
ițiți în pag. a IV-a

(Unele aspecte (
tale desfășurării <
J învățămîntului’
J politic de mase’
? U. C. F. S.
li 4

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînd

ANUL XIV—Nr. 3355 Marți 10 februarie 1959 * pagini 23 bani

Turneul internațional de volei din Capitală începe joi
Joi va începe în sala Floreasca din 

Capitală a Vll-a ediția a „CUPEI 16 
FEBRUARIE" la volei. întrecerea de 
anul acesta are un caracter deosebit: 
pentru prima dată vor lua „startul" 
și echipe străine. Este vorba de for
mațiile masculine și feminine repre
zentative ale cluburilor feroviare din 
R. Cehoslovacă. Echipele Lokomotiv 
Praga (denumire sub care vor evolua 
formațiile cehoslovace în acest turneu) 
sînt alcătuite dintr-o serie de jucă
tori și jucătoare de certă valoare și 
sînt clasate pe locuri fruntașe în 
prima categorie a campionatului res
pectiv.

Programul inițial a suferit unele 
modificări. Astfel, meciurile nu se vor 
mai desfășura, așa cum s-a anunțat 
anterior, în sala Giutești, ci la Flo

reasca. Joii, de la ora 18, după ce va 
avea loc festivitatea de deschidere a 
întrecerilor, se vor disputa meciurile: 
Lokomotiv Praga—Dinamo (f), Lo
komotiv Praga—Dinamo (m) Rapid— 
Cetatea Bucur (m). In aceeași zi, la 
ora 15, în sala Giulești. va avea loc 
partida feminină Rapid—Combinatul 
Poligrafic București. Sîmbătă toate 
jocurile se vor disputa în sala Flo
reasca începînd de la ora 15,30: 
Rapid—Dinamo (f), Lokomotiv Praga-
C. P.B (f). Rapid—Dinamo (m). Lo
komotiv Praga—Cetatea Bucur (m). 
Duminică, sala Floreasca, de la ora 
8: C.P.B.—Diinamo (f), Lokomotiv 
Praga—Rapid (f), Cetatea Bucur—
D. inamo (m). Lokomotiv Praga—Ra
pid (m).

Întrecerile de sabie sini foarte spectaculoase. Iată, in fotografie, un 
aspect din turul campionatului pe echipe desfășurat cu un cui in urmă în sala 
Leul din Capitală.

Concurs studențesc de schi în Bucegi

trecute 51La sfîrșitul săptămânii 
din cei 90 de studenți fruntași clujeni 
care își petrec vacanța în Bucegi. la 
cabana Babele, au luat parte la un 
concurs de schi dedicat zilei de 16 
Februarie. întrecerile au beneficiat 
de un timp admirabil și s-au desfășu
rat pe pîrtii'e din apropierea cabanei 
Canaiman avînd înscrisă în pro
gram o singură probă, coborârea, atit 
pentru băieți cât și pentru fete. Două

Numeroase întreceri comemorative la Cluj
(Voința) a obținut cel mai bun punctaj 
(35,02), în urma calității evoluțiilor 
sale, cucerind în același timp cele mai 
multe aplauze din partea spectatorilor. 
Seria competițiilor comemorative con
tinuă.

frumoase cupe, 
„Babele" 
tată cele mai bune rezultate: băieți ;
1. Gheorghe Horvath (Bolyai); 2. 
Dan Macovei (I.M.F.) ; 3. Francisc 
Sido (I.M.F.) ; 4. Ion Macrea (Balbeș): 
fete; 1. Renatte Paulini (Babes);
2. Lucia Felea (Babeș) ; 3. Emma 
Ludwig (Babeș); 4. Crista Kremmer 
(Babeș).

„16 Februarie" și 
au răsplătit pe învingători.

Sportivii din localitate cinstesc prin 
noi competiții ziua de 16 Februarie. 
Duminică, de exemplu, fotbaliștii mai 
multor asociații s-au întrecut în me
ciuri urmărite cu mult interes de 
către amatorii de sport clujeni. Astfel, 
G.F.R. II a învins Poligrafia cu 1—0 
(0—0) iar prima echipă a ceferiștilor 
clujeni a dispus de Voința cu 2—1 
(2—0). La hochei pe gheață formația 
feroviarilor a întrecut reprezentativa 
de tineret a Științei cu 16—8 (6—5, 
3—0, 7—3). iar la volei formația fe
minină Știința a depășit în 4 seturi 
pe Progresul: 3—1 (15—5, 13—15, 
15—5, 15—8). In fine, tot la sfîrșitul 
săptămânii trecute echipele feminine 
de gimnastică ale Rapidului și Voinței 
6-au întâlnit în cadrul unui meci oare 
a revenit cu 189,15—186,44 sportivelor 
feroviare. La individual Ileana Babici

R. FLSCM — coresp. regional
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„CUPA ORAȘELOR" 
ia scrimă

Activitatea internă de scrimă 6e 
inaugurează mîine prin între :erila 
pentru „Cupa Orașelor" (tineret). 127i 
trăgători și trăgătoare reprezentînd 
orașele Sibiu, Craiova, Garei, Timi
șoara, Lugoj, Arad,. Ploești, Cluj, Tg. 
Mureș, Cărei, Oradea și Bucu- 
rești vor fi prezenți la aceas
tă importantă competiție care se 
va desfășura în cele două săli de 
sport ale Complexului sportiv ai tine
retului din Capitală.

„Cupa Orașelor" se organizează la 
toate cele patru arme: floretă fete, 
floretă băieți, sabie și sipadă. Disputa 
pentru cucerirea trofeului se anunță 
foarte echilibrată. După cum se știe, 
anul trecut „Cupa Orașelor" a fost 
cucerită de echipele orașului Bucu
rești, care au acumulat cel mai mare 
număr de puncte. De data aceasta 
însă sarcina reprezentativelor bucu- 
reștene este mult îngreunată de faptul 
că și celelalte orașe aduc în întreceri 
echipe valoroase, omogene. Așa de 
exemplu, în echipa feminină a orașu
lui Cluj, va evolua campioana țării 
noastre, Olga Orban. Ea are ca par
teneră de echipă pe Iudith Kapdebo, 
o trăgătoare cu multă experiență de 
concurs. Tot în echipele Clujului vom 
putea urmări pe valorosul sabrer Ni« 
oolae Gliilezan — fost campion al 
țării la juniori — și pe Adalbert 
Gurath, o autentică speranță a spadei 
românești. Din echipa ploeștenilor re
ținem numele spadasinului Gh. Lăti- 
doiu, iar din formația Capitalei pe 
Tănase Mureșan — Campion al R.P.R. 
pe anul 1958 >la floretă, Sorin Poenani 
— component al echipei masculine 
de floretă campioană a țării.

Concluzii la o anchetă

Pe marginea răspunsurilor primite 
la ancheta Handbal în 7, sau în 11?

Nu de mult, ziarul nostru a inițiat 
anchetă cu titlul: HANDBAL IN 

SAU IN 11 ?, cu scopul de a da po-
o
7 
sibilitate maselor de iubitori ai hand
balului, precum ș| tehnicienilor din 
țara noastră să-și aducă contribuția 
la rezolvarea unor probleme legate 
de buna desfășurare a activității în 
aceste două sporturi. Ancheta a stîrnit 
un larg ecou. De altfel, alături de 
numeroși tehnicieni, la anchetă au 
răspuns și foarte multi cititori ai

ziaruhij. spectatori, activiști din a- 
sociațitle sportive etc.

Majoritatea celor care au răspuns 
la anchetă au ținut să sublinieze 
faptul că handbalul în 7 este astăzi 
un sport cu frumoase perspective de 
dezvoltare și că, avînd în vedere a- 
cest lucru, consideră încă nesatisfă
cător felul în care este organizată 
această activitate. De pildă, se arată 
— și pe bună dreptate — că în timp 
ce handbalului în 11 îi sînt rezervate

s-au comportat ho- 
fdarte maire progres 

față de turneuil internaționali de anul 
trecut. Acest fapt se explică în primul 
rând prin continuitatea în pregătirea 
pe gheață, continuitate asigurată de 
existența patinoarului artificial „23 
August". Aceasta a .permis nu numai 
îmbunătățirea pregătirii fizice gene
rale și speciale a jucătorilor noștri, 
ci și creșterea calității patinajului, 

-element primordial în acest sport.
> © Ultimul meci susținut de echipa 
(București A în compania Bratislavei 
>a căpătat proporțiile unui adevărat 
(derbi, dat fiind faptul că ambele for- 
Gmații se prezentau neînvinse pînă 
5atunci. Relatarea acestui meci am 
îfăcut-o în numărul nostru de ieri. 
(Ceaa ce vrem să vă prezentăm as- 
ităzi, sînt câteva aspecte cifrice, foarte 

întreprinderea Mătasea roșie din Cisnădie are o echipă de «grăitoare despre această întîlnire. ca 
handbal în categoria B. Când se fac deplasări, șirul detegaților «și despre întreg turneul.
care vor să însoțească echipa este interminabil. Și nu .poți lua Si' jn meciul București A_ Bratislava»
pe unul și lăsa pe altul că — deh ! — rî-i -~c: —! —J-! « - ■ -
sau mai mari... (După o corespondență trimisă de 
Grețu).

1 Timp de cinci ziile capitala țării 
noastre a găzduit o frumoasă între
cere internațională la care au parti
cipat echipe de hochei pe gheață din 
mai multe țări. Victoria a revenit în 
mod firesc formației celei mai valo
roase, echipei din Bratislava, care 
corfi.rmînd clasa ridicată a hocheiului 
cehoslovac și-a impus superioritatea 
do-a lungul întregului turneu. Sur-

prinzătar de bine 
cheiștii noștri, în

lunile de primăvară, vară și toamnă, 
handbalul în 7 trebuie să-și desfă
șoare activitatea numai iarna. Foartx 
mulți tehnicieni și, în special, pro» 
fesorii de educație fizică și-au mani» 
testat dorința ca și în lunile de vară 
să se organizeze întreceri de handbal 
în 7. O bună parte din cei ce au 
răspuns la anchetă au venit chiar ou 
soluții privind organizarea viitoare a 
calendarului competițional. în sensul 
că au propus ca primăvara și toamna 
să se joace handbal în 11, iar vara 
și iarna handbal în 7.

Strâns legată _de felul de organi
zare a activității este și 
specializării jucătorilor. Se 
întrebarea dacă, folosind 
din alte țări, forul nostru 
litate trebuie să intervină 
ca să nu permită jucătorilor de hand
bal în 11 să joace și handbal în 7 
și invers. Considerăm că o asemenea 
măsură ar fi prematură, 
în 7 dtn țara noastră nu 
îneă o dezvoltare atât de 
teu ca să se poată face 
distinctă între jucători. Dar asta nu 
înseamnă că lucrurile trebuie lăsate

problem» 
naște aci 
experiența 
de specia
lii sensul

Handbalul 
a cunoscut 
mare pen- 

o separare

(Continuare fa pag. 7-a)9

sînt atâția șefi mai mici «echipa cehoslovacă a șutat de 56 ori 
„ Constantin «12 pO3rt;i (22+12+22) înscriind 8 

’(goluri, în timp ce echipa noastră a 
kfăcut acest lucru doar de 30 de ori 
1(8+14+8), maroînd «,2 goluri, ceea 
ree araită — cu aproximație — că 
(cehoslovacii dim 7 șuturi au înscris 
to dată, iar hocheiștilor noștri le-a 
trebuit 15 șuturi pentru a realiza, a- 
celași Lucru.

• In timpul acestui meci arbitrii au 
fluierat 13 ofsaiduri, de
2) echipa ndastră și de
3) pe cea a Bratislavei;
5 pase peste 2 linii : 2 
echipa noastră și 3 . ,
cehoslovaci și au întrerupt de 10 ori 
jocul pent.-* degajare 
(1+2+2) București și 
Bratislava.

© Ln cele 15 jocuri 
au fost marcate 137 de goluri, ceea 
ce înseamnă în medie, 9 goluri de 
meci. Cele mai multe puncte le-a înscis 
formația din Bratislava, oare — de 
adtfefl — a primit și cele mai puține 

de handbal; — Cc-o să ne facem, că au plecat suporterii fără noi ?„. (((4/ :6). Interesant de remarcat esteEchipa

și faptul că cele mai multe goluri 
le-a primit selecționata orașului Bu
dapesta (41). iar formația poloneză 
Janow a înscris cele mai puține (12).

Cele mai mari scoruri le-a realizat 
Bratislava (14—2 cu Budapesta și 
11—0 cu București-tineret).

• In clasamentul golge terii or, pri
mul loc a Tost ocupat de jucătorul 
cehoslovac Valach care a înscris 10 
puncte. El este urmat de: Lorincz 
(Budapesta) 8; Stano (Bratislava) 
7; Szabo I (București A),. Skoda Și 
Zabojnik (Bratislava) eîte 6; Takacs
II (București-tineret) Doilezal (Bra- ♦♦♦♦♦♦
«slava), Steingruber (Beran) «te 5;-- 
Biro (București A), Gaibris (Bratis-" 
lava) și Zsima (Budapesta) c.îte 4;"’ 
Takacs I, Nagy, Szabo II, Ferenczi" 
(București A), Cazan I (București-d 
tineret) și Gawliczek (Janow) câte-" 
3. Interesant este că 12 jucători au" 
înscris eîte 2 goluri, iar alți 25 eîte-. 
un singur gol. j "

® Cele mai eficace linii de atac au--, 
fost: Stano, Gabris, Valach (Bra-jj 
tislava) 21 goluri înscrise; Kordiak,--. 
Zabojnik, Skoda (Bratislava) 14 go-" 
luri ; Lorincz, Zsima, Zsdtva (Buda--- 
pestă) 13 goluri; Szabo I, Ferenczi," 
Szabo II (București A) 12 goluri;-. , . . .
Biro Nagy, Takacs I (București A) --Cluj intîlnirea internațională de hochei 
și Cazan II,’Gazan I. Takacs II (Buca-*"" n,.i
rești-tineret) câte 10 goluri.

HOCHEI PE GHEAȚĂ
O Axi, meci Internațional la Cluj

Azi are loc pe patinoarul Știința din

6 ori (2+2+
7 ori (3+1 + 
au sancționat
(1+0+1) la 
(0+1+2) la

interzisă: 5 
5 (1+2+2)

ale turneului

țpe gheață dintre echipele Știința Cluj 
v....... ......,__ _ ____ --șî Janow (formația care a participai
• Este curiotscut faptul că în ho- - - turneul internațional ,,Cupa Pucit- 

-. resti“)-cheiul pe gheață modern un rol activi 
în atac îl au și perechile de fundași. 
Fie prin contraatacuri, fie prin pu--- 
ternice șuturi de la distanță, ei mar--- 
chează goluri care de multe ori a-, 
tîrnă greu în balanța victoriei. Lată; 
motivul pentru care ni s-a părut sem
nificativ să întocmim un clasament, 
după golurile marcate, al liniilor de

ROMEO VIL AR A
CALIN ANTONESCU

(Continuare in pag. 6)

VOLEI
• Sportivii romîni participă la 
campionatele europene fero

viare.

■ ■ In a doua jumătate a lunii iulie vor 
) lovea loc la Moscova campionatele ea< 
- -ropene feroviare de volei. La această 
. -competiție (care se organizează numai

'.pentru echipele masculine), va lua par- 
j și formația reprezentativă de volei
■ -a feroviarilor din R. P. Romînă.
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Promovarea elementelor tinere
Liectiv principal

. -

sport la sate: Din cîteva asociații sportive...

marginea plenarei clubului Metalul M. 1, G.
M.l.G. 

și-ar
In 

a mă-

4-

Metalul M.l.G.

se arată în da-

Zilele trecute, sala de festivi
tăți a Ministerului Industriei Grele 
din Calea Victoriei devenise neîn
căpătoare. Numeroși sportivi, an
trenori, activiști sportivi, aparți
nînd clubului Metalul M.l.G. din 
Capitală s-au adunat pentru a dez
bate în ședință plenară activitatea 
clubului lor pe anul 1958.

Primul punct de pe ordinea de 
zi, în jurul căruia s-au purtat de 
altfel și cele mai însuflețite discu
ții a fost darea de seamă asupra 
activității clubului pe anul 1958, 
citită de tov. Savu Spătaru, secre
tarul clubului

...„Constituit la 23 aprilie 1958 
prin adeziunea voluntară a asocia
țiilor sportive 
rea de seamă — clubul a devenit 
exponentul activității sportive de 
performanță din întreaga industrie 

j “ grea a orașului București...“ 
•- Sînt cunoscute frumoasele suc- 
" cese obținute în cursul anului tre- 
«- cut de către sportivii clubului Me-

- talul M.l.G. Parte din acestea, re- 
ț țTevate și în darea de seamă, s-au 
“ ‘ datorat în bună măsură sprijinu- 
i ■ lui deosebit pe care clubul l-a pri- 
” mit din partea oonducerii ministe- 
-- ndui. In continuare s-a arătat că 
" în fața clubului au stat obiective
- - importante cum ar fi „asigurarea 
" ~ cadrelor de rezervă necesare îm-

prospăturii echipelor noastre re- 
prezentative", „formarea unei bu-

- ’ ne educații în rîndnrile sportivilor 
• - clubului, necesară atît în procesul 
’’ de producție cît și pe terenul de 
*- sport“.
" A reușit acest lucru clubul Me- 
-■ talul M.l.G. în care activează azi 
"peste 550 sportivi?

La această întrebare, discuțiile 
" purtate au apreciat că, în general, 
-- rezultatele obținute de sportivii 
" clubului Metalul în cursul anului 
-- 1958 sînt satisfăcătoare. In ca- 
" drul consiliului de conducere al 
«► clubului există tendința șănătoa- 
" să de a menține și întări legătu- 
«► rile cu asociațiile sportive din în-

însemnări
In aceste zile, în asociațiile spor

tive din raionul Tirgu Mureș sînt în 
plină desfășurare întrecerile Sparta
chiadei de iarnă a tineretului. Ele 
au angrenat toate cele 58 asociații 
sportive din raion, cuprinzînd 5040 
membri ai U.C.F.S. In momentul de 
față în întreg raionul Tg. Mureș se 
desfășoară întrecerile fazei pe asocia
ție. Printre asociațiile fruntașe se 
numără: „Voința" din satul Troița cu 
180 tineri participanți, „Nirajul" din 
comuna Miercureal-Niraj, cu aproxi
mativ 500 participanți etc. Zilele tre
cute, cînd ne-ain abătut pe la sediul 
asociației din această comună, între
cerile sportive erau în toi. La cele 12 
mese de șah ca și la cele de tenis, 
zeci de participanți își disputau cu 
dîrzenie întîietatea. Pe de altă parte, 
dealurile din împrejurimile comunei 
sînt zilnic animate de schiorii care 
se întrec în cadrul Spartachiadei. Din 
asociație fac parte membri ai G.A.C., 
S.M.T., cooperativelor meșteșugărești 
și elevi ai școlii medii din localitate. 
Lucruri bune se port spune și despre 
activitatea sportivă din satul Curteni, 
complet colectivizat. In asociația spor
tivă de aci activează 93 membri ai 
U.C.F.S. In cadrul acestei asociații își 
desfășoară munca următoarele secții 
pe ramură de sport: de șah, trîntă, 
volei și tenis de masă.

O adtă asociație sportivă cu care 
raionul se poate mîndri este „Voința" • 
Secăreni, care are 161 membri 
U.C.F.S. Asociația sportivă din a- 
ceastă comună a cîștigat fanionul 
consiliului raional U.C.F.S. pe ulti
mul trimestru al anului 1958.

★
In vederea asigurării unor cît mai 

bune condiții materiale de desfășura
re a întrecerilor Spartachiadei, consi
liul raional a repartizat asociațiilor 
sportive din raion 20 perechi schiuri 
și 2 haltere. Pentru îndrumarea aso
ciațiilor, consiliul raional tipărește 
lunar un buletin, cuprinzînd instruc
țiuni referitoare la organizarea dife
ritelor manifestații sportive, metode 
eficiente de muncă ilustrate cu exem
ple concrete, precum și clasamente a- 
le diferitelor întreceri. De asemenea, 
buletinul mai cuprinde o pagină de 
caricaturi.

O altă acțiune pozitivă a consiliu
lui raional a com-titnit-o organizarea 
.„Duminicilor sportive" în satele ralo- 

treprinderile 
fără 
putea 
munca 
iestriei

aparținînd 
clubul nu 
activitatea.

