
Primirea de către tovarășul N. S. Hrușciov 
a delegației Partidului Muncitoresc Romîu

MOSCOVA 5. Corespondentul Agerpres transmite:
La 5 februarie 1959, N. S. Hrușciov, prim-secretar al C.C. al 

P.C U S.„ a primit delegația Partidului Muncitoresc Romîn care a 
asistat la lucrările celui de-al XXI-lea Congres extraordinar al Par
tidului Comunist al Uniunii Sovietice.

N. S. Hrușciov a avut o convorbire cu membrii delegației — 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al C.C. al P.M.R., 
Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, Nicolae Ceaușescu, membri ai 
Biroului Politic al CC. al P.M.R. și Leonte Răutu, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.R.

Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială și priete
nească.
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Cel de-al XXI-lea Congres 
extraordinar al P.C. U.S.

și-a încheiat lucrările

Ne vorbesc Ivan Iahonin.
și Vitalii Scelcicov...

— 0 discuție fructuoasă despre iwchei cu cei doi renumîți 
arbitri sovietici —

MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS transmite :
Joi dimineață s-au încheiat lucrările celui de-al XXI-lea 

Congres extraordinar al P.C.U.S. După ce în cursul ședin
ței au luat cuvîntul mai mulți vorbitori, președintele șe
dinței a comunicat că s-au înscris la discuții 171 de per
soane și au vorbit 86 de delegați. S-a făcut propunerea 
de a se încheia dezbaterile. Propunerea a fost adoptată 
în unanimitate.

Dezbaterea raportului tovarășului N. S. Hrușciov cu 
privire la cifrele de control ale dezvoltării economici na
ționale a U.R.S.S. pe anii 1959—1965 a luat sfîrșit.

După o scurtă pauză ședința continuă.
Tovarășul N. S. Hrușciov rostește cuvîntul de închidere.

El este întîmpinat cu căldură de către delegați și oaspeți, 
"uvintul de închidere rostit de tovarășul N. S. Hrușciov 
ost ascultat cu mare atenție și a fost subliniat în re

petate rînduri prin aplauze furtunoase.
Congresul a trecut Ia discutarea și adoptarea rezoltt-- 

ției pe marginea raportului tovarășului N. S. Hrușciov și 
la aprobarea cifrelor de control ale dezvoltării economiei 
naționale a U.R.S.S. pe anii 1959—1965.

Din însărcinarea comisiei pentru elaborarea proiectului 
de rezoluție a Congresului al XXI-lea - ail P.C.U.S., tova
rășul M. A. Suslov prezintă raportul despre precizările și 
completările la proiectul de rezoluție și la proiectul cifrelor 
de control ale dezvoltării economiei naționale a U.R.S.S. pe 
anii 1959—1965. Cele două documente sînt puse la vot.

Congresul a adoptat în unanimitate rezoluția pe mar
ginea raportului lui N. S. Hrușciov.

De asemenea au fost aprobate în unanimitate cifrele 
de control ale dezvoltării economiei naționale a U.R.S.S. 
pe anii 1959—1965.

Tovarășul N. S. Hrușciov, care a prezidat ședința, a 
arătat că potrivit statutului P.C.U.S., al XXII-lea Congres 
ordinar al partidului urmează să aibă loc în I960. In nu
mele Prezidiului Congresului el propune ca Congresul al 
XXII-lea ordinar al Partidului Comunist al Uniunii So
vietice să fie convocat în 1961.

Congresul a adoptat în unanimitate hotărîrea cu privire 
la convocarea Congresului al XXIUlea ordinar al P.C.U.S. 
în 1961.

Tovarășul N. S. Hrușciov a spus în continuare că pe 
adresa Congresului al XXI-lea au sosit contestații la ho- 
tărîri cu privire la excluderi din partid, cu privire la 
aplicarea de sancțiuni de partid și în legătură cu alte 
probleme de partid privind anumite persoane.

Congresul a însărcinat C.C. al P.C.U.S. să asigure exa
minarea acestor contestații.

Tovarășul N. S. Hrușciov a declarat că ordinea de zi 
a fost epuizată și hotărîrile au fost adoptate. El a anun
țat că Congresul al XXI-lea extraordinar al P.C.U.S., de
numit de partid și popor Congresul constructorilor comu
nismului, și-a încheiat lucrările.

In sală izbucnesc ovații. Delegații și oaspeții intonează 
imnul partidului — „Internaționala". Răsună din nou 
ovații. Se aud exclamații: „TRĂIASCĂ COMUNISMUL".

IVAN IAHONIN VITALII SCELCIKOV.

Delegația Partidului Muncitoresc Romîn care a asistat ia lucrările 
celui de al XXI-lea Congres al P.C.U.S. a plecat spre patrie

MOSCOVA 6 — Corespondentul A- 
gerpres transmite :

In seara zilei de 6 februarie a pă
răsit Moscova îndreptindu-se spre pa- 

delegația Partidului Muncitoresc 
formată din tovarășii Gheorghe 

Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, Gheorghe 
Apostol, Nicolae Ceaușescu și Leonte 
Răutu, care la invitația Comitetului 
Centrat al P.C.U.S. a asistat 
Ia lucrările celui de-al XXI-lea Con
gres extraordinar al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice.

La gara Kiev, delegația a fost con
dusă de tovarășii: N. G. Ignatov, 
membru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
secretar al C.C. al P.C.U.S., A. N. 
Kosîghin, membru supleant al Pre
zidiului C.C. al P.C.U.S., vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., V. P. Mjavanadze. membru 
supleant al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Gruzia, V. V. Grișin, 
M. B. Mitin, Z. T. Serdiuk, A. N. Șe-

lepin, membri ai C.C. al P.C.U.S., 
I. T. Vinogradov, adjunct de secție 
la C.C. al P.C.U.S., activiști cu mun
ci de răspundere ai aparatului C.C. al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice.

Au fost de asemenea de față A. A. 
Epișev, membru supleant al C.C. a! 
P.C.U.S., (ambasadorul U.R.S.S. la 
București, Mihail Dalea, ambasadorul 
R. P. Rondne la Moscova, membrii' 
ambasadei și Agenției economice ro- 
tnine.

SCRISOARE DIN R. P. CHINEZA

Turneul internațional de hochei pe 
gheață dotat cu „Cupa București" ne-a 
prilejuit o întîlnire cu doi dintre cei 
mai buni arbitri sovietici: Ivan Ia
honin și Vitalii Scelcikov, ambii cu o 
vastă experiență internațională. Pen
tru noi întîlnirea cu acești doi teh
nicieni, care de cîțiva ani sînt în 
permanent contact cu marile echipe 
de hochei ale lumii prin participarea 
lor la diferite campionate mondiale 
și turnee internaționale, a constituit 
o minunată ocazie de a afla o serie 
de amănunte despre situația actuală 
a hocheiului internațional, despre va
loarea acestui sport la noi și, bine 
înțeles, impresii despre turneul la care 
acești doi arbitri își aduc contribuția.

MAI ÎNTII SA VA PREZENTAM 
PE OASPEȚII NOȘTRI

Ivan Iahonin a condus la centru 
meciuri în cadrul a două campionate 
mondiale (Moscova 1957 și Oslo 
1958) și dacă enumerăm cîteva par
tide arbitrate de el credem că orice 
altă completare devine de prisos. la- 
tă-le : S.U.A.—Norvegia, Canada—
Norvegia, Canada—S.U.A., Suedia— 
S.U.A.; Suedia—Norvegia, Canada— 
Finlanda, Norvegia — Cehoslovacia, 
Suedia—Finlanda ele. „Cartea de vi
zită" a acestui experimentat arbitru 
internațional este după cum se vede 
cu adevărat impresionantă.

Vitalii Scelcikov este mai tînăr și 
ca ani și ca activitate de arbitru in

mul rînd, asupra celor cu caracter 
sportiv.

„Sîntem pur și simplu impresiona|l

CALIN ANTONESCU J 
ROMEO VILARAJ

(continuare in pag. 6-a) l

BASCHET

(De Ia trimisul nostru special)
rea in China să ne fie cit mai plăcută. 
Singura dificultate pe care o întllnim 
este deocamdată...
orarul. Intre Pekin și București este o 
diferență de 6 ore. De aceea, la ora 
la oare nouă ni se face somn, aici e... 
dimineață!

Cit despre meciuri, ele se anunță di-

(continuare în pag. 4-a)

Azi, la Budapesta
• C.C.A.-Honved, în „Cupa 

campionilor europeni"
Sala „Sportcsarnok" din Budapesta 

găzduiește astă seară prima intilnlrț 
dintre ‘echipele C.C.A. și llonved, cane 
tind in turul al doilea al „Cupei cam* 
pionilor europeni" ta baschet.

C.C.A. a deplasat in vederea acestei 
intllniri următorul lot de jucători: A&t , 
drei Holbert (căpitanul echipei), N»t \ 
def, Fodor, Niculescu, Dinescu, Clm* 
poiaș, Testiban și Nedelea.

FOTBAL
Pekin. Numeroși sportivi și antrenori 
au venit să-l urmărească, luindu-și no
tițe asupra felului cum a fost organi
zat, interesîndu-se de performanțele e- 
chipei, de rezultatele și valoarea fot
balului nostru. Ziarul de specialitate 
„Sport", care apare la Pekin, a consa
crat un amplu reportaj echipei C.C.A. 
și turneului său in R. P. Chineză.

In cursul după-amiezii primei zile 
petrecute in R. P. Chineză, am făcut o 
vizită prin Capitala R. P. Chineze. In 
ultimii ani. Pekinul a luat o amploare 
uriașă din punct de vedere industrial,

Se împlinesc 24 de ore de cind sîn
tem la Pekin...

După o călătorie obositoare, dar ex
trem de interesantă, echipa C.C.A. a 
aterizat ieri pe derodromul din Pekin.

In Pekin, primirea ce ni s-a făcut 
a fost extrem de călduroasă. La aero
port au fost prezenți tovarășii: Liu 
Chin-tse, șeful secției de propagandă 
a Direcției Superioare Polittce a Ar
matei Populare Chineze de Eliberare) 
Tun Yong-Wu, comandantul clubului „1 
August" al Armatei Populare Chineze 
de Eliberare, Kuo Leo, din partea 
Comitetului pentru Cultură Fizică ■ dezvolttndu-se aici în special indus- 
și Sport, Mao Tsuo-Iung, șeful secției tria chimică. Orașul este vechi, dar in 
locuri din C.C.F.S., precum și numeroși partea de sud se ridică schele impre- 
sportivi. sionanie. „Vom construi un nou Pekin"

Azi dimineață, sub ________
antrenorului Gh. Popescu, C.C. A. a 
făcut un prim antrenament pe 'sladiri
nul Hsien Non Tain, cel mai mare din 

. Pekin. Pe acest teren se vor juca cele 
mai dificile meciuri ale turneului nos
tru, ultimele două. Terenul de joc, ne- 

.gazonat, a prezentat multe dificultăți 
pentru jucătorii noștri, care au făcut 
mai mult pregătire fizică, pentru 
„dezmorfire", după cele aproape 40 de 
or? de călătorie.

După cile ni se spune insă, in ce
lelalte localități unde vom juca sînt 
terenuri cu gazon. Antrenamentul de 
azi al C.C.A.-ului a fost un adevărat 
eveniment pentru lumea sportivă din

neacomodarea cu

ternațional. A participat la campio
natele mondiale de la Moscova și a 
fost invitat, împreună cu Ivan Iaho
nin, să conducă meciuri la apropia
tele campionate mondiale ce vor avea 
loc în luna martie în Cehoslovacia.

PRIMELE IMPRESII ÎN 
NOASTRĂ

Firește că din noianul de 
care ni le-au împărtășit cei 
bitrii sovietici ne vom opri,

ȚARA

impresii 
doi ar
ta pri-

• R. P. Romînă-U.R.S-S. JH) 
la 15 august

Intllnirile de fotbal dintre reprezeni 
tolivele R. P. Romine și Uniunii So
vietice, fixate inițial pentru 31 mai, «4 
vor disputa ■— la cererea Secției unio* 
nale de fotbal — la 15 august. Echipe^ 
le A și de tineret vor evolua la Buaț* 
resti, echipele B și de, juniori bț 
U.R.S.S.

Se apropie de sfîrșit prima etapă
conducerea spun chinezii, arătind cu mindrie nu

meroasele șantiere. Am vizitat și noi 
unul. E vorba de șantierul unde se va 
ridica in curînd clădirea Congresului 
Popular (Adunarea Națională) situată 
pe strada principală a Pekinului.

O singură zi in Pekin ne-a fost dea- 
juris pentru a ne da seama de ritmul 
vertiginos in care muncește poporul 
chinez, de uriașa sa forță constructivă.

In acest an, la 1 octombrie, se îm
plinesc 15 ani de la Eliberare și in 
cinstea acestei aniversări oamenii 
muncii din R. P. Chineză și-au luat im
presionante angajamente in muncă.

Peste tot delegația noastră a fost in- 
timpinată cu . dragoste frățească. Prie
tenii chinezi jac totul pentru ca șede-

a Spartachiadei de iarnă a tineretulni
Tradiționala întrecere sportivă de 

mase — Spartachiada de iarnă a ti
neretului — cunoaște un deosebit 
succes. La orașe ca și la sate zeci și 
zeci de mii tineri se avîntă în fonul 
întrecerilor sportive luptînd cu ar
doare pentru obținerea calificării în 
fazele superioare. Mulți, foarte mulți 
tineri fac acum primii pași în viața 
sportivă, alături de cei care au făcut 
rrtai de mult cunoștință ou stadioanele 
și sălile de sport.

Pătrunzînd pînă în cele mai înde
părtate colțuri ale țării Spartachiada 
de iarnă a . tineretului contribuie la 
consolidarea organizatorică a asocia-

• Actuala ediție a adus o în
semnată contribuție la lărgirea 
bazei de mase a mișcării noas
tre de cultură fizică • Cît mai 
multe concursuri pentru partici- 
panții la Spartachiada • Activi

tatea trebuie să continue

țiilor sportive. Numeroși tineri au de
venit — cu prilejul participării la a- 
ceste frumoase competiții — membri 
ai Uniunii de Cultură Fizică și Sport. 

' Dragostea față de noile unități spor-

tive ă fost confirmată încă o dată cfd 
entuziasmul cu care tinerii au parti
cipat la confecționarea de schiuri, pie
se de șah, săniuțe, mese de tenis ș.a. 
care vor întări baza materială a asoJ 
ciațiilor sportive. Pe de altă parte, în
drăgind o serie de sporturi care au 
fost cuprinse în programul celei de a 
IV-a ediții a Spartachiadei de iarnă a 
tineretului, membrii U.C.F.S. au spri
jinit asociațiile lor sportive să înfiinJ 
țeze noi secții pe ramură de sport. In 
același timp organizarea unor centre de 
inițiere la tenis de masă, șah, schi,

(continuare in pag. 2-a)



Sub conducerea partidului,
mișcarea noastră sportivă se dezvoltă neîncetat
’ în timpurile cînd în țara noastră 
burghezo-moșierimea se a fia la pufere, 
spoitul nu cunoștea o răspîndire de 
mase. Clasele exploatatoare au ținut 
departe poporul muncitor de cultura 
fizică și de sport, sau au folosit spor
tul ca mijloc de cultivare a naționa
lismului burghez, a urei rasiale, a 
ațîțării șovine. Înainte de ins aurarea 
regimului dunocrat-popular sportul era 
apanajul celor avuți, servea drept ar
mă de întărire a exploatării capita
liste. Burghezia și rr.oșierimea aflată 
la putere, pe lingă așa-zisa activitate 
spertivă, au pregătit organizații 
de tineret paramilitare reacționare 
și fasciste în scopul abrutizării 
maselcr de tineri muncitori, ță
rani, studenți și elevi, in scopul fo
losirii lor în războiul criminal de jaf 
și cotropire ce se pregătea împotriva 
Uniunii Sovietice.

Corupția și afacerismul își găsiseră 
locul și în sport. Titlul de sportiv — 
bineînțeles cînd era vorba de sportivi 
proveniți din rîrdurile maselor mun
citoare — era întinat și batjocorit la 
fiecare pas. Sportivi ca: Dinu Cristea, 
Ion Moina etc. și-au făcut cu greu 
drum în sport. Numai datorită talen
tului lor deosebit, aceștia au determi
nat clasele exnlcalatoare să-i primeas
că pe terenurile de sport sau în ca
zuri rare să-i trimită h diferite întî'- 
niri internaționale. Slujind cu abnega
ție țara lor. acești fii ai poporului 
nostru au apărat cu cinste culorile pa
triei. iar prin ținuta lor demnă și dis
ciplinată au arătat că nimeni nu tre
buie să confunde pe sportivul cetă
țean și patriot, cu acei sportivi de sa
lon. cu cuconițele care jucau tenis sau 
golf ne terenuri împrejmuite, ascunse 
privirilor oamenilor muncii.

Anii dinaintea instaurării regimului 
democrat-popular au însemnat pentru 
oamenii muncii, pentru sportivi, ani 
de exploatare sîngeroasă, ani de su
grumare a multor inițiative creatoa
re. Sportul în această perioadă n-a 
cunoscut o dezvoltare reală, pe mă- 
s::-a cerințelor poporului.

In timnul guvernării burghezo-mo- 
șicrimii, in timpul dictaturii fascis'o- 
antonesciene, sportul era lăsat complet 
în părăsire. In mod intenționat se ne
glija aspectul recreativ și educativ al 
activității sportive. Nu exista o pre
ocupare pentru educația fizică a co
piilor de vîrstă preșcolară și școlară. 
La sate aproape că nu exista vreun 
fel de activitate sportivă. Acolo unde 
se mai făcea ceva, aceasta era o ac
tivitate ncorganizată, spontană, fără 
rezultate concludente. Nu mai vorbim 
de femeile angrenate în sport, al ca
rer procent era cu totul neglijabil, fn 
ceea ce privește bazele sportive, a- 
cestea erau complet necorespunzătoare 
și intr-un număr foarte mic.

Cîteva comparații între situația exis
tentă înainte și astăzi sînt edifica
toare. De pildă, pînă în Î944 în țara 
noastră existau 10-1 terenuri de fotbal 
și 197 să i de sport. Astăzi mișcarea 
noastră sportivă beneficiază de 514 a- 
rene și terenuri de fotbal și peste 325 
săli. Numărul pistelor de atletism — 
în anii regimului democrat-popular a 
crescut de peste trei ori (54 în 1944, 
178 în 1958). Există astăzi în întrea
ga țară stadioane și săli moderne, mii 
de baze sportive simple.

lnfruntînd condițiile grele de teroare 
din partea burghezo-moșierimii și în
suflețit di o zdîncă încredere în ma
se, în capacitatea poporu’ui tomîn de 
a-și făuri o altă soartă, Partidul Co
munist Romîn a fost în permanență 
exponentul intereselor clasei munci
toare, conducătorul devotat al mase
lor de oameni ai muncii. Partidul a 
activat neobosit pentru ridicarea nive
lului de conștiință al maselor munci
toare, a organizat lupta poporului pen
tru eliberarea de sub jugul exploată
rii capitaliste, pentru construirea unei 
vieți mai bune. Partidul a condus lup
tele ceferiștilor și petroliștilor din 1933, 
a condus lupta maselor populare îm
potriva dictaturii fasciste, lupta po
porului în frunte cu clasa muncitoa
re, împotriva criminalului regim fas
cist și a cotropitorilor liitlerișf.

Cea mai mărea ă pagină di i istoria 
patriei noastre a fost înscrisă prin re
voluția democrat-populară. Astfel, po-
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perul nostru, condus de partid, în con
dițiile create de înaintarea victorioasă 
a armatelor sovietice, a reușit să eli- 
bere țara dc sub cotropitorii hitleriști, 
apoi să se elibereze de lanțurile im
perialismului, să doboare domnia ex
ploatatorilor și să pășească la con
strucția socialistă, construcția unei noi 
societăți lipsită de exploatare.

De clnd poporul romîn a devenit 
stăpîn deplin al patriei sale, al bogă
țiilor ei și al rodului muncii sale, în 
toate domeniile de activitate se 
desfășoară o muncă plină de avînt, 
o acțiune creatoare pentru rezolvarea 
sarcinilor construcției socialiste. In
teresele fundamentale ale oamenilor 
muncii — eliberați de exploatare — se 
îmbină armonios și firesc cu interese
le generale ale statului,’ cu cele ob
ștești.

