anul trecut, la Gotteborg a înregis
trat excelentul record de 3:36,0 pe! 
1.500 m.

14,135 m față de 15,865 m!
Decenii de-a rîndul proba de tripli^ 

salt a fost specialitatea atleților ja
ponezi Trei dintre reprezentanții 
Japoniei au cucerit titlurile de cam-1 
pioni olimpici la J.O. din 1928 (Oda' 
15,21 m), 1932 (Nambu 15,21 m> și 
1936 (Tajima 16,00 m) iar recordul 
die 16,00 m al lui Naoto Tajima* al 
rezistat tuturor încercărilor pînă înf; 
1952.

In ultimii ard însă atleții sovietici-, 
î-au întrecut net pe specialiștii din! 
extremul orient. Tabelul uițmătoB 
oglindește clar acest fapt:

U.B.S.S. '
u

1«,59 Riahovsehi 19S»
16,4S Scerbakov «9SS
16,4» KreCT 19S»!
16,18 Tîgankov 1951
16,60 Efremov ros»
HG,«O Cen 1956
15.99 Mihailov 1958
15.95 Tierkel * 1957,
15,92 Kobe)ev 195«!
15,82 Fedoseev BB58

JAPONIA
16,48 Kogake 1956.
16,00 Tajima 1936
15,88 schibata 1986
!5^6 Togami 1987,
15,82 Oschima ÎU)24-,
15,75 Harada 1984
15,73 Saturai • 1956
15,72 Nambu 1982
15,70 Okazaki 1957
15,69 Ota snw

Media rezultatelor celor mai buni 
10 săritori din U.R.S.S. este de 
16,135 m, în timp ce media sărito
rilor japonezi este de 15,863 m.

Aceste rezultate dovedesc cît set 
poate de limpede impresionantul salt! 
valoric înregistrat de sportivii Țării 
Socialismului.

Se impune o diferențiere!
In lumea specialiștii^" atletismului, 

se poartă la -ora aictindă o serie în-! 
treagă de discuții care cer, în-condu-’, 
zie, forului atletic internațional să' 
facă o diferențiere categorică între 
rezultatele înregistrate în cursele de! 
200 m plat și garduri, desfășurate 
linie dreaptă și între cele cu turnantă 
întreagă sau numai cu jumătate det 
turnantă. Recordul lumii (20,0 seepe 
200 m plat) ca de altfel și cele maî 
bune performanțe mondiale au fost! 
înregistrate în curse desfășurate în 
linie dreaptă. Ca o curiozitate, re-1 
zultatul de 20,6 : îc „record mondial*" 
pentru cursele cu turnanta întreagă,- 
nici măcar nu figurează pe lista celor; 
mai bune 15 rezultate ale lumiîj 
LA.A.F. trebuie să se decidă o dată 
pentru totdeauna în favoarea uneia 
din cele două soluții...

ROMEO V1LAR3Î ț

SPORTUL ROP.ULAR



Oaspeții ne vorbesc despre campionatele internaționale Convorbire telefonici qm Tirana

de tenis de masă ale R.P.R. și despre jucătorii romîni

Tuiărul Adalbert Rethi, îndreptățind speranțele noastre, a învins în cadrul 
campionatelor internaționale de la Constanța, adversari mai experimentați, 

europeancu renume
(foto: T. Roibu)

telefon deCONSTANȚA 19 (prin 
la trimisul nostru).

întrecerile din cadrul 
1959 a campionatelor internaționale 
de tenis de masă ale R.P. Romîne 
au luat sfîrșit. Așa cum se obișnuieș
te, la încheierea unei mari competi
ții, dăm cuvîntul și oaspeților nojfri:

Eva Koczian (R.P. Ungară) : — 
„Organizarea actualei ediții a ..adi
ționalelor întreceri de tenis de masă 
din Romînia a fost foarte bună. Da
torită programului judicios întocmit, 
nouă', juicătaritor ni s-a asigurat tim
pul necesar de odihnă între partide, 
în așa fel că la fiecare meci susținut 
am putut să ne prezentăm în cele 
mai bune condițiuni.