«•

Cine-i mai puternic? Cu puțin timp înainte de a începe întrecerea, doi 
tineri din comuna Valea Dragului își încearcă puterea.

de care 
duoe 
de perfecționare 
sportivilor clubul Me

talul M.l.G. a fost sprijinit de nu
meroși președinți de asociații 
sportive ca Nicu Petre (Titanii 23 
August), Gh. Bădulescu (M(G), 
M. Enescu (IREB.) ș.a., care au 
îndreptat spre secțiile pe ramură 
de sport ale clubului numeroși ti
neri talentați, descoperiți în com
petițiile de masă. O adevărată pe
pinieră pentru secțiile de perfor
manță ale clubului o constituie 
centrele de tineret în cadrul că
rora își desăvîrșesc pregătirea 
peste 280 tineri care provin. în ma
rea lor majoritate, din școlile pro
fesionale ale M.l.G. Multe din a- 
ceste centre de tineret care func
ționează pe lîngă asociațiile spor
tive aderente la club au dat miș
cării noastre sportive o seamă de 
tineri cu multe posibilități de dez
voltare ca Stefan Bejan, Teodor 
Lucian, Al. Jimubete (box), Greiff 
și Casasovici (baschet). Doina Cio- 
lacu (canotaj) etc. Darea de sea
mă a relevat în continuare faptul 
că consiliul de conducere al clubu
lui acordă o atenție deosebită 
muncii de educare a sportivilor, 
fin loc important în munca de e- 
ducare a sportivilor îl constituie 
participarea acestora la Tnvăță- 
mîntn.l politic. Trebuie evidențiat 
faptul că marea majoritate a spor
tivilor de la clubul Metalul s-au 
încadrat în diverse forme de învă- 
țămînt. Excepție fac doar sportivii 
din secția scrimă (antrenor Ion 
Ponescu) care nu participă la nici 
o formă de învătămînt. Nu încape 
îndoială că conducerea clubului 
va lua măsurile cuvenite pentru a 
imprima în rîndttrile tuturor spor
tivilor de la Metalul dorința de a 
învăța și de a se pregăti temeinic 
pentru a apăra cu cinste culorile 
clubului.

■- .

din raionul
nului, cu ajutorul asociațiilor sporti
ve din raionul și orașul Tg. Mureș. 
Cu acest prilej s-au făcut demonstra
ții sportive constînd din întreceri de 
schi și săniuțe pe dealurile din împre
jurimi, la care au asistat numeroși

■
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■:c ■
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Tenisul de masă este un sport larg răsplndit printre membrii asociații
lor sportive sătești din raionul Tg. Mureș, care participă — așa cum se vede 
în fotografia noastră — în număr mare la întreceri.

(Foto: I. Mihăică)

luminarea noilor carnete 
al U. C. F. S. ia Oradea

Pentru înmînarea noilor carnete de 
membru al U.GF.S. în lumina îndru
mărilor date, în cadrul regiunii Ora
dea consiliul regional U.C.F.S. a luat 
următoarele măsuri: în ziua de 28 
ianuarie toți președinții consiliilor ra
ionale U.C.F.S. au participat la un 
instructaj alcătuit pe baza instrucțiu
nilor Consiliului General 
Membrii biroului regional 
au fost repartizați pe lîngă fiecare 
raion pentru a controla și îndruma 
acțiunea de distribuire a noilor car
nete. Un număr corespunzător de ac
tiviști obștești și membri ai consiliilor 
raionale U.C.F.S. vor pleca în raioane

U.C.F.S.
U.C.F.S.

Nu trece o zi fără ca în mulțimea de 
scrisori care ne sosește la redacție 
să nu fie și cîteva oare ne aduc vești 
despre frumoasele rezultate obținute 
in munca asociațiilor sportive de la 
sate. Înființarea de noi secții pe 
ramură de sport, organizarea în nu
măr din ce in ce mai mare a „Dumi
nicilor sportive", creșterea bazei ma
teriale prin amenajarea unor baze 
sportive simple și prin procurarea de 
material și echipament sportiv, precum 
și succesul de care se bucură com
petițiile de mase sînt noi mărturii ale 
continuei dezvoltări pe care o înre
gistrează sportul în satele patriei noas
tre. Cele cîteva vești pe care le publi
căm mai jos sînt și ele mărturii ale 
acestei rodnice activități, ale creșterii 
și întăririi muncii sportive din cadrul 
asociațiilor sătești.

DUMINICILE SPORTIVE — MIJLOC 
DE POPULARIZARE A SPORTULUI

In regiunea Baia Mare a devenit 
acum un obicei ca tineretul sătesc să 
participe duminică dimineața la dife
rite manifestații sportive sau la de
monstrații cu caracter propagandistic. 
De curînd, cu sprijinul asociațiilor 
sportive . de la orașe, .în comu
nele Budești, Nona de sus, Să- 
pința și Cîmpul'ting pe Tisa aiu

Tg. Mureș
țărani muncitori Succesul acestor în
treceri sportive, datorat în cea mai 
mare măsură activității rodnice a 
consiliului raional U.C.F.S. Tg. Mu
reș, constituie un exemplu demn de 
urmat. I. MI HAI CA 

-■
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unde vor organiza și îndruma această 
acțiune, (Iliie Ghișa — coresp.).

In seara zilei de 29 ianuarie în sala 
clubului C.F.R. s-au distribuit primele 
carnete de membri ai U.C.F.S. spor
tivilor din cadrul asociației Rapid O- 
radea. Tov. Gh. Borza, președintele a- 
sociației sportive Rapid, a înmînat 
primele carnete activiștilor fruntași : 
1. Hodisan, T. Badea, M. Căvăjdan, 
1........................... ”Michel, Irma Kiss, St. Keresteș etc.

(E. Bordan-coresp)

luminarea noilor carnete de mem
bru al U.C.F.S. a constituit un eve
niment important pentru sportivii din 
orașul Brăila. La asociația sportivă 

avut loc Duminici sportive la care 
au participat sute de țărani muncitori. 
Spre exemplu, echipa de box a asoci
ației sportive Tisa din Sighet și cică 
de lupte clasice a școlii sportive de 
tineret din același oraș s-au deplasat 
în comunele Rona de sus și Budești, 
unde Ia căminele culturale, în fața a 
numeroși spectatori, au făcut intere
sante și instructive demonstrații.

Organizarea Duminicilor sportive a 
cunoscut o deosebită amploare în ra
ionul Somcuța Mare, tinde într-un timp 
relativ scurt au fost vizitate comune 
ca Recea, Ardusat, Satulung, Băița 
și altele. De asemenea, astfel 
de manifestații sportive se organi
zează ou regularitate și în centrele 
miniere din regiune, cum ar fi Baia 
Sprie, Strîmbu-Băiuț, Baia Borșă, 
Răzoare, Herja, Valea Borcut.

★

De un frumos succes s-a bucurat 
„Duminica sportivă" organizată nu 
de mult în comuna Văliug, ra
ionul Reșița. Ou .acest prilej s-an 
disputat întreceri de atletism, haltere, 
trăită, șah și schi. Primul loc în con
cursul de șah a fost ocupat de țăranul 
Ion Scînteie, iar la întrecerile de hal
tere și trîntă s-a făcut remarcat țăra
nul Miron Crăiniceanu.

„VICTORIA" BOGDANEȘTI, O 
ASOCIAȚIE SPORTIVA FRUNTAȘA

In raionul Birlad și chiar în întreaga 
regiune Iași sînt binecunoscute astăzi 
succesele obținute de sportivii asocia
ției Victoria din Bogdăneștij. Spre

A trecut mai bine de o lună de 
zile de la începerea primei etape a 
marii competiții de masă, Spartachia- 
da de iarnă a tineretului. Rezultatele 
au început să apară treptat și să fie 
urmărite cu atenție de oamenii mun
cii și de activiștii care lucrează pen
tru reușita acestei competiții sportive. 
Nu de’ mult, comisia regională a 
Spartachiadei a organizat o ședință 
de analiză pe marginea desfășurării 
primei etape, ședință în care raionul 
Huedin și orașul Turda au prezentat 
informări. Pe baza constatărilor s-au 
luat o serie de hotărîri pentru inten
sificarea muncii de îndrumare, con
trol și organizare a etapei I cu 
obiectivul : depășirea numărului de 
participanți față de anul trecut. Atît 
din analiză cît și din informările pri
mite din raioane reiese că pînă în 
prezent s-au înregistrat o serie de 
rezultate bune. Astfel, în comune ca : 
Poieni și Valea Drăganului (raionul 

de membru 
și Brăila

„U. M. Progresul" cinstea de a pri
mi cei dintîi noile carnete att avut-o 
acei membri U.C.F.S. care au fost cu 
cotizația achitată la zi și care s-au e- 
vidențiat în acțiunile întreprinse de 
către asociațiile lor. O festivitate a- 
semănătoare a avut loc și la asocia
ția sportivă „Marina" cu care prilej 
tov. Virgil Mormocea, membru al bi
roului consiliului orășenesc U.C.F.S., 
a înmînat harnicilor constructori ai 
modernei baze sportive „I Mai" pri
mele carnete dc membru în U.C.F.S. 
In aceeași perioadă au fost îrrmînate 
noile carnete de membri și la asocia
ția sportivă Voința. (N. Costin, 1. 
Baltag-corespondenți),

exemplu, in cadrul întrecerilor Spart 
tachiadei de vară din anul 1958, echipa 
de oină a acestei asociații sportiPd, 
a ocupat tocul III pe regiune, iar echi-< 
pele de handbal (masculină și feml-. 
nină) au fost campioane raionale.

Aceste succese sînt urmarea firea
scă a frumoasei activități sportive 
care se desfășoară in cele 8 sate ale 
comunei Bqgiănești. De pildă, în ca- 

. cirul actualei ediții a Spartachiadei, 
de iarnă arproape 500 de țărani iiiun- 
Icitori au luat parte ta întreceri de 
'șah, trîntă, tenis de masă, haltere, 
■schi, patinaj, săniuș și gimnastici 
La șah, campion al asociației sportiv^ 
este țăranul colectivist loan Batieș 
în vîrstă de 43 de ani.

Un merit în realizarea acestor fru
moase succese revine și consiliului 
asociației, care — in frunte au preșe
dintele său Vasile Tămășann — se 
străduiește permanent să îmbunătă
țească activitatea sportivă din comună.' 
Datorită bunei organizări a muncii 
s-a reușit ca in prezent asociația 
sporti-oă „Victoria" să aibă 700 de 
membri, toți cu cotizația la zi.

VIE ACTIVITATE IN CADRUE 
ASOCIAȚIEI „AVINTUL" 

MIROSLAVESTI

Felul în care se desfășoară activN 
tatea sportivă în comuna Miroslăvești 
din raionul Pașcani poate constitui 
un exemplu. Numai la 'întrecerile 
Spartachiadei de iarnă sînt înscriși
1.200  de tineri dintre care 220 de 
fete I Seară de seară la căminul cul-t 
tura! vin zeci de tineri care își dis- 
pută întîietatea în frumoase partide 
de șah. învățătorul Ioan Ștefan, pre
ședintele consiliului asociației spor* 
tive, a inițiat de curînd organizarea1 
concursului pentru obținerea insignei 
de „Cel mai bun sportiv din 10“ la 
care s-au și îr.scris aproape 250 de 
concurenți și concurente.

Un fapt demn de subliniat este 
acela că, în dorința de a asigura 6 
cît mai bună desfășurare întrecerilor 
de schi din cadrul Spartachiadei de 
iarnă, tinerii din comună — cu spri
jinul organizației U.T.M. (secretar 
Vasile Andre eseu) — au confecționat 
prin posibilități locale 25 de perechi
de schiuri simple.

(După corespondențele trimise de 
V. Săsăranu, I. Plăvițu, Eliade Solo
mon și C. Enea).

Huedin), lernut și Bogata (raionul 
Luduș) Arad-a și Baia de Arieș (ra
ionul Cîmpeni) ș.a. s-au organizat 
concursuri de șah, tenis de masă, 
trîntă, gimnastică si popice, la care 
au participat în fiecare comună un 
mare număr de tineri. Unele asociații, 
ca Someșul, Voința și C.F.R. (raionul 
Jibău), Voința și Varga Catalin 
(Cluj), Cimentul și Electroceramica 
(Turda), Voința Zalău ș. a. au an
grenat și continuă să mobilizeze în 
concursuri zeci și sute de tineri din 
întreprinderi și instituții. Buna reușită 
a întrecerilor este determinată și de 
preocuparea pe care o au organele 
raionale U.T.M. și U.C.F.S.

Cu toate rezultatele bune, în orga
nizarea și desfășurarea Spartachiadei 
de iarnă a tineretului în regiunea 
Cluj mai persistă o serie de lipsuri 
care în cel mai scurt timp trebuie 
lichidate. Astfel, numărul participan- 
țiior, atît pe regiune (aproximativ 
80.600) cît și pe raioane (în medie 
5—6.000 participanți) continuă să fie 
nesatisfăcător în raport cu posibili
tățile de care dispun atît asociațiile 
sportive, cît și raioanele respective. 
Unele organe U.C.F.S., cum sînt cele 
din raioanele Luduș și Sărmaș, nu co
laborează cu organele U.T.M. pentru 
a duce o muncă susținută de organi
zare a Spartachiadei și nu se depla
sează pe teren, mulțiimindu-se cu o 
muncă birocratică, lipsită de eficacitate. 
In rezolvarea sarcinilor ce stau 
în fața organelor U.C.F.S. trebuie fo
losit un larg activ : profesori de edu
cație fizică, tehnicieni U.C.F.S. și ac
tiviști sportivi. Membrii comisiilor re
gionale și raionale ale Spartachiadei 
trebuie să intensifice munca de îrw 
drumare și control in așa fel îneît 
timpul care a mai rămas să poată 
fi folosit în scopul organizării de noi 
concursuri, pentru buna reușită a a- 
cestei importante competiții de masă.

ALEXANDRU MOMETE — coresp.
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La Predeal, cu elevii de la Complexul 
tehnic școlar „losif Rangheț"

r Predeal, începutul Iui februarie... 
Amatorii ’de schi, prezenți pe pîrtiile 
din jurul cabanei Clăbucet sosire, 
.Vor fi remarcat, desigur, printre nu
meroșii tineri care se inițialii în tai
nele acestui sport, un grup compact 
de sportivi. Erau cei mai buni elevi 
la învățătură de la complexul tehnic 
școlar „losif Rangheț" din București, 
care se antrenau cu multă sîrguiință. 
Mers simultan sau alternativ, în pas 
de patinaj, alunecări libere, diferite 
procedee de urcat, cristiane și multe 
alte elemente indispensabile însu
șirii tehnicii schiului au făcut 
parte din programul de pregătire al
cătuit cu umilita pricepere de către in
structorul de schi al complexului, prof, 
de educație fizică Mugur Frazzei. Cîte- 
ya calificative: cei mai curajoși — 
Constantin Breazna, Letiția Bucur 
și Dam Popescu; cele mai conștiin
cioase — Rodica Rău și Monica lo- 
nescu.

Dar, cursul de schi nu a reprezentat 
singura preocupare, în zilele de va
canță, a elevilor de la Complexul tehnic 
școlar „losif Rangheț". Schiului îi 
sînt rezervate numai orele de diminea
ță. După-amiezele, activitatea continuă 
la fel de febrilă la club. Iată cîteva 
imagini culese în carnetul de reporter.

... O deosebită animație există în 
junii meselor de șah. „Bătălia" pen
tru desemnarea șahistului rtr. 1 al 
taberei a angajat aproape toți elevii. 
Cîștigătorul ? Greu de anticipat. 
Poate Gheorghe Ștefănescu, poate. 
Constantin Chelieș...

... Inia iute de. a intra în concursul 

propriu-zis, amatorii de tenis de masă 
trebuie să treacă neapărat o probă 
de... răbdare: clubul nu posedă decît 
o masă, care face față au greu celor 
peste 20 de participant. Un eley a 
reușit totuși să treacă mai ușor a- 
ceastă probă: Mircea Roșea. Intre 
două meciuri, el repeta ou înfrigurare 
rolul lui Brănescu din piesa lui Mihail 
Sebastian, „Ultima oră". La sfîrșitul 
repetiției, Mircea Roșea nai a uitat să 
ne invite ia spectacolul programat la 
Casa de Cultură a Tineretului din 
raionul N\ Bălceecu din Capitală, 
către sfîrșitul lunii februarie...

;.. Unii, ca de pildă Carmen Ionescu 
și Constantin Breazna, se delectează 
ascultînd muzică. De altfel, prima lor 
grijă la intrarea în club este aceea 
de a-și face o... provizie cît mai bo
gată de benzi de magnetofon, au arii 
din opere, înregistrări de concerte 
simfonice sau bucăți de muzică u- 
șoairă. Constantin Breazna a înjghebat 
chiar o mică orchestră. Poate am fi 
trecut cu vederea acest amănunt, 
dacă membrii orchestrei n-ar fi unii 
și aceiași cu componență echipei de 
volei, care a și susținut două meciuri 
în compania echipei școlii medii din 
localitate. Două meciuri soldate cu 
tot atîtea victorii...

...La Predeal, în cele două săp- 
tămîni de vacanță, elevii complexu
lui tehnic școlar „I. Rangheț" se re
creează, își împrospătează forțele, 
dar în același timp desfășoară și o 
plăcuță activitate, sportivă și cultural- 
artistică.

T. STAMA

Vă reamintim eă„.
-la perioada actuală se desfășoară 

următoarele etape ale celor trei com
petiții principate în care sînt angre
nați elevii de pe întreg cuprinsul pa
triei:

S Spartachiada pionierilor și școla
rilor : gimnastică ■— faza pe raion 
(localitate) pînă la 15.11 j atletism și 
aeromodolfsm — faza I. pe școală, 
de la, LII—28.IV.

• Campionatele republicane rezer
vate elevilor din școlile profesionale: 
gimnastică — faza pe localitate (r*. 
ion) pînă la 15.1'1; volei — faza pe 
școală, până la LIII; trîntă —. faza 
pe localitate, pînă ta 22.11.

O Campionatele republicane ale șco
lilor medii: gimnastică — faza pe 
regiune i în zilele de 28.11—1.1 II4 
volei — faza pe raion (localitate) : 
pînă la 22.11 ; baschet — faza pe 
raion (focaiitate) : de la 28.11 j schi 
— faza a II-a, pe raion (localitate): 
între 8—22.11 j faza a IM-a (pe re
giune) între 1—3.III.

Interes deosebit în jurul primei ediții 
a campionatelor republicane ale școlilor profesionale

— Scurt raid prin cîteva școli din Capitală —

Nota 1O! H

I t ..., „flota IOT. Iată o nouă rubrică 
frt pagina sportului școlar. Rostul 

1 ei se deslușește cu ușurință: aci își 
vor găsi loc elevii care, pentru 

1 strădaniile la învățătură, succesele 
in sport și atitudinea lor generală.

> merită din partea 
noastră nota cea 
mai mare, nota 10. 
Cu alte cuvinte, 
rubrica de față va

, fl un adevărat ta
blou de onoare pe 
care promitem să-l 
ținem în perma- 

I nență deschis. 
, mmuie decît 

voi, ' iubiți
> lari sportivi, 

vă revendicați 
argumente —’ cît mai convingătoare 
— locul pe acest tablou.

Cinstea de a inaugura seria e- 
oidențiaților revine utemistet MI-

1 HAELA ENEA, elevă in clasa a 
Xl-a A a școlii medii Nr. 5 din O- 
rașul Stalin, despre care ne-a scris 
corespondentul nostru Petre Dumi
trescu...

' ^Palmares”: căpitana echipei de 
baschet „Luceafărul" a clubului 
sportiv școlar din localitate și echi
pieră a reprezentativei de junioare 
a R-P-R., oare a înfîlnlt anul trecut 

.Pe trx 
nota 10

care fc

tiv'

la Sibiu selecționata de tineret « 
R. P. Polone. In plus, voleibalistă 
la fel de bună, înotătoare in- 
demînaiică și... membră în consiliul 
asociației sportive a școlii.

Ce spune catalogul? — Doar doi 
de 9 și restul nu
mai io t

Alte preocupări 
extra - sportive : 
activează tn ansam
blul cultural al 
școlii, recită cu deo
sebii talent poe
zii, a deținut rolul 
principal intr-o 
piesă cu care școa
la, s-a situat pe 
primul loc tntr-un 
concurs pe regiu

ne. De curl nd, Mihaela Enea a rea
lized cel mai bun punctaj la între
cerea... „Drumeții veseli" 
avui loc la Orașul Sialin

Dorințele! Mihaelei Enea: 
mestrul II, vreau să obțin
Ia toate materiile. Apoi, aș dori să-i 
întrecem in rezultate pe baschct- 
baliștii clubului nostru .Luceafă
rul", care deocamdată ne-au luat-o 
înainte”.

...și ale noastre: să avem, în vii
tor, cit mai midie asemenea subiecle.

tu, koi..»Sport școlar în țară*: C!ujz Sik iu,
Perspective frumoase pentru sportul 

școlar clujean
t

Am primit din partea prof. V. Ludu, 
metodist la secția de învățămînt și 
cultură a Sfatului Popular al regiunii 
Cluj, o cuprinzătoare și interesantă 
scrisoare despre sportul școlar clujean, 
din care spicuim:

„Prin tradiție și posibilități, Clujul 
a tost de totdeauna, după București, 
primul centru sportiv din țară. Și așa 
poate ar fi trebuit să fie și în sportul 
școlar. Dar iată că alte orașe cu mai 
mult elan tineresc, orașe care au a- 
vut și școli medii tehnice de cultură 
fizică, au luat-o înaintea Clujului: 
Timișoara, Or. Statin, Tg. Mureș. 
Cum însă sportul înseamnă întrecere, 
tinerețe și entuziasm — Clujul e ho- 
tărît să reintre în lupta pentru înfîie- 
tate.