In condițiile regimului democrat- 
popular, mișcarea de cultură fizică și 
sport din patria noastră s-a dezvoltat 
și întărit continuu. Sub îndrumarea 
directă a partidului, activitatea spor
tivă la orașe și sate a cuprins sute și 
sute de mii de oameni ai muncii.

llotărîrea Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R. din iunie 1949 asupra sti
mulării și dezvoltării continue a cul
turii fizice și sportului în țara noas
tră a avut un rol hotărîtor în for
marea unei mișcări sportive de tip 
nou. După aceasta, an de an mișca
rea sportivă s-a dezvoltat. S-au asi
gurat posibilitățile cele mai bune ne
cesare atragerii maselor în activitatea 
sportivă. S-au refăcut instalații și Te
renuri de sport distruse în timpul 
războiului de fasciști, s-au construit 
noi baze sportive, s-a înzestrat 
marea majoritate a cluburilor spor
tive cu materiale etc. Pentru prima 
oară s-a dezvoltat la noi în țară sportul 
de mase, sportul în armată, în cadrul 
instituțiilor superioare de învățămînt. 
In anii ce au precedat apariția Eotă- 
ririi din iunie 1949, prin O.S.P. țara 
noastră a stabilit legături sportive m 
țările prietene intr-un spirit nou, cu 
un conținut democratic. Acest fapt a 
contribuit ca și pe calea activității 
sportive să se lupte pentru întărirea 
prieteniei între popoare, pentru pace.

îndrumarea și sprijinul necontenit, 
plin de grijă, acordate de organi
zațiile de partid mișcării noastre spor
tive de tip nou, au contribuit din plin 
ia o serie de succese obținute în miș
carea de cultură fizică și sport. Toi 
mai mult mișcarea sportivă, sub în
drumarea Partidului, s'-a adus con
tribuția la formarea unui sportiv nou, 
luptător hotărît și activ peniru con
struirea socialismului, la ciearea unei 
noi generații de oameni ai muncii 
sănătoși, plini de viață, puternici, ca
pabili oricînd să apere regimul demo
crat-popular și cuceririle clasei mun
citoare.

Analizînd activitatea mișcării ^foili
ve, C.C. al P.M.R. și Consiliul de Mi
niștri al R.P.R. au subliniat in flotă- 
rîrca din 2 iulie 1957 că succesele ob
ținute în sport „au fost posioile da
tori iă îndrumării și sprijinului de zi cu 
zi dat de partid și muncii depuse de 
C.C.F.S., sindicate, U.T.M. și activul 
voluntar al mișcării sportive", Hotărî- 
rea mai sublinia, de asemenea, faptul 
că cultura fizică, ca parte integrantă 
a culturii socialiste, constituie un im
portant mijloc de întărire a sănătății 
oamenilor muncii, de creștere a unei 
generații de tineri viguroși și capabili 
să apere și să îndeplinească fără re
zerve sarcinile mărețe de construire a 
socialismului.

Cită deosebire între mișcarea noastră 
sportivă de tip nou care cuprinde pes
te 2.000.000 membri, și așa zisa miș
care sportivă de acum 15 ani, care 
abia număra 15.000 sportivi legiti
mați. Iată că înir-un deceniu și jumă- 
t:«'.e, ca urmare a uriașelor transfor
mări revoluționare petrecute în țara 
noastră sub conducerea Partidului, 
s-au creat și premizele unei vaste 
dezvoltări a mișcării sportive. Pe drept 
cuvînt se poate spune că Uniunea de 
Cultură Fizică și Sport a devenit o 
largă și trainică organizație sportivă 

de mase, care merge cu pași siguri 
către noi victorii.

Iată de ce și în preambulul Pro
iectului de Statut al Uniunii de 
Cultură Fizică și Sport din R.P.R. 
se scrie că aceasta „este organi
zația de masă a sportivilor din R.P.R." 
Este firesc acest lucru, deoarece miș
carea noastră sportivă cuprinde mai 
bine de 2 milioane de membri, înglo- 
bind în cadrul ei federații sportive, 
asociații sportive, cluburi sportive si 
activitatea turistică pe întreaga țară 
etc.

Ca un fir roșu trece prin Pro
iectul de Statut faptul că mișcarea 
noastră sportivă, prin organizațiile 
sale, participă în mod activ ia mun
ca și lupta poporului nostru pentru 
construirea socialismului, pentru întă
rirea continuă a regimului democrat- 
popular, pentru pace. Prin organele 
sale de conducere, prin organele teri
toriale — îndrumate și sprijinite de 
organizațiile de partid — mșcarea 
sportivă participă, de asemenea, în 
mod susținut, la munca care se 
duce de către partid în direcția ridi
cării nivelului politic și ideologic al 
oamenilor muncii, și deci și al sporti
vilor, pentru ca aceștia să aibă în 
toate împrejurările, în viața personală, 
pe stadioane, o atitudine morală co
rectă, demnă de toată lauda.

Uniunea de Cultură Fizică și 
Sport — așa cum arată Proiectul de 
Statut — contribuie „la strîngerea 
și dezvoltarea legăturilor de prie
tenie și colaborare cu Un:unea 
Sovietică și țările de democrație 
populară, la stabilirea și dezvol
tarea legăturilor cu celelalte po
poare Iubitoare de pace". In felul a- 
cesta U.C.F.S. participă la întărirea 
și consolidarea lagărului socialismu
lui, la apropierea și cunoașterea reci
procă cu celelalte popoare.

Zări luminoase s-au deschis miș
cării sportive din țara noastră sub 
conducerea partidului în anii regimu
lui de democrație populară. Iată de 
ce sîntem datori să răspundem grijii 
și îndrumării Partidului cu noi reali
zări în mișcarea sportivă, cu noi suc
cese de prestigiu internațional în ca
drul competițiilor sportive interne și 
internaționale, îndeplinind cu cinste 
toate sarcinile cuprinse în Hotărirea 
Partidului și Guvernului din 2 iulie 
1957.

V. GRĂD1NARU

Se apropie de sfîrșit prima etapa 
a Spartachiadei de iarna a tineretului

(Urmare din pag. 1) 

frîntă, haltere etc. a însemnat un mij
loc eficace de atragere a numeroși ti
neri în practicarea sportului. In ce 
privește performanțele, desigur că re
zultatele valoroase obținute de o se
rie de participant au constituit un pu
ternic stimulent pentru toți ceilalți ti
neri în pregătirea pe care o fac în 
cadrul secțiilor.

Toate acestea dovedesc că Sparta- 
chiada de iarnă a tineretului aduce o 
însemnată contribuție la lărgirea bazei 
de mase a mișcării noastre sportive, 
la întărirea și dezvoltarea asociațiilor 
sportive de pe întreg cuprinsul țării.

CIT MAI MULTE CONCURSURI

A mai rămas puțin timp pinăi ta 
încheierea primei etape a Spartachia
dei de iarnă. Veștile care ne sosesc 
la redacție ne aduc la cunoștință ac
tivitatea asiduă ce se desfășoară în 
asociațiile sportive. La concursurile 
organizate în aceste zile de către aso
ciațiile sportive de la orașe și sate sini 
mobilizați și tinerii tare, participind 
la competițiile de schi, au lipsit de la 
startul primelor întreceri de tenis de 
masă, șah, gimnastică, haltere etc. 
Este, firește, un bun prilej de a-i an
grena și pe acești tineri in desfășu
rarea celorlalte întreceri. Dar, este ne-
cesar ca asociațiile sportive de la Spartachiadei de iarnă <ț tineretului

!n întrecerea pentru buna întreținere a bazelor sportive

Complexul Floreasca a primit 
steagul de bază sportivă fruntașă

In fiecare zi, spre Sala Sporturilor 
de la Floreasca se îndreaptă nu
meroși tineri și tinere. Sînt sportivii 
pe care i-am încurajat de atîtea ori 
în întîlniri grele. Unii dintre ei se în
dreaptă spre sala de jocuri, alții spre 
bazinul de înot sau spre pista aco
perită de la Floreasca II. Sportivii 
găsesc aci condiții optime de pregă
tire (instalații tehnice de bună cali
tate, iluminație, căldură etc.), în- 
tr-un cuvînt, tot ceea ce poate con-

H. IACOBINI 
iribui la obținerea de performanțe su
perioare.

Firește, pentru a se prezenta în 
condiții cît mai bune, complexul spor
tiv Floreasca are nevoie de o bună 
întreținere, de miini harnice care să-l 
gospodărească. Un colectiv de mun
citori destoinici, plini de pasiune pen
iru munca pe care o fac, se îngri
jesc, cu migală, pentru ca această 
sală de spert să arate cît mai fru
mos. Pentru munca lor conștiincioasă, 
perseverentă, harnicii muncitori care 
deservesc complexul sportiv de la Flo
reasca în frunte cu comuniștii Matei 
Constantin, Toma Posraagiu, H. Ia
cobini precum și cu muncitorii Ene 
Dragomir, I. Dumitrescu ș. a. au pri
mit, de curînd, o răsplată binemeri
tată : steagul de fruntași în întrece
rea inițiată între bazele sportive ale
I.E.B.S.

Credem că nu este lipsit de interes 
să arătăm că întrecerea începută în 
ultimul trimestru aî anului 1958 a 
mobilizat pe toți muncitorii care de

saie — cu sprijinul activ al căminelor 
culturale și cele de la orașe cu aju
torul cluburilor sportive (prin antre
nori, instructori și sportivi fruntași) 
să atragă Ea startul întrecerilor pe 
tinerii care n-au mai participat la 
nici o competiție de mase, pe acei ti
neri care mai stau încă departe de 
activitatea stadioanelor. Pe aceștia îl 
pot mobiliza cu ajutorul celorlalți ti
neri, tovarășii lor de muncă, care le 
vor explica și demonstra frumusețea 
întrecerilor sportive. Debutul în sport 
trebuie să fie îndrumat cu grijă. Ti
nerilor care pășesc acum în activitatea 
sportivă trebuie să li se acorde o aten
ție deosebită, să fie îndrumați de in
structori pricepuți și buni pedagogi, 
să li se dea cu răbdare îndrumări șl 
explicații. Numai așa vom putea mări 
continuu marea familie a sportivilor.

Asociațiile sportive au datoria să 
organizeze în tot cursul săptămînii 
întreceri sportive la cluburi și in săli. 
Pentru a cuprinde pe toți tinerii, este 
necesar ca organizatorii să țină sea
ma de programul de lucru al între
prinderilor și uzinelor și să alcătuias
că judicios programul de desfășurare 
a competițiilor. Pentru tinerii care lu
crează în tura de după-amiază se vor 
organiza concursuri dimineața, iar 
pentru cei din tura de dimineață com
petițiile vor avea loc după-amiază. 
Munca de popularizare a întrecerilor

servesc bazele sportive ale I.E.B.S. 
La stadionul 23 August sau Republicii, 
la ștrandul Tineretului, la centrul 
nautic Snagov sau la poligonul Tu
nari și firește la Floreasca. lansa
rea întrecerii a constituit un eveni
ment de seamă în activitatea aces
tor baze sportive moderne. Obiec
tive ? Curățenia șl amenajarea tere
nurilor pentru antrenamente și com
petiții, întreținerea în bune condițiuni

MATEI CONSTANTIN
a instalațiilor de iluminat și în t 
precum și a materialelor folosite Je 
sportivi în timpul meciurilor (fileuri, 
stilpi de susținere, porți, ringuri, sal
tele etc). Iată numai cîteva din o- 
biectivele întrecerii profesionale la 
care au participat muncitorii care de
servesc bazele sportive.

La complexul sportiv Ftcreasca, în 
afara lucrărilor obișnuite de întreține
re a bazelor, s-au făcut în ij.imele 
luni o seamă de lucrări utilitare cum 
ar fi recondiționarea pistei de atle
tism de la sala II, mărirea număru
lui de dușuri, înlocuirea unei părți a 
dușumelii de la sala de jocuri etc. 
Toate acestea, la care s-a adăugat 
curățenia exemplară a tuturor depen
dințelor complexului, a determinat co
misia organizatoare să acorde com
plexului sportiv de la Floreasca lo
cul I pe țară.

Felicităm cu căldură harnicul „u- 
lectiv de muncă de la complexul spor
tiv Floreasca I 

nu trebuie să stagneze nici o clipă. 
Prin stațiile de radioamplificare, prin 
agitație vizua'ă șl de la om la om să 
se popularizeze continuu această mare 
manifestație sportivă de mase. Pentru 
pregătirea participanților se vor orga
niza zile de antrenament sub îndru
marea antrenorilor și instructor.lor.

ACTIVITATEA TREBUIE SA CONTP 
NUE

Concurer.ți care au evoluat încă din 
luna decembrie în competițiile din ca
drul Spartachiadei de iarnă a tinere
tului își vor pune cu justificată îndrep- 
tățire întrebarea : dar noi ce mai fa
cem acum 7 Asociațiile sportive att 
datoria să organizeze cit mai multe 
competiții, care să angreneze într-o 
activitate continuă pe toți membrii. 
U.C.F.S. Paralel cu desfășurarea pri
mei etape a Spartachiadei de iarnă a 
tineretului și apoi în continuare, fără 
întrerupere,, trebuie organizate întreceri 
sportive de casă și interasociații, con- 
cursuri'e „Cel mai bun din 10" și 
„Campion al asociației sportive" pre
cum și alte competiții devenite tradiJ 
ționale în unitatea sportivă respectivă. 
Nu trebuie pierdută deci nici o clipă. 
Permanent trebuie să se desfășoare în 
toate asociațiile sportive competiții 
care să angrenze întreaga masă de 
membri ai U.C.F.S., să le ofere con
tinuu prilejul de a-și ridica măiestria 
sportivă, '



Sportivi cu care 
ne imn dr im

Spectatorii obișnuiți 
meciurilor de hochei 
gheață îl cunosc pe Anton 
Biro. Ei îl apreciază pen
tru corectitudinea jocului, 
pentru patinajul său rapid, 
pentru dragostea cu care 
luptă pentru culorile clubu
lui (Știința Cluj) sau acum 
în aceste zile — pentru cu
lorile echipei Buciireștiului. 
• Ceea ce poate că nu știu 
ei: Anton Biro este un stu
dent fruntaș al anului I la 
Facultatea de Medicină 
universității „Victor Babeș 
din Cluj; este bursier < 
Sfatului popular al Regiu
nii Autonome Maghiare, stră- 
duindu-se permanent să 
țină note cît mai bune 
la ultimul examen, cel 
biologie), să răspundă 
cinste încrederii ce i-a 
acordată.

ai 
pe

UN FOTBALIST IN VIAȚA LUI DE TOATE ZILELE

că mă
fața unui viitor fot-

Un căpșor ciufulit și bălai, cu 
obrajii de porțelan și ochii de 
mărgean, ~ r-‘-
ca un 
bare, 
ținea 
fotbal 
„puști" 
balonului încrustată pe ghetuțe 
mi-a indicat pe loc, fără prea 
multă bătaie de cap, -* —* 
aflu în 
balist.

— Pe 
— II 

Dungu.

mi-a apărut în față 
irezistibil semn de între- 
Sub brațul liliputan 
o enormă minge de
(proporționată Ța un

de 5 ani), iar amprenta

cine cauți matale ?
fotbalistul

rămîne acolo și peste orele de 
birou. '

Cînd muncești bine, ai și pof- 
lă da xnîncare 1 Dar astăzi Dun 
gu are la masă supă și pilaf. 
Și el mi-a mărturisit, că două 
lucruri îi cam displac: atunci 
cînd îl are adversar pe centrul 
înaintaș Alexandrescu de la 
C.C.A. (i-a marcat cele mai mul
te goluri pînă acum) și atunci 
cînd are... pilaf la masă. Numai 
că soția i-a pregătit o surpriză... 
Pe aragaz aburește o tavă, cu 
prăjituri. Așa că lucrurile s-au... 
aranjat. Dar ce ne facem cu 
Alexandrescu ?

— Asia vom vedea în returul 
campionatului — îmi mărturiseș
te Dungu. De altfel, 
năm serios și sperăm 
zonul fotbalistic care 
în curînd să nu-i mai 
năm deloc — sau în 
cît mai rar 1 — pe
noștri suporteri. Ce loc vom o- 
cupa în clasament la sfîrșitul 
campionatului ? Desigur, unul 
cît mai bun — a încheiat opti
mist 'Dungu.

După masă, în jurul unor ca
fele „gingirlii", ne-am așezat la 
taifas. Asiă-seară au bilete la 
Operă, la Faust. Căci trebuia 
spus, marea pasiune a lui Dun
gu și a soției sale este opera. 
Sînt ncilipsiți de la specta
cole. Nici 
rapidistul Dungu 
Biblioteca voluminoasă 
mitor îi oferă multe 
satisfacție, după orele 
că și de antrenament, 
domeniu are două preferințe.: 
Zaharta Stancu și Eugen Bar
bu. „Desculț" l-a impresionat 
prin stilul autobiografic, iar 
„Unsprezece" i-a amintit multe

ne an fre
ca în se
va începe 
dezilttzio- 
orice caz 
numeroșii

episoade din propria sa viață... 
Dungu zîrnbește stînjenit. Apoi 
scoale dintr-un sertar un caiet 
cu rînduri așternute în grabă. 
Este un jurnal autobiografic al 
carierei lui fotbalistice. Îmi ci
tește gesticulînd (ca un veri
tabil portar) descriind cu mîi- 
nile... plonjoane în cameră 
Dungu împlinește anul acesta 
10 ani de cînd joacă în prima 
echipă de fotbal a ceferiștilor. 
Dar începuturile lui fotbalistice 
datează de la vîrsta de 16 an’, 
cînd juca la C.F.R. Făgăraș. 
Cariera de portar și-a început-o 
print"-un... accident. Intr-un 
meci, portarul s-a îmbolnăvit și 
el i-a luat locul apărînd un 11 
metri... Toate acestea le aflăm 
din caiet. Poate că într-o zi ca
ietul acesta va deveni o carte.

Sofia deretică în bucătărie. In 
timpul acesta „JotbaHștir fami
liei își fac... de cap. O lovitură 
de cap și Dungu se pregătește 
să... plonjeze. Nu e ușor cînd iți 
trage propriul tău Jiu 
poartă.

încă un impozit!!..
Somitățile orașului Boulogne- 

our-mer țineau neapărat ca 
orașul lcr să fie reprezentat în 
campionatul profesionist al Fran
ței. Pentru aceasta însă, e ne
voie de bani și încă mulți. 
Cînd ai bani se găsesc și ju
cători. De aici cumperi doi-trei, 
de dincclj alți trei-patru și așa 
mai departe pînă cînd echipa 
e gata. Primarul orașului Bou- 
logne-sur-mcr și-a făcut repede 
socotelile și a ajuns la conclu
zia că poate asigura o sub
venție de 5 milioane franci. 
Ceea ce, în fond, era o nimica 
toată finind seama de devalo
rizarea continuă a francului 
francez. Presat din toate păr
țile pentru a pune o dată baze 
echipei profesioniste, primarul 
s-a adresat prefectului. Acesta, 
mai ingenios, a găsit repede 
soluția (se putea altfel?): a 
hotărît să instituie o suprataxă 
pe... pescuit. Adică pe... pești. 
Toți pescarii, potrivit hotărîrii 
prefectului, trebuiau să treacă 
pe la organele financiare în fața 
cărora să declare „recolta" de 
pește cu care se întorceau de 
pe mare, pentru a li se cal
cula taxa procentuală de achi
tat în folosul... menținerii bunu
lui nume al orașului și pe plan 
fotbalistic...

Vorba ceea : peștele cel mare 
înghite pe cel mic...

Așa se mtimplă and intirzu 
la masă... Vorba aceea • „Lin
gurile de git!“ Iar dacă iți 
bagi „nasul" în crat.ță — așa 
cum face Dungu in fotografia de 
țață — lingura soției este un im
perativ concret.

— Păi eu... sînt 1?
Răspunsul înflorit pe buzele 

abia pudrate cu... cafea cu lapte 
m-a dezarmat.

— Se prea poate. Dar eu îl 
caut pe portarul Dungu.

— Da. Eu sînt 1 — mi-a răs
puns incorigibil de hotărît.

— Și unde joci matale ? am 
îndrăznit concesiv.

— In echipa de pe strada 
mea și sînt portarul ei...

Apoi, oarecum deprimat că-i 
neglijez propria-i „persoană", a 
continuat:

— A, poate îl cauți pe „ce
lălalt" (aici puștiul a apăsat dis 
tinctiv pe silabe). Tata joacă la 
Rapid 1

Și puștiul mi-a întors spa
tele, zbugliind-o ca un titirez 
pe scări. Așa I-am găsit pe 
„celălalt", adică pe portarul ra- 
pidist Gheorghe Dungu, prin in
termediul fiului și... „rivalului" 
său.

de
cu lectura nu stă 

mai prejos, 
din dor- 
clipe de 
de mun- 
In acest

★
Cum arată oare un fotbalist 

în viața Iui cea de toate zi
lele? Simplu. La fel ca dum
neata, cititorule. Are și el preo
cupările și firește gusturile lui. 
De pildă, m-am întîmplat acasă 
la Dunga cînd sosise de la lucru 
Ftincțțonat conștiincios (este e- 
cononuiat la C.F.R.), își face cu 
pasiune lucrările la serviciu și

„Și acum plecăm la plimba
re". familia este în plenul ei. 
Dunga închide ușa. Ce-ar fi dacă 
ar avea cheie și la... poarta Ra
pidului ! ?