In ceea ce privește competiția fe
minină trebuie să remarc faptul că 
întrecerile nu s-au ridicat totuși la 
valoarea așteptată. Dintre romînce 
mi-a plăcut foarte mult Mariana Ba- 
rasch. Ea are frumoase perspective și 
asta cu atît mai mult cu cit nu folcsește 
paleta cu burete, care i-ar putea a- 
duce .— pentru moment — un plus 
de eficacitate in joc. Este foarte ta
lentată, totuși mă surprind scăderile 
pe care le arată de la un joc la al
tul sau chiar în cursul aceleiași par
tide. Maria Alexandru n-a mai pro
gresat de cînd nu am mai văzut-o, 
ca de altfel și Geta Pitică și Maria 
Biro. Băieții dvs., în schimb, se a- 
nunță a fi elemente de nădejde în 
viitorul apropiat. Tînărul Rethi m-a 
impresionat în mod cu totul deose
bit. Trebuie să constat că în tenisul 
nostru * de masă nu se întrezăresc e- 
lemente atît de talentate ca tinerii 
jucători romîni.

Lotul nostru nu a atins încă forma 
cea mai ridicată, pe care dorim s-o 
avem la campionatele mondiale de la

ediției pe

Dortmund. Pînă atunci ne vom pre
găti cu toată atenția, mai ales în ta
băra comună pe care o vom avea 
împreună cu excelenții jucători chi
nezi, în luna februarie, la Budapesta, 
îmi este foarte greu să fac un 
pronostic pentru campionatele mon
diale. Prin simplă impresie, socotesc 
că astăzi nici una din jucătoarele eu
ropene nu poate face față celor mai 
bune jucătoare japoneze. Poate că în 
răgazul de timp care ne mai despar
te de aceste importante întreceri să 
mai putem face ceva. Oricum însă, 
japonezele rămîn principalele favo
rite la aceste campionate mondiale".

Tonni Larsson (Suedia) : — „Vin 
pentru prima oară în Romînia și măr
turisesc că am rămas plăcut impre
sionat de ceea ce am văzut în țara 
voastră. Primirea care ni s-a făcut 
și atmosfera prietenească ce a dom
nit în tot timpul întrecerilor ne-au 
entnzi-smat. Mi-a plăcut foarte mtft 
competiția și publicul entuziast. 
Din re concurenți voi remarca în pri
mul rînd pe iugoslavul Marcovici II, 
cîștigătorul probei de simplu bărbați. 
El s-a dovedit a fi un jucător plin 
de fantezie și cu o lovitură de pe 
forhend extrem de puternică. Ma
ghiarul Berczik nu deține încă cea 
mai bună formă, dar este un jucător 
format, tenace și greu de învins. Din
tre romîni m-au impresionat Refhi, 
Negulescu și Mariana “

Zoltan Berczik (R.
— „Sînt puțin afectat 
Ea a avut darul să-mi 
lumină lipsurile pe care le mai am 
în pregătire, așa că în viitorul 
propiat voi ști să mă orientez către 
ceea ce-mi mai lipsește.

Referindu-tnă la întrecerea mascu

lină de la Constanța, trebuie să re
marc că a adunat — cu cîteva ex
cepții (jucătorii cehoslovaci) — tot 
ceea ce are mai bun tenisul de masă 
european fa ora actuală. A fost, deci, 
cel mai bun prilej pentru o serioasă 
verificare a forțelor înaintea cam
pionatelor mondiale".

Hamerlund (Suedia), conducător și 
antrenor al lotului sportivilor . nor
dici : — „Cred că tînărul Rethi este 
cel mai bun jucător de 15 ani pe 
care l-am Văzut în viața mea. Poate 
doar Freundorfer (R.F.G.) să fi a- 
tins la aceeași vîrstă o asemenea va
loare. Rethi are toate calitățile și 
lentul pentru a putea ajunge cît 
curînd printre cei mai de seamă 
cători. Dovadă, stilul în care l-a 
vins pe jucătorul nostru Borg. In 
cest meci, el a fost net mai bun, 
că .— normal — victoria nu i-a pu
tut scăpa.