...Există tn Cluj o școală sportivă 
de etevi, cu vechime de 4 ani, condu- 
aă de prof, loan Scurtu. In cadrul a- 
cestei școli activează 9 secții, îndru
mate de un colectiv puternic și com
petent de antrenori și profesori. Mai 
există în Cluj, înființată în anul șco
lar în curs, și o școală medie cu pro
gram special de educație fizică, școa
lă condusă de profesorul de istorie 
loan Cîmpeanu, bun pedagog și pa
sionat sportiv (el însuși fiind arbitru 
de fotbal) și care are un colectiv de 
profesori tineri, inimoși și talentați 
sportivi (Leontina Neța, Alex. Dincă, 
Ion Cebuc, Vera Pavlenco și alții).

...Ultima realizare: Clubul sportiv 
școlar Cluj. Este al cincilea club 
sportiv școlar din țară, după cete de 
la. București, Timișoara, Orașul Sta
fia și Tg. Mureș. In cele 7 secții (atle
tism, gimnastică, volei. baschet, 
handbal, fotbal înot) au fost selecțio
nați tineri dotați care, cu o atentă îndru
mare, vor putea deveni sportivi fruiî- 

tași: lelanda Balint, Adalbert Karoli, 
Rodica Moldovan (atletism), Ecateri
na Nagy, Anemarie Palfi, Ana Finta 
(gimnastică), Horia Demian, Niculae 
Marinca, Marilena Cucu (volei), A- 
drian Bogdan, Horațiu Rusu, Magda 
Gbzdi (baschet).

...Sîntem convinși că în curînd vom 
auzi de frumoasele rezultate sportive 
ale tinerilor școlari clujeni. Le aștep
tăm cu încredere și bucurie".

Sibiul și-a desemnat campionii șco
lari ia sebi

Evenimentul s-a petrecut acum cî 
teva zile, pe pîrtiile din preajma ca
banei Fîntînele. Au luat parte concu- 
renți de la toate cele 5 școli medii 
din Sibiu, dar lupta pentru primul loc 
s-a dat între Ș.M.4 .și Ș.M.2. Iată cî.Ș- 
tigătorii probelor: FETE. Slalom u- 
riaș: Elke Schneider (Ș.M.2); slalom 
special: Elke Schneider; fond 3 km : 
Anneliese Burz (Ș.M.4); BĂIEȚI. 
Slalom uriaș: Rolf Schnâp (Ș.M.4); 
slalom special: Rolf Schnâp; fond 5 
km: Walter Grager (Ș.M.4). Pe echi
pe: 1. Ș.M.4 49 p; 2. Ș.M.2 41 p; 3. 
Ș.M.3 4 p. (1. Ionescu, corespondent).

Sportul la școala medie „Ecaterina 
Teodoroiu" din Tg. Jiu

De la începutul anului școlar șl 
pînă în prezent, s-au obținut în acti
vitatea sportivă a școlii medii „Eca- 
tterina Teodoroiu" o serie de realizări, 
dintre care amintim: locul I în meciul 
triunghiular feminin de atletism Cra
iova—T. Severin—Tg. Jiu, locul I pe 
regiune la baschet, numeroase titluri 
în cadrul Spartachiadei fetelor din 
regiunea Craiova, la atletism. Aceste 
succese îndreptățesc speranțele că si 
de acum«înainte sportivele de la ,,F- 
caterina Teodoroiu" vor fi în primele

Competițiile — iată „coloana v:rt ebrală" a activității sportive școlarei 
Care sînt, în momentul de față, întrec erile sportive spre care se îndreaptă 
atenția profesorilor de educație fizicii și a elevilor iubitori de sport din șco
lile noastre? Pentru cei mici, Spartachi ada pionierilor și școlarilor, devenită 
în acest an un veritabil campionat pe țară al elevilor școlilor elementare; 
pentru elevii școlilor profesionale de ucenici, ai școlilor de meserii și ai 
celor agricole — un campionat republi can școlar aflat la prima sa ediție. In 
sfîrșit, pentru elevii școlilor medii — campionatul republican școlar ajuns ta 
ediția jubiliară, a X-a.

In rîndurile de mal Jos ne vom ocupa 
de cîteva aspecte legate de desfășurarea 
campionatului republican școlai- al ele
vilor școlilor profesionale. Am făcut a- 
ceastă alegere întruoît competiția se 
află la primii el pași (de ourînd au fost 
difuzate în școli regulamentele și a 
început desfășurarea întrecerilor dtn 
cadrul primelor sporturi trecute în pro
gram — gimnastică, triată și volei). A- 
poi, spre deosebire de anii trecuți cînd 
școlile profesionale luau parte întîi la 
concursuri pe departamente și ulterior 
se întîlneau într-o întrecere finală, în 
acest an avem de-a face cu un campio
nat republican, organizat do M.I.C. șl 
deschis tuturor școlilor profesionale.

Se străduiesc oare profesorii de edu
cație fizică șl elevii acestor școli să asi 
gure succesul competiției? Iată ce am 
vrut să aflăm, poposind zilele acestea,

rînduri ale activității din oraș și re
giune. (Gh. Fometescu, corespondent).
Toți elevii — membri ai U.C.F.S. — 

cu cotizația la zi!
fată o realizare cu care se poate 

mîndri Școala medie nr. I din Doro- 
hoi. Cei 340 de elevi ai școlii, toți 
membri U.C.F.S., sînt cu cotizația la 
zi. Ei activează în cadrul celor 4 sec
ții ale asociației sportive: gimnastică, 
atletism, liandbal și oină. Fruntași la 
învățătură, sport și în activitatea 
obștească sînt elevii Corneliu Zaha- 
ria, Rodica Zavat și Angela Borde- 
ianu. (M. Crișan-corespondent).

Recorduri care mai au puțin de trăit
atletism ale țării noastre", desfășu- 
într-o școală cu mulți elevi iubitori 
atletism, ar avea toate șansele să 
termine... fără învingători. Afirrna- 
noastră pare ciudată, întrucît tema

Un concurs „Drumeții veseli" pe 
tenia: „Recordurile republicane școlare 
de 
rat 
de 
se 
t*a 
se arată a fi la îndemîna școlarilor. Și 
totuși... Bunăoară, la întrebarea: cine 
deține recordul nostru școlar la sări
tura în înălțime? s-ar răspunde, fără 
îndoială, în... cor: Grigore Marinescu, 
cu cei 1,91 m. realizați în anul 1958. 
Ei bine, acest răspuns ar fi foarte de
parte de adevăr. Recordul aparține lui 
Ștefan Kadar cu... 1,75 ml Și acesta 
uu este singurul exemplu. Cea mai mare 
parte dintre actualele noastre recor
duri școlare sînt inferioare celor mai 
bune performanțe realizate în ultimii 
ani de atleții școlari. Cum s-a ajuns 
aici? Foarte simplu: au fost luate tn 
considerare doar performanțele obținute 
Ia FINALELE campionatelor republi
cane școlare. Iar multe alte rezultate 
valoroase, obținute de etevi în alte 

prin cîteva școli profesionale șl de me
serii din Capitală.

PRETUTINDENI, VIU INTERES!

Ca o derogare de la regula obișnuită, 
vom începe cu-6. concluzia: în toate,
clar absolut toate școlile vizitate (școala 
de meserii nr. 4 a M.I.C. — Galvani Tei, 
școala M.T.D., școala „Grigore Preo
teasa”, școala „Kircv”, școala „F.C. 
Gh. Gheorghiu-Dej “ și „Tehnometal“,
școala „Filimon Sîrbu1‘) am remarcat 
Interesul cu care a fost primită noua 
fermă de organizare a campionatului și 
preocuparea pentru angrenarea unul nu
măr cît mai marc de elevi și eleve în 
întreceri. Să luăm de exemplu școala 
de meserii nr. 4. Aici învață peste 1200 
de elevi. Consiliul asociației sportive, 
al cărui președinte este însuși directo
rul școlii, tov. Stoian Comșa, a îint-ocmît 
un plan de acțiune privind campionatul 
republican. S-au și desfășurat întrece
rile pe clase și pe școală Ia gimnastică 
și trîntă, iar cei mai buni se pregătesc 
acum sub conducerea prof. Traian Pe 
nea șl Rodica Capmare, în vederea eta
pei următoare. In prezent, se fac pre
gătiri pentru începerea întrecerilor de 
volei, diisclpllnă care se bucură de o 
frumoasă tradiție în această școală.

„Colțul sportiv4* ai școlii profesionale 
a întreprinderii ,,Grigore Preoteasa” 
cuprinde numeroase trofee cucerite de 
elevi în diferite concursuri. Sportivii 
școlii sînt hotărîți să îmbogățească vi
trina cu diplomele sau chiar cupele 
care Ie vor răsplăti comportarea în noua 
întrecere, Evident, va fi mult mai greu 
(e vorba doar de un campionat repu
blican). Dar, speranțele sînt mari șl se 
îndreaptă — întocmai ca și cele ale 
colegilor de Bia Galvani Tei — spre vo-

astfel 
o o-

concursuri oficiale, n-au apărut 
pc tabela de recorduri devenită 
glindă foarte puțin fidelă a nivelului 
atletismului nostru școlar. Incepînd însă 
de la 1 ianuarie1 1959, regulamentul de 
stabilire a recordurilor școlare a fost 
modificat. Recordurile școlare vor avea 
același regim, în ceea ce privește omo
logarea lor ca și recordurile de seniori 
sau de juniori. Deci, ele vor putea fi 
stabilite nu numai Ia finalele campio. 
natelor școlare, ci în orice competiție 
oficiată.

Avînd în vedere această măsură bine
venită, ne putem aștepta în anul 1959 
Ia o serioasă restructurare a tabelei
recordurilor școlare, pe care q publi-
căm mai jos: «

BĂIEȚI

100 m A. BurlSu 11,3 1853
E. Klncsea 11,3 1953

280 m G. Gergely 22,9 196S
400 m T. Sudrigaan 50,7 1953
800 ni Z. Vamoa l:M,0 îtes
1.500 m I. VO1CU 4:08,4 1953
MO m g. V. Jurcă 15,4 1955
«xlOOmTg. Mure, 45,5 19»

ca-
,tiam 
velei 
luraii 
pro

rele 
ut. fl

leî. *Vom asista, oare, la o finală pe Ca
pitală între echipele acestor doiuă școli?...

O plăcută surpriză ne-a fost rezervată 
Ia frumoasa sală de sport a școi; pro
fesionale „Flllmon SîrbVi”, tinde am a- 
sistat la un concurs de volei, la c:ro 
participau printre altele echip șc iii 
„F.C. Gh. Gheorghiu-Dej” și Tehror/ieba), 
aceea a școlii „Klrov“ și echipa școlii 
gazdă.

— Nu cumva ați luat-o în 1bU>.: 
lendarului campionatului? Parcă ț 
că etapa luterșcoli pe raioane, 11 1 
o programată abia la începutul 
aprilie, am întrebat-o pe tevrrăsa 
fesoară Marla Grozescu.

— Nicidecum. Dar în to;, 
trei școli, etapa I a fost terni:____
acum ne pregătim In comun, în cadrul 
acestui concurs dotat cu „Cupa 1G Fe
bruarie”, pentru faza următoatro

< 
CÎTEVA observații...

Tn două din școlile vizitate, „Grigore 
Preoteasa” și M.T.D., nu s-a organ izat 
întrecerea do gimnastic^ De ce? Regu
lamentul cere ca echipele să albă în al
cătuirea lor 3 sportivi de categoria ju
niori I și S de categoria juniori II. Așa 
dar, este nevoie de sportivi cu clasifi
care, conform programelor în vigoare. 
Or, acest lucru nu se poate realiza de
cît în sâli utilate pentru gimnastică, 
săli de care cele două școli amintite 
n-u dispun. De altfel, socotim că nu se 
poate impune participarea fiecărei școli 
la toate cele 5 ramuri cuprinse în pro
gramul campionatului (gimnastică, trîntă. 
volei, atletism, fotbal), ci este tine ca 
pregătirile să se axeze pe acele ramuri 
în care există condiții bune de lucru.

In încheiere, o observație cu caracter 
general. Profesorii de educație fizică au 
datoria să se preocupe nu numai de mo
bilizarea unul număr cît mal mare d<? 
elevi Ha întrecerile primei etape, nu 
numai de pregătirea atentă sub raport 
tehnic a echipelor în vederea etapelor 
superioare, ci, trebuie să' acorde atenție 
șl ținutei elevilor în întreceri (disci
plina de concurs, echipamentul etc.). In 
acest sens, exemple demne de laudă ne 
oferă școlile F.C. Gh. Gheorghiu-Dej »1 
Tehnometai, Kirov, Flllmon Sîrbu *1 
Grigore Preoteasa.

lungime I. Șertțănescu 6,42
înălțime Șt. KlacBar 1,75
prăjină S. Blaga 3,60
greutate I. Verovencî 15,04
disc Gh. Popescu 43,65
suliță A. Buză 64,49
ciocan. A, Catană 48,60

EETE

100 m M. Zotu 1M
200 m Cr. Maksal 26,3
400 m E. SoiymosI 623
fiOO m W. KJimen 1:22,3
•00 m A. Popia 2:284

80 m. g. M1. Mariș 12,4
4 x 100 m Timișoara 52,1
lungime M. Mariș 5,36
înălțime I. Balaș 1,56
greutate E. Scherer 13,02
disc G. Georgescu 36,86
suliță M. mți 37,64

nu vă rămînci 
și mai mult 

irimul com

Acum, atleți din școli, 
decît să vă antrenați cu 
spor pentru ca, o dată cu primul coin 
curs in aer liber, sd îiicepeți asaltul x 
cestor recorduri care — nu-i așa? — sînt 
sub posibilitățile multora dintre vot, ‘ I
------------------------------------------------------------- ■»»



Unele aspecte ale desfășurării învățămîntului politic de mase U. C. F.
-- Cultura fizic» este o parte integrantă a culturii 
” socialiste constituind un mijloc însemnat pentru 
-■ creșterea unei generații viguroase, capabile să în- 
v deplinească în bune condițiuni sarcinile mărețe 
Ț de. construire a socialismului în țara noastră, să 

apere cuceririle revoluționare ale statului nostru 
democrat-popular.

Pentru îndeplinirea acestor sarcini de mare 
cinste, în centrul activității care se desfășoară în 
asociațiile și cluburile noastre sportive trebuie să 
stea o muncă permanentă, eficientă și temeinică 
de educare a sportivilor în spiritul patriotismului 
socialist și al internaționalismului proletar, o 
muncă de ridicare necontenită a nivelului lor po- 

■■ litic-ideologic și cultural.
“ Apreciind activitatea desfășurată în această di- 
■ - recție în anii precedenți, Hotărîrea C.C. al P.M.R. 
” și a Consiliului de Miniștri al R.P.R. din 2 iulie 

1957, cu privire la reorganizarea mișcării de cul- 
tură fizică și sport din Republica Populară Ro- 

” mînă, scoate în evidență faptul că rezultatele 
-■ muncii de educare și de ridicare a nivelului _po- 
’’ litic-ideologic și cultural al sportivilor sînt încă 
-■ slabe. Lichidarea acestei deficiențe a constituit o 

sarcină de mare răspundere pentru conducerea 
-- U.C.F.S., care, în lumina Hotărîrii partidului și gu- 

vernului, s-a străduit să asigure o muncă susținută 
" de educație și propagandă în rîndul membrilor 
-■ U.C.F.S. Una din formefe cele mai importante ale 
“ acestei munci este învățămîntul politic de mase, 
-- care are menirea să contribuie la educarea sporti- 
" vilor în spiritul dragostei față de patria noastră, 
-- Republica Populară Romînă, față de Partidul Mun- 

citoresc Romîn, organizatorul victoriilor noastre, 
-- în spiritul patriotismului socialist și al internațio- 

nalismului proletar, să popularizeze realizările re- 
’’ gimului democrat-popular, să contribuie la educa- 
-- rea sportivilor în spiritul tradițiilor progresiste ale

-r

sportului nostru. In acest sens, Hotărîrea Biroului 
Consiliului General U.C.F.S. care stabilește rolul " 
și sarcinile muncii de educație și propagandă în -f 
cadrul organizațiilor U.C.F.S., constituie un îndrep- " 
tar prețios în desfășurarea învățămîntului politic -. 
de mase U.C.F.S. "

Succesele înregistrate pînă acum se datoresc în 
primul rînd sprijinului organelor de partid care, -■ 
îndrumînd organele U. T. M. și sindicale, în ” 
această direcție, au contribuit efectiv la educa- -- 
rea politică și cetățenească a sportivilor și acti- " 
viștilor sportivi, la sporirea cunoștințelor lor poli- -■ 
tico-culturale generale. "

De buna desfășurare a învățămîntului politic de .. 
mase U.C.F.S. (organizat pe perioada octombrie " 
1958-iunie 1959) se ocupă consiliile regionale, ra- “I 
ionale și orășenești U.C.F.S. și cluburile sportive -- 
prin comisiile de propagandă și educație. Tema- " 
tica lecțiilor este asigurată de către consiliul ge- -- 
neral U.C.F.S., iar completarea cu exemple din “ 
viața sportivă locală revine în sarcina comisiilor -- 
de propagandă și educație și a lectorilor de la " 
aceste cursuri.

Participarea activă la cursurile de învățămînt -- 
politic de mase U.C.F.S. constituie o datorie de " 
cinste pentru fiecare sportiv și activist sportiv. In- -► 
suflețiți de dorința de a-și ridica cît mai mult ni- “ 
velul politic-ideologic și culturat, marea majorita- -- 
te a sportivilor au acordat o atenție deosebită 
acestor cursuri, au participat cu regularitate, do- 
vedind o intensă preocupare și răspundere față ■■ 
de participarea ia discuții. "

La cîteva luni de la înființarea cursurilor de în- -■ 
vățămînt politic de mase U.C.F.S. se constată o " 
creștere a nivelului politic al sportivilor, fapt re- -- 
flectat în atitudinea lor față de muncă, în dragos- " 
tea cu care apără culorile asociațiilor și cluburilor -- 
din care fac parte.

ționale pe drumul construcției socia
liste.

Tot pentru a asigura o mai bună că 
pregătire a cursanților, lă cluburile

Metalul M.I.G., Dinamo București, 
Progresul București etc. se multipli- 

lecțiile, repartizîndu-se fiecărei 
grupe material pentru studiu acasă.

Discuții via, legate de actualitate
Datorită acestor măsuri, nivelul 

discuțiilor este în general mulțumi
tor. Cursanții au reușit printr-o pre
gătire temeinică să-și asigure un. bo
gat bagaj de cunoștințe și să partici
pe activ la discuții,' actualizînd la 
condițiile locale lecțiile predate. Nu 
de puține ori am avut ocazia să con
statăm că discuțiile din cadrul cursu
rilor depășesc sfera lecției, lărgin- 
du-se cadrul acestora și adueîndu-se 
pe primul plan al dezbaterilor ele
mente noi. Aceste constatări îmbucu
rătoare se referă la cursurile de în
vățămînt politic de mase U.C.F.S. de 
la Oradea (antrenorul Emil Blaga a 
vorbit pe larg — în cadrul discuțiilor 
pe marginea lecției a Vl-a, despre 
importanța legăturii sportivilor cu 
procesul de producție, venind cu am
ple și interesante exemplificări), Con
stanța (antrenoarea Jeana Baltă a

Urmărirea frecvenței, preocupare 
de seamă

făcut o interesantă legătură între tel 
ma lecției a V-a și profesiunea sai 
de antrenor de gimnastică) și altele.

La discuțiile din cadrul cursului 
de la Oradea au participat nu mai 
puțin de 14 activiști sportivi; la gru
pa de rugbi a clubului sportiv Con
structorul București au luat cuvîntul 
15 sportivi ; la cursul U.C.F.S. de Ia 
Constanța 7 cursanți (din 14 pre- 
zenți). Toți aceștia au dezbătut cu 
mult interes problemele ridicate și 
au dovedit un nivel de cunoștințe 
mulțumitor.

Nu același lucru se poate spune 
însă despre cursul U.C.F.S. de la 
clubul sportiv Victoria, unde din 40 
cursanți a luat cuvîntul doar un 
singur sportiv I Fapt care oglindește! 
o anumită stare de lucruri și care 
dă de gîndit.

Atunci când se iau din timp măsurile corespunzătoare
Acordînd o importanță deosebită 

jursurilor de învățămînt politic de 
mase U.C.F.S., consiliile regionale, 
raionale și orășenești U.C.F.S. prin 
comisiile de propagandă și educație, 
precum și cluburile sportive, s-au în
grijit de la început de buna lor or
ganizare și desfășurare.

