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Astăzi începe la Moscova cel de-al XXI-lea Congres al P.C.U.S. — 
eveniment de excepțională importanță pentru poporul sovietic, pentru for
țele păcii și progresului din întreaga lume. Cu această ocazie, Congresul 
va dezbate proiectul cifrelor de control ale dezvoltării economiei națio
nale a Uniunii Sovietice pe 1959—1965.

Cifrele de oontrol zugrăvesc, cu elocvență, în fața întregii lumi ta
bloul grandios al dezvoltării giganticelor forțe de producție ale U.R.S.S. 
în următorii șapte ani, al avîntului impetuos, continuu, al tuturor ramu
rilor economiei sovietice pe baza creșterii cu precădere a industriei grele, 
in scopul asigurării pentru poporul sovietic a unui înalt nivel material șl 
cultural.

înfăptuirea planului septenal — întruchipare vie și de dezvoltare cre
atoare a ideilor lui Marx, Engels, Lenin cu privire ia construirea bazei 
tehnico-rnateriaile a comunismului — va constitui un pas hotăritor în asi
gurarea dezvoltării continue a economiei Marii Uniunii Sovietice, în ridi
carea nivelului de trai al poporului sovietic, va conduce la realizarea sar
cinii economice fundamentale, trasată de partid de a ajunge din urmă și 
de a depăși cele mai dezvoltate țări capitaliste în ceea ce privește pro
ducția pe cap de locuitor.

îndeplinirea prevederilor septenalului va face de asemenea posibilă o și 
mai strînsă colaborare îrățească între toate țările lagărului socialist, va 
crea posibilitatea ca Uniunea Sovietică să acorde țării noastre și celor
lalte țări socialiste — ca întotdeauna — un puternic ajutor frățesc, ajutor 
ce arc o in-^să însemnătate pentru construirea socialismului.

Planul itenal al U.R.S.S. este o expresie a politicii înțelepte a glo
riosului Partid Comunist al Uniunii Sovietice, a Comitetului său Central, 
în frunte 
întregul 
acestuia 
lideăză 
Așa cum 
C. C. al
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Delegația Partidului 
la cel de al XXl-lea 

a sosit la
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Muncitoresc Romîn 
Congres al P. C. U. S. 
Moscova
C.C. al P.C.U.S., secretar al C.C. al P.C.U.S., A. N- 
Kosîghin, membru supleant al Prezidiului C.C. al 
PjC.IUjS., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri a>
U. R.S.S., K. T. Mazurov, membru supleant al Prezidiului 
C.Q. al P.C.U.S., prim-secretar al C.C. al Partidului Co
munist din Bielorusia, V. P. Mjavanadze, membru su
pleant al Prezidiului CjC. al P.C.U.S., prim-secretar al 
C.G. al Partidului Comunist din Grtizia, I. I. Kuzmin, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., \D
V. Grișin, Z. T. Serdiuk, A. N. Șelepin, membri ai C.C. 
al P.C.U.S., P. G. Moskatov, președintele Comisiei cen
trale de revizie, I. A. Grișmanov, P. E. Doroșenko, D. A. 
Polikarpov, șefi ai unor secții aile C.C. al P.C.U.S., I. V. 
Șikin, I. N. Medvedev, șefi adjuncți ai rinor secții 
C.C. al P.C.U.S., precum și activiști cu munci de răs
pundere ai aparatului C.C. al P.C.U.S.

Au fost de față Mihail Dalea, ambasadorul R. P. r«>- 
mîne în U.R.S.S., și membrii ambasadei R. P. Romine, 
precum și Liuben Gherasimov, ambasadorul R. P. Bul
garia în U.R.S.S., și membrii ambasadei R. P. Bulgaria.

MOSCOVA 26 (Agerpres).
La invitația C.C. al P.C.U.S., luni dimineața (a ora 

8,40 a sosit la Moscova delegația Partidului Muncitoresc 
Romîn, care va participa la lucrările celui de-al XXI-lea 
Congres al P.C.U.S.

Din delegație fac parte tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C.C. al P.M.R., conducătorul 
delegației; Chiviu Stoica, membru aii Biroului Politic 
ai C.C. al P.M.R., președintele Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Apostol, membru al Biroului Politic al CjC. 
al P.M.R., președintele Consiliului Central al Sindica
telor ; Nicolae Ceaușescu, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., secretar al C.C. al P.M.R.; și Leonte 
Răutii, membru supleant al Biroului Politic al CJC. al 
P.M.R.

Cu același tren a sosit la Moscova delegația Parti
dului Comunist Bulgar în frunte cu Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar.

In gara Kiev delegațiile au fost primite de : L. I. Brej- 
nev, membru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., secretar ăl 
C.C. al P.C.U.S., N. G. Ignatov, membru al Prezidiului

N. S. Hrușciov. El întărește considerabil 
mondial al socialismului, asigură superioritatea 

celui capitalist în producția materială, conso-
iubitoare de pace și progres din toată lumea.

cu tovarășul 
sistem 
asupra 

forțele 
spunea tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej în Expunerea la Plenara 
P.M.R. din 26—28 noiembrie 1958: „Imensa forță economică a 

Uniunii Sovietice, programul ei măreț de construire a comunismului întă
resc considerabil forțele întregului sistem mondial al socialismului și cons
tituie un factor esențial pentru realizarea unui puternic și continuu avint 
economic al tuturor celorlalte țări dim marea familie a statelor socialiste".

Creșterea puterii economice a U.R.S.S. în decursul septenaiulai are 
o importanță deosebită și pentru popoarele din țările slab dezvoltate, care 
vor putea astfel să primească un sprijin economic mult mai larg și mai 
lare din partea Uniunii Sovietice.

Poporul nostru, ca și toate popoarele țărilor care construiesc socialis
mul, urmărește cu deosebită dragoste și legitimă mindrie realizările mă
rețe pe care le dobîndesc oamenii sovietici în construirea bazei tehnico- 
materiale a comunismului. Aceste realizări și perspectivele extrem de vaste 
de dezvoltare a economiei Uniunii Sovietice însuflețesc pe oamenii mun
cii din țara noastră și din celelalte țări socialiste în lupta pentru cons
truirea socialismului, în lupta pentru construirea unui viitor luminos.

Poporul romîn, legat de poporul sovietic printr-o prietenie de 
nezdruncinat salută din toată inima cel de al XXl-lea Congres al P.C.U.S.— 
Congresul constructorilor comunismului. Poporul nostru și sportivii pa
triei noastre văd în planul septenal expresia politicii de pace dusă în mod 
consecvent de Uniunea Sovietică, mărturia vie a forței de nebiruit a so
cialismului și comunismului. Poporul romîn își exprimă convinge
rea că îndeplinirea planului septenal va contribui intr-o uriașă măsură 
la accelerarea mersului omenirii pe drumul leninismului, pe drumul pro
gresului social. El consideră că succesele din ultimii ani ale construcției 
comuniste în U.R.S.S. sînt cea mai deplină și grăitoare dovadă a juste
ții liniei generale a P.C.U.S., a rolului istoric pe care-1 joacă gloriosul 
Partid Comunist al Uniunii Sovietice.

Proiectul de statut at U.C.F.S 
în discuția maselor de sportivi 

și activiști sportivi
ORAȘUL STALIN:

Proiectul de statut al U.C.F.S. a 
fost larg dezbătut de sportivii și ac
tiviștii sportivi din Orașul Stalin. 
Astfel, la fabrica Nivea, cu prilejui 
prelucrării și dezbaterii Proiectului, au 
fost analizate perspectivele activității 
asociației sportive a fabricii, insistîn- 
du-se asupra necesității angrenării

Alpinismul și-a făcut noi prieteni: 
Jiuluiminerii din Valea

Zilele trecute ne-a vizitat la redac
ție cunoscutul alpinist Paul Fozokoș. 
Nu venise să ne comunice vreo pre
mieră sau escaladarea unui perete de 
mare dificultate, ci cu totul altceva.

— Tocmai m-atil înapoiat de la Pe
troșani și Lupeni, unde am inițiat în 
tainele alpinismului aproape 40 ti
neri — a început el să ne povesteas
că. In regiune există un mare interes 
pentru acest sport și am speranța că 
nucleele formate acum la Lupeni și 
la Petroșani se vor extinde, bineînțe
les dacă alpiniștii locali vor [ t îmi 
sprijinul necesar.

Ani aflat astfel 
e pe cale de a 
centru de alpinism. La „școala de al
pinism" j>c care a ținut-o Fozokoș, 
au luat parte peste 30 tineri. S-a 
ținut o lecție teoretică în care au 
fost arătate materialele necesare unei 
escalade, făcîndu-sc 
monstrație de felul 
losite.

Dc asemenea, au 
două escalade care 
pe tinerii alpiniști 
stînca. Cele două trasee de mică 
cultate,

ale

că orașul Lupeni 
deveni un puternic

fost primele făcute 
acestui centru mi

ca și la 
Paul Fozo-

unui număr cît mai mare de salariați 
în diferite competiții sportive cît și a 
creării unei mai .largi baze materiale. 
Sportivul loan Tițeica, muncitor Ia 
secția de uscare a săpunului, a ară
tat că în lumina noului proiect vor 
trebui depuse toate străduințele pen
tru ca tot mai mulți salariați să 
devină membri ai U.C.F.S. Sportivul 
Teodor Bădoiu, muncitor la secția de 
fierbere a săpunului, a propus ca pe 
linia indicațiilor date de Proiectul de 
statut să fie inițiate cît mai 
acțiuni cu caracter sportiv, care 
cuprindă întreaga 
ai fabricii.

Cu viu interes a 
iectul de statut și 
asociației „Creația"

HOCHEI PE GHEAȚA
„CUPA BUCUREȘTI" va în

cepe la 3 februarie

totodată o 
cum

de-
trebuie fo-

fost
i-au 

din

efectuate și 
familiarizat 
Lupeni cu 

difi- 
o-aceastăefectuate

Z/i escaladă

cazie, au 
de alpiniștii 
nier. La mina Lupeni 
întreprinderea Viscoza, 
koș a fost întînipinat cu multă bucu
rie, pentru că numeroși tineri din a- 
ceste întreprinderi își manifestaseră 
dorința de a face alpinism. Dintre cei 
care au luat parte la școală, electri
cienii Anton Dobner și Adalbert Pa
vel, ambii de la Viscoza, sînt cei 
mai înzestrați.

L-am întrebat apoi pe Fozokoș 
despre posibilitățile care există în re
giune pentru practicarea alpinismului.

— Se pot face trasee destul de di
ficile, de gra>d mijlociu. în Cheile 
Boții și la Pietrele Iorgovanului, 
ne-a răspuns el. Escaladele făcute cu 
începătorii din Lupeni se află în Va
lea Sohodolului, pe peretele denumit 
Peștera Vu/pii.

La Petroșani s-au ținut lecții teo
retice și s-au făcut demonstrații de 
escalade: treceri de surplombe, ra- 
înonaj, rapel etc. Noțiunile principale, 
alpiniștii din Petroșani le cunoșteau 
mai mult din diverse manuale dccît 
din practică. Aci, ca și la Lupeni, Fo
zokoș a întîlnit interes pentru alpi
nism. De altfel, anul trecut, o echipă 
de alpiniști feroviari din acest oraș 
a efectuat chiar o traversare a Car- 
pațifor meridionali.

— Dintre cei care s-au prezentat la 
lecții, mecanicul de locomotivă Ale
xandru Ștefănescu și strungarul Ion 
Colțatu sînt cei mai dotați pentru al
pinism. Condițiuni de practicare a a- 
cestui sport sînt în peretele din Va
lea Roșie, unde se pot face 
de dificultate mare. Alt toc de 
siuni este peretele Cîrjii înspre 
Jiețului. Trebuie 
cheiat Fozokoș, 
fost luminate și 
R.P.R.", iar la

trasee 
ascen-
Valea 
a în-să mai știți,

că la Petroșani au
11 insigne „Alpinist 
Lupeni alpiniștii au

primit două ccrzi și 10 carabiniere, 
materiale care le sînt necesare în e- 
fectuaiea escaladelor.

multe
_r_._ __e. șă

masă de salariați

fost dezbătut Pro- 
de către membrii 

____ „_______ _ de pe lingă ins
titutul Regional de Proiecții. In ca
drul dezbaterilor, utemista Crista Beer, 
activistă fruntașă a asociației, a ară
tat importanța acestui document al 
mișcării noastre sportive, îndemnînd 
pe membrii asociației să ia parte ac
tivă la discuții și să vină cu pro
puneri constructive. Ing. Ion Zărno- 
veanu și proiectantul Dumitru Gon- 
țea, sportivi fruntași ai asociației, au 
arătat frumoasele perspective pe care 
le deschide recentul Proiect în direc
ția dezvoltării mișcării noastre de cul-

(Cont>iniiare in pag. 5)

Patinoarul artificial din parcul „23, 
August" va găzdui intre 3 și 8 februa
rie întrecerile din cadrul competiției 
internaționale de hochei pe gheață doi ■ 
tată ca „Cupa București". Și-au amin- ' 
țat participarea următoarele echip» 
străine : selecționata orașului Berlin, 
selecționata orașului Budapesta (aces
te două formații sînt de fapt echipeld 
reprezentative ale R. D. Germane șl. 
R. P. Ungare), echipa Slovan Bratis
lava (fruntașe in campionatul cehrr- 
slovac pe anul in curs) si selecționații 
orașului Janow din R. P. Polonă.

Jocurile se vor disputa sistem tur
neu, cite trei meciuri pe zi. Ele vor fi 
conduse de arbitri din țările participați-- 
te și de doi arbitri sovietici care aii\ 
răspuns favorabil invitației făcute df\ 
forul nostru de specialitate.

Cu ocazia „Cupei București" vor a-*- 
vea loc și concursuri de patinaj artis
tic, in cadrul cărora vor evolua o serif 
dintre cei mai buni patinatori din 
R. Cehoslovacă, R. D. Germană șt~\ 
R. P. Ungară.

Mîine în sala Floreasca

Primele jocuri din cadrul cupei 
i"99 roșului Bucure 

ia handbal în 7
tn prima zi Dinamo București — Dukla Praga, meci din cadrul• tn prima zi Dinamo București — Dukla Praga, meci din cadrul 

„Cupei Campionilor Europeni" • Vă prezentăm echipele feminine 
ale Budapestei fi Zagrebului • Programul primei zile

Incepînd de mîine, sala Floreasca 
din Capitală va găzdui un mare tur
neu internațional de handbal în 7, 
la care și-au anunțat participarea o 
serie de redutabile formații de peste 
hotare. Alături dc acestea, cu oca
zia turneului internațional — dotat 
cu cupa „Orașului București" — vom 
vedea evoluînd și cîteva din cele mai 
puternice formații din țara noastră.

Dar, în afară de faptul că la star
tul întrecerii se prezintă echipe dc va
loare, ceea ce face să crească intere
sul pentru această competiție este și 
sistemul de disputare, datorită căruia 
vom avea posibilitatea de a vedea e- 
chipelc susțin-înd mai multe pariide. 
Este un lucru important într-o com
petiție de handbal îa 7, căci majori-

tatea turneelor se organizează sistem 
eliminatoriu. Turneul dotat cit cupa 
„Orașului București" ne va oferi 
5 zile de pasionante și dinamice 
jocuri de handbal în 7.

înainte însă de a vorbi ' despre 
programul primelor zile de întrecere, 
cîteva cuvinte despire cele două echi
pe străine care nu le-am prezentat 
încă.

★
Cu ocazia turneului internațional de 

handbal în 7 care va începe zilele 
acestea te Capitală vom putea vedea 
cvoluînd două puternice echipe, femini
ne : selecționatele orașelor Budapesta 
și Zagreb.

Handbalistele maghiare nu vin pen-

(Continuare in pag. 8)



Tn satele patriei noastre
Tot mai multe fete în întrecerile sportive

’ 'A devenit o obișnuință să vezi nu
meroase fete pe terenurile, de sport din 

’ sate'.e patriei noastre. Descătușate de 
prejudecățile trecutului, tinerele fete 
participa cil entuziasm la competiții 
sportive, alături de băieți.

întrecerile Spartachiadei de iarnă 
a tineretului. în plină desfășurare în 
aceste zi’.e, cunosc un succes deosebit 
și datorită participării tinerelor fete 
la concursuri. La schi, la patinaj, la 
șah și la tenis de masă, sportivele 
din satele de pe întreg cuprinsul țării 
s-a:i prins în marca întrecere de mase 
a tineretului nostru. In raionul Cora
bia de pildă, fetele manifestă un deo
sebit interes pentru concursuri'e Spar
tachiadei de iarnă a tineretului. Peste 
800 sportive s au înscris pentru a 
participa la întrecerile de schi, șăh, 
patinaj sau tenis de masă. O bună 
activitate — pe linia atragerii elemen
tului feminin în întrecerile Sparta
chiadei — o desfășoară asociațiile 
sportive din sate'c Cioroiași, Rast, 
Ttidor Vladimircscu etc., unde numă
rul sportivelor care participă la corn- 
petiții se numără cu sutele.

Pe lingă întrecerile sportive la care 
participă alături de băieți, fetelor le 
sînt rezervate în mod special compc- 
tlții interesante ca „Spartachada fe
telor" și altoie. In raionul Gheorghieni, 
de pildă, consiliu', raic/na.l U.C.F.S. a 
inițiat o astfel de competiție, la care 
au participat aproape 4000 fete din 
satele de pe întreg cuprinsul raionu
lui. întrecerile finale, desfășurate la 
Gheorghieni. s-au transformat într-o

trece, tinerele fete din mediul sătesc 
se vor afirma tot mai mult în com
petițiile sportive. ca urmare a condi
țiilor create și atenției ce se acordă 
sportului nostru de mase.

adevărată sărbătoare a sportivelor din 
sate'.e raionului. Asemenea acțiuni 
încununate de succes au avut loc și 
în regiunile Pitești, Galați, Craiova 

a. Nu încape îndoială că, pe zi ce

se
schi, Ia 

întrec astăzi

Evidența—un factor important 
în muncă

In mișcarea noastră sportivă — Ia 
fel ca și in celelalte sectoare de acti
vitate — evidența joacă un rol impor
tant în realizarea sarcinilor.

Pentru a exemplifica, voi arăta cum 
datorită muncii de evidență desfășu
rată de consiliul regional U.C.F.S. 
Constanța, s-a putut îmbunătăți acti
vitatea sportivă, care la un moment 
dat batea pasul pe loc.

La începutul anului 1958, după defi
nitivarea angajamentului anual al re
giunii noastre în Ceea ce privește a- 
tragerea membrilor în U.CJF.S , am 
procedat la defalca rea sarcinilor, atît 
pentru consiliul regional cil și pentru 
consiliile raionale. La rîndul lor, orga
nele raionale, și orășenești au defalcat 
angajamentele pe asociații spcrt.ve in- 
dicîndu-le și obiectivele pe luni.

Pentru urmărirea realizării sarcini
lor s-au întocmit gralice (atît ia con
siliul Regional cît și la consiliile raio
nale și orășenești) în care erau înscri
se angajamentele lunare pc care urmau 
să le îndeplinească organizațiile spor
tive. Aceste grafice ne indicau precis 
ritmul în care sînt îndeplinite angaja
mentele precum și asociații'e sportive 
spre care trebui» să ne îndreptăm a- 
tenția și sprijinul nostru. In nioirientul 
în care observam că într-un anumit

șah sau tenis de masă, sportivele din satele patriei noastre /sector ritmul îndeplinirii angajarnesi- 
' _ alături de băieți — in numeroase competiții de mase. > felor este nesatisfăcător, întruneam 

/ torul de conducere și prinlr-o analiză 
~~ \ profundă a stării de fapt găseam cele 

Jmai indicate căi de lichidare 
jrilor.
A Pe baza evidenței — ținută 
•mă de grafice — consiliul 

C U.C.F.S. Constanța a putut ___ ___
* 11a sfîrșitul lunii iulie 1958, atunci cînd 

....... (a constatat că coeficientul de îndepli- 
atentă a muncii de educație. In_ a- J njre a angajamentelor pe regiune nu 
cest scop participarea regulată a Sfusese îndeplinit. Cercetind graficul, 
sportivilor la cursurile politice, ca și /consiliul regional a consistat că efor- 
urmărirea felului în care ei își Iac \ (u| unor consilii raionale care își In- 
datorîa la locul de producție, sînt cî- / depliniseră și depășiseră angajamen- 
teva măsuri deosebit de eficiente. J Le‘c (exemple: Constanța Uîrșova, Med-

gidia, Istria) fusese diminuat — pe 
plan regional — de slabele rezultate 
obținute de o serie de consilii raionale 
ca: Ttilcea, Fetești, Negru Vodă ș.a.