Jgsemnări de spectator

intimplat desigur 
în sălile sau 
de sport, ca 

zilele.

Vi 
să 
pe 
și 
unii oameni care prin compor
tarea și atitudinile lor. cu totul 
diferite de la o zi la alta, te fac 
să cons tați că nu știu ce vor? 
'Astăzi il auzi pe unul dintre a- 
ceșlia spunindu-ți: „Ai văzut ? 
Minunat jucător!" sau: „Bun 
arbitru !“ Miine, tot pe el îl vei 
auzi însă fluierînd jucătorul sau 
arbitrul pe care cu o zi mai 
înainte il lăudase.

Unii dintre aceștia par să-și 
justifice atitudinea lor curioasă. 
E vorba de cei ce simpatizează 
o echipă — totdeauna favorita 
lor — chiar cînd aceasta joacă 
slab. Cînd echipa tor cișligă. 
toate sînt bune: terenul, arbi
trajul, jucătorii, timpul (cu toate 
că a plouat). chiar și adversa
rul a fost... bun. Dacă favorita 
pierde, e zi neargă : arbitrul ha
bar n-a avut de arb'traj, adver
sarul a jucat brutal, ech'pa lor 
n-a fost completă (i-ati ttpst 
de fapt multe), timpul ne potrivi 
(chiar dacă a fost senin, c.ăldnț) 
in sfîrșit, cînd ajunge acasă, i se 
pare că și... clătitele slut canare.

Alții, însă, nu au o echipă fa
vorită. Pe stadion (sau mai 
infante), se hotărăsc. repede.

s-a
tnlîlniți 
terenurile 

în viața de țoale

pentru cine să facă galerie. 
Aceasta in raport cu numele e- 
chipelor, cu atmosfera creată de 
cei din jur. cu indicațiile primite 
in ajun de la responsabilul a- 
orezarului din colț sau ale fri
zerului care l-a bărbierit.

La recentul turneu internațio
nal de handbal în 7, disput at in 
sal.a Floraasca, am avut... ghi
nionul să stau alături de un _ 
astfel de om care nu știa ce d 
vrea. In prima seară, omul de-a- « 
lături nu mai contenea cu : 

„Hai, Dinamol", „Bravo,Covaci!" ] 
A avut in același timp numai ! 
cuvinte de laudă pentru arbitru, J 
A doua zi, omul s-a schimbat. % 
Nu-i mai plăcea Dinamo și de lButrinul polițist Francklin O’ 
aceea: „Huo, Dinamol", 
Covaci!“, „Dă-i 
tr-un moment 
l-am întrebat 
antipatia sa 
tru unii jucători

na 
cu

că

I
nici arbitrul... Cu adevărat 
știa ce vrea. „Huo 1“ „Afară 
cl 1“ „Afară I"

Mi-am dat repede scama
individul avea intr-un fel drep
tate. Cineva trebuia dat intr-a
devăr afară, dar nu de pe teren, 
ci din sală.

N. T. GRIGORESCU

DAX POGEACU, OLTENIȚA.
■ I Reprezentativele d: fotaall 
\e Jt.P.it. și URS.S. nu E-aul 

înttlnit p.nă etiim clecit o sin-* 
guirj rt-Aă: în 195?, la Moscova.. 
Rczu t. tui îneci iui; 1—1. o se— 
leețicnatj a ț rii noastre a malt 
evoluat în U.R S S. în 1852 șil 
11953, întîinlnd cîteva pu ern ce: 
ech': e sovietice - e club let sli 
rezult iteîo; ca Daimo Mosco,a:r 
1—1 și 1—3, cu a.o.s.A : 1—_, .ui 
Zenith Leiinjrad: 2—2, cu Di— 
namo-Tbi.isi: 2—1, cu Spartan 
Moscova: 2—1. _ 2) Easchetba— 
tistul Folbert arta 23 an', Nedef 
e cu un an mai mie.

GHEORGHE BRADICEON, CO-» 
muna SINTANA. - ■ -■*“
perfect t meciul < 
american Ftoyd Patacsoa 
dezui Ingemar Zonări.o, i, 
campionatul mondial 
ptcfecionict la to te _ 
— 2) Nu exittj limită de gr®u 
tale decît pînă la categoria oim. 
grea. „Greii’ pot fi oricit de., 
„ren

— i) a r.istî 
Cintre negrul!

! I sue— 
penau» 

<îe box: 
caterer iio..

lor după masă urmează ora de lectură. Durtgu citește din car- 
tea lui in... manuscris. „Cum am ajuns portar la „Rapid" ? Mi
cul Valentin parcă vrea să spună: „Spune-mi cam? Poate ajung 
și eu“...
Portarul Dungu îmi mărturiseș
te dorința lui de a intra și... pe 
poarta literaturii. In timpul a- 
eesta. soția deretică în bucătă
rie. Mîine au invitați la masă 
pe colegii lui de club: Copil și 
Ene li. A pus și o sticlă da 
„Otonel" de o parte. La sarmale, 
tocmai bine merge un șpriț. 
Vorba aia, n-o să se supere 
antrenorul Ronay dintr-un fleac 
ca ăsta 1?

...La plecare Dungu mi-a 
mărturisit și un mic necaz: 
băiatul lui, Valentin (vi-1 amin
tiți de la începutul rîndurilor 
noastre?), este stîngaci și nu

trage bine cu dreptul. Un viitor 
fotbalist trebuie să știe și asta. 
Și tocmai cînd să ies pe ușă, 
am auzit un zuruit sonor: se 
spărsese un geam în sufragerie. 
Atunci a apărut soția îmbufnată 
în prag: „Ai văzut ce a făcut 
Valentin ? A lovit mingea cu 
piciorul drept și a spart un geam. 
Acum du-te și pune geamul la 
loc“.

— A tras cu... dreptul? Per
fect. Pun geamul la loc 1 — 
a exclamat Dungu cu fața nu
mai zîmbet. Ce să-i faci ? Zi-i 
tată și pace 1

T. DUM1TRAN ‘

Kleeenzie

„Fotbalul în U
Vitrinele librăriilor an expus 

nu de mult o nouă lucrare spor
tivă a cărei copertă atrage ime
diat atentia: „Le football en 
U.R.S.S." '(Fotbalul în U.R.S.S.)

La condițiile grafice excepțio
nale ale acestei cărți corespun
de un conținut bogat și variat, 
valoros prin datele documentare 
și statistice pe care le oferă. 
Cititorii găsesc aici amănunte 
foarte interesante privind isto
ricul și evoluția fotbalului, de 
la constituirea primei echipe (în 
1897 în cadrul „Cercului ama
torilor de sport din Petersburg") 
și primele rezultate internațio
nale (English Wanderers-Selec- 

ționata Petersburg 14—0 și

(„Le football en U.R.S S.“ 
Editura în limbi străine. 

Moscova 1953)

7—0) în Rusia țaristă pînă în 
anii puterii sovietice. De la 
activitatea sporadică și întîm- 
plătoare de acum 62 de 'ani, 
fotbalul a ajuns să cunoască 
în țara care constru’ește co
munismul o amplă activitate 
organizată, luînd o dezvoltare 
de mase și înregistrînd progrese 
impresionante, care i-au dat po
sibilitatea să joace un rol de 
frunte în fotbalul mondial.

Intilnirile internaționale cons
tituie un alt important capitol,

SPORT „MADE IN S.U.A

,Huo, ? Corii,
afară 1“ In- tun irlandez solid ca un mamut 
de acalmie \cra tui personagiu cunoscut 

cum explică din lumea interlopă din Ner»- 
bruscă pen- 2 York,
pe care cu o gCe prețuiau prietenii la el 

seară înainte îi aplaudase. Mi-a \era tenacitatea, indirjirea. 
răspuns oarecum surprins de in- fcă tiu se prea pierdea ușor cu 
trebare : „Lasă-mă, dom Te 1 Ce, J firea
ășli:-S j 
brutal joacă ? Atari. ...

Convingă oare explicație, rt-ain 
ci zcel Mi am dat seama că 
omului dcmlchtri ii lipsea un \pe 
ștrrb. l-t ultima scară i ținut A 
să se întreacă pe sine. Nu-i mai j...se spune despre 
plăcep nimic: nici jucătorii, d

jucători ? Nu vezi ce Cși că avea nervi tari ca de oțel. 
.că ? Afară cu el\OrZce vedea, orice se inttmpla.

ii țesasinate, furturi, titharii... 
ă fo execuție în zori 
i \pe mister 1 rankle

de ' zi, 
nul impre

siona, 
dlnsul că o 

clăti.

LACHE IRIMESCU, TIRGU
IU. — 1) Ile.ibert EJict ar© 29) 
ni. Ii împlinește ia 27 februa— 
ie. Cum ar^tă? E înalt șii 

slab. Are 1,85 înălțime și cîntâ— 
rește G3 kilograme. — 2) in uf ră. 
de Australia și S.U.A. a-j mail 
cîștigat Cupa Davis — aceasta, 
insă în urmă cu 25—30 t-ni — 
irariția și Anglia. — 3) Puicii’»» 
Ia fotbal sînt jucăto.i pînă la. 
1G ani. — 4) Renumitul fotbalist: 
sovietic Ijor Netto are Zj ank. 
El joacă la Sp.rtak Moscova.

LAURENȚIU IONESCU, COBA- 
B£A. — 1) Adresa clubului Di
namo; Biîjcuiejti, ț O3ea.ua Ște
fan ceil Mtire ar. 43. — 2) Și oina>, 
firește, are sportivii ei fruntași,, 
care Îndeplinind noime ie respec
tive de clasificare, au 
maeștri ai sportului. Să vă 
K’.mâm de altfel, în mod p 
cîți jucători de oină dețin î-i 
me.nlui d<e fa:ă înaltul titlu 
maestru ai sportului: 7. Și, 
se spune; mulțî înainte»

devenit. 
in~ 

ț, rec is,, 
mo

de» 
cu au

EUGEN FLORIAN, CLUJ. — 
Pi intui îecord mondial la 4J0 m». 
plat: Reidparth (S.U A ): 43,?».
Perform nța a fost stabi.ilă )m 
1912. Primul at.et care a alergat* 
distanța în 4G secur.de; Hirnl*» 
(Germania) în 159. 9 ani mai t 
ziu, Herbert Mc KenzLe (f.mai* 
ca) a smuls o recinto de secun
dă: 45,9. I.i momentul d> 
recordul mondial a ajuns la 
Louis Jones.

ALEXANDRU MIHAILOV, 
M1ȘOARA. — 1) In „Cupa R.P.R/* 
se pot înscrie toate euiiipc;c de* 
fotbal din p ră, indifcient de ca— 
tegoiia în care activează c.c. 
neînțeles, formațiile irspeci’-»e* 
trebuie să fie afinate li ; ede- 
rația îomînă tie fotbal. - - )
I -imile de finali a:c Cu ef 
R.P.R. ediția 1958-1959 n-au *osc 
trase la sorți, ci au fost stabilit© 
de F.R F. — 3) Cei mai biuii nor- 
tari romînl? Greu spus FuolU 
părerea noastră: Mirc^j David,, 
în perioada i 10—-194) Toma șl 
Voinescu (cim de aceeași valoa.ej 
d litre portarii csre au apăiui- 
în u.tlmii 10—15 ani.

ION POSTAȘUI#-

tată
45,2 »:

r-

R.S.S.“
presărat cu o sumeden’e deL 
amănunte pasionante din prin
cipalele confruntări internațio
nale ale jucătorilor sovietici. Și
rul lung de jocuri internaționala? 
oglindește dorința de pace și

păzind un tînăr domn decapitat, 
plin de compasiune-a exclamat: 
„Păcat de bunătifea de cra

vată!"
Iar cînd a fost găsit un șef de 

bandă 
cji trupul tot de gloanțe ciuruit, 
s-a așezat la masă plictisit 
și-a spus: „Azi nu vreau „Svait- 

zer". vreau „Olandă!"

(Pe terenurile de sport din S.U.A. se pe
trec dese cazuri de

se plînge

X 1 t « > • K

De-o vreme însă, — lucru foar
te grav! 

Francklin O'Cork, bărbat între

violență)
nervii zdrttn- p.Hoten.i 

cinați \ t;ce cll 
foarte rău bol- f Relațiiia 

nat).
oarecum mat 

trist 
și pe prieteni i-a impresionat, 
e faptul că ar fi demls'onat 
din postul important de polițist 
Motivul? Bietul om e îngrozit 
de toate cite i-a jost d-l să 

vază 
de-o săptămînă de cînd activează 
la Stadionul de pe Tl-reețen

Street!...

și că se

tar ceea

c-are

simte

ce e

ION A1ANAS1U ATLAS

popoarelor sovâe" 
toate popoarele lumii, 

sportive au fost 
numărul meciuri» 
— acasă sau pesta 
echipele sovietica 

I ma
ca 

îato- 
prilejul princi- 

internațional a 
sovietici com-r 
turrare dcosc- 

i. care r.u tre*

J intensificate, 
Clor disputate 
^hotare — do __ - —
da devenit tot mai «tare. 
Sgitule expresive, f i tise 
Cmăiestrie de obiectivul 
./reporterului cu | 
gpa'elar întîlniri 
zafj fotbaliștilor 
țpbtează această
Jbl: de valoroasă, »■ ■> <.u ><•--
'bule să lipsească din tiblioteca. 
c iubitori or de sport cin țar» 
țnea< < ’. (Un exemplar costă) 
/2,*Z) lei).

Jt.P.it
O3ea.ua
secur.de


A început „Cupa 16
' După ce la sfîrșitul lunii ianuarie 
|i începutul lui februarie s-a oferit 
jucătorilor noștri de tenis, fruntași 
»au de valoare medie, posibilitatea 
'de a se întîlni în cadrul a două com- 
ipetițiii (concursul de verificare a lo
tului republican și ,,Cupa de iarnă"), 
Sată că de miercuri a început tot în 
Capitală o competiție deschisă copi
ilor și juniorilor. Întrecerea dotată cu 
,,Cupa 16 Februarie" a reunit un nu
măr de 60 de concurenți (21 fete și 
39 băieți) care au fost împărțiri în trei 
teategorii de vîrstă: 11—13 ani, 
|13— Î5 ani și 15—18 ani. Deși tinerii 
tenismeni au fost vizibil stînjeniți de 
Taptul că terenul de joc din sala 
C.S.U. este pardosit cu parchet și deci 
săritura mingii este mult mai rrtare 

! ți rapidă, totuși jocurile lor au fur- 
I iiizat uneori meciuri interesante. Așa, 

bunăoară, în sferturile de finală ale 
categoriei 11—13 ani la simplu băieți, 
partida dintre Emanoil și Dimache a 
demonstrat din plin calitățile și per
spectivele celor doi mici competitori.

I A ieșit învingător Emanoil, pentru că 
iei a fost mai dîrz, s-a acomodat rrtai

In etapa de mîine la baschet:

Constructorul Buc. — Voința Orașul Stalin
■” Cu excepția formațiilor Știința Ti
mișoara și C.G.A., ale căror meciuri 
au fost amînate pentru 11 februarie, 
Itoate echipele noastre de baschet își 
măsoară forțele din nou duminică, în- 
tr-o etapă deosebit de interesantă.

Desigur că în centrul atenției iu
bitorilor de baschet din Capitală stă 
derbiul feminin Constructorul Bucu
rești — Voința Orașul Stalin, foarte 
important în „cursa" pentru primul 
loc. Va dovedi echipa oaspe că per
formanța ei din ultima etapă (victo
rie clară asupra Rapidului) nu a con- 
,*tftuit doar un accident? Va putea ea 
■ ăep ăși experimentata formație carn
ea nă ? lată întrebări al căror răs
puns îl vom afla duminică seara în 
«ala Floreasca, unde sperăm să a-

O atitudine care dă de gîndit
Cele pe care le vom po

vesti (pentru că, datorită 
specificului și rarității, ele 
ipot fi trecute în rîndurile 
poveștilor) s-au petrecut 
cu aproximativ două luni 
în urmă. Dar, pentru că 
la timpul cuvenit, neînțe
legerile au fost rezolvate1, 
n-am... suflat nici un cu- 

lyînt atunci. Nici acum 
in-am fi revenit dacă po- 

Urestea cu pricina n-ar fi 
llavut urmări neplăcute 
’jpentru unul din per
sonaje.
t Despre ce este vorba ? 
r Intre 5-7 decembrie 
<1958) echipa de scrimă 

’S clubului G.F.R. Rovine 
, Craiova — în care acti
vează și sportiva Aurica 

, (Cufteac, elevă la școala 
inedie nr. 3 — trebuia să 
Iacă o deplasare la Bucu
rești. Clubul a cerut din

timp conducerii școlii a- 
vizul pentru ca eleva să 
poată lipsi de la cursuri 
(trebuie precizat că Auri
ca Cufteac este una din
tre elevele bune ale 
școlii). Fără a dispune de 
argumente cu care să res
pingă această cerere, tov. 
directoare Maria Mari
nescu a spus cam așa: 
„eu nu aprob", „eu nu-mi 
dau consimțămîntul", „să 
facă eleva sportul care se 
practică in școală", „ce, 
vreți să vă mîndriți ca' 
elevele noastre 1“ etc. La 
intervenția secțiunii de 
învățămînt a sfatului 
popular regional, Aurica 
Cufteac a plecat la Bucu
rești. S-a reîntors la Cra
iova,-și-a reluat cursurile 
și totul se părea că a in
trat în... normal.

Se părea doar. Pentru

SCRISOARE DIN R. P.
(Urmare din pag. 1)

f^ale. C.C.A. este la inceputui pregătirii 
feniru noul sezon, iar aici vom întîlni 
f*le mai puternice echipe chineze.

< In ceea ce privește programul în 
principiu s-au stabilit următoarele:

Mîine, 1 februarie voni pleca de aici 
'*pre Canion, unde vom juca la 5 fe
bruarie cu selecționata orașului iar la

asistat Go Mo 
al Comitetului 

Permanent al Adunării Reprezen
tanților Populari și președintele A-

scorul de 3—0

și-a început turneul în R. P. Chineză 
printr-o victorie la Canton

CANTON, de la trimisul nostru 
special.

Echipa de fotbal C.C.A., care se 
află într-un turneu în R. P. Chi
neză, a susținut la 5 februarie 
primul meci, învingînd selecționata 
orașului Canton cu 
(1-0).

La întîlnire a
Jo, vicepreședinte

Februarie” la tenis
bine cu condițiile de joc și a fost 
mai decis în acțiuni. Ain mai lăsat o 
fruflt'oasă impresia și evoluțiile tine
rilor Sultan, C. Popovici, Boaghe, 
Bame, precum și jkmioarele Manana 
Ciogolea, Trepcea și Tribalski.

Iată cîteva din rezultatele tehnice 
mai importante: simplu, fete: cat. 
11—13 ani: semifinale: Gheorghiu— 
Groper 6—4, 6—3; Clara Caria— 
Zamfira Crăciun 6—1, 6—5 ; cat. 
13—15 ani: turul I: Anca Tribalski 
—Sanda Mihai 4—6, 6—4, 6—4 ; cat. 
15—18 ani: sferturi de finală: Trep
cea—Protopopeecu 6—4, 6—3 ; Năs- 
tase—Mîr.’tescu 6—2, 6—0 ; simplu 
băieți: cat. 11—13 ani: sferturi de 
finală: Emanoil—Dimache 6—3, 6—2 ; 
cat. 13—15 ani: sferturi de finală: 
Popovici—Bame 6—1, 6—0; Popescu 
—Irimescu 1—6, 6—2, 6—3 ; cat. 
15—18 ani: turul I: Sultan—Pascal 
1—6, 6—2, 9—7 ; Guțit—Crevenciiuc 
7—5, 6—2 ; Boaghe—Dărmănescu 
10—8, 6—1 ; IJngureanu—Gelles 
6—1, 6—3; Schmidt—Cristeecu 6—3, 
6—4 ; sferturi de finală : Burciu— 
Schmidt 6—0, 6—0.

sistăm la o partidă de cea mai bună 
calitate, așa cum cere poziția frun
tașă în clasament a celor două com
petitoare. La fel de interesantă se a- 
nunță și disputa de la ig. Mureș, 
unde două formații — de data aceas
ta din zona retrogadării — Voința 
din localitate și Clubul sportiv școlar 
din Timișoara (mult mai încrezător 
în propriile forțe în urma celor două 
succese din ultima vreme) nu vor 
precupeți, firește, nici un efort pen
tru victorie. In fine, mai merită a fi 
semnalată dificila întrecere pe care 
o are de susținut în deplasare Olim
pia Buc. cu Alimentara Tg. Mureș, 
pe care n-a putut-o învinge în întîl- 
nirea precedentă de cît la diferență 
de un singur coș.

că, recent, eleva Aurica 
Cufteac a fost înștiințată 
de către diriginta clasei 
în care învață că nota la 
purtare i s-a scăzut de la 
10 la...7, iar examenul de 
maturitate i-a fost amî- 
nat „din oficiu" pentru... 
la toamnă I Motivele ? Se 
cunosd. Tovarășa direc
toare nu a uitat că eleva 
a plecat „fără aprobarea" 
domniei sale, da^.* „a 
uitat" că acest lucru s-a 
făcut cu APROBAREA 
secțiunii de învățămînt 
a sfatului popular regio
nal.