Pentru a cuprinde în aceste cursuri 
pe toți sportivii și activiștii sportivi, 
care nu sînt încadrați în altă formă 
de învățămînt, consiliile U.C.F.S. și 
comisiile de propagandă și educație 
au luat măsuri pentru a se discuta 
iu fiecare sportiv și activist sportiv 
In parte pentru a li se lămuri im
portanța participării la învățămîntul 
politic. Așa au procedat consiliile
regionale U.C.F.S. Oradea, Stalin, 
Bacău, Iași, Baia Mare ș. a., care 
au angrenat în cadrul cursurilor de 
învățămînt politic de mase U.C.F.S. 
pe aproape toți activiștii, antrenorii 
și arbitrii._ De 
sportive 
structorul, 
București,

asemsnea, cluburile
Dinamo București, Con-

Metalul M.I.G., Rapid 
Victoria, C.S.M.S. Iași etc.

s-au preocupat îndeaproape de înca
drarea tuturor sportivilor în învăță- 
mîntul politic de mase U.C.F.S.

Cu sprijinul organelor locale de 
partid, consiliile regionale U.C.F.S. 
au asigurat cursurilor de învățămînt 
politic de masă U.C.F.S. lectori com- 
petenți, bine pregătiți, care să poată 
lămuri toate problemele ivite în 
cursul orelor de predare sau a dis
cuțiilor. Exemplele pe care ni le ofe
ră lectorii Gostică Rusu (cursul de 
învățămînt politic de mase U.C.F.S. 
cu activiștii sportivi din orașul 
Oradea — predat în limba romînă), 
Arcadi Pop (cursul cu activiștii spor
tivi din Oradea — predat în limba 
maghiară), Francisc Szailos (cursul 
cu sportivii de la C.S.O.), I. Herș- 
covici și Marinate Lucian (cursul cu 
sportivii și activiștii de la clubul spor
tiv Metalul M.I.G.), Aurel Istudor 
(cursul cu cadrele tehnice și activiști 
sportivi 
U.C.F.S.
(cursul cu antrenorii 
orașul Crâiova) sînt

ai consiliului 
Constanța),

regional
Al. Paveliu 

și arbitrii din 
în acest sens

edificatoare. Acești lectori au multă 
experiență, unii dintre ei fiind chiar 
lectori la universitățile serale de par
tid (Francisc Szailos).

O atenție deosebită s-a acordat și 
asigurării unor localuri corespunză
toare pentru desfășurarea cursurilor. 
La Oradea, de pildă, sportivii au la 
dispoziție o sală încăpătoare și cu 
sprijinul organelor locale de partid 
s-a asigurat cursurilor materialul bi
bliografic necesar. La Metalul M.I.G. 
(prin grija comitetului de partid al 
Ministerului Industriei Grele), la clu
bul sportiv „Constructorul" (cu aju
torul comitetului de partid al 
I.C.S.P.C.), la C.F.R.-Rovine Craiova 
(cu sprijinul organizației de partid a 
Direcției Regionale C.F.R.), în Ora
șul Stalin (prin grija comitetului re
gional P.M.R.), în orașul Tg. Mureș 
(cu sprijinul comitetului orășenesc 
P.M.R.) s-a pus la dispoziția cursan
ților materialul bibliografic necesar, 
instructaje tematice etc. De aseme
nea, toți cursanții au la dispoziție 
bibliotecile instituțiilor din localitate.

Urmărirea permanentă a frecvenței 
la cursuri reprezintă o preocupare de 
seamă a celor care organizează 
cursurile. Caietele de evidență întoc
mite la începerea cursurilor sînt în 
majoritatea cazurilor ținute la zi. Ele 
reflectă participarea cursanțiler și in
teresul lor pentru discutarea proble
melor. La clubul Dinamo București, 
prezența la cursuri este de peste 90 
la sută; la cursul de la Oradea (cu 
activiștii sportivi) de 80 la sută; Ia 
clubui sportiv Metalul M.I.G. 85 la 
sută; la grupa feminină de baschet 
a clubului sportiv Oradea peste 95 
la sută. Exemple demne de urmat 
în ceea ce privește prezența la 
cursuri și în același timp participa-

rea la discuții ne oferă și sportivii 
Smărăndescu, Dobrescu, Banciu, Nea- 
gu, Dintilescu, Mîndru (Progresul 
București), Sergiu Vaida, N. Cristes- 
cu, M. Georgescu, Antpaneta Dra- 
gomirescu (Rapid București), întrea
ga echipă feminină de baschet C.S.O. 
(mai puțin Ana Penez), V. Armă- 
șescu, Irina Nagy, Raveica Cristea 
(Olimpia M.I.C.). precum și activiștii 
sportivi V. Mavrodin (Metalul M.I.G.), 
I. Poenaru (Consiliul raional U.C.F.S'. 
Oradea), Șt. Burtoi, Ioan Troancă, 
loan Băieșu (Constanța), I. Lupas 
C. Drăgușin (Progresul București 
Claudiu Atanasiu, Gh. Nicola, Vale- 
riu Albulesctf (Olimpia M.I.C.) și 
alții.

Mai sânt ânsă și unii cursanți care 
nu acordă atenția cuvenită

Exemple practice din viața de fiecare zi
ce privește desfășurarea 

de învățămînt politic de
In ceea 

cursurilor 
mase U.C.F.S. este de remarcat fap
tul că în majoritatea regiunilor și 
raioanelor predarea lecțiilor se face 
la zi. In această perioadă, în clubu
rile sportive Metalul M.I.G., Victoria, 
M.I.B.C., Rapid București, ’ 
București, în cursurile cu 
de la Oradea, Craiova, Iași și altele 
s-a predat lecția a 8-a: „Trăsăturile 
morale ale sportivului de tip nou". 
Această lecție ca și celelalte a avut 
un efect pozitiv în rîndul sportivilor 
care au putut desprinde și mai lim
pede trăsăturile morale, caracteristi
ce sportivului de tip nou din țara 
noastră, faptul că fiecare sportiv tre
buie să fie un luptător activ, con
știent în opera de construire a so
cialismului. Trăgînd concluzii prețioa
se pentru activitatea lor de fiecare 
zi, sportivii au avut prilejul să-și îm
bunătățească propria lor conduită, în 
mod practic, cu fapte semnificative 
la locurile unde își desfășoară activi
tatea, ei reușind să traducă în viață 
cele învățate la cursuri.

Nu același lucru se întîmplă însă 
fi la cursurile U.C.F.S. cu sportivii 
din Oradea (grupa de fotbal se află 
abia la lecția a II-a ; prima lecție s-a 
predat la 27 octombrie și a doua la 
22 decembrie), cu cei ai clubului 
sportiv Progresul București (grupa 
de fotbal se află în urmă cu patru 
lecții) și cei de la C.F.R. Rovine- 
Craiova (sînt abia la lecția a 4-a). La 
aceste cursuri, consiliile de 
cere nu au urmărit cu atenție 
șurarea regulată a lecțiilor, 
țînd amînarea nejustificată 
ie predare.

Pentru a se ține predări 
intereseze și mai mult pe cursanți 
este evidentă necesitatea îmbunătăți
rii lecțiilor cu exemple concrete din 
activitatea locală. La Constanța lec-
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torul Aurel Istudor, cu ajutorul con
siliului regional U.C.F.S. și al con
siliilor sportive a comnletat lecția a 
Vi-a, cu exemple din activitatea 
mișcării sportive cunoscute sportivilor 
din localitate. La. fel a procedat și 
lectorul Costică Rusu de la Oradea.

O problemă care trebuie să rețină 
atenția cursanților este conspectarea 
cu seriozitate a materialelor predate. 
Sistematizarea lecțiilor, notarea idei
lor principale pe caietul de seminar 
— consti uie un aiutor prețios pen
tru asimilarea lecțiilor prezentate în 
cadrul cursului politic de mase 
U.C.F.S. Seriozitatea cu care cursan
ții își vor lua notițe în timpul cursu
rilor se reflectă firește în felul — 
pozitiv sau negativ — în care se pre
zintă la seminarii.

In această direcție subliniem că la 
Oradea de pildă, în timp ce se preda 
lecția a 8-a, am constatat cu depli
nă satisfacție că o serie de cursanți 
printre care și antrenorii Alex. Szol- 
nai, Petru Mihelfi, Traian Constan- 
tinescu, activiștii Ilie Poenaru, Vil- 
ma Kovacs și alții, notau cu interes 
în caietele ior cele mai importante 
idei, teze, probleme relevate de lec
tori. Exemple similare ne-au oferit 
maestra soortulni Lia Mano'iii. spor
tivii George Simionescu, Ștefan Po- 
povici, I. OrtinscW — toți de la Me
talul M.I.G., Dumitru Ciobotaru, Is- 
mailciuc, Todorov, Cornel Popa, de 
la clubul sportiv Dinamo București 
etc. Marea majoritate a cursanților își 
conspectează cu grijă lecțiile și stu
diază materialul bibliografic recoman
dat. Tocmai ca un efect al conspec
tării atente a principalelor probleme 
cerute de bibliografie sînt și rezulta
tele obținute de mulți sportivi în în
sușirea materiilor respective.

Este de subliniat faptul că consi
liile regionale U.C.F.S. și conduce
rile cluburilor sportive prin comisiile 
de propagandă și educație — alcă
tuiesc în ajutorul cursanților refera
te și informări in cadrul cărora sînt

prezentate sportivilor evenimentele 
politice, economice și culiurale, mă- 
rindu-se astfel sfera cunoștințelor lor 
și asigurîndu-se o mat bună pregătire 
pentru discuțiile din cadrul cursurilor 
U.C.F.S. La. Oradea, R.A.M., Iași, 
Constanța, Bacău, Ploești, Baia Ma
re și în alte regiuni ale țării, s-au 
ținut astfel de referate și informări 
cu teme legate de Expunerea făcută 
de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej la 
ședința plenară a C.C. al P.M.R. din 
26—28 noiembrie 1958. Lectorii s-au 
preocupat să sublinieze sarcinile din 
Expunerea făcută de tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, sarcini ce revin 
și fiecărui sportiv la locul său de 
muncă, în regiunea și raionul res
pectiv, arătînd totodată perspectivele 
ce stau în fața economiei noastre na-

Sînt însă și cazuri în care sportivii 
și activiștii sportivi dovedesc că n-au 
înțeles pe deplin importanța cursuri
lor U.G.F.S. și absentează nemotivat 
de la lecții. Astfel, la Oradea fotbaliș
tii Anton Ferenczi, Andrei Țiriac, La- 
dislau Sugar, V. Boroș, baschetbalista 
Ana Penez ; la Craiova secția de po
pice ; la clubul sportiv Metalul M.I.G. 
echipa feminină de volei, la Olimpia 
M.I.C. hanxlbalista Cornelia Vuia și 
baschetbalista Emilia Todirașou, pre
cum și activiștii sportivi Ion Petcu 
(asociația sportivă Progresul Con
stanța), Elisabeta Beladi (salariată a 
consiliului regional U.C.F.S. Oradea), 
Ion Nagy (antrenor C.S.O.), N. Her
man (antrenor fotbal Rapid Oradea), 
se eschivează sub diferite pretexte de 
Ia cursuri, fie făcînd pe atotștiutorii, 
fie pretextînd motive neserioase care 
nu pot fi luate în seamă. Atitudinea 
lor este complet ne justă și trebuie să 
formeze obiectul unei analize temeinice 
în cadrul cluburior respective, pentru 
ca ceilalți cursanți să-i poată ajuta 
să-și revizuiască, cît mai grabnic, ne- 
justa lor poziție. Mai grav este însă 
faptul că unele cluburi sportive în
cearcă să acopere în mod neprincipial 
|>c acei sportivi care se sustrag siste
matic de la cursuri. Este cazul clu
bului sportiv C.F.R.-Rovine Craiova, 
care a trecut pe caietul de evidență 
al secției de popice în dreptul tuturor 
sportivilor mențiunea „absent mo-

t'vat" (lecția 3-a). „N'eatenți" și 
ales „grăbiți", activiștii sportivi 
ckibuil C.F.R. Rovine au trecnit 
dreptul celor care absentaseră („mo
tivat") însemnări cu privire la... par
ticiparea lor activă la discuții (?!?). 
Profitînd de slăbiciunile unor conducă
tori de cluburi sportive, mai sînt spor
tivi (cazuri izolate) care minimalizează 
importanța cursurilor. Va trebui să se 
ia atitudine hotărîtă pentru lichidarea 
grabnică a acestor manifestări nesă
nătoase, atitudini care nu caracteri
zează sportivul de t:p nou din țara 
noastră. Aceasta cu atît mai mult — 
cu cît s-a dovedit în practică influ
ența pozitivă pe care o au cursurile 
de învățămînt politic de mase U.GF.Q 
asupra comportării disciplinare și ra 
damentului sportivilor. Avem în față 
exemplul echipei feminine de baschet 
C.S.O. Antrenorul Emil Blaga — care 
se remarcă la cursuri printr-o bună 
pregătire, se îngrijește în același timp 
de participarea regulată și activă 
sportivelor din secția 
lecție. Așa, se face că 
și-a schimbat complet 
teren, devenind model 
și dragoste în apărarea 
bului. Bunele rezultate 
gistrate de această formație în ultima 
vreme constituie cel mai edificator ar
gument că între pregătirea ideologic- 
politică și comportarea sportivă există 
o strînsă legătură.

Concluzii ce se impun
Activitatea desfășurată în cadrul cursurilor de în

vățămînt politic de mase U.C.F.S. poate fi apreciată 
ca mulțumitoare. Progresul înregistrat pînă acum este 
evident și el asigură dezvoltarea pe baze tot mai 
puternice a acestei forme de învățămînt.

Exemplul cursurilor care se desfășoară în bune con- 
dițiuni trebuie să fie popularizat în mase tot mai 
largi de sportivi pentru a putea fi urmat.

Pentru a obține rezultate din ce în ce mai bune 
este necesar ca o serie de metode dovedite eficace 
(ținerea de referate și informări politice, urmărirea 
atentă a frecvenței și desfășurării discuțiilor, ținerea 
la zi a caietelor de prezență) să fie introduse în 
toate cursurile da învățămînt politic de mase 
U.C.F.S.

Este de asemenea recomandabil ca lectorii să pre
gătească lecțiile și să le predea într-o formă cît mai 
atractivă, mai interesantă, fixînd de la început ideile 
principale ele lecției și apoi dezvoltîndu-ie într-o 
succesiune firească. Lectorii au datoria să îmbogă
țească materialul cu exemple vii din viața sportivă 
a localității, din cadrul clubului sportiv respectiv.

Responsabilii grupelor de discuții recapitulative 
trebuie să studieze atent materialele, pentru a găsi 
cele mai indicate forme de atragere în discuții a 
cursanților din grupele respective. în acest sens, dis
cuțiile trebuie să fie strîns legate de viața și activi
tatea clubului, ca și de aceea a orașului, raionului, 
regiunii. Trebuie să se renunțe la teoretizarea și ab
stractizarea unor probleme, deoarece prin acest fel 
de a Ie trata cursanții sînt puși în situația de a nu
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putca asimila într-o măsură corespunzătoare cunoș
tințele predate.

Umiditatea unor cursanți (care se mai manifestă pe 
alocuri) trebuie învinsă cu ajutorul unor discuții mai 
apropiate de preocupările lor.

De asemenea, este necesar ca atunci cînd sînt de 
predat o serie de lecții de igienă, de metodică și 
tehnică sportivă, să se ia legătură cu specialiștii în 
problemă, pentru a se aduce completări utile. Este 
bine ca aceste lecții să fie predate chiar de specia
liști.

Numai prin contribuția tuturor factorilor (consiliile 
regionale, raionale și orășenești U.C.F.S., consiliile 
cluburilor sportive, comisiile de propagandă și edu
cație etc.) și cerînd sprijinul organelor de partid, al 
organelor U.T.M. și sindicale se va putea asigura 
succesul desăvîrșit al cursurilor de învățămînt politic 
de mase U.C.F.S.

Lectorii și responsabilii de grupe au datoria să re
comande cursanților studierea clasicilor marxism-lent- 
nismului pentru completarea și sporirea cunoștințelor 
lor.

Studierea documentelor celui de al XXI-lea Con
gres extraordinar ai P.C.U.S. trebuie să stea în cen
trul atenției lectorilor și cursanților, pentru marea 
bogăție de învățăminte teoretice și practice, care s-a 
desprins din lucrările Congresului constructorilor co
munismului, trebuie să înarmeze masele de sportivi 
din țara noastră în lupta și munca lor pusă în slujba 
nobi!ui:ii țel al socialismului.



După d uă manșe

C. C. A. conduce în campionatul 
de bob al R.P.R., 4 persoane

. Poiana Stalin 9 (prin telefon). 
După disputarea campionatului repu • 
blican pentru echipajele de 2 persoa- 
ne (cîștigat de CCA) și a Cupei 
FRSB (cucerită de Voința București) 
campionatul R.P.R. pentru echipajele 
de 4 persoane a fost așteptat cu deo
sebit interes. După cum era de aștep
tat, lupta pentru titlu s-a dat între 
echipajele CCA și Voința București. 
In primele 2 manșe disputa a fost de 
o rară dîrzenie și a fost cîștigată de 
militari care conduc cu 85 sutimi de 
secundă. Echipajul. CCA a întrecut 
de altfel cel măi bun timp înregistrat 
pe pîrtie de un bob de 4 persoane : 
în prima manșă a realizat 1:10.65 iar 
în a doua 1:09.35. Lupta continuă 
însă marți, cînd vor avea loc ultimele 
2 manșe, după care va fi cunoscut 
echipajul campion al țării la bob de 
4 persoane.

Iată clasamentul după primele 2 
manșe: 1. CCA (Ene, Pașovschi, Vi- 
șevan, Brăeșteanu) 2:20.00 (manșa 
I: 1:10.65; manșa a H-a : 1:09.35);
Voința București (Rădulescu, Costa-

Incepînd de mîine în sala Fl or ease a

Turneul final al campionatului republican 
de handbal in 1 pentru echipele feminine

Incepînd de mîine, sala Floreasca 
din Capitală va găzdui o nouă com
petiție de handbal în 7: turneul final 
al campionatului republican pe anul 
1959 pentru echipele feminine.

înainte de a vă face cunoscut pro- 
, iul întrecerii, cîteva cuvinte des- 
p. . echipele participante. In confor
mitate cu regulamentul de desfășu
rare a competiției, la turneul final iau 
parte 8 formații, dintre care 6 s-au 
calificat direct, în urma campib'natelor 
regionale, iar 2 sînt cîștigătoarele 
turneelor de calificare care au avut 
loc. recent Ia Timișoara și Orașul 
Stalin, S-au calificat direct următoa
rele formații: Olimpia și Cetatea 
Bucur (clasate în această ordine pe 
primele locuri ale campionatului ora
șului București), Tractorul Orașul 
Stalin și Gloria Sighișoara (primele 
două clasate în campionatul regiunii 
Stalin), Constructorul Timișoara (cîș- 
tigătoarea campionatului regiunii Ti
mișoara) și llefor Tg. Mureș (prima 
clasată în campionatul Regiunii Au
tonome Maghiare). Celelalte două 
formații sînt Flamura roșie Sibiu și

★

----------------------------------------------r Ieri seară la sediul Federației de
I handbal s-au tras la sorți cele două 

Progresul Gheorghieni a ciștigat serii ale turneului final ai campio- 
natului republican de handbal în 7 

i pentru echipele feminine. Iată alcătui
rea lor : SERIA I : Cetatea Bucur.pa Lacul Roșu” la hochei

Luni s-a disputat, la Gheorghieni, ul
timul meci clin cadrul competiției de 
hochei pe gheață dotată cu „Cupa 
Laoul Roșu", între Progresul Gheor- 
gheni și Din mo Tg. Mureș. Net supe
rioară în toate cele trei reprize, echțpa 
locală a ciștigat eu 8—1 (1—0, 3—0,
4—1). Au înscris: Almasi I (2), Almasi 
II (2), Karl (2), Benedek (1), Verodl II 
(1), respectiv Beladi.

Cupia a fost cîștigată de echipa Progre
sul, care a totalizat 8 puncte, urmată 
de Einamo Tg. Mureș 6 p, Harghita 
M. Ciuc 4 p, Stăruința Tg. Secuiesc 2 
p și Selecționat.i <Je juniori din Gheor- 
gheni 0 p.

LADISLA.U RARDA, coresp.

Concursul Pronosport nr. 7 din 15 
februarie programează în continuare 

Tntîlniri din cadrul campionatelor ita
lian și francez.

I. Lazio—Fiorentina (camp, ita
lian).

In luptă pentru primul loc, oaspeții 
vpr depune toate eforturile pentru ob
ținerea victoriei. Pronostic: 2.

II. Juventus—Padova (camp, ita
lian).

Cu toate că în ultima etapă gaz
dele au obținut o victorie la scor, 
sarcina lor este destul de dificilă în 
întîlnirea cu Padova. In perspectivă 
un meci echilibrat. Pronostic: X și 1.