In fața acestei situații consiliul re-i 
gional a luat măsuri pentru consolida
rea muncii în raioanele unde se obți- 
i useră importante realizări, îndrep- 
tîndu-și atenția și eforturile spre gru
pul de raioane unde rezultatele erau 
sub posibilități. A fost mobilizat între
gul activ — în special cel obștesc —: 
din fiecare raion și într-o ședință ope
rativă au fost discutate posibilitățile, 
dc lichidare a rămînerii în urmă. Cu 
această ocazie s-a constatat că multe 
asociații sportive rămăseseră doar cu 
numărul inițial de membri LLC.F.S., 
adică cu acei care participaseră la 
adunarea de constituire a asociației. 
Aceasta era o urmare a muncii slabe 
de angrenare de noi membri U.C.F.S. 
dusă de asociațiile sportive-și a faptului 
că unele consilii raionale nu ținuseră o 
evidență clară a îndeplinirii angaja
mentelor. Prin folosirea celor mai e- 
ficace metode s-a reușit realizarea unor 
iezullate valoroase, care nc-att condus 
spre îndeplinirea înainte de termen a 
angajamentelor.

Prin urmărirea striată a documente
lor de evidență s-a obținut o creștere 
concludentă a realizărilor în domeniul 
atragerii de noi membri în U.C.F.S.' 
(sfîrșitul lunii iulie 93 la sută, august 
97 la sută, septembrie 98,4 la sută, 
octombrie 101 la sută, noiembrie 105 
la sută iar la 10 decembrie se îndepli
nise angajamentul anual).

Iată dar că în munca pe care o 
fășurăm în cadrul mișcării de cul.,,u 
fizică și sport un rol important în 
îndeplinirea sarcinilor îl are evidența.

însemnări de la ședința plenară
clubului Victoria M. I. B. Ca

Miercuri 21 ianuarie. Numeroși spor
tivi, antrenori și alți activișii aparți- 
nînd clubului Victoria din București 
s-au adunat în sala de festivități a Mi
nisterului Industriei Bunurilor dc Con
sum din calea Victoriei. Ședința se a- 
nunță extrem de Importantă deoarece 
își propune să analizeze activitatea 
clubului lor pe anul 1958, ca și proiec
tul dg plan pe anul în curs.

Primul punct de pe ordinea de zi: 
raportul de activitate al clubului pe 
anul 1958. Citește tovarășa Elena Ton- 
ccanu, secretara clubului Victoria 
M.l.B.C. : ...„In condițiile construcției 
socialismului în țara noastră — se a- 
rată in raport — mișcării de cultură 
fizică și sport îi ret ine un rol extrem 
de important, deoarece aceasta trebuie 
să contribuie din plin la formarea unui 
cun nou, sănătos, armonios dezvoltat, 
capabil de fapte de eroism atît in via
ța de zi cu zi, cit și in procesul de 
producție. Și clubului nostru — a ro
tiță componentă a acestui angrenaj 
uriaș care este mișcarea de cultură fi
zică și sport — ii revine sarcina dc a 
mobiliza in activitatea sportivă un mare 
numai de salariăli ai întreprinderilor 
din cadrul m nis. eru'.ut.

I\ reușit acest lucru clubul Victoria 
tn primul său an de activitate ? lată 
o întrebare la care, după părerea noas
tră. citirea în continuare a raportului, 
ca și discuțiile purtate în ultima par
te a plenarei, au răspuns negativ. Cite- 
va date statistice le socotim edificatoare 
în acest sens, Iată-le: Din totalul de 
459 sportivi care activează în 11 sec
ții pe ramură de sport, aproape 100 
dintre ci nu sînt cir cotizația la zi; la 
capitolul membri susținători s-a a- 
preciat inițial ca realizabilă suma de 
9.000 ici și nu s-a obținut decît... 126 
lei. Care să Ii fost cauza acestor stări 
de fapte ?

Raportul de activitate a arătat, iar 
discuțiile au subliniat și n.iai mult 
faptul că unii membri ai consiliului de 
conducere a clubului Victoria au mani
festat în general dezinteres țață dc 
adevărata viață 'a cliilrtilui, mulțtîmfn- 
dti se cu rezolvarea unor probleme de, 
ordin administrativ/ Fără să se in
tereseze cit de cît de activitatea (an
trenament; și participare la competiții) 
secțiilor pe ramură de, speri dc care 
răspunde: u, membrii consiliului n-au 
ținut legătura nici măcar cu biroul de 
conducere al acestor secții. O situație 
nef re: scă, explicată, de asemenea, prin 
insuficienta legătură a cadrelor de 
conducere cu ,,tere:f.il“ a relevat-o ci
tirea raport'dai comisiei de cenzori. 
Astfel, ne-a fost dat să înregis'răm e- 
eonomii la capitolul echipament spor
tiv, ca apoi spre finalul ședinței să 
auz in diferiți antrenori plîngindu-se 
că sportivii pe care-i pregătesc nu au 
la dispoziție strictul necesar : teniși, 
nmienri, treninguri I

In felul acesta, slabele rezultate ob
ținute în anul 1958 de. unele secții nu 
mai apar întâmplătoare. Ele reflectă, 
în ultimă analiză, tot lipsa de preocu
pare din partea consiliului d? conducere 
a cluburi. La baschet, de pildă, an- 
lrenon.1 M. Berctiș neavînd suficiente 
glemente îu echipa pc care o aiitrenea-

ză, a fost nevoit să apeleze la sportivi 
din secția de ...candtaj.

Ca urmare a ședinței de' analiză pe 
anul 1958, au reieșit sarcinile pe anul 
1959: a. •— Atragerea de noi mem
bri activi și susținători (din discuții 
s-a tras concluzia că problema atra
gerii de noi membri susținători tre
buie pusă în legătură cu posibilitățile 
de cointeresare a lor, prin folosirea 
bazelor sportive ale clubului, ca și 
a echipamentului); b. — înscrierea 
elementelor tinere și a copiilor pen
tru a asigura secțiile [>e ramură de 
sport cu elemente proprii, lucru ușor 
de realizat prin atragerea elevilor 
școlilor profesionale, aparținînd celor 
trei sectoare ale Ministerului: Ali

mentar, Tehnometal și Confecții. 
Pentru îndeplinirea acestui punct ar 
fi util ca biroul secțiilor să-și axeze 
activitatea pe popularizarea diferite
lor ramuri sportive în întreprinderile 
Ministerului; c. — Organizarea mai

a lipsii-

sub for- 
regional 
interveni

V. MOGARDICEANU
președintele consiliului regional

U.C.F.S. Constanța

Din activitatea asociațiilor sportive
Campionatele de casă în două 

asociații sportive din orașul 
Caracal

La școala medie nr. 1 nici nu so
siseră regulamentele concursurilor de 
casă și consiliul asociației sportive 
(al cărei președinte este elevul Ion 
Pîrvulescu) se ocupa de organizarea 
primului campionat dc casă la fot
bal. Această competiție care a atras

Discuție despre Spartachiadă 
ia clubul întreprinderii „Solex“

Ne aflam de multă vreme la clubul 
întreprinderii „Solex" din Capitală. 
Acolo ne retrăsesem în liniște — îm
preună cu tov. Olănescu, unul din 
conducătorii asociației sportive „So
lex", pentru a discuta citeva probleme 
în legătură cu activitatea sportivilor 
din această importantă întreprindere 
metalo-chimică. Printre chestiunile dis
cutate, firește că Spariachiada de iar
nă a tineretului n-a fost cea de pe 
urmă.

— Au început întrecerile?
— Desigur, a răspuns interlocuto

rul nostru. Iată, aici avem un tablou 
cu 6 grupe în care sînt împărțiți cei 
66 șahiști înscriși la întreceri. Mai jos, 
tabelul șahistelor.

Dar răspunsul a avut și o comple
tare ^convingătoare: tocmai in acel 
moment ușa clubului s-a deschis șl 
înăuntru au intrat cițiva muncitori și 
tehnicieni care tocmai terminaseră lu
crul.

—• Vă rog să-mi dați ,o cutie de șah, 
se adresă' unul din ei bibliotecarei clu
bului. Al doilea la fel, al treilea la 
fel.

Și cit ăi clipi, clubul s-a animat: 
trei mese de șalt erau acum ocupate 
de cei care își disputau întrecerile din 
cadrul Spartachiadei. Bineînțeles că 
nici, spectatorii nu lipseau din jurul 
lor...

— Cine sînt cei mai buni pînă a- 
cum ? l-am întrebat din nou pe tov. 
Olănescu.

■— Acela înalt d'n dreapta, topito- 
rul Dumitru Sărntănescu, apoi dese
natorul Ion Veniamin, electricianul Tu
dor Căruntu și șamotorul 
Schwinder.

Intre timp partidele erau 
mitfu Sărmănescu juca cu 
Vasile Raicu, topitorii loader Nistor 
și Tudor Romămuc își disputau ititue-

tatea într-o partidă de atac și... contra
atac, in timp ce intre inginerul Eugen 
Enăchesctt și șoferul Ion Popescu, 
se părea că remiza va consfinți egali
tatea poziției de pe tablă.

Dintre toți, cel mai agitat era însă 
tehnicianul Ian Veniamin: adversarul 
său, șamolorul Gheorghe Schwinder na 
venise incă la masa de șah. Deodată 
s-a îndreptat spre mine:

—• Nu vrei să facem o partidă? 
Schwinder văd că întîrzie și un antre
nament în plus cred că nu-mi strică. 
Adversarul meu e foarte tare.

Puteam să nu primesc această invi
tație?

la întreceri peste 80 de tineri fotba
liști, reprezentanți ai cl. VllI-a, lX-a,
X- a și Xl-a, s-a bucurat de un deose
bit succes. Organizarea campionatului 
a contribuit din plin la mărirea numă
rului de membri ai U.C.F.S. precum 
și la acțiunea de încasare a cotiza
țiilor. Dar nu numai atît. Desfășura
rea campionatului a înlesnit selecțio
narea celor mai bune elemente pentru 
reprezentativa de fotbal a școlii. O 
serie de elemente valoroase la acest 
sport ca Gheorghe Dinu, elev în cl.
XI- a, Dumitru Amzu, Virgil Puchi- 
dău. Teodor Dana, Ion Bogdan, loan 
Pîrvulescu și Virgil Jianu sînt frun
tașe la învățătură. Glieorghe Dinu, 
de pildă, a terminat primul trimes
tru cu media 10 la toate materiile.

Un alt exemplu despre modul cum 
a înțeles să organizeze campionatele 
de casă ni-1 oferă 
a Școlii Tehnice de 
rei președinte este 
Răducanu. Am luat
ple din multe altele pentru 
tuturor că prin organizarea campio
natelor de casă asociațiile sportive 
pot asigura membrilor lor o bogată 
activitate competițională. mijloc efica
ce de depistare a elementelor tinere 
de valoare.

G. DONCIU — corespondent

Consfătuirea membrilor U.C F.S. din 
asociația sportivă „Minerul" 

C. Lung

De curînd 
consfătuire

a avut Ioc ta C. Lung 
la care au luat parte 

ai U.C.F.S.,
o
peste 70 de membri 
sportivi fruntași, conducerile adminis- 

precum : 
U.T.M.

carbonifer 
această

i o informare 
muncii desfășurate în cadrul

trative, 
Partid, 
bazinul < 
cel. Cu 
prezentată

in toi. Dil- 
gestionarul

asociația sportivă 
Cooperație al că- 

elevul Nicolae 
doar două exem- 

a arăta

și organele de 
și sindicale din 

C. Lung-M"«- 
ocazie a

a sup> a 
, asocia

ției sportive „Minerul". A reieșit că 
un număr de 525 de oameni ai mun
cii au devenit membri ai U.C.F.S.^ 
multi dinlre ei reprezentând cu cinste 
culorile asociației la întrecerile orga
nizate în cadrul Spartachiadei de vară 
a tineretului, Spartachiadei fetelor etc. 
Tov. Ion Llberdea a arătat că față 
de posibilitățile existente, rezultatele 
puteau fi și mai bune dacă întreg con
siliul de conducere al asociației și-ar 

în mod mai 
probleme dis- 
Spartachiadei 
întrecerile din

MIRCEA TUDORAN

(Foto ; Boris Ciobanii)

0. SarmariesOl (dreapta) și V. Raicu (ambii în prim plan) 
îutiietatea în fața mesei de șah.

& & &

fi desfășurat activitatea 
organizat. Printre alte 
cutate a fost și aceea a 
de iarnă. A rezultat că 
cadrul primei etape se desfășoară sa-> 
tisfăcător. In înoheiere. s-a hotărît ca 
în termen de 10 zile să se facă pre-» 
lucrarea proiectului de statut în toată 
secțiile de producție, alegîndu-se tot
odată și delegații la conferința aso* 
ciației, care se va desfășura în jurul 
datei de 1 februarie.

I. CH1LIBAR — corespondent 
regional

Asociația sportivă „Delfinul", 
la sfîrșitul unui an de activitate

Rezultatele obținute de asociația 
sportivă Delfinul, la sfîrșitul anului 
1958, oglindesc în mod concludent 
felul cum au muncit membrii consi-i 
liului asociației sportive. Iată cîtcva' 
dintre rezultate: planul de înscriere 
a membrilor în U.C.F.S. a fost reali? 
zat în procent de 39% ; planul de 
cotizații în procent de 35% ; secțiile 
pe ramură de sport s-au dovedit și 
ele destul de inactive. Considerăm că 
față de această situație consiliul oră
șenesc al U.C.F.S. Constanța va tre
bui să treacă la măsuri urgente.

•> 
yALERlU ȘUC1U-corespondent j]
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Unirea" din Focșani are 
mulți elevi care fac cinste școlii, atît 
prin rezultatele dobîndite la învăță
tură, cit și prin bogata activitate spor
tivă pe care o desfășoară. Am cu
noscut și noi o reprezentantă a școlii, 
•— în această dublă înfățișare — și 
socotim că nu este lipsit de interes să 
o prezentăm cititorilor noștri...

...Utemista Claudia Mihăilescu din 
clasa a IX-a B trece drept una dintre 
cele mai talentate gimnaste ale liceu
lui. „Specialitatea" ei — gimnastica 
sportivă. De cite cri n-a făcut parte din 
■«■lupa școlii, de cîte ori n-a demon
strat marea ci pasiune pentru acea
stă ramură sportivă! Și totuși, gimnas
tica nu reprezintă, de fapt, decît una 
•dintre disciplinele sportive practicate! 
sie Claudia Mihăilescu, ea dovedind 
reale perspective și în atletism, sport 
eu care și-a înscris pentru prima oară 
numele, printre învingători, într-o în
trecere sportivă.

„Evenimentul — ne povestește ea — 
a avut loc cu patru ani in urmă... Pe 
atunci eram pionieră și îndrăgeam 
foarte mult probele, de sărituri. Eram 
chiar convinsă că voi cămine... cre
dincioasă probei de înălțime, tentată 
ce-i drept și de rezultatele strălucite 
obținute de minunata sportivă a țării 
noastre, Iolanda Balaș. Și totuși...".

Și totuși, Claudia, fără să aban
doneze atletismul (îl practică și acum 
cu rezultate remarcabile) rămîne cre
dincioasă gimnasticii sportive.

„Am văzut că se adaptează mai bine 
temperamentului meu, aptitudinilor 
mele fizice. De altfel și rezultatele sint 
mai evidente...".

'ntr-adevar, notele de 9 și 10 pe 
e Claudia Mihăilescu le-a obținut 

ia toate concursurile la care a parti
cipat, o recomandă ca pe o excelentă 
gimnastă, o titulară sigură în echipa 
școlii la apropiatele campionate repu
blicane școlare. Profesorul de educa
ție iizic.ă Zigmund Lupu ne-a dat să 
înțelegem că Claudia este totodată și 
o foarte bună... turistă,

— Ii ai, Claudia, povestește despre 
'recenta excursie făcută cu școala in 
Bucegil...

, Imaginile descrise cu o nespusă

începutul întrecerilor de volei inlerșlubitri școlare l-a constituit con- 
fgursul organizat in Capitală, în prima decadă a acestei luni. Iată o fază 
din intilnirea care a avut loc cu acest prilej, între echipele cluburilor școlare, 

-din Orașul Stalin și din Timișoara. (Foto: V. Bagiac)

ACTUALITATEA
• întrecerile din cadrul campU>nat.u- 

Iiul rapybliean șeoîaT de gimnastică, re- 
; zervat elevilor din școlile medii, cunosc 

un via interes în întreaga țară. ta 
momentul de față se desfășoară etapa 
pe localitate (raion), către se va înxdteia 

a de 8.II. Etapa următoare, pe 
•, este programată intre 28.H —

mai mici șportivî, iubitori ai

Ia data 
reginele, 
1JM.

o® Cei _  _
gimnasticii și șahului sînt prezemți în 
aceste zile Ia startul celei de a doua 
•ediții a spartachiadei pionierilor șl șco
larilor. Sportivii către s-au dov&dljt a fl 
cei mai, huni în faza pe centre die co
mună — încheiată la 25.1 — vor fi PT®- 
zenți, în continuare, la întrecerile dial 
cadrul etapei pe raion.

1 © Sînt în plină desfășurare șî între-
tocurile die gimnastică și trîntă din ca
drul primului campionat republican ai 
școlilor profesionale de ucenici. €rtm- 
naștii își dispută întîietatca în cadrul 
etapei pe localitate (pînă la datr de 
*15.11), în timp ce amatorii do 
participă la întrecerile etapei pe 
(pînă la 22.11).

® Faza pe Capitală din cadrul 
pionatuhvi republican școlar die> volei so 
va desfășura începînd de iia data 1 n. 
L:i întreceri pat participa pe Iîngă cl®‘ 
vii școlilor medii de cultură generală și 
cei t’e la școlile medii tehnice și pw- 
fei3ioiial.l ele ucenici. înscrierii^ sie P’j- 
miesc pînă în seara. fe:iei de 28.1 Li se
diul școlii sportive de elevi a P.U.C. 
In aceeași si Ia ora 13, va ove?, loc și 
ședința tehnică» Ia care sînt invitați 
responsabilii tuturor echipelor înscrise. 

Irintr
raion

cam-

plasticitate, de „eroina" noastră, la fel 
ca și relatarea peripețiilor pe care le-a 
trăit grupul celor $0 de elevi și e- 
ieve de la liceul „Unirea" (ca răs
plată pentru cîștigarea unui concurs 
„Drumeții veseli", organizat de Ra
diodifuziune) ne-au încredințat cu pri
sosință că eleva Claudia 
are o deosebită predilecție 
drumeție...

— Așadar, trei pasiuni
— Eu aș spune chiar...

Mihăilescu
și pentru

sportive n 
patru și

Claudia Mihăilescu, una dintre cele mai bune sportive ale școlii medii 
„UnireaT, se dovedește in același timp și o foarte bună elevă la învățătură. 
Iat-o, la o oră de matematică, rezolvînd cu multă siguranță o ecuație. 
Proba cea mai evidentă că învățătura (și mai ales matematica) trebuie 
socotită drept prima ei pasiune... (Foto: Boris Ciobanu)

ȘU RĂSPUNSURI

HeurszeniaM as wn?i ale cloMior școlare 
și-au iWi din nou

A doua confruntare a formațiilor de 
volei, reprezentind cluburile sportive 
școlare din țară, a avut loc la sjîr.șitul 
săptăminii trecute la Tg. Mureș, în ca
drul „Cupei Centeiiarului" organizată 
de clubul școlar .JIarghiia" din locali
tate. Timp de două zile, sala I.M.F.