Este nevoie de o nouă 
intervenție ? După părerea 
noastră, da'1 însă una 
energică, menită să pună 
la... adăpost pe eleva Au
rica Cufteac de „supăra
rea" tovarășei directoare. 
Așteptăm. — e.m. —

8 februarie cu echipa provinciei Hopel. 
De acolo vom merge la Sanhal unde, 
pe ziua de 15, vom întîlni selecționata 
locală. Pentru 18 februarie s-a perfec
tat un meci suplimentar, la Nankin, ca 
echipa regiunii militare respective. 
Vom reveni apoi la Pekin, unde susți
nem meciurile cele mai grele: la 22, 
cu reprezentativa Afmatet Populare 

Chineze de Eliberare și la 26 cu echi- 

cu
număr de 20.000 i

marcate de Ca-
3, Alexandrescu

cademiei R. P. Chineze
Intîlnirea a rost urmărită 

viu interes de un 
de spectatori.

Golurile au fost 
coveanu în min.
în min. 50 și Constantin în min. 
70.

S-au remarcat: Zavoda. II, Bone, 
Staicu și Constantinescu.

Duminică echipa C.C.A. va în
tîlni selecționata provinciei Habef.

Cîteva însemnări după campionatele de patinaj artistic
• Tineretul te afirmă • Se impune o formă de pregătire • Mai multă obiectivitate In arbitraj

Din discuțiile purtate cil specialiștii 
prezenți la finalele campionatelor re
publicane de patinaj artistic a reieșit 
cu claritate că actuala ediție s-a des
fășurat la un nivel tehnic superior 
întrecerilor din anii trecuți.

In ce a constat succesul campio
natelor de la Cluj ?

Mai întîi trebuie să spunem că fi
nalele au fost dominate de compor
tarea peste așteptări a tinerelor ele
mente. Cristina Patraulea, fa vîrstă 
de numai 14 ani, a întrecut-o la exer-

Junioara Cristina Patraulea în 
cițiile libere alese.

cițiile liber alese pe campioana țării 
Maria Weinrich-Poltan. Radu Io
nian s-a clasat la o diferență infimă 
de experimentatul Maxim Bindea, 
junioara Imola Seivsrt a surclasat-o 
pe colega ei Eva Paloși, iar 
Marcel Comanici și Petre Gali 
I-au depășit pe seniorul Ștefan Hudak 
la figurile liber alese. De asemenea, 
juniorul Carol Hertl a prezentat o 
șutită de exerciții liber alese într-o ma
nieră care i-a adus admirația gene-
rală. Evoluția acestor tineri ne-a dat 
convingerea că dacă vor continua să 
se pregătească cu conștiinciozitate 
vor urca cu siguranță treptele con
sacrării. Părerea noastră a fost în
tărită și de valorosul patinator Ro
man Turușanco. El ne-a spus printre 
altele: „Cred că în maximum doi 
ani voi preda titlul lui Radu Ionian. 
Eu am 42 ani, iar „puștiul" e din ce 
în ce mai bun".

Repertoriul acestor tineri patinato
ri a cuprins o gamă variată de figuri 
dificile executate într-un tempo foarte 
viu. A impresionat, în același timp, 
ținuta lor artistică deosebit de ex
presivă. Reprezentanții tinerei gene
rații au patinat rapid, iar succesul, 
lor trebuie să convingă pe unii an
trenori că a fost depășită faza patl-

CHINEZA
pa Pekinului, campioana țării.

Antrenorul Gh. Popescu ne-a făcut 
următoarea declarație:

„Turneul în China contribuie la 
strîngerea legăturilor de prietenie 
dintre sportivii noștri și cei chinezi. Din 
punct de vedere tehnic-sportiv, e un 
turneu dificil, dar ne vom strădui să-i 
facem față cu succes pentru clubul 
nostru și pentru fotbalul romînesc. De
plasările numeroase și lungi îmi ridică 
probleme destul de grele în planifica
rea antrenamentelor. Mă preocupă în 
mare măsură și pregătirea celor 12 
jucători pe care-i ani în grijă din par
tea Federației, pentru lot. Sper însă că 
turneul acesta va fi util și rodnic în 
succese atît pe linia pregătirii, cît și 
a rezultatelor".

Șt acum, o declarație a tov. Ven 
Țin, președintele Comitetului pentru 
Cultură Fizică și Sport din R. P. 
Chineză:

„Sînteni bucuroși să salutăm din nou 
în mijlocul nostru sportivi din Romînia 
prietenă. Poporul chinez și sportivii săi 
vă primesc cu dragoste frățească și 
vă urează o ședere cît mai plăcută în 
R. P. Ghineză. Vă mulțumim pentru 
vizită și pentru cele ce vom învăța de 
la voi, din tehnica voastră, Salut prin 
dvs. pe toți sportivii Romîniei prietene 
și pe conducătorii mișcării sportive de 
ia dvs.".

RADU URZICEANU
Pekin, 31 ianuarie 

najului lent, valsant. Credem că a 
venit timpul ca în viitoarele antre
namente să fie atacate cu mai mult 
curaj o serie de figuri pretențioase, 
cum ar fi două sau trei învîrtituri 
în aer, pirueta cerului, combinații în 
serii de piruete etc. care ar determina 
îmbunătățirea radicală a repertoriu
lui. O dată cunoscute, aceste figuri 
dau un plus de siguranță atît de 
necesar lexercițiilor obligatori). Ac
tualul regulament internațional acor- 

timpul programului prezentat la exer-

dă două treimi din punctajul maxim 
figurilor impuse. Din această cauză 
patinatorii cu o mai mare experiență 
folosesc 65 la sută din-^antrenamente 
pentru exercițiile de școală, pentru

Au început campionatele 
universitare de șah

SINAIA. (prin telefon, de la 
trimisul nostru). In frumoasa sală 
a Casei de Cultură a Sindicate
lor se desfășoară întrecerile finale ale 
campionatelor universitare de șah. Iau 
parte studenți din toate cele nouă cen
tre universitare ale țării, calificați din 
fazele preliminare ale competiției care 
a strîns la start mii de participantă

Se desfășoară paralel finala con
cursului pe echipe și două turnee in
dividuale, masculin și feminin. Tre
buie menționat de la început cadrtd 
excepțional în care au loc întrecerile. 
După cum a arătat la deschiderea 
festivă a concursurilor tov. Stoian, 
din partea lecției sport a U.A.Ș.R.: 
„Condițiile excelente de organizare, 
asigurate acestui prim campionat uni
versitar de șah de asemenea amploa
re, oglindesc grija Partidului și Gu
vernului pentru pregătirea multilate
rală a studenților din țara noastră. 
Campionatul este menit să aducă o 
nouă contribuție a șahului universitar 
la dezvoltarea mișcării noastre șahiste". 
întrecerile se desfășoară în cinstea 
celei de a doua conferințe pe țară 
a asociațiilor studenților din R.P.R. 
Ele sînt urmărite cu viu interes de 
către sute de studenți veniți la odihnă 
în stațiune.

Echipele sînt formate din cîte 4 
jucători și o jucătoare, fiecare dintre 
ele reprezentînd cîte un centru uni
versitar, cu excepția Bucurcștiului 
care este prezent cu primele două e- 
chipe clasate în turneul inter-institute.

Din primele runde formația Insti
tutului Medico-Farmaceutic din Bucu
rești s-a instalat în frunte. Medici- 
niștii au învins cu 3—2 echipa Insti
tutului Politehnic din Timișoara și 
dețin perspective de victorie în partida 
cu Institutul de Construcții București 
în care conduc cu 2’/2—'A- (2). După 
5 runde I.M.F. a acumulat I7‘/j p. 
(2). Urmează: 2. Univ. A. I. Cuza 
Iași 12'/2 p.; 3. Inst. V. Babeș Cluj 
12 p.; 4—5. Inst. Construcții Bucu
rești (2), Inst. Politehnic Timișoara 
ll'/2 p.; 6. Inst. Politehnic Orașul Sta
lin 11 p.; 7. I.M.F. Tg. Mureș 10 p; 
8—9. Fac. de Agronomie Galați și 
Inst. de Mecanică Agronomică Cra
iova 6 p. (I.M.F. București precum și 
echipele din Cluj, Orașul Stalin și 
Tg. Mures au susținut un meci mai 
mult).

In turneul individual masculin iau 
parte 12 partfcipanți. După 5 runde 
conduc V. Weissman (Iași) și Gh. 
Varabiescu (București) cu 4*^ p., ur

deprinderea simțului axei și simetriei 
desenului.

In viitor se impune o muncă mai 
atentă, plină de răspundere, care să 
ajute la creșterea tineretului în 
spiritul cerințelor actuale. Cristina 
Patraulea și Radu Ionian din Capi
tală se pregătesc fără antrenori, iar 
la Timișoara și Iași nici măcar r. i 
există comisii care să se ocupe de 
dezvoltarea partinajului artistic. înfăp
tuirea unui program bine organizat 
de dezvoltare a acestui sport în țara
noastră trebuie să se bucur? de spri
jinul organelor superioare, îndeosebi 
al biroului federal. Acesta, printre 
altele, are datoria să se preocupe și 
de patinajul artistic în egală măsură 
cu hocheiul și să asigure patinatori
lor aceleași condiții de pregătire ca 
și jucătorilor de hochei.

In încheiere, cîteva cuvinte despre 
arbitraj. In general, în ultimul Xmp 
calitatea arbitrajului s-a îmbunătățit 
Această constatare a fost confirma
tă și cu prilejul campionatelor de la 
Cluj, unde de multe ori arbitrii au 
fost apropiați în calificativele acor
date concurenților. Au fost în schimb 
și situații cînd unii arbitri au acor
dat note „după simpatii" ceea ce 
a nemulțumit, de pildă, perechea 
Vera Curceag — Alfred Fiera- 
ru, care după părerea noastră a pre
zentat un program mai modern șî 
într-un ritm mai susținut decît cel 
al campionilor. Biroul federal trebuie 
să ia în discuție atitudinea acestor, 
arbitri — ne referim în special la to-' 
varășa Ana Manușek și N. Lowy, — 
pentru ca asemenea cazuri să nu se 
mai repete.

TR. IOANIȚESCU

mați de A. Giinsberger (Timișoara)’ 
4 p., A Cioană (Cluj) 3'/2 p.

Patru runde s-au jucat în turneul 
feminin care reunește 8 șahiste. 
Eleonora Gogîlea (București) și Ma
ria Răulea (Cluj) au cîștigat pînă a-' 
cum toate partidele.

Campionatele se bucură de un ar-, 
bitraj foarte competent asigurat de 
Elisabeta Polihroniade, Dolfi Drimer 
și Tonia Popa.

RADU VOIA

„Cupa Crigore Preoteasa” la rugbi

Au fost stabilite seriile 
și programul primei etape

Recent, la federația romînă de 
rugbi, în prezența delegațiilor echipe
lor de rugbi care participă la compe
tiția dotată cu „Cupa Grigore Preo
teasa", a avut loc o ședință tehnică 
cu prilejul căreia s-a stabilit compo
nența celor două serii. Astfel, în se
ria, I au, fost cuprinse formațiile 
C.F.R. Grivița Roșie, Constructorul, 
Progresul și Sirena', în timp ce seria 
a Il-a cuprinde echipele C.C.A., Dina
mo, Metalul M.I.G. I și Rapid. In 
cadrul aceleiași ședințe au fost trase 
la sorți și jocurile din prima etapă 
(programată la data de 15 februarie).- 
Tn seria I, C.F.R. Grivița Roșie va în
tîlni pe Progresul (pe terenul din 
Parcul Copilului), iar Constructorul 
pc Sirena (pe stadionul din șoseaua’ 
Olteniței). In seria a Il-a, pe terenul 
din șoseaua Alihai Bravu, Rapid va 
primi replica echipei Dinamo, iar 
Metalul M.I.G. 1 se va întrece pe 
teren propriu cu formația C.C.A.

In același timp, participanții la șe
dință au propus unele amendamente 
regulamentului competiției. Printre 
altele s-a hotărît ca jocurile să aibă 
aceeași durată ca și partidele de cam
pionat (2 reprize a cîte 40 de minute).’ 
De asemenea, s-a stabilit ca întâlnirile 
din serii să se dispute sistem turneu 
(și nu eliminatoriu), în finală — la 8 
martie — urmînd să joace echipele 
care au obținut cel mai bun punctaj 
în fiecare serie. In îinală, în caz de 
egalitate și după prelungiri, va fi de
clarată victorioasă echipa cea mai tâ
nără.' In tot cursul meciurilor vor 
putea fi schimbați cîte 5 jucători.



Ce an arătat nou echipele străine 
articipante la turneul internațional de handbal in 7

Sportivii întîmpină prin noi manifestații 
ziua Be 16 februarie

Itwercind să ne ocupăm de princi- 
lele învățăminte care se pot trage 
pă desfășurarea turneului interna- 
nal de handbal în 7 disputat în 
pitală, este util să reamintim citi- 
ilor noștri două lucruri. Primul este 
?la că handbalul în 7 din țara noas- 

este încă ,-,tînăr“ (la noi se prac- 
ă doar de 8—9 ani) și al doilea 
recent încheiatul turneu este prima 

ire competiție de acest gen organi- 
lă la noi, deci primul prilej de a 
i legătura cu echipe din țări unde 
;st sport cunoaște o mai veche dez- 
ltare. In această situație devine 
ir faptul că învățînd din experien- 
acestor formații, preluînd de la ele 
ce este bun și — îndeosebi — 

u, tinerele noastre echipe vor pu- 
i înregistra, în curînd, progrese sim- 
oare.
Dar, revenind la învățăminte, să 
dem care sînt principalele aspecte 
re pot interesa pe antrenorii și ju- 
torii noștri. Echipele daneze și for- 
iția Dukla Praga au impresionat 

primul rînd prin tehnica indivi- 
ală a jucătorilor lor. Mînuirea min- 
i constituie pentru jucătorii danezi 
cehoslovaci nu numai un mijloc de 

face diferite artificii — gustate une- 
i de public — ci mai ales un scop 
etic, pentru a deruta apărarea ad- 
rsă, pentru a pregăti o acțiune de- 
>ivă, un șut la poartă sau o an- 
jare a pivoților. De asemenea, teh- 
ca perfectă în stăpînirea balonului 
dă acestor jucători multă siguran- 
în joc, ajutindu-i să treacă peste 

smeritele critice, să pregătească a- 
it o acțiune de atac. Tehnica indi- 
duală este un element pe care l-am 
marcat în mod deosebit la echipele 
-ăine participante la turneul dotat 

„Cupa Orașului București". Felul 
v jucătorii danezi sau cehoslo- 

:ci foloseau diferitele procedee teh
ee trebuie să constituie un exemplu 
n'.ru jucătorii și jucătoarele noas- 
î, în sensul ca ei să le utilizeze or- 
inizat, în scopuri tactice și nu pen- 
1 a impresiona publicul !
Un alt fapt interesant, remarcat cu 
ilejul jocurilor disputate în cadrul 
rneului internațional, a fost și felul 

care erau folosiți pivoții în atac, 
andbaliștii sau handbalistele care 
r Ju pe acest post nu erau, așa cum 
n fi bănuit, cei mai înalți din echi- 
. Dimpotrivă. Prin plasamentul lor 
n funcție de felul în care coechipie- 

pasau mingea) și prin circulația 
r încercau însă pe de o parte să-și 
isească o poziție faborabilă de șut, 
r pe de altă parte să creeze culoare 

șut partenerilor lor. Pentru a-

IVote, știri
e Continuîndu-și pregătirile, Rapid 
susținut joi pe terenul II din Far- 

il „23 August". un meci de antre- 
iment în compania formației Stela, 
’roviarii au jucat două reprize a 45 
'■ minute, folosind următoarea for- 
ație : Dungu (Todor)—Greavu, Stan- 
1 (Dodeanu), Macri—Bodo (Stancu), 
Minții (Langa) — Copil (Matei), 
aab (Olaru), Ene II, Georgescu, Vă- 
iru. Din acest antrenament este in-
?sant de reținut nu numărul de 

duri înscrise (Georgescu 4, Ene II
Olarii 2, Văcarii 2, Raab, Neamțu
Greavu, în total 14), ci faptul că 

apid s-a mișcat destul de bine, do- 
■dind o bună pregătire fizică și teh- 
ică. „Rapid se prezintă la fel de pine 
regătit ca Dinamo — ne spunea an- 
enorul federal A. Nictilescu. Jucă- 
>rii pun accent pe viteză în execuție 
i pe desfășurarea jocului cît mai va- 
iat și mai ales pe extreme, urmă- 
jsc fazele și înaintașii caută să se 
laseze cît mai bine pentru a finaliza. 
• vervă deosebită de joc an arătat 
Jeamțu, Văcarii, Ene II, Macri și 
odor".

e Ziua de mîine va cunoaște o ac- 
ivitate intensă. Echipele bticureștene 
or susține alte jocuri de antrena- 
lent, după cum urmează : Dinamo— 
Confecția (stadionul Dinamo, ora 11), 
Rapid—Filaret (teren 11 ,,23 Au- 
fust“, ora 15) și Progresul—Dinamo 
)bor (teren Dinamo Obor, ora 10,30).

0 Progresul București va juca la 
i2 februarie cu Confecția, la 15 și 19 

ceasta ei urmăreau cu atenție jocul, 
fiind gata în orice moment sau să se 
deplaseze sau să prindă mingea. Rare 
ori am văzut vreunul din acești pivoți 
în situația de a nu putea prinde min
gea. Este foarte adevărat că anga
jarea lor se făcea prin pase-șut, date 
în cele mai multe cazuri după o fentă 
sau după un blocaj, în așa fel incit 
se înlătura aproape total posibilitatea 
unei intercepții. Pasele-șut surprindeau

Maria Sief (Selecționata de tineret a Capitalei') este una din tinerele 
handbaliste care se specializează acum în jocul de pivot. In fotografia noastră 
o puteți vedea cum, după ce a prins mingea, aruncă la poartă cu evitare.

(Foto Th. Roibu)

apărarea, care intervenind tîrziu se 
făcea de cele mai multe ori vinovată 
de fault în fază clară de gol, fiind 
deci pasibilă să fie sancționată cu 
lovitură de la 7 m.

In apărare, echipele străine au de
monstrat că alături de marcarea stric
tă a adversarului, de încercarea de a 
intui intențiile sale tactice și de a le 
anihila, trebuie să existe și preocu
parea de a apăra poarta, de a cola
bora cu portarul. Prin plasamentul 
lor jucătorii închideau, în general, 
fața porții lăsînd deschise culoare la
terale unde, firește, este mult mai 
dificil pentru un trăgător să găsească 
unghiul cel mai bun de șut. Este 
normal că stînd în fața unei porți ai 
mult mai multe posibilități de a tra
ge plasat, în timp ce cu cît te apro
pii de marginea de fund a terenului 
aceste posibilități se reduc tot mai 
mult. Iată motivul pentru care, in
diferent de felul în care evolua jocul, 
handbaliștii danezi sau cei cehoslo-

(liii fotbal
februarie Ia Hunedoara, după care 
intenționează să joace la Sibiu Ia 22 
și la Orașul Stalin la 25 februarie.

• Dinamo a luat inițiativa bună 
pentru pregătirea juniorilor: organi
zează o „Cupă de iarnă", la care iau 
parte patru echipe. Primele jocuri se 
dispută mîine, duminică, pe terenul 
II de la „Dinamo": Dinamo—ICAB 
ora 9,30 și Recolta—Cauciucul Qua
drat ora 11,15.