III. Triestina—Roma (camp, italian).
Un meci greu pentru Triestina, mai 

ales că echipa oaspe știe să-și orga
nizeze apărarea pentru a scoate un 
rezultat cît mai bun. Pronostic: 
X și 2.

IV. Alessandria—Spăl (camp, ita
lian)

După înfrîngerea la scor suferită 
duminică, gazdele au „șanse" să-și 
agraveze situația în clasament, mai 
ales că joacă cu o echipă capabilă 
de rezultate bune. In perspectivă un 
meci disputat. Pronostic: 1 și 2.

V. Bari—Milan (camp, italian).
Gazdele au o echipă care „scoate" 

rezultate bune în compania formații
lor de valoare, iar Oaspeții în lupta 

magna, Bonea, Cristescu) 2:20.85 
(manșa I: 1:10.71; manșa a 11-a: 
1:10.14); 3. Progresul Sinaia (Faras 
chivescu, Matei, Oancea, Gătej) 2:22.78; 
4. Carpați I Sinaia 2:23.68; 5. Voința 
Sinaia 2:32.47; 6. Uzinele 1 Mai 
Ploești: 2:44.97.

Tot azi a avut loc și prima manșă a 
concursului republican pentr-u înce
pători la bob 2 persoane. întrecerile 
au un caracter de regularitate,' locu
rile fruntașe fiind ocupate de echipa
jele care se apropie mai mult de 
timpul barem: 1:30.0. Clasamentul 
este următorul: 1. IMS Roman Ill 
(Gh. Maftei, I. Anghel) 1:30.18; 2. 
Voința București 11 (Gh. Cristescu, 
C. loan) 1:29.59; 3. Voința Sinaia 
(C. Runcu, A. Negoiță) 1:29.15; 4. 
ICIICF București (C. Vizireanu, M. 
Dumitrescu) 1:32.05; 5. CCA II 1:34.06; 
6 Voința București I 1:25.28; 7. IMS 
Roman I 1:35.30; 8. CCA I 1:38.97; 
9. Carpați Sinaia 1:20.90; 10. ICIICF 
II 1:47.27. A doua manșă are Ioc 
marți.

D. STANCULESCU

C.S. Școlar Timișoara, ambele cîști- 
gătoare ale turneelor de calificare 
Dintre echipele participante se deta
șează net Olimpia București, care în 
ultimii doi ani a cucerit titlul de 
campioană a țării la handbal în 7, 
și Cetatea Bucur, o puternică formație 
c.are concurează cu șanse la primul 
loc. Una dintre echipele provinciale a 
cărei evoluție se anunță promițătoare 
este llefor Tg. Mureș, o formație alcă
tuită din multe elemtente tinere, pe 
scheletul căreia a fost formată selec
ționata de tineret care a jlucat în 
cadrul turneului internațional.

Sistemul de disput.re este același 
ca și în ceilalți ani. Adică, cele 8 for
mați vor fi împărțite în două serii, 
în cadrul cărora se va juca sistem 
turneu, dar numai tun După aceea, 
în ultima zi a întrecerii, primele două 
clasate în cele două serii își vor dis
puta locurile 1 și 2, cele clasate pe 
locurile 2 în serii vor juca pentru de
semnarea locurilor 3 și 4 și așa mai 
departe.

llefor Tg. Mureș, Constructorul Timi
șoara, Gloria Sighișoara ; SERIA A 
II-A: Olimpia București, C.S. Școlar 
Timișoara, Tractorul Or. Stalin, Fla
mura roșie Sibiu.

Programul de azi este următorul: 
ORA 16,30: Tractorul Or. Stalin — 
Flamura roșie Sibiu; ORA 17,30: 
C.S. Școlar Timișoara—Olimpia Bucu
rești; ORA 18,30: llefor Tg. Mureș— 
Gloria Sighișoara; ORA 19,30: Ce
tatea Bucur—Constructorul Timișoara.

ono sport
pentru titlu, vor depune toate efor
turile pentru a învinge. Pronostic: 
1 și 2.

Vi. Lanerossi—Torino (camp, ita
lian).

După ultimele rezultate înregistrate 
de cele două formații, prima șansă în 
această întîlnire o au gazdele, care 
se află în formă bună. Pronostic: 
1 solist.

VIL Nice—Lyon (camp, francez).
Un joc destul de dificil pentru 

gazde, dacă ținem seama de valoa
rea echipei oaspe. Totuși, în actuala 
conjuctură a clasamentului gazdele 
nu pot pierde. Pronostic: 1.

VIII. Ales—Marseille (camp, fran
cez).

Derbi-ul echipelor codașe poate să 
furnizeze o surpriză, în sensul că 
Marseille să nu piardă. Pronostic: 
1 și X.

IX. Strasbourg — Reims (camp, 
francez).

In perspectivă un joc. echilibrat. 
Oaspeții se află pe locul III și nu 
este exclus să ne rezerve surprize. 
Pronostic: X și 2.

X. Toulouse—Names (camp, francez).

De pe terenurile de fotbal.»
Despre scopul meciurilor de antrenament Cum privesc jucătorii 

pregătirea personală Mai multe corectări și repetări k Cînd arbitrii
își iau inima în dinți... Știința Cluj speră Pregătirile Farului Constanța

In momentul de față, pe toate 
intensă activitate de pregătire. Mai 
începe la 8 martie cu jocuri de cupă), 
cele de B și C calificate în Cupa 
vădită de a se pregăti cît mai bine îi 
în sezonul de primăvară.

Colindînd în aceste zile terenurile 
de fotbal — teatrul de desfășurare a 
pregătirilor, nu se poate să nu reții 
unele aspecte interesante, mai ales 
atunci cînd au loc meciuri de antre
nament. De ele va fi vorba mai jos. 
Dar, mai întîi să ne ocupăm puțin 
despre...

...SCOPUL MECIURILOR 
DE ANTRENAMENT

pentru că avem impresia că unii spec
tatori le privesc ca orice meci ami
cal și le tratează în consecință, cu o 

Așa s-a înscris primul gol, după pauză: Olarii a săltat mingea peste 
portarul echipei Filaret, ieșit din poartă pentru a-i micșora unghiul. Fază de 
la meciul de antrenăment tlapid-Filaret, disputat duminică pe terenul II de la 

„23 August". (Foto : V. Bagiac)
exigență nejustificată. In fond, echi
pele au nevoie de jocuri de antrena
ment pentru: adaptarea organismului 
la efortul specific fotbalului; verifica
rea stadiului de pregătire atins; de- 
săvîrșirea pregătirii; sezisarea lipsu 
rilor care stăruie în pregătire din 
toate punctele de vedere; realizarea 
unei omogenități mai bune; realizarea 
diferitelor idei tactice; precizarea 
formației de bază; acomodarea cu te
renurile grele, pe care s-ar putea să 
joace și meciurile de campionat.

Prin această prismă trebuie privite 
meciurile de antrenament din această 
perioadă și nu prin aceea a jocurilor 
amicale de la care se poate pretinde 
spectacol și încă de calitate. Așa s-au 
petrecut lucrurile duminică, de pildă, 
la jocul Progresul—Dinamo Obor, în 
cursul căruia unii spectatori s-au de
clarat nemulțumiți față de comporta
rea uncia sau alteia din echipe, a u- 
nor sau altor jucători, uitînd care este 
rostul acestor meciuri de antrenament 
și trecînd cu vederea faptul că în a- 
semenea întîlniri este normal să se 
comită greșeli individuale și colecti
ve, să nu ofere spectacolul obișnuit 
„amicalelor". Echipele se află, doar, 
la mijlocul pregătirilor...

Și acum să trecem la cîteva aspecte 
din pregătirea fotbaliștilor noștri.

Un joc dificil pentru echipa gazdă 
care întîlnește un adversar puternic 
și hotărît să-și păstreze primul loc 
în clasament. Pronstic: X și 2.

XL Rennes—Racing (camp, fran
cez).

In ultimele etape echipa oaspe a 
avut o scădere dc formă destul de 
accentuată. Credem însă că în întîl
nirea de duminică va depune toate 
eforturile pentru un rezultat bun. 
Pronostic: X și 2.

XII. Sochaux—Monaco (camp, fran
cez).

Nu este exclus ca această întîlnire 
să fie oarecum favorabilă oaspeților, 
care au o echipă mai bună. Pronos
tic : X și 2.

CONCURSUL PRONOEXPRES

Concursul Pronoexpres nr. 6 por
nește cu un report de 250.000 lei la 
categoria 1 și 169.130 lei la catego
ria a 11-a.

Nu uitați I Astăzi este ultima zi 
cînd mai puteți depune buletinele la 
concursul Pronoexpres nr. 6.

® Tragerea din urnă a concursului 
Pronoexpres nr. 6 va avea loc mîine 
miercuri 11 februarie la ora 19, în 
sala din str. Doamnei nr. 2.

Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronosport 

terenurile de fotbal se desfășoară o 
grăbite (pentru ele sezonul oficial va 
echipele de categoria A precum și 

R.P.R. se antrenează de zor cu dorința 
vederea unei comportări superioare

MAI INTII DESPRE JUCĂTORI
Se pare că la jucători s-a produs 

o schimbare în ce privește atitudinea 
față de pregătirea personală. Am vor
bit cu multi dintre ei și din discuție 
ne-am dat seama că privesc cu mai 
multă grijă și exigență antrenamen
tele, că participă la ele în mod con
știent cu dorința de a realiza o pre
gătire cît mai bună. Duminică am 
stat de vorbă cu Ciocea, mijlocașul 
stînga al Progresului, care ne-a con
firmat în bună măsură această impre
sie •

— Ești mulțumit de modul cum se 
prezintă echipa ?

— Ca pentru primul meci, nu am 
motive să fiu nemulțumit. Nu merge 
încă cum trebuie, dar mai avem timp. 
Să nu uităm că ne aflăm la jumătatea 
drumului. Mai tîrziu va merge mai 
bine. Sînt convins. îmi dau seama 
după atmosfera bună care domnește 
în mijlocul nostru, de ambiția cu 
care se antrenează colegii mei, din 
grija și aten<ia cu care lucrează cu 
noi antrenorii. Și trebuie să meargă 
mai bine pentru că avem de dovedit 
că știm să jucăm mai bine decît în 
tur. Cu atît mai mult cu cît trebui'' 
să ne îndepărtăm grabnic de zona re
trogradării.

— Crezi că veți reuși?
— Am fost noi în situații uiai dill- 

cile ca acum și tot am scăpat. Cu «> 
pregătire bună, trecem noi cu bine și 
acest hop.

MAI MULTE CORECTAI?’ 
Șl REPETĂRI

La fel ca Ciocea ne-au vorbit și 
alți jucători: Ene I, Nunweiller, A- 
polzan, Staicu...

Lor le reamintim un lucru însă : să 
nu aștepte totul de Ia antrenori. Fie
care din ei își poate lua grija unei 
pregătiri temeinice printr-un antre
nament individual perseverent. Me
ciurile de antrenament au lăsat să 
se vadă lipsuri dc ordin tehnic mai 
ales în pase, preluări și șuturi defec
tuoase. De aceea este indicat ca an
trenorii să- includă în lecția de antre
nament cît mai multe corectări și re
petări a procedeelor tehnice. Exersă
rile numeroase și repetările duc la 
îmbunătățirea și perfecționarea de
prinderilor tehnice, fac pe jucători să 
jongleze oricum și oricînd cu balonul. 
De asemenea, prin exersări repetate 
se ameliorează și execuția loviturilor 
libere, de pildă a loviturii de colț, că
reia i se asigură In primul rînd un 
conținut tactic. Duminică am asistat 
Ia cîteva lovituri de colț bine execu
tate de Oaidă, Bluidea sau P. Mol- 
doveanu. Dar de fiecare dată ele au 
rămas fără rezultat practic. Mingea 
ajungea exact în porțiunea de teren 
din fața porții toarte aglomerat», deci 
fără posibilitate de a fi folosită în 
mod eficace. La antrenamente însă, 
se poate exersa executarea loviturii 
de colț în alt mod: pasîrsd lateral u- 
nui jucător care țîșnește pentru a 
prelua mingea și pentru a trage la 
poartă sau, atrăgînd spre el adver
sari, deci dezaglomerînd fața porții, 
să paseze spre o porțiune de teren 
mai liberă. Așa au executat cornerele 
majoritatea extremelor la campiona
tul mondial din Suedia, constituind 
unul din învățămintele acestui turneu.

ȘI ACUM, CITE CEVA DESPRE 
ARBITRI

Aceste jocuri de antrenament ser
vesc ca pregătire și arbitrilor. Și 

mulți dintre ei se străduiesc să le lo- 
losească cît mai bine în scopul ' de 
a-și îmbunătăți arbitrajul. Meciul 
Progresul-Dinamo Obor a fost condus 
de Vasile Dumitrescu-București, unui 
din arbitrii noștri tineri de valoare. 
Mulți dintre spectatori și chiar dintre 
jucători și-au manifestat duminică ne
mulțumirea față de cele patru 11 m 
acordate. Intr-adevăr, este o cifră ti- 
nică în fotbalul nostru, chiar în jocuri 
amicale. Dar deciziile arbitrului au 
fost regulamentare. Poate un 11 m 
este discutabil, acela acordat pentru 
un bends în careu comis involuntar. 
In rest însă, infracțiunile săvîrșite de 
Nunweiller IV (atac pe la spate și 
piedică), Buzeșan (atac lateral cu 
blocarea piciorului adversarului) și 
Caricaș (împingerea adversarului) se 
pedepsesc cu lovitură liberă cînd se 
produc în cîmp și cu 11 m în careu. 
Dacă s-ar fi ostenit puțin să răsfo
iască regulamentul de joc, nici unul 
din spectatorii și jucătorii care au 
protestat n-ar fi contestat valabilita
tea deciziilor arbitrului. Au însă o 
scuză: arbitrii nu prea l-au obișnuit 
pînă acum cu asemenea acte de curaj, 
dacă așa se poate numi aplicarea co
rectă a regulamentului... (P. Gațu)

ȘTIINȚA CLUJ SPERA

Știința a făcut sîmbătă un simplu 
antrenament la Predeal, încheiat cu 
un joc redus la două porți. După an
trenament, redactorul nostru R. Vria 
a stat de vorbă despre stadiul de 
pregătire al clujenilor cu antrenorul 
Mărdărescu, care i-a spus următoa
rele :

„Mai sînt multe de ameliorat, mai 
ales în ce privește orientarea tactică 
și viteza de execuție. Acest lucru a fost 
împiedicat însă și de starea actuală 
a terenurilor (înzăpezite). La capito
lul pregătire fizică deocamdată mă 
declar mulțumit. Disciplina exempla
ră a jucătorilor cred că ne va ajuta 
foarte mult pentru rezolvarea cît mai 
rapidă a pregătirii stric; necesare 
rămînerii în prima categorie"

PREGĂTIRILE FARULUI 
CONSTANȚA

Constătițenii și-au început pregăti
rile de la 10 ianuarie, iar de două 
săptămîni au început antrenamentele 
la două porți. La I februarie a jucat 
cu IMUM Medgidia (8—0), iar dumi
nica aceasta cu Poiana-Cîmpina : 
3—0 (1—0). Au marcat: Zinculescu, 
Călin și Sever. A fost un antrenament 
reușit în ansamblu. Echipa a dovedit 
o bună pregăt 'e fizică, evidențiind 
orientarea corectă a halfilor, cel mai 
bun compartiment-la ora actuală. A- 
pă-rarea însă vădește încă resiguranță 
în intervenții, iar atacul derrarcaj in
suficient și imprecizie. c nația: 
Ghibănescu (Maroși)—Toma (Stra- 
ton), Strafon (Dănulescu), Sava (Le
păda tu)—Niculescu, Pană—Moroianu, 
Corneanu (Bîtlan), Călin, Sever, Zi»- 
culescu.

P. ENACHE 
corespondent regional

liajaiEsHiiiLE
REUNIUNE DE BOX IN CINSTEA 

ZILEI DE „16 FEBRUARIE”
Clubul sportiv Metalul MIG organi

zează în cinstea zilei de 16 Februarie 
o reuniune pugilistică, le care și-au a- 
nunțat participarea boxeri de la C.C.A., 
C.S.U Recolta și Metalul, reuniunea va 
avea 1’oc în ziua de 13 februarie In sala 
de festivități a uzinelor 23 August. Cu 
acest prilej, vor încrucișa mănușile, prin
tre alții: Mircea Dobrescu (CCA) — 
Marin Cristea (Metalul); Șt. Mihăilescu 
(CCA) — I. Săndulescu (Metalul); Emil 
Cișmaș (CCA) — Dinu Eugen (Metalul); 
Șerbu Neacșu (CCA) — V. R zea (Meta
lul)- Gh. Predescu CS’T) — Teodor Lu
cian (Semănătoarea); Al. Sameș (Recol
ta,) _ I, vollntiru (Semănătoarea).

C. S. GLORIA GALATI—DINAMO 
CRAIOVA 14—6 LA BOX

Duminică dim'neață a avut loc la Ga
lați, în sala de festivități a fabricii de 
piese de schimb C.F.R o reuniune -de 
box organizată în cinstea zilei de 16 
Februarie. S-au întîlnlt ec P-ele C.S. 
Gloria Calați și Dinamo Craiova. Gala 
a oferit cel ma; frumos spectac 1 pugi
listic desfășurat în localitate, în ultimii 
ani. Foarte bine pregătiți, gălătenii au 
cîștivat detașat întîlnirea c” s- r- ' de 
14—6! REZULTATE TEHNICE: V. Vin- 
til-ă (D) b.a. II D. Ion tu (Gali; Paul 
Pavel (Gal) b.p, N. Fillgeanu (D); Nicu 
Fopa (Gal) b. dese. III Andrei Flarcaș
D); D. Boiangiu (Gal) b.p. V. Ionescsi 

(D); șt. Bogoi (Gal) b.p. D. Prtmolu (D); 
Gh Eremia (Gal) b'-p. C. Bîlă (D); Gh. 
Buzatu (D) b.p. V. Bogoi (Gal);P.Deca 
(D) meci nul cu Adolf Cristeia (Gal); 
I. Ferenț (D) meci nul cu Gh Rossler 
(Gal); Al. Ghiță (Gal) b. eb. I St. Man- 
coviceanu (D).

A. SCHENKMAN — corespondenl



Activitatea
Ja hochei 

in tara

HCupa București44 la hochei pe gheață în cifre și fapte
(Urmare din pag. 1)

deCea mai eficace linie 
a fost aceea a echipei Buai-

Carnet atletic
„Cupa Progresul"

A Campionatul regiunii Suceava
- La Suceava se desfășoară etapa 
Regională a campionatului republican 
jdș- hochei pe gheață, la care iau parte 
patru echipe. Cîștigătoarea întrecerii 
se va califica pentru turneul de baraj 
Ide la Gkij, în cadrul căruia va fi de
semnată echipa care va promova în 
'divizia B. Iată rezultatele înregistrate 
pînă acum: Centrul Școlar Agricol 
Rădăuți—Silvicultorul Cîmpulung 9—0 
K'4—0, 2—0, 3—0), Dinamo Suceava— 
G.F.R. Vatra Dornei 14—0 (6—0,
B—0, 6—0), Centrul Școlar Agricol— 
GLF.R. Vatra ~ ..................." "
3—0, 2—0).

Dornei 10—1 (5—1,

V. HAIU-coresp. 
Lacul Roșu"„Cupa

GHEORGHIENI 8 (prin telefon). 
Sîmbătă au continuat întrecerile do
tate cu „Cupa Lacul Roșu". Un pu
blic numeros asistă la fiecare evoluție 
ia hocheiștilor, răsplătind cu vii apla
uze străduințele lor de a practica un 
joo cît mai bun. Iată rezultatele:

Stabătă : Dinamo Tg. Mureș—Har- 
jghita Miercurea Ciuc 14—6 (4—2,
3—3, 7—1); Progresul Gheorghieni— 
Stăruința Tg. Secuiesc 14—0 (4—0, 
2—0, 8—0); Duminică: Școala medie 
Gheorghieni—Stăruința Tg. 
2—7 (2—2 0—2, * *'
Gheorghieni—Harghita 
Ciuc 13—1 (4—1, 5—0, 4—0); Dina
mo Tg. Mureș—Stăruința Tg. Secu
iesc 12—1 (7—1, 4—0, 1—0).

I. BARA-coresp
Meci amical fa Odorhei

ODORHEI 8 (prin telefon). — Du
minică dimineața a avut Ioc în loca
litate o întîlnire amicală între echi
pele Tîrnava Odorhei și Voința H 
Miercnrea Ciuc. Partida a luat sfîrșit 
cțț victoria gazdelor cu scorul de 
19—3 (5—1, 6—1, 4—1) prin punctele 
marcate de Covaci (8), Gyorgy (4), 
Torok II (2), Lorincz pentru învingă
tori și Bereny (3) pentru învinși. 
BALOGH BARTA și IANOȘ BÂRTA- 

f — corespondenți.

fundași, 
fundași 
rești A alcătuită din Varga și Csaka, 
oare a 
fiecare). Pe al doilea loc al aces
tui clasament se situează perechea 
de fundași, cehoslovaci Csapla (1)— 
Olsa (2) care a înscris de 3 ori, iar 
pe locul trei, la egalitate, cuplurile 
Jancuska—Malek (Bratislava) și Kos- 
zak—Dietrich 
goluri.