Regret că jucătorii suedezi nu au 
putut arăta la Constanța adevărata 
lor valoare, adevăratele lor posibili
tăți. Fără falsă modestie trebuie să 
spun să sîntem ceva mai buni decît 
am arătat la acest concurs. O vom 
dovedi la Dortmund 1 Pentru campio
natele mondiale contăm pe cei trei 
jucători care au evoluat aici (Mal- 
stroem, Larsson și 
pe Al ser. 
camdată, 
că dacă 
cător, se 
seriozitate, 
echipă".

ta- 
de 
iu- 
în- 
a- 

așa

Borg) și în plus 
cincilea loc, deo- 
Sînt convins însă 
vechiul nostru ju-

Cel de al 
este liber. 
Flissberg, 
va antrena cu mai multă

și-ar putea găsi loc în

Ieri seară am avut o convorbire te
lefonică cu Tirana. La capătul celă
lalt al firului se afla antrenorul lotu
lui nostru de ciclism, Marin Niculescu. 
El ne-a comunicat cîteva date Î11 legă
tură cu antrenamentele sportivilor- noș
tri, cu condițiile de pregătire și cu 
prietenia și căldura cu care îi încon
joară sportivii albanezi, lată cîteva 
din aceste amănunte:

Lotul alergătorilor romîni, care se 
pregătește pentru participarea la a Vl-a 
ediție a „Turului Egiptului", a sosit 
la Tirana în ziua de 14 ianuarie. Chiar 
în aceeași zi s-a făcut primul antrena
ment pe șoseaua Tirana-Durres. Dis
tanța parcursă : 70 km. Apoi, rutierii 
romîni au mai efectuat antrenamente 
pe șoseaua Tirana-Shkodra, parcurgînd 
în 4 zile 370 km. Săptămîna aceasta 
ei vor continua să ruleze pe șoselele 
care duc spre mare și spre munte, a- 
coperind încă 600 km. La antrenamen
te participă și cicliștii albanezi (Aga- 
liti, Aendro, Murigi, Kruja și Doma), 
care—la îndrumările antrenorului Ma
rin Niculescu și ale alergătorilor noștri— 
au început chiar de acum perioada pre
gătitoare. Antrenorul lotului nostru a 
fost invitat de către forul sportiv din 
R. P. Albania să conferențieze în fața 
antrenorilor și cicliștilor albanezi des
pre „Antrenamentul clclistilu- in dife
ritele perioade ale anului".

Înaintea plecării la antrenamente și 
în orașele pe unde trec, cicliștii ro
mîni — ale căror performanțe sînt bine 
cunoscute în R. P. Albania — sînt

întîmpinați de un mare număr de iu
bitori ai sportului cu pedale, care Ie 
fac adevărate manifestații de priete
nie. Cicliștii romîni primesc zilnic la 
hotelul Dajti vizite ale diferiților spor
tivi și antrenori albanezi cu care se 
întrețin prietenește. Gazdele s-au ofe
rit să le arate frumusețile orașului, 
să-i conducă prin fabrici, uzine, la 
„Muzeul luptei pentru eliberare", ast
fel că alergătorii noștri au asigurat 
un bogat program.

Lotul de ciclism al R.P.R. a parti
cipat la concursul inițiat de ziarul 
„Sportul popular". Alergarea s-a efec
tuat individual contracronometru pe 
distanța de 15 km și rezultatele obți-: 
nute sînt următoarele : 1. D. Munte a- 
nu 22:20; 2. G. Moiceanu 22:41; 3. 
L. Zanoni 22:53; 3. Ion Vasile 23:08; 
5. Gh. Șerban-Răduiescu 23:19. Cum 
însă, la București lotul B n-a putut 
participa la concurs din cauza vremii 
nefavorabile, alergătorii din lotul A 
sînt cîștigători prin... neprezentarea 
„adversarului"...