Concitrsui Pronosport nr.. 6 care se în
chide astă seară la ora 24, programează 
îr.tîlniri din cadrul campionatului ita
lian și francez.

In prima întîlnire, Milan va căuta sa 
se revanșeze pentru înfrîngerea sufentă 
în tur cu 1—0. De altfel, are neapărat 
nevoie de o victorie oentru ca să poată 
să se mențină în lupta pentru primul 
loc. Momentan se află pe locul II dato
rită unui golaveraj mai slab <îecît Fio
rentina.

Padova ©re de susținut o piartidă deo
sebit de dificilă cu Inter mai ales că 
în tur a suferit o înfrîngere categorică 
fS—0) din partea acesteia. La fel și Udi- 
nese ere oce-zia să se revanșeze pentru 
acel 3—0, scor cu care a fost învinsă 
de Juventus în tur. Nu credem însă 
că va putea face față oaspeților care 
se află în formă tiună, în timp ce gaz
dele eu o comportare destul de slabă.

Genoa va trebui să se întrebuințeze 
serios pentru ca să dispună de Bologna 
la care a pierdut în tur cu 2—1. Dacă 
avem în vedere avantajul terenului. în 
mod normei poate realiza o victorie.

După meciul nul cu Bologna. Bari 
primește vizitii echipei A.S. Roma la 
care a pierdut în tur cu 3—1. Iată un 
prilej bun pentru revanșă și un mijloc 
de a-și consolida poziția care nu prea 
este atît de strălucită la ora actuală. 
Torino, după meciul egal realizat în de
plasare primește vizita echipei Sampdc- 
ria la care a pierdut în tur cu 3—0. I>e 
data aceasta, credem, că va depune toa
te eforturile pentru a învinge pentru 
ca și în felul acesta să mai păstreze 
șanse de rămînere în prima ligă.

In campionatul francez, toate echipele 
care fac oficiul de gazde, în tur au 
pierdut la scoruri categorice

Monaco are o sarcină destul de difi
cilă în fața lui Nice care va lupta 

vaci aveau tot timpul grijă să aco
pere poarta. Ei deschideau jucătorilor 
adverși numai acele unghiuri de un
de știau că se poate concretiza mai 
greu. Stînd de vorbă cu antrenorul 
echipei Dukla Praga am aflat un fapt 
interesant și anume acela că un
ghiurile pe care le oferă apărarea 
pot fi sincronizate și cu posibilitățile 
sau stilul portarului respectiv.

Am cuprins în aceste rînduri doar

cîteva din aspectele tehnico-tactice pe 
care le-am remarcat la echipele stră
ine. Și în special pe acelea care lip
sesc încă din handbalul nostru în 7. 
Rezultatele frumoase înregistrate în 
ultima vreme nu trebuie să ne facă 
să uităm că pentru viitor avem încă 
multe de învățat. Organizarea tur
neului internațional ne-a demons
trat din plin acest lucru. Așteptăm 
numai ca antrenorii și jucătorii noș
tri să arate că desfășurarea acestei 
competiții la București, le-a fost în- 
tr-adevăr folositoare.

(c. a.)

Echipajul C.C.A. I., 
la bob de

POIANA STALIN 6 (prin telefon de 
la trimisul nostru). Azi au început 
aici întrecerile de bob. Echipajele mai 
rutinate ca și cele de începători an 
așteptat cu multa nerăbdare concur
surile de bob care din anul 1955 au 
fost mereu aminate din cauza timpu
lui nefavorabil. Acum, însă, gerul care 
dăinuie de cîteva săptămîni a per
mis amenajarea pîrtiei în cele mai 
bune condițiuni. Cel mai bun echipaj, 
în cele două întreceri de pînă acum 
(Cupa Federației și Campionatul 
R.P.R. pentru bob de două persoane) 
s-a dovedit a fi cel al primei for
mații a C.C.A.: IE. Ene, D. Suster, H. 
Pasovschi (acesta din urmă l-a înlo
cuit cu mult succes pe Suster, bolnav, 
în ultimele două manșe desfășurate 
ieri). Militarii au arătat mult calm, 
permanentă atenție de-a lungul între-

onosport
din răsputeri cei puțin pentru un meci 
egal. In aceeași situație se află și 
Reims care pierzînd în tur cu 3—0 la 
Angers, va trebui să se întrebuințeze 
serios pentru a obține victoria. Nancy 
și Lyon au prima șansă în întîlnirile 
respective în tmp ce Marseille și Va
lenciennes au jocuri deosebit de difi
cile, în compania echipelor St. Etienne 
și respectiv Racing Faris.

e Pentru documentare vă recomandăm 
să consultați Programul Loto-Pronosport 
nr. 251, care cuprinde un bogat mate
rial legat de acest concurs.
• Nu uit.ți! La concursul Pronosport 

nr. 6, toate variantele cu „0” rezultate 
primesc premii în bani din fondul su
plimentar alocat în acest scop. In plus, 
toate variantele participă și la tragerea 
din urna a motocicletei care se atribuie 
variantelor cu ,,0’’ rezultate.

@ Nu uitafi! Astăzi este ultima zi 
cînd mai puteți depune buletinele la 
coțnicursu] Pronosport nr. 6. Toate agen
țiile din Capitală se închid Ia ora 24 
cu excepția agenției C&ntrale din Ca
lea Victoriei nr. 9 care va fi deschisă 
toată noaptea pînă duminică la ora 8 
dimineața.

Șl dumneavoastră puteți obține pre
mii de valoare depunînd cît mai multe 
variante l«a acest concurs. Jucați pe bu
letine colective care vă măresc șansele 
de premiere.

® Facem cunoscut participanților din 
Capitală că Programul Loto-Pronosport 
nr. 252 .se va vinde la tutungerii și agen-

La Oradea, întreceri organizate de 
asociația Rapid

Asociația sportivă Rapid din Ora
dea în strînsă colaborare cu comisiile 
orășenești de specialitate a inițiat o 
serie de întreceri sportive dotate cu 
tradiționala cupă „16 Februarie". La 
tenis de masă, unde participă 8 echi
pe din localitate, s-au înregistrat rezul
tatele: C.S.O. 1 — C.S.A. 5-0, Ra
pid I — Voința II 5—0, Voința I — 
Arta 5—0, Rapid II — C.S.O. II 5—0. 
De asemenea au început și întrece
rile echipelor de popice Ia care iau 
parte 12 formații a cîte 6 jucători. 
De remarcat organizarea frumoasă ă 
acestei competiții prin care asociația 
Rapid Oradea cinstește memoria 
muncitorilor ceferiști căzuți acum 26 
de ani în luptele de la Grivița.

ILIE GHIȘA-corespondent

La Fălticeni, concurs de săniuțe 
pentru pionieri

In ziua de 1 februarie asociația 
sportivă „Pionierul" de pe lingă școa
la elementară „Alexandru Ioan Cuza" 
din Fălticeni a organizat uti reușit 
concurs de săniuțe pe unul din dea
lurile din jurul orașului nostru, de- 
dicînd această competiție zilei de 16 
Februarie. S-au înscris 51 de pionieri 
și școlari. întrecerile au scos în evi
dență talentul multora dintre micuții 
sportivi. Iată pe cei mai buni dintre 
ei: băieți — categoria 9—11 ani 1. 
Emil Boarii 2. Florin Boarii 3. Tiberitt 
Tiron ; categoria 11—13 ani 1. Vasile 
Nichîfor, 2. C. Vasilovici 3. Arghiriu 
Stere; fete (9—11 ani) 1. Marieta 
Tiron 2. Pepi Raciu 3. Elena Stamate. 
Subliniem aportul tov. profesor Păun 
Virgil la reușita acestor interesante 
întreceri.

NEGRU LAZAR-corespondent

La Orașul Stalin, numeroase com
petiții inițiate de asociația 

„Aripile C F.R.“ I
Aproape toate echipele de specia

litate din Orașul Stalin vor lua parte 
la întrecerile de tenis de masă, po
pice și handbal în 7 organizate în 
aceste zile de asociația sportivă „Ari
pile C.F.R." din localitate. Disputele 
se vor desfășura la școala medie nr. 
5 „Unirea" (tenis de masă), clubul 
muncitoresc „1 Septembrie" (popice) 
și sala „Tractorul" (handbal în 7).

campion republican
2 persoane
gului traseu și o bună orientare în 
atacarea virajelor. Echipajul Ene— 
Suster a stabilit miercuri primul re
cord al pîrtiei cu timpul de 1:13,48, 
record care a fost doborît joi de 
Ene—Pasovschi cu timpul de 1:12,65. 
(Pîrtia măsoară 1485 nr. și are 1~' vi
raje), Clasamentul final al campiona
tului republican la bob dcuă per
soane, patru manșe: 1. C.C.A. I (.'/. 
Ene, D. Suster, I. Paso-vschi) 4:53,06;
2. Voința București (T, Radulescu, C. 
Costamagna) *t:59:84; 3. Steagul ro
șu Or. Stalin (Beldiga, Olărescu) 
5:03,47 ; 4. Carpați Sinaia I (C. Dra- 
gomir, D. Peteu, Docolin) 5:03,71 ; 
5. Carpați Sinaia II (Ioan Staicu, N. 
Moiceanu) 5:07,20; 6. Progresul Si
naia I (V. Hodgca, I. Ștefănescu) 
5:08,56.

D. STĂNCULESCU

țiile proprii în cursul dimineții de luni 
9 februarie, Iar in țară în cursul zilei 
de marți 10 iebruaLe.

PREMIILE I’RONOEXPREC

In urma lucrărilor de omologare a 
concursului Pronoexpres nr. 5 din 4 Ie 
bruzrie s-a stabilit: ■

250.000 iei report la categoria I
77.377 lei report la categoria 11-a.
Categoria IU: o variants a 11.469 lei 

flecare.
Categoria IV: 50 variante a 1-835 lei 

fiecare.
Categoria V: 376 variante a 366 lei 

fiecare.
Categoria VI: 946 variante a 145 lei 

fiecare.
Fond de premii: 377.895 lei.
O Plata premiilor la concursul Prono

expres nr. 5 din 4 febrila, ie va avea loc 
luni 9 februarie cu începere de la ora 
17 la agențiile Loto-Pronosport în raza 
cărora participanții și-au depus buleti
nele.

« PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT Nr. 7 DIN 15 FEBRUA
RIE 1959:

I. Lazio — Fiorentina (camp, it .lian,
II. Juventus — Padova (camp, italian)

III. Triestina — Roma (camp, italian)
IV. Alessandria — Spal (camp, italian)
V. Bari — Milan (camp, italian)

VI. Lrnerossl — Torino (camp, italian)
VII. Nice — Lyon (camp, francez)

VIII. Ales — Marseille (camp, francez)
IX. Strasbourg — Reims (Crnp. francez)
X. Tolouse — Nimes (camp, francez)

XI. Rennes — Racing Paris (camp, 
francez)

XII. Sochaux—Monaco (camp, francez)

Rubrică redactată de IS. Loto-Prono
sport.

In același timp pentru salariații Di- 
recției Regionale C.F.R. Stalin, care 
alcătuiesc această asociație sportivă, 
au fost asigurate concursuri de casă 
la tir și șah.

GH. MĂZGĂREANU-corespondent
i

La Predeal, „Cupa 14 Februarie" 
organizată de asociația 

„Grivița Roșie"

Pe pîrtiile de la Clăbucetul Taurului 
se va desfășura pe ziua de 15 fe
bruarie competiția de schi „Cupa 16 
Februarie" organizată de asociația 
„Grivița Roșie" din Capitală pentru 
schiorii începători, juniori și cei de 
categoria a IlI-a, atît la băieți cît și la 
fete. In cadrul celor două probe — sla
lom uriaș și special — au fost invi
tați să participe și schiori din locali
tate. Delegații asociațiilor sportive 
bucureștene care doresc să se depla
seze la Predeal vor cunoaște toate 
amănuntele concursului marți, 10 fe
bruarie, la ora 9, cu ocazia ședinței 
tehnice ce se va ține la sediul Con
siliului Raional U.C.F.S. Stalin (str. 
Pictor Verona nr. 1). Remarcăm că 
în același timp (14—15 februarie), 
tot la Predeal, va avea loc în orga
nizarea Consiliului Orășenesc U.C.F.S. 
București faza regională a- campio
natului republican de schi.

Miin-e dimineață
Start în campionatul 
de box al juniorilor
Alune re inaugurează activitatea 

pugilistică competițională a anului 
1959. începutul îl vor face cei maî 
tineri boxeri di.; țâre noastră care, 
timp de aproape trei luni, î»I vor 
disputa cit ardoarea specifică tinere
ți^ tit'urile de campioni ai R.P. Ro 
mîne la juniori.

întîlnirile dintre boxerii juniori, 
disputate cu prilejul edițiilor trecute 
ale campionatelor republicane s-atț 
ridicat adesea la un nivel foarte 
bun mulți dintre tinerii pugiliști de-' 
monstrînd reale calități. Amintiți-vă 
de pasionantele finale care au avut 
loc în 1957 (sala Reco'ta) și 1958 
(velodromul Dinairfo) și fără în doi a j 
lă că veți fi de acord cu calificata 
vu' nostru. De la 8 februarie mc.pe 
etapa raională și orășenească — dt pă 
care învingătorii vor încrucișa mănu
șile în etapa pe regiune și' apoi *n 
faza pe zonă. Finalele vor avea loc, 
după cam -e știe, la Constanța, în
tre 21—25 aprilie.

Prima reuniune în Capitală se vs 
desfășura mîine dimineață în sala de 
festivități a uzinelor ’ „Mao Țze- 
dun", cu începere de Ia ora 10.

HIPISM
Programul alergărilor de d.imtnică »

Duminică dimineață — începînd de la 
ora 10 — se va organiza o reuniune de 
trap cu concurenți. Două alergări vor 
prezenta cîte 1. concurenți.

Programul alergărilor are următoarea 
înfățișare0.

Premiul Carolina: 1^00 Ograda (Vacile 
Gh.), Stația (Brailovschi), Sâbăr^i (Teo- 
fil). Hopa Top (Ghinea), Dalnic (Savu); 
1760 Kavala (Marcu); 1780 Frontiera (An- 
ghel); 1809 Hangița (Strijinluc), Răboj 
(Dinescu).

Premiul Carioca: 1700 Flueră Vînt 
(Oană): 1720 Gladiola (Ghinea); 1740 Lot
ca (Bonțoi Gh.); 1760 Hermina II (Teo- 
fil), Baldachin (Brailovschi), Avînt II 
(Szabo I.); 1780 Holtei (Marcu)

Premiul Casablanca: 1680 Xenofon II 
(Olteanu), Radovan (Borlescu); 1700 jo- 
vin (Oană). Ceahlău (Ghinea); 1720 Cas
tan (Vasile Gh.), Oltean (Teofil); 1740 
Morala (Brailovschi), Herța (Ichim); 
1760 Hermes (D^ihăilescu).

Premiul Charming: 1720 Secera (Vasile 
Gh.), Hlamida (Borlescu); 1740 Basm II 
(Savu), Spic (Avram). Narcis (Toderaș), 
Avia (Ștefănescu); 1760 Dolof.n (Szab'o 1); 
1780 Florida (Moldovan),. Orient II 
(Szabo A.).

Premiul Bujorel: 1780 Olteț II (Ștefă
nescu): 1720 Baltag (Avram); 174o Hame- 
fal (Tănase), Tic (Szabo I). 1760 Zvon 
II (Teofil); 1780 Simfon st (Ich’m), Ero- 
nin (MihăBescu), Oțel (Solcan).

Premiul Cara Picina II: 170) Garoafa 
(Olteanu/, Delicioasa (Dinu), Fulv’a (I- 
chim). Lupa fBonțoi V.)- 172u Tămîios
(Oană), Harcov (Slovenschi). Harbuz 
(Ghinea); 1740 Paimfil (Avram), Hoțu 
(Moldovan), Vulcan (Onache).

Premiul Chindia: 1700 Cf<lin vOană), 
1720 Vria (Dinu). Fenomen (Cra r.ic) 174C 
Rovina (Mfardare): 1760 Viola (Toderaș), 
Pîrjol (Icium); 1730 Elegant (Ghinea).

Premiu] Chop j Se-a: 17C0 Hopușor 
(Moldovan); 1720 Sita (Ștefane?cu\ Tc^ . 
fana <Ghinei); 1713 IJfrm na (Mihăiles- 
cu), Pcr.Qa (Avram). Chicstec (Frailnv- 
schi), D'emon (Solcan); 176.1 Sena (Ieh’np-
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Aseară, pe patinoarul artificial

@ reușită demonstrație 
de patinaj artistic

Ce trebuie să tină minte fotbaliștii in aceste zili

1 Amatorii de patinaj din București 
au avut ieri o seară plăcută: Eva 
Grozajova, Idka Babicka și Ivan 
Sturm din R. Cehoslovacă. împreună 
cu cci mai bur.i sportivi ai noștri au 
făcut pe gheața patinoarului 'artifi
cial o frumoasă demonstrație de pa
tinaj artistic. Reprezentanții renumi
tei școli de patinaj artistic din țara 
prietenă nc-au îneîntat privirile cu o 
bogată și variată gamă de figuri e-

Pregătirea de iarnă a sportivilor (II)
O îmbinare între activ'tatea din aer 

fiber și cea de sală — tinted seama atît 
de; sarcinile metodice ale antrenamen
tului din diferitele, etape ale acestei 
perioade, cît și de asprimea climei 
sau starea terenurilor — poate să 
contribuie mult la o plăcută și utilă 
desfășurare a muncii de antrenament 
d'u lunile de iarnă.

Tn timpul iernii, cînd sportivii nu se 
află sub tensiunea concursurilor, putem 
obține, atenția, răbadarea și perseveren
ța iwcceară pentru studierea amănunțită 
si pentru exercitări îndelung repetste 
și cu precizie, a unor importante și 
variate procedee tehirico-tactce.

De asemenea, în cursul perioadei de 
iarnă, antrenorii și sportivii pot avea 
liniștea și răbdarea necesare pentru a 
se adtnci în studiul, perfecționarea 
sau corectarea calităților fizice și a 
deprinderilor tehnico tactice indivi
duale.

Munca <Je antrenament din cursul 
iernii trebuie să fie concepută și să 
se sprijine necontenit pe datele con- 
itrolului medico-sportiv. Controlul me- 
di:o-sportlv complex și sondajele pe
riodice de control sînt extrem de utile, 
îndeosebi cînj colaborarea dintre me
dic și antrenor se face cu bunăvoință 
și stăruință din ambele părți.

Mijloacele care pot ajuta la pregă
tirea din timpul iernii sîi:t următoa
rele :

1). Exerciții de front și ordine. 
Aceste exerciții trebuie folosite, 
fără exagerări, dar c.u perse
verență. deoarece au valoare educati
vă deosebită și sprijină începutul or
ganizatoric al lecției, educația și dis
ciplina sportivilor.

?.). Exerciții pregătitoare de mers 
alergare, sărituri și aruncări, în for 
me variate. Orice sportiv trebuie să 
practice și să-și însușească aceste 

exerciții naturale. Aceste exerciții pot că» 
păta forme variate și specifice, în funS- 
tie de cerințele pregătirii fizice gene
rale și speciale ale fiecărui sport. De 
pildă, îr.' timp ce la atletism aceste 
exerciții constituie totodată conținutul 
Ifehnic al probelor atletice, la jocturila 
sportive ele constituie exerciții de an
trenament pentru calitățile fizice și 
pentru mișcarea în teren, iar la uneie 
«sporturi (natație, moto, canotaj, lupte 
etc.) sînt folosite pentru pregătirea 11- 
z'fcă generală și multilaterală și pentru 
dezvoltarea unor calități fizice. Este un 

, lucru esențial ca orice sportiv să 
practice în măsură considerabil șl 
cu continuitate îndeosebi marșul șl 
alergarea, în timp de iarnă, în săli și 
îri aer liber, în zăpadă, la deal șl la 
vale, în pădure și prin arături, îiiîiid 
parte adesea la întreceri de antrena
ment, la cros, mrrș, urcuș, pe distanțe 
scurte sau lungi, cu ritm rapid, mo
derat sau lent. Pentru creșterea for
ței generale sînt i.tile alergărie prin 
zăpadă, prin pădure, în teren varlrt. 
Pentru creșterea forței picioarelor se 
recomaiidă urcușurile în mers sau a- 
Icrgare, alergarea de viteză prin ză
pada r.d.ncă, cu 5—20 repetări pe 
,10—50 m. eventual în pantă. A'ergă-
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xecutate cu o înaltă măiestrie. De 
asemenea, campionul țării. Roman 
Turușanko, Maria Weinrich-Pcltan, 
Radu Ionian, Cristina Patraulea și 
cei'.aiți tineri patinatori romîni au pre
zentat un program interesant și atră
gător.

In fotografie: cuplul cehoslovac Ev-a 
Grozafova — Ivan Sturm, în timpul 
unei demonstrații.

rile și săr'turile cu genunchii sus, 
spre piept, dezvoltă forța de ridicare 
a coapselor și forța abdominală. Ast
fel de exerciții trebuie executate în 
cantități mari. Forța picioarelor, oriclt 
de dezvoltată ar fi. nu poște fi con
siderată niciodată de prisos, deoarece 
ea contribuie considerabil la susținerea 
mișcărilor celorlalte regiuni ale cor
pului, pentru ni'șcarea îi teren sau 
pentru executarea acțiunilor tehnico- 
tactice din diferitele sporturi.

3) . Jocurile dmami.'e, executate în 
sa’ă sau aer I ber și în zăpadă, , con
tribuie și ele Ia pregăt’rea Fzică ge
nerală și multilaterală, d,-r mai ales 
la dezvo tarea forței, vitezei și îndc- 
lțiînării. Jocurile în zăpadă cu mingea 
medicală (huștuluc) sau cu mingile 
de handbal, rugbi, fotbal contribuie 
mult la dezvoltarea forței generale și 
a rezistenței. In sală, aresta jocuri 
urmăresc mai mult multilateralitatea 
mișcării: •, îndemînarea, tehnica.

4) . Part’ciparea Ia exerciții’e de 
schi contribuie mult la creșterea for
ței generale, a brațelor și a picioare
lor. Schiul de fond dezvoltă îndeosebi 
rezistența și voința, iar schiul alpin 
dezvoltă îndemînarea multilaterală, 
curajul și inițiativa.

Exercițiile pe schi oferă și o minu
nată reconfortare, permitted să se de
pună o mare cantitate de muncă fără 
la executantii să se resimtă de pe 
Urina eforturilor.

5) . Excursiile, pe jos sau pe schi, 
trebuie să fie prevăzute în programul 
de iarnă al tuturor ramurilor de sport.

6) . Exercițiile de gimnastică de ba
ză, la sol și acrobatică, practicate 
metodic, îndeosebi în sală, prelucrează 
musculatura întregului corp, asigurînd 
o dezvoltare și o pregăt re fizică ge
nerală, cu accent pe supleței, îndemî- 
nare și detentă. Cînd avem nevoie de 
forță în brațe, umeri, piept și spate 
(în canotaj, lupte, haltere, box, moto) 
trebuie să practicăm exercițiile la a- 
parate și exercițiile cu greutăți.

7) . Excre țiile cu greutăți (gai’tere, 
haltere, saci cu nisip, mingi medi
cale) și cu diferite aparate și mate
riale care ajută la dezvoltarea forței 
anumitor regiuni nnasculare (aparate 
cu arc sau cu scripeți, centuri sam 
manșoane cu plumb eic.) sînt folosite 
din ce te ce mai mult de către spor
tivii care tind spre .mari performanțe.

8) . Sporturile complimentare sau 
ajutătoare, care diferă Ia fiecare ra- 
nlură de sport (deși pregătirea atle
tică și jocurile de volei, baschet, 
handbal și fotbal sînt utile aproape 
tuturor sportivilor) trebuie practicate 
mai mult ca or.'cînd în această pe
rioadă de iarnă, mai a’es cînd com
petițiile sînt îndepărtate. Aceste spor
turi complimentare dezvoltă îndemîna
rea te exect tarea unor mișcări multi
laterale, ajutîi'cF la creșterea nivelu
lui tehnico-tactic și la recreația spor- 
t vilor. Uneori antrenorii pot folosi 
jocurile complimentare, cu scopul de 
a mări cant'tatca de exerciții sau 
pen'ru a dezvolta rezistența, cvitînd 
astfel suprasaturația jucătorilor pen
tru propriul lor sport, cum se petrec 
lucrurile cînd se repetă, mult și fără 
variație, specificul sportului respectiv.

Zilele, cînd frumoase și. pline de 
soare, cînd geroase și chiar cu ninsoa
re, se scurg repede, apropiind data 
reluării campionatului republican de 
fotbal, eveniment așteptat cu ne
răbdare de pasionați! acestui sport. 
In același timp, echipele înaintează tot 
mai mult în pregătiri. O dată cu luna 
februarie au început și antrenamentele 
de ansamblu și partidele de verificare, 
menite să asigure pe de o parte omo
genitatea, pe de altă parte conturarea 
formațiilor de bază ale echipelor.

Urmărind direct, pe teren, sau prin 
mijlocirea corespondenților noștri aces
te pregătiri, care — se cuvine să sub
liniem — sînt intens și cu grijă desfă
șurate, gîndurile ni s-au întors, spre 
sezonul de toamnă. Acesta ne a prile
juit multe constatări pe care găsim 
nimerit să Ie reamintim acum, în plină 
perioadă de pregătire a echipelor. Poate 
le va fi acordată atenția cuvenită în 
vederea unei rezolvări așa cum așteap
tă fotbalul nostru.

Deci, să nu uităm că în toamnă...
*

...cele mai multe echipe au lăsat de 
dorit din punct de vedere al mișcării 
in teren, iar jucătorii s au arătat de
ficitari la capitolul „gindire tactică". 
Pe de o parte jucătorii noștri nu știu 
să joace fără minge, iar pe de altă 
parte se găsesc în dificultate atunci 
cînd trebuie să rezolve ei singuri o si
tuație neprevăzută. Și intr-un caz și in
tr-altul, adversarii își văd ușurată mult 
sarcina: ei au timp fie să aplice un 
marcaj sever fie să intervină cu succes' 
in situațiile periculoase. Aceste lip
suri izvorăsc dintr-un insuficient bagaj 
tactic-teoretic și practic. Imbunătăți-

9) . Exercițiile d.'n pregătirea fizică 
specia’ă și din pregătirea tehnico- 
tactică, -specifice fiecărei ramuri de 
sport, trebuie practicate în perioada 
de iarnă în cantități ntari sau medii, 
în raport ciu nivelul valorii tehnice 
pe care o au sportivii.

Ca și la exercițiile de forță în pi
cioare, cantitatea de exerciții pentru 
tehnică poate fi oricît de mare în 
cursul iernii, chiar și pentru sportivii 
fruntași. In tehnică avem oricînd 
de perfecționat și de corectat cîte ce
va. Mă'estria și superioritatea tehnică 
se capătă tîrzin, se menține greu și 
se pierde repede.

10) . Exercițiile individualizate pen
tru învățarea tmcr procedee tehnice, 
pentru corectarea sau pentru perfec
ționarea calităților sau a tehnicii, își 
găsesc un loc înseninat în pregătirea 
din perioada de iarnă. In nici o a'.tă 
perioadă nu aveni timp suficient Ia 
îndemînă și condiții favorabile pentru 
individualizare ca in perioada de iar
nă.

11) . Probele de control și . compe
tițiile de antrenament sînt mijloace 
utile în pregătirea de iarnă, îndeosebi 
în etapa cea mai apropiată de com
petiții.

12) . Lecțiile teoretice și ședințele de 
analiză pot avea de asemenea loc re
zervat ou regularitate în programul 
perioadei de iarnă.

Numeroasele sarcini și mijloace ale 
antrenamentului din perioada de iarnă 
creează necesitatea de a desfășura o 
mare cantitate de muncă, deosebit de 
variată și complexă. Această mun
că nu duce la rezultate înalte decît 
dacă activitatea este desfășurată după 
principiile și metodele științifice de an
trenament. Conținutul antrenamentului 
trebuie să fie ales cu mult discernă- 
mînt în raport cu particularitățile 
sportivilor și cu sarcinile pe care le 
au de îndeplinit pe etape și cicluri.

In sfîrșit, gradarea și dozarea can
tității și intensității antrenamentului 
trebuie să se facă în strînsă corelație 
cm sarcinile și cu conținutul antrena
mentului din fiecare etapă, cic’u și 
lecție.

VICTOR COJOCARU 
profesor coordonator la C.C.A.

„CUPA LACUL ROȘU" LA HOCHEI 
PE GHEAȚA

Vineri a început la Gheorghieni 
turneul de hochei pe gheață dotat cu 
„Cupa Lacul Roșu“, la care participă 
următoarele echipe: Dinamo Tg. Mu
reș, Progresul Gheorghieni, Harghita 
Miercurea Ciuc, Școala Medie Gheor
ghieni și Stăruința Tg. Secuiesc. Dis
putele din prima zi s-au termiat cu 
rezultate scontate: Dinamo Tg. Mu
reș—Școala Medie Gheorghieni 20—0 
(4—0, 12—0, 4—0); Harghita Mier- 
Qureâ Te- Sggujesg

de antrenament
rea lui se poate realiza printr-o perma
nentă preocupare în perioada pregăti
toare, adică acum. De pildă, la meciu
rile de antrenament din această pe
rioadă să se urmărească, tn afară de 
obiectivul tehnic, și un scop tactic, 
înaintea fiecărui meci să se fixeze 
o temă tactică pe care, după ce au 
discutai-o, jucătorii să se străduiască 
s-o aplice in mod conștient și creator. 
O asemenea măsură ar contribui și 
la formarea unei glndiri tactice și la 
sprijinirea concepției de joc a e- 
chipei.

-k
... de multe ori ne-a fost dat să 

vedem că in timp ce jocul era, de pil
dă, pe dreapta, jucătorii de pe stingă 
se mulțumeau cu un simplu rol de 
spectatori, curioși să vadă cum se 
vor descurca colegii lor. Și dacă aceștia 
reușeau să centreze, mingea nu întîl- 
nea pe nimeni în fața porții. Sau, am 
văzut halii care, după ce au pasat 
unui partener, s-au oprit din alergare 
și cu mîinile în șold se uitau după 
minge. Nu se poate spune că toți ju
cătorii noștri au această atitudine. Dar, 
în general, aceasta caracterizează pe 
foarte înteți. Ei se mulțumesc să-și în
deplinească sarcinile legate de post și

Ne vorbesc Ivan Iahonin și Vitalii Scelcikoy
(Urmare din pag. 1)

de frumoasa bază sportivă care găz
duiește acest turneu. Puteți fi mîndri 
de ea! Este foarte bine utilată iar 
linia ei arhitectonică poate rivaliza 
cu cele mai moderne patinoare din 
Europa. Credem că pe acest patinoar 
se poate organiza orice fel de tur
neu internațional. Sîntem mișcați de 
prietenia și atenția cu care am fast 
înconjurați la București".

DESPRE HOCHEIUL ȘI JUCĂTORII 
NOȘTRI

„Ce părere avem despre hocheiul 
d-voastră ? In general, dintre cele mai 
bune. Jucătorii romîni au o calitate 
înnăscută, comună și jucătorilor noș
tri : viteza. Asta este mare lucru în 
hochei ! Am urmărit cu atenție evo
luția echipelor romînești și am obser
vat și o serie de lipsuri. Permiteți-ne 
să vi le. arătăm prietenește.

„In primul rînd, jucătorii romîni nu 
știu să patineze în viteză cu spatele 
și abuzează de conducerea pucului cu 
o singură mînă. Ambele greșeli nu 
sînt de trecut cu vederea și ele pot 
fi înlăturate printr-un antrenament 
susținut. Echipelor d-voastră le lip
sesc jucătorii bătăioși, care să do
mine în atac suprafața din fața por
ții adverse, mai ales atunci cînd 
jocul se desfășoară pe lingă manti
nele. Prezența unor astfel de jucători 
solicită atenția apărării și constituie 
un permanent pericol pentru echipa 
adversă.

„Ca arbitri ne interesează în pri
mul rînd jocul regulamentar, capi
tol la care hocheiștii romîni mai au 
încă multe de corectat. Ce anume ? 
In primul rînd jocul cu corpul. Lovi
turile cu coatele sau cu ghenunchi 
sînt complet interzise de regulament 
ca și loviturile cu crosa peste picioare 
sau la patine.

„Am observat, de asemenea, că ju
cătorii romîni nu știu încă să evite 
ofsaidul. De aceea au și fost ratate 
o serie de acțiuni ofensive de altfel 
bine concepute. Evitarea poziției de 
ofsaid este o chestiune care se învață 
la antrenamente. Jucătorii sovietici se 
antrenează cu perseverență în aceas
tă privință (a și fost instituită o a- 
devărată școală a „liniei albastre"), 
iar canadienii comit asemenea greșeli 
o dată sau cel mult de două ori in
tr-un joc".

MAI BINE SA VEZI O DATA 
DECIT SA AUZI DE 100 DE ORI I

In încheiere am rugat pe cei doi 
arbitri să dea un pronostic în ceea

12—2 (6—2, 3—0, 3—0). întrecerile 
vor continua pînă în ziua de 10 fe
bruarie.

IOSIF BARA corespondent
„CUPA PROGRESUL" 

LA ATLETISM
Clubul sportiv Progresul București 

organizează astăzi și inline în sala 
l'loreasca un concurs de atletism do
tat cu „Cupa Progresul", deschis a- 
tleților seniori și juniori din Capitală. 
Concursul începe astăzi la ora 15,00, 
jair la ora 9,00. „... -— 

nu au o participare efectivă la jot 
chiar fără minge.

Iată o altă preocupare care ar tre 
bui să se reflecte în pregătirile actua 
le. Jucătorii trebuie îndrumați spre tu 
joc continuu, să urmărească jocul, ' s: 
se miște permanent, să seziseze eva 
hiția acțiunilor și să f:e gata să prei; 
balonul sau să concretizeze acțiunile

★
...extremele au arătat că și-au pier 

dut din calitățile și armele caracteris 
tice acestui post. Din factori dinamici 
motori ai atacului, au devenit elemen 
te pasive, care acționează — în ge 
neral — atunci cînd primesc mingea 
In rest, foarte puțini jucători titular 
ai acestor posturi acționează conforn 
cerințelor. jocului modern: curse in vi 
teză, centrări in viteză, pătrunderi, 
șuturi din unghi, rază mai mare di 
acțiune, cu alte cuvinte un fel de pis
toane care acționează înainte-înapoi. 
Spre un astfel de joc trebuie îndrumați 
acești jucători, spre un joc dinamic ș- 
eficace, mărindu-le puterea de realiza
re. In toamnă, extremele au marcat 
C0 din totalul de 210 goluri; dar dacă 
subliniem că 25 din aceste goluri au 
fost opera a numai patru extreme (Co
pil 7, Tătara 5, Oaidă 7 și Zaharia 6), 
rezultă că procentajul de goluri datorai 
extremelor este foarte mic. Și in această 
direcție trebuie insistat în pregătirile 
echipelor. PETRE GAȚU 

ce privește formația noastră în între
cerea echipelor din grupa B la cam
pionatele mondiale din Cehoslovacia, 

„Evoluția formației Bucureștiului în 
turneul actual o considerăm suficient 
de concludentă. Echipa țării d-voastră 
are valoare și credem că are și șanse 
pentru o comportare cit mai frtr -să 
ia Plsen. In afară de aceasta .rii 
hocheiști romîni vor avea prilejul să 
vadă evoîuînd cele mai puternice e- 
chipe de pe glob. Și un veclu pro
verb rusesc spune că : „E MAI BINE 
SA VEZI O DATĂ, DECIT SA AUZI 
DE O SUTĂ DE ORI!..."

i
Unde mergem ?

In Capitală
AZI

Atletism. Sala Florsasca, de la ora 15: 
„Cuipa Progresul’’.

Hochei pe gheiță Patinoarul 23 Au
gust, de la era 10, 17 și 19, meciuri în 
cadrul turneului internațional „Cupa 
orașului București”.

Box. Sala uzinelor ,,M*ao Tze-dun”, 
de la ora 10: Pr nn reuniune de box în 
cadrul campionatului republicări de ju
niori.

Tenis. Sala C.S.U. (str. Ștefan Furtună 
nr. 2) d£ la ora 9 și era 16: „Cupa 16 
Februarie” pentru copii și juniori

MIINE
Fotbal. Stadionul Dlnamo, ora 11: 

Dj uimo-Confecția; teren O*bor, ora 
10,30: Progresul-Dina mo Obor; teren II 
,,23 August’, ora 15: Rapid-Filare t.

Atletism. Sala Floressca, de la ora 9: 
„Cupa Progresul’’.

Hochei pe gheață. Patinoarul 23 A.u- 
giust, de la ori 10, 1G și 18, meciuri în 
cadrul turneului internațional „Cupa 
orașului București”.

Popice. Arena Recolte, de la ora 8: 
primul concurs republican feminin ai 
anului.

Tenis. Sala C.S.U. (str. Ștefan Fur
tună nr. 2) de la era 9: „Cupa ÎS I<e- 
brur rie” r entru cooii si iun tor’ 
C.C.A. (o.Șl. Plevnei 11-f) de la ora 9- 
și 1G: concurs orgarizat ue C.C.A. că. 
participarea unor teni meni fruntași-

Baschet. Sala Ciulești, de l'a ora 9» 
au loc următoarele meciuri din cadrul 
campionatelor R.P.R.: C.C.A. — Vcimța 
Oradea (fem.), Rapid București — Clu
bul speriiv Or dea (fem.), Rapid Bucu
rești — Dlnamo București (mase.); eala 
Floroasca, de la ora Progresul
București — C S.U. (fem.), Cetatea 
Fiuicur — Olimpia București (msse.)» 
Constructorul București — Voința Orăr 
șvl Stain (fem).

Rugbi. Teren Constructorii1, ora 11: 
Constructorul — Metalul M.I.O

MIINE, IN ȚARA
Baschet. Meciuri în cadrul campionia- 

teior It P.R. Oradei: Diiamo — Voința 
Iași (mase.), Tg. Mureș: Dinamo — To
rentul Galați (mase-), Alimentara — 
Olimpia București (fem.', Voința — C.S. 
Șe. Timișoara (fem.), Cluj: Știința — 
Metalul București (mase ).

PRIMUL CONCURS REPUBLICAN 
DE POPICE

Duminică, începînd de Ia ora 8 se 
va desfășura la arena Recolta din 
Capitală primul concurs republican 
rezervat jucătoarelor de popice. La a- 
ceastă competiție au fost invitate 
Margareta Szemani, Ilona Nagy, Eri
ca Arion, Olimpia Popescu, Ana Fels- 
zegy și încă 11 jucătoare, majoritatea 
elemente tinere care s-au afirmat îg 
canijiionatul republjc^



Adevăratul clasament al campionatului mondial de baschet
— U. R. S. S. pe primul lor, R.P. Bulgaria pe locul IV •

Sezonul atletic european în 1958

Cei mai buni săritori
Sportivii cinstiți din întreaga lume 

se mai află sub impresia odioasei 
conspirații a biroului F.I.B.A. prin 
care au fost denaturate total rezulta
tele celei de a II!-a ediții a campio
natului mondial de baschet. Cur, din 
foile de arbitraj, din relatările presei 
și din amintirile martc iilor oculari 
nu pot fi șterse cele întîmplate pe 
teren, scorurile cu care au luat sfîr- 
șit meciurile de la Santiago. Și cu 
toate că titlul a fost atribuit la „masa 
verde" Braziliei, nimeni — nici cei 
care au dictat această hotărlr? scan
daloasă — nu se îndoiesc că adevărata 
cîștigătoare a competiției este echipa 
Uniunii Sovietice. Titlul mondial îi 
aparține echipei U.R.S.S. în ciuda fap
tului că medaliile de aur au fost în- 
mînate, ilegal, altora.

Probitatea profesională ne obligă 
să punem la dispoziția cititorilor un 
clasament real al campionatului mon

9 p., Bocikarev, Torban, Valdmanis —
8 p.; cu S.U.A.: Valdmanis — 14 p., 
Muijnieks — 13 p., Torban — 8 p., 
Kruminș — 7 p„ Zubkov — 6 p., 
Semenov, Bocikarev și Minașvili — 
4 p„ Korneev — 2 p.

Presa mondială a elogiat jocul bas- 
chetbaliștilor sovietici, subliniind ex
cepționalul lor progres, faptul că și 
în baschet centrul de greutate al su
premației s-a mutat în răsărit.

♦
Clasată pe locul II (dar învinsă de 

două ori de formația U.R.S.S.) echi
pa Braziliei confirmă în general pozi
ția pe care o ocupă în ierarhia mon
dială a bascheiului. Viteza în acțiune, 
combinațiile spectaculoase, o bună teh
nică individuală a caracterizat jocul 
brazilienilor, ca de altfel al tuturor 
echipelor latino-americane. Formația 
s-a bazat în special pe aportul cîtor- 
va baschetbaliști de mare clasă cum

tori de meciuri cu tendințe evident 
proamericane.

*
Vice-campioană a Europei, echipa 

Bulgariei repurtează un mare succes, 
pe măsura vaforii și prestigiului ob
ținut printr-o muncă asiduuă a jucă
torilor și antrenorilor. Bulgarii au 
făcut meciuri excelente cu Brazilia și 
S.U.A., pierzînd la limită, au învins 
fără dificultăți Chile și Porto Rico, 
au încheiat neînvinși seria preliminară. 
Cei mai buni din echipă au fost bine- 
cunoscuții Radev, Atanasov, Panov. 
Mircev, Kanev, care sînt și primii 
realizatori ai echipei.

in lungime

UR.SS MAZILIA S.U.A. BULGARIA ■ CHILE PORTO RICO
U.R.SS. 66-63 62-57 78-58 75-49 84-55

BRAZILIA 63-66 81-67 62-55 75-49 -99-71
S.U.A. 57-62 63-58 64-55 54-55

BULGARIA 58-78 53-62 58-63 76-71 70-62
CHILE 49-75 49-73 55-64 71-76 85-71

PORTO RICO 55-84 7/-99 53-54 62-70 71-85

★
Baschetbaliștiî chilieni deși s-au 

bucurat de aporitil unei galerii elec
trizante n-au putut obține un loc mai 
bun. Ca și cei porto-ricanj. în rîndul 
cărora au fost remarcați o seri? de 
jucători foarte talentați, ei au făcut 
un meci excepțional împotriva echipei 
S.U.A. fiind frustați de victorie prin- 
tr-un arbitraj părtinitor.

dial de baschet, întocmit pe baza 
luptei cinstite de pe teren și nu a 
mașinațiilor din culise. De asemenea 
se cuvine să relatăm o serie de amă
nunte de la cea mai mare competiție 
baschetbalistică mondială.

1 *
De-a lungul întrecerii baschctbaliș- 

tii sovietici — cîșfigătorii turneului 
final — au prestat un joc excepțional. 
Toți componenții echipei au arătat o 
desăvîrșită tehnică individuală, o con
diție fizică prevăzută pentru cele mai

Ale condiții de dispută și, în spe-
, o mare precizie în aruncările de 

la semidistanță, domeniu în care ju
cătorii sovietici au făcut un progres 
veri gincs de la ultima Iar evoluție pe 
stadionul Republicii din București. E- 
chipa U.R.S.S. a practicat un baschet 
modern, a aplicat o tactică mobilă 
— în funcție de adversar — din jocul 
ei a lipsit cu desăvlrșire șablonul, 
acest mare și neîmpăcat dușman al 
baschetului.

Un mare merit al acestui răsunător 
succes aparține antrenorului emerit S. 
Spandarian, care a știut să pregăteas
că pentru campionatul mondial o e- 
chipă nu numai meticulos pusă la 
punct, dar cu un lot de jucători foar
te apropiați ca valoare. Reprezentativa 
sovietică a fost singura la care nu 
se putea distinge nici o diferență în
tre jocul „titularilor" și al „rezerve
lor". Aceasta în timp ce la brazilieni, 
chilieni, americani acțiunile erau axate 
pe 2,3 jucătcri, iar lipsa acestora in
fluența considerabil întreg randamen
tul echipei.

Echilibrul valoric existent în sînul
nației sovietice reiese și... cifric, 

om faptul că de la meci la meci lista 
coșgetcrilor echipei era mereu modi
ficată. Astfel, în întiln’rea cu BRA
ZILIA din preliminarii cei mai buni 
realizatori au fost Kruminș — 15 p., 
Bocikarev și Valdmanis — 12 p„ Se- 
nenov — 10 p.; cu PORTO RICO: 
Muijnieks și Torban — 15 p., Korneev, 
Zubkov și Valdmanis — 14 p.; cu 
BULGARIA : Semenov — 18 p., Va’.d- 
manis — 16 p.. Zubkov — 12 p.; 

cu CHILE: Kruminș — 18 p„ Kor
neev — 13 p._ Valdmanis — 12 p.; cu 
BRAZILIA (turneul final): Zubkov — 
16 p., Semenov — 10 p., Korneev —

Dis activitatea 
psniadoniștilor maghiari
Anul 1959 va constitui pentru pen 

tatloniști un bun prilej de veriiicare a 
posibilităților lor în vederea Jocurilor 
.Olimpice din 1960.

Foarte interesant este programul de 
pregătire al pentatloniștilor maghiari. 
Federația de specialitate din țara ve
cină a adaptat antrenamentele în func
ție de specificul sporturilor de iarnă. 
Astfel proba de cros a fost înlocuită 
cu proba de schi-fond lO.km. iar cea 
de natație cu proba de coborîre. Intre 
18 și 22 februarie vor avea loc cam
pionatele R.P. Ungare de pentatlon 
modern care vor cuprinde întreceri la 
călărie, scrimă, tir și schi (fond și 
coborîre).

■ • Clubul Honved din Budapesta va 
organiza între 13 și 19 iunie un con
curs jubiliar cu prilejul a 10 ani de Ia 
înființare. Cu această ocazie vor fi 
invitate mai multe formații de pen
tatlon modern ale echipelor militare 
din țările frățești.

ar fi Dos Santos, Flamir Marches, 
Amauri Pesos, care au fost de altfel 
factorii principali ai victcriilor bra
ziliene.

In meciul cu S.U.A., Marches a 
realizat 26 p., Pesos 16 p., Dos San
tos 12 p., deci aproape 70 Ia sută din 
totalul înscris de echipă. Dos Santos 
a marcat bulgarilor 18 p. iar Amauri 
Pesos 24 p. formației sovietice. In a- 
cest meci însă ținut strîns de Bocika
rev, Dos Santos n-a reușit decit... 3 p.

★
Din punct de vedere al organizării, 

statul Chile a fost total depășit de 
această importantă misiune. O serie 
întreagă de lipsuri organizatorice au 
influențat considerabil desfășurarea 
jocurilor. Și aici vina principală o 
poartă biroul F.I.B.A., care a admis 
ca pentru a treia pară consecutiv cam
pionatul mondial să se desfășoare în 
America de Sud deși edițiile prece-

CldSdmentul redl

dl cdmpiondtului

¥
Echipa S.U.A. ocupă, nu fără o 

mare șansă, locul III. Ea a fost zdro 
bită (termenul aparține comentatori
lor occidentali) de formația sovietică 
și întrecută fără drept de apel de 
brazilieni. In plus, formația S.U.A. ar 
fi trebuit să piardă și celelalte trei
meciuri cu Bulgaria, Chile și Porto 
Rico în care a fost condusă tot tim
pul jocului și salvată la ...„gong" de 
arbitrajul părtinitor al unor conducă-

1. U.R.S.S. 5 5 0 305:262 10
2. Brazilia 5 4 1 378:306 9
3. S.U.A. 5 3 2 285:309 8
4. Bulgaria 5 2 3 315:336 7
5. Chile 5 1 4 307:359 6
6. Porto Rico 5 0 5 312:390 5

acolo nu există 
organizatorică. 

Se pune serios întrebarea dacă Chile 
va putea face față organizării în bune 
condițiuni a campionatului mondial de 
fotbal din 1962. Recenta competiție 
de baschet pare să demonstreze că 
nu. VALERIU CHIOSE

dente arătaseră că 
suficientă capacitate

In luna aceasta

Sportivii sovietici participă 
la numeroase competiții

încă din anul 1956 specialiștii at
letismului au fost de acord, că tîllă- 
rul sportiv sovietic lgor Ter--Ovane- 
sian este unul dintre cei mai dotați 
atleți ai continentului nostru, lgor 
Ter-Ovanesian este fiul fostului re
cordman al U.R.S.S. la aruncarea, 
discului (43,73 m în 1935). S-a născut 
la 19 mai 1938 și a început să prac
tice atletismul la vîrsta de 16 ani (în 
1954) cînd a obținut la săritura în 
lungime promițătorul rezultat de 6,83 
m. Un an mai tîrziu, el a trecut pen
tru prima oară peste granița celor 
șapte metri (7,04). Cel mai mare suc
ces al său de pînă atunci l-a înregis
trat cu prilejul campionatelor unio
nale din 1956 cînd a realizat excelen
tul rezultat de 7,74 m. In 1957 el și-a 
îmbunătățit recordul — 7,77 m—, iar a- 
nul trecut s-a dovedit de departe cel mai 
bun și mai constant dintre toți sări
torii europeni. Cu ocazia campionate
lor europene de la Stockholm, Ter-O
vanesian a cîștigat medalia de aur, 
realizînd cu 7,81 m un nou record al 
U.R.S.S. (7,58 m — D — D — 7,72 m 
— D — 7,81 m). lgor măsoară 1,86 m 
și cîntărește 78 kg. Țelul activității 
sale sportive este de a trece peste opt 
metri la lungime și de a ajunge un 
bun decatlonist. Anul trecut, de pildă’, 
în concursul de la Tbilisi în cadrul că
ruia Vasilii Kuznețov a stabilit un nou 
record european cu 8,042 p, lgor Ter- 
Ovanesian a participat la cel de al 
doilea decatlon din cariera sa. Compor- 
tîndu-se admirabil el a reușit să tota
lizeze un punctaj de 7.184 p, ceea ce 
trebuie să recunoaștem nu este la în- 
demîna chiar a unui specialist al de
catlonului. De alttel, după prima zi 
lgor îl conducea cu 31 puncte (4.324 p 
față de 4.293 p) pe campionul euro
pean Kuznețov. In ziua a doua a con
cursului, puțin experimentatul Ter-Ova
nesian a trebuit să plece steagul în 
fața excelentului Kuznețov. Antrenîn- 
du-se însă cu perseverentă pentru de
catlon și urmărind îndeosebi îmbună
tățirea rezultatelor la acele probe 
care-i sînt încă deficitare (aruncările), 
Ter-Ovanesian va putea aspira la’Roma 
și la titlul de campion olimpic al de- 
catloniștilor, nu numai la cel al sări
torilor în lungime. Pentru a putea ur
mări mai bine progresul acestui mi
nunat sportiv vom prezenta rezulta
tele celor două decatloane la care el 
a luat parte:

și la triplu
universitar la Paris); 16,59 m (15,98 
m—16,59 m — 14,85 m — 15,17 ni —: 
15,10 in— renunță) în 1958.

Schmidt, născut la 26 martie la 
Mikalowice, (1,82 m înălțime, 76 kg) 
a „cîștigat" într-un singur an 82 de 
cm și a devenit campion al Europei.

SĂRITURĂ IN LUNGIME
Recordul lumii: 8^3 m Jessa Owens 

(S.U.A.) Ann Arbor 25,5, 1935.
Recordul Europei: 7,98 in Henle Visser 

(Olanda) București 17.S.1956
7,8) (7,57) Henk Vis.fr (O:anda) *
7,81 (7,80) Henryk Grabowski (polonia) 
7,81 (7,77) lgor Te*-Ovanesian (U.R S.S,). 
7,75 (7,40) O:eg Fedoseev (U.R.S S ).
7,70 (7,26) Ronald Kriiger (R F.G )
7.£9 (.7,64) Kazimierz Kropldlowski (Polo
nia).
7,68 (7,48) Evghenii Cen (U.R.S.S.) 
7,67 (7,23) Peîcr Scharp (R.F.G.). \
7,66 (7,55) Attilio Bravi (Italia)

IGOR TER-OVANESIAN
7.66 7,62) Manfred Molzberger (R.F.G.)
7.64 (7,33) Dmitrii Bondarenko (U R S-S.).
7.61 (7,54) Mantra! Steinbach (K.F.G.).
7,63 (7,20) Martine Diak (Franța).
7.62 (7,60) Heinz Align (R.D.G.)
7,62 (7,74) Jorma Valkama (Finlanda)
7,61 (7,56) Vladimir Popov (U.R.S.S.).
7.58 (7.58) Zbigniev Iwanskl (Potonia).
7.58 ( — ) Vladimir Sitkm (U R S.S ).
7.58 (7,39) Edvin Ozolln (U.R.S.S.)

Luna februarie va fi bogată în în
treceri pentru sportivii sovietici. 
Schiorii își vor dsputa întîietatea în 
cadrul marelui cros de masă organi
zat de Comsomol și de Sindicate, vor 
lua parte la campionatele U.R.S.S. de 
slalom special și uriaș, la campiona
tele de ștafetă și combinată. De aseme
nea, se vor desfășura competiții re
zervate schiorilor de la sate, precum 
și întreceri ale celor mai buni schiori 
în probele alpine. Intre 13 și 16 fe
bruarie va avea loc campionatul fe
minin de patinaj viteză. Campionatele 
de molociclism pe pistă de gheață se 
vor desfășura în a doua jumătate a 
lunii la Moscova. întrecerile de hand
bal redus au fost programate la Har
kov, campionatele tinerilor halterofili 
la Dnepropetrovsk, campionatele de

iarnă ale tenismenilor la Moscova, iar 
întrecerile de scrimă (tineret) la 
Minsk.

In luna februarie sportivii sovietici 
vor participa la numeroase competiții 
internaționale. Patinatorii iau startul 
la campionatele mondiale de la Oslo 
(14—15.11), după care vor pleca la 
Squaw Valley, în vederea unui mare 
concurs preolimpic. Odată cu ei vor 
sosi în localitate și schiorii. La Aosta 
(Italia de nord) va avea loc o inte
resantă competiție de biatlon, iar la 
Lahti (Finlanda) tradiționalele com
petiții de schi-fond, sărituri de pe 
trambulină și combinată nordică.

In sfîrșit, în ultima zi a lunii vor 
începe la Sverdlovsk campionatele 
mondiale feminine de patinaj viteză.

Recordul lumii si al Europei: 16,59 m
Oleg Riahovschi (U.R.S.S.) Moscova 1958

1957 1958

100 m 10,9—348 IV—9O«
lungime 7,45—946 7,45—946
greutate 12,38—616 13,50—726
înălță me 2,00—4663 1,90—900
4C0 m 51,5—737 50,0—844
tfllO mg 1«,5—50« 15,5—6?*
disc 33,76—464 49,71—646
prăjină 4,00—745 4,20—855
suliță 43,23—403 45,98—456
1.500 ni 4:48,3—348 5:08,4—2C9

Total ziua I 4.310 p 4 324 p
Total ziua a II-a 2.472 p 2 86 3 p

TRIPLU SALT

1956 1957 1950
p*îte 7,80 m 1 1 3
7.*o m — 7,79 m 5 1 2
7.60 m — 7,69 m 4 6 U
7.50 m — 7,59 m 2 2 3

12 10 19
Media rezultatelor 

zece atleți europeni;
celor mai buni

1956 7,733 m
1957 7.663 m
1958 7,726 ni

Total general 6 782 p
★

7.184 p

IUGOSLAVIA 
DANEMARCA 
IRLANDA DE NORD 
NOUA ZEELAND A 
REP.ARARĂ UNITĂ 
R.P.ROMINĂ 
BEL6IA 
OLANDA 
AFRICA DE SUD 
NORVEGIA 
LIBAN 
COLUMBIA 
FINLANDA 
SPANIA 
ISRAEL 
ELVEȚIA 
BRAZILIA 
RF.GERMANĂ 
SUEDIA 
R.PUNGARÂ 
CHILE t 
AUSTRIA.

*■

FRANȚA

Doi atleți, specialiști ai probei de 
triplu salt, au dominat cu autoritate 
concursurile internaționale la care au 
luat parte în decursul sezonului tre
cut. Este vorba de atletul sovietic 
Oleg Riahovschi—recordman mondial 
cu 16,59 m și de atletul polonez Joset 
Schmidt — campion european cu 
16,43 ni.

Riahovschi, născut la Tașkent în 
Uzbekistan, la 15 octombrie 1933, 
(măsoară 1.75 m și cîntărește 69 kg), 
a început atletismul în 1952 ca alergă
tor de 400 m (55,0 sec), dar imediat 
apoi s-a și dedicat probei de triplu 
salt: 12,43 m în 1952; 13,05 m în 1953;
14.83 m în 1954; 15,40 m în 1956;
15.83 m în 1956; 16,29 m în 1957 (cu 
acest rezultat a devenit pentru prima 
oară campion al U.R.S.S., iar cu 16,01 
m a cîștigat titlul de campion mondial

16,59 (16,29) O eg Riahovschi (U R S.S.)
16.43 (16,09) Vitold Kreer (U.R S S.l
16.43 (15.61) Joset Schmidt (P
16,-9 (16,04) Konst. Tîgankov (U.R.S.S.). 
16,12 (15,98) Leonid Scerbakov (U K.s.S.i 
16,00 (15,95) Vilhjalmur Einar sen (19' 
landa*.
16,00 (15,94) Evgn nit cen hj.k.s.s.).
15 99 (14.88) Evghe-iî M.»ha' <• >T R-SS.) 
l.%87 (15,80) Erie Batiista (Franța)
15,87 (15.60) Luben Gurgusinov (Kultarla) 
15,86 (15,58) Lev Karpnsenko (U.R S S ) 
15.83 (15,83) Ryszard Mialcherczyk (Polo
nia).
15,82 (15.60) Viktor uobetev ruRS.S.)
15,82 (15,73) Oleg Fedoseev (U.R.S.S.) 
15,73 (15,12) Hannu Rantata (Finlanda)
1.5.70 (14.84) Anatol i A'ba'ev (U.R.S.S.) 
15,68 (16.00) Dmitrii Efremov <U R-S.S.) 
15,67 (15.78) Iuril Eremin (U.R.S.S.» 
15,64 (15,53) Vladimir Goriaev (U R S.S.).

Media reultaleîcr celor mai buni zece 
atleți europeni:
1956 15,977 m
1957 15,978 m ■
1958 16,149 m

1956 1957 1958
peste 16,50 « 0 1
1G,O« m—16.49 m 3 4
15,70 m—15,39 m 12 1’. 13

15 19 20

R. VIL’. ’

Jocurile din „Cupa Davis’’
la tenis în „zona europeană”

RP POLONĂ

1
LUXEMBURG 
ANGLIA

La actuala ediție a „Cupei Davis" 
la tenis, pe tabelul de concurs în 
„zona europeană" figurează 27 repre
zentative. Urmărind lista, surprinde 
dîh nou faptul că o serie de țări aflate 
la cîteva mii de kilometri de continen
tul nostru au fost introduse în „zona 
europeană". Firește, acest lucru va a- 
duce numeroase neprezentări, întrucît 
cheltuielile foarte mari de deplasare, 
nu pot fi acoperite din încasările ce se 
vor face. De pildă. în „zona europea
nă" figurează echipele Noii Zeelande, 
Africii de sud, Chite, Columbiei și 
Braziliei 1 Cîte din aceste echipe, sau 
cele cu care au fost programate, se vor 
prezenta la meciuri ?

Pentru primul tur au fost fixate prin

tragere la sorți cîteva partide intere
sante. R. P. Romînă va juca cu Republi
ca Arabă Unită, Iugoslavia cu Dane
marca, R. P. Ungară cu Suedia etc. 
Echipele semifinaliste în „zona euro
peană" de anul trecut, Franța, Italia 
R.P. Polonă și Anglia nu vor juca în 
primul tur. Echipa Angliei va întîlni 
în turul al doilea echipa Luxemburgu
lui, în timp ce Franța, Italia și R.P. 
Polonă se vor întrece cu învingătorii 
partidelor din primul tur după cum se 
vede în tabelul alăturat,
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„Cupa Btictigeșiâ" Sa hochei pe gheață

întrecînd cu 8-1 echipa Janow
— Azi și mîine

>. REZULTATE TEHNICE:
<< București (tineret) — Berlin 2—2 
)> (1_ q, 1—1, o—1). Au marcat: Takacs
<? II (min. 10). Varga II (min. 231 F^n- 
// tru București, Sehroter (min. 33) și 
<< Roll (min. 49) pentru Berlin. Arbitri: 
<( I. petrovici și Fl. Marinescu (R.P.K.) 
<( Bratislava — Budapesta 14—2 (4—0, 
2/ 5—2, 5—U). Au marcat: Skoda (min. 
<< 15, 23, 29 și 30). Stano (min. 57 și 58), 
<< Kordiak (min. 2 și 24), Velach (min. 
<< 13), Jancuska (min. 14), Gabrls (mim. 
<? 32), Dolezal (min. 44), Malec (min 
<? 53) și Zabo.inlk (min. 59) pentru 
<< Bratislava; Toth (min. 26) și Simon 
?< (min. 28). Arbitri: R. Hanel (R.D.G-) 
<< șl Al. Teodoreseu (R.P.R.).
<< București A — Janow 8—-1 (2—0, 
<<4—0, 2—1). Au marcat Biro (min. 23, 
<< 35 și 45), Nagy (min. 10), Varga 
<< (min. 14), Szabo II (min. 21),. Ferenczi 
<< (min. 33), Csaka (min. 48), respectiv 
<< Gucki II (min. 56). Arbitri: I. Ialto- 
(( nln și V. Scelcikov (U.R.S.S.).