• In ceea 
un clasament 
ei este foarte greu de întocmit Ce
hoslovacul Jandek a primit doar 2 
goluri, dar a apărat poarta echipei 
sale numai în două meciuri (120 mi
nute de joc). Tînăru'l nostru portar 
Sofian, în cele 173 minute cit a jucat, 
a primit numai 3 goluri, iac celălalt 
portar cehoslovac Lukacsovics, în trei 
meciuri (180 minute de joc) 
mit patru goluri. Întocmind un alt 
cluasament al vulnerabilității porta
rilor, primul loc îi revine maghiarului 
Pozsony care în cele 273 minute cit 
a jucat a scos pucul de 34 de ori 
din plasa porții apărată de el, ceea 
ce reprezintă în medie: un goi la 
fiecare opt minute.

marcat 4 goluri (cîte două

(Berlin) ca cîte două

ce-i privește pe portari, 
al celor mai buni dintre

a pri-

#:■

\ Ai

Moment de panică la poarta echipei noastre! Depășind apărarea bucu- 
reșteană, jucătorul cehoslovac I. Mihalec a ajuns In poziție clară de gol, însă 
portarul Pușcaș a salvat în extremis. (Foto: I. Mihăică)

O interesantă inițiativă

_ Secuiesc
6—3); Progresul 

Miercurea

• Orice fel de clasamente s-ar în
tocmi în ceea ce privește golurile pri
mite de portari, nu au însă suport 
real deoarece în această chestiune in
tră în discuție și felul în care se com
portă în apărare echipele respective. 
Nu mai este nevoie de exemplificări 
în această privință, pentru că vă 
imaginați că misiunea lui Jendek sau 
a lui Lnkacsovics a fost mult ușurată 
de jocul foarte bun prestat de propriii 
lor apărători. In schimb, sarcina por
tarului german Kolbe a fost în a- 
ceastă privință cu mult mai dificilă. 
Deși el a primit 18 goiluri (a fost sin
gurul portar care a jucat toate cele 
300 de minute ale celor 5 partide) 
totuși ținînd seamă de intervențiile 
oportune, de siguranța pe care a ară
tat-o de-a lungul întregului turneu, el 
merită să fie considerat cel mai bun 
portar al competiției.

Curs de perfecționare 
pentru amenajatorii de bage sportive

Eleonora Gogîlea, Alexandru Sdnsbsrger 
și echipa I.M.F. București au cucerit 

titlurile de campioni universitari la șah
JSinaia 9 (prin telefon de la trimi

sul nostru). Finalele campionatului 
universitar de șah au continuat cu 
întreceri deosebit de interesante și 
dîrz disputate. In special, pe echipe 
s-<a dat o luptă foarte spectaculoasă 
pentru primul loc, încheiată cu vic
toria echipei I.M.F. București.

Mediciniștii păreau să-și fi asigurat 
succesul încă din runda a V-a cînd 
au dispus cu 3%—1% de principalul 
lor concurent Construcții București. 
Dar. în runda următoare I.M.F. a 
întâmpinat o rezistență neașteptată din 
partea Agronomiei Galați, cîștigînd 
la limită (3—2), ceea ce a permis 
Construcțiilor — învingători cu 4%— 
%’ asupra Politehnicii Orașul Stalin 
— să se apropie amenințător, la nu
mai o jumătate de punct de lider.

In continuare, însă, I.M.F. înregis
trează victorii la scor (4—1 cu Po
litehnica Orașul Stalin, și 4%—% 
în ultima rundă cu Agronomia Craiova), 
ceea ce i-a consolidat poziția în frun
tea clasamentului, terminînd detașat 
pe primul loc cu un total de 30 
puncte. Procentajul de 70 la sută 
din punctajul maxim, ]' 
I.M.F., vorbește de la sine despre 
valoarea performanței realizată de e- 
chtoa campioană. Au jucat : 1. Drăguț 
(anul VI), V. Țacu (IV). St. Leuștean 
(III), D. Streja (III), St. Grigore 
(III) și Nicoleta loneseu (III).

Foarte disputate au fost și cele- 
laflte locuri fruntașe aile clasamen
tului. In afară de Institutul de Con
strucții București pe primul plan al 
luptei au figurat și șahiștii Universi
tății „A- I- Cuza" lași, o adevărată

Pînă la urmă

obținut de

Cros în pădurea
v

Federația romină de attetism va or
ganiza in ziua de 1 martie un impor
tant concurs de cros cu caracter re
publican. Crosul se va desfăș”ra în 
pădurea Snagov pe următoarele dis
tanțe : seniori 3.000 m (clasament in
dividual), seniori 8.000 m. sen'oare 
1500 m. juniori 2.500 m și junioare 
800 m (clasamente individuale și pe 
echipei

Clubul sportiv Progresul a organi 
zat la sfîrșitul săptămînii trecute ui 
concurs atletic de sală deschis atleți 
lor și atletelor din Capitală. Organi 
zatorii concursului s-au străduit s. 
asigure cadrul cel mai potrivit de des 
fășurare a întrecerilor și au avut sa 
tislacția reușitei. Din păcate pârtiei 
parea atleților bucureșteni nu a fos 
cea așteptată, multe cluburi și aso 
ciații sportive neavînd înscris nici ui 
atlet

lată cîteva dintre cele mai buni 
rezultate înregistrate cu acest prilej 
SENIORI: 50 ni: Șt. Prisiceanu (Con 
str.) 6,0; Al. Stoenescu (D) 6,2; Șt 
Dobay (D) 6,2; A. Cambanis (Vict. 
6,2; 55 mg: P. Păunescu (D) 8,2; Gh 
Vinitilă (Prog.) 8,2; lungime: Z. Sza 
bo (C.C.A.) 6,54; M. Băloiu (D) 6,46 
I. Skoda (D) 6,34; înălțime: C. Dumi 
trescu (C.S.U.) 1,90; C. Stănesci 
(D) 1,80; triplu: 1. Skoda (D) 14,Q1 
prăjină: M. Trandafilov (D), Gh. Con 
sfanț ia și D. Gîrleanu (Prog.) 
m; greutate: C.

4,61
(O)in; greutate: C. Drăgutescu 

13,52; I. Iordan (C.S.U.) 13,16; SE 
NIOARE: 50 m: G. Palade (Prog.] 
și O. Carabela (Prog). 7,2; 40 mg 
Â. Dragomirescu-Prodea (Rapid) 6,6 
M. Paduraru (D) și M. Pândele (D) 
6,7; lungime: J. Javorschi (Prog.) 
4,86; -E. Buda-Todorof (D) 4,50; înăl
țime: A. Prodea (Rapid) 1,40: greu 
tate: M. Silaghi (Voința) 13,18; A 
Gurău (Prog.) 11,88; JUNIORI: 50 m 
A. Diaconu (D) 6,2; 55 m g.: D. Ove- 
zea (Constr.) 8,1; lungime: M. Axente 
(D) 6,36; înălțime: E. Ducu (Prag.) 
1,83; triplu: V. Nicolaescu (D) 13,71; 
prăjină: V. Fota (D) 3,08; greutate: 
D. Serafim (Prog.) 12,86; A. loneseu 
(D) 12,84; JUNIOARE: 50 m: M. Mi
hai (Prog.) și El. Fota (D) 7,1; 4C 
mg: Sin. Poenăreanu (Prog.) 7,0; 
lungime: El. Fota (D) 4,59; M. ' ai 
(Prog.) 4,55; înălțime: M. P<>, cu 
(Șc. med. 35) și S. Dăscălescu 
(C.S.Ș.) 1,40; greutate: M. Wittgen
stein (Prog.) 12,12.

CLASAMENTUL PE ECHIPE: 1 
Dinamo 160,5 p; 2. Progresul 114,5 
p; 3. Rapid 34; Șc. medie 35, 25 p; 
Voința 17 p; Constructorul 6 p. (Nl- 
COLĂE D. NICOLAE, corespondent).

realizarea de economii prin reducerea 
cheltuielilor de întreținere, la amena
jarea în mai bune condițiuni a bazelor 
svortive și deci la dezvoltarea activi
tății sportive din centrele respective.

Consiliile regionale U.C.F.S.. clubu
rile și asociațiile sportive au datoria să 
trimită la aceste cursuri pe cei mai 
indicați amenajatori. In jelui acesta 
vor contribui la realizarea obiectivului 
propus.

Nu de puține ori țara noastră — 
gazdă a unor mari și importante com
petiții internaționale — a primit justi
ficate elogii din partea unor specialiști 
străini pentru modul ireproșabil in care 
a prezentat bazele sportive. Reprezen
tanți ai C.I.O. (vorbind despre poligo
nul Tunari), numeroși ăfleți din Euro
pa, Asia. America, Australia, Africa 
(referindu-se la pista Stadionului Re
publicii), jucători de tenis de masă, 
baschetbaliști, gimnaști, handbalisti — 

' care au concurat în sala Floreasca 
și-au exprimat deplina satisfacție țață 
de condițiile optime oferite de aceste 
baze sportive. Firește, pentru pregăti
rea acestor baze sportive a fost nece
sară murită entuziastă a grupului de 
amenajatori ai I.E.B.S. care s-a spe
cializat în aceste dificile lucrări.

In țara noastră — în afara bazelor 
sportive centrale — se află suie și sute 
de terenuri, stadioane, bazine și săli 
de sport care găzduiesc o intensă și 
continuă activitate sportivă. Pentru a 
se prezenta in cele mai bune condițiuni 
în timpul antrenamentelor și competi
țiilor sportive este nevoie ca pe lingă 
fiecare dintre aceste baze sportive sim- 

. ple sau. complexe să se afle oameni 

. pricepuți, buni cunoscători ai modului 
de amenajare și întreținere a terenu
rilor și stadioanelor. întreprinderea de 
exploatare a bazelor sportive a inițiat 
— pentru a veni în ajutorul cluburilor 
și asociațiilor sportive — un curs de 
perfecționare a amenajatorilor sportivi 
care se va desfășura la București în
tre 20 februarie și 2 martie. La acest 
curs — în baza propunerilor consilii
lor regionale U.C.F.S., a cluburilor și 
asociațiilor sportive — vor participa 
40 amenajatori din provincie, 20 ai 
I.E.B.S. și toți amenajatorii din Bucu
rești care doresc Să urmeze aceste 
cursuri.

IJn colectiv de lectori format din 
Mihai Lambrindis. Aurel Isoveanu. 
Gh. Niculescu, dr. Tr. Dumitrescu și 
irig. Anastasia va preda cursanților no
țiuni elementare de construcție a tere
nurilor. de întreținere și amenaiare a 
bazelor soortive, de calcule simple arit
metice (necesare pentru marcarea te
renurilor). de organizare tehnică a 
competițiilor etc. Orele practice vor fi 
efectuate la Stadionul Republicii, sala 
și bazinul Floreasca, patinoarul artiii- 
cial ș.a

Primind aceste necesare noțiuni a- 
menajatorii vor putea contribui efectiv la

revelație a concursului, 
locul Ii a revenit Institutului de Con
strucții (2*/2—2% cu Universitatea
„A. I. Cuza“ Iași în penultima rundă) 
cu un total de 27 p. De remarcat că 
Ia prima masă Gruia Dăscălău a 
realizat sută la sută: 8 p. din 8 
partide I

Pe locul III cu 25% p. Institutul 
Politehnic Timișoara care a avut un 
finiș puternic, întrecînd Universitatea 
„A. I. Cuza“ Iași, clasată a IV-a cu 
23% p. Ieșenii au avut însă satisfac
ția de a învinge cu 3—2 în întilnire 
directă pe timișoreni.

In
'•rmătorul: 
20% p.; 6. Univ. 
17 p.; 7 ........
8. I. Politehnic Or.
9. F. Agronomie Craiova 8% p.

Deosebit de disputate au fost și ul
timele runde ale turneului, individual 
masculin. Cîștigînd partide în serie, 
maestrul A. Gtinsberger a reușit să 
depășească pe ceilalți concurenți și a 
cucerit titlul de campion universitar. 
Iată cum arată clasamentul definitiv 
al turneului: 1. A. Giinsberger (l.P. 

; 2—3. V. Weisman 
Varabiescu (I.S.E. 
Simon (l.P. Or.

continuare clasamentul este
5. F, Agronomie Galați 

„V. Babeș“ Cluj 
7. I.M.F. Tg. Mureș 14% p.;

C.. Stalin 13'/2 p;

Timișoara) 10 p.; 
(Univ. Iași), Gh. 
Buc.) 9 p.;, 4. N.
Stalin) 8 p.; 5. E Ungureanu (F. A' 
gronomie Craiova) 7 p.; 6. A. Cioană 
(I.M.F. Cluj) 6%p.; 7. P. Andronache 
(Inst. Căi Ferate Buc.) 4*/2 p.; 8 
N. Orban ( l.P. Timiș.) 4 p.; 9. I. 
Voicu (I.M.F. Buc.) 3 p.; 10. I. Dane 
(F. Agronomie Galați) 2% p.; 11. I. 
Meszo (I.M.F. Tg. Mureș) 1% p_; 12. 
I. Lupu (Inst. Mine Petroșani) 1 p.

Turneul individual feminin a luat 
sfîrșit. cum era de așteptat, cu vie- 
toria concludentă a Eleonorei 
gîlea (Politehnica București) care a 
cîștigat toate cele 7 partide susțiu- 
nute. Urmează în clasament: 2.
Kario Collar (I.M.F. Buc.) 6 pi; 3. 
Mirodara Hurduc (lași) 4% p.; 4. 
Maria Rău'ea (Oluj) 4 p.; 5. Elisa- 
beta Spienner (Orașul StaJin) 3’/2' p.;
6. Charlotte Doboly (Tg. Mureș) 3 p.;
7. Florica Dedhi (Galați) 1 p. și 8. 
Aurelia loneseu (Craiova) 0 p.

La închiderea festivă a campiona
tului primii clasați au fost răsplătiți 
cu numeroase premii, cupe și di
plome.

Go.

RADU VOIA

A început campionatul 
republican de bo* 

al juniorilor
Duminică dimineața a avut loc în sada 

de festivități a uzinelor „Mao Tze-dun" 
din Capitală prima reuniune de box 
din cadrul campionatului republican 
de calificare a juniorilor. Iată rezul
tatele tehnice: C. Văduva (Dinamo) 
b. p. P. Varniote (Semănătoarea); S. 
Bogdan (Olimpia) b. p. V. Stan (Șc. 
sportivă de tineret); Șt. Coca (Spar- 
tac) cîștigă prin neprezentarea lui 
B. Paraschiv (Pasteur); Dan Ion 
(Șc. Sp. Tin.) b. p. 1. Valter (ISB); 
Gh. Barbure (Dinamo) b. p. A. Sma- 
nioto (Metalosport); M. Stănescu 
(Constructorul) b. k. o. I I. Ursu 
(CFR-ICI); I. Seceleanu (1REB) b. p. 
V. Popescu (Spartac); Gh. Amza (Șc. 
Sp. Tin.) b. p. I. Roșu (Metaio- 
sport); I. Ditrich (Voința) 
Cismăresc.u (Constructorul); 
rescu (Șc. Sp. Tin.) b. ab. 
țofan (Metalosport); M.
(Șc. Sp. Tin.) b. p. N. Turiga (Semă
nătoarea); Gh. Vasilescu (IREB) b. 
p. I. Dumitrache (Constructorul); Șt. 
Puica (Șc. Sp. Tin.) b. p. S. Neacșu 
(Dinamo); M. Elesser (Metalosport) 
b. ab. II P. Constantin (Șc. Sp. Tin.); 
O. Moga (GER Gr. Roșie) b. p. I. 
Rădulescu (Șc. Sp. Tin.); 
stantinescu (Vulcan) 
trescu (Șc. Sp. Tin.);
(Sc. Sp. Tin.) b. k. 
(IREB).

Joi 12 februarie va 
aceeași sală începînd de la ora 19 cea 
de a doua reuniune de box din cam
pionatul de calificare a juniorilor.

N. TOKACEK 
corespondent

„Cupa 15 Februarie"

Clubul sportiv Rapid va organiza 
sîmbătă și duminică în sala Floreasca 
II din Capitală tradiționalul concurs 
dotat cu „Cupa 16 Februarie", La în-; 
treceri pot participa echipele cluburi
lor și asociațiilor sportive din Bucu
rești (cîte 2 atleți la fiecare probă).

Meciul atletic Arad — Craicva

(Metalo- 
b. p. St.

I. Fi
ii V. Co- 
Rădulescu

N. Con- 
b. p. Al. Pe- 

Gh. Teodorescu 
o. II N. Gheța

avea loc în

Duminică s-a desfășurat la Arad, fn 
sală, meciul atletic dintre repre 
tiva orașului și cea a Craiovei. Vic
toria a revenit echipei gazde cu 
88— 54 p (la bărbați: 52—38; la femei: 
36—16 p). lată cîteva din rezultatele 
înregistrate: înălțime: T. Heinrich (A) 
1,70; greutate: St. Perneki (A) 14,82; 
lungime: M. Nistor (C) 6,16; înălțime 
femei: Aurora Mihăilescu (A) 1,50.
(ST. WEINBERGER, corespondent).

Concurs de sală la Timișoara

In cadrul concursului pe teren aco
perit desfășurat în localitate au fapt 
înregistrate cîteva rezultate promiță
toare: lungime: 1. Meszaros (C.F.R.) 
6,53; înălțime: O. Faica (Prog.) 1,70) 
lungime femei: A. Eisiendler (C.F.R.) 
4,89 (AL. GROSS, corespondent re
gional).

Competiția de tenis din Capitală
Ziua a doua a competiției de tenis 

organizată de clubul C.C.A. a pro
gramat meciuri din primul tur al pro
belor de simplu bărbați 
mei. Am urmărit cu 
comportarea și maniera 
a unor tenismeni care
naseră și în concursurile 
Este vorba de Bure eseu, 
Kiselef. Cristea, care nu 
pregătire corespunzătoare 
concurs al anului rezervat
lotului republican, a arătat că își re
vine la forma lui și, tn special, mani
festă o tendință accentuată spre jocul 
ofensiv activ. El ar face bine însă 
dacă ax căuta să acționeze mereu în

și simplu te
rnul tă atenție 
de a acționa 
ne impresio- 

anterioare. 
Cristea și 
avusese o 
în primul 
membrilor

același ritm și, mai ales, să joace 
ciu toată seriozitatea chiar și împotriva 
unor adversari nlai slabi. Burcesou și 
Kiselef confirmă prin fiecare evoluție 
și deci, și în cadrul acestui concurs, 
că stat pregătiți temeinic, datorită an- 
toenanrentetor metodice, urmate 

ou regularitate și stăruință în secția 
de tenis a C.C.A. Acești doi tineri cu 
frumoase perspective au lovituri pu
ternice și — ceea ce este mal impor
tant — vin des la fileu, preiau mereu 
inițiativa.

Dintre îniîlnirile feminine disputate 
Ieri, am reținut joctil nfai bun al Ma
rianei. Nasta.

Iată rezultatele înregistrate; «^n-

bărbați:
6—2,’

turul I: Bardan—Basa-
7—5 ; Chivaru—Burciu

Cristea—M. Gheorghe
Dancea—Ardeleanul 6—1,

Burcesciu—Grad 6—0, 6—4)

rab
6—1, 6—3;
6—3, 6—2;
6-1 ;
Kiselef—Roșianu 6—1, 6—I ; V. Po- 
peecu—Ungureanul 9—7, 6—2. Simplu 
femei: turul I: Mariana Nasta—Rădi
ca Lazaride 6—1, 6—1 : Aneta Verone 
—Cornelia Năstase 6—1,6—1; Rodica 
Andrieiscu—Lia Doboșiu 2—6, 5—1 
(abandon). învinsa s-a prezentat t»l- 
navă și nu a piutut face față efortu
rilor cerute de meci.

Competiția continuă astăzi și mîine 
în sala C.C.A. din calea Plevnei 
Nn 114, între orele 15-20,



Ja baschet Anul pugilistic 1958

le la o etapă la alta, campionatul 
ublican feminin de baschet devine 
i ■ interesant, oferă prilejuri de a- 
nse comentarii în rîndurile amato- 
>r acestui sport. Etapa de dumini- 

mai mult poate decît ori care al
de pînă acum, a confirmat această 
ere.
UNDE S-A RESIMȚIT LIPSA 
APARATULUI DE FILMAT...