Sub titlul „Cînd profesorul de edu
cație fizică nu-și vede de treabă...* a 
fost criticată atitudinea direcțiunii 
scolii medii mixte Vidra raionul Vran- 
cea și a profesorului de educație fi-Mie le in- Bres

a răsunat de încurajările adresate corn-' 
pețitorilor de către sutele și sutele de 
elevi care au ținui să asiste la în
treceri. Concursul era privit cu mult 
interes, deoarece constituia și un pri
lej de verificare a ierarhiei stabilite 
cu puțin timp in urmă, in competiția 
desfășurată in sala Dinamo din Capi- / Concursul republican individual de 
tală unde se remorcaseră ui mod deo- )sa|j pentru juniori și junioare a de- 
sebd echipa femtnma a clubului școlar ^unl Q VoiHpetiye tradi-
din București șt cea masculină a clu- Vjoa|j a atletismului nostru. La înce- 
&u/uz școlar „Luceafărul din Orașul u pUțui fiecăruia din ultimii ani, cei 

, , . , „ ,, Jtnai buni dintre tinerii atleți ai țării
In turneul mascultn de la Tg. Mu- Ca!J fosj oaspeții sălii Floreasca II din 

reș, pe primul loc s-a situat, de data ^Capitală. Dar’ niciodată pînă acum 
aceasta echipa clubului școlar din CconKcursul accs(a nu s.a blIcurat de 
București, care a înregistrat scorurile un asemcnea SUCCes : sute de partici- 
de cil Cluț și 3—0 cu Tg. Mureș. , panțî rezultate de valoare, o‘ atmos- 
Z.oc«/ sacimd a revenit reprezentanților \entuziastă specifică alletismu- 
sportivilor școlari am Cluj, care au c^c 
învins pe cei din localitate (clasați pe \ . . . . i r-i «

. locul 3) tot cu scorul de 3-0. Dacă ) S.lmbata ?l durmmea sala Floreasca 
turneul masculin a pierdut oarecum \a ^?'a neincaPaț?ar®
An interes- prin neparticiparea „Lucea- < Pcn tru . celn Peste ,.a» de F°"^tlton 
făndui" din Orașul Stalin, in schimb Venit‘ ,’.a București dm ma. mu te o- 
cel feminin a sirius la startul întrece- ?ra§0 dln Adăugați acestui nu-
riZor toate reprezentativele cluburilor Yma.r Pe .arblt^ antrenori și specta-
scolare din tară, avînd in plus ca par- 1 ori ~ c>«a 20° - pentru a va pu-
iici/xmtă si valoroasa formație Voința- Y™ ,faccr ° .!^e dt m.al Precl?a

„ n Ca ..furnicarului de oameni pe careMiercurea Ctuc. De altfel, acesta e-S. ” _al_uîn Jk
chipe i-a si revenit primul toc, ea in- 5 In “ P„ S ’ nr 2* 1’ •>.., . . . t ii, , j: ( In cursa de sprint, de 50 m, auz™/ uțWu clubul școlar parte nu nțai puțin de 214 con-
t-lu! cu 3-0. Pe locul 3 s-a sduat c- 1 H la. juniori mari, 49 la ju- 
empa BucureștuilM,.care « in-C Af joare ’ t , ,
rr^'lr m^d PS Cea d‘n 2g' ?la junioare catcg. a 11-a) ; la lun- 

;' cr 11 J \ gime juniori mari au participat 38
— ------------------------------------------------- / de săritori, la junioare mari 35; la

Jgreutate juniori cat I 40 iar la fete, 
Cîteva rînduri despre*- I aceeași categorie, au concurat 33 de 
 ; Vatlețe etc. Ceea ce este foarte îmbu- 

-n .2 • b-' U 1-------- • C ciifăior, cei mai mulți dintre ei au
Școala sportivă de elevi )g*

a U. C. F. S. din €onstan(a../p'",r" 5i sport
O

elevi și eleve, plini 
adevărată pasiune 
prima impresie pe 

șcc/aila sportivă de

în sala Dina- 
multe zile în 

zor. Prii litre ci 
fotbaliști. Pro- 
din acest an 

iar elevii școlii 
obțină la fiecare în-

Vor

mină de profesori și antrenori 
și aproape 250 de 
•de entuziasm, de 
pentru sport 1 Iată 
care ți-o creează . .
elevi a U.C.F.S. din Constanța. l-am 
întîln'it pe elevii școlii 
mo din localitate, mai 
șir, lucrînd, lucrînd de 
gimnaști, atleți, boxeri, 
gramul competitional 
este foarte bogat, 
sînt hotărîți să 
trecere, performanțe de valoare.
reuși oare ?... Directorul școlii, prof. 
Ștefan Ilurtoi este foarte încrezător. 
Profesorii și antrenorii școlii (printre 
care facem cunoștința cu Șt. Baciu, 
Const. Craiu Jeana Baltă, I. Troan- 
că) nu dovedit în fiecare an că știu 
să-și respecte angajamentele. Prin în
făptuirea unor astfel de angajamente, 
școala sportivă de elevi a U.C.F.S. 
din Constanța- se mîndreștft azi cu o 
serie de spostivi fruntași, campioni 

I republicani de juniori ca Antoancta

w w i- sa jl ct ( ® Materialul cr tic intitulat „SportiviS _ . Icare nu fac cinste unei echipe studen-
Wfc "S ‘W7 S® Ct^ti“, ne-a ajutat să cunoaștem mai
g-W ’tP _>3. ISz M w ®3L / bine activitatea reprezentativelor noa- 

S stre de care ne-am ocupat in mod in- 
le-ași catalogata altă ordine: mai în- ^suficient — ne scrie Consiliul Uniu- 
l nii Asociațiilor Studenților de la Uni- 
ț versitatea „C. I. Parboil". Lipsurile 
t scoase în evidență de către ziar an 
'fost analizate temeinic, iar consiliul 
t uniunii le-a apreciat ca fiind reale și 
’ a luat măsuri pentru înlăturarea lor. 
| Astfel, în adunarea generală a sec
ției de baschet s-au dezbătut aspec- 

| tele negative semnalate de ziar, iar 
, studenții au participat activ și auto- 
| critic la discuții. Echipa de baschet a 
fost sancționată cu „avertisment" pen
tru lipsă de preocupare față de munca 
educativă, iar studentul Mihai Iliescu 
a fost îndepărtat din echipă pînă la 
reabilitarea lui la învățătură. Uniunea 
și-a propus, de asemenea, să întărea
scă munca de educație în rîndul echi
pei de baschet.

® De curînd, ziarul nostru a publicat 
articolul critic intitulat „De ce stag
nează dezvoltarea atletismului la Re
șița". Consiliul orășenesc U.C.F.S. 
Reșița ne-a răspuns că cele semnalate 
de corespondentul nostru Gh. Dobre- 
scu sînt juste. „Materialul — ne scrie 
Consiliul U.C.F.S. — a oglindit bine 
realitatea și mulțumim redacției pen
tru sprijinul acordat. Măsurile con
crete pe cane ar fi trebuit să vi le 
comunicăm nu au putut fi luate pînă 
în prezent, deoarece, doi dintre cei 
criticați, profesorul de educație fizică 
Mayer și Ilie Pătruică, directorul șco
lii sportive de elevi, nu-și însușesc 
critioa și caută să fugă de răspun
dere. De aceea ne-am propus să ana
lizăm mai temeinic atitudinea lor, 
după care vom da redacției răspun
sul cuvenit".

tii învățătura și apoi, pasiunile spor
tive...

...Claudia Mihăilescu — o elevă 
care știe să îmbine atrt de armonios 
pregătirea ei școlară cu activitatea 
sportivă. Ne-am bucurat cunoscînd-o. 
Ne-am bucura și mai mult, dacă în 
vizitele noastre prin școli am întîlni 
cit mai des, exemple asemănătoare.

ȚIBER1U STĂM A

Țăranu, Natalița Jurăscu, Lucia Ho- 
lovanschi la gimnastică și Vasile 
Neagti la box. Prezența unor astfel 
de sportivi constituie un îndemn pcn-/ 
tru toți elevii școlii, pentru realiza- < 
rea unor performanțe asemănătoare. 
De acest lucru ne-â'u asigurat „spe- > 
ranțcle" școlii, elevele Petruța Dra- / 
gomir, Daniela Costăchescu, Adriana I 
Făclierii și multe altele ..

Dar, paralel cu înregistrarea de re- > 
zultate cît mai bune, se caută ca îu 
secțiile școlii să fie angrenați tot J 
mai mulți elevi de la școlile profesio- Ș 
nale, viitori muncitori sau tehni-Z 
cieni. Intervine însă aici și felul în « 
care conducerile unor școli profesio / 
nale înțeleg să îndrume elevii cu ap- ț 
titirciini sportive către activitatea de / 
performanță, 
deocamdată numai conducerea școlii \ 
profesionale de la S.N.M.C. Or, pen- “ 
tru succesul deplin al școlii sportive k 
de. elevi a U.C.F.S. din Constanța \ 
este de dorit că toate întreprinderile C 
cil școli profesionale să urmeze -exetn- i 
piui celor de la S.N.M.C.- 

lucru pe care îl face J
5

zică Ștefan Ovidenie. In material se 
arăta că in orele de educație fizică 
elevii sint puși să transporte cartofi 
la siloz. Răspunsul pe care l-am pri
mit de la conducerea școlii vădește 
un tocit spirit autocritic, deși, indi
rect, se recunoaște că cele semnalate 
de ziar sini reale. In adresa pe care 

rie-o trimite, directorul șco'.i, tovară
șul Dum.tr u Cloarec, merge. rină a- 
colo incit cere să „dezmlnțim" știrea 
și să „sancționăm" pe cel ce. ne-a 
relatat-o.

Are dreptate oare directorul școlii 
din Vidra ? Constatările noastre do
vedesc contrariul. Iată ce n> comunică 
consiliul raional U C.F.S. Vrânceni 
,,Articolul publicat în ziarul Sportul 
popular nr. 3308 este pe deplin real. 
Din discuțiile purtate cu toy', director 
al școlii am constatat că este vorba 
de nesinceritate și de încercarea de 
a induce în eroare ziarul. Adevănil 
este că, în lipsa profesorului de edu
cație fizică, tov. d'rector care 1 a su
plinit, necunoscînd felul în cary. tre
buie să se desfășoare o oră de edu
cație fizică, a folosit elevii la... căra
tul cartofilor".

Dacă, tntre timp tov. Dumitru C.ioa- 
rec s-a răzgîndit și a luat o poziție 
autocritică, nu era normat S-o aducă 
la cunoștința ziarului?
• Un răspuns cu totul „or:pined" ne-a 

trimis consiliul regional U.C.F.S. 
Oradea, din care reproducem un pa
saj: „Considerăm că nu era neres’r 
să cereți consiliului regional U.C.F.S. 
Oradea să răspundă la articolul „Lip
sa legăturii cu terenul — cauza mul
tor deficiențe", pentru motivul că ar
ticolul nu face altceva decît să ilu
streze — foarte real și exact — dis
cuțiile și concluziile acestei embleme 
dezbătute în plenara consiliului". Si 
'un alt pasaj: „In aceste îmn-ejurărl, 
nu știm ce am putea răspunde ziaru
lui" (N. R.:?!!).

Răspunsul ni se pare curios. Și. pe 
bună dreptate ne întrebăm dară mi 
e vorba de o subapreciere a criticii 
adresată prin presă, mai ales că și 
în alte ocazii, consiliul reriem'd 
U.C.F.S. Oradea și-a mani’estct fie 
„nedumerirea" cu privire la critică, 
fie că nu și-a însușit-o.

După concursul republican 
de atletism în sală al juniorilor

de aceea putem fi mulțumiți 
că, în sfîrșit, atletismul romi- 
început să calce cu 'siguranță 

i ca 
mccască 

cu toți 
activita-

Tocmai 
pentru 
nesc a 

j>e drumul cel bun. Trebuie num 
și de acum înainte să se mi 
cu aceeași sîrguniță, să fim 
mereu mai exigenți pentru 
tea noastră de fiecare 2î.

In ceea ce privește concursul avem 
de făcut cîteva sugestii : pe viitor să 
fie date numere de - concurs utleților 
participanți, pentru ca în felul acesta 
să fie ușurată munca arbitrilor și să 
se evite greșelile, mai ales în apre
cierea ordinii sosirilor; să fie folosit 
un alt pistol de start, cu zgomot mai 
mic (este firesc ca după ce se p<>c- 
nește de 100 și ceva de ori zgomotul 
pocnetului este amplificat de sală, 
reacția alergătorilor Ia start să nu 
mai fie cea mai bună) ; să fie inter
zis cu desăvârșire fumatul în sală,' 
căci atmosfera mai ales spre sfîrși- 
tul concursului era foarte . viciată 
antrenorii să fie--el cei diptîi; care să 
ajute la păstrarea unei oral ne’’perfecte.

După cele .văzute, avem convinge-' i 
rea că în actualul sezon, atletismul 
nostru se va îmbogăți cu . o nouă 
pleiadă de tineri sportivi, cri mai 
mulți dintre ci foarte taientați, care 
prin eforturile -lor susținute, vor pu
tea aduce un suflu nou. tineresc ac
tivității acestui sport și vor schimba 
radical fața actualului lot republican 
de juniori

R. VILARA

Atlet ii Clubului sportiv școlar din Candidă au cvnt o comportare fru
moasă, ocupind primul loc în clasamentul general, lată un grup de elevi 
biteureșteni discuiind cu profesorul lor. Dumitru Gîr'eariu. ■ I

(Fota : Th. Roibujț /



Sezonul atletic european în 1958

Despre cei mai rapizi alergători la sprint și semi-fond
lumeroși participant! la concursurile tie șefii 
de la Predeal, Vatra Dornei și Straja

f

ț In continuarea retros
pectivelor noastre asupra 
sezonului atletic european 
al anului 1958, publicăm, 
începînd de astăzi, tabe
lele ’ statistice la probele1 
masculine.

Curs jje de sprint șt cele 
de semifond ati cunoscut 
tariul trecut o frumoasă 
dezvoltare, înregistrîn- 
du-se o serie de rezultate 
excelente. Din acest mo
tiv, mediile rezultatelor 
primilor 10 stleți euro
peni au atins în 1958 
cea mai ridicată va
loare a Ier. Pregătirile 
pentru întrecerile celei de 
a VI-a ediții a Campiona
telor europene, ca și pen
tru numeroasele . con
cursuri și meciuri inter
naționale programate în 
decursul sezonului trecut, 
au fost încununate deci de 
un succes deplin.

La 100 m plat titlul de 
campion european a fost 
cîștigat de sprinterul vest- 
german Armin Harry 
(10,9 sec. în 1956; 10,4 
sec. în 1957 și 10,2 sec. 
în 1958). In decursul a- 
țcestui sezon el a realizat 
și 10,0 sec. pe această 
distanță, dar nefiind îndeplinite con
dițiile regulamentare (pista a avut 
c înclinație de 11 cm și regulamen
tul internațional nu admite decîtcel 
hmit 10 cm) această performanță nu 
poate fi omologată c.a record mon
dial.

O frumoasă creștere a rezultatelor 
i «a marcat Edvin Ozolin (fiul fostului 
I recordman european la săritura cu 
i prăjina, Nikolai Ozolin) care cu 10,3 
| sec a egalat recordul Uniunii Sovie- 
I lice pe această distanță. Cele mai 
' buce rezultate ale sale au fost: 10,7 
sec în 1956; 10,6 sec în 1957 și 10,3 
sec în 1958

Mtnfred Germar a fost și în 1958 
specialistul nr. 1 al cursei de 200 m. 
De-a lungul ultimilor doi ani el a 
cîștigat toate cele 54 de curse, pe 
această distanță, la care a luat 
parte.

Zbigniew Makomaski deține anul 
trecut cel mai bun rezultat ir? proba 
de 800 m. Valorosul atlet polonez a 
realizat performanța de 1:46,7 sec în 
compania campionului olimpic Tho
mas Courtney pe care l-a învins în 
cadrul meciului Polonia—S.U.A. Pro- 
igrestil rezultatelor sale sportive este 

’■ impresionant:
490 m. 860 m.

‘ 1950 — 1:59,9
M)51 51,2 —
1952 50,8 —•

J 1953 49,1 —
> 1954 48,6

1955 47,7 1:56,6
' T956 49,4 1:49,8

1957 47,3 1:47,9
ista 47,7 1:46,7

Finala 
campionatului republican 

de patinaj artistic
Patinoarul din orașul Cfuj va găzdui 

Inlav, 29 Ianuarie și 1 februarie între
cerile finale ale campionatului republi
can de patinaj artistic. In ultimul act al 
acestei competiții îșî vor disputa în- 
MfeCttCea concurența din; Tg. Mureș, 
Miercurea Cl/uc, Orașul Stalin, Bucii- 
awști și Cliuj Ia următoarele categorii: 
seniori și senioare, individual și pe
rechi, juniori și junioare pes-te 15 ani 
numai individual.

Echipa de hochei C. S. M. Rădăuți 
a promovat în categoria A

Duminică seara a luat sfîrșit la O- 
rașul Stalin turneul final al campio- 
natufltli categoriei B de hochei pe 
gheață pe anul 1959. In ultimul meci 
al turneului s-ati intîlnit echipele Ni
covala Sighișoara și Tîrnava Odorhei.

Cti toate că nu au forțat (au jucat 
și de data aceasta în 7 jucători de 
cîmp) sighișorenii au cîștigat ușor cu 
scorul de 8—1 (2—0, 2—0, 4—1).
Golurile au fost marcate de Onit 1 (4) 
Bafaș, Schuster, Sailați și Matefi, res
pectiv Gyorgy.

După cum am mai scris și în nti-

SPORrUL POPULAR
Pw- 4-a Nr. 3317

ZBIGNIEW MAKOMASKI

Pentru a doua oară consecutiv, a- 
tletul cehoslovac Stanislaw Jungwirth 
ocupă locul întîi fn clasamentul celor 
mai buni alergători în proba de 
1.500 m.

Rezultatul său (3:39,0) se impune 
de la sine... roo METRI

'Recordul lumii : 10,1 sec. Willie Wil
liams (S.U.A.) Berlin 3.8.1956; Ira Mur
chison (S.U.A.) Berlin 4.8.1956 ; Willi© 
Williams (S.U.A.) Berlin 5.8.1956 ; Lea- 
r.ion King (S.U-A.) Ontario 20.10^1)56; 
Leamon King (S.U.A.) Santa Anna 
27.10., 1)56.

Recordul Europei : 10,2 sec. E, Mc
Donald Bailey (M. Britanie) Be’ l 
25.8.1951; Heinz Futterer (R.F.G.) Yoko 
hama 31.10.1954; Mi.nlied ucimar 
(R.F.G.) K01,n 31.7.1957; Heânz Fiitteier
(R.F.G.) Hanovra 20.7.1958; Manfred Ger- 
mar (R.F.G.) Hanovra 20.7.1957; Armin 
Harry (R.F.G.) Hanovra 20.7.1958.
10,2 (10,4) Heinz Fiittcrer (R.F.G.)
10,2 (10,2) Manfred Germar (R.F.G.)
10.2 (10,4) Armin Ilarry (R.F.G.)
10.3 10,4) Marku Foik (Polonia)
10,3 (10,7) Zenon Baratnowski (Polonia)
10,3 (10,7) Jocelyn Deilecour (Franța)
10,3 (10,4) Livio Bcrruti (Italia)
10,3 (10,6) Detl-ev Riede (R.F.G.)
10,3 (ih,7) Reinhard Seidler (R.D.G.)
10,3 (10,7) Edmund Burg (R.F.G.)
10,3 (—) Peter Radfort (M. Britanie)
10,3 (10,6) Eduatrd Feneberg (R.F.G.)
10,3 (10,6) Edvin Ozolin (U.R.S.S.)

200 METRI

1956 1957 1958
sec 0 1 3

10.3 sec 5 4 10
5 5 13

Media rezultatelor primilor 10 atleți
europeni
1956 10,35 sec
1957 10.34 sec
3358 19,27 see

Recordul lumii : 20,0 sec Dave Sime 
(S.UjA.) Sanger 9.6.1956. Recordul Eu
ropei : 20,4 sec Manfred Germar (R.F.G.) 
K61n 311.7.1957.

20,6 (20,4) Manfred Germar (R.F.G.)
20,8 (21,2) Vilem MandWk (Cehoslovacia)
20.8 (21,7) Peter Radfort (M. Britanie)
20.9 (21,4) Jocelyn DeUlecour (Franța).
20,9 (21,6) Armin Harry (R.F.G.) 
21,0 (21,Î) David Segal (M. Britanie) 
21,1 (21,2) Martin Lauer (R.F.G.) 
21,1 (21,3) Bjorn NiiSSesi (Norvegia)
21,1 (20,9) Leonid Barlcniev (U.R.S.S.) 
21,1 (21,8) Lengvard Fadeev (U.R.S.S.)

Media rezultatelor 
atleți europeni ;
1956 26,95 Sec
1957 21.04 sec
1958 20,94 sec

21,1 (21,6) Detlev Riede (R.F.G.)

sub 20,6 sec
1356

C
1957

1
1958

1
20,7 sec 2 0 (1
20,8 sec 0 0 2
20,9 sec 2 1 2
21,• sec 3 1 1

7 3 6

cel Or mai buni 10

400 METRI

Recordul lumii : 45,2 sec Lou Jones 
(S.U.A.) Los Angeles 30.6.1956; Recordul 
Europei : 46,o se« Rudolf Harbig (Ger
mania) Frankfurt. 12.8.1939; Ardalion 
Ignatiev (U.R.S.S.) Moscova 26-5.1955.

mărul nostru de luni, pe primul loc 
s-a clasat tînăra formație din Rădăuți 
care a terminat neînvinsă turneul. 
Prin această victorie C.S.M. Rădăuți 
și-a cîștigat dreptul de a participa 
în anul 1960 la campionatul catego
riei A. Favorita turneului, echipa Stea
gul Roșii din Orașul Stalin, fiind în
vinsă de C.S.M. Rădăuți, a trebuit 
să se mulțumească cu locul ÎL

lată clasamentul turneului:
1. C.S.M. Rădăuți 3 3 0 0 22:6 6
2. St. R. O . Stalin 3 2 0 1 26:7 4
3. Nicovala Sighișoara 3 1.0 2 12:16 2
4. Tîrnava Odorhei 3 0 0 4:"<5 0

A. ANTAL

46,3 (47,1) John Wrighton (M. Britanie) 
46,5 (47,3) John Salisbury (M. Britanie) 
46,9 (—) Karl Kaufamm (R.F.G.)
46,9 (46,8) Voitto Hellsten (Finlanda)
47,0 (46,9) Karl Friedrich Haas (R.F.G.) 
47,0 (48,2) Mac Isac (M. Britanie)
47,0 (47,9) Alf Pettersson (Suedia)
47,0 (48,6) Viktor Snajder (Iugoslavia)
47.1 (46,8) Stanislaw Swatowski (Polonia)
47.2 (47,9) Csaiba Csutoras (Ungaria)
47,2 (48,2) Edward Sampson (M. Britanie)

Media rezultatelor celor mai buni 10 
atleți europeni :

47,2 (48,2) Giovanni Scavo (Italia)
47,2 (48,5) Gottfried Kliembt (R D.G.)

1956 1957 1958
sub 46,9 sec 5 3 4
47,0 sec 1 2 4
47,1 sec 1 1 1
47,2 see 0 1 4

7 7 13

Recordul lumii și al Europei : 1:45,7 
Roger Moens (Belgia) Oslo 3.8.1955.
1:46,7 (1:47,9) Zbigniew Mialcomaski (Po- 
iuni>a)
1:46,8 (1:48,2) Paiul Schmidt (R.F.G.)
1:46,9 (1:48,2) Tadeus Kazimlerski (Polo

nia)

195S
1557
1958

46,91 sec
47,07 sec
46,89 sec

800 M.ETRI

1:17,0 (1:48,5) Brian Hewson (M. Britanie) 
1:47,0 (1:50,3) Herbert M’ssalla (R.F.G.) 
1:47,0 (1:47,5) Michael Rawson (M. Bri

tanie)
1:47,5 (1:50,6) Cristian Waegli (Elveția) 
1:47,7 (1:47,3) Audun B-oysen (Norvegia) 
1:47,7 (1:48,9) Lajos Szentgali (Ungaria) 
1:47,7 (1:49,9) Lajos Kovacs (Ungaria) 
1:47,7 (1:18,5) Helfried Reinnagel (R.D.G.) 
1:47,8 (1:49,4) Ulf-Bertil Lundh (Norvegia) 
1:47,8 (1:4/,i) Ron Delaney (Irlanda) 
1:48,3 (1:48,1) Dan Waern (S<uedia)

Media rezultatelor celor mai buni 16 
atleți europeni :

1:48,7 (1:50,7) Horst Liell (R.F.G.)
1:48,8 (1:46,6) Derek Johnson (M. Britanie)
1:18,9 (» 4«,0) Roger Moens (Belgia)

1956 1957 195S
sub 1:47,0 1 2 3
1:47,1—1:47,9 4 6 10
1 <48,0—1:49,0 11 ÎS 4

16 26 ,17

1956 1:47,74
1957 1:47,34
1958 1:47,20

1.500 METRI

Recordul lumii și al Europei : 3:18,1 
Stanislaw Jungwirth (Cehoslovacia) Stara 
Boleslav 12.7-1957. In curs de 
omologare ca record mondial : 3:36,0
Herbert Elliot (Australia) Gdttcborg 

28.8J958 
3:39,0 (3:38,1) Stanislaw Jungwirth (Ce

hoslovacia)
3:39,8 (3:44,1) Ame Hamarsland (Norvegia^ 
3:40,0 (3:44,4) Istvan Rdzsavolgyi (Ungaria) 
3:40,8 (3:40,2) O tăvi Vuorfcsalo (Fin km da) 
3:40,9 (3:40,8) Dan Waern (Suedia) 
3:41,1 (3:42,61 Brian Hewson (M. Britanie) 
3:41,1 (3:45,8) Lajos Kovacs (Ungaria) 
3:41/4 (3:42,3) Stefan Lewandowski (Polo
nia)
3:41,5 (3:10,2) Olavi Salsola (Finlanda) 
3:41,7 (3:46,4) Tomas Bairis (Spania) 
3:42,0 (3:45,8) Zbigniew Orywal (Polonia) 
3:42,1 (3:45,6) Ulf—Bertil Lundh (Norvegia) 
3:42,2 ( — ) Michael Blagrove (M. Bri

tanie)
3:412,3: (3:45,7) Giaifranco Baraldi (Itali,&). 
3:42,3 (3:42,3) Ron Delaney (Irlanda) 
3:42,(—) Siegfried Herman (R.D.G.) 
3:42,5 (3:43,6) Michel Jazi (Franța) 
3:42,5 (3:44,0) Helfried Reinnagel (R.D.G.) 
3:42,5 (3:48,4) Marian Jochman (Polonia)

Media rezultatelor celor mai buni 1» 
atleți europeni :
1956 3:41,71
1957 3:40,86
1958 3:40,70

3:42,5 (—) Paiul Schmidt (R.F.G.)

195-8.'1)56 1957
slub 3MM 0 1 2
3:49,0—3:40,9 1 4 3
3:41,0—3:41,9 4 3 5
3:42,0—3:42.5 4 3 .?•)
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ROMEO V1LARA

Scrisoare deschisă tinerilor călăreți Niederwieser, 
Schuster și Stancu

Dacă la tine, Ștefan Niederwieser, am mai observai 
și altădată o oarecare tendință de înfumurare (ne-di 
spus odată, în timp ce ieșeam de la baza hipică 
din Calea Plevnei, că ești cel mai bun junior în 
acest sport și că deci trebuie să fii... „stimulat"} apoi 
atitudinea ia, Mircea Stancu, pe care te știam nwdest, 
sfios chiar, ca o fată, și a ta Robert Schuster ne-a produs 
de-a dreptul consternare l Și nu ne putem opri să vă 
întrebăm prin aceste rinduri: de unde și piuă unde atifa 
ignorare față de adlncile și temeinicele cunoștințe în materie 
ale antrenorului Purcherea, din partea unor tineri ca 
voi care, la drept vorbind, abia ați absolvit cursul ele
mentar al echitației? Cum de ați uitat atît de repede, 
eforturile și cheltuielile (destul de mari in acest sport) 
pe care le-au făcut ani de-a rindul federația și clubul 
sportiv pentru pregătirea voastră și datorită cărora ați 
ajuns printre sportivii de frunte ? Oare nu v-ați convins 
nici piuă acum că în sportul hipic, ca de altfel in toate, 
ramurile de sport, avem nevoie de oameni harnici, 'dor
nici să-și ridice neîncetat măiestria sportivă? Dacă 
da, atunci de ce ați apucat pe acest drum ?, 
Cui folosește o asemenea atitudine ? Vouă in 
nici un caz nu 1 Echitația cuprinde mase tot mai largi 
de tineri și aflați că mulți dintre aceștia, datorită pa
siunii cu care muncesc, au ajuns să făcă progrese 
deosebite (Gtuțescu, Anlemia, Donescu, Mindru etc). Așa 
dar Niederwieser, Schuster și Stancu nu vă gîndiți 
că sinteți de neînlocuit t Persistînd în atitudinea 
voastră greșită vă veți trezi întrecuți chiar și de cei 
24 de elevi începători din cadrul clubului Recolta Sibiu. 
V-ar conveni oare ? Dacă nu, atunci puneți-vă, din nou, 
serios pe lucru, tovarăși / Munca atentă, plină de grijă, 
modestia — iată trăsături morale ale sportivului de tip 
noii 1

CRONICAR ,

Vă mai aduceți aminte? In urmă cu vreo doi ani con
semnam cu satisfacție promovarea voastră in rindul că
lăreților noștri fruntași. Frumoasele performanțe obținute 
de voi în concursurile hipice republicane și internațio
nale, desfășurate în anii 1957 și 1958, au umplut de 
bucurie inimile tuturor iubitorilor sportului călare. Com- 
ponenți de bază ai reprezentativei noastre de tineret 
ați ajuns la un moment dai printre cei mai buni dintre tinerii 
noștri călăreți. Deși vă aîlațt la Sibiu, n-ați fost uitați 
niciodată de federația de specialitate, care unindu-și 
eforturile cu clubul sportiv Recolta Sibiu v-a asigurat 
cele mai bune condiții de lucru (material cabalin de va
loare, echipament sportiv din belșug, terenuri și un 
experimentat antrenor în munca cu tineretul cum este 
Alexandru Purcherea). Și nu v-am uitat nici noi. Aflați 
acuni că nu de puține ori i-ajn întrebat pe cei ce ve
neau din Sibiu : Ce fac speranțele echitației noastre Ștefan 
Niederwieser, Robert Schuster și Mircea Stancu ? 
Talentați și conștiincioși cum vă știam, abia aștep
tam să avem din nou prilejul de a vă evidenția în 
coloanele ziarului nostru. Dar iată că nu de mult a 
ajuns la redacție o veste tristă. Corespondentul nostru 
din Sibiu. 1. Pantelimon. și o dată cu el Federația romînă 
de călărie și pentatlon modern ne informează că voi, atît 
de conștiincioși altădată, v-ați lăsat acum pc tinjeală. Ni 
s-a spus că lipsiți de la antrenamente, că vă neglijați pre
gătirea lehnică și fizică și, ceea ce este mai grav, con
siderați că ați pătruns toate tainele echitației și, deci,' nu 
mai aveți ce învăța de la antrenorul vostru. In loc să mer
geți ca și piuă acum la antheiwmenfe, să munciți — așa 
cuîn ne obișnuiserăți cîndva — ore in șir pentru pregătirea 
voastră și „lucrul" calului, dînd ascultare sfaturilor aiit 
de competente ale antrenorului Purcherea, ați găsit că 
e mai bine să vă irosiți timpul liber, colindînd în lung și 
in lat, fără rost, bulevardele Sibiului.

Copiii și tinerii din Predeal an avut 
sîmbătă și duminică un frumos 
concurs de schi, care s-a bucurat de 
un succes total. Cei peste 2.000 de 
spectatori prezenți pe Olăbucet au ur
mărit cu mult interes evoluția micu
ților schiori, care au dat dovadă nu 
numai de mult curaj și elan, ci și de 
o pregătire tehnică mulțumitoare. La 
acest concurs, organizat de asociația 
sportivă „Predealul" au participat 128 
copii și tineri între 4—16 ani, care au 
învățat să schieze și s-au antrenat la 
centrul de schi din localitate. Secre
tarul asociației „Predealul", tov. Flo
rin Dafin, ne-a relatat că tinerii concu- 
renți au luptat din toate puterile pen
tru a obține un loc ciît mai bun în 
clasamentele la combinată alpină, 
pentru care s-au acordat 52 de premii 
în obiecte.

Sîmbătă s-a desfășurat proba de sla
lom special, în două manșe, pe un 
traseu cu o lungime între 200—400 
m (în funcție de virată) cu o dife
rență de nivel de 120 m. Duminică a 

N. Cotacu, untul din tinerii evid ențiați 
acest sezon.

avut lot coborîrea, pe un traseu între 
400 și 800 m.

Gupa oferită de F. R. Schi-Bob pen
tru schiorul care a obținut cel mai 
bun punctaj la combinată alpină a 
fost cucerită de Vaferiu Alexandrescu, 
în vîrstă de 11 ani. El a totalizat 0,37 
pt. și a fost urmat de Gavrilă Ș-uteu 
(15 ani) cu 1,02 pt. și de Constantin 
Cișinaș (11 and) 5,41 pt. Primele locuri 
pe categorii de vîrstă au fost cucerite 
de următorii: categoria „vulturi" (14— 
16 ani) : 1. Gavrilă Șuteu, 2. R. Ro
tam, 3. St. Todea ; categoria „șoimi" 
(10—13 ani) : 1. Valeriu Alexandrescii,
2. C. Cișmaș, 3. I. Buneii: categoria 
„arici" (7—9 ani) : 1. T. Staicu, 2. 
L. Predeleanu, 3. M. Antonescu ; ca
tegoria „coloși" (4—6 an-i) : 1. P. Ivă- 
nescu, 2. I. Casă, 3. P. Palache ; 

fete (o .singură categorie) : 1. Viorie» 
Vintilă. 2. Mihaela Casapii, 3. Corne, 
lia Vintilă.

• Un alt important concurs s-a 
desfășurat la Vatra Dornei. în orga
nizarea consiliului raional U.C.F.S. 
Vatra Dornei și a comisiei raionale 
de schi. Întrecerile s-au bucurat de 
un frumfcxs succes. Coir espon dental 
nostru Stan Caragheorghe ne-a trans
mis că la concurs au participat peste 
100 de schiori de Ia Școala sportivă 
de elevi a U.C.F.S., de la asociațiile 
sportive Minerii1!, Bradul, Progresul, 
C.F.R. ș. a. Primele locuri au fost 
ocupate de următorii: fond 3 km se
nioare: Otilia Baciu (Bradul), fond 5 
km seniori : St. Păli (Minerul), sla
lom special junilor! categoria 1 : E. 
Ursache (S.S.E.U.C.F.S.), slalom spe
cial juniori categoria Il-a : V. Miron 
(Școala medie Nr. 1), slalom special 
seniori: M. Grigoraș (Minerul),
coborîre juniori: E. Ursache
(S.S.E.U.C.F.S.) ; coborîre senioare: 
Rica Aldona (Școala Medie Nr. 1), 
coborîre seniori: M. Grigoraș (Mine- 

la concursurile populare din

(Foto: D. Stănculescu) f 
rul). In urma acestui concurs va fi 
selecționat lotul! de juniori al rafo. 
nuilni Vatra Dornei. care va participa 
la întrecerile ce vor fi organizate de 
F. R. Schi-Bob și de către comisia 
regională de schi.

• Cupa Minerul organizată la Straja 
de asociația sportivă Minerul Luperri 
a fost cucerită de selecționata Regi
unii Stalin. Probele au fost cîștigafp 
de următorii : slalom special seniori 
N. Iovici (Reg. Stalin), slalom uriaș 
seniori: C. Bîrsan (Reg. Stalin), sla
lom special senioare : Mihaela Ghioarcă 
(Reg. Stalin) ; ștafeta mixtă (se
niori 10 km, senioare și juniori 5 km, 
junioare 3 km) : selecționata Regiunii 
Stalin.



®Fetu! Dumitru Hering 
a cucerit „Cupa Unirii7’
In cinstea Centenarului Unirii Ță

rilor Romine, vineri, sîmbătă și du
minică s-a desfășurat în Capitală o 
interesantă competiție de călărie do- 
lată cu „Cupa Unirii". La această 
întrecere au participat printre alții 
cunoseuții călăreți Vasile Pinciiu, 
Gheorghe Langa, Alexandru Longo, 
□scar Recer, Constantin Vlad, Dumi
tru Hering, Petre Stana etc.

Cep niai bună comportare a avut-o 
Dumitru Herting ct» calul Retezat. 
Confirmînd forma arătată în cursul 
anului 1958 Dumitru Hering a reușit 
să-i întreacă pe ceilalți călăreți, cu
cerind „Cupa Unirii".

Proiectul de statut 
al U.C.F.S. în discuția 
maselor de sportivi 
și activiști sportivi

(Urmare din pag. 1)

:ură fizică și sport. Ei s-au angajat 
să sprijine conducerea asociației pri
vind mărirea numărului de membri și 
îi ceea ce privește angrenarea aces- 
.ora în cit mai multe ramuri sportive, 
intr-o activitate sportivă bogată.

SLATINA :

Sportivii și activiștii sportivi din 
oraș și raion au întîmpinat cu mult 
interes apariția Proiectului de statut 
al U.C.F.S. Din inițiativa comitetului 
-aional U.C.F.S. Slatina au fost or
ganizate numeroase adunări pentru 
dezbaterea Proiectului de statut. Ase
menea adunări au fost ținute la aso
ciațiile sportive Avîntul în prezența 
a 280 membri, Știința, unde au asis
tat 380 de membri, Agro, la care au 
Iu?' narte 200 de sportivi, Brebeni și 
C na, unde un număr de peste 300 
de membri ai asociațiilor sportive res- 
oective au ținut să asiste la dezba
teri. Merită a fi remarcată participa
rea activă la aceste dezbateri. Mulți 
dintre sportivii cunoscuți și în același 
timp fruntași în producție printre care 
cităm pe Florin Constantinescu de la 
Avîntul și Eugen Crivineanu de la 
Brebeni au ridicat o serie de probleme 
interesante. De asemenea, au fost as
cultate cu atenție unele propuneri în 
legătură cu statutul făcute de spor
tivii Stelian Bodeanu și Elena Mandă 
de la asociația Știința-Slatina. In pla
nul de acțiune a comitetului raional 
U.C.F.S. Slatina este prevăzut că pînă 
la data de 3 februarie, Proiectul de 
statut al U.C.F.S. să fie dezbătut în 
toate asociațiile sportive din orașele 
și satele raionului. Această acțiune 
se va desfășura paralel cu adunările 
generale pentru dările de seamă pe 
anul 1958.

r<nisiune radiofonică 
pentru alpiniști

SIBIU, 26 (prin telefon). — Miercuri 
28 ianuarie la ora 16.15, în cadrul emi- 
si urnii „Vorbește Moscova” adresată as
cultătorilor din Romînia, la cererea al- 
piniștilor din asociația sportivă „Ener
gia” Sibiu Se vor transmite vești din 
activitatea pe timp de iarnă a alpiniș- 
tilor sovietici.

La Sibiu se organizează audiții în co
lectiv ale acestei emisiuni. După emi
siunea postului de radio Moscova, alpl- 
niștii asociației sportive „Energia” vor 
ține la clubul asociației, o conferință 
întitulată „De Ia băile Herculane la Si
naia. pe crestele CarpațUor meridio
nali4*.
VALERIA VLAD OI ANU, corespondentă.

Concursul Pronosport nr. 5 etapa din 
1 februarie lf>50 programează 6 întâlniri 
din campionatul italian și 6 meciuri dm 
Cupa Franței.

I. Napoli-Genoa (camp, italian). Gaz
dele au nevoie neapărată de o reabili
tare după înfrîngerea suferită li Fio
rentina. Este de așteptat ca în această 
întîlnire să depună toate eforturile pen
tru obținerea victoriei. Pronostic: 1.

II. Lanerossi-Fiorentina (camp, italian). 
Un. meci deosebit de dificil pentru 
oaspeți. Totuși daca ținem seama de 
valoarea echipei, credem că ei pot reo; 
Jlna un meci n-ul sau chiar să obțină 
victoria. Pronostic: X și 2.

1.IL TTieslina—Milm (camp. îl.). După 
înfrângerea suferită pe teren propriu 
din partea Padovei. Triestina joacă din 
nou acasă, însă de data aceasta cu li
derul campionatului Milsn, în fața , că 
rula nu are nici o șansă. Pronostic 2.

IV. Roma Padova (camp. Italian). Un 
joc deosebit de greu pentru gazde a- 
vînd în vedere valoarea oaspeților care 
știu să joace în deplasare O victorie n 
gazdelor pare ml greu de realizat. în 
schimb meciul n.ui se profilează ca o 
primă posibil frate. Pronostic: x și J

V. Bologna-Bari (camp. Italian). După 
Înfrîngerea suferită la limită în fața 
liderului, gazdele au prilejul să se re
vanșeze și să obțnă victoria mai elss 
că joacă pe teren propriu și au o înain
tare eficce. Pronostic: 1,

VI. Samyctorîa-LaUo (camp, italian) O 
întîlnire în care gazdele au prima șan- 
să4 Nu trebuie neglijate n'cj posibili 
tățile oaspeților care știu să joace în

Și acum, cîte ceva despre arbitrajul la fotbal
Se cuvine să rezervăm cîteva cu

vinte, într-o succintă retrospecțiune, 
și arbitrilor și arbitrajului, așa cum 
s-au prezentat în sezonul fotbalistic 
de toamnă, însoțindu-le cu uncie ob
servații privind viitoarea activitate.

Din capul locului trebue să sub
liniem ii,n fapt extrem de pozitiv: 
promovarea multor clemente noi, care 
— timid la început, apoi cu mai mul
tă îndrăzneală, pe măsură ce se a- 
comodau cu atmosfera jocurilor de ca
tegorie superioară — au dovedit posi
bilități și talent. Datorită acțiunii fe
derației am avut ocazia să vedem 
arbitrînd elemente ca V. Dumitrescu- 
București, M. Marta-Deva. N. Vizirea- 
nu-Cluj, D. Costa-Oradea etc. sau
am întîlnit mai des numele lui
Gh. Osiac-Timișoara, M. Marin- 
ciu-Ploești, C. Nițescu-Sibiu, V. 
Măicănescu, St. Ăîataiser-Craiova
și alții. Unii — cei mai mulți —
au reușit să se afirme; alții au ră
mas... corijenți. Important este că s a 
creat un iot de arbitri mai numeros 
și mult împrospătat, că elementului 
tînăr i s-a dat posibilitatea să-și do
vedească calitățile și să promoveze în 
rîndurilc arbitrilor de primă catego
rie, alături de cei consaerați, dintre 
care St. Geac, P, Kroner, Al. Toth, 
M. Popa. C. Ianopol. N. MAhăilescu, 
E. Bucșa’ și alții au reușit—cu excep
țiile de... rigoare — să se mențină în- 
tr-o măsură la înălțimea prestigiului 
cîștigat.

Desigur că și pentru cei tineri și 
pentru cei consaerați se impune — 
ca o primă concluzie după activitatea 
de anul trecut și ca o primă sarcină 
înaintea sezonului de primăvară — 
să acorde mai multă atenție și interes 
pregătirii lor fizice, tehnice și teoreti
ce, pentru că numai astfel pot con
tribui la. rezolvarea multora din pro
blemele ridicate anul trecut de arbi
traj, probleme de care ne vom ocu
pa mai jos. Iată, pe scurt, observa
țiile noastre cu privire la „punctele 
nevralgice" ale arbitrajului.