Barasch".
P. Ungară) : 
de înfrîngere. 
pună însă în

a-

C.C.A. a luat conducerea în clasament
(urmare din pag 1)

uri portar în „zi mare". Au înscris 
pentru Voința: Andrei (2) Kalamar, 
Ferenczi și Szabo II iar pentru Pro
gresul Giacomuzzi (2) și Almasi II.
JUC1ND MAI ORGANIZAT, RECOLTA 

A ÎNVINS CLAR PE DINAMO
Chiar de la primele schimburi de 

puc, Recolta M. Ciuc și-a dovedit su
perioritatea mai ales prin faptul că 
de această dată a înțeles necesitatea 
jocului colectiv. Acțiunile rutinaților 
Takacs I, Torok I și Fodor fiind a- 
cum împletite într-un frumos joc com- 
binativ au pus la grea încercare apă
rarea dinamoviștilor. Mureșenii con
duși chiar din primele minute ale par
tidei, au repetat „figura" din meciul, 
cu Știința Cluj renunțînd să ma,- lup
te cu tot potențialul pentru rezultat.

Victoria Recoltei: 8—1 (4—1, 2—0.

2—0) a fost realizată 
înscrise de Covaci (3), 
Torok II (2), Hollp I 
ze II.

înaintea ultimei 
este următorul:
1 C.C.A.
2. Recolta M. Ciuc
3. Știința Cluj
4. Voința M. Ciuc
5. Dinamo Tg. Mureș

prin golurile 
Torok I (2), 
respectiv Inc-

★
etape clasamentul

3 1
3
3
1
1

V. Kuznețov, cel mai bun sportiv 
al Europei

— A fost atribuit Premiul Helms pe anul 1958 —
De peste șase decenii, începînd din 

1896, se atribuie anual la Los Ange
los tradiționalul Premiu Helms, celui 
mai bun sportiv al fiecărui continent. 
Aceste premii se acordă din „fondul 
Helms" înființat la sfîrșitul secolului 
trecut de P. H. Helms, un pasionat 
susținător al sporturilor din Los Ange
los x

In prima jumătate a acestei luni, 
un juriu special alcătuit din opt mem
bri și prezidat de P. H. Flelms Jr. a 
anunțat laureații anului 1958.

Cel mai bun sportiv amator al Eu
ropei a 
Vasilii 
care a 
puncte, 
ropean

fost desemnat atletul sovietic 
Kuznețov, primul decatlonist 
întrecut granița celor 8000

Kuznețov deține recordul eu- 
cu 8042 puncte, fa.pt pentru 

care juriul Premiului Helms îl denu
mește „campionul vechiului continent". 

Este interesant de subliniat că V. 
Kuznețov este al doilea sportiv sovie
tic căruia i se atribuie Premiul Helms. 
In 1956 el a revenit dublului campion 
olimpic Vladimir

Iată acum pe 
Premiului Helms 
mai bun sportiv 
a fost desemnat 
Johnson (S.U.A.)

Elliot. La 20 de ani, Elliot a stabilit 
performanțe excepționale pe 1500 m 
(3:36,0) și................ ~
Africa cel 
desemnat 1

Jftțebster.
Numele 

gravat pe . 
păstrată la sediul Companiei Helms 
din Los Angelos, iar fiecare dintre ci 
primește cîte o frumoasă plachetă co
memorativă. Lui Vasilii Kuznețov pla
cheta îi va fi înmînată probabil cu 
prilejul meciului de atletism S.U.A.— 
U.R.S.S. care se va desfășura 
ceasta vară la Philadelphia.

i 1 milă (3:54.5). Pentru 
mai bun sportiv a tost 

boxerul sud african Grant

no:l r 'aureați este acum 
cupa de argint care este

în a-

S-au încheiat 
jocurile preiirâare 

ale campionatelor mondiale 
de baschet

SANTIAGO DE CHILE 19 (Ager- 
pres). —

Eliminarea echipelor Argent.nei,
campioană mondială în 1950. Filip’ 
nelor, locul 3 la campionatele 
diale din 1954, șl Uruguaiulu , I 
la Olimpiada de la Melbourne, con
stituie marea surpriză a preliminarii
lor campionatului mondial de basihet 
care se desfășoară în Chile. Per.tru 
turneul final s-au calific? t primele 
două clasat? din cele 3 grupe : S.U.A., 
U.R.S.S., R.P. B'i’garia, Brez’lia, 

cu 
țară 
vor 

larticipa la. turneul final ce va avea
■ • '1 S?n-

,........... , ....... Btt'garia, L.
Porto Rico și Taivan. Împreună 
Chile, cal fie tă din oficiu ca 
organizatoare, aceste formații 
participa la turneul final ce v 
Ioc între 20 și 31 ianuarie la 
tiago. Celelalte 6 echipe elirrf n: te vor 
participa la un turneu de consolare 
între 21 și 25 ianuarie la Valparaiso. 
Echipele R.P. Bulgaria și S.U.A. sînt 
singurel’' neînvinse în rl’r-fnafoni. In 
cel de-al treilea tur,. Porto Rico a 
învins Filipicele, far Argeo.i a a ' t- 
dmt în fața Taivanului. Echipa U.P.F.S., 
jucînd cu rezervele, a pierdut r-ec’ul 
cu Canada.

Iată rezultatele înregistr.. te în 
turul 3: S.U.A.—R.A.U. 103—58-
Taivan—Argentina 63—59 ; Brazii' • 
Mexic 78—50; Canada — U 
63—54; R. P. Bulgaria—Ui.„„.
65—58 ; Porto Rico—Filipine 76—63.

Clasamentul grupelor elimin? toni: 
Grupa a: 1 — c 1 r a r nnn„Ae

(271—204) ; 
(207—209) ; 
(194— 202) ; 
(179—239).

Grupa B: 1. 
(215—175) ; 
(229—199) ; 
(169—164) ; 
(173—234). 
mentul a fost i 
averajului.

Grupa C: I. 
punute (217—174) ; 
5 puncte (209—194); 
puncte (192—220).; 
puncte (181—218).

1.”— S.U.A. 6 puncte
2. Taivan 5 puncte

3. Argentina 4 puncte
4. R.A.U. 3 puncte

Kuț.
ceilalți laureați ai 
pe anul 1958. Cel 

al Americii de nord 
atletul negru Rafter 
recordman mondial 

la decatlon cu 8302 puncte. Pentru 
America de sud, Premiul Helms de
semnează ca cel mai bun sportiv al 
anului | 
sandro 1 
echipa 
Davis.

După 
mai bun ... 
excelentului alergător pe distanțe me
dii, recordmanul mondial Herbert

— Brazilia 5 puncte
2. U.R.S.S. 5 puncte
3. Canada
4. Mexic
această grupă clasa- 

alcătuit pe baza coș

5 puncte
3 puncte

Inpe tenismanul peruviah Ales- 
O'lmedo, care a fost inclus în 
S.U.A. cîștigătoare a Cupei

cum era și firesc, titlul de cel 
1 sportiv ai Australiei a revenit

R.P. Bulgar a 6
2. Porto Rico

3. Filipine 4
4. Uruguai 3

7
6
6
3
2
0

4
4
4 
4

• 4
6. Pr. Gheorghieni 4 0 0 4

Astăzi se vor juca cîteva partide de
cisive pentru configurația clasamentu
lui, cum ar fi, de pildă, întîlnirea 
dintre primele două clasate: C.C.A. 
și Recolta M. Ciuc. Iată, dealtfel, pro
gramul ultimei etape, care se dispută 
astăzi: ORA 10: Progresul Gheor- 
ghieni — Dinamo Tg. Mureș; ORA 
17: Stiinta Cluj — Voința M. Ciuc; 
ORA‘19: C.C.A. — Recolta M. Ciuc.

0 
0
1
0

0 
1 
1
2
3

27:14 
23:10 
24:11
13:14
8:26 

14:34

In 1959: Numeroase competiții de șah 
de mare

In acest an vor avea loc nume
roase competiții internaționale de șah, 
de mare importanță. In primăvară se 
va desfășura în R. P. Bulgaria turneul 
candidatelor la titlul mondial, iar cî
teva luni mai tîrziu în Elveția este 
programat campionatul lumii rezervat 
juniorilor. Campionatul mondial stu
dențesc se va desfășura la această e- 
diție la Riga sau Leningrad. Cel mai 
important eveniment al anului îl con
stituie desigur turneul cand'idaților’ la 
titlul mondial deținut" de marele maes
tru internațional Mihail Botvinik. După

amploare
cum se știe, la acest turneu 
ticipa marii maeștri sovietici 
Petrosian, Tal și Keres, Robert Fischer 
(S.U.A.), Paul Benko, Gligorici (Iu
goslavia) și Olaffsson (Islanda). Tur
neul se va desfășura între 6 septem
brie și 29 octombrie în Iugoslavia. Fe
derația iugoslavă a propus Federației 
internaționale de șah ca prima jumă
tate a acestui turneu să aibă loc la 
Bled iar a doua la Zagreb sau Bel
grad. învingătorul turneului va întîlni 
pe M. Botvinik, pentru titlul mondial.