111-a a turneului ifiterna- 
hochei dotat cu „Cupa 

desfășurată joi pe pati- 
parcul „23 August** a pri-

Etapa a 
țional de 
Bucaiești", 
:.oarul din , .
lejnit, în continuare, jocuri spectacu
loase.

Dintre cele trei partide programate 
joi „capul de afiș" l-a consti iii me
ciul dintre tinerele formații ale Bucu- 
reștiului și Berlinului, în ciuda fap
tului că această întîlnire a fost pro
gramată dimineața. Confirmînd forma 
bună manifestată în meciul cîștigat 
în fața redutabilei formații maghiare,

au loc ultimele meciuri ale turneului

Și in partida cu echipa Janow hocheiștii noștri au ratat o serie de ocazii 
favorabile, cum este aceea din fotografia noastră, loan Eerenczi singur cu 
portarul polonez nu a reușit să înscrie... (Foto 1. Mihăică)

Superioritatea

1. Bratislava
2. București A
3. București tin
4. Budapesta
5. Berlin
6. Janow

3 0 0
3 0 0
1 1 1

CLASAMENTUL

3
3
3
3,302
3 0 12
3 0 0 3

28: 4
20: 3
11:14a
13:25
3:13
6:20

6
6
3
2
1
0

tinerii noștri liocheiști au pus la grea 
încercare formația berlineză, silind-o 
eă depună serioase eiorturi pentru a 
putea obține acest meci nul. Ceea ce ne-a 
impresionat în mod deosebit de data 
aceasta a 5 st nu numai puterea de 
luptă a echipei noastre de tineret, ci 
și maturitatea ei, exprimată in mod 
plastic prin organizarea unor acțiuni 
omogene și cu mult simț tactic. Finali
zarea acțiunilor ofensive a lăsat însă 
de dorit ea constituind o problemă de 
rezolvat în viitor. In acest meci, imi- 
tîndu-i pe cei din prima echipă, ei au 
ratat numeroase ocazii chiar în situa
ții- în care vedeam parcă pucul odih- 
nindu-se în plasă. Nu putem trece 
cu vederea faptul că și de această 
dată portarul german Kolbe a făcut 
o paitidă excelentă, dovedindu-se a 
fi cel mai bun portar al acestui tur
neu. Meciul a avut uneori un caracter 
prea dur, nota fiind dată, în această 
privință, de jucătorii oaspeți.

Puternica echipă din Bratislava a 
avut în selecționata orașului Buda
pesta un adversar mai puțin dificil

decît ne am așteptat, 
jucătorilor cehoslovaci a fost și de 
această dată evidentă, scorul cu care 
s-a încheiat partida exprimînd clar 
diferența de valoare dintre cele două 
echipe.

Evoluția primei formații a Bucu- 
reștiului în compania echipei poloneze 
Janow, a însemnat din nou un motiv 
de satisfacție pentru publicul care a 
îndurat cu stoicism gerul pătrunzător 
și care s-a „încălzit" încurajînd frene
tic pe reprezentanții noștri. Hocheiș- 
tii echipei Bucureștiului s-au întrecut 
în a practica un joc bun, realizînd 
acțiuni de toată frumusețea. Am ad
mirat- acum nu numai vigoarea jocu
lui lor ci și finețea unor acțiuni co
lective care au derutat îndîrjita și a- 
tenta apărare poloneză. Interesan-t ni 
se pare de remarcat faptul căînulti-

storul cu care

Programul ultimelor două etape:
AZI

ora 10: București (tineret) — Bra
tislava; ora 17: Janow —■ Berlin; ora 
J); București A — Budapesta.

i 
MIINE

ora 10: București (tineret) — Ja
now;: ora 16: Budapesta — Berlin; 
ora 18: București A — Bratislava.k

mele 5 minute, atunci cînd tabela de 
marcaj arăta scorul de 
noastră a avut cîteva 
slăbiciune. Profitînd de 
dere a ritmului de joc,
înscris unicul lor gol, care a stricat 
golaverajul echipei noastre, răpindtt-i 
posibilitatea de a ocupa primul loc

8—0, echipa 
momente de 
această scă- 
polonezii au

TURNEUL INTERNATIONAL DE 
FOTBAL PENTRU JUNIORI

' VIAREGGIO 6 (Agerpres). —
In sferturile de finală ale turneului 

internațional de fotbal pentru juniori 
de la Viareggio s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate tehnice : Milano— 
R. C. Paris 2—1 ; Fiorentina—Rapid 
Viena 3—1 ; Partizan Belgrad—Samp- 
doria 3—0; A. S. Roma—Juventus To
rino 2—0.

Pentru semifinale s-au calificat e- 
chipele Fiorentina, Partizan Belgrad, 
Milano și A. S. Roma.
• La campionatele studențești de pa

tinaj viteză desfășurate la Celeabmsk, 
tînăr'.il patinator sovietic Nikolai Stel- 
baums a obținut o excelentă perfor
manță în proba de 5000 m, parcurgînd 
distanța îr? 8:03,3. Rezultatul său re
prezintă un record mondial pentru pa
tinoare de șer.

• La Dortmunid și Koln a« avut 'oc 
săptămîna trecută două interesan'e reu
niuni atletice pe teren acoperit. In 
proba de aruncarea greutății s-au în- 
tîlnit italianul S. Meconi și campionul 
european englezul A. Rowe. Primi 
oară a învins Meconi cu 17,92 m față 
de 17,25 cît a reușit Rowe. Două zile 
mai tîrziu campionul european și-a luat 
revanșa, aruneînd greutatea la 18,12 m. 
Meconi a obținut 17,98 m.

• Intî'nirea de box d’ntre reprezenta
tivele R.S.F.S.R. șl R. Cehoslovace des-

De peste hotare
fășurată la Leningrad s-a încheiat cu 
victoria gazdelor cu scorul de 9—1.

« In cadrul sferturilor de fina'â ale 
„Cupei campionilor europeni" la fotbal 
echipa belgiană Standard Club Liege a 
învins cu scorul de 2—0 pe campioana 
Franței, Stade de Reims.

® La Alma Ata continuă întreceri'e 
patinatorilor. Recent s-a desfășurat me
ciul Lf.R.S.S.—R.D.G., încheiat cu vic
toria gazdelor. Cu acest prilej cunos
cutul sprinter Evghenii Grișin a obținut’ 
pe 500 m 40,8 sec. — cea mai bună 
performanță mondială a sezonului.

• In prima ediție a „Cupei campio
nilor europeni" Ia baschet feminin Uni
unea S'ovietică va fi reprezentată ■ de 
echipa Dinamo Moscova. Baschetbalis- 
te-'e din capitala U.R.S.S. vor susține 
primul meci la 18 februarie în compa
nia echipei poloneze Akademik.

e Tînăra atletă sovietică Ludmila 
Jdanova a obținut la aruncarea greu
tății o performanță de 16,16 ni. Ea 
este cea de a 6-a atletă din U.R.S.S. 
care depășește granița celor 16 m 
această probă.

• In vederea celor două partide 
care echipa masculină de baschet 
R. Cehoslovace le va susține la

îu

pe 
a

21

în clasament. Pentru jocul prestat, 
toată echipa noastră merită felicitări. 
O mențiune specială pentru evoluția 
lui Csaka (cel mai bun de pe teren), 
Biro, Varga, lonescu, Sofian și Ta
kacs I.

Cicliștii romîni încearcă să se rea
biliteze în fața iubitorilor sportului cu 
pedale din țara noastră — aceasta 
este concluzia care se desprinde din 
citirea ultimelor telegrame transmise 
de agențiile de presă în legătură ou 
desfășurarea celei de a Vl-a ediții a 
„Turului Egiptului". Intr-adevăr, după 
ce în- prima etapă au pierdut teoretic 
șansa de a mai concura la primele 
locuri ale clasamentelor generale (in
dividual și pe echipe), cicliștii noș
tri și-au revenit în etapele următoare : 
în etapa a II-a Ion Vasile a ocupat 
locul II, iar în etapa a 111-a tot el a 
cucerit locul 6, Știrile primite după 
desfășurarea etapei a IV-a (Mima— 
Beni Suef, 125 km) sînt și mai fa
vorabile. ’Maestrul sportului Gabriel 
Moiceanu a obținut primul Ioc în 
această etapă, contribuind efectiv și 
la cucerirea primului loc în clasamen
tul pe echipe — în etapă — de către 
reprezentativa țării noastre. Firește, 
aceste vești sînt îmbucurătoare și de
notă că comportarea alergătorilor noș
tri în prima etapă a fost un accident, 
că valoarea lor este mult superioară 
celei pe care o 
mente generale 
lui".

De la Minia 
romîni au fost 
Ei au inițiat 
reușind să destrame plutoanele și să 
realizeze acțiuni decisive. Gu 35 km 
înainte de Beni Suef, Moiceanu —• 
talonat de alergătorul bulgar Bobe
kov — reușește să se desprindă de 
pluton.

Cei doi fugari aruncă în dispută 
torte resursele și obțin un avantaj 
de aproape 3 minute față de plutonul 
urmăritor. La Beni Suef, în fața unui 
public numeros și. entuziast, Moicea-

indică actualele clasa- 
ale „Turului Egiptu-

la Berci Suef rutierii 
principalii animatori, 
atacuri după atacuri,

nu trece primul linia de sosire, ur
mat la 5 secunde de Bobekov. Și cei
lalți alergători romîni s-au comportat 
la înălțime în această etapă: Șelanu 
locul 4, Zanoni locul 6 și Gh. Șer- 
ban locul 7. Ion Vasile a sosit la 40 
secunde de plutonul în care se aflau 
cei trei alergători romîni. Datorită 
avansului obținut de Gabriel Moicea
nu, reprezentativa R.P. Romîne a ocu
pat primul loc în etapa a IV-a.

Iată clasamentele etapei. Individual:
1. Gabriel Moiceanu 3h.46:30 (timp 
cu bonificație: 311.45:30) ; 2. Bobekov 
(R.P.B.) 311.46:35 (timp cu bonificație: 
3h.46:05) ; 3. Alexei Petrov (U.R.S.S.) 
311.49:10; 4. Aurel Șelarii; 5. Alexan
drov (R.P.B.) ; 6. Ludovic Zanoni; 
7. Gh. Șerban-Rădulescu — toți îtt 
același timp cu Alexei Petrov. Ion 
Vasile a fost cronometrat cu timpul 
de 3h.49:50; Echipe: 1. R.P. Romînă 
llh.24:50; 2. R.P. Bulgaria llh.24:55; 
3. U.R.S.S. Hh.27:30.

Clasamente generale. Individual: 1. 
Alexei Petrov (U.R.S.S.) 17h.20:Il j
2. Leofler (R.D.G.) la 1 min 30 sec j
3. Muller (R.D.G.) la 10:50; 4. Et- 
cenko (U.R.S.S.) la 11:20; 5. Alexan
drov (R.P.B.) la 11:25; 6. Amatuni 
(U.R.S.S.) la 12:42; 7. Ion Vasile la 
14:36;... 14. Aurel Șelarii la 24:27;._
16. Gh. Șerban-Rădulescu la 24:32;
17. Ludovic Zanoni la 26:22;... 20. G. 
Moiceanu la lh39:07. Echipe: I. R.D. 
Germană 5211.15:15; 2. U.R.S.S. la 5 
min 49 sec ; 3. R.P. Bulgaria la 37:07;
4. R.P. Romînă la 49:03 ; 5. Grecia j 
6. Republica Arabă Unită; 7. Irak.

Vineri a fost zi de odihnă iar as
tăzi se aleargă etapa a V-a pe ruta 
Fayoum—Ghiza (130 km).

„CUPA TINERETULUI" LA SCHI

Reprezentant» R.P. Romîne au dominat cursa de slalom uriaș
A Gh. Bălan pe primul loc A întrecerile continuă astăzi și mîine

POIANA STALIN 6 (prin telefon 
de la trimisul nostru). Cu puțin timp 
înaintea cursei de slalom uriaș, care 
avea să inaugureze -concursul inter
național de schi „Cupa Tineretului1*, 
concurenții romîni și străini, antre
norii și tehnicienii erau în mare fier- 
bere ; concurenții discutau, își întoc
meau planul de bătaie, cercetau cit 
atenție schema porților care marcau 
pîrlia Sulinarului. Și toți, dar absolut 
toți erau emoționați. Tinerii schiori 
romîni se întreceau cu alți tineri re
prezentanți ai schiului din.tr-o serie de 
țări cu o veche și puternică tradiție 
în acest sport ; R. P. Polonă, R. D. 
Germană, R. P. Bulgaria. Concurenții 
maghiari dovediseră și ei la antrena
mente o bună pregătire și mult curaj. 
Concursul se anunța destul de dificil 
pentru sportivii noștri. Arătînd însă o 
tehnică modernă, temeinic însușită 
atacînd în modul cel mai economic 
cele 66 de porți și, mai ales, dove
dind multă ambiție pentru a ne re-

și 24 februarie la București, federația 
de specialitate din Cehoslovacia a al
cătuit următorul lot de jucători : To- 
maisek, Tetlva, Konckny, Battmruk, 
Sip, Kasper, Pokorny, Krivny, Kon- 
veka, Lukasy.

• Tradiț'onalul turneu de șah de 
la Bewerjwike a luat sfîrșit cu victo
ria tînărului mare maestru islandez 
Olafsson, care a totalizat 7’/2p. din 
9 posibile. El a lăsat în urmă cu 2 
puncte pe Eliskases, clasat al 2-lea. 
Urinează Donner 5 p., Toran, Van 
Scheltinga, Barendrecht, O’Kelly 4*/2 p. 
Larsen 4 p., Van den Berg 3 p. și Lan- 
geverg 2 p. Turneul feminin a revenit 
olandezei Heemskerk cu 7 p. din 8 
urmată de Chaude de Silans Gl/2p- 
și Langosz- 5 p.

a In orașul Tzitziksra a început 
campionatul de hochei al R. P. Chi
neze la care iau parte 11 echipe din 
Pekin, Tiantz’an, Ghirin, Harbin ș.a. 
După primele trei etape conduc ho- 
cheiștii din Harbin, care au cîștigat 
toate partide'e susținute.

® Recent un grup de. aipiniști, al
cătuit din 54 profesori și studenți ai 
Institutului Geologic din Pekin, a e- 
fectuat o ascensiune pe piscul „1 Iulie" 
(5200 m) în masivul muntos Tzilian. 
........................... t Și 10 fete, 

efectuarea 
cercetări geologice

prezenta cu cinste țara, schiorii ro
mîni au făcut o veiritabiilă demon
strație și au cucerit în mod detașat 
primele 9 locuri. Tinerii noștri schiori 
au dovedit că au muncit 
riozitatca în perioada 
lucrînd temeinic pentru 
îmbunătățire a 
de laudă se cuvin 
Coliban și Marin 
și conducătorului 
Berindei,

Gh. Bălan este 
de slalom uriaș, 
vreme prielnică, cu 
pe un traseu foarte pretențios (lun
gime 2.400 m, diferență de nivel 
650 m, 66 porți cu o zăpadă la fel 
de bună pentru toți concurenții).

In momentul în care i s-a dat star
tul, cei mai buni timpi îi înregistraseră 
K. Gohn 2:45,8 și C. Tăbăraș 2:48,5. 
Bălan a făcut. însă, o cursă de toată 
frumusețea, atacînd în plină viteză 
toate porțile, și a înregistrat 2:45,5, 
timp cu care a cucerit primul loc. 
Și în această cursă întîietatea a fost 
decisă pe „zidul mare**, unde încli
nația pîrtiei scflicită concurentului 
numai pregătire 
și foarte multă

Concurenții din 
Germană, R. P. 
Ungară au făcut 
a se clasa cît mai bine. In general,

cu toată se- 
pregatitoare, 
permanenta 

lor. Cuvintetehnicii
și antrenorilor Iofti 
Niculescu. precum 
lotului prof. Ion

cîștigătorul cursei 
desfășurată pe o 
cer senin și ger,

nu
citehnică și curaj, 

atenție.
R. P. Polonă. R. 
Bulgaria și R. 
tot posibilul pentru

D. 
P.

ei alt arătat că posedă elemente teh
nice moderne, dar insuficient însușite 
pentru a putea face față unui 
atît de pretențios cum este 
pe Salin arul.

Qlasa mentill: 1. Gh. Bălan 
2. K. Gohn 2:45,8; 3. O. Tăbăraș 
4. M. Bucur 2:50,7 (toți din 
R.P.R. I) ; 5. N. Iovici 2:51,0;
I. Zangor 2:52,0; 7. II. Hanich
2:54,6; 8. P. Clinei 2:55,0 (toți din 
echipa R.P.R. II). 9. I. Vintilă (re
prezentativa regiunii Stalin) 2:58,7; 
10. P. Luszendorf (R.D.G. I) 2:1 r~ ~ ■
II. V. Ilarzer (R.D.G. II) 3:C ,
12. A. Bătușaru (reprezentativa re
giunii Stalin) 3:06,0; 13. A. Kalma- 
nov (R. P. Bulgaria) 3:07,0; 14. I. 
Bulgărea (reprez. reg. Stalin) 3:10,6; 
15. I. Nestler (R.D.G. I) 3:12,0; 16. 
.1. Kinzel (R.D.G. I) 3:12.4; 17. Gh. 
Nemeth (R.P.U.) 3:14,0; ‘ ”
Ludwig (R.D.G. I) 3:14,2;. 19. 
Boțov (R.P.B.) 3:15,0 ; 20. ' ' 
(repirez. o'raș Sinaia) 3:15,7.

In clasamentul pe echipe, 
mufl loc se află reprezentativa 
cu 1,67 pct. urmată de R.P.R. II și 
de reprezentativa regiunii Stalin.

întrecerile de schi din cadrul! „Cupei 
Tineretului" continuă sîmbătă cu 
proba de slalom special în Kantzer 
și duminică cu cursa de coborîre [>e 
Pîrtia Lupului.

D. STANCULESCU

traseu 
cel de

2:45,5 ;
2:48,5; 
echipa 
‘ 6.

18. H.
T. 

I. Bacă

pe pri-
R.P.R. I

Campîcuiatul de șah al U. R. S. S.
alFinala campionatului de șah 

U.R.S.S. se apropie de sfîrșit.
Runda a XVI-a a programat cîtova 

întîlniri decisive între fruntașii clasa
mentului. în momentul cînd s-a așe
zat la masa de joc Petrosian era de 
acum liderul clasamentului, deoarece 
Lutikov anunțase că cedează 
întreruptă în runda VH-a. 
maestru și-a mărit avansul 
urmăritori învingîndu-1 și pe 
Keres a cîștigat la Korcinoi,

Printre aipiniști au fost 
Scopul expediției a fost 
unor importante ( 
îrj acest masiv muntos.

partida 
Marele 

față de 
Furman. 
Holmov 

la Gheller, Poîugaevski la Taimanov. 
Partidele Lutikov—Nikitin, Gufeld— 
Bronstein și Krogius—luhtman s-au 
terminat remize.

O luptă grea s-a dat între marii 
maeștri Tal și Spasski. întreruptă după 
cinci ore de joc cu un mic avantaj 
de partea lui Tal, partida a fost re
luată a doua zi. Dar, în patru ore. 
Tal nit a reușit să-și realizeze supe
rioritatea și înfîlnirea s-a întrerupt a 
doua oară. In celelalte partide între-

rupte Lutikov a cîștigat la Vasiukov, 
Tal la Gurghenidze, Nejmetdinov la 
Bronstein, Korcinoi la Gheller și Tai- 
manov la Iuhtaian. Intîlnirile Aver
bach—Gufeld și Nikitin—Keres au fost 
remize.

In felul acesta după 16 runde PE
TROSIAN conduce cu autoritate, 
avînd 12 p. și Liind singurul jucător 
neînvins al turneului. Singurul care 
are șanse să se apropie la o jumătate 
de punct de fruntaș este Tal în ipote
za'că va cîștiga întreruptele cu Va
siukov și Spasski. In clasament ur
mează: 2—3. Spasski (1), Taimanov 
10 p. ; 4—7. Tal (2), Keres, Hofanov, 
Po'iigaevski 9*/2 p. ; 8. Lutikov 9 p.; 
9. luhtman 8 p. ; 10—11. Gheller, Kor
cinoi 7'/z p.; 12—14. Averbach (2), 
Gufeld, Bronstein 7 p. ; 15. Furman 
6 p. ; 16—17. Gurghenidze, Krogius 
5% p. (1); 18—19. Vasiukov (3), Ni
kitin 5 p. ; 20. Nejmetdinov (2) 4 p.