INTEPRETAREA ȘI APLICAREA 
REGULILOR DE JOC. — Continuă 
să existe o lipsă de uniformitate stri
dentă. Aceeași infracțiune este apre
ciată și sancționată în mod diferit. 
Problema este generală. Aproape că 
nu este arbitru care să nu fi proce
dat diferit în situații identice. Și nu 
se poate spune că această importan
tă chestiune nu a fost discutată de 
colegiul central de arbitri, de înșiși 
arbitrii, în atîtea ședințe și consfă
tuiri pe țară. De fiecare dată inter
vine nota personală pe care arbi
trii noștri țin s-o imprime arbitra
jului lor, subiectivismul sau dorința 
de a apărea original. In această pri
vință nu credem că greșim citînd pe 
M. Popa, D. Schulder sau M. Marin- 
ciu. Este cazul însă ca arbitrii să 
se pună o dată de acord și să inter
preteze și să aplice uniform regulile 
de joc, în litera și spiritul regula
mentului.

CONTINUITATEA ȘI DINAMIS
MUL JOCULUI. — Contribuția, gene
rală, a arbitrilor în această direcție 
este nesatisfăcătoare. Pe de o parte 
se produc dese și inutile intervenții 
in joc, cînd desfășurarea acestuia nu 
pretinde, pe de alta, atacul la om și 
la balon (blocarea mingii, ridicarea 
piciorului la minge etc.) este apreciat 
diferit și de multe ori în mod greșit. 
In toate cazurile, opririle răpesc jo
cului și continuitatea și dinamismul. 
Arbitrul Zaharia Drăghici în meciul 
Rapid — Știința Olttj și C. Ianopol 
în partida Dinamo București — Dina
mo Bacău au fluierat mult și au o- 
prit jocul în mod inutil, chiar pentru 
infracțiuni minore și uneori ignorînd

Oonosport
deplasare și pot obține un rezultat egal 
Pronostic: 1 și x

VII. Toulouse-Nice (Cupa Franței), 
Intîlnirea se dispută la Paris. Toulouse 
a dovedit că știe să joace în cu-pă. 
Rămîne de văzut dacă ?i Nice va de 
pune toate eforturile pentru a cîștig'a 
partida, sau se' va păstra pentru jocurile 
din campionat. Pronostic: x și 2

VIII. ARs-Nimes (Cupa Franței). Se 
întîlnesc echipele clasate pe locul doi 
din coada și fruntea clcisarnentului. Prin 
prisma valorii celor două echipe, credem 
că victoria nu poate scăpa lui Nimes, 
c'-ro a Hă și în cursa pentru titlu. 
Prono’tic: 2.

IX. Limoges—Angers (Cupa Franței). 
O întîlnire în ca>re prima șansă este 
de partea echipei Angers. Dar cum în 
meciurile de cupă orice pronostic este 
posibil, n-ar fi exclus ca aceasta par
tidă să furnizeze o surpriză. Pronostic: 2

X. Bordeaux-sochaux (Cupa Franței). 
Cu toate că echipele joacă în categorii 
diferite. Bordeaux în divizia B iar So- 
chaux în divizia A, acea tă întîlnire ni 
re pare deosebit deschisă or cărui re
zultat. Pronostic 1 si 2.

XI. Stade Francals-st. Etienne (Cupa 
Franței). Fără îndoi Jă că Stade Fran
cois va opune o rezistență dîrzâ echi- 
fti St. Ftcnne. Totuși rutna Și expe
riența echipei din divizia A vor a

legea avantajului. Arbitrii trebuie să 
fie mai mult preocupați de favoriza
rea unui joc continuu ' și dinamic, 
pentru un joc mai liber, intervenind 
numai atunci cînd apare elementul 
intenționai și duritatea excesivă. Ei 
trebuie să fie la curent cti ultimele 
interpretări și precizări ale F.1.F1A., 
în care scop colegiul central trebuie 
să asigure o largă și promptă difu
zare a lor așa .cum a procedat de alt
fel, tipărind „Ghidul universal al ar
bitrilor".

CURAJUL ARBITRILOR. — Nu 
s-a prea făcut simțit nici în sezonul 
trecut. Cit timp este vorba de in
fracțiuni comise în cîmp, arbitrii noș
tri intervin prompt și cu mult curaj. 
Cum însă, aceleași infracțiuni se pe
trec în careu, li se topește tot cu
rajul. Sau închid ochii (cum au fă
cut Al. Marinciu în jocul Farul — 
C.C.A., în care Zavoda I și Constan
tinescu ati fost faultați în careu și T. 
Astailos în meciul Rapid — Progresul 
în care Soare l-a faultat clar pe Se- 
reda.i) sau sancționează în afara 
careului (cum- a făcut C. Mitran 
în partida Dinamo București •— 
Progresul. în care Ene I a fost faul
tat în careu și arbitrul a acordat lo
vitură liberă de la... 16 m.). In ge
neral, hendsurile sînt mai corect apre
ciate și sancționate (V. Dumitrescu a 
apreciat just în partida Progresul — 
Farul cînd mingea a lovit mîna lui 
Cojocarii, deci liends involuntar) ; în 
schimb, greșelile apar la aprecierea 
faulturilor. Și aceasta pentru că ar
bitrii nu au curaj sau — mai rar — 
pentru că faza îi surprinde prea de
parte de locul infracțiunii. Uneori in
tervin considerente pur sentimentale : 
e primul sau ultimul minut, este 0—0 
satt 9—0 etc., etc...

LEGEA AVANTAJULUI. — Bună 
parte din arbitri o aplică cu destulă 
consecvență și corectitudine. Totuși, 
se produc și erori grave, provenite din 
graba de a sancționa. Așa s-a întîra- 
plat în partida Rapid — Dinamo 
București. Ene I, deși atacat neregu
lamentar, a reușit totuși să-l lanseze

Pregătirile echipelor 
din categoriile A,

de fotbal 
B și C

In ultimul timp am primit la redac
ție mai multe telefoane, scrisori prin 
ciare corespondenții noștri ne rela
tează pregătirile pe care le fac echi
pele de fotbal din categoriile A, B 
și C. Iată cîteva spicuiri din aceste 
relatări:

PLOEȘTI. — Duminică. Petrolul a 
susținut primul joc de verificare în 
compania formației de categorie C 
Combinatul Poligrafic București. Am
bele echipe au dovedit un stadiu avan
sat de pregătire, ceea ce a făcut ca 
jocul lor să ofere numeroase faze fru
moase. In prima repriză, meciul a fost 
egal ; în a doua Petrolul — benefi
ciind de o pregătire fizică mai bună 
— a dominat și a marcat un gol prin 
Babone (min. 72). învingînd astfel cu 
1—0 (0—0). Ploeștenii au avut nu
meroase ocazii, dar înaintașii le-au 
ratat. In plus, portarul bucureșiean 
Pistol a avut intervenții excelente, 
apărînd mingi grele. Important este 
însă, că ambele echipe se arată des
tul de bine pregătite. Ploeștenii mai 
au de lucrat în privința trasului la 
po'artă. La 15 februarie. Petrolul va 
întî'lni pe Dinamo Obor, la 21 fe
bruarie lotul de juniori și la 1 martie 
pe Dinamo București. PETROLUL : 
Sfetcu (Roman) — Pahonțu. Mari-

vea un cuvînt greu de spus. Pronostic: 
2 și x.

XII. Toulon-Sedan (Cupa Franței), și 
în aceasta partidă se întilnesc două 
echipe din categoiii diferite. Toulon se 
află pe unul d n primele locuri ale di
viziei secunde însă nu credem că va- 
putea opune rezistență echipei din ca
tegoria superioară. Pronostic: 2

• Tragerea din urnă a motocicletei a. 
co-rdată variantelor cu ,,0” rezultate de 
la concursul Pronosport nr. 3 va avea 
loc miercuri rom a la ora Ui. od' tî< <->i 
tragerea din urnă a concursului Prono- 
expres nr. 4.

CONCURSUL PRONOEXPRES

Concursul Pronoexpres nr. 4 se anunță 
deosebit de atractiv datorită reportului 
de 250.000 lei Ia categoria I șl 17S.942 
lei la categoria Il-a

• Nu uitați! Astăzi este ultima z.i elnd 
mai puteți depune buletinele la con 
cursul Prouoexpres nr. 4.

Premii mărite pentru marea masă « 
cîștigătorilor. Depuneți cit mai naulte 
buletine la acest concurs.
• Tragerea din urnă a concursului 

Fronoexpres nr. 4 va avea loc mîine. 
miercuri 2» ianuarie la ora 19 în sala 
din str. Doamnei nr. 2.

ERATA. La rubrica „Pronosport" din 
ziarul „Sportul popular" de luni 20 ia
nuarie penultimul rînd se va citi co
rect astfel: XII: Monaco-Rennes (Camp, 
francez) 1.

Rubrică redactată de i.S. Loto- 
Pronosport

in adîncime spre poartă pe Nicușor. 
Caz evident pentru aplicarea leg i a- 
vantajului. Arbitrul V. Dumitrescu 
însă n-a fost de acord; a fluierat 
fault in favoaiea dinamoviștilor !?...

OBSTRUCȚIA. — Rareori a fost 
sancționată, deși în momentul de fa
ță se discută în cercurile internațio
nale sancționarea ei cu o lovitură li
beră directă (și nii indirectă), deci 
în careu cu o lovitură de la 11 m. 
Atacurile obstrucționiste ale apărăto
rilor ca și intervențiile neregulamen
tare nesancționate în- careu contribuie 
la denaturarea jocului și creează avan
taj apărătorilor și dezavantaj vizibil 
înaintărilor. De asemenea, nici ieși
rile portarilor cu piciorul sau ge
nunchiul înainte nu- fac obiectul aten
ției arbitrilor... Este una din marile 
lacune ale arbitrajului, asupra căreia 
atragem atenția în mod serios.

PREGĂTIREA ARBITRILOR.' — 
Alulte din greșelile de arbitraj sem
nalate . se dătoresc insuficientei pre
gătiri fizice a arbitrilor. Aceasta de
termină o deplasare reștrînsă pe te
ren a arbitrilor, care — astfel —- 
sînt surprinși departe de fază și, deci, 
nevoiți să aprecieze jocul de la dis
tanță sau să se bizuie pe arbitri de 
tușă, nu întotdeauna bine pregătiți. 
Din această cauză se produc multe 
greșeli, mai ales în aprecierea poziți
ilor de ofsaid (Ad. Varga ia jocul St. 
roșu — Rapid: A. Iftimie la Progresul 
— Știința Oluj. O. Comșa la C.C.A.— 
Dinamo Bacău; I. Dobrin, ia meciul 
U.T.A., — St. roșu a anulat pentru 
ofsaid un gol valabil marcat de Țîr- 
lea, care primise mingea de 1a... ad
versar ; D. Takacs-Tg. Mureș a fost
surprins de o infracțiune în careu cînd 
el se afla la vreo... 40 m). Arbitrii tre
buie să aibă o foarte bună pregătire 
fizică pentru că numai așa se pot de
plasa cu ușurință pe teren, pot fi me
reu în imediata apropiere a fazei deci 
bine plasați pentru a aprecia corect 
jocul și infracțiunile, făcînd față rit
mului de joc rapid. Ceea ce sperăm 
că vor face de acum înainte.

Fotbaliștii echipei U.T.A. și-au oontinuat pregătirile simbâtă, cinci cui 
făcut al cincilea antrenament. In plus, ei au luat parte la două ședințe teh* 
nice teoretice.

In fotografie: aspect de la un intrenament al jucătorilor arădeni, pp 
stadionul U.T.A.

nescu, Topșa — Neacșu II, Tabarcea 
— Zaharia, M. Marcel (Constanti- 
nesoti), Voica Babone (M. Marcel, 
Babone). Botescu. COMB. POLIGRA
FIC: Pistol — Pîrvulescu (Ion). Ți- 
țeica. lonescu (Oancea) — Ștefan, 
Niculescu — Radu, Cristea, Nunti, 
Utili. Hatoern (Ttifati).

M. BEDROSIAN, corespondent regional
• ORAȘUL STALIN. Echipa Trac

torul și-a reluat pregătirile la 16 
ianuarie. In locul lui Angelo Niculescu. 
care a fost numit antrenor federal, 
sa apelat Ia serviciile antrenorului 
lonescu-Crum. Antrenamentele pun ac
cent pe pregătirea fizică generală și 
se desfășoară fie în sala de sport a 
uzinelor „F.rnst Thâlinann", fie pc fru
mosul stadion al aceleiași uzine. Cîțiva 
dintre jucători, ca ™ pildă . N’agy, 
Crișan, Buzniți, Olteanu și Comșa. au 
plecat să-și satisfacă serviciul militar. 
In locul lor ati fost introduși juniorii 
Clintiți, Roșea și lacob II, precum și 
fotbaliștii mai vechi Vișteanu și Vota
nt/, care și-au terminat stagiul militar. 
In afară de aceștia, „Tractorul" mai 
beneficiază de următorii jucători: Oană, 
Cioboală. Vlad. Cicerone, Vătafii, Mă- 
nescu, Ursa, Szcles, Kneipp, Zăineșcu, 
Masuri si lacob I.

G. MAZGARE.ANU 
corespondent

© fl.47A MARE. Fotbaliștii mineri, 
care activează în categoria R. ș’-au 
începui pregătirile iu cer liber S"h 
conducerea antrenorului fn •i„, 
Woronko'vski. Pr'mul aitlrcim- ' ‘ <'
constat din exerciții de educație j.’zicii

COLABORAREA INTRE ARBITRI 
încă lasă mult de dorit. Nu de puține 
ori am asistat la desacordun stri
dente între arbitrii de tușă și cci de 
centru. In general, nu avem „tușieri" 
buni. Sînt și elemente care corespund 
acestei importante sarcini (Gh. Du* 
lea, Gh. Năstase I-București, N. Bar-, 
ta-Tg. Mureș etc.), dar majoritatea 
nu dau satisfacție. Nu toți arbitrii 
sînt suficient de obișnuiți ș: mai ales 
bine pregătiți să îndeplinească funcn 
țiuniie unui bun „tușier" ; unii —- și 
printre ci se numără numeroși con-i 
sacrați ca arbitri principali — soco-( 
fese că a fi „tușieri" înseamnă a-și..j 
știrbi din prestigiu; sînt arbitrii ’da 
tușă carc-și depășesc rolul, intrînd 
în atribuțiile arbitrului de centru; ak 
ții nu sprijină suficient pe colegii lorț 
care conduc meciul. Exemplele sînt 
nenumărate. Sc impune o mai mare 
atenție în rezolvarea acestei probie-i 
me. Poate că n-ar strica să se reia 
ideea unor „echipe permanente" de 
arbitri. Cert este că apare ca impe
rioasă delegarea prin rotație ia tușă 
a tuturor arbitrilor principali, indife
rent de... mărime, iar pentru arbitri 
preocuparea de .a corespunde tot mai 
mult ca „tușieri", printr-o pregătire, 
minuțioasă. O bună conducere a me-i 
ciurilor și o fructuoasă colaborare în-< 
tre cei trei arbitri sînt în interesul 
jckrului și calității lui.

★

Acestea sînt principalele aspecte 
ale arbitrajului asup'a cărora am ți
nut să accentuăm. Lipsa de orientare 
în arbitraj ca și aprecierile subiecti-i 
vc ale regulilor de joc obișnuiesc pe 
jucătorii noștri cu un fel de arbi-i 
trai, pentru ca să fie dezavantajați îri 
partidele internaționale, în care se ar-i 
bitrează altfel și în care sînt sanc-( 
ționați pentru infracțiuni care, la noij 
poate sînt trecute cu vederea. Esfe 
problema cea mai importantă care se 
pune în legătură cit arbitrajul și ea' 
trebuie să constituie obiectul preoctn 
parilor colegiulu: central de arbitr.

P. GAȚU I

(gimnastică, alergări), executate pe.-», 
un covor de zăpadă gros de 40 cmj, 
Fotbaliștii de la Minerul vor prezentai 
în acest sezon următorul lot: FejeSț1 
I’epp 11 — portari, Cupșa II, Mălăie-ă 
rd, Gergely I, Vasilescu — fundași* 
Feher, Isr.c, Gergely Ill. Vlad —< 
mijlocași, Sulyok, V. Moldovan, Dor-ț' '■ 
janski, Rttsu, Horzsa, Niculescu, lo-i'> 
nescu, ineze II — înaintași. DinamdJ,. 
care joacă in categoria C, și-a reluat) 
pregătirile sub conducerea lui NicoiaeF 
Zolvonii. In sezonul care va începe, eij 
tw dispune de următorul iot de iucăi' 
taci ■ Vlad, Dragnea — portari, Dzzsi» 
Czoinp.i - - fundași. Muică, Szuverfi/ 
Enycdi. Haimovici, Dragos — mijla-c 
cașt, Cupșa I, Tordai, Dull, Vir.ki. . 
Cunrcscii — atacanți.

V. SĂSĂRANU — corespondent
© OȚEIJJR ROȘU. Echipa de fc-tbcA 

a siderurgiștilor din iocalița'e, Meta* 
Iul. care activează în categoria, ('.. pri* 
vește cu multă seriozitate returul cam* 
piouatuiui. Componența echipei sîitiȚ , 
hotăiîți ca și ic. terminarea returului 
să păstreze locul I, pe care s-au clasat, 
in toamnă. Antrenamentele se drsțiU 
șeară sub conducerea vechiului inter* 
național Rudolf Kotorniany. I.o'td e* 
cliipei cuprinde 17 jucători dintre card. 
It) au mai puțin de 23 am. >-Fotba!lștiij 
de la Metalul Oțelul Roșu acorda d 
deosebită atenție r dicării nivelului lot, 
po'it-c. Fi participă cu mill'd regulari* 
toii: la cursul polii c
RDAWLUS și ZENO RADU ■ corespă.
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Coneiwsul de verificare
a lofalai republican 
de tenis se încheie azi

Controlul medico-sportiv, un ajutor prețios 
în munca antrenorilor

Armatei, Bur- 
progrcsul și 

de ioc. Bur
la fileu, deți- 
creând acțiuni

Și î.i ultime'e două meciuri (atît în 
cel cîștigat la Cobzuc cu 8—6. 4—6. 
6—2, cît și în cel pe care l-a pierdut 
la Cristea cu 8—6, 6—2) reprezentan
tul Casei Centrale a 
cescu, și-a confirmat 
concepția sa modernă 
cescu a venit deseori 
rând mereu inițiativa, 
bine gîndite și curajoase. Un alt ju
cător de la C.C.A. Năstase, a pres
tat un tenis în forță cu numeroase 
incursiuni la placă, cu lovituri pu
ternice de atac. In acest fel, el a 
reușit să elimine cu ușurință pe Dar> 
cea cu 6—0, 6—3 și apoi cu același 
scor pe Rakossi. In sfârșit, în întrece
rile masculine de pînă acum am mai 
rețim t evoluția lui Georgescu, care 
a opus o dîrză rezistență campionu
lui repub'ican Gh. Viziru și lui Ju- 
hasz.

Cristea. deși a terminat învingător 
la Burcescu, nu a practicat un Joc. 
variat, el rezumîndu-se mai mult la 
acțiuni de pe linia de fund a tere
nului. El un este încă pus la punct 
cu pregătirea. Așteptăm, în partidele 
viitoare, comportări la valoarea po
sibilităților sale. ;

In întîlnirile feminine am remarcat 
în deosebi forma și progresul înre
gistrat de Lia Doboșiu care, după ce 
a întrecut-o pe Ecaterina Roșianu, a 
jucat de la egal cu campioana țării, 
Hermina Brenner, cedând de justețe. 
Lia Doboșiu a inițiat acțiuni în forță

Cîteva considerații la încheierea primei părți

de prea 
[apt care le 
asemenea e- 
eșectil din 
înfrîngere a

Cu etapa de duminică se poate spune 
că s-a încheiat prima parte a întrece
rii celor mai bune echipe masculine 
ale țării. Mai sînt de disputat cîteva 
jocuri restante — Olimpia, situată pe 
locul secund în clasament, are de ju
cat la Timișoara cu Știința și în Ca
pitală cu Știința Cluj, iar Dinamo 
București cu Dinamo Tg. Mureș, — 
dar cu toate acestea, se pot face unele 
aprecieri pe marginea activității des
fășurate de formațiile noastre masculine 
de astă toamnă și piuă acum.

In frunte se află Casa Centrală a 
Armatei. Această echipă și-a manifestat 
în continuare superioritatea, apărîn- 
du-și titlul de campioană republic, nă 
printr-un joc caracterizat prin rapidi
tatea și spontaneitatea acțiunilor, pre
cum și tehnica avansată în mînnire’a 
balonului. Jucătorii militari au oferit 
spectacole mult apreciate de public. 
Din păcate, campionii continuă să aibă 
momente de „cădere" sau J 
multă... fantezie în joc, 
dăunează. In urma unei 
voluții, C.C.A. a suferit 
fața Rapidului, singura 
fruntașilor clasamentului.

O altă echipă care emite justificate 
pretenții la titlu este și Olimpia Bucu
rești. Prin cîștigarea celor două me
ciuri restante, ea ar putea totaliza a- 
celași număr de puncte cu C.C.A., dar 
coșaverajul — mult mai slab decît al 
militarilor — nu i-ar permite să-și de
pășească adversarul direct în lupta 
pentru titlu. De altfel, coșaverajul pri-

0 interesantă competiție
de popice la Tg. Mureș

organizarea asociației sportive 
din Tg. Mureș, a avut loc de 
un concurs de popice Ia care

In
C.F.R. 
țcurînd
iau ■ participat 8 echi.pe ceferiste din 
Timișoara, Arad, Teiuș, Satu Mare, 
Sighișoara, Luduș și Tg. Mureș. În
trecerea a fost deosebit de echilibrată 
datorită dârzenie! cu care s-au în
trecut concurenții.

Clasamentul la 100 bile mixte pe 
echipe arată astfel : 1. C.F.R. Timi
șoara 2361 popice doborîte ; 2. C.F.R. 
Arad 2338 p.d.; 3. C.F.R. Tg. Mureș I 
2311 p.d.; 4. C.F.R. Teiuș 2293 p.d.; 
" ........ " ■J II 2254 p.d.;

2245 p.d.; 7. 
2183 p.d. ;

p.d. Numeroși 
400 p.d. No- 
Lazăr Doboș 
Iosif Doboszl

5. C.F.R. Tg. Mureș
6, Rapid Satu Mare 
Locomotiva Sighișoara 
8. Depoul Luduș 2168 
CQpcurenți au depășit 
tăm printre ei pe 
(C.F.R. Tim.) 439 p.d., 
(C.F.R. Tg. Mureș) 423 p.d., Nico- 
lac Bazili (C.F.R. Arad) și Iile Cîm- 
peanu (Locomotiva Sighișoara), cita 
421 p.d. etc.

ALEX. STOIANOV1C!
IULIU RADOVICI 

corespondenți
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ambele părți, a trimis mir.gi 
și puternice, a dovedit mu tă

de pe 
lungi 
siguranță și a marcat o viteză spori
tă’în execuția loviturilor. De aseme
nea. ea și-a îmbunătățit loviturile din 
serviciu și din voie. Ea va trebui să 
man feste mai multă încredere în ac
țiunile la fileu și să dovedească mai 
multă preocupare pentru îmbogățirea 
ctir.oștirrțe'or sale tactice. Așa cum 
s-a desfășurat întîlnirea cu Hermina 
Brenner (unde, deși condusă în setul 
prim cu 5—0, a recuperat apoi pînă 
la 5—4, iar în setul următor din nou 
condusă cu 5—2, a egalat Ia 5 și a 
luat conducerea cu 6—5). Lia Doboșiu 
a lăsat să se întrevadă că are și deo
sebită putere de luptă, dar că nu 
joacă întotdeauna în același ritm și 
cu aceeași atenție.

Iată cîteva rezultate tehnicie mai 
importante: simplu bărbați, turul II: 
Itihasz—Mărnmreantt 6—1, 6—0; 
Bosch—Crticeaniu 6—1, 6—2 ; Geor

gescu—Turdeanu 6—3, 6—3 ; sferturi 
de finală : Gh. Viziru—Georgescu 
8—6, 6—8, 6—1. Simplu femei,'sfer
turi de finală: Julieta Nanii ar.1—Ma
nana Ciogolea 6—2, 6—4 ; Eleonora 
Roșianu—Livia Avram 6—4, 6—3 ;
Lia Doboșiu—Ecaterina Roșianu 6—2, 
6—1; semifinale: Julieta Namian— 
Eleonora Roșianu 6—1, 6—0; Hermi
na Brenner—Lia Doboșiu 6—4, 8—6.

Asfăzi meciurile continuă de la 
ora 9 și ora 14 tot în sa'.a C.C.A. din 
calea Plevnei 114.

Cu'toată opoziția Iui Stoica (12) și Lie none (4) de la Torentul-tialați. 
Funii Niculescu (C.C.A.) este pe punctul de a inscrie un nou coș. Un alt 
jucător gălățean (Antonescu, nr. 10) urmărește atent faza, fără a mai avea 
timpul necesar să intervină. (Fază din meciul C.C.A.—Torentul).

(Foto: Gh. Dumitru)
Iată cum se preziinla clasamentul e- 

chlpeior masculine;

1. C.C.A.
2. Olimpia Buc.
3. Știința Cluj
4. Metalul M.I.G.
5. Din. Tg. Mureș
6. Dinamo Oradea
7. Din. Buc.
8. II ap id Buc.
9. Torent. Golați

18. Voința Iași
11. Cet. Bucur
12. Știința Timiș.

melor două echipe prilejuiește câteva 
constatări interesante. Astfel se poate 
lesne observa (și lucrul este confirmat 
de realitatea de pe teren) că C.C.A. 
are o apărare mai slabă (uneori chiar 
o neglijează). Compensează însă aceas
tă deficiență printr-un atac foarte ac
tiv. In schimb, Olimpia are o apărare 
mult mai fermă și un atac mai „reți
nut", mai „zgîrcit" în marcarea coșu
rilor.

Meritorie a fost și comportarea for
mației Dinamo București, care, pre- 
zentîtid o echipă nouă, a obținut unele 
rezultate frumoase.

Dintre echipele din provincie ies în 
evidență Știința Cluj, care a marcat 
un progres serios față de campionatul 
trecut, ca și nou promovatele Torentul 
Galați și Voința Iași, care... deși situa
te spre periferia clasamentului, —• au 

. avut comportări valoroase întrecînd e- 
chipe cu o mai mare experiență com- 
petițională, ca Dinamo București, Ra- 

. pid București etc. Alte două echipe din 
provincie au rămas în general la a- 
ceeași valoare (destul de ridicată) pe 
care o cunoșteam din anii trectdi: 
Dinamo Tg. Mureș și Dinamo Oradea.

încheind această scurtă trecere în 
revistă, trebuie să spunem că de la 
Rapid București și îndeosebi de la 
Metalul M.I.G. ne ani fi așteptat la 
mai mult. Sperăm că aceste echipe 
care n-ău dat sa'isfacț'ie în această 
primă parte a campionatului vor trage 
concluziile care se impun și priiitr-o 
muncă organizată și susținută își vor 
îmbunătăți jocul și — implicit — locul 
în clasament, pe parcursul returului 
campionatului care începe... duminică I

NEAGOE MARDAN 
_ MIRCEA TUDORAN

Urmind consecvent aplicarea creatoare. In condițiile 
experiențe a sportului sovietic, controlul medical sportiv 
puterii populare o parte componentă a procesului de instruire și antrenament.

Intrucit anul 1950 este un an preolimpic, care cuprinde bogate manifes
tări sportive internaționale, șe cere din partea tuturor factorilor interesați o 
muncă intensă și bine coordonată. Iată de ce consider deosebit de util să tra
tez in cele ce urmează, o problemă de strictă actualitate in această perioadă.

După cum se știe, la majoritatea 
ramurilor sportive perioada de tran
ziție s-a terminat sau se va termina 
în curînd. Antrenorii își revăd însem
nările, analizează activitatea din anul 
trecut și lucrează cu atenție la planul 
de pregătire pentru competițiile pro
gramate anul acesta. Fixarea corectă 
a obiectivelor impune antrenorilor 
studiul aprofundat al sportivilor cu 
care lucrează. Analizarea aproiun 
dată a calităților fizice, tehnice, tac
tice, morale și de voință, permite 
antrenorului să-și axeze planul de an
trenament pe date reale și adecvate 
caracteristicilor fiecărui 
care îl pregătește.

La alcătuirea planului 
de un mare ajutor sînt 
trolului medico-sportiv. Colaborînd cu 
medicul, antrenorul își îmbogățește 
materialul necesar elaborării unui 
plan științific de antrenament. Medi
cul îi dă informații exacte asupra stă
rii de sănătate a sportivilor, asupra 
dezvoltării fizice și stării de antre-

sportiv pe

de pregătire 
datele con

so 1 577-483 25
703 697-839 24
« 0 5 688-633 23
604 761-5'8 23
5 1 5 732-578 2,1
5 1 4 575-524 21
416 6OT-6S8 20
4 0 7 598-762 .1
3 0 8 633-761 17
,119 563-747 14

timpul „internaționalelor" de 
de masă de la Constanța pro- 
că mulți dintre spectatori au 

uneori nedumeriți, obscrvînd în 
băncilor rezervate participanți-

In 
tenis 
babil 
fost 
jurul 
lor grupuri-grupuri în care' se duceau 
discuții însuflețite. „Secretul" a fost 
aflat curînd. Jucătorii, antrenorii și 
diferiți! conducători ai echipelor cer
cetau cu interes deosebit noua pale
tă românească,■ experimentata pentru 
prima oară la Constanța I

Se simțea, intr-adevăr, de multă 
vreme, lipsa unor materiale indigene 
de calitate necesare în jocul de te
nis de masă. De aceea, F.R.T.M. a 
luat o serie de măsuri menite să a- 
ducă o îmbunătățire în producția de 
materiale indigene. Și întrucât paleta 
indigenă de tip „Ferometal", de pil
dă, nu satisfăcea exigențele, cu cîte
va luni în urmă (prin mai-iunie) 
F.R.T.M. prin doi tehnicieni, lujnd în 
studiu problema confecționării unei 

noastre, a bogatei 
a devenit in anii

, n-au
revizuiască planul

carede
dau posi- 
prețioase

nament. Importanța cunoașterii stării 
de sănătate nu mai trebuie să fie 
subliniată. Atragem însă atenția asu
pra necesității de a se privi cu grijă 
nu numai afecțiunile serioase care 
impun intervenția neîntârziată a me
dicului. Nu sînt rare cazurile cînd 
acele așa zise „lucruri fără impor
tanță" au împiedicat, prin agravarea 
lor, obținerea performanțelor în mo
mentul scontat Experiența ne-a a- 
rătat că antrenorii care au cerut un 
control atent al stării de sănătate a 
sportivilor și au urmărit cti exigență 
aplicarea indicațiilor medicale, 
fost nevoiți să-și r- 
de pregătire a sportivilor.

Cunoștințele și aparatura 
dispune medicul sportiv îi 
bilitatea de a obține date 
privitoare la gradul de dezvoltare fi
zică a individului. Adăugind aceste 
date la cele pe care le-a cules perso
nal prin observații și măsurători, an
trenorul poate să fixeze fiecărui spor
tiv obiectivele cele mai potrivite pen
tru înlăturarea lipsurilor constatate.

Felul în care principalele aparate 
și organe ale corpului omenesc își 
îndeplinesc funcția lor în repaus și 
se adaptează la etort au o deosebită 
importanță pentru antrenor. Cunoaș
terea acestui lucru îi perm,te antre
norului să individualizeze cantitatea 
de efort la care trebuie supus fiecare 
sportiv și îl ajută la alegerea naturii 
efortului cel mai adecvat pentru mă
rirea capacității funcționale a orga
nismului. Reexaminările ulterioare îi 
dau posibilitatea să aprecieze felul 
în care sportivii suportă programul de 
pregătire, indicînd unde trebuie să se 
mărească sau să se micșoreze inten
sitatea antrenamentului.

Adunarea datelor medicale necesare 
alcătuirii planului de antrenament se 
face cu ocazia controlului medico- 
sportiv complex ce trebuie efectuat Ia 
începutul fiecărei din cele trei pe
rioade principale ale antrenamentului 
anual. Felul cum organismul sportivu
lui suportă programul de pregătire se 
urmărește prin sondaje medico-spor
tive In cadrul lecțiilor și prin exa
minări făcute ori de cîte ori medicul 
sau antrenorul observă anumite feno
mene deosebite (ca insomnie, nervozi
tate, pierderea poftei de mîncare, 
pierderea în greutate etc.).

Ministerul Sănătății în colaborare 
cu U.C.F.S. au stabilit forma organi
zatorică și conținutul examenelor me- 
dico-sportive în funcție de clasifica
rea sportivă și posibilitățile rețelei 
sanitare. Potrivit acestor directive, 
vizita medico-sportivă este obligatorie 
pentru toți cei care practică în mod 
regulat exercițiile fizice. Ea este cu 
atît mai complexă cu cît efortul din 
antrenament este mai mare. Astfel 
maeștrii emeriți, maeștrii și sportivii 
de categoria I din București sînt 
obligați să-și efectueze controlul me
dical numai la Dispensarul Central 
pentru Sportivi. Sportivii cu aceeași 
clasificare din orașele Cluj, Timișoara, 
Orașul Stalin, Tg. Mureș și Iași 
sînt examinați la Dispensarele regio-

a în- 
în ba- 
o pa- 

întruneașcă 
Paleta este

palete de calitate superioara, 
tocmit o documentație tehnică, 
za căreia a fost confecționată 
letă prototip, care, să 
toate calitățile necesare, 
confecționată dintr-un placaj special 
selecționat din esențele de lemn cele 
mai potrivite pentru a se asigura o 
greutate redusă, elasticitate și duri
tate. Paleta este acoperită cu un cau
ciuc de profil clasic (obișnuit), cu 
zimți striați la partea superioară, lu
cru realizat pentru prima oară la 
noi. Cauciucul are o elasticitate deo
sebită. Și minerul noii paiete este 
îmbunătățit atît în ceea ce privește 
dimensiunile; cît și unghiul de coni- 
citate, asigurîndu-se astfel o mai bu
nă aderență cu mîna jucătorului. For
malul diferă și el de ccl al palete
lor cunoscute pî.nă acum (Cele din 
imnort) în sensul că s-a căutat sta
bilirea unui mai bun punct de echi
libru, - -----  •

control medico-sportiv complet 
îndelungat. Neglijarea acestui 
a avut urmări cu totul defavo- 
asupra unora dintre ei (maes- 
emerit al sportului Leon Rot- 
maestra sportului Lia Manoliu 
Nerespectînd indicațiile me- 
date de Dispensarul Cent''''

nale pentru sportivi din orașele res
pective. Sportivii de categoria a li-a 
și a 111-a trebuie controlați de către 
serviciile medîco-sportive din policli
nicile raionale. Tot în sarcina aces
tor servicii sînt și sportivii cu clas!-’ 
ticare superioară categ. a Il-a din lo
calitățile în care nu există dispen
sare regionale pentru sportivi. Parti
cipanții la competițiile de masă efec
tuează vizitele medicale la medicul 
care le asigură asistența medicală în 
mod obișnuit (medicul de circumscrip
ție, întreprindere, școlar etc.).

★
Toate aspectele tratate pînă acum 

sînt cunoscute de majoritatea antre
norilor și sportivilor noștri.

A fost totuși nevoie să revenim a- 
supra lor pentru că nu sînt rare ca
zurile în care examenul medical esta 
considerat de antrenori și sportivi ca 
o simplă formalitate. Această atitu
dine dăunătoare a fost încurajată șl 
de faptul că unele federații nu au 
aplicat cu strictețe dispozițiunile co
mune ale Ministerului Sănătății și ale 
U.C.F.S., permițîrd participarea la 
competiții a sportivilor necontrolați 
medical sau cu vizita medicală efec
tuată în alte instituții decît cele fi
xate (fotbal, ciclism, canotaj, atle
tism etc.).

Subliniem că și în ceea ce privește 
controlul medical al sportivilor com- 
ponenți ai loturilor republicane exis
tă unele deficiențe serioase. Sînt ca
zuri de sportivi fruntași care r.u și-au 
făcut 
timp 
lucru 
r abile 
strul 
man, 
etc.), 
dicale 
pentru Sportivi, antrenorii lotului 
ciclism au supus anul trecut lotul ne 
sportivi, întorși din Turul Egiptului, 
la noi eforturi în vederea „Cursei 
Păcii". Rezultatele — în mod inevi
tabil — au fost “slabe și ajungînd 
după o lună la aceleași concluzii ca 
și D.C.S., federația i-a scos din pre
gătire. Ca exemple negative mai pot 
fi citate și cazurile de sportivi care 
concurează fără a fi complet restabi
liți după diferite accidente sau îmbol
năviri. Spre exemplu, maeștrii spor
tului Ion Voinescti și Vasile Zavoda 
(fotbal), boxerul Ion Militarii și alții' 
au reluat activitatea competițională 
lără avizul medicului.

Pe o poziție cu totul opusă -ț- demnă 
de urmat — se situerză federațiile de 
volei, baschet rugbi, notație, precum 
și antrenori ca : C. Herold (baschet), 
i, Aâureșanu (pentagon modern), Gh. 
Cobzuc (tenis de câmp), N. Pădurea- 
nu (rugbi), 1. Kunst (handbal), I. 
Popa (box) și alții care acordă o deo
sebită (.atenție controlului medico-sre>r- 
tiv și ca atare, își întocmesc plan
ele pregătire în .sțrînsă colaborare cti 

■ medicul sportiv, fapt care nu poate 
avea decît urmări pozitive în munca 
lor.

Sîntem convinși că linia de sporită 
exigență 
U.C.F.S. pentru 
numărul federațiilor și al antrenorilor 
care vor urma exemplul celor de mai 
sus. In felul acesta, acțiunea de în
tărire a sănătății și de ridicare con-' 
tinuă a performantelor sportivilor, 
două din principalele obiective ale 
mișcării de cultură fizică si sport din 
țara noastră, va fi puternic și mai e- 
ficient sprijinită.

trasată de conducerea 
anul 1959 va înmulți

Dr. MIRON GEORGESCU • 1 
Directorul Dispensarului Centrat ’ ; 

pentru Sportivi

La construcția acestei palete, la’ 
și-a adus 

pe lingă
realizarea întregii lucrări, 
o contribuție însemnată,
F.R.T.M., serviciul materialelor spor
tive din U.C.F.S. precum și unele în
treprinderi de stat ca [profil Placajul- 
Bucurcști, Tehnica Nouă, U.C.R. și 
Cauciucul Quadrat. Paleta s-a execu
tat în cadrul Ucccom
București.

Paleta a
toți participanții 
terna'.iohale 
printre ■ care Sido,
vie II, 1 
tehnicieni

prin U.R.C.M.-

fost apreciată 
competiției 
la Constanța, 

Berczik, Marko- 
Eva Koczian, ca și diferiți 

i romîni, care o consideră 
drept un produs ce corespunde celor 
mai exigente cerințe. Cum noua pa
letă a trecut acum de stadiul de ex
perimentare,' ea va intra în curînd 
în producția de ser’e.

de 
in

de

C. COMARNlȘCHț J



La încheierea turului campionatului de hochei 

pe gheață

— Seanțe otesestvații asupra echăpeior participante «—

1958: fotbalul în Europa

încheiată Ia mijlocul săptămîrui tre
cute, prima parte a campionatului re
publican de hochei pe gheață de ca
tegoria A a adus iubitorilor acestui 
sport (mai' mu'.ți decit bănuiam!) 

: satisfacția de a putea urmări o 
! serie de partide aprig disputate, 
în care au abundat fazele de 
gdl. în care s-a jucat colectiv, bărbă- 
tește. cu șuturi puternice și precise. 
Fazele palpitante au abundat. Inte
resantă ni se pare în această pri
vință afirmația pe care o făcea un 

' vechi jucător de hochei pe gheață 
care spunea că nu mai ține minte 
să fi văzut într-un campionat de lio- 
chci a*.ițea „bare" ca acum...

Firește că au fost și partide slabe. 
Dar, ca o caracteristică generală a 
întrecerii rămîne faptul consemnat mai 
sus, fapt care este — pe dc altă 
parte — și o expres:? grăitoare a 
progresului calitativ înregistrat de 
majoritatea formațiilor participante.

Să ne oprim ceva mai mult asupra 
fiecăreia dintre acestea :

C.C.A. Poate primi titlul de echipa 
cea mai constantă. Militarii bucu- 
reșteni nu au avut fluctuații de la un 
meci la altul, arătind că știu să joace 
la fel atlt în partidele mai ușoare, cît 
șl în cele grele. Echipa are omoge
nitate și o bună orientare pe teren. 
Calitatea principală o considerăm pe 
aceea că jucătorii știu să se plaseze 
pe gheață, efectuînd pasele rapid, pre
cis și in forță. Patinajul brin al jucă
torilor de la C.C.A. îi ajută să treacă 
rapid din apărare în atac șj invers. 
Din lotul de jucători se desprinde net 
Czaka I, excepțional apărător (distruge 
atacurile adverse), organizator al jo
cului (știe să țină și să protejeze un 
nuc piuă cind echipa sa ajunge în si- 

ția de a începe atacul), excelent 
-..ulizator (înscrie goluri atit din ac
țiuni individuale, cît și din poziție de 
fundaș, de la treime, mulțumită șutu
rilor sale puternice). Un mare progres 
am observat la portarul Pușcaș, .lo
cul său sigur, calm, precis, a dat 
imTtă siguranță echipei. Buni, mai 
folsitori echipei ca de obicei, Raduc și 
Ganga. Dintre ceilalți jucători, Zo- 
grafi a excelat prin viteza și precizia 
șuturilor sale din mișcare și Peter 
prin viteza d? deplasare. Măzgăreanu 
a jucat mai slab decît ne așteptam. 
Este accidentat la umăr și nu a nutut 
«ă se comporte pe măsura posibilități
lor sale. De altfel, vom face observa
ția generală că C.C.A. a avut o serie 
de indisponibilități de-a lungul turu
lui, reușind cu toate acestea să-și 
impună superioritatea. Este un merit 
al echipei ca și al antrenorului M. 
Flamaropol.