vor par- 
Smîslov,

• Al doilea meci din cadrul com
petiției internaționale de rugbi „Tur
neul celor 5 națiuni" s-a disputat sîm- 
bătă pe terenul’ Arms Park din Car
diff, între reprezentativele Țării Gali
lor și Angliei. Galezii au terminat în
vingători cu 5—0 (5—0) demonstrînd 
un mai bun joc ta grămadă.
• La Sydney au continuat campio

natele de înot ale Noii Galii de sud. 
Frații Konrads au stabilit noi recor
duri mondiale, lise Konrads a înotat 
1650 y, în 19:25,7 întrecînd cu 26,7 
sec. recordul oficial pe 1500 m. deți
nut de Sylvia Ruuska (S.U.A.). Joii 
Konrads a fost cronometrat cu 2:02,2 
pe 220 y. Vechiul record (pe 200 ni.) 
aparținea japonezului Yamanaka 2:03,0. 
Jon Konrads a eșuat cu o zecime de 
secundă în tentativa sa de a ameliora 
recordul său pe 400 m. 4:21,9.
• Intr-o reuniune de) atletism des

fășurată la Melbourne, campioana o- 
limpică Betty Cuthbert a egalat re
cordul mondial pe 440 y deținut de 
Molly Hiscox (Anglia) 55,6 sec. Herb 
Elliot a fost învins într-o cursă de 
880 y sosind la o zecime de secundă 
de învingător: Auckley 1:57,2.

• O serie de sportivi cunoscuți din 
occident și-au anunțat retragerea din. 
activitatea competițională : înotătoarea 
Judy Grinham (Anglia) recordinenă 
mondială la 100 m. spate, sprintera 
June Paul (Anglia) și fostul campion 
european de box la categoria mijlocie 
Charles Humez (Franța).

® Duminică la Glasgow selecțio
nata amatoare de box a Scoției care 
va întîlni la 18 martie echipa R.P.R., 
a terminat la egalitate cu echipa An
gliei : 5—5.

® Campionul mondial de box pro
fesionist la categoria muscă Pasquale 
Perez (Argentina) a fost învins la 
puncte de japonezul Sadao Yaoita, în
tr-un meci de 10 reprize. Partida a 
avut loc la Tokio, tifcluil nefiind pus 
în joc.

• La Adis Abeba, echipa Steaua 
Roșie Bratislava a întrecut selecțio
nata de fotbal a capitalei Abisiniei cu 
1—0.

• Reprezentativa de hochei pe gheaț? 
a Uniunii Sovietice, care s-a întors 
din turneul întreprins în S.U.A., t 
susținut la Stockholm un meci ci 
echipa Suediei. Hocheiștii sovietici ai 
terminat învingători cu scorul d< 
3—1.

• Rundele a 5-a și a 6-a din cadrul 
campionatului unional de șah au con
solidat poziția marelui maestru Boris 
Spasski în fruntea clasamentului. El 
a remizat cu Furman și l-a învins 
pe Krogitts. Iată și celelalte rezultate 
înregistrate: runda a 5-a: Petrosian— 
Ghelier ?/2—7a J Tal—Keres >/2— ’/2 S 
Lutikov—Krogh» '/2-—V2! Bronstein— 
Holmov l/2—’/?• Runda a 6-a : Furman 
—Nikitin 1—0 ; Polugaewski—Aver
bach V2—V2 T Lutikov—Tal V2—'/2 ! 
Tairrfanov—Bronstein '/2—’/ț- In 6 
runde, Spasski a totalizat 4‘/2 punctei