Ie păcat că duminică seara în sala 
ireasca nu s-a aflat nici un opera- 

cinematografic I Dacă ar fi fost 
>lo și ar fi înregistrat pe peliculă 
imul minut de joc din partida Con- 
uctorul Buc.—Voința Orașul Sta-

FEMININ
15 13 0
15 12 0
15 12 0
15 10 1
15 10 0
15 9 0

Olimpia Buc. 
•Ccmsirwctorttl Buc. 
Voința Or. St. 
Progresul Buc. 
Rapid Buc.
C.S. Oradea

41
33
39
36
35

840:509
709:594
691,635
777:039
784:'.ori 33

posesia unui do-

A]?m. Tg. Mureș 15 6 1 8 653:650 28
C.C.A. 14 4 0 10 489:656 22
Voitnța Oradea 15 3 1 11 604:814 22
c.s.u. BUC. 11 3 1 10 489:659 Zi
Voința Tg. Mureș 15 3 0 12 624:823 21
c.s.s. Timișoara 15 2 0 13 5G8:<805 19

MASCULIN
C.C.A. 12 11 0 1 980:6^9 31
Olimpia Buc. 13 10 0 3 832:727 33
Știința Cluj 13 10 0 3 894:6 li 33
Dinamo Tg. Mureș 13 9 0 4 9H:761 31
Metaliul MIG Buc. 13 7 0 6 811:754 27
Dinamo Oradea 13 6 2 5 888:802 26
Dinamo Buc. 13 6 r* 6 742:685 26
Rapid Buc. 13 5 2 6 816:813 25
Torentul Galați 13 4 0 9 711:908 21
Voința Iași 13 3 0 fi) 737:939 19
Cetatea Bucur 13 1 1 11 682:882 16
Știința Timișoara 12 2 0 10 548:762 16

inexplicabilă. Am auzit în sală Flo- 
reasca multe voci care puneau înfrîn- 
gerea bucureștencelor pe seama u 
nui... „nemaipomenit ghinion". Așa 
să fie? Nici gînd. Constructorul, e- 
chipă matură, cu îndelungată activi
tate, a dat dovadă de o inadmisibilă 
lipsă de calm, de o precipitare dusă 
pînă la extrem, de o miopie tactică 
de necrezut. Constructorul a intrat în 
ultimele trei minute cu un avantaj 
substanțial. Era cazul ca echipa să 
treacă la un ritm mai lent, să păs
treze cît mai mult balonul (bine în
țeles, în limita celor 30 de secunde). 
O dată cu eliminarea Viorieăi Nicules- 
cu în min. 35, echipa s-a 
menținut însă, — în v'if- 
tutea inerției — în ace
lași joc precipitat, fapt 
care a costat-c< meciul. 
Firește, aceasta s-a putut 
întîmpla și pentru că Vo
ința Orașul Stalin n-a 
cedat nici un moment lup
ta, într-o situație care 
părea iremediabilă, acțio- 
nînd cu energic și promp
titudine. O adevărată 
roină" a 
dramatic
Cucuruz, 
6 puncte 
cunde.

adevărată zi a echipelor feroviare I...
Abia duminică Rapid ne-a relevat a- 

devăratele-i posibilități, care îi dădeau 
dreptul să ia parte directă la tapta pen
tru titlu. Acum, jucătoarele feroviare 
aspiră doar la locul 4. dar pot, firește, 
să mai realizeze multe performanțe 
bune. Cît despre echipa masculină, ,ea 
a știut să folosească la maximum a- 
vantajul terenului propriu, jucînd tot 
meciul într-un veritabil iureș.*

în pregătirea boxerilor noștri (I)

„e- 
acestui final 

a fost Octavia 
care a înscris 
în ultimele se-

O ZI A ECHIPELOR 
FEROVIARE

:, am fi astăzi în 
ment interesant și, credem, unic în 
ul lui. In istoria baschetului nostru 
ninin, acest document ar purta ti
ll următor: „Cum se poate pierde 

meci cînd, la- 40 de secunde de 
tiî final conduci cu 7 puncte, 
r . J3 secunde da sfîrșit, cu 4 
nete I". Răsturnarea de situație in- 
rvenită în finalul partidei Construc- 
rul—Voința a fost atît de neaștep- 
tă, s-a produs într-un interval de 
np atît de scurt, îneît pentru cel 
re n-au asistat la meci ea apare

Echipa feminină a Ra
pidului a întrecut, la dife
rență categorică. C. S. O- 
radea. Cea masculină a 
învins — 
frumos i 
mului din 
pe Dinamo 
adăugăm și 
mațiilor de 
nioare în 
respective.

după cel mai 
meci al progra- 

Capitală, — 
București. Să 
victoriile for- 
juniori și ju- 
campionatele 
Așa dar, o

a- 
de 
el 
în 

cu

Luptă directă intre cete mai bune jucătoare ale 
meciuluLderbi din sala Ftoreasca: liane lore Kraus
— Voința Orașul Stalin (3) fi Viorica Niculescu
- Constructorul Bucureștt(7) . ,Qh Dufflîtru)

Tenîsului i se desehM frumoase perspective
în unui competîfîonal intern 1959

4 competiții (3 cu participarea frun- 
șilor și una pentru copii și juniori) 
■ numai 3 săptămîni 1 Iată fără în- 
>ială un debut promițător al activi- 
ții competiționale interne a tenisului 
sstr-u în anul 1959. Acest început 
are" nu este însă întîmplător, pen
ii că federația de specialitate și-a 
tocmit din vreme un plan temeinic 

judicios în vederea reprofilării ve
lit'' calendar, pentru desfășurarea 
iei ..etivități competiționale cît mai 
isținute.
In primul rînd, la alcătuirea caten

arului competițional pe 1959 s-a ținut 
:ama de o serie de lipsuri constatate 
t prilejul competițiilor din anii tre- 
iți ca : sistem dc organizare neecono- 
icos și nestimulativ, lipsă de pro- 
resivitate logică în ceea ce privește 
:sfășurarea concursurilor (la început 
3 an prea puține și prea slabe ca va- 
iare, iar apoi program deosebit de con- 
■ntrat și ca număr și ca valoare). De 
semenea, nu a existat un calendar 
impetițional pentru toate categoriile 
e vîrstă (în timp ce seniorii și tine- 
etul au mai avut unele întreceri, co
bi și juniorii au fost aproape pri- 
<:!-i de întîlniri) și din această cauză 
ompetițiile de pînă acum nu aiu con
ți tuit un ajutor ou adevărat eficient
1 procesul de instruire al sportivilor 
î tenis.
Anul acesta, numărul total al com- 

etițiilor care vor fi organizate de fe- 
crația de tenie, de comisiile regio
nale saiu orășenești, de asociații și 
lubiiri a crescut cu 200 la sută față 
,e 1958. Apoi, diferitele formule de dis- 
mtare a concursurilor în care sînt 
rngrenate mai multe elemente tinere, 
in număr mai mare de jucătoare, re- 
lectă grija forului nostru de speciali
ste .pentru ca întrecerile de tenis să 
ie mai ușor accesibile jucătoarelor și 
ineretului. De pildă, în 1958 era doar 
> singură competiție mai importantă 
»entni copii, „Gupa copiilor" de la 
Dradea, în timp ce în 1959 pe lîngă 
X3npa Copiilor", se vor mai desfășura 
ncă 1'9 concursuri interregionale pen- 

2;îrli copii și jhiniori, campionatul repu
blican al juniorilor, plus, alte com
petiții în cadrul taberei de vară a co
piilor și juniorilor ca și în centrele 
de antrenament pentru copii, centre 
care vor lua ființă în curînd. Dacă în 
1957 au existat -8 centre de copii, iar 
tn 1958 15 centre cu 1000 de copii, 
în acest an vor funcționa 30, din care
2 în București numai pentru fețe. A- 
ceste centre de pregătire pentru co
piii dornici să joace tenis în orele li
bere vor fi dotate de federație, cluburi

și asociații cu toate materialele nece
sare și vor fi conduse de antrenorii 
cei mai pregătiți. Mergînd mai de
parte ou comparația privind preocupa
rea pentru creșterea cadrelor tinere la 
tenis, se poate constata că dacă în 
anini trecut un sfert din bugetul fede
rației respective a fost afectat acțiu
nilor privind activitatea copiilor și 
juniorilor, în acest an 50 la sută din 
buget (30 la sută pentru centrele de 
copii și 20 la sută pentru diferite 
competiții și concursuri) este rezervat 
acțiunilor pentru creșterea și activi
tatea tinerilor tenismeni.

Trecînd la competițiile propriu-zise, 
vom sublinia — afară de faptul că 
numărul lor a crescut cu mult în 
1959 — amănuntul că formulele lor 
de desfășurare au fast în mare parte 
modificate, tocmai în scopul angrenă
rii unei mase mai mari de jucători 
și jucătoare, ca și pentru a se asigura 
o continuitate și un sprijin mai con
sistent în procesul de instruire al spor
tivilor. Campionatul republican pe e- 
chipe 
acum 
oraș, 
Și a 
II și

— de pildă — se Va disputa 
după lin sistem pe etape: raion- 
regiune, zonă și finală, faza I 
IV-a jîucîndu-se turneu, iar etapa 

III eliminatoriu. De asemenea, e- 
chipele participante vor prezenta for
mații de 2 seniori, 2 jucători pînă la 
21 ani, 2 jucători pînă la 18 ani, 
o senioară și o jucătoare pînă la 21 
ani.

In campionatul juniorilor au mai 
fost introduse în afară de grupele

clasice de vîrstă (15—16 și 17—18 
ani) și categoriile de vîrstă de 13—14 
ani, aceasta ca o premiză per.tru cam
pionatul pentru copii 11—14 ani pre
conizat de federație pentru I960.

O altă îmbunătățire adusă calen
darului competițional intern din 1959 
față de cel din 1958 este și aceea că 
se lasă și la latitudinea asociațiilor 
și cluburilor sportive organizarea de 
concursuri de tenis, pe lîngă cele cu
prinse în calendarul central. Mai mult 
chiar, federația va încuraja și susține 
asemenea acțiuni.

Așadar, anul care a început se a- 
nunță și sub acest aspect — al com
petițiilor interne de tenis — plin de 
perspective. Rămîne ca federația de 
specialitate să urmărească cu perse
verență îndeplinirea calendarului com
petițional, după cum se așteaptă pen
tru buna reușită a acestor acțiuni și 
un sprijin activ și continuu din partea 
comisiilor obștești și a sportivilor, a- 
dică a competitorilor însăși. Per.tru 
că este îndeobște cunoscut faptul că 
un concurs ca să fie reușit nu îi este 
suficient numai o organizare perfectă, 
ci și jocuri corespunzătoare, de o va
loare tehnică superioară. Cum condi
țiile organizatorice care vor fi asi
gurate competițiilor din acest an 
vor fi optime, credem că și jucătorii 
și jucătoarele noastre de tenis își vor 
aduce aportul cuvenit. Noi îl așteptăm...

Cu cîteva zile înainte de a purcede 
la scrierea acestor retrospective pu- 
gilistice am avut o discuție cu noul 
antrenor federal de box Ion Popa. A- 
cesta ne mărturisea că în boxul nos
tru — care se bucură de un bineme
ritat prestigiu în arena internaționa
lă — se simte nevoia unei cotituri 
radicale, în sensul orientării pugiliș- 
tilor spre un box mai tehnic. Anul 
1958 a fost un an de început în 
ceastă direcție. Și dacă din ptmet 
vedere al rezultatelor sportive 
ne-a satisfăcut mai puțin, a creat 
schimb premizele ridicării sportului
mănuși la nivelul tehnic dorit de iubi
torii săi.

Fără discuție că activitatea compe- 
tițională internă desfășurată în mod 
regulat, de-a lungul întregului an, și 
care a angrenat o mare masă de bo
xeri de categoria I, a H-a, a IlI-a 
precum și de juniori, a asigurat spor
tivilor un program intens, a stimulat 
serios pregătirea lor. Campionatul re
publican individual de seniori — cu 
fazele sale, începînd de la „califi
cări" și terminînd cu etapa finală, — 
campionatul individual de juniori (cu 
aceleași etape de desfășurare), tur
neul celor 4, campionatul republican 
pe echipe, „Cupa Sfatului popular al 
Capitalei", numeroasele reuniuni or
ganizate pe scară regională, raională 
sau pe asociații, precum și întîlnirile 
amicale, toate acestea au asigurat 
boxului nostru în cursul anului 1958 
un program bogat. Pe de altă parte, 
este lăudabilă perseverența cu care 
federația de specialitate a încurajat 
promovarea multor elemente tinere, 
care adesea au dovedit că merită 
încrederea ce li s-a acordat. Se poate 
spune că anul trecut, boxerii tineri 
au luat cu asalt pozițiile pugiliștilor 
consacrați. Se cunosc cazuri în care 
aceștia din urmă au trebuit să încline 
steagul în fața impetuozității tineri
lor. Este îmbucurător progresul evi
dent al unor speranțe ca Nicolae 
Topală, Dumitru Răgălie, Ion Turcu, 
Vasile lonescit, Aurel Morăruș, Con
stantin Stănescu, Marin lir-lățeaiui, 
Marin Ion, Ștefan Mașcovescu, An
drei Olteanu, Teodor Lucian, Nicolae 
Filigeanu, Mihai Goanță, boxeri ta- 
lentați care au avut dc la meci 
meci 6 comportare tot mai bubă.

Așa Cum spuneam mai sus,

Ia

Așa Cum spuneam mai sus, din 
punct de vedere al rezultatelor spor
tive obținute în întTlnirîle internațio
nale, bilanțul pugilistic al anului 1958 
ne-a satisfăcut mai puțin. Singura 
satisfacție deosebită ne-a adus-o pri
ma ediție a campionatului european 
feroviar, competiție în care boxul ro- 
mînesc a fost reprezentat la adevăra
ta sa valoare, 
cucerit 
xerii
Mihai Stoian și Dumitru 
și că, pe echipe, am ocupat locul

Se știe că noi am
atunci 4

Ion Turcu,
prin bo- 
Morăruș, 

Ciobotaru 
________ . ‘I I. 

in rest, din cele 8 întîlniri (A, B și 
de tineret) numai două s-au soldat 
cu victoria noastră (6—4. cu R. D. 
Germană și 8—3 cu R.A.U.). Am 
fost întrecuți de 5 ori, iar un meci 
(cu R.P.F. Iugoslavia) s-a terminat 
la egalitate, lată deci, considerente 
care, într-o măsură, ne determină să 
fim nemulțumiți. Unde este deci, 
punctul nevralgic .al sportului nostru 
cu mănuși ?

titluri 
Aurel

vingerea că aceasta va ajuta, într-îi 
măsură, pe antrenori ca și pe elevii 
lor. Antrenorul Ion Popa ne spunea 
recent că reuniunile programate în 
cadrul campionatului republican indi-t 
vidual sau acela pe echipe, ca și în-’ 
tîlnirîle internaționale sau amicale, au 
dat posibilitatea să se vadă la mulțî 
boxeri deprinderi greșit formate. Unii 
dintre
Balaș, Arcadie Nagy și Vasile Netea, 
au în ring o poziție a corpului și a 
brațelor greșită. M. Balaș, de pildă,' 
are deobicei bustul prea răsucit, cu 
un umăr înainte (în loc să aibă o 
poziție semifrontală) din care cauză 
ntt poate lovi cu forță. Vasile Netea 
stă greșit pe picioare, ține brațele 
muilt prea jos, fiind tot timpul în pe- 
ricol de a primi lovituri la cap. Alți 
boxeri, ca Martin și Andrei Farkaș* 
M. Biedl, V. Ionescu și D. Fieraru, et 
xecută greșit loviturile fundamentale,- 
adesea cu mănușa deschisă. Acești 
boxeri — și nu numai ei — pun prea ma-? 
re accent pe loviturile la cap și nu 
știu cum să lovească la corp. In plus* 
apărarea lor este adesea vulnerabilă. 
De altfel, această lacună — apărarea 
— o prezintă numeroși boxeri, chian 
și dintre cei consacrați. Ce denotă 
toate acestea ? Că în multe asociații 
sau cluburi sportive cu secții de box; 
antrenamentele se desfășoară în ge« 
neral cu superficialitate. Unii antret 
nori, pe umerii cărora apasă răsputH 
derea pregătirii temeinice a boxerii 
lor, nti-și fac datoria în mod conști
incios.

Acești antrenori trec repede de la 
un exercițiu la altul, înainte ca tînă- 
rul să asimileze temeinic cele predate. 
In general, predarea nerațională, „în 
fugă" a elementelor de bază din feli
ni. -.a boxului și lipsa studiului indivi
dual s-au reflectat în comportarea pu« 
giliștilor respectivi. Deseori am asis
tat la partide de slabă calitate în ca
re „excelau" mai ales unii dintre bo-’ 
xerii pregătiți de antrenorii Ilie Pițu, 
Emil Dorian, Boris Moscalcitic, Au
rel Corăscu și alții.

Există însă și o altă problemă. 
Mulți antrenori, atunci cînd „desco
peră" un tînăr care vădește înclinații 
pentru box, în dorința de a obține cu 
orice preț rezultate bune și... imedia
te, programează pe iînărul respectiv 
în compania unor adversari 
bine pregătiți și rutinați. 
native ale tînărului boxer 
pentru unii 
suficient de 
timpuriu în ring (timpuriu 
de vedere al însușirii elementelor teh
nice) și pus în fața unui pugilist cu 
experiență, tînărul boxer va părăsi a- 
desea ringul învins și complet demo
bilizat. După una, două sau trei în-' 
frîngori, un ‘ '
losit •— se 
ar fi.

aceștia, printre care Mircea

antrenori un 
convingător.

mult mal 
Calitățile 
constituie 
argument 
Urcat de 
din punct

tînăr boxer — astfel fo- 
va rata, oricît de talentat

*

corectă a elementelor del

C. COMARN1SCHI

SUPERFICIALITATEA
TN ANTRENAMENTE — UNA DIN 

CAUZELE INSUFICIENTELOR 
TEHNICE

Vom încerca în cele ce urmează să 
subliniem principalele deficiențe ma
nifestate de boxerii noștri de-a lun
gul anului competițional 1958, cu con-

Pe marginea răspunsurilor primite la ancheta: 
11?Handbal în 7 sau în

Invățarea 
bază în box, cu ajutorul cărora pugH 
listul va deveni un bun tehnician, nd 
se poate face, firește, într-o perioadă 
scurtă. Antrenorul Lucian Popescu ne 
spunea că nu împlinise vîrsta de 15 
ani cînd făcea primele antrenamente, 
și, se știe că la 17 ani, el deținea 
primul titlu de campion al Europei.' 
Cum ar fi fost posibilă această per-t 
formanță cu adevărat răsunătoare 
dacă Lucian Popescu nu ar fi învă
țat încă de tînăr, de la primele ore 
de antrenament, cu răbdare și conști
inciozitate, cît mai multe elemente 
de tehnică ?

Antrenorii noștri — cu răbdare și 
perseverență — trebuie să-i obișnu
iască pe tineri încă de la primele lec
ții cu noțiunile elementare de tehnică 
(executarea loviturilor fundamentale: 
directe de stînga sau de dreapta, cro-' 
șeuri, upercuturi, poziția corectă 
„gardă", cu eschivele laterale sau 
tative etc.), să curme tendințele 
"box dezordonat, să promoveze cu
raj numai pe acei tineri care dovedesc 
că și-au însușit temeinic lecțiile și, 
firește, care vădesc 
procedînd, vom vedea afirmîndu-se o
nouă pleiadă de boxeri tineri care, pe 
lîngă combativitate — caracteristică 
a majorității boxerilor noștri — vor 
demonstra și o tehnică superioară, 
ceea ce va contribui desigur, la ridi
carea pe- o treaptă superioară a bo-i 
xultti nostru.

de
ro
de 

cJ-

(Urmare din pag. 1)

pe viitor în... voia soartei. O serie de 
tehnicieni au venit în această direcție 
cu soluții ca să se treacă la o spe
cializare, însă acțiunea să fie începută 
cu juniorii. Adică, sportivii să capete 
o specializare într-una sau într-alta 
din cele două ramuri ale handbalu
lui încă de la vîrsta junioratului. So
luția ni se pare dintre cele mai bune. 
De aceea, credem că pentru realizarea 
ei se impune mărirea numărului în
trecerilor de handbal în 7 sau în 11 
tezervate juniorilor. In această direc
ție trebuie depuse eforturi pentru sti
mularea organizării unor astfel de 
competiții pe plan local.