VOINȚA M. CIUC este o formație 
cu trumoase perspective. A făcut de-a 
lungul întrecerii dovada că știe să 
•’ « colectiv, combinați’.’. Interesant

faptul că jucătorii dc la Voința 
au făcut cele mai bune partide toc
mai în compania celor mai grei ad
versari : C.C.A. șj Știința. Majoritatea 
jucătorilor sînt încă tineri și poale că 
participarea lor la campionatul cate

goriei A Ie-a solicitat un efort prea 
mare. Aceasta este și explicația 
faptului că echipa ceda cu regula
ritate în repriza a IlI-a. Ca lipsuri 
vom nota că Voința ratează prea 
mui'.t și nu știe încă să se apere atent 
și agresiv. Dintre jucători s-au re
marcat: Varga (un fundaș cu mari 
posibilități, căruia îi lipsește însă vi
teza, din care cauză acțiunile sale pe 
contra-atac nu se termină întotdeauna 
cu șuturi din apropierea porții), Andrei 
(un tînăr cu un patinai excepțional 
și cu o dezvoltată intuiție a jocului), 
frații Szabo (foarte activi în atac), și 
Ciorbă. Ca un exemplu pentru cele
lalte formații, trebuie arătat faptul că 
cea mai mare parte a jucătorilor de 
la Voința sînt modești, respectuoși 
față de arbitru și față de adversar. 
Nu au primit nici o penalizare de-a 
lungul întregului tur, fapt pentru care, 
ei merită felicitări. O felicitare în 
plus antrenorului Paul Sprencz, care

țirii jocului colectiv. Păcat de cele 
cîteva individualități (Anton Biro, fra
ții Cazan, Takacs II) care nu pot re
zolva prin valoarea lor situațiile în 
care s-a găsit de multe ori echipa pe 
teren. Omogenizarea. îmbunătățirea jo
cului colectiv, este prima sarcină a 
jucătorilor de la Știința Cluj.

RECOLTA MIERCUREA CIUC. 
Echipă cu fluctuații în comportare. 
Are în componența ei jucători dg va
loare ca Takacs I. Fodor. Torok I. 
Nu știe însă să se apere și nu poate 
depăși apărările dure. In plus, nu are 
deftiă linii de atac apropiate ca va
loare, ceea ce face să aibă peri
oade de cădere bruscă, dc la un meci 
la altul, și chiar în timpul unui meci.

DINAMO TG. MUREȘ. Este echipa 
surpriză a campionatului. A jucat cînd 
bine, cînd slab. Bine cu C.C.A., slab 
cu Știința, bine cu Voința, slab cu

Unul din cele mai viu disputate jocuri din cadrul turului campionatului 
republican de hochei a fost acela dintre C.C.A. și Dinamo-Tg. Mureș. Iată 

o fază din acest meci.

are meritul de a fi creat o echipă 
și de a li dat hocheiului din țara 
noastră cîteva valoroase elemente.

ȘTIINȚA CLUJ. Este o echipă bună, 
dar care în această întrecere n-a scos 
rezultate pe măsura posibilităților ei, 
datorită în primul rînd faptului că nu 
a avut portar. Hocheiștii din Cluj 
și-au făcut datoria, mareînd mult în 
meciurile decisive : 4 goluri C.C.A.- 
uliui și 7 Voinței, ceea ce n-a reușit 
nici o altă echipă. Ce folos însă că 
lipsa unui portar rutinat a făcut ca 
echipa să primească mai multe go
luri și astfel să piardă... Cel mai bun 
jucător al echipei este Adalbert Nagy, 
care a progresat mult sub aspectul 
jocului colectiv. El are însă lipsuri în 
ceea ce privește disciplina. Și nu este 
singurul jucător de la Știința care a 
arătat lacune la acest capitol. In me
ciul cu Voința, jucătorii Covaci, Biro, 
și Nagy au avut o atitudine reproba
bilă față de arbitrul jocului. Echipa 
trebuie să insiste în viitor asupra dis
ciplinei jucătorilor și asupra imbunătă-

Recolta și, în sfirșit, bine cu Progresul. 
Este încă insuficient sudată și cei 4—5 
jucători de la Alimentara n-au reușit 
să întărească formația. Apărarea este 
capitolul în care formația a dovedit 
cele mai multe lipsuri. Jucătorii de 
la Dinamo nu știu să marcheze strict 
adversarul, nu știu să apere poarta, 
nu cunosc principalele poziții tactice 
pe care trebuie să le ocupe in propria 
treime. Nu-i vorba că nici în atac 
echipa nu d arătat o concepție clară 
de joc. Cei mai buni jucători IIolo, 
Varga, Moldovan. Ptiblik.

PROGRESUL GHEORGHIENL O 
echipă fără pretenții, care de-a lungul 
competiției a făcut totuși cîteva re
prize bune. Dintre jucători se re
marcă cei doi frați Almassi. portarul 
Varadi. Balla și Karri, li va fi foarte 
greu să evite în retur ultimul loc din 
clasament deoarece între ea și , cele
lalte formații este o serioasa diferența 
de puncte (4 față de Dinamo), dar și 
de... valoare.

RADU URZICEANU 
CĂLIN ANTONESCU

Activitatea fotbalistică internațio
nală a reprezentativelor din Europa a 
început în anul 1958 cu o surpriză și 
s-a încheiat cu altă surpriză. La 15 
ianuarie, la Belfast, echipa Italiei — 
fostă de doua ori campioana mon
dială — a cedat Irlandei de Nord și 
a fost eliminată de la turneul final, 
iar la 29 decembrie la Cairo, națio
nala R.F. Germane — campioană 
mondială în 1954 și a 4-a în ediția 
1958 —- a pierdut în fața reprezen
tativei R.A.U.-Egipt, deși în formație 
prezenta jucători internaționali renu- 
miți ca Ralm, Morlock, Alai etc.

Intre aceste două întilniri s-a des
fășurat în Europa o activitate inter
națională poate mai redusă ca nu
măr de jocuri (au avut loc în total 
115 întîlniri între echipe A), dar mai 
importantă și mai pasionantă ca în 
alți ani. Aceasta se datorește faptu
lui că în 1958 continentul nostru a 
găzduit — pentru a patra oară, din 
1934 — turneul final al campionatu
lui mondial, competiția supremă a 
fotbalului internațional, a cărei des
fășurare în Suedia a atras atentia 
întregii lumi. „Cupa Mondială — Ju
les Rimet" — 1958 a dat cîștig de 
cauza Braziliei, care a cucerit o vic
torie incontestabilă. Specialiștii pre- 
zenți la jocurile din Suedia 'au sub- 

I liniat în unanimitate că niciodată în 
istoria campionatului mondial nu s-a 
înregistrat un succes atît de clar ca 
acela al Braziliei.

O dată încheiată lupta pentru su
premația mondială pe încă o perioa
dă dc 4 ani (viitorul campionat mon
dial va avea loc în 1962 în Chili), 
activitatea internațională, a fost re
luată pe continent după turneul din 
Suedia. Lunile august—decembrie au 
fost mai bogate în jocuri internațio
nale decît lunile ianuarie—mai, cînd 
s-au disputat meciuri puține și mai 
aies cu caracter de pregătire. In ul
tima . parte, a anului au avut loc în
tîlniri oficiale în cadrul diferitelor 
competiții: campionatul inter-britanic. 
Cupa Scandinavici, Cupa Internațio
nală dr. Ge.ro. Un moment important 
l-a constituit inaugurarea noii com
petiții a Cupei Europei inter-țări, în 
cadrul căreia U.R.S.S., Franța și Ro- 
mima au cucerit primele victorii, iar 
Franța a devenit prima calificată pen
tru sferturi de finală. In această pe
rioadă s-au făcut remarcate compor
tările echipelor Suediei, Bulgariei, 
Franței, Poloniei și, în ultimul timp 
Turciei.

Dăm mai jos rezultatele înregistra
te anul trecut între echipe A.
IANUARIE

8 — Montevideo : 
Argentina

15 - Belfast: Irlanda 
Italia

Uruguay — 

de Nord-

Tel Aviv : Israei-Țara Ga
lilor

FEBRUARIE

5 - Cardiff :
Israel

MARTIE

IUNIE

1 - Varșovia : Po onia-bcoțta
8 - Ha.msiadt : Iraida ua 

f»ord-Ccnos:ovac.a 
/Via i mo : h. F. Germana- 
Argentina 
Vosteraas : iugoslavia— 
Scoția
INottkbping : Franța- 
Paraguay 7-3

Stockholm: Suedia-Mexic 
bandviken : Țara Galilor— 
Ungaria
Uddevaila: Brazîha- 
Austria
Goteborg: U.R.S.S.-Anglia 

JI - iiaimastadf ; Argentina - 
Irianda de Nord

Nortkopirg : Paraguay- 
Cc-hoslovada
Hdlsingoorg: R.F. Germana- 
Cehos’ovac.a
NorrkopinQ . Paraguay— 
Scoția
Ves.eraas : Iugoslavia— 
Franjo
Brockholm : Țara Galilor— 
Mexic
Boros : U.R.S.S.—Austria 
Goteborg: Braxiha-Anglta

12 - Stockho.m: buodta-Ungaria
15 — Malmo . R. F. Germanu- 

Irlanda de Nord
Hâjsingboig : Cehoslovacia 

Argentina 
Orcbro : Franța-Scofia 
tskilsluna : Paraguay- 
lugoslavia
Blockholm : Suedia-Țara 
Galilor
Sandviken : Ungaria-Mexic 
Boras : Angiia-Austria 
Goteborg : Braziiia- 
U.R.S.S.

17 — Maimo : Irlanda de Nord- 
Cehoslovacia 2-1
Blockholm ; Țara Galilor— 

Ungaria 
Goieborg i U-R.S.S.-Anglia

19 - Malmo : R. F. Germană— 
iugoslavia
Norrkbpmg: Franța-lrlanda
de Nord
Stockholm: Suedia—U.R.S.S, 
Goteborg : Brazilia-Țara 
Galilor

24 - Stockholm : Brazilia— 1 
Franța
Goteborg : Suedia-R. F„ 
Germană

28 — Stockholm : Franța—R.F,
Germană

29 - Stockholm: Brazilia—Suedia
Copenhaga : Danemarca— 
Norvegia
Rostock : R. D. Germană— 
Polonia

1-2 (0-1)

1-0 (1-0) CM

3-1 (2-1) CM

1-1 (1-0) CM

(2-2) CM
3-U 0-uj CM

1- 1 (1-1) CM

3-0 (1-0) CM
2- 2 (i-Uj CM

3- 1 (1-1) CM

2-2 (0-2) CM

2- 2 (0-2) CM

3- 2 (2-1) CM

3-2 (l-i) CM

1- 1 (1-C) CM
2- 0 (1-0) CM
0-0 CM
2-1 (1-0) CM

2-2 (1-1) CM

6-1 (3-C) CM
2- 1 (2-0) CM

3- 3 (1-2) CM

0-0 CAA
4- 0 (1-0) CM
2-2 (0-1) CM

2-0 (1-0) CM

(1-1 1-1) CM

2-1 (3-1) CM
1-0 (0-0) CM

1- 0 (1-0) CM

4- 0 (1-0) CM
2- 0 (0-0) CM

1-0 (0-0) CM

5- 2 (2-1) CM

3- 1 (1-1) CM

6- 3 (3-1) CM
5-2 (2-1) GM

1-2 (0-1)

1-1 (1-0)

IULIE

2-1 (1-1)

AUGUST t

13 - Oslo : Norvegia-R. D,

9 - Copenhaga : Danemarca-j 
Suedia

Germană 6-5 (4-3»
17 - Keykiavik : Islanda A-

Irlanda B 2-3 (0-1)
20 - Helsinki : Finlanda—Suedia 1-7 (0-3)
30 - Prâqa : Cehoslovacia—

U.R.S.S. 1-2 (1-0)

SEPTEMBRIE

NOTE
EXTERNE Intre țap și măgar...

3-G

2-1

0 2

(2-0)

(2-0) CM

(0-1) CM

Țara Galilor-
2-0 (0-0) CM

14 - Viena : Austria-lugoslavia 
Leipzig: R. D. Germană- 
Romînia
Chorzow : Polonia-Ungarîa 
Oslo : Norvegia—Suedia 
Helsinki : Finlanda- 
Danemarca

17 — Amsterdam : Olanda—Saar 
20 - Bratislava : Cehoslovacia- 

Elveția
24 - Copenhaga : Danomarca- 

R.F. Germană
28 - Luxemburg : Luxemburg A- 

Belgia B
Anvers : Belgia-Olanda
Moscova : U.R.5.5.—Ungaria

3-4 (3-1)

3-2 (1-1)
1-3 (0-1)
0-2 (0-1)

1- 4 (0-1)
3-3 (3-2)

2- 1 (1-1)

1-1 (0-1)

2 - Bruxelles : Be’gia-R. ț. 
Germanâ

13 — Paris : Franța—Spania
16 - Santiago:Argentina - Ve

nezuela
17 — Dublin : Irlanda Liberă—

Irlanda de Nard
19 - Franklurt : R.F. Germană- 

Spania
23 — Viena : Austria—Italia

APRILIE

0-2
2-2

6-1

2-2

2-0
3 2

f0-l) 
(0-1)

(3-B)

(1-1)

fl-0) 
(1-0)

OCTOMBRIE

2-2 fl-2)
2- 3 (1-1)
3- 1 (3-0) CE

1 — Paris : Franja-Grecia 7-1 (3-0) CE
5 — Viena : Austria—Franța 1-2 (1-0)

Zagreb : Iugoslavia—
Ungaria 4-4 (1-1)
Belfast : Irlanda de Nord-
Anq'.ia 3-3 (1-1)
berlin • R. D. Germană—
Bulgaria 1-1 (1-0)
Dublin : Irlanda Liberă-

...Un camion închis oprește la poarta 
'stadionului. Ușile se dau în lături, se 
așează o scară și din interior coboară 
■ 'n... țap cu coarne imense, împins 
înainte de cițiva oameni în echipament 
de sport. Schimbare bruscă de plan: 
...Alt camion stopează și „eliberează" 
tot un pasager patruped, de data a- 
ceasta în persoana unui ...măgar veri
tabil.

Țapul și măgarul intră pe terțn, 
unde sînt salutați de un cor de chiote 
și fluierături dezlănțuite din tribune. 
Dar, contrar celor ce s-ar putea pre
supune, animalele nu se sperie de acest 
zgomot infernal. Probabil că o lungă 
practică le-a călit sistemul nervos. Ța
pul într-o parte, măgarul într-alta, fie
care iau loc în spatele unei porți de 
fotbal, unde încep să rumege impasi
bil gazonul...

In acest timp, în centrul terenului 
începe acțiunea principală. Două șiruri 
de găligani cu coifuri de metal in cap 
și cu umerii deveniți proeminenți din 
cauza materialelor ' protectoare,' stau 
față în față grila să înceapă asaltul. 
Un fluier scurt urmat de un urlet sălba
tic. Apoi cele două șiruri se pun în miș
care... Urmează im șoc răsunător și a- 
poi trupurile jucător lor se amestecă ros- 
togo'indu-se pe jos. După un timp, iese 
la iveală „obiectul" disputei. Un:il din
tre găliganv în armură apare din gră
madă ducind sub braț un balon oval, 
dar este imediat irintit la pămînt de 
adversari și încăierarea reîncepe cu mai 
multă sălbăticie. Cind îngrămădeala de 
trupuri șe mută în alt sector, al terenjțluL

rămîn întinși pe gazon unul, două sau 
mai multe trupuri inerte. Prilej pentru 
sanitarii de pe margine să se repeadă 
ca să-i ridice pe răniți, ducindu-i în 
ambulanțele care stau gata de plecare 
lingă linia de tușă.

...Este momentul să vă destăinuim 
locul acțiunii celor descrise mai sus. 
Probabil vă închipuiți: S.U.A. Echi
pele care au ca originale mascote un 
țap și un măgar sînt reprezentativele 
academiilor militare nord-americane, 
cea de la West Point (armala de 
uscat) și de la Annapolis (marina). 
Ele se întîlnesc in fiecare an în orașul 
Philadelphia într-un meci de fotbal 
american (formă degradată de rugbi 
în 13) devenit „celebru" prin numărul 
dc victime pe care-l furnizează. Nu nu
mai pe terenul de joc, dar și in tri
bune, ba chiar și în întregul oraș, în 
acea memorabilă zi au foarte mult 
de lucru poliția și personalul medical. 
Susținătorii țapului și cei ai măgaru
lui discută cu violență pe străzi, în 
bodegi, in alte localuri publice, iar cind 
argumentele de superioritate se epui
zează, intră in acțiune pumnii și re
volverele.

Pentru a elimina această sursă de 
discordie intre armatele de uscat și de 
apă, acum cițiva ani Ministerul de 
Război al S.U.A. a interzis aceste me
ciuri anuale. Se spunea în hotărire că 
elevii celor două școli militare nu jac 
decit să se pregătească jumătate de an 
pentru acest meci și apoi să se gîn- 
dească la rezidiat cealaltă jumătate... 
Dar influențele de culise la Pentagon 
au [egalizai dai nou tradiționala în

căierare în public Nici nu-i de mirare. 
Mulți dintre actualii conducători ai 
armatei S.U.A. au fost la timpul lor 
jucători de fotbal american. Este ca
zul generalilor Matthew Ridgway și 
James Van Fleet.

Istoria acestor meciuri anuale nu 
este numai marcată de bătăi și singe. 
Ea are și o lat ură... umoristică. înaintea 
unuia din ultimele meciuri, niște șu
gubeți au răpit pe Billy al XlV-lea, 
faimosul țap al cadeților marinari. El 
a trebuit să fie căutat de poliție pe 
teritoriul mai multor state. In cele din 
urmă, el a putut totuși să fie adus la 
timp pentru disputarea meciului. Se 
vede însă că în timpul cît fusese răpit 
Billy își pierduse calitățile oculte dc.. 
pori-bonheur, deoarece ' marinarii au 
fost învinși la scor...

Referindu-se la aceste „evenimente 
sportive", cunoscutul umorist Al. Capp 
a făcut descrierea anatomică a unui 
jucător de rugbi american: „Capul 
fotbalistului are numai pe jumătate 
dimensiunile unui cap de om. Totuși 
mărimea lui este absolut suficientă, 
fiindcă el servește exclusiv pentru por
tul unei freze în chip de perie și a 
unui coif de metal cu care împinge 
pe adversari...".

Dar în pofida unor asemenea păreri 
izvorite din bun simț, meciurile dintre 
adepții țapului și cei ai măgarului con
tinuă în fiecare an cu aceeași înver
șunare.

Moravurile își spun cuvtntul: mili
tarii americani se „distrează" așa cum 
au fost uivățați... z

2 — Praga : Cehoslovacia—R. F. 
Germană

6 — Montevideo : Uruguay- 
Argentina

13 - Anvers t Boîgia-Olanda 
Belfast: Irlanda de Nord- 
Irlanda Liberă
Madrid : Spania - Portu
galia

16 — Paris : Franța—E?vef:a 
Cardiff : Jarn Galilor - 

Ir’unda de Nord
19 - Glasgow ; Scotia-Anglia
20 — Budapesta : Ungaria-

lugoslavia
Asuncion : Paraguay- 
Argentîna

23 — Rotterdam : Olanda— 
Curacao

26 - Ruenos Aires : Argentina- 
Paraguay

30 - Buenos Aires ; Argentina- 
Uruguay

3-2 (1-1)

1-0 f)4l)
2 7 (0-1)

1-2 (0-2)

1- n '0 0)
0-0

1 i (0-m
0-4 (0-2)

2 0 (1-C)

1-0 (1-0)

8-1 (4-0)

2 0 (1-0)

2- 0 (0-0)

Polonia 2-2 (2-2)
12 — Mdravska Oshava i Ceho-

s’ovacia-Bulgaria 0-1 (0-1)
15 - Rotterdam : Olanda—

Danemarca 5- 1 (3-0) 
de

6- 2 (2-0)
Madrid: 
Nord

Spania-Srlanda

18 — Cardiff : Țara Galilor—
Sco * ia. 0-3 (0-1)

22 - Londra : Angi«a-U.R.S.S. 5-0 (1-0)
25 - Poris : Franța-R. F.

Germană 2-2 (1-1)
Stockholm : Suedia-
Danemarca 4-4 (3-2)
Luxemburg : Luxemburg A-
Franța B 1-3 (0-1)
București: Pominia-Ungaria 12 (1-0)
Bruxelles : Belgic-Turcia 1-1 (0-0)

NOIEMBRIE

2 - București : Romînia—Turcia 3-0 !0-01 C3
Rotterdam: Olanda-Eiveția 2-0 (1-0)
Le*pz'g : R. D. Germană-
Norvegia 4.1 (2-D

5 - Glasgow : Scoția—Irlanda
tie Nord 2-2 (0-0)

9 - Paris : Franța-llalia 2-2 (1-0)MAI

1 - Tirana : 
Germană

Albania - R.D.
1-1 (n.nț

4 - Amsterdam : Olanda-T.»rrîa 1-2 (1-0)
R:o de J aneiro : Brazilia—
P<~raauGy 5-1

7 - CSIasgow ScoHa-’’ngaria 1-1 (1-0)
Sao Pno ’o : Brazilia -
Paraguay 0 0
londra : AngP^-Po’-fugalia 2 1 (10)
Hâlsingborg : Suedia-
Elveția 3-2 n •>(

8 - Toronto : Canada—Mnx'e
11 - Belgrad: lunos la via-A nqlia 5-0 (10)

Chorzow Polonia-îrlanda
Liberă 2-2 (i-i)

14 - R;o de Janeiro : Brazilia—
Bulgaria 4-0 (2-0)
Viena : Austria-Irlanda

Liberă 3 1 (1-0)
15 — Aarhus : Danemarca—

12 - Namur : Belgia B-
Luxemburg A 3-2 (3-0)

16 - Lisabona : Portugalia—
Africa de Sud 3-1 (2-0)

19 - Berlin : R. F. Germană—
Austria 2 2 (1-1)

23 - Budapesta: Ungaria-Beîgîa 3-1 (1-1)
26 - Birmingham : Anglie—Țara

Galilor 2-2 (1-1)

SPORTUL POPULAR
Nr. 3347. Pa2- 7-a

Curacao 3 2 m-i)
18 - Moscova : U.P.S.5.-Anglia 1-1 (0-1)

Sco Paolo : Brazilia-
Bulgaria 3-1 (2-0)

25 - Copenhaga : Danemarca-
Polonia 3-2 (3-1)

26 - Zurich : Elveția-Rc-lgia 0-2 (0-1)
28 - Oslo ; Norvegiu-Olanda 0-Q —nr

DECEMBRIE

3 - Atena: Grecia-Franfn 1-1 (0-0) C3
/ - Istanbul Turcia-Bulgaria 0-0

14 - Firenze: Itnlia-Cehoslovacia 1-1 (0-1)
18 - Istanbul Turcia-Ceho-

slovac o 1-0 (0-0)
21 - Auqsburg : R.F. Germană-

Bulgaria 3-0 (1-0)
29 - Ca'ro ■ R. A. U. Eg pt-

R.F. Germană 2-1 (1-1)

In prima parte am adăugat si resul1--
te’.e ech’pe’er nationalo sud~m?rieanQ s'* > 
nordamcricane, care au participat la tur
neul final din Suedia.



Sportivii sovietici intimpină Congresul P.C.U.S
Alături de întregul popor, sportivii sovietici întîm- 

pină cu entuziasm cel de al XXl-lea Congres al 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Pe întreg 
cuprinsul țării, sportivii au dezbătut documentele de 
importanță istorică mondială ale Congresului, tezele 
raportului tovarășului N. S. Hrușciov. In cinstea a- 
cestui important eveniment politic, s-au desfășurat 
nenumărate competiții. Congresului i-au fost închi
nate succesele in muncă și de pe stadion ale spor
tivilor.

o înotătorii au efectuat pe fluviul Moscova o cursă 
de fond în timpul iernii. Antrenați excelent pentru 
condițiile înotului în apă rece, toți participants au 
putut parcurge traseul. Un mare număr de specta
tori prezenți pe cheiul fluviului au urmărit această 
interesantă întrecere.

• 950 km. a măsurat ștafeta în stea organizată pe 
șoselele Ucrainei, de cicliștii de la Spartak Kiev. 
Sportivii au luat simultan startul la Simferopol, 
Lvov, Odesa, Harkov, Cernigov și Cerkass, îndrep- 
tîndu-se spre capitala republicii, Kiev. Această fru
moasă competiție a depășit cu mult cadrul strict 
sportiv. De-a lungul traseului cicliștii s-au oprit în 
sate, colhozuri, sovhozuri, ținînd conferințe în legătu
ră cu Congresul.

■ O ștafetă asemănătoare s-a desfășurat în R.S.S. 
Moldovenească. La ea au luat parte motociclișli, cic
liști, călăreți, alergători.

® In apropierea orașului Talin, pe șoseaua Pirita-

REPUBLICA INDIA
A ÎMPLINIT 9 ANI

mondial 
a cotnu-

Și

organ iza- 
Populară

sovietică 
baschet, 
declara
ți R.S.S. 
c/ankai-

Kose-Kloostrimetsa, unde se desfășoară cele mai 
importante concursuri automobiliste din U.R.S.S., a 
luat sfîrșit construcția motoclubului asociației Ka- 
iev. Motodubul ocupă o mare clădire cu două etaje 
și cuprinde săli de cursuri, biblioteci, vestiare, ca
mere de odihnă, dușuri și un imens garaj. In apro
pierea clădirii principale se află atelierele pentru 
încercarea noilor tipuri de motociclete. Constructorii 
motoctubului au încheiat lucrările înainte de termen, 
închinînd această primă performantă Congresului 
P.C.U.S.
• In cursul anului 1959 muncitorii Uzinei de Auto

mobile din Moscova s-au angajat să pregătească: 
1000 de sportivi clasificați și 5 maeștri ai sportului ; 
300 instructori voluntari în diferite discipline spor
tive ; să înființeze secții de lupte, box, înot, tenis 
de masă și baschet: să construiască prin muncă ob
ștească și cu ajutorul întreprinderii un combinat 
sportiv cu mai multe săli, o bază de schi și un poli
gon
• La Saratov, in cinstea celui de al XXl-lea Con

gres al P.C.U.S., a fost încheiată construcția unui 
impunător Palat al Sporturilor. Clădirea cuprinde 

5 săli: de gimnastică, scrimă, lupte, box și haltere. 
Alături de ea se află un încăpător manej, lung de 
70 și lat de 30 m pentru atletism, baschet, tenis, vo
lei, pentru antrenamentele fotbaliștilor. Tineretul 
din Saratov a participat cu entuziasm la desfășurarea 
lucrărilor de construcție.

UN RĂSPUNS HOTARIT
Ecliâpele de baschei ale U. R. S. S. și R. P. Bulgaria, participante 

Ea turneul final al campionatului mondial, refuză 
să se întîlnească cu „echipa Taivanului64

nerea în drepturile legale a 
țiilor sportive din Republica 
Chineză.

înaintea campionatului 
secția de baschet a U.R.S.S. 
nicat organizatorilor competiției 
conducerii F.I.B.A. că ea nu consideră 
posibil ca baschetbaliștii U.R.S.S. să 
se întîlnească la campionatul mon
dial din Chile cu „echipa Taivanului". 
Aceeași declarație a făcut-o secția 
de baschet a R. P. Bulgaria.

Dar, organizatorii competiției, în 
ciuda acestor proteste întemeiate, au 
dat* posibilitate „echipei Taivanului" 
să participe la campionatul lumii.

La 22 ianuarie a avut loc la San
tiago o conferință de presă organi-

mondial masculin 
desfășoară în mo-
Chile, își dispută 

In grupa finală au

La campionatul 
de baschet ce se 
mentul de față în 
titlul 7 echipe, 
intrat, după cum se știe, formațiile 
Bulgariei, Braziliei, Chile, Porto Rico, 
U.R.S.S. și S.U.A. In aceeași grupă 
finală a nimerit și echipa așa zisei 
federații de baschet din Taivan,

încă d/n septembrie 1958 — arată 
ziarul Soviețki Sport din 25 ianuarie 
1959, secția de baschet a U.R.S.S. a 
înaintat Federației Internaționale de 
Baschet (F.I.B.A.) o scrisoare prin 
care cerea excluderea din F.I.B.A. a 
așa zisei federații de baschet din 
Taivan — întrucît ciankaișiștii fac 
p"rte ilegal din federație — și reipu-

Primele jocuri din cadrul cupei 
rașului Bucure î“ 

la handbal în 7
n

{Urmare din pag. I) O-

zată de delegația sportivă 
la campionatul mondial de 
Acolo a răsunat încă o dată 
(ia că echipa de baschet a 
refuză să se întîlnească cu
șiștii. O comunicare identică a fost 
făcută de delegația sovietică și Fede
rației Internaționale de Baschet.

Ce reprezintă de altfel ,,echipa Tai
vanului"? Faptul că ea participă în 
finală nu este de mirare. In „echipa 
Taivanului" evoluează studenți cian- 
kaișiști, care învață în universități și 
colegii americane. înaintea campiona
tului lumii ei au fost pregătiți cu in
tensitate de antrenori americani. Nu 
degeaba participanții la campionat 
spun că „echipa Taivanului1' este... o 
a doua echipă americană participantă 
la campionatul lumii. Aceasta reiese 
și din relatările ziarelor și agențiilor 
de presă din Occident.
Poziția fermă a sportivilor sovietici și 

bulgari la campionatele mondiale din 
Chile, răspunsul lor hotărît la această 
provoc "re se bucură de asentimentul 
tuturor sportivilor cinstiți din lumea 
întreagă.

tru prima oară în țara noastră. In 
anul 1957, către sfîrșitul lunii februa
rie, ele au efectuat un turneu la noi, 
dispiitrnd trei jocuri, dintre care 
două la București și unul la Orașul 
Staiin. Echipa selecționată o orașului 
Budapesta a lăsat atunci o frumoasă 
impresie prin precizia jocului său, prin 
fantezia cu care își organiza acțiunile 
de atac. Ea a cîștigat cele trei parti
de : 14—7 (5—4) în fața selecționa
tei regiunii Staiin, 11—8 (6—3) și 
10—4 (5—2) în fața selecționatei ora
șului București.

Aceste rezultate oglindesc valoarea 
handbalului feminin maghiar, care 
de-a'.tfel și-a cucerit de-a lungul ani

turneul Internațional de 
biletele

rentru
handbal în 7 sînt valabile 
cu seriile 3«, 37, 38, 38 și 40.

Au acces următoarele 
roșii și albastre în piele.

permise: 
albastre 

de’rnistin ale membrilor Biroului Fe
derației de handbal, gri dermatin ale 
membrilor comisiilor și colegiilor fe
derației de handbal, gri dermatin 
ale maeștrilor sportului la handbal, 
ve.*zi de ziariști. Cele nenominale vor 
trebui să fie însoțite de o delegație 
specială.

3iletele pentru cluburile și aso
ciațiile sportive se dau prin Federa
ția de hand bal.

Biletele pentru public se pun 
vînzare la casele sălii Flotcasca 
fiecare zi cu începere de ta ora

tn 
tn 
14.

cipante la turneul dotat ou „Cupa 
rașului București".

Alături de această formație și 
echipa clubului H.G. Copenhaga, 
spectatorii bucureșterii vor put;a ve
dea cu ocazia acestui turneu și o pu
ternică echipă feminină iugoslavă. Este 
vorba de selecționata orașului Zagreb, 
un centru unde handbalul în 7 se bucu
ră de o largă răspândire și de o veche 
tradiție. Selecționata orașului Zagreb 
are în componența sa o serie de valo
roase jucătoare, care au îmbrăcat de 
niai multe ori tricoul echipei reprezen
tative a Iugoslaviei. Dintre ele se 
remarcă în primul rîr.d Nevenka Lju- 
bicie, Vlasta Nikler, Nada Rukavina, 
A’iika Ostrun și Nada Vukovic.

Ultimul rezultat internațional al 
echipei : Wienă—Zagreb' 5—2 (2—0).

Iată 
minine 
„Cupa Orașu'ui București 
extrem de disput' tă, prin participarea 
unor echipe străine valoroase, alături 
de care vom vedea evoluînd- și două 
puternice formații 
București 
ediții ale 
handbal de 
de tineret ; 
căreia vor 
handbaliste 
tima vreme.

. Echipele oaspe sosesc în Capitală 
în cursul zilei de astăzi.

*

de

dar că întrecerea echipelor fe- 
din cadrul turneului dot't cu 

“ se anunță

romînești : O/ihip c 
— câștigătoarea ultime'or 

concursului republican de 
sală — și o selecționată 

a Capitclei, î î rindurile 
juca cele mai bune tinere 
cere s-au rfirm'at în ul-

lor un frumos prestigiu internațional. 
In numeroasele întîlr.iri internaționale 
pe care k-a susținut, reprezentativa 
R.P. Ungare a reușit rezultate de va
loare. Si, — ceea ce trebuie subliniat 
— echipa selecționata a orașului Bu
dapesta, pe care o vom vedea evoklind 
încenînd de viiercitri :n sala Floreasca, 
va fi de fapt selecționsta reprezenta
tivă a R.P. Ungare, întrucît numără în 
tîndurile ei pe cele mai bune jucă
toare maghiare de handbal. în 7: 
Magda Jotia, Arnatjl, Valiji, Kakucs, 
Bcreș, Eger, Race. Fără îndoială, echi
pa orașului Budapesta este una din 
cele mai bmc formații feminine parli-

a turneului 
în 7 pro- 
următorul :

In cadrul primei zile 
internațional dc. handbal 
gramul jocurilor este 
ORA 15.30 . Știința Timișoara — 
București-tineret (m) ; ORA 17.50:
București-tineret — H.G. Copenhaga 
(f) ; ORA 18.50: Olimpia — Buda
pesta (f) ; ORA 19.50 : Dinamo Bucu
rești — Dukla Praga (m).

Dintre aceste jocuri cel 
portant este, fără discuție, 
care echipa dinamoviștilor _
teni ,îl va susține cu puternica forma
ție praglicz.ă Dukla. Meciul contează 
in cadrul sferturilor de finalii ale 
„Cupei Campionilor Europeni". El va 
fi arbitrat de Alfred Schwab (Austria).

mai im- 
ac£la pc 
bucures-

La 26 ianuarie s-au împlinit 9 ani de cînd a intrat în vigoare, în India. 
Constituția pe baza căreia străvechea țară asiatică devenea republică su
verană și independentă. In jelui acesta India scutura jugul colonialismu
lui care împilase greu, timp de veacuri, poporul.

In cei 9 ani care au trecut de la acest eveniment, poporul nostru 
a urmărit cu simpatie eforturile depuse de India pentru înlăturarea urmelor 
dominației colonialiste, pentru coexistență pașnică și colaborare interna
țională, pentru pace in lumea întreagă.

O dată cu succesele obținute în diferite domenii de activitate, pași 
înainte a făcut și sportul indian. Echipa de hochei pe iarbă a acestei 
țări este campioană olimpică. De asemenea, jucătorii de cricket se numă
ră printre cei mai buni din lume. Progrese simțitoare s-au înregistrat la 
atletism, fotbal, volei etc. De un deosebit folos' pentru sportul indian a 
fost ajutorul acordat de Uniunea Sovietică și de alte țări socialiste, care 
au trimis antrenori și tehnicieni în India. De asemenea, schimburile de 
delegații sportive cu țările socialismului au fost un bun prilej de învăța- 
minte și progres pentru sportivii Indiei.

In clișeu, echipa de fotbal East Bengal Club înaintea meciului cu Tor
pedo Moscova susținut pe stadionul Dinamo din capitala Uniunii Sovietice.

Coiwursui internațional de patinaj viteză 
de la Aîma Ata

• Pe patinoarul de la Alma Ata 
avut loc un concurs internaționala

de patinaj viteză la care au partici
pat sportivi din R.P. Chineza, R.P. 
Romînă, R.D. Germană, R.P. Polonă, 
R.P.D. Coreeană și U.R.S.S.

In printa zi s-au desfășurat probe
le feminine de 500. m și 1500 tn. In 
proba de 500 m pe prințul loc s-a 
clasat renumita campioană sovietică 
Tamara Rîlova,. cronometrată cu 46,2. 
Sofia Kondakova (U.R.S.S.) a ocupit 
locul II în 48,2. Dintre concurentele

rnai bun rezultat a fost 
Magdalena Udrea: 56,9.

romîne, cel 
obținut de

Taniara Rîlova a terminat învingă
toare și îi’.1 proba de 1500 m cu tim
pul de 2:34,8. Ea a fost urmată de 
Galina Romanova (U.R.S.S.) 2:37,5. 
Reprezentanta R.D. Germane, Helga 
Hasse, a stabilit un nou record al 
țării sale cu timpul de 2:39,1.

Rezultatele au fost influențate de 
o ninsoare abundentă care a căzut în 
timpul disputării concursului. (Ager
pres)

Mihail Tal a trecut pe primul loc 
în finala campionatului de șah al U» S. S

Rundele a IX-a și a 
campionatului de șah 
programat o serie de 
sive. Și ou toate că o 
aceste partide au rămas neterminate, 
ce'.e încheiate au și produs modificări 
substanțiale în configurația clasamen
tului, permițînd lui Tal să apară, din- 
tr-o dată, pe primul loc ia-r lui Petro
sian să amenințe serios poziția lide
rului.

Dc altfel cei doi mari maeștri au 
dominat cu autoritate rundele obți- 
nînd cîte două victorii. Tal a cîștigat 
la Nejmetdinov și Averbach, iar Pe
trosian la Krogius și Nejmctdinov. Un 
pretendent serios în actualul campionat 
se arată Lutikov care a mai cucerit 
un punct și jumătate, af-lîndu-se aoum 
la jumătate de punct de primul cla
sat. Debutantul în finala campiona
tului U.R.S.S. a remizat cu Averbach 
și a cîștigat într-un stil frumos la 
Gttfeld.

Spasski n-a putut trece peste apă
rarea „de beton" a lui Holmov tre
buind să lase o jumătate de punct. In 
runda a X-a, încercînd să recupereze 
la Tastnanov. el a ajuns în dezavan
taj, poziție în care a fost întreruptă 
partida. Două partide de mare însem
nătate a întrerupt Bronstein; c.i Gheller 
și cu Keres.

Iată celelalte rezultate: Gufe.ld — 
Keres l/2—‘/2, Vasiukov — Polugaevski 
'/2—Furman — Taimanov */2—’/2, 
(runda a IX-a). lulitman — Furman 
>/2— ■/,. Holmov — Nikitin ‘/2—*/2, 
Krogius — Korcinoi */2—'/2 (runda a 
X-a).

Marele număr a! 
minate nu ne poate 
in posesia unui clasament real. Foarte 
importante sînt cele trei întîlniri amî-

Numeroase partide decisive s-au întrerupt in rundele a IX-a și a X-a

X-a din finala nate ale_lui Petrosian : cu Keres, Lu
ai U.R.S.S. au

întîlniri deci-
bună pa.rle din

tikov și Tal. Pînă la încheierea tuturor 
întreruptelor iată poziția în clasament 

' a jucătorilor
cute punctele

(în paranteză sînt tre 
pierdute) :

★

partidelor neter- 
piine deocamdată

1.
(2).

Tal 6*/2
Lutrkov (3). Taimanov (3), 6 p.,

p. (2'/?), 2—4. Spasski

• Duminică a avut loc la Berlin 
întîlllîrea cic'istă pe velodrom dintre 
echipele R.D. Germane și Belgiei. 
Victoria a revenit ech'pei gazde cu 
scorul de 8—4.

• La Erfurt s-a desfășurat un t :r- 
rseu de handbal în sală 'la care au 
participat mai multe echipe din R.D. 
Germană și R.F, Germană (Weiser.- 
fels, Lok. Leipzig, selecționata orașu
lui Miiiichen, Concordia Hamburg). 
Pe prințul loc s-a clasat echipa Lo
komotiv Leipzig din R.D. Germană 
care nu a pierdut nici un meci.

• Zilele trecute a părăs t Berlinr.il 
Iotul cicliștilor din R.D. Germană 
care va participa în „Turul Egiptu
lui". Din echipă fac parte Schobert, 
Braiune, Loffier, Mii'ler și Pluskat — 
toți ciclști tineri est frumoase per
spective.

9 Duminică a avut loc la Gorki 
un marc concurs internațional de 
sărituri cu scltiurile. Pe primele locu
ri s-ast clasat sch’orii sovietici Sam
sonov (cu un nou r:cord ai trambuli
nei 93,5 m), Kamenski și Santov. Pe 
lacune următoare S’-att clasat \V. 
Lesser (R.D.G.), Leo Dolter (Aus
tria).

5. Holmcv (4‘/2) 5>/2 p., 6—8. Petro
sian (2), Bronstein (3), Furman (5) 
5 p„ 9—12. Korcinoi (31/,), Vasiukov 
(4‘/2), luhtman (4'/?), Averbach (5*/„) 
4'/2 p., 
Gufeild 
Nikitin 
19—20.
(8) 2 puncte.

13—16. Gheller (4), Keres (4), 
(6), Krogius (6) 1 p., 17—18.

(6), Polugaevski (6) 3 p., 
Gurghenîdze (6), Nejmetdinov

S€*JRT
9 Tradiționalul cros de la San Sle- 

bastipn a fost cîștigat de atletul 
francez Alain Mimam, care a par-, 
curs cei 12 km în 38:38,7.

® In f.nala campionatelor interna
ționale de tenis ale Indiei, î.i proba 
de simplu bărbați, italianul Giuseppe 
Mcrlo a dispus de indianul Krishnan 
cu 6—4, 6—3, 6—4,

9 La Bremen (R.F.G.) în cadrul 
unui concurs internațional, în proba 
de 200 ni. fluture bărbați, cehoslova
cul Pazdirek s-a clssat pe primul Ioc 
cu 2:22,0. Alte rezultate : 100 spate 
bărbați: Christophe (Fr.) 1:05,2;
400 ni liber femei: De Coster (Ol.) 
4:57,0 *

9 In cel dc al patrulea tur al Cu-, 
pei Angliei la fotb, 1, deținătoarea 
trofeului Bol ton Wandereres a elimi
nat pe c: nip ona țării Wolverhampton 
cu 2—1. In turul următor, Bolton va 
î.itilni pe Preston.

9 Finala turneului internațional de 
tenis de la Adelaida (Australia) a 
revenit lui Alex. Olmedo care l-a în
trecut pe Fraser cu 6—1, 6—2, 3—6, 
6—2.

Berlinr.il