Un capitol speciali îl vom rezerva 
întrecerilor internaționale. Organizarea 
recentului turneu internațional de 
handbal în 7 este o acțiune pentru 
care forul nostru de "specialitate me
rită felicitări. Echipele noastre au 
făcut cu acest prilej un prețios schimb 
de experiență. Aceasta a fost însă 
prima manifestare de acest gen or
ganizată la noi. Succesul de care s-a 
bucurat trebuie să constituie un în
demn ca să mai fie organizate ase
menea întreceri. Handbalului în 7 din 
țara noastră i-a lipsit 
tactul cu echipe din țări 
sport are o mai veche 
gînd în continuare pe 
vom reuși ca nu pest» 
și în handbalul în 7 să

tocmai 
în care 
tradiție.

acest
multă vreme 
realizăm per-

con- 
acest 
Mer 
drum

valoroase, la fel ca în hand- 
11.
acestea nu trebuie să lase 
că noi pledăm pentru ne- 
handbalului în 11. Acest 

bucură la noi de o frumoasă

formarrțe 
balul în

Toate 
impresia 
glijarea 
sport se
dezvoltare. Federația de handbal are 
datoria să depună toate «eforturile 
pentru ca să împletească judicios ac-* 
tivitatea din aceste două sporturi. In 
acest fel se va putea asigura o per
manentă dezvoltare, Un progres sim
țitor atît în handbalul în 7 cît și în 
cel în 11. Aceasta cu atît mai mult 
cu cît ancheta organizată de ziarul 
nostru * I—*'“x ":J—‘ «--*-• -- 
ambele sparturi se bucură de o largă 
popularitate în rîndurile tineretului din 
țara noastră.

a probat evident faptul că

talent. Astfel

R. CALARAȘAND



LIBERTATE LUI MANOLIS GLEZOS!
Telegrama adresată guvernului grec de Asociația

Sezonul atletic european în 1958

Cei mai buni săritori în înălțime și cu prăjina
Corespondenților presei străine
Asociația corespondenților presei 

Străine acreditați la București a tri- 
Knis guvernului grec o telegramă prin 
care protestează energic împotriva 
campaniei de represiune căreia i-au 
căzut victime patrioți greci și în spe- 
£ial eroul național Manolis Glezos.

„In momentul în care guvernul grec 
amnistiază criminalii de război naziști, 
Be spune în telegramă, aceasta este o

acreditați la București 
sfidare la adresa idealului comun pen. 
tru care au murit în întreaga lume 
milioane de luptători de toate națio
nalitățile, care au luptat în războiul 
antifascist.

In numele principiilor libertății pre
sei, proclamate de Carta O.N.U., ce
rem eliberarea imediată a ziaristului 
Manolis Glezos și a celorlalți demo
crat! greci".

Rezultatele înregistrate în probele de 
săritură în înălțime și săritură cu pră
jina au cunoscut în decursul anului 
treci# 6 înseninată creștere valorică. 
Această creștere poate fi constatată nu 
numai în ceea ce privește mediile
înălțime 1056

rezumatelor celor mai buni zece perfor
meri europeni, ci și referindu-ne la 
pnima, a 5-a, a 10-a și a 20-a perfor
mantă. Tabloul următor înfățișează cum 
nu se poate mai bine această creștere:

1957 1^58

2,06 (2,05) Sbygnlev Lewandowski fPx 
nla)

2,05 (2,91) Petr Elbogen (Cehoslovacii
2,05 (2,00) Werner Pfcill (R.F.G.)
2,95 (2,15) Vladimir Sitkin (U.5LS.S.)
2,04 (2,04) Arpad Bodo (Ungaria)

Turul ciclist al Egiptului

Prăjină

1 2.1»
a 5-a 2,06
a io-a 2,04
a 20-a 2,90

1 4,51
a 5-a 4,45
a lț>-a 4,40
a 20-a 4,35

2,162 
2,07 
2,05
2.04

4.55
4,50
4,40
4.30

2,12
2,10
2,07
2,03

4,00
4,53
4,41
4,35

peste 2,15 m
2,10 m — 2,14 m 
2.04 m — 2,09 m

Media rezultatelor 
etieți europeni:

1956 2,060 m
1957 2,087 m 
1953 2.097 m

1956 1957

0 2
1 1

11 20

12 23

celor mai buni 1

Buna comportare a sportivilor 
romîni în etapa a VII-a

CAIRO 9 (Agerpres). ■—
De la Suez la Port-Said s-a des

fășurat luni cea de-a 7-a etapă a tu
rului ciclist al Egiptului. Un vînt 
puternic care a bătut dii pre Marea 
Mediterană a împiedicat tentativele 
de evadare astfel că plutonul a ajuns 
aproaipe compact la Port-Said unde 
reprezentantul R. D. Germane. Brau- 

ne, a cîștigat sprintul final. Cicliștii 
romîni au sosit în același timp cu 
învingătorul. Liderul clasamentului 
Alexei Petrov (UR.S.SJ a trecut li
nia de sosire după un minut, dar con
tinuă să poarte tricoul galben.

Clasamentul etapei: 1. Braune
(R.D.G.) a parcurs 174 km în 5hl2’30”;

2. Kobzev (U.R-S.S.); 3. Rluskat
(R.D.G.) ; 4. Zanoni (R.P.R.) ; 5. Ion 
Vasile (R.P.R.) ; 6. Alexandrov
(R.P.B.) ; 7. Muller (R.D.G.) ; 9.
Moiceanu (R.P.R.) ; 10. Șerban
(R.P.R.), toți în același timp cu în
vingătorul.

Pe echipe etapa a fost cîștigată de 
R. D. Germană și R. P. Romînă la 
egalitate de timp.

In clasamentul general individual 
conduce Petrov (U.R.S.S.) cu 28 h 
30’ 14”, urmat de Loeffler (R.D.G.) 
la 40”. Ion Vasile Ocupă locul ■ 6 la 
8’ 04”.

Pe echipe clasamentul a rămas 
neschimbat.

După lungile discuții purtate în 1957 
pe marginea pantofului „minune" cu 
talpa îngroșată, folosit de săritorii în 
înălțime, consiliul I.A.A.F. a hotărît 
modificarea regulamentului internațio 
nai, aducînd precizări în ceea ce pri
vește grosimea tălpii pantofilor. Se 
părea (cel puțin aceasta era părerea 
„scepticilor") că prin interzicerea pan
tofilor cu talpă îngroșată rezultatele să
ritorilor în înălțime nu vor mai atinge 
nivelul celor înregistrate în anul 1957. 
Că n-a fost așa o dovedește cel mai 
bine faptul că majoritatea săritorilor 
europeni și-au îmbunătățit performan
țele sau au fost în imediata apropiere 
a celor realizate în anul precedent.

După multe discuții a fost luată o 
hotărîre justă, omologîndu-se ca record 
mondial performanța de 2,16 m reali
zată în 1957 de excelentul atlet sovie
tic Iurii Stepanov. Acesta a reușit 
anul trecut și o victorie mai mult 
decît elocventă în întîlnirea directă pe

care a avut-o cu campionul olimpic și 
fost recordmen mondial, americanul 
Charles Dumas. Cu acest prilej Stepa-

Ce ne rezervă anul fotbalistic internațional 1959?
Anul fotbalistic internațional 1958 

a adus amatorilor de sport din în
treaga lume multe satisfacții, _ atîț 
prin diversitatea competițiilor cît și 
prin numărul mare al meciurilor. Dar 
și anul 1959 va oferi iubitorilor spor
tului cti 1 Ionul rotund competiții in
teresante și partide de mare însem
nătate.

Peste cîteva săptămîni va începe în 
Argentina campionatul Americii de 
Sud. întrecerea celor mai bune echi
pe din America latină suscită firește 
un interes deosebit, mai cu seamă că 
printre participante se numără Și 
campioana lumii, Brazilia. Vor reuși 
brazilienii să triumfe ca și la campio
natele mondiale din Suedia ? Greu 
de spus, mai ales că o serie de jucă
tori care au strălucit la Stockholm 
fie că s-au accidentat, fie că nu mai 
sînt în formă, nu se mai contează 
pe aportul lor. După ultimele 
informații din vechea echipă a cam
pionilor lumii vor juca în actuala for
mație a Braziliei doar Nilton Santos, 
Didi, Pele și Garrincha. Argentinienii 
vor cu orice preț să infirme rezulta
tele obținute anul trecut în Suedia. 
„Acum e cazia să ne reabilităm — 
declară voci din Federația Argentini
ans. Am plătit brazilienilor atît cît 
au cerut pentru că avem o excelentă 
ocazie să învingem echipa lor petici
tă". Firește, argentinienii speră în a- 
vantajul terenului, care va juca după 
părerea lor un rol hotărîtor, apoi în 
completa remaniere a naționalei, de
cisă să-și păstreze titlul cucerit cu 
doi ani în urmă. In lotul echipei cam
pioane a Americii de Sud au fost se
lecționați 35 de jucători dintre care 
doar 2 au făcut deplasarea anul trecut 
la campionatele mondiale: mijlocașul 
sting Varacka și extrema dreaptă 
Corbatta. Foarte nesigură este pozi
ția antrenorului federal Guilermo

• Argentina vrea să se „rea
biliteze" © „Cupa Internațională” 
pe prim plan în fotbalul euro
pean • Echipele U.R.S.S., R. P. 
Ungare ți R. D. Germane au un 
program deosebit de bogat.

Stabile, care după toate probabilită
țile va fi în curînd schimbat. De alt
fel, declarația lui Stabile este foarte
semnificativă în această direcție:
„După toate șicanele ce mi s-au fă
cut, fiind socotit singurul „țap ispă
șitor”, pot spune cu mina pe inimă că 
m-am săturat de fotbal..."

Campionatul Americii latine va 
reuni formații puternice care pot pu
ne pe gînduri pe argentinieni și bra
zilieni. Este vorba în primul rînd’ de 
uruguaieni care nu s-au calificat în 
turneul final al C.M. și vor acum să 
se reabiliteze, și de puternica formație 
a statului Peru.

★
Pentru europeni competiția nr. 1 a 

anului 1959 este „Cuipa Europei". De 
fapt, întrecerea a-început anul trecut 
prin desfășurarea a patru partide 
(după cum se ve’e în tabelul de mai 
jos). In acest an vor avea loc me
ciurile restante din turul 1 precum și 
două meciuri de calificare tur-retur 
între reprezentativele Irlandei de 
nord și Cehoslovaciei.

★
Extrem de bogat este programul in

ternațional al țărilor socialiste.
Reprezentativa U.R.S.S. va susține 

8 meciuri în vederea cărora secția u- 
nională de fotbal a alcătuit un lot 
compus din 45 de jucători ale căror 
antrenamente vor fi conduse de un 
colectiv de antrenori format din B.

SEMIFINALE

Arcadiev, M. Iakușin, N. Guliaev, V. 
Maslov, și A. Ponomareev.

Primul meci al reprezentativei 
U.R.S.S. va avea loc în luna iunie la 
Moscova în compania echipei R. P. 
Bulgaria, apoi în august ea va întîl- 
ni reprezentativa țării noastre Ia 
București, după care fotbaliștii so
vietici se vor întrece cu echipele R. 
P. Ungare (în cadrai „Cupei Euro
pei"), R. Cehoslovace, Austriei, Sue
diei etc.

Calendarul reprezentativei R. P. 
Ungare cuprinde ca de obicei, nume
roase partide. Echipa țării vecine va 
întîlnl selecționata U.R.S.S. la Buda
pesta (27.IX) în „Cupa Europei", 
iar reprezentativele Elveției (la 
Budapesta 25.X.) și Italiei (la Mila
no 28.X1) în cadrul „Cupei Dr. Joszef 
Gerd". Echipa maghiară va mai susține 
meciuri amicale cu Suedia (28.VI la 
Budapesta), cu R. F. Germană (la 
8.XI. la Budapesta), cu Iugolsavia (la 
19.1V. la Budapesta și la ll.X. la 
Belgrad), cu R. D. Germană (la 3.V. 
la Leipzig) și cu Turcia (la 7.VI. la 
Budapesta).

Echipa R. D. Germane va avea de 
jucat nu mai puțin de 7 meciuri dintre 
care două cu Portugalia pentru „Cu
pa Europei" cu R. Cehoslova
că, R.P.U., R. P. Bulgaria, R. P. Al
bania și Finlanda.

Din restul țărilor se anunță 
interesant turneull pe care îl 
va întreprinde reprezentativa Angliei 
în luna mai în Brazilia, Peru, Mexic 
și S.U.A. Dar, firește, amatorii de 
fotbal își vor concentra atenția și mai 
mult spre meciurile din cadrul „Cupei 
Campionilor Europeni", tradiționalului 
turneu pentru juniori organizat de 
U.E.F.A., Balcaniadei de fotbal de la 
Sofia precum și din cadrul „Cupei 
Europei Centrale".

Primele întîlniri internaționale Im
portante cu care se deschide „stagiu
nea" fotbalistică internațională pe a- 
nul 1959 au loc la 28 februarie (Ita
lia — Spania) și 1 martie (Franța — 
Belgia.).
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■ La St. Moritz au început cam
pionatele mondiale de bob. Proba de 
2 persoane a fost cîștigată de echi
pajul italian Monti—Alvera.

b La Katovice s-au înlîlnit repre
zentativele masculine și feminine de. 
handbal în 7 ale R.P. Polone și Iugo
slaviei. La bărbați, scorul a fost de 
18—46 iar la femei 13—4 în favoarea 
echipelor iugoslave.

b In orașul suedez Estersund s-au 
întrecut reprezentativele Suediei și 
R.S.F.S. Ruse. Patinatorii sovietici au 
obținut victoria finală cu 198—158 p.

b La Geneva a avut loc duminică 
un mare concurs internațional de cros 
desfășurat pe distanță de 7,5 km. Pe 
primul loc s-a clasat Herman Buhl 
(R.D. Germană) cu timpul de 24:36.6 
urmat de Vanonselen (Belgia), Faze-

SĂRITURĂ CU PRĂJINĂ
Recordul lumii: 4,78 m Robert ( 

towski (S.U A.) Palo Ațlto, CaHlf. 27.4J
Recordul Europei: 4,60 m Giorgios R 

banis (Grecia) Mîmchen 1I0.6.195R 
4,60 (4,55) Giorgios Roubianis (Grecia; 
4,57 (4,50) Eeles Landstrdm (Finland) 
4,50 (4,5*0) Vladimir Bulatov (U.R.S.S. 
4,56 (4,52) Manfred Preussger (R.D.G.) 
4.53 (4,42) Zenon Waszny (Polonia) 
4,50 (4,52/ Vitalii Cemobai (U.R.S.S.) 
4,45 (4.40) Anatoli! Petrov (U.R.S.S.) 
4,42 (4,34) Andrzej Krzeszimski (Polonii 
4,42 (4,40) Valbjdrn. Thorlaksson (Islam 
4,41 (4,36} Roman Lesek (Iugoslavia) 
4,41 (4,30) Vanadil Rosenfeld (U.R.S.S,) 
4,40 (4,30) Anatolil Albov (U.R.S.S.) 
4,40 (4,20) Dimiter IUebarov (Bulgaria^ 
4,40 (4,4-0) Lennart Lind (Suedia) 
4,40 (4,40) Anatolii Petrenko (U.R.S.S 
4,40 (4,30) Iurii Pleșakov (U.R.S.S.) 
4,40 (4/30) Evghenii Tnofimovici

(UJUS;S.)
4,40 (4,30) Nikolai Zanținski (U.R.S.Sj

peste 4,60 m
4,5'5 m — 4,59 m
4,50 m — 4,54 m
4,54 m — 4,49 m
4,40 m — 4,44 m

1956 1957 1

14 11
Media rezultatelor celor mal buni z 

atlețl europeni:
1956 4,447 m
1957 4,461 m
1953 4,502 m

________________________ R. VIL

Iurii Stepanov și Igor Kașkurov, doi 
dintre cei mai renumiți săritori sovie
tici in înălțime.

nov a sărit 2,12 m (și asta... fără pan
tofii cu talpă îngroșatăI...) iar Dumăs 
numai 2,03.

In continuu progres se află și sări
torii cu prăjina care au realizat de-a 
lungul anului trecut numeroase rezul
tate deosebit de valoroase.

SĂRITURĂ IN ÎNĂLȚIME

Recordul lumii șl al Europei: 2,18 m 
Iurii Stepanov (U.R.S.S.) Leningrad 
13.7.1957
2.12 (2,16) Iurii Stepajjov (U.R.S.S.)
2.12 (2,04) Richard Dahl (Suedia)
2,IC (2,00) Robert Savlakadze (U.R.S.S.) 
2,10 (2,09) Jirl L?nskl (Cehoslovacia) 
2,10 (2,07) Stig Pettersson (Suedia) 
2,10 (2,14) Igor Kașlcarov (U.H.S.S.) 
2.096 (2,05) Bertll Holmgren (Suedia) 
2.C9 (2,00) Boris Rîbak (U.R.S.S) 
2.08 (2,04) Eero Salminen (Finlanda, 
2.07 (1.96) Kazimierz Fabrykowski (Po

lonia)
2,07 (2,00) Theo Pull (R-F.G.)
2,06 (2,00) Valentin Bulkin (U.R.S.S.)

Campionatul de șa 
al U. R. S. S.

Moscova (serviciul nostru de rad 
Aseară în finala campionatului de ț 
al U.R.S.S. s-au jucat partidele 
trerupte.

Mihail Tal a avut de reluat 3 în 
niri netenminate. El a cîștigat ii 
joc la Nikitin, l-a învins pe Vasitiv 
dar a trebuit să cedeze la Korcir 
Remizînd cu Nikitin, Petrosian ș 
păstrat astfel avantajul de un pui 
în fruntea clasamentului.

Polugaevski a cîștigat la Iuhtnu 
Averbach la Krogius și Vasiukov, ' 
siukov la Nejmetdinov. Partida G 
ghenidze—Averbach a fost remiză

In clasament, înaintea ultimei rt 
de, conduce Petrosian cu 13 r>. urn 
de Tal și Spasski cu 12 p., T n< 
și Holmov cu ll‘/2 p.

FotLal peste Lot are
© Echipa iugoslavă de fotbal Cer- 

vena Zvezda a jucat două meciuri 
în R.A.U. Intîlnind la Cairo formația 
Național, oaspeții au cîștigat cu 2—0. 
La Suez, în compania selecționatei 
orașului, ei au învins din nou cu 
3—1.

© La Viareggio se desfășoară tra
diționalul turneu de fotbal al echipe
lor de juniori. In semifinale Partizan 
a învins Roma cu 2—1 și va întîlni 
în finală pe Milan, care a întrecut 
Fiorentina cu 1—0.
• Juniorii greci au început încă 

din decembrie pregătirile în vederea 
turneului de fotbal U.E.F.A. Federa
ția greacă a angajat pe antrenorul 
francez Barron care conduce pregă
tirile unui lot de 20 juniori. Printre 
selecționați se află interul dreapta 
Papaemanoil, care a jucat în repre

zentativa „A" a Greciei în mec 
cu Franța și a înscris chiar go 
egalizator. De asemenea, extrem 
dreapta Sideris. care evoluează 
prima divizie a țării.

® Pentru turneul U.E.F.A. se pi 
gătesc intens și juniorii bulgari. St 
ținind primul meci de verificare 
compania formației Balkan (din c 
tegoria secunda a țării), juniorii ,: 
arătat o formă foarte bună învingi: 
cu 8—1.

b Echipa Dukla din Praga care 
continuă turneul în America centri 
a jucat cu formația Mexicos cu ca 
a terminat la egalitate : 1—1.

h In prezent se află în turneu 
Indonezia echipa de fotbal a R. 
Germane. Jucînd la Djakarta cu sell 
ționata orașului, echipa germană 
obținut un rezultat de egalitate : 1—

kas (R.P.U.), Feier (R.P.0.), Voitech 
(R. Cehoslovacă) etc.

a La Sidney, în cadrul unei reu
niuni de natație au fost stabilite 5 
noi recorduri mondiale. John Devitta 
parcurs distanța de 110 yarzi liber în 
timpul de 55,1 iar John Konrads a 
corectat recordurile în probele de 400 
m și 440 yarzi liber, realizîncT timpul 
de 4,19. Silvya Russka a doborît re
cordurile în probele de 200 m și 220 
yarzi fluture realizînd un rezultat de 
2’40,3.

b La campionatele cu schiurile de 
pe trambulină ale R. D. Germane, H.

Recknagel a obținut o categorică vi 
toria. Cea mai bună săritură a sa 
măsurat 82,5 m. Pe locul 2 s-a cl 
sat Hari Glass cu sărituri de 76 
76,5 m.
• Echipele iugoslave de hoch 

Partizan Belgrad și Iesenița (can 
pioană a țării) au evoluat la. Sofi, 
Partizan a întrecut Lokomotiv Sofi 
cu 4—2 și pe Oerveno Zname c 
4—3. Iesenița a cîștigat la Akademl 
(12—6) și a terminat la egalitate c 
Cerveno Zname : 6—6.

• In finala campionatului femini 
de șah al R. P. Bulgaria 6-au dfa 
putat cinci runde. Conduce Todorov 
cu 4 p. din patru partide, urmată d 
Asenova (3 din 3), Boneva și Di 
mova cu 3 p. din cinci partide.

Redacli» »i administrația: București, str. Vasile Conta nr. 18, telefon 11.79.73 - 74—75 Nr 1—2 STAS 3452. întreprinderea Poligrafică Nr. 2 Str. Brezoianu Nr. 23—25 
X X X Abonamentele se fac la oficiile poștale prin factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi


