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Organizarea U.C.F.S. pe baza centralismului 
democratic-chezășia succeselor noastre
Uniunea de Cultură Fizică șl Sport, 

ca organizație sportivă de mase 
condusă și îndrumată de către partid, 

are drept scop să atragă oamenii mun
cii în practicarea culturii fizice și spor
tului, să contribuie Ia crearea unei 
generații de oameni viguroși, sănă
toși, capabili să îndeplinească în bune 
condițiuni sarcinile mărețe ale con
strucției socialiste, să apere cuceririle 
revoluționare ale clasei muncitoare.

Mișcarea noastră sportivă își înde
plinește cu cinste sarcinile încredin
țate. Una din principalele sarcini, a- 
ceea de a atrage pînă la sfîrșitul anu
lui 1958 un număr de 2.000.000 mem
bri in U.C.F.S. a fost îndeplinită șl 
depășită, astfel că mișcarea noastră 
sportivă a căpătat un larg caracter 
de masă. De la lună la lună numărul 
membrilor U.C.F.S. crește. Se dezvoltă, 
de asemenea, tot mai mult aspectul 
recreativ și atractiv al mișcării spor
tive.

Firesc, aceste succese n-au fost ob
ținute de la sine. Ele își au rădăci
nile în sprijinul și îndrumarea de zi 
cu zi date de partid, în organizarea 

. mișcării noastre sportive care, inspi- 
rîndu-se din experiența și documente
le partidului, s-a constituit ca orga
nizație obștească pe baza principiului 
centralismului democratic — principiu 
leninist de organizare șl activitate.

Proiectul de statut al U.C.F.S., do
cument de mare însemnătate pentru 
mișcarea sportivă din țara noastră, 
confirmă pe deplin faptul că U.C.F.S. 

--este organizată pe baza acestui prin- 
piu călăuzitor.
Ce presupune, în această direcție, 

centralismul democratic? In primul 
rînd, eligibilitatea tuturor organelor 
conducătoare ale mișcării sportive de 
jos pînă sus. In Proiectul de statut 
acest lucru îl reflectă art. 9 care sub
liniază că „toate organele centrale, 
regionale, raionale, orășenești U.C.F.S.,

federații, cluburi și asociații sportive 
se aleg în adunări generale, confe
rințe și în congres**. Principiul eligi
bilității organelor conducătoare asi
gură . creșterea simțului de răs
pundere a membrilor U.C.F.S. face da 
aceștia să se simtă pe deplin 
stăpîni in mișcarea noastră spor
tivă, să participe la formarea or
ganelor U.C.F.S., să desemneze can
didaturile pentru organele de condu
cere ale mișcării sportive. Principiul 
eligibilității asigură respectarea unei 
largi democrații în mișcarea sportivă, 
participarea membrilor U.C.F.S. la o 
mai intensă activitate, la discutarea și 
rezolvarea problemelor mișcării spor
tive. Tot acest principiu dă posibili
tate membrilor U.C.F.S. să controleze 
și să aprecieze activitatea celor aleși, 
să-și spună părerea asupra felului 
cum aceștia au munch, cum s-au 
achitat de sarcini.

Principiul centralismului democratic 
presupune, de asemenea, obligativita
tea tuturor ore"-"dor conducătoare de 
a ține periodic dări de seamă în fața 
organizațiilor lor. Experiența a arătat 
că această cerință a centralismului 
democratic ridică spiritul de răspun
dere 
la o 
tora.
fața

al membrilor U.C.F.S., conduce 
mai temeinică activizare a aces- 
Prezentarea dărilor de seamă în 
membrilor organizațiilor sportive

reprezintă un mijloc eficace pentru 
întărirea mișcării sportive, pentru dez
voltarea ei continuă. Se înțelege, de
sigur, că dările de seamă trebuie să 
scoată la iveală nu numai succesele 
obținute în activitatea noastră, ci și 
lipsurile în 
felul acesta
măsuri corespunzătoare, eforturile în
tregului colectiv să se îndrepte 
înlăturarea lor. Dările de seamă 
buie să fie reale, să cuprindă

muncă, pentru ca în 
să se ia din timp

(Conti/mare in pag. 4-a)

spre 
tre- 

date
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La atelierele C- F. R. din Iași

Cil 26 de
Februarie 19.33... Telefoanele sunau 

prelung. La București veneau știri 
din îndepărtatul Iași că în sear,a’ de 
2 februarie Comitetul de acțiune ho
tărâse să înceapă greva în cazul că 
a doua zi. 3 februarie, domnii de la

ani în urmă și azi...
oanducere nu vor voi să satijsfacă re
vendicările rrnmeitaritor

In dimineața zilei de 3 februarie 
cîteva sute de ceferiști ieșeni s-au 
adunat în fața clădirii conducerii Ate
lierelor C.F.R. Nicotină. pentru a-și

Ajustorul Nicolae Cojocaru, maestru al’ sportului la tir, vorbește ou 
însuflețire despre minunatele condiții pe care partidul și guvernul le asi
gură astăzi culturii fizice și sportului la noi In țară.

poliției și a jandarmilor, far pe mun
citorii care se aflau în afara incintei 
ateii ferelor în acell moment, organizația 
de partid i-a mobilizat să nu cedeze 
nici un pas, ci din contră, să blo
cheze porțile împotriva poliției.

In noaptea de 3 spre 4 februarie 
inspectorul atelierelor Marino și oi- 
ratciii tui au încercat să spargă greva. 
N-au reușit însă. Muncitorii a-u stat 
fermi pe poziții și n-au părăsit ate
lierele timp de 24 ore, pînă când un 
dellegat al Comitetului central de ;«> 
țiune n-a adus consemnul de ieșire* 
din grevă.

După 10 zife, la 14 februarie a su
nat din nou sirena chemîndu-i iarăși 
pe ceferiști la luptă. In dimineața 
acelei zile geroase de iarnă, din nou 
sute de muncitori feroviari ieșeni s-an 
alăturat acțiunii eroice a ceferiștilor 
Griviței, cerîndu-și cu insistență drep
turile. Alături de ei se aflau soțiile 
1or, tovarăși de, muncă din întreprin
derile textile și metalurgice ieșene și 
mulți oameni cinstiți din bătrînuil oraș 
molddvean.

*
Februarie 1959... Cea de a 26-® 

aniversare a eroicelor lupte din fed 
bruarie 1933 este întîimpinată ou suc
cese importante în producție de har-' 
nfcJ'i muncitori ai Atelierelor C.F.R.

Partide interesante in prima zi
a competiției internaționale de volei „Cupa 16 Februarie"

cere direpttuțlile. In urma refuzului de 
<a fi primiți, greva este declarată și 
muncitorimea feroviară se pregătește 
să reziste și să răspundă la represa
lii. S-au făcut pielite de grevă pen 

-tru apărarea atelierelor de invazia

„Mie Pintilie" Iași. Ei s-au străduit 
să realizeze planul de producție pe

P. CODREA 
corespondent regiiGnrtl

(Continuare în pag. a 7-a)

— Programul de azi și miine cuprinde 
meciuri deosebit de frumoase —

O acțiune la fileu a jucătoarei dinamooiste Eli- 
sabeta Preda (nr. 6). Blocajul alcătuit din jucătoa
rele cehoslovace Karasooa și Cizkovska a fost Insă 
eficace.

mai mult calm — s-au detașat încet 
dar sigur de Ia 7—7 la... 15—10). Este 
drept că feroviarii au fost lipsiți de 
aportul lui Crivăț și Drăgan, dar în 
același timp nu au fost nici în cea 
mai bună zi. Plocon și Nicolau, ele
mente de bază ale atacului rapidist, 
au tras de multe ori imprecis, iar blo
cajul nu a funcționat cu regularitate. 
S-au evidențiat prin eforturile lor 
Erdely și Pavel. ,

Competiția continuă azi și mîine eu 
meciuri deosebit de interesante. Re
marcăm dintre acestea partidele fe
minine și masculine RAPID — DI
NAMO, ca si meciurile masculine CE
TATEA BUCUR — DINAMO și LO
KOMOTIV C.S.R. — RAPID.

MIRCEA TUDORAN 
NEAGOE MARDAN

RUGB1
• „Cupa Grigorc Preoteasa" 

va începe la 22 februarie
Din cauza terenurilor impractica

bile, Federația rornirici de rugbi a 
hotărit să amine desfășurarea com
petiției dotată cu „Cupa Grigore 
Preoteasa", întrecerile vor începe în 
ziua de 22 februarie.

FOTBAL
• C.C.A. susține mîine al treilea 

meci în R. P. Chineză
Conform programului anunțat, echi

pa Casei Centrale a Armatei va sus

Axi se reia campionatu

Inaugurată joi după-aniiază, în sala 
Ciulești, prin disputarea meciului fe
minin Rapid — Combinatul Poligrafic, 
scor 3—1 (8—15, 17—15, 15—9,
15—8), competiția internațională de 
volei „CUPA 16 FEBRUARIE** a con
tinuat în sala Flbreasca,

Meciul de deschidere a programului 
'a pus față în față echipele feminine 
Dinamo și Lokomotiv C.S.R. Dovedind 
multă poftă de joc, jucătoarele dina- 
rooviste și-au dominat itet adversarele, 
obținând victoria cu 3—0 (15—1, 15—6, 
115—8). Subliniem, în general, forța de 
atac a învingătoarelor (capitol .în care 
an excelat LiaVaiteași Doina Ivănes- 
cu) serviciile puternice prin care au 
fost realizate multe puncte (specialistă 
Georgeta Ozun), ca și mișcarea bună 
în teren a tuturor jucătoarelor. Loko
motiv C.S.R., cu o echipă modesta, nu 
le-a putut face față, nici tehnic și nici 
tacf'c. Poete că scorul ar fi fost totuși 
mai slrîns dacă sportivele cehoslovace

ar fi dat mai multă aten
ție primirii serviciilor, 
sau ar fi se zis at blocajul 
într-o singură jucătoare 
pe care îl efectuau dina- 
movistele. Peste nivelul 
formației cehoslovace au 
fost Karasova și Lutte- 
rova.

In continuare, echipa 
masculină Dinamo a dis
pus tot în trei seturi 
(15—10, 15—11, 15—12) 
de Lokomotiv C.S.R. Oas
peții au demonstrat o 
tehnica avansată, pro
prie voleiului cehoslovac, 
cu acțiuni subtile la fi
leu și o apărare destul 
de promptă. Ei s-au do
vedit însă un adversar 
„prea fragil" în fața unei 
echipe care a pus pe pri
mul plan forța lovit >ri- 
ior de atac și a servici
ilor „bombă". In special 
în primul set învingătorii 
dU făcut o adevărată 
demonstrație, fiind viu 
aplaudați. Cu toate aces

tea le putem reproșa slăbirea ritmu
lui și a atenției față de joc în firta- 
lurile de set, ca și lipsa de precizie 
a paselor. Remarcăm jocul bun pres
tat de Derzsi, S. Mihăilescu, Popescu 
(Dinamo), Toman și Buchtel (Loko
motiv).

In încheierea reuniunii voleibalistice 
internaționale de joi. Cetatea Bucur și 
Rapid au oferit un spectacol mult apre
ciat datorită fazelor palpitante, în 
care combativitatea și dîrzenia celor 
două echipe, împreună cu evoluția in
teresantă a scorului, au fost elemen
tele centrale. Cetatea Bucur, dînd însă 
multe emoții suporterilor săi, a între
cut pe Rapid cu 3—2 (15—12, 15—6, 
8—15, 10—15, 15—10). învingătorii, 
care au avut cei mai buni oameni în 
Roman și Pădurețu, au știut să for
țeze în momentele hotărîtoare ale me
ciului adică iu primul set (cînd de Ia 
8s—12 au realizat 7 puncte cotise'"'- 
tive!) și în ultimul set (cînd cu

ține mîine al 
turneului pe 
R.P. Chineză, 
primi replica 
Șanhai. După

treilea meci în cadrul 
care-l întreprinde în 
Fotbaliștii noștri vor 
selecționatei orașului 

cum se știe, primele
două iniilniri susținute s-au încheiat 
cu victoria fotbaliștilor noștri. Fi au
învins cu 3—0 selecționata oraștdui 
Canton și cu 2—0 selecționata pro
vinciei Habei,

Astăzi dimineață, la ora 10, pe patinoarul artificial din 
parcul „23 August", prin meciul dintre Știința Cluj și 
Progresul Gheorghieni, reîncepe campionatul republican de 
hochei pe gheață pe anul 1969. Așa cum am mai anunțat, 
prima etapă a returului acestei competiții programează 
următoarele întâlniri : ora 10: Știința—Progresul; ora 17:

C.C.A.—Dinamo Tg. Mureș ; ora 19 : Recolta M. Ciuc— 
Voința M. Ciuc.

Mîine vor avea loc meciurile din cadrul etapei a Il-af 
ora 10: Dinamo Tg. Mureș—'Știința Cluj; ora 16: Re
colta M. Cine—Progresul Gheorghieni ; ora 18 : C.C.A.— 
Voința M. Ciuc. întrecerile vor lua sfîrșit joi. deoarece 
pentru marți a fost prevăzută o zi liberă.

Csaka / trage nestingherit si înscrie peste Scripniciuc, care a plonjat ca un veritabil portar de... fotbal, Faz& 
din meciul Cltij disputat in pjjjna 4S.



pentru creșterea bazei materiale
a asociațiilor noastre sportive Cu spri jinul partidului

de Statut al U.C.F.S., 
spune :

In Proiectul 
articolul 3, se

„Poate fi membru în U.C.F.S. ori
ce cetățean al Republicii Populare 
Romîne care a împlinit vîrsta de H 
ani, respectă și recunoaște statutul 
U.C.F.S., activează într-o asociație 
sportivă sau . club sportiv și plătește 
regulat cotizația de membru".

Cît de importantă poate să fie pen
tru asociațiile noastre sportive această 
acțiune de strîngere a cotizațiilor ? 
Cum sînt sau cum ar trebui să fie 
folosite fondurile rezultate din strîn- 

membrii

probleme, exemplul viu oferit de si
tuația cotizațiilor la asociația spor
tivă „Grivița Roșie", asociație pe 
care am vizitat-o zilele trecute toc
mai în acest scop. Veniturile asocia
ției „Grivița Roșie" obținute la 
șitul anului 1958 din cotizațiile 
t6t5 membri, au atins suma de 
lei. O sumă respectabilă care va
tribui fără doar și poate la întărirea 
bazei materiale a asociației sportive 
respective. Este știut doar faptul că 
într-o asociații
rește numărul de membri de la un an 
la altul, 
tot felul, 
turnului 
sportiv.

Din tabolul alăturat se poate obser
vă, de altfel, destul de ușor cît de 
mult poale crește baza materială a 
asociației „Grivița Roșie" înir-un in
terval de timp relativ scurt.

11 perechi ghete fotbal 
2 mingi fotbal . . .
1 minge baschet . •
1 minge volei . . . .
1 minge handbal . .

tricouri4fl
10

1.65» lei
226
136

92
128
360
330

sfîr- 
celor 
7.868
coti

atletism 
fotbal

6 ,, volei .... 168 „
,, rugbl . w , . 975 „

10 ,, ciclism . . . 610 „
5 perechi măm.lșî box . . 545 „ '
1 siltea lupte .................... 1.200 „

10 garnituri șah .... 890 „
1 masă tenis....................... . 558

Total 7.®36 lei 
toate acestea, situația de fapt

sportivă care-și mă-

încerca 
de mai

gerea cotizațiilor de la 
U.C.F.S. ?

La aceste întrebări vom 
să răspundem în rîndurife
jos, mai ales că — s-a constatat — 
unii dintre membrii asociațiilor noa
stre sportive, privind cu superficiali
tate această problemă, neglijează să 
plătească la timp cotizația lunară.
Avem în față, pentru lămurirea acestei

ca
se

de

și competițiile interne de 
simte nevoia sporirii vo- 
materiale și echipament

Spartachiada de iarnă a tineretului

Miine, „start1* în etapa raională
De la începutul lunîi decembrie 

1958, sălile de sport, pîrtiile de schi 
și patinoarele cunosc animația mari
lor competiții sportive de mase. Tra
diționala întrecere, Spartachiada de 
iarnă a tineretului, a angrenat ca și 
în alți ani la concursurile din cadrul 
primei etape, sute de mii de partici
pant din toate colțurile țării. Ali ne, 
cei care s-au calificat din etapa pe a- 
sociație se vor prezenta la startul 
primelor concursuri ale etapei raiona
le. Regulamentul competiției prevede 
organizarea fazei raionale (și a celei 
regionale) de la 15 februarie pîriă la 
15 martie la șah, tenis de masă, hal
tere, trîntă și gimnastică. întrecerile 
raionale de schi și patinaj trebuiau să 
înceapă la 1 februarie, dar timpul ne
favorabil a împiedicat în cele mai 
multe locuri organizarea acestor con
cursuri.

Urînd deplin succes participanților 
Ia etapa raională, facem totodată cl- 
teva recomandări orga" I r U.C.F.S. 
și asociațiilor sportive, care tre
buie să se rrcocupe cu grijă de re
zolvarea unor probleme importante *.

a) stabifirea din timp a locurilor 
de desfășurare a întrecerilor, ținind 
seama de condițiile tehnico-organfza- 
torice existente în fiecare localitate.

b) amenajarea în cît mai bune con
diții a pîrtiilor de schi, a patinoare
lor și sălilor de sport care vor găz
dui aceste întreceri

c) mobilizarea comisiilor de specia
litate din fiecare regiune și raion pen
tru sprijinirea tehnică și organizato
rică a concursurilor

d) 
de a 
celor

e)
înainte și în timpul concursului

f) revizuirea materialului și echipa
mentului

g) mobilizarea temeinică a partici- 
panților, astfel îneît să nu fie înre
gistrate absențe 
cerilor.

h) organizarea 
a rezultatelor și 
lor pentru trecerea normelor G.M.A. 
de spectatori

i) popularizarea întrecerilor, în 
scopul mobilizării unui mare număr

Ca și întrecerile din prima etapă, 
concursurile raionale pot aduce o im
portantă contribuție la întărirea aso
ciațiilor sportive, la angrenarea mem
brilor U.C.F.S. într-o activitate com- 
petițională cît mai bogată, Ia înființa
rea a noi secții pe ramură de sport, 
la dezvoltarea bazei materiale a aso
ciațiilor sportive.

Să muncim cu toată hotărîrea pen-

Cu flQi
așa cum ne-a arătat-o și tov. Gheor- 
ghe Ion, secretarul asociației, ar fi 
trebuit să se prezinte mult mai bine. 
Pentru că dintre cei 1615 membri 
în U.C.F.S. numai 60 ia sută sînt cu 
cotizația la zi. Inchipuiți-vă, făcînd 
o socoteală rapidă cu ajutorul cifre
lor din tabelul alăturat, cît de mult ar 
fi putut crește posibilitățile materiale 
ale asociației sportive „Grivița Roșie" 
la sfîrșitul anului 1958, dacă activiș
tii sportivi ai asociației ar fi reușit 
să găsească cele mai eficiente metode 
avînd ca scop strîngerea cotizațiilor 
sportive. Este bine de aceea să se a- 
corde mai multă atenție muncii de 
strîhgere a cotizațiilor. Aceasta în 
interesul nu numai al creșterii bazei 
materiale a asociațiilor și cluburilor 
noastre sportive, ci și în interesul 
legării și mai strînse a membrului 
U.C.F.S. de mișcarea noastră spor
tivă, de sarcina întăririi ei continue

tru a asigura un succes deplin între
cerilor raionale din cadrul Spartactii- 
adei de iarnă a tineretului!

Ca in jiecare an, tinerele din împrejurimile Orașului Stalin 
la concursurile sătești organizate în cadrul Spartachiadei

(Foto : I. Mihăică)

se intilnesc 
de iarnă.

Consiliul U.C.F.S. al.Regiunii 
Autonome Maghiaire a primit în 
activitatea sa un permanent și 
prețios sprijin din partea organelor 
și organizațiilor de partid. Fără 
acest sprijin n-am fi putut obține 
succesele care au încununat de 
multe ori munca desfășurată de a- 
sociațiile și cluburile sportive din 
regiunea noastră. Acest sprijin 
este liotărîtor în munca pe care o 
desfășurăm pentru înscrierea unui 
cît mai mare număr de membri în 
U.C.F.S. și pentru consolidarea 
organizatorică a asociațiilor spor
tive.

In cursul anului trecut Comitetul 
Regional P.M.R. a analizat de două 
ori munca sportivă din regiunea 
noastră. In cadrul acestor ședințe 
de analiză au fost prezentate ra
poarte de activitate care au lost 
apoi discutate de către membrii 
comitetului regional de partid. In 
urma dezbaterilor care au avut 
loc, s-au luat hcrtărîri menite să 
asigure progresul activității spor
tive. Aceste hotărîri au fost trans
mise tuturor comitetelor raionale 
de partid. Pentru controlul și în
drumarea activității organelor și 
organizațiilor sportive și pentru 
supravegherea traducerii în viață 
a hotărîrilor au fost formate bri
găzi compuse din activiști ai comi
tetului regional de partid și ai 
consiliului regional U.C.F.S., care 
s-au deplasat pe teren. La ședin
țele trimestriale de analiză a ac
tivității consiliilor raionale U.C.F.S. 
— care au și caracterul de consfă
tuiri, participă și delegați ai co
mitetului regional de partid, care 
dau un prețios sprijin în rezolva
rea tuturor problemelor.

Membrii biroului și activiștii co
mitetului regional de partid con
tribuie prin activitatea lor la îm
bunătățirea activității sportive din 
regiunea noastră. De aJttel, ma
joritatea acestor tovarăși fac parte 
din comisiile noastre regionale. pe 
ramură de 
conducerea 
ții sportive

Organele

tid au sprijinit și sprijină dezvol
tarea activității, sportive din Re
giunea Autonomă 
contribuția pe 
zolvarea unei 
probleme cum 
drelor tehnice
Ajutorul pe care-1 acordă instruc
torii regionali îmbunătățirii mun
cii sportive din raioanele regiunii 
noastre este deosebit de prețios. 
Urmărind și importanta problemă 
a angrenării tineretului în prac
ticarea sportului, acești tovarăși 
îndrumă organele sportive spre 
rezolvarea judicioasă a sarcinilor, 
indică cele mai eficiente mijloace 
de .popularizare a sportului în rîn- 
dul maselor. ,

De la organele și 
de partid am primit 
tru rezolvarea celor 
probleme ale muncii 
cursul anului 1958 regiunea noas
tră rămăsese în urmă cu încasa
rea cotizațiilor de la membrii 
U.C.F.S. Cunoscînd acest lucru, 
biroul comitetului regional de par
tid a propus organizarea unei 
consfătuiri cu activiștii sportivi 
pentru a se găsi cele mai bune 
metode de înlăturare a lipsurilor 
existente în muncă. Consfătuirea 
a avut loc la Miercurea Ciuc. A- 
jutați de instructorii comitetului 
regional de partid, care au partici
pat la această consfătuire, acti
viștii sportivi au hotărît luarea 
unor măsuri care să asigure lichi
darea acestei stări de lucruri. As
tăzi — datorită măsurilor luate— 
putem să ne mîndrim că angaja
mentele au fost nu numai îndepli
nite ci și depășite.

Pentru activitatea sportivă din 
regiunea noastră sprijinul concret, 
permanent și multilateral pe care 
ni-1 acordă organele și organiza
țiile de partid constituie un ajutor 
de preț, indispensabil muncii 
noastre.

AAaghiară prin 
care o aduc la re- 
serii de importante 

este educarea ca- 
și a sportivilor ș.a.

sport, asigurînd direct 
de către partid a vie-

organizațiile 
sprijin pen- 
mai dificile 
noastre. In

IOSIF SIMON 
președintele consiliului U.C.F.S. 
al Regiunii Autonome Maghiareși organizațiile de par-

Intr-un sat din Valea Oltului
îndrumarea asociațiilor sportive 

controla și sprijini pregătirea , 
calificați pentru etapa raională 
asigurarea asistentei medicale

l
de Ia startul între

unei bune evidențe 
folosirea concursuri-

.. .Orlești ! Decor obișnuit de iarnă. 
Cristale de gheață — minunate ara
bescuri — acoperă .ferestrele scunde. 
Copacii își poarta semeț podoaba de 
chiciură și 
templație. O invitație la care am răs
punde bucuroși dacă mercurul termo- 
metrului n-ar fi pornit vertiginos, în 
dimineața aceasta, către... — 20 de 
grade. Încă puțin și. cu toată împo
trivirea apelor purtate năvalnic spre 
Dunăre, brîul de gheață va încinge 
cu totul Oltul — hotar de răsărit al 
Orleștilor. Atunci, peste milenarul Alu- 

, tus vor porni să zboare săniile ușoare 
I ale copiilor. Dar, pînă ce gheața va 
, face „pod", acoperind și firul apei 
| săniuțele gonesc la vale de pe coama 

înălbită a Criseascăi. Acolo își 
dau întîlnire și schiorii. Despre ei ș: 
despre ceilalți sportivi ai comunei am 
afla* cîteva 'ucruri înlr-un popas dc 
februarie în Valea Oltului...

ne-ndeamă parcă la coh-

da a înghețat de multă vreme. Și to
tuși...

Nicula M. Stan este membru al în
tovărășirii agricole „Avîntul", Schior 
priceput și pasionat șahist, Nicula este 
de ani de zile un fotbalist apreciat. 
Dacă ceri orlcșteniior... formația cu 
care se întrec cu cei din Călina,- de 
la Scundu sau Zăvideni, vei întîlni 
acest nume dc trei ori (la anul poate...) 
Tatăl este fundaș, doi dintre feciori, 
Ilie și Constantin, joacă la înaintare. 
„Ațezinul", Emil, este deocamdată a- 
tacant în echipa de juniori... O familie 
de fotbaliști. N-am consemnat faptul 
ca o simplă curiozitate. Ni se pare un 
exemplu grăitor al dragostei pentru 
sport care există în această comună. 
Mai ales pentru că familia Nicula nu 

se

sport care exista in aceasta corni 
Mai ales pentru că familia Nicula 
este singura în care tatăl și fiul 
întîlnesc pe terenul de sport.

i
1 C1ND OAMENII IUBESC SPORTUL

DESPRE VINATORI
(FARA... POVEȘTI !)

Activiști din as >cia- 
(iile sportivei Organi
zați cit ni->i mih» 
concursuri de schi și 
patinaj 1 Fiecare zi fa
vorabilă nn^r aseme
nea întreceri trebuie 
folosită din nFnî

Intr-o bună zi, dogarul Dumitru Po
pescu a apărut pe ulițele satului cu 
o pereche de schiuri de toată frumu
sețea, făcute de mîna Iui. A pornit 
fluicrind spre pirite și de-atunci îi vezi 
acolo pe mulți alții : Virgil Bădîrcu, 
Marin Popa, fon Neacsu... 
s t.» ........................
menii 
ajuns 
7 ani
25 de garnituri. Două fapte semnifica
tive. Să nu mai amintim de patinele 
de lemn luctate cu migală și multă 
indetninare de atîția tineri.

Cînd nu 
-bi ii sufi-i nt . r . m ©a-
și le fac singuri. Cînd n-au ma1 
șahuriie, copiii de la școala de 
aii confecționat în cîteva zile

(

l—

IATAL FUNDAȘ, FECIORII 
LA ÎNAINTARE.,

Pe o asemenea vreme nu ne aștep
tam la o discuție despre... fotbal (cu 
țoale că pregătirile echipelor au în- 

Jj ceput) în comuna Orlești unde zapa-

sportivi: C. Neagoe, C.
C. Săliste, D. Greece, membri- - - - .....................c.

F!o-Alți 
rescu, 
ai întovărășirii agricole „Avîntul", 
Otărășanu, președintele sfatului popu
lar, membru al întovărășirii „7 Noiem
brie"... V-am prezentat cîțiva dintre 
vînătorii comunei (am ascultat și cî
teva povești dar... nevînătorești). Spor
tivi cu experiență, ei iau drumul Dră- 
gceștilor, ponosesc la Scundu sau Glă- 
vila, vînează pe terenul comunei Or
lești și .mai întotdeauna se-ntorc “ 
cărcați cu vinat.

O ASOCIAȚIE SPORTIVA 
PUTERNICA

in-

eciPoți 
peste 
dintre 
țele și 
bă pu 
P. Cîrstina, Aurel ’’ 
ne tot atîtea lucruri cite le afli de la

oare să vorbești despte toți
300 de sportivi ? Nu. Fiecare 
ei are „palmaresul" lui, dorin- 
gîndurile lui. Dacă stai de vor- 

iucătorii de oină C. Neagoe, ;+; „nr Spt1.

voleibalistul Dumitru I. Gheorghe, de 
la șahistul Aurel Răducu...

— Să fi venit pe la noi către toam
nă, tovarăși! Eh, atunci..

Parcă fără voie privirile ni s-au o- 
prit pe creasta Fișcăliei, acolo unde 
în zilele de toamnă, cu cîntecul pe 
buze, flăcăi si fete se-ntîlnesc la cules 
de vii. Să fie, oare, o... aluzie?

— Nu, nu-i vorba de vin, ne-a spus 
Gh. Saraolu, învățător (de cîțiva ani 
profesor de educație fizică) cam de 
vreo trei decenii și jumătate. E vorba 
de sport (a adăugat însă, în glumă că 
„vin se găsește și acum din belșug"). 
Toată ziua terenul era înțesat de ti
neri.

Nc-am convins de acest lucru și 
acum în miez de iarnă ascultînd mul
te lucruri și fapte din activitatea sec
țiile- de tehis ‘ de masă, șah, trîntă, 
fotbal, volei, oină, tir, atletism... In
tr-adevăr, o asociație sportivă puter
nică. O asociație în care se-ntrec pe 
terenul de -sport și încheagă prietenii 
trainice țăranii întovărășiți și profe
sorii din comună, muncitorii de la sec
ția Vin-Alcool și tinerii elevi de la 
școala de 7 ani. Am cunoscut și cîțiva 
pasionați ai sportului : ing. Nicolaes- 
cu (schior și jucător de tenis de ma
să), țăranul întovărășit Nicula D. Ilie 
(cel mai bun fotbalist al comunei), 
profesorul de... matematici Mircea 
Georgescu (șahist fără... adversar), 
dr. Vasile Voinea (neîntrecut la te
nis de masă, dar tot atît de bun schior, 
fotbalist si voleibalist!'...

rinți. „Pe vremea noastră nu era așa" 
spun alții. „De ce tocmai fata mea ?“ 
se întreabă unul sau altul dintre pă
rinți. Ce comentarii se pot face în 
plus ? Poate le vom face Ia... vară, 
cînd — pe terenul din comună se vor 
întrece primele echipe feminine de vo
lei. Este angajamentul asociației spor
tive din Orlești. Și ținem rămășag că 
n-o să rămîie nici o fată nemări
tată I

ȘI DESPRE ALTE PREOCUPĂRI

FETELE NU FAC SPORT!

Cum se poate așa ceva ? La început 
ne-a fost greu să credem. într-o co
mună cu o activitate atit de bogată, 
nici una din fete'.e fă ran fior nu face 
sport ? Citim de mai este păstrată acea 
mentalitate cu totul greșită că fetele 
n-au ce căuta pe terenul de sport ? 
„Nu se mai mărită" — zic unii pă-

Am vrut să cunoaștem cît mai mul
te lucruri, din viața și preocupările 
sportivilor din Orlești. N-a fost însă 
nevoie de pus întrebări. Din primul 
ceas, cîțiva sportivi ne-au vorbit des
pre istoricul așezării, începînd poves
tirea mult înainte de domnia Iui Mir
cea cel Bătrîn. Ne-au vorbit despre 
stăpînirea boierilor din Jiblea, despre 
jaful lor și al celorlalți moșieri, des
pre cîinoșenia lui Toto He-rescu, a in
ginerului N. Rădulescu sau a lui C. 
Disescu. O adevărată lecție de isto
rie. La biblioteca sătească — cu 
5—6.000 de volume — se-ntîlnesc ade
sea O. Saraolu, Ilie Liță, Mircea Cucii, 
frații Nicula și mulți alți sportivi. Tn 
casa nouă a șahistului Ilie Cîrstea 
din Orleștii de sus sau a fotbalistului 
Dumitru Nicula tinerii ascultă con
certe. Iar dacă vrei să faci cunoștin
ță cu bunăstarea orleșteni’or. intră 
pentru o clipă la schiorul Eugen Du
mitru sau la Ilie Liță. 
vărășiților pătrunde tot 
șugul.

In casele înto- 
mai mult bel-

★
.. .Dinspre Verdea și 

aștearnă din nou — cit
Fișcălia a în

ceput să se
fuigi mari — zăpada. Pe uliță, cîteva 
fete trag o sanie. Să fie aceasta un 
început? Prietenii din Orlesfî nn-o vor 
spune la primul ponas

DAN GIRLEȘIEANU



Sportivi cu care 
ne mîndrim

Cine oare nti-1 cunoaște Ia 
Reșița pe topitorii! Manolache 
Cicerone de la oțelăria Sie
mens Martin ? Fotografia lui 
se afiă.pusă pe panoul ele o- 
noare al secției oțelărie. E 
și firesc: rezultatele pe care 
le obține el în producție con
stituie o mîndrie' pentru orice, 
muncitor. De curînd, pentru 
devotamentul, pasiunea și ab
negația cu care muncește la 
oțelărie, ca și pentru întreaga 
lui comportare a fost primit 
în rîndul candidaților de par
tid.

Manolache Cicerone este 
cunoscut nu numai pentru 
rezultatele pe care le obține 
în producție, ci și pentru 
faptul că este un sportiv con
știincios, iubit de spectatori. 
Component al formației resi- 
țene de fotbal „C.S.M.R." 
care activează în categoria 
B, el este un jucător de bază 
al echipei sale, apărînd cu 
dragoste, la fiecare meci, cu
lorile clubului’ său.

C. DOBRESCU 
corespondent

GREIERI' SI ALBINELE...
Nu de mult.
Intr-o grădină,
Cînd beteala de lumină 
Revărsa peste poteci 
Pulbere diamantină...
S-a vestit la mic și mare 
C-o să fie
Strb o tufă
Săvtămina

mare meci, 
de sulfină 
viitoare!

Intre cine?
Iacă bine :
Intre greieri și albinei

Reflecții în fața unui șah puțin obișnuit...
Pașii ne-au purtat 

cute prin sălile pline 
seți eterne ale Muzeului 
Artă al R.P.R. In liniștea so
lemnă, meditativă, specifică a- 
cestor ' lăcașe, am simțit 
nou acele splendide emoții

zilele tre- 
de frumu- 

de

din
es-

armuri 
ginga. 
minia- 
printre 
de fil-

tetice care’ îndeamnă tot mai
mulți oameni ai muncii să
treacă pragul Palatului Repu-
blicii.

Amatorul de sah își încheie
aproape totdeauna vizita la
Muzeu intr-un colț aparte al
secției de artă orientală.

Ce anume îl atrage a-

tuetele fine de coral și lapis-la- 
zuli, oglindindu-și perfecțiunea 
în mozaicul roz-bleu al tablei. 
Dar maestrul va privi doar de 
aproape meșteșugul desăvîrșit al 
unui artist anonim care cu mi
gala tradițională' marelui popor 
chinez a sculptat poate ani de 
zile, în materialul dur, chipul 
trufaș al regelui, ztmbelul per
fid și umil al sfetnicilor, sau 
forța turnurilor, aflate tocmai 
la granița „împărăției" și așe-

zate pe spinarea masivilor ele
fanți. Dar farmecul pieselor îl 
constituie fizionomia variată a 
pionilor, o adevărată gamă de 
stări sufletești...

Imaginea noastră nu va pu
tea reda, desigur, nici pe departe 
frumusețea figurinelor roz și 
bleu. Ele trebuie văzute „pe 
viu". Dar nu vă sfătuim să în
cercați o partidă. Admirîndu-le, 
veți cădea ușor, inevitabil 
în... criză de timp.

Iară minge o să fie 
Pămătuf de păpădie. 
Drept arbitru-n strai de tuș 
S-a fixat un cărăbuș 
El — la centru.
Insă pentru
Tușe, foarte, temerari, 
Fără mofturi, fără toane, 
(Au din aripi fanioane) 
S-au decis ctțioa țințari!
Iar vreo citeva furnici 
Săritoare, ce să zid. 
Au propus (c-așa le place) 
In „nocturnă" să se joaca 
Iară ele-o să lucreze 
Toate să le-amenajeze 
Chiar lumina de neon. 
Și-au ales drept lampion 
Ca să fie... Haide, ghici? 
Chiar așa... Un licurici!

Iar NlORALA-i întrebarea! 
Unde duce îngimjarea? 
Unde? Ați văzut mai sus 
Greieri (aș avea de spus) 

viață cîteodată. 
adresată 1

Pregătirile de meci
Au pornit In grabă, deci.».
Și albinele, din vreme 
Pe-tin buchet de crizantema 
Se-antrenau aici de zor.
Iar pe-o foaie de bujor 
Scheme tactice, precisa 
își făceau. Și pare-mi-sa
S-au decis — pe drept motiv — 
Pentru jocul ofensiv..

ici ? Printre panoplii și 
de samurai, în preajma 
șelor broderii și peisaje 
turale în lac și tuș, 
strălucitoarele bibelouri
deș, jad, agată, cuarț sau cris
tal de rocă, mărturii ale unei 
arte milenare, se află o origi' 
nală garnitură de șah, care de
și datează doar de un veac nu 
este cu nimic mai prejos ca 
valoare.

Pe o tavă montată în argint 
stau tăcute — așteptînd parcă 
mina maestrului să le dea via
ță într-o aprigă partidă — sta-

ifT t f r

f I A

In vizită la dispensarul... oamenilor sănătoși!
Cînd cineva îți spune: „mă duc la dispen sar" îl întrebi de îndată: „dar ce s-a Uitimplai?, 

de ce boală suferi?". Asociația „dispensar-boa lă“ se formează spontan în mintea noastră și acest 
lucru ne poate duce uneori la concluzii eronate. Iată insă că există în Capitală un dispensar a 
cărui menire este de a se ocupa în cea mai mare parte de... oameni perfect sănătoși. Este 
vorba de „Dispensarul central pentru sportivi".

Cum ? Nu sînteți de acord? 
Spuneți că la dispensarul spor
tivilor și-a operat Apolzan me- 
niscul? Da, e adevărat. Și că, 
tot aici, s-a vindecat Voinescu 
atunci cînd se accidentase la 
umăr ? Și asta e adevărat! 
Și că atiția alți sportivi s-au 
tratat aici, fiind sedați în scurt 
timp după accident vieții spor
tive ? Este exact, uimitor de 
exact... Acum, vreți să știți 
cum rămîne cu afirmația noa
stră ? Ei bine, ne-o menținem! 
Greșeala pe care o mai fac 
unii sportivi, este aceea de a 
coinsiidera dispensarul aresta 
doar un loc unde se VINDECA 
sportivii. Sincer vorbind, con 
fuzia o făceam și noi, mai 
înainte de a vizita pe îndelete, 
într-o dimineață întreagă, dis
pensarul, 
terminat 
părere ?

Greierii, fuduli din fire, 
O țineau într-o cîntare. 
Ziua cît era de mare 
Lăudindli-se-n neștire-,
— „Ce antrenament?! Ia lasă 
De albine nu ne pasă!
Noi sîntem talente, frate. 
Să ne Mă nu se poate.
Căci grădina de-o cutreieri 
Nu găsești mai strașnici greieri 
Iar albinele sînt slabe
Și muncesc ca niște roabe"... 
Și sporovăind din gură
S-au pornit pe... băutură. 
Poposeau la cîte-o floare 
Și sugeau nectar la soare. 
Dimineața pină seara 
Cu nectarul și vioara.
Ii trăgeau de zor pe glt
Despre muncă? Nici atît!

Sint și-n
Fabula...

T. DUMITRA!’?

• ••

ACOLO

Ce anume ne-a de- 
să ne formăm o altă

UNDE CICLISMUL
E SPORTUL NR. 1

ani 
de 

Ină 
Pa 

oare

Pe prima ușă la care 
bătut scria: Laboratorul 
explorări cardio-vasculare. 
untru se aflau doi tineri, 
cienți ? Nu, erau sportivi
își efectuau controlul medical 
periodic. Aici se obțin date a 
supra aparatelor cardio-vascu- 
lar și respirator ale sportivului, 
aflat mai întîi în stare de re
paus și apoi în efort. Evident, 
acestea din urmă sînt cele mai 
importante. Efortul este obți
nut în laborator cu ajutorul 
unei biciclete... fără roți, așa 
numita bicicletă ergometrică. 
Vrînd-nevrînd, luptător sau 
fotbalist, atlet sau popicar, te 
transformi pentru cîteva minu
te în... ciclist. Cei care din 
principiu sau din anumite con
siderente care țin de... 
tența materialelor (de pildă, 
halterofilii...) ar 
urce pe bicicletă,- efectuează o 
altă probă, mult mai... prozai
că, dar la fel de concludentă : 
urcă și coboară de mai multe

rezis-

refuza să

ori o mică scăriță de lemn cu 
două trepte. Bineînțeles, în 
tot acest timp sportivul se a- 
ilă în legătură cu aparatele de 
înregistrat.

CITEVA „RECORDURI* 
NEOBIȘNUITE

Cei doi sportivi pe care i-arn 
întîlnit se numeau Alexandru 
Iacovici, canotor la Dinamo și 
Cornel Uibariu, luptător la 
C.F.R. Timișoara. Ei porniseră 
într-o călătorie destul de lun
gă, cale de 11... halte prin di
feritele cabinete și laboratoare 
ale dispensarului, la capătul 
căreia în fișa lor medicală a- 
veau să se adune date multe 
și extrem de prețioase pentru 
ei, pentru antrenorii lor. Să-i 
urmărim bunăoară la serviciul 
de „calități fizice". Probele 
care se efectuează sub condu
cerea dr. Angela Lăzăroiu dau 
informații exacte asupra unor 
calități de bază pentru un spor
tiv, ca : detenta, forța, timpul 
de reacție.

CÎND DOCTORII FAC PRO
NOSTICURI SPORTIVE

Șeful serviciului de Medicină 
internă, dr. Gh. Popescu, ne-a 
relatat cîteva experiențe perso
nale din care atît el cît și unii 
antrenori și sportivi s-au con
vins că o observare medicală 
sistematică a sportivului per
mite medicului să tragă con
cluzii valabile asupra compor
tării acestuia în întrecere. Ast
fel, pe baza unei asemenea ob
servări efectuată asupra lotu
lui nostru olimpic de floretă 
fete, dr. Popescu s-a încume
tat. să facă pronosticuri asu
pra rezultatelor unui concurs 
(deși omul nu era specialist în 
scrimă). Și... pronosticul Iui, 
bazat pe o perfectă cunoaștere 
a stării fizice a sportivului s-a 
adeverit 1 Firește, de aici n-ar 
trebui să se conchidă că me
dicii sportivi sînt... viitori a-

bonați permanenți Ia premiile 
mari ale Pronosportului, ci doar 
să . se înțeleagă că știința — în 
speță medicina, poate să pre
vadă — în anumite limite, de
sigur — oare va fi evoluția 
sportivului.

Vizitînd 
ne-am dat seama că aici servi
ciile și laboratoarele destinate 
efectuării controlului medical âl 
sportivilor sînt în preponde
rență față de cele curative (or
topedie, fizioterapie, mecanote- 
rapie etc.). „Este absolut fi
resc acest lucru, ne spunea dr. 
Miron Georgescu, directorul 
dispensarului, pentru că dis
pensarul nostru are în primul 
rînd rolul de a culege date a- 
supra sportivilor fruntași și a 
celor din loturile de tineret, 
juniori, cluburile școlare, «late 
care puse la dispoziția antre-

aici controlul periodic 
continuă creștere".

deci că nu degeaba a- 
la începutul reportaju-

i
Intre greieri și albine
Cum a fost la meci? Vezi bine 
I-au bătut la scor, chiar mare 
(12—0... mi se pare).

cursul unui meci rf# 
fotbal, un jucător face (după 
cum s-a calculat cu un aparat, 
special de măsurat pașii) intra 
11.000 și 16.000 de pași? (Ceea 
ce înseamnă cel puțin 10 km.).

*
...pe lingă decatlon, pentatlon 

șl triatlon a fost înființată o 
nouă competiție, biallon, card, 
este compusă, firește, din două 
probe: 1.000 m. alergare pedes-» 
tră și 66 m. înot (craul) ? A-* 
ceastă nouă întrecere a fost ini* 
(iată de către Comitetul Olimpid 
din Franța, și este rezervată ca» 
drelor tinere.

ir
... „Turul Franței" 1959 (care 
se desfășoară între 25 iunie și 18 
iulie) măsoară 4.311 km., care 
vor fi parcurși în 22 etape, cea 
mai lungă etapă avînd 331 km. 
iar cea mai scurtă... 14 km. ?, 
(Este vorba de o etapă da‘ 
munte cu o mare diferență de 
nivel).

tot dispensarul,

norilor să-i ajute efectiv în 
muncă. In prezent avem peste 
6.000 de fișe medicale la zi ale 
sportivilor și cu sprijinul 
UXLF.S. numărul sportivilor 
care înțeleg rostul nostru și 
își fac 
este în

Iată 
fir-mam
lui că Dispensarul central pen
tru sportivi este înainte de 
toate un dispensar pentru oa
meni sănătoși, pentru oamenii 
cei mai sănătoși! La plecare, 
deși n-aveam asupra noastră 
„viza medicală" pe care o ob
ținuseră cei doi sportivi pe 
care-i urmăriserăm în tot cir
cuitul, în schimb aveam multe 
și interesante informații despre 
activitatea unei instituții 
face cinste științei 
dicale și mișcării 
țara noastră.

IACINT

care
noastre me- 
sportive din

MANOLIU

Stadionul... canotorilor

Orașul Leipzig din R. D. 
Germană este cunoscut în lu
mea întreagă pentru celebrele 
sale tîrguri de mostre. Iată în
să, că în anii din urmă, el și-a 
adăugat și titlul de „oraș al 
marilor baze sportive". Pe lîn- 
gă cele 3 mart construcții spor
tive: stadionul „Biruno Plache", 
„Stadionul celor 110.000 locuri" 
șt complexul sportiv Festiviese, 
•— orașul Leipzig mai posedă 
și o 
Este 
cial, 
cu o
antrenamentelor de canotaj a- 
cădemic. Interesant este că nici 
caiaciștii și canoiștii n-au fost 
uitați. Ei au la dispoziție un 
curs de apă creat și el. pe cale 
artificială, care le dă posibili
tatea să se simtă în elementul 
lor. Cele două baze sportive a- 
le canotorilor germani nu sînt 
însă izolate, ci fac parte din- 
fr-un mare, complex sportiv ca
re va fi gata în aiml 1960.

De la fotbal la rugbi și la... 
fotbal-asociație

Știți de unde vine termenul 
de „fotbal-asociație" ? Totul a 
pornit de la întîmplarea petre
cută în anul 1823 în orășelul 
englez Rugby. După cum se 
știe. în acel an, la un meci de 
fotbal disputat pe terenul cole
giului din localitate, elevul 
William Webb Ellis a avut

VLAO CALINESCU, Giurgiu. — 
Finalele celor 6 ediții de pină1 
acum ale campionatului mondial 
de fotbal s-au soldat cu urmă
toarele rezultate: r930 (în Uru
guay): Uruguay Argentina 4-2; 
1934 (în Italia): Italla-Cehoslova- 
cila 2-1, după prelungiri; 1938 (îm 
Franța'): ItaHia-Ungaria 4-2; 1950 
(în Brazilia) în meci decisiv 
(campionatul s-a disputat sistem 
turneu): Uruguiay-Brazilia 2-1;
1954 (în Elveția): R. F. Germană- 
R. P. Ungară: 3-2; M68 (în Sue
dia)... în cazul că nu mai țineți 
minte: Brazllia-Suedia: 5-2.

IOSIF GRUBER. ARAD. — Re
cordul mondial ăl Iul Jurii Ste
panov — 2,16 m. — a fost omo
logat. In felrd aceste a încetat 
— și oficial! — supremația pe 
care atleții americani au. avut-o

nită intr-un congres în a- 
tiul 1857. a hotărit despărțirea 
fotbalului de rugbi. Și iată că 
tocmai de la acest congres al 
„Asociației pentru reforma fot
balului", se trage și denumirea 
de „fotbal asociație", prezentă 
Și astăzi pe frontispiciul fede
rației internaționale de specia
litate.

bază sportivă originală, 
vorba de un canal artifi- 
în lungime de 1200 m. și 
lățime de 100 ni., destinat

apuce balonul cufantezia să
mîna și să-l introducă astfel în 
poartă, spre 
rilor. Năstrușnica „invenție1 
lui Ellis, care însemnase 
fapt, actul de naștere al ru si
biului, s-a propagat cu repezi
ciune. La un moment dat jocul 
de fotbal degenerase, ajungînd 
să se practice după reguli... a- 
tnestecate din 
sporturi. Pentru 
tatea sportului 
depții fotbalului 
sociația pentru 
lului". Această asociație, întru-

stupoarea adversa- 
a 

de

cele două 
a păstra puri
lor favorit, a- 
ao creat „A- 

reforma foitba-

★
înotătorul francez Louis Loa- 

rnais a înotai pe fluviul canadian 
Frascr 600 mile. Cind a ieșit 
insă pe jumătate înghețai din 
apa r'uilui in localitatea Nerv 
Westminster a spus: „Niciodată 
nu voi mai face așa ceva". (Greu 
se cîștigă o bucată de 
în țările capitaliste.)

■k
Hocheiul cu mingea se juca în 

U.R.S.S. cu mult înaintea cehii 
de al doilea război mondial și 
se numea hochei rusesc. Primul 
campionat pe echipe a avut loc 
în anul 1936, c.îiid, au participat 
12 echipe. Atunci victoria a re
venit echipei Dinamo. Prima c- 
diție a Cupei U.R.S.S. la hochei 
eu mingea a avut loc în amil 
1937 și au participat 64 dc echi
pe. In același an a avut loc și 
prima competiție rezervată echi
pelor’ feminine,

ani de-a rîndul la proba de aă 
ritură în înălțime, începînd dini 
1912, data la care George IIO- 
rime, sărind 2,007 m., a realizat 
primul record mondial omolo
gat. Primul record mondial neo
ficial 1-e stabilit în 187« engle
zul Vrooks: 1,892 m — 2) îna
inte de a apare în formația Ști
inței Timișoara, Lereter a jucat 
la Metalul Oțelul Roșu. 3) laș In 
apără poarta echipei Dinamo 
Moscova. Din 19481

AUREL PRELIPCEANU, ORA
ȘUL STALIN. Nu s-a calcule» ni
ciodată viteza maximă pe oare * 
atins-o un ciclist pe unăe por
țiuni. Dealtfel această viteza estet 
în funcție de o serie întroag® 
de factori — vînt din față sau 
din spate, cursă de unul singuiț 
sau în cadrul unei echipe, p4 

șosea sau pe velodrom etc., etc. —* 
îneît ea nu poate fi măsurata 
au precizie șl cu atît mal puțin 
înregistrată ca record. Spre in
formarea Dv. șl a tovarășilor 
Dv. de muncă, cu care sîntețl 
în... controversa1 la acest capi
tol ăl vitezelor în ciclism, vă pu
tem spune că l-a coborîre — d® 
pildă pe Posada sau pe serpen- 
tlmele Timișului — se ating unO- 
orl viteze de 70-» km la oră. 
JEAN BOGHICI, TIMIȘOARA. — 
Echipele de fotbal ale Uniunii 
Sovietice și R. F. Germane s-au 
întîlnit de două ori, ambele me
ciuri terminindu-se cu victoria 
fotbaliștilor sovietici: 3-a în prima 
partidă jucată în 1955 la Mos
cova și 241, un an mal tîrzilu. 
Ia Hanovra.

pline
ION BADEA PITEȘTI.
1) Noul ----------

ai S.U.A., 
ani. 2) 
puncte rele, die cele . 
ori mu numai învinsul, cl șL* 
învingătorul. De pildă, la meciu
rile încheiate cu victorii la 
puncte luptătorul bătut primește 
două puncte rele, iar învingăto
rul lui... unul. Numai la victo
riile obținute prin „tuș", luptă
torul oare a cîștigat scapă cu. - 
fața curată, fără nici un punct 
rău! Este singurul sport cu aceas
tă notație curioasă. 3) Arbitrul 
Monica Segal a jucat fotbal. A 
fost — în urmă ou 00-25 ani — 
un Lun centru înaintaș. A 
juct de altfel în categoria A.

ION POȘTAȘUL

campion
Fisher, 

La lupte

de șah 
are ÎS 
primește 

mai miulte



Comentarii pe marginea 
„Cupei Tineretului" la schi

„Cred că în 2-3 ani veți nufea a junge departe** 
De vorbă cu fosta campioană europeana Vera Suhankova-Hamplova 

despre patinajul cehoslovac și romînesc

Despre atmosferă, organizare și despre oaspeți
Timp de trei zile, pîrtiile din Postă

var au găzduit întrecerile de schi din 
cadrul concursului internațional dotat 
cu „Cupa Tineretului". A fost, fără 
îndoială, un eveniment important pen
tru amatorii de schi. Aceștia au avut 
prilejul să aisiste l,a 0 serie de inte-' 
resante dispute, care au reunit pe 
cei mai valoroși tineri schiori din R. 
D. Germană, R. P. Bulgaria, R. P. 
Polonă, R. P. Ungară și din țara 
noastră. In Kantzer, pe Sulinar la 
„zidul mare", pe pîrtia Lupului la „S“-ul 
mare, la „s“-ul mic la „cascadă" sau 
în poienița Cristianului, mii de spec-* 
tatori au urmărit ou „sufletul la gură" 
evoluția tinerilor schiori, care se avîn- 
tau pe trasee extrem de dificile. Vor
bind de atmosfera în care s.-a desfă
șurat concursul, nu putem să nu a- 

. mințim despre legăturile de prietenie 
create între cofncurenți, despre depli
na armonie și utilul schimb de expe
riență care s-a făcut cu acest prilej.

Organizarea „Gupei Tineretului" a 
fost impecabilă. P. R. Schi-Bob s-a 
străduit să asigure un succes deplin 
acestor întreceri. Și a reușit. Progra
mul a fost întocmit în mod judicios, 
serviciul medical a funcționat irepro-, 
șabil. corpul arbitrilor s-a dovedit la 
înălțime. iar starea pîrtiilor, controlate 
zi de zi, a fdst excepțională. In plus, 
'trebuie amintit că cu prilejul „Gupei 
Tineretului" a fost folosit pentru pri
ma daită Telesid-schiul, un aparat de 
cronometrai electric construit de ingi
nerul Temistocle Lazaride. Telesid 
schiul s-a dovedit un aparat’ de mare 
precizie și utilitate. El constituie o 
frumoasă realizare, care a fost elogi
ată de sportivii și tehnicienii străini 
prezenți la concurs.

INTII DESPRE OASPEȚI

bucură schiul în țările respective. 
Schiorii oaspeți au dovedit în primul 
rîndcă sînt buni tehnicieni. Ei și-au în
sușit elementele tehnicii moderne și 
datorită acestui fapt pot face față unor 
trasee chiar foarte dificile, cum a fost cel 
al cursei de coborîre desfășurată pe pîr
tia Lupului, înghețată „beton". In plus, 
schiorii din R. D. Germană, Polonia. 
Bulgaria și Ungaria s-au dovedit buni 
tacticieni. In cursa de slalom uriaș, 
desfășurată pe Sulinar, ei au parcurs 
porțiunile grele în mod judicios, frî- 
nînd la vreme și „găsind" bine intră
rile în porți. De asemenea, la cobo
rîre nu s-au hazardat și, urtnînd sfa
turile date de antrenori cu o 
inte, au „me>rs“ cu precauție, 
cu bine porțiunile riscante 
mare, cascada ș. a.). Trebuie 
liniem că pentru oaspeți, atât 
rul cît și pîrtia Lupului s-au
trasee neobișnuit de grele, care au 
cerut cunoștințe tehnice avansate. An- 
trenorii și schiorii din reprezentativele 
care au participat la „Cupa Tineretu
lui" și-au manifestat satisfacția pen
tru starea pîrtiilor și gradul lor de 
dificultate, afirmînd că pentru ei con
cursul a 
de bună 
țitor ldr

Despre
alte

I

zi îna- 
trecînd 
(„S“-ul 
să sub- 
Smlina- 
dovedit

fost o ocazie cît 
pentru ■ verificarea 

în condițiuni grele.
schiorii romîni ca

probleme, în numărul viitor.

D. STANCULESCU

se poate 
posib>i!ită-

și despre

Cu prilejul celui de al doilea fes
tival artistic pe gheața patinoarului 
artificial, la care și-au dat concursul 
și trei sportivi cehoslovaci, am dis
cutat cu antrenoarea Vera Suhanko- 
va-H amplova. fostă campioană euro
peană la dublu în anul 1958, despre 
patinajul artistic cehoslovac și romî
nesc.

— Am urmărit pe Eva Grozajova, 
Itka Babicka și pe campionul dvs. la 
juniori Ivan Șturm... Ne-au îneîntat 
privirile...

—- La figurile liber alese — într- 
adevăr — sîntem „tari", ne-a spus 
Vera Suhankova-Hamplova. Stăm 
mai slab la exercițiile de școală și 
de aceea uneori ne scapă primele 
locuri la marile competiții.

— Ne-ar interesa să ne spuneți cum 
ați ajuns la acest nivel ridicat ?

— Patinajul se învață... patinînd. 
In Cehoslovacia există peste .30 pa
tinoare artificiale și peste 1000 de 
sportivi care practică în mod organi
zat acest sport. Cei mai buni patina
tori ai noștri nu au decît cîteva zile 
de odihnă într-un an. Vara exersăm 
în sală, unde facem balet și învă
țăm în mod amănunțit fiecare miș
care a săriturilor. Noi nu ieșim pe 
gheață pînă nu am deprins bine miș
carea sau figura respectivă. In pe
rioada iunie.august alternăm antrena
mentele ,,pe uscat", cu cele pe ghea
ța patinoarelor mici, iar în septem- 
brie-octombrie ne stabilim locul de 
activitate pe marile 
iarnă.

— Ce impresie v-au 
torii noștri ?

— Se cunoaște că ați

creția timpului. Efectul patinoarului 
artificial a început însă să se întreză
rească. Mi-a plăcut Cristina Patrau- 
lca, care la 14 ani are suficientă 
siguranță. Ceea ce mă face să cred 
că va progresa este stilul ei care se 
apropie de cel modern. Radu Ionian 
este o speranță autentică, iar Carol 
Hertl l-a copiat pe campionul dvs. 
Roman Turușanco care, la 42 de ani, 
poate să fie un- bun antrenor al a- 
cestor copii. Cred că în 2—3 ani, cu 
antrenori pricepuți și — bineînțeles 
— cu gheață la dispoziție veți putea 
ajunge departe.

...Și pentru că gerul începuse „să 
piște" (era... —150) am considerat
că e momentul să încheiem acest in
terviu... pe gheață.

TR. IOANIȚESCU VERA SUHANKOVA

SCHIUL IN PLINĂ ACTIVITATE
• Campionatele universitare • Campionatul R.A.M. • Azi ți mline la 

Poiana Stalin, Predeal ți Mogoșa importante concursuri de bob ți schi

stadioane de

făcut patina

fost la... dis-

Ca și echipa țării noastre, reprezen
tativele R. D. Germane, R. P. Polone, 
R. P. Ungare și R. P. Bulgaria au 
fost alcătuite din cei mai valoroși 
schiori ai tinerei generații. Subliniind 
faptul că schiul din aceste țări are o 
Veche tradiție (în special în R. D. 
Germană și R. P. Pdlonă) și că tine
rii participa ți ți la „Gupa Tineretului" 
s-aut dovedit demni reprezentanți ai 
acest r țări, nu mai este nevoie să 
facem o remarcă specială asupra va
lorii schiorilor oaspeți. Aceștia au a- 
rătat în toate cele trei probe ale con
cursului că au preluat „ștafeta" unei 
generații de valoare și că sînt hotă- 
lîți să mențină prestigiul de c.are se

„Cupain Tineretului", 
in cursa de 
Stane mleseu)

Gh. Bălan a avut cea mai bună comportare in „Cupa 
cucerind primul loc la slalom uriaș și slalom special. Iată-l 
slalom uriaș, pe „zidul mare" din Șulirtar. (Foto: D.D.

Finalele campionatelor universitare 
de schi desfășurate la Borșa s-au bu
curat de un frumos succes. La între
ceri au participat studenți reprezentând 
centrele universitare din Cluj, Bucu
rești, Petroșani, Timișoara. Orașul 
Stalin și Iași. Zăpada bună și timpul 
favorabil au permis desfășurarea pro
belor în condițiuni optime. Iată rezul
tatele tehnice: MASCULIN: slalom 
special : 1. C. Albert (Orașul Stalin) 
78,1 ; 2. A. Gorok (Cluj) 80,0; 3. G. 
Liphardt (Orașul Stalin) 81,0 ; slalom 
uriaș: 1. M. Dragomirescu (București) 
1:39.1; 2. V. Cîrstocea (București) 
1:41,3; 3. A. Gorok (Cluj) 1:44,0; 
coborîre: 1. M. Dragomi-rescu (Bucu
rești) 57.3; 2. A. Gorok (Cluj) 57.4; 3. 
C. Albert (Orașul Stalin) 57,5; fond 
10 km,: 1. P. Got ca (București)
38:05.0; fond 15 km: 1. D. Mușat 
(București) lh09;17.0; FEMININ: sla- 

> lom special :. 1. Utta Speck (Bucii 
■ rești) 81,9; 2. Herta Giindisch (Cluj) 
i 88.5; 3. Krista Kwanka (București) 
: 90.0; slalom uriaș; 1. Gertrude Lexen 

(București) 1:15.9; 2. Utta Speck
(București) 1:23.4; 3. Krista Kwanka 
(București) 1:34.6; coborîre: 1. Ger
trude Lexen (București) 44.4; 2. Utta 
Speck (București) 54.4; 3. Herta Gtin 
disch (Cluj) 1:12.8.
R. FISCH — corespondent regional

• La întrecerile de schi din cadrul 
fazei regionale a campionatului repu
blican care au avut loc în comuna 
Valea Strîmbă și la Lacul Roșu an 
participai schiori din toate raioanele 
Regiunii Autonome Maghiare. Campi
onii R.A.M. au fost cunoscuți dună 
dispute înverșunate, purtate pe o vre
me bună, cu zăpadă excelentă. Iată 
rezultatele: MASCULIN: coborîre: 1.

L. Deneș (Tg. Mureș); 2. E. Fries 
(Tg. Mureș) ; 3. E. Nagy (Odorhei) j 
slalom special: 1. E. Fries (Tg. Mu
reș); 2. E. Nagy (Odorliei); 3. Al. 
Iere (Odorliei); slalom uriaș: 1. L. 
Deneș (Tg. Mureș); 2. E. Nagy (O- 
dorhei); 3. P. Szaibo (Tg. Mureș); 
fond 10 km: 1. V. Gyorgy (Gheorghi- 
eni); 2. I. Butiurcă (Gheorghieni); 3. 
I. Orbău (Gheorghieni) ; ștafeta 4X5 
km.: 1. Gheorghieni; 2. Miercurea 
Giuc ; 3. Odorhei ; sărituri speciale : 1. 
E. Kiss (Odorhei) ; 2. L. Horvath 
(Gheorghieni) ; 3. Al. Kovacs (Miercu
rea Ciuc) ; FEMININ: coborîre : 1.
Irina Botar (Odorhei) ; 2. Ana Petro 
(Gheorghieni) ; 3. Elena Szentgali
(Gheorghieni) ; slalom special: 1. Ana 
Peitiro (Gheorghieni) ; 2. Irina Botar 
(Odorhei) ; 3. Elena Szentgali (Gheor- 
ghieni) ; slalom uriaș : 1. Irina Botar 
(Odorhei) ; 2. Ana Petro (Glieor-
ghieni) ; 3. Elena Szentgali (Gheor- 
ghieni) ; fond 5 km. : 1. Irina Magyary 
(Gheorghieni) ; 2. Elisabeta Gyorgy
(Gheorghieni) ; 3. Iuiliana Gyorgy
(Gheorghieni); ștafeta 3X3 km.: 
1. Gheorghieni ; 2. Odorliei ; 3. To
pi ița.

I. BARTHA — corespondent
Sîmbătă și duminică volr avea loc la 

Poiana Stalin o serie de importante 
întreceri de schi și bob. In Postăvar 
se vor desfășura campionatele regiu
nilor Stalin și Ploeșt.i, la schi, iar în 
Poiana Stalin se va disputa . Oipa 
Regiunii Stalin" la bob 2 persoane (4 
manșe) și „Cupa C.C.A." la schi f n<i. 
Alte interesante întreceri de schi vor 
avea loc la Predeal („Cupa 16 Fe
bruarie" și campionatul regiunii. Piv.u- 
rești) și la Mogdșa (tradiționala „Cu
pa Mogoșa").

Organizarea U.C.F.S. pe baza centralismului democratic
— chezășia succeselor noastre

(Urmare din pag. 1) 

concrete, să prezinte realizările așa 
cum sînt, fără exagerări, fără date și 
cifre „umflate". Practica a arătat că 
nivelul dezbaterilor, cu ocazia prezen
tării dărilor de seamă, este în funcție 
de felul cum sînt prezentate dările 
de seamă, cum acestea oglindesc ac
tivitatea respectivă.

Disciplina strictă <Ie organizație și 
supunerea minorității față de majorita
te este o altă cerință a centralismului 
democratic. In act. 3 din Proiectul de 
statut se subliniază că „poate fi mem
bru al U.G.F.S. orice cetățean al Re
publicii Populare Romîne care a împlinit 
vîrsta de 14 ani, respectă și recunoaște 
statutul U.C.F.S., activează într-o a- 
sociație sportivă sau club sportiv și 
plătește regulat cotizația de membru". 
Pentru ca U.C.F.S. să se prezinte ca 
organizație bine sudată, puternică, Pro
iectul de statut cere ca membrii săi 
să fie disciplinați, să respecte statutul. 
Este dar, în această direcție, că în 

mișcarea noastră sportivă n-au ce căuta 
oameni nedisciplmați, care prin atitudi
nea lor pot produce anarhie și dez
măț. In U.C.F.S. au loc acei sportivi 
care prin activitatea lor personală și 
«afectivă nu întinează calitatea de 
membru al mișcării sportive, care nu 
ftfebesc cinstea de cetățean. Este și fi
resc, de aceea ca art. 6 (îndatoririle 
memnrilor U.C.F.S.) să cuprindă pre
vederi ca : membrii U.C.F.S.. să res
pecte cu strictețe statutul, să ducă 
la îndeplinire botărîrile organelor 
M.C.F.S.. să participe la activitatea 
asociației sau clubului sportiv, să înde
plinească însărcinări!" primite din par
tea acestora, să-și ridice nivelul poli

tic și ideologic, să aibă o atitudine 
corectă în societate.

Disciplina de organizație se împle
tește indisolubil cu necesitatea ca ho- 
tărîrile ce se iau să fie respectate cu 
strictețe. Hotăririle luate în cadrul di
feritelor ședințe, conferințe etc. sînt 
obligatorii pentru toți membrii din or
ganizația sportivă respectivă. De aci 
o altă cerință a centralismului demo
cratic și anume obligativitatea ca ho- 
tărîrile organelor superioare să fie 
respectate și traduse în fapt, necon
diționat, de către organele inferioare.

Centralismul democratic — sublinia 
Lenin —. cere organizarea strict cen
tralizată, cere o disciplină unică, în 
același timp existența unei largi de
mocrații. Referindu-ne la mișcarea 
sportivă, acest lucru face ca munca 
noastră să fie practic mai bine dusă, or
ganizațiile sportive să lucreze măi ac
tiv, membrii U.C.F.S. să participe cu 
multă răspundere la rezolvarea sarci
nilor ce revin organizațiilor sportive, 
ceea ce face ca să se asigure îmbi
narea armonioasă a disciplinei cu de
mocratismul muncitoresc.

Pentru viața U.C.F.S., pentru mem- 
brii ei, organizarea mișcării sportive 
pe baza principiului centralismului de
mocratic are o mare însemnătate. Or
ganizarea
principiu asigură mișcării sportive re
zolvarea la timp a sarcinilor încredin
țate de partid, dreptul membrilor 
U.C.F.S. de a discuta problemele or
ganizațiilor sportive, de a-și spune pă
rerea în privința muncii organelor în 
cane au fost aleși sau activează.

Centralismul democratic presupune, 
pe de o parte, o disciplină unică, iar 
pe de altă parte existența unei largi 
democrații. Ambele laturi ale centra

lismului democratic formează o uni
tate indisolubilă. Nerespectarea uneia 
din aceste laturi ar pune în pericol 
întreg principiul centralismului demo
cratic, ar conduce la grave greșeli în 
muncă. Organizațiile sportive cunosc 
bine acest important lucru, de aceea 
în activitatea lor urmăresc cu multă 
atenție respectarea principiilor ce de
curg din organizarea pe baza centra
lismului democratic.

Principiul centralismului democra
tic, ce stă la baza structurii Uniunii 
de Cultură Fizică și Sport, mai cere 
ca mișcarea noastră sportivă să aibă 
un singur statut, o disciplină unică, 
un organ unic de conducere. Numai 
astfel se poate asigura unitatea de 
vedere și de acțiune, conducerea fermă 
a treburilor mișcării sportive. In ca
drul U.C.F.S. organul unic de con
ducere este Congresul. Acesta alege 
prin vot secret Consiliul General al 
U.C.F.S. și Comisia centrală de revi
zie. Dintre membrii Consiliului Gene-

U.C.F.S. pe baza acestui

ral se alege Comitetul Executiv al 
Consiliului General, care conduce ac
tivitatea U-C.F.S. între ședințele 
Consiliului General. Pe baza îm
puternicirilor respective, Comitetul E- 
xecutiv al U.C.F.S. analizează și îndru
mă activitatea sportivă de mase, activi
tatea turistică și de vînătoare, a fede
rațiilor, a consiliilor regionale U.C.F.S. 
etc. El reprezintă U.C.F.S. în rela
țiile cu instituțiile de stat și obștești 
din R.P.R. De asemenea, el reprezintă 
mișcarea sportivă în fața organelor 
și instituțiilor sportive din străinătate.

Acest sistem de organizare, cu un 
profund caracter democratic, dă posi
bilitate mișcării noastre sportive să-și 
desfășoare activitatea în mod operativ 
ca un tot unic, asigură prin, munca 
activă, conștientă, a sportivilor și ac-

tiviștilor sportivi respectarea și înde
plinirea la timp a tuturor sarcinilor: 
Caracterul democratic al centralismului 
se mai manifestă și prin participarea 
multilaterală a sportivilor și activiș
tilor U.C.F.S. la discutarea liberă și 
concretă a diferitelor probleme ale 
vieții sportive, prin participarea aces
tora la munca de conducere a trebu
rilor organizațiilor din care fac parte 
Astfel, cu ocazia apariției Proiectului 
de statut, sportivii și activiștii 
U.C.F.S. au studiat și dezbătut acesl 
document făcînd numeroase propuneri 
privind îmbunătățirea activității spor
tive și a culturii fizice din țara noas
tră.

Existența unei legături strinse a 
organelor de conducere U.C.F.S. (Con
siliul General, Consiliile regionale, ra
ionale etc.) cu masele de sportivi 
este o altă trăsătură distinctă a cen
tralismului democratic, pe baza că
ruia este constituită U.C.F.S. In ultima 
vreme în mișcarea noastră sportivă 
s-a înrădăcinat obiceiul ca organele 
de conducere să se deplaseze mai 
mult pe teren, să ia astfel legătură 
practică cu masele de sportivi, să se 
rezolve astfel concret și pe loc o sea
mă de probleme ale organelor spor
tive locale. Această legătură strînsă 
cu masele de sportivi se mai mani
festă și prin faptul că in diferite oca
zii organele de conducere U.C.F.S, 
ale federațiilor, cluburilor sau asocia
țiilor sportive organizează discuții 
sau prezintă în fața maselor de spor
tivi referate și informări pe diferite 
probleme de organizare și simplifi
care a muncii, pe teme economice, de 
educație etc. Acest lucru face ca ac
tivitatea noastră sportivă să fie ope
rativă, cele mai arzătoare probleme 
sportive să fie dezbătute și rezolvate, 
U.C.F.S. să se bucure de sprijinul 
unanim al sportivilor și activiștilor 
sportivi. Desfășurarea largă și cu curaj 
a criticii și autocriticii — care consti
tuie o condiție de bază a vieții interne 
a oricărei organizații obștești, așa cum

ne învață partidul, constituie de ase
menea un alt aspect al caracterului 
democratic al mișcării noastre spor
tive și al structurii sale organ'zato- 
rice. Participînd la traducerea în 
practică a hotărîrilor și sarcinilor 
partidului nostru, U.C.F.S. a căutat 
permanent să stimuleze critica și au- 
tocrit'-a, în special desfășurarea lar
gă a criticii de jos. Dezbaterile care 
an avut loc in cadrul Plenarei Con
siliului Gen ral U.CiF.S. și in "Eadrul 
plenarelor federațiilor, ale consiliilor 
regionale, ra onale și orășenești, cri- 
ticile curajoase care s-au făcut, cu 
această ocazie, organelor U.C.F.S de
către sportivi și activiști sportivi, au 
dovedit că în mișcarea sportivă se
stimulează pe depiin principiul criti
cii și al autocriticii. Ca urmare a 
acestui fapt, Uniunea de Cultură Fi
zică și Sport a luat în ultima vreme 
o serie de măsuri organizatorice care 
au dus la scoaterea din mișcarea 
sportivă a unor elemente necorespun
zătoare și în același timp la ridicarea 
cu spirit de răspundere, in d f- rite 
sarcini, a unor elemente capabile și 
cu reale perspective de creștere.

Organizarea U.C.F.S. pe principiul 
centralismului, succesele dobîndite me
reu de către mișcarea sportivă sînt 
rezultatul conducerii de către partid, 
conducere care constituie garanția suc
cesului in realizarea sarcinilor, în ob
ținerea tuturor victoriilor. Este clar 
pentru oricine că fără îndrumarea și 
ajutorul de zi cu zi dat de partid miș
carea noastră sportivă n-ar fi obținut 
atîtea succese, n-ar li putut deveni în 
scurtă vreme o largă și puternică 
organizație sportivă de mase.

Respeciînd cu strictețe principiile 
ce decurg din centralismul democratic, 
Uniunea noastră de Cultura Fizică 
și Sport își va putea duce neîncetat 
o activitate rodnică, ya stimula ini
țiativa și activitatea creatoare ,a ma
selor de sportivi, in interesul d zvol- 
tăr-i nrtn-etate a mișcării sportive în 
patria noastră
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Discuții pe teme actuale

aschet’baliștii noștri au avut 
nul timp o vie activitate ințerna- 
2’iă. Meciurile masculine cu selec- 
ata Iugoslaviei și a Belgradului, 

două întîlniri cu reprezentativa 
unii Sovietice, partida disputată 
Mulhouse în compania Franței, vi- 

echipei Slavia Sofia, campioana 
inină a R. P. Bulgaria, și recen- 
joc Honved—C.C.A., au constituit 
program bogat și variat.
ilanțul general al acestor jocuri 
i fost defavorabil: o singură vic- 
3 (în meciul cu Iugoslavia) și 8 
îngeri !
xplicația ? t
întem de părere că nu numai linele 
uri din pregătirea jucătorilor și 
toaretor noas- ------------------------
au stat la baza
tor
Ș‘

re maniera noa
de joc și cea ------------------------

dversarilor cu care ne-am întîlnit. 
1 momentul de față baschetul in- 
îațional a promovat un nou sfii: 
il bărbătesc, dar în spiritul regu- 
entului. Așa au jucat baschetba- 
i sovietici în meciurile cu echipa 
strâ. Un alt exemplu. Vi-1 atwn- 
probabil pe Korneev de la Dinamo 
scova care marcat „strîns" de Joi 
rători de la Metalul M.I.G., Dina- 
Tg. Mureș sau Dinamo Oradea se 
sea (în limitele regulamentului) 
forța corpului pentru a ajunge în- 
■ poziție cît mai favorabilă arun- 
i la coș, reușind de cele mai mul- 
ori. Sportivii noștri, obișnuiți să 
« baschet foarte puțin jenați de 
ersari, au fost surprinși de această 
îieră de joc. Din acest punct de 
sre jucătorii noștri s-au găsit în 
culțate și în meciul cu Franța,

mai ales că baschetbaliștii francezi — 
la adăpostul unui arbitraj părtinitor 
— au depășit chiar limitele îngăduite 
de regulament.

Ce joc au opus sportivii noștri în 
aceste meciuri ? Un joc iute, specta
culos, dar lipsit de bărbăție, de forță. 
De fapt nu este numai vina lor. Felul 
cum este înțeles și practicat arbitra
jul în meciurile din campionatele re
publicane, în care orice jenare a ad
versarului, cît de mică ar fi ea. este 
sancționată, este unul din factorii, ca
re au dat baschetului nostru ampren
ta unui joc „de salon*1.

Aspectul acesta propriu baschetului 
nostru, în opoziție cu apariția stilului 
viguros în baschetul internațional, ri

dică o sumedenie 
de probleme deose
bit de importante, 
vitale chiar pentru 
evoluția viitoare a 
acestui sport în 
vorba în principal 

impli-
țara noastră. Este 
de maniera de a arbitra și 
cit — de a aprecia greșelile persona
le ale jucătorilor și, în același 
de pregătirea și orientarea pe 
fiecare antrenor trebuie s-o dea 
pei de care se îngrijește.

Noi am luat în discuție — pe
— doar două probleme, dar fără îndo
ială că acestea sînt numai primele 
dintr-un șir destul de lung care nece
sita o discuție mai amplă. La această 
discuție am invitat o serie de tehni
cieni — antrenori, arbitri etc. — și 
jucători, a căror contribuție poate fi 
extrem de prețioasă în rezolvarea nu
meroaselor probleme pe care basche
tul le ridică în momentul de față în 
ceea ce privește orientarea sa din 
punct de vedere al stilului de Joc. In 
numărul nostru viitor vom publica o 
parte din aceste discuții.

timp, 
care 

echi-

scurt

,Cupa 16 Februarie” la tenis de masă

Noi jocuri de fotbal de verificare
Azi la „Dinamo4*; Rapid—Dinamo Obor, mîine în Obor 

Petrolul Ploești — Dinamo Obor
Ne aflăm exact la trei săptămîni de primele jocuri de fotbal în Cupa 

R.P.R., care va inaugura sezonul de primăvară, și la patru săptămîni de 
începerea returului campionatului categoriei A. Echipele și-au intensificat 
pregătirile, atingînd un stadiu avansat de antrenament. In ultimele 
jocurile de verificare au devenit mai numeroase. Astăzi și mîine au 
noi asemenea partide cu prilejul cărora echipele își vor verifica din 
efectivele. Iată programul acestor

ASTĂZI IN BUCUREȘTI
Stadionul Dinamo, ora 15.45:
MÎINE IN BUCUREȘTI
Teren Dinamo Obor, ora 11 : 

OBOR.

jocuri:

zile, 
loc 

nou

RAPID—DINAMO OBOR.

PETROLUL PLOEȘTJ DINAMO

IN ȚARA
Hunedoara: CORVINUL — PROGRESUL BUCUREȘTI. 
Timisoara: ȘTIINTA —
Cluj: ȘTIINȚA —' C.F.R.
cursul acestei săptămîni, echi- 

și-au continuat pregătirile. Iată

ELECTROMOTOR. 
CLUJ.

In
pele
pe scurt cîteva amănunte în legătură 
cu aceste antrenamente.

CI etapă „cheie
la baschet

X»

bei—Oaidă, Clocea, Banciu, Neagu, 
Blujdea (Leucă). Smărăndescu și 
Dinulescu nu au jucat, fiind bolnavi. 
Ei vor pleca însă azi, împreună cu 
echipa, la Hunedoara, unde Progre
sul va juca mîine cu Corvinul și 
miercuri 18 februarie cu Jiul Petro
șani.

• DINAA1O București, care se află 
la Sinaia, a avut joi ca partener de 
antrenament pe Caraimanul din Buș
teni (întîlnirea a avut loc în acea
stă localitate). Formația : Cozma 
(Uțu) — Popa, Motroc, Szbkb — Al. 
Vasile, 
Nicușor,

localitate). Formația:
Popa, Motroc, Szbko

Nunweiller III—Semenescu,
Ene I, Șzakacs I, Sum, a 

înscris 9 goluri prin Ene (4), Nicu- 
Nunweiiler, David și Dinu

11

poate spune că etapa de mîineSe ] 
campionatelor de baschet este cea

stăzi după-amiază la ora 16 se 
iășoară în sala clubului U.C.F.S.

str. Vasile Conta 16 un irrtere- 
: concurs de tenis de masă dotat 
„Cupa 16 Februarie". întrecerea 
organizată de organizația de bază 

.M. a Presei sportive centrale și 
.a participă echipe ale ziarelor din

Capitală 
cătoare 
individual), 
echipe ale ziarelor „
teia tineretului", „Neuer Weg“, „Fjlore", 
„Sportul popular" și ale revistelor „Fla
căra" și „Sport". Comitetul orășenesc 
U.T.M. București oferă „Cupa 16 Fe
bruarie" celei mai bune echipe.

(băeți) și 
din aceste 

S-au

cele mai 
instituții 

înscris la
„Sctateia".

bune ju- 
(concurs 
concurs

Scîn-

a campionatelor de basenet este cea 
mai interesantă din retur. .Aproape fie
care meci luat separat poate fi un 
„cap de afiș". De altfel, despre această 
etapă „cheie“ ne-a vorbit și arbitrul 
internațional EUGEN HOTTYA din 
Oradea' care (în trecere prin Capitală 
în drum spre Moscova, unde va arbi
tra meciul dintre echipele feminine ale 
Uniunii Sovietice și Poloniei), ne-a 
declarat următoarele: „Dintre meciu
rile din București, cel mai important 
este cel masculin dintre C.C.A. și 
Știința Cluj. Echipa studențească este 
în mare formă și C.C.A. trebuie să 
lupte serios ca s-o depășească. I-am 
văzut pe campioni miercuri la Timi
șoara, cu Știința, și pot spune că au 
jucat destul de slab. Intre Dinamo 
București și Dinamo Oradea „văd" 
victoria orădenilor nu pentrucă sîntem 
din același oraș, ci fiidcă întotdea
una ei au jucat bine în Capitală. 
In plus, au o formație mai matură 
decît bucureștenii. Intîlnirea feminină 
Olimpia—Rapid poate să revină fero
viarelor dacă Olimpia va juca la fel 
de slab ca la Tg. Mureș în meciul cit 
Alimentara, pe care l-am arbitrat."

La fel de interesante sînt și eele- 
, lalte meciuri. Tot în Capitală, Metalul 
> M.I.G. va primi replica valoroasei 
■> formații mureșene Dinamo. La Iași și 

Galați se vor disputa partide deosebit 
’ de importante pentru coada clasamen

tului : Voința Iași—Știm’a ’i'i-mșoara, 
Torentul Galați—Cetatea Bucur.

Din programul săptămînal va lipsi 
meciul feminin C. S. "Oradea—Con- 

) structorul București, care a fost a- 
mînat.

• RAPID a jucat miercuri cu 
Combinatul Poligrafic., de care a dis
pus cu 6-0 (4-0), prin punctele mar
cate de Georgescu (5) și Văcarii. Cu 
acest prilej a jucat formația : Dungii 
(Todor)—Dodeanu (Langa), Neamțu 
(Dodeanu), Macri — Bodo, Langa 
(Neamțu)—Copil, Olarii (Raab), Ene 
II. Georgescu, Văcaru (Matei).

• PROGRESUL s-a antrenat joi 
în compania Confecției, în fața că
reia a opus „ll“-le: Birtașu (Mîn- 
dru) — Cojocarii (Dobrescu), Cari- 
caș (Cojocaru), Soare—Petrescu, Știr-

șor (2), Nunweiiler, David și Dinu 
(aceștia din urmă ta proprie poartă). 
Mîine, Dinamo va juca 'cu Carpați 
Sinaia sau „în familie".

• ȘTIINȚA Cluj a susținut marți 
un nou meci de antrenament pe Va
lea Prahovei, la Comarnic, cu echipa 
locală Vulturul. Rezultatul: 13-0
(4-0). Terenul uscat a permis stu
denților să-și desfășoare în voie ac
țiunile, remareîndu-se în special 
înaintarea, în care cei mai eficaci 
s-au arătat a fi Munteanu (5 goluri) 
și Mateianu (3 goluri). După acest 
meci, studenții au plecat la Cluj, 
unde-și continuă pregătirile.

Puncte d e vedere
D

ca- 
pe 
cu 
fie 
de

excursie pe 
acest minunat

15.401: 6 variante a lei

onosporl

Plasată chiar in fața pî.rtiei de 
slalom special, cabana Cristianul 
Mare din masivul Postăvar este 
un splendid, loc de adăpost pentru 
schiori și pentru turiști. Poziția și 
aspectul ei îngrijit, datorită spi
ritului gospodăresc și hărniciei 
banieriilui Ștefan 
cei ce o vizitează 
plăcere oridecîteori 
pentru a asista la 
schi, fie pentru a face un 
in frumoasa 
efectuează în

Csatt, fac 
să revină 
au ocazia, 
concursurile

. popas 
care o 
masiv.

e ieri dimineață, o a doua echipă 
, tomînească de fotbal — după 
C.C.A., care se află în R. P. 

Chineză — a pornit în turneu peste 
hotare.. De data aceasta este vorba de 
iînăra formație textilistă din Arad, 
U.T.A. Cum se știe, arădenii au fost 
invitați în R.A.U. (Provincia Siria) 
și ta Liban. Potrivit itinerariului, as
tăzi textiliștii ajung în Liban, Ia Bev- 
rut, de unde își vor continua drumul 
la Damasc și mai departe la Alep, lo
cul primei întîtniri din seria celor șase 
ale turneului. U.T.A. își începe mîine 
acest turneu întîlnind la Alep selecțio
nata 
rntrl

18
nata

20 
nata

22 
cu echipa Racing:

26 februarie 
Homenetmen.

1 martie la 
laam.

Arădenii au 
rea antrenorului C. 
Iot de jucători : 
(portari), Sztics, Capaș, Seres, Mol
nar <fundași), Petschowski, Pîrcălab, 
Koczka, Merle (mijlocași), Jurcă, 
Szoher, Mețcas, Țîrlea, Tăucean, Bu- 
dai, Igna și Gal (înaintași).

Pentru tînăra formație din Arad — 
în rîndurile căreia își tac debutul alte 
patru elemente noi (Necula, Pîrcălab, 
Merle și Budai) — acest turneu re
prezintă un bun pri’.ej de desăvîrșire 
a pregătirii în vederea returului cam
pion: t lui. U.T.A. ” constituit o re
velație- în sezonul de toamnă prin 
acțiunea de întinerire realizată și prin 
joc, coniportare. Nu ne îndoim că ară
denii vor considera acest turneu ca un 
îndemn în viitoarea lor activitate, că 
vor răspunde cu o comportare demnă 
în două țări unde fotbaliștii selecțio
natei noastre de tineret (în 1957) și 
ai Petrolului Ploești (în 1958) au lă- 

o frumoasă impresie.

infrac- 
trecirte

a ro>- 
modifi-

orașului. în continuare, progra- 
partide : 
cu Selecțio-

asupra faptului că astfel de 
tihni trebuie sancționate și nu 
cu vederea.

Comisia de arbitraj F.I.F.A. 
pins propunerea care prevedea
carea textului art. XII, secțiunea 2, 
al. 5 în sensul că portarul nu poate 
purta balonul mai mult de patru pași 
sau un timp superior celui necesar pen
tru. a face patru pași, reamintind câ 
portarul, 
voie să 
ținut în 
să cadă 
mînt.

făcînd cel patru pași, nu are 
atingă pămintut cu balonul 
mîini, ci el ' ' 
și să-1 facă

trebuie să-I lase 
să sară din pă-

prevede următoarele 
februarie la Damasc 
armatei siriene (II). 
februarie la Damasc 
armatei siriene (!)• 
februarie la Beyrut

expiră term mul

cu Select io-

(în Liban)

la Beyrut

Beyrut cu

cu echipa

echipa Sa-

deplasat, sub conduce-
Braun, următorul 

Coman și Necula

La 20 februarie
pînă la care trebuie înaintate a- 
deziunile la turneul olimpie de 

fotbal din 1960. Rînă acum două zile, 
numărul țărilor care și-au anunțai 
participarea era de 12. Desigur insă, 
că pînă la 20 februarie această ei!ră 
va fi mult mai mare. De altfel, este 
de subliniat că turneul olimpic d’ii 
1960 stîrnește de pe acum un mire in
teres, mai cu seamă că se va disputa 
după un nou sistem. Este vorba de 
adoptarea sistemului după care '-a 
desfășurat ultimul campionat mondial, 
sistem care a fost găsit mai bun. Cu 
alte cuvinte (și aceasta este valabil 
pentru cazul cînd se vor înscrie mai 
mult de 16 țări, ceea ce este foarte 
probabil), turneul olimp’c va comporta 
mai întîi jocuri pe grupe preliminarii, 
din care se vor califica cele 16 echipe 
naționale participante la turneul final 
din Italia.

Desigur că toți participănții aș- 
tlzi cu nerăbdare concursul Prono- 
t nr. 7 care se închide astă seară 

>ra 24.
iotivul este foarte simplu. Premiile 
i de la ultimele concursuri și în 
•ial de la concursul Pronosport nr. 6 
aot repeta și de data aceasta.
i cine n-ar dori să fie în situația 
icipantului Cîmpan Gheorghe din 
ăraș, care la concursul trecut a 
igat aproape 85.000 lei.
a și la concursurile anterioare și 
icest concurs sînt programate întîl- 

din cadrul campionatelor italian 
raticez, care pot aduce multe reztil- 

neașteptate și deci premii mari. 
De un real folos la completarea 

•finelor vă este Programul Loto- 
nosport, nr. 252, care cuprinde lin 
at material legat de acest concurs.

La concursul Pronosport nr. 7, 
e variantele cu „0“ rezultate pri- 
c premii în bani din fondul sti- 
lentar alocat în aceSt scop. In 
,, toate variantele participă și la 
ferea din urnă a motocicletei care 
atribuie variantelor cu „0" rezitl-

Calea Victoriei nr. 9 care va fi des
chisă toată noaptea pînă duminică la 
ora 8 dimineața.

Și dumneavoastră puteți obține 
mii mari depunînd cît mai multe 
riante la acest concurs.

• Programul I.oto-Pronosport 
difuzează în cursul dimineții de 

marți în restul țării.în Capitală și

PREMIILE PRONOEXPRES

pre- 
va-

se 
luni

, Nu uitați / Astăzi este ultima zi 
t mai puteți depune buletinele la 
cursul Pronosport nr. 7. Toate a- 
țiile din Capitală se închid la ora 
cu excepția agenției Centrate din

Pronoexpres nr. 6, doi 
realizat performanța 

de a obține premii de cîte 100.000 Iei. 
Cu toate că sînt din comur.e diferite . 
ei au jucat la aceeași agenție ace
leași numere. Este vorba de Colodin 
Vasile din Viișoara raionul Turda, reg. 
Cluj și de Borja Aron ilin com. Bol- 
duțiu, raion Turda, regiunea Cluj.

• In urma lucrărilor de omologare 
a concursului Pronoexpres nr. 6 din 
11 februarie s-a stabilit:

250.000 lei report la categoria 1
61.539 lei report la categoria 11-a

2 premii a cîte 100.000 lei.

La concursul 
participant au

Categoria III 
fiecare.
Categoria IV: 40 variante a 2.310 
lei fiecare.
Categoria 
fiecare.
Categoria
lei fiecare.

Fond de

VI: 1.195 variante a 115

premii : 973.585 lei.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR.

22 FEBRUARIE
8 DIN

1959

1. (Câmp. ita-

sat

I

anul 1963, federația en- 
de fotbal proectează tin 
turneu internațional inter- 

țări cu prilejul jubileului de 106 de 
ani de la înființarea sa. Vor fi invi
tate cele mai bune echipe naționale 
sudamericane (Brazilia, Uruguay 
Argentina) și toate reprezentativele 
rilor europene care au participat 
turneul final al Cupei Mor.Jiale 
1958. Cum acest turneu urmează 
aibă loc după campionatul tnond’ * 
ain Chile (IC'2), rezultă câ va Ii w> 
fel de nouă Cupă Mondială. Englezii 
țin morțiș să-și recucerească poziții 
fruntașă în fotbalul internațional. Da
că nu se poate afară, cel puțin a- 
casă...

Pentru 
gleză 
mare

și 
tă
ia 

lin
să

n materie de regulament de joc, 
comisia de arbitraj din cadrul Fe
derației internaționale de fotbal 

intervine deseori cu anumite decizii 
sau precizări care, firește, interesea
ză îndeaproape șl pe arbitrii noștri. 
In ultimul buletin F.I.F.A. sînt publi
cate o serie de asemenea precizări, 
dintre care vom reda pe cele mai im
portante.

In ceea ce privește infracțiunile an- 
mi se de jucători (lovirea adversaru
lui) în timp ce arbitrul se află cu 
spatele spre acești jucători, comisia 
de arbitraj F.I.F.A. stabilește umă- 
toarea interpretare :

a) dacă arbitrul poate interveni 'me
diat, sancțiunea trebuie să lie o lo
vitură de pedeapsă sau o lovilmă li
beră de pe locul unde a fost com’să 
infracțiunea, și jucătorul eliminat;

b) dacă, dimpotrivă, faza de joc în 
care s-a produs lovirea s-a petrecut 
de cîtva timp, jocul fiind deci conti
nuat, arbitrul ne mai pntînd să inter
vină asupra faptelor petrecute, va ex
clude pe jucător și va relua jocul prîn- 
tr-o minge de arbitru.

O precizare binevenită pentru noi 
nu atît pentru că arată cum trebuie 
procedat în asemenea căzu i, cît pen
ii u că atrage atenția arbitrilor noștri

P. GAȚU

CAMPIONATUL DE EOX 
Al JUNIORILOR

' Joi seara a avut loc în sala de festi- 
; vltăți a uzinelor Mao Tze-dun cea de 

a doua reuniune de box din cadrul fa
zei orășenești a campionatului republi
can de juniori. S-au calificat, printre 
alții următo-rii: A. Dincă, C. Rașu, I.

; Firescu, Gh. Vasilescu, Tudor Dumitru, 
Gr. Trieullei ș.a.

— DUMITRESCU-eoresp.

Milan—Sarnpdoria
lian)

Udinese—Lazio (Camp, italian) 
Napoli—Juventus (Camp, dalian) 

IV. Genoa—Lanerossi (Camp, ita
lian)

Spal—lnternazionale (Camp, ita
lian)
Roma—Bologna (Camp, italian) 
Torino—Bari (Camp.
Padova — Alessandria
italian)

Lyon—Reims (Cupa
Sedar?—Toulouse (Cupa
Troyes—Rennes (Cupa Franței) 
Racing Paris—St. Etienne

(Cupa Franței)

II. 
III.

V.

VI.
VII. 

VIII.

IX.
X.

XL 
XII.

v.

CAMPIONATUL DE CALIFICARE 
PENTRU CATEGORIA B LA HOCHEI

italian) 
(Camp.

Franței)
Franței)

Rubrică redactată de I.S. Loto-
Pronosport

Zilele acestea se desfășoară pe pati
noarul din Cluj meciurile din cadrul 
campionatului de calificare pentru ca- 
tegoria B. Da întrecere iau parte ec.M- 

i pele Victoria București, Rapid Cluj. 
; Chimica Tîrnăveni Avîntul Reghin, Di- 
i nanio Suceava. In pr'mele meciuri sus 

ținute au lost înregistrate următoarele 
j rezultate: y
I 2—0. 4—i); Avîntul RCghin—Dinamo Su
ceava 6—0 (2—0, 1—0, 3—0). Competiția 

I se încheie mîine.

Victorii.—Rapid 10—5 (4—.1,
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Natafia noastră la sfîrșiful anului 1958 (I)
— Lărgirea caracterului de masă —

de copii. La Reșița, datorită muncii 
perseverente a antrenorului Schuster 
practică natația peste 200 de copii. De 
asemenea, C.C.A. cuprinde în secția 
sa peste 100 de copii (în ultimul timp 
însă în mod cu totul condamnabil, 
a slăbit mult interesul față de această 
secție care a fost lăsată și fără antre
nori). Încercări, în acest sens au mai 
fost tăcute și la Rapid București, Di
namo, Cetatea Bucur, Constructorul și 
de asemenea la Sibiu, Oradea, Cluj și 
Timișoara, centre, care sînt în plină 
formare. Trebuie să fie clar că această 
orientare a federației (care constituie 
o sarcină de primă importanță și pe 
care trebuie s-o rezolve toate secțiile 
de natație și comisiile locale) este Sin
gura cale justă care va asigura nata
ției noastre posibilitățile cele mai bune 
de dezvoltare. Pentru aceasta este, 
însă, necesar ca asociațiile și cluburile 
sportive să nu se mai mulțumească cu 
o activitate limitată la im număr res- 
trîhs de sportivi, să înceteze de a mai 
umbla după achiziții, iar în locul unor 
astfel de metode să depună o muncă 
temeinică și susținută de creștere de 
noi cadre, în interesul lor și în inte
resul general al natației din țara 
noastră.

Organizarea unui sistem competițio- 
nai care să angreneze mase cît mai 
mari de sportivi a fost o altă preocu
pare importantă a federației. Comisii
le locale au fost îndrumate să organi
zeze astfel de competiții, sarcină care 
a fost realizată în mod satisfăcător. 
Astfel, la concursul intern al Școlii 
Sportive de elevi din București au par
ticipat 450 de copii, la concursul orga
nizat în cinstea zilei de „30 Decem
brie", la București, au participat peste 
750 de sportivi. Concursuri asemănă
toare au fost organizate în orașele Re
șița, Cluj și Tg. Mureș. Sînt demne de 
remarcat inițiativele comisiilor locale 
de a organiza competiții inter-regiuni 
satt inter orașe. Astfel, a fost organizat 
Ia Turda un concurs la care au parti
cipat sportivi dsn Tg. Mureș.'

. Deși in natație activitatea nu a în
cetat ’decîl puține zile în luna decem
brie Șl aceasta doar pentru sportivii 
fruntași, totuși o dată încheiat anul 
1958, e cazul să facem o analiză a re
zultatelor obținute, a lipsm ilor care au 
existat iu această perioadă. Iar învă
țămintele ce se desprind trebuie să ne 
ghideze în activitatea viitoare. Toate 
acestea sînt cu atît mai 
cît în fața sportivilor, a 
a arbitrilor și 
voluntar, stau 
preolimpic — 
importanță.

necesare cu 
antrenorilor, 
nostru activ 

1959 — an
a largului
în anul 

sarcini dt o deosebită

I. ACTIVITATEA FEDERAȚIEI, A 
COMISIILOR LOCALE SI SECȚIILOR 

DE NATATIE

Dintre obiectivele cele mai impor
tante care au stat în fața natației noas
tre în anul 1958 reținem următoarele :

a. — Consolidarea organizatorică a 
tuturor verigilor federației ;
' b. — Lărgirea caracterului de masă 
prin atragerea unui număr cit mai 
mare dc tineri în practicarea natației ;

c. — îmbunătățirea performanțelor 
sportive și creșterea prestigiului nata- 
țifci noastre pe plan internațional;

d. — îmbunătățirea activității ca
drelor tehnice, îndrumarea și controlul 
permanent al muncii acestora, precum 
și măsuri în vederea creșterii nivelului 
lor profesional.

Călăuzită de aceste obiective, fede
rația noastră a căutat să găsească 
cele mai bune metode și mijloace pen
tru realizarea lor.

Spre deosebire de anii trecuți, fede
rația s-a preocupat în măsură mult mai 
mare de problemele mari, de orientare.

Crearea unei opinii de masă în ceea 
ce privește importanța practicării îno
tului a fost și este un obiectiv de seamă 
al federației noastre. Acest obiectiv, 
discutat în cadrul biroului, a dus ia 
luarea unor măsuri menite să rezolve — 
și să pttnă în același timp bazele unui 
sistem propriu și eficace de angrenare 
a maselor de tineret.

Centrele de învățare a înotului, orga
nizate în toată țara în anul 1953, au 
reușit să angreneze peste 9.500 de 
copii, dintre care peste 7.500 au reușit 
să cunoască „secretele" înotului, de
venind purtători ai insignei de înotă
tor. De aitfel, cea mai mare parte din
tre ei s-au dedicat unei activități or
ganizate îu cadrul secțiilor de natație 
ale asociațiilor- și cluburilor sportive.

In această direcție s-au evidențiat: 
orașul București și regiunile Timișoara, 
Stalin, Autonomă Maghiară, Oradea, 
Cluj și PIoești.

In alte regiuni ca Iași, Bacău, Baia 
Mare, Craiova, București, deși există 
condiții pentru a fi inițiate astfel de 
acțiuni, tiu s-a realizat acest lucru 
pînă în prezent.

Tot pentru a realiza acest obiectiv 
important, federația, fn colaborare cu 
Ministerul Invățămîntului și Culturi», 
a pornit o largă acțiune pentru crea
rea secțiilor de copii. Un astfel de 
centru puternic a devenit în Bucu
rești, Școala Sportivă de Elevi, 
care numără în cadrul său peste 1.000

I

Mîine dimineață, începînd de la ora 
9, va avea loc în sala de sport a Pa
latului Pionierilor o competiție de vo
lei dotată ou „Cupa 16 Februarie", la 
oare au fost invitați să participe ete- 
vii diin clasele 5—7 de la școlile ele
mentare din Capitală.

„CUPA 16 FEBRUARIE" 
LA ATLETISM

• Clubul sportiv Rapid București or
ganizează astăzi și mîine în sala Flo- 
reosca II din Capitală concursul atle
tic dotat cu ,-Cupa 16 Februarie”. Cu 
acest prilej se vor disputa următoarele 
probe: bărbați: 50 m. 55 mg, lungime, 
triplu. înălțime, greutate; femei: 50 m, 
40 mg, lungime, înălțime, greutate. La 
întreceri pot participa to'ate cluburile 
și asociațiile sportive din Capitală (cîte 
2 atleți la fiecare probă). Vor fi întoc
mite clasamente individual și un cla
sament general prin adiționarea puncte
lor de Ia bărbați și femei.

Concursul începe astăzi la ora 16,30. 
iar mîine la ora 9.30.
• Asociația sportivă P.T.T. organizează 

mîine dimineață de la ora Io o între
cere de cros în împrejurimile stadionu 
lui său din șos. Mihai Bravu nr. 295. 
Concursul se va desfășura pe patru ca
tegorii: seniori — 5.000 m, juniori 
3.000 m; senioare — 800 m și junioare — 
'&90 m. Adunarea concurenților, la ora 
9.30 l*a stadionul. P.T.T.
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Cluj și Turda ; la Reșița un concurs în
tre elevii din București, Reșița și Timi
șoara ; la București un concurs la care 
au participat elevii din Cluj, Reșița și 
București. Astfel de inițiative dovedesc 
că comisiile locale au început să ac
ționeze, să aibă inițiative, care în 
mod sigur vor duce la rezultate bune 
pentru natația noastră.

O atenție deosebită a fost acordată 
și îndrumării activității comisiilor lo
cale. In anul 1958 s-a reușit să se cu
prindă aproape toate centrele cu activi
tate din țară, unde cu ocazia deplasă
rilor făcute s-au ținut ședințe în care 
au fost dezbătute problemele muncii 
aeestor comisii.

Trebuie arătat că, în general, corni- 
side noastre locale s-att întărit și au 
muncit mai bine decit în anii trecuți. 
Astfel, putem arăta că în anul 1958 
au depus o activitate bună comisiile 
din: Tg. Mureș (președinte Cared Ve- 
reș). Cluj (președinte Gavril Orosz), 
București (președinte Dan loniță), O- 
radea (președinte Ludovic Bone). Une
le comisii continuă însă să trăiască în 
anonimat, cum sînt cele din Timișoara 
și Orașul Stalin, care an ținut o slabă 
legătură' cu federația.

Cu toate aceste rezultate îmbucură
toare, trebuie să mai arătăm, că nu 
toate comisiile regionale au reușit să 
se ridice la nivelul unui organ de în
drumare în toată regiunea, lirnitîndu-se 
Ia activitatea din localitatea respectivă.

De asemenea se observă încă prea 
puțină inițiativă din partea comisiilor 
noastre de a organiza noi acțiuni, de a 
îndruma și controla mai insistent activi
tatea secțiilor de natație și în special 
activitatea antrenorilor. In general, co
misiile depun o activitate legată mai 
mult de realizarea calendarului compe- 
tițional.

Toate aceste lipsuri vor trebui să 
fie în atenția comisiilor noastre locale, 
pentru a le lichida în anul 1959.

Prof. V. CONSTANDACHE 
secretar general al Federației 

Romîne de Natație

(> inițiativă bună
eare nu-i suficient sprijinită
întreprinderea de exploatare a 

bazelor sportive (LE.B.S.) organi
zează în cursul acestei luni, în co
laborare cu secțiile Tehnică și Or
ganizatorică din U.C.F.S., un curs 
de perfecționare pentru arn najato
ri i de terenuri și baze sportive din 
țară. O inițiativă binevenită, menită 
să asigure oameni bine pregătiți 
și cu cunoștințe temeinice în mate
rie de îngrijire a bazelor sportive 
și să contribuie la ridicarea nive
lului de întreținere și amenajare a 
terenurilor, sălilor, bazinelor etc. 
Printr-o circulară trimisă consilii
lor regionale U.C.F.S. li s-au cerut 
acestora citeva date (situația baze-

lor sportive, numele cursantului 
propus etc.), necesare începerii 
cursului de perfecționare. Deși ter
menul a expirat la 3 februarie, to
tuși nu toate consiliile regionale au 
înțeles să trimită datele cerute. In 
această situație se află cele din 
București, Craiova, Cluj, Stalin, 
Hunedoara, Iași, Suceava și Baia 
Mare, precum și U.C.F.S. Bucu
rești. Dată fiind importanța aces
tei acțiuni, este cazul ca cei în 
drept să răspundă măcar acum și 
în orice caz înainte de data de 23 
februarie, cî.nd trebuie să înceapă 
cursul.

Cercetînd lista procentajelor reali
zate de cele 16 jucătoare participan
te la primul concurs republican de 
popice reiese clar că majoritatea con
curentelor s-au prezentat surprinză
tor de slab pregătite. Ne referim în 
special la jucătoarele fruntașe Mar
gareta Kelemen (Cluj, 331 p. d.), 
Maria Nadaș (Arad, 335 p. d.), Ana 
Felszegi (Sibiu, 353 p. d.), Florica 
Lăpușan (Buc., 353 p. d.), Ilona 
Nagy (Tg. Mureș, 361 p. d.), Sido- 
nia Jiîovan (Arad, 356 p. d.) și Stela 
Moldovan (Mediaș, 303 p. d.), care 
au obținut scoruri cu mult sub ni
velul posibilităților lor. O insuficientă 
pregătire fizică, defecțiuni în tehnica 
lansării bilei și lipsa de orientare în 
timpul jocului au fost lipsurile gene
rale ale celor mai multe dintre con
curente.

Singurele sportive care s-au ridi
cat la un nivel mulțumitor au fost 
Olimpia Popescu (383 p. d.) și Erica 
Arion (376 p. d.), ambele din Capi-

tală, care — de altfel — au și oc 
pat în această ordine primele do 
locuri în clasamentul competiției. I 
asemenea, o frumoasă impresie 
lăsat și tinerele jucătoare Maria E 
mițru (București, 339 p. d.) și E< 
terina Ventzel (Constanța, 335 'p. d 
care au înregistrat procentaje n 
mult decît promițătoare.

După această primă verificare 
vederea alcătuirii lotului republic, 
pentru întîlnîrea cu reprezentativ: 
R.D. Germane și pentru campior 
tele mondiale, se poate trage conc 
zia că jucătoarele noastre și-au r 
glijat antrenamentele în perioada ți 
a trecut de la desfășurarea „Ouț 
Europei". Ele au datoria ca în < 
drul asociațiilor respective să se pi 
gătească intens pentru a reveni 
forma lor bună. TR. I.

II I P 1 S <1

importante competiții de tir pe plan intern și internațional
In anul 1958 tirul romînesc a obținut succese frumoase pe plan 

internațional, iar concursurile interne au angrenat sute de mii de tineri și 
tinere in practicarea acestui sport. Rezultatele bune obținute de sportivii 
noștri la campionatele mondiale, ca și faptul că numai la trecuta ediție a 
Spartachiadei tineretului au participat peste 400.000 tineri, ne îndreptățesc să 
or edem că cttuil acesta tirul de masă și de performantă v^a cunoaște o dez
voltare și mai mare.

Competiții importante pe plan
intern...

Pregătirea trăgătorilor 
tași va fi înlesnită de 
campionatelor republicane 
probele clasice pentru seniori și seni-

1 oare, juniori și junioare. Aceste între
ceri se vor desfășura între 4—11 oc
tombrie pe poligonul Tunari. O altă 
competiție care se va bucura de inte
res în rfndul trăgătorilor este Cupa 
Federației Române de Tir te armă 
aport, care se desfășoară în două 
etape. Prima între 14.VI — 16.VIIIcu 
3 faze (14.VI. 26.VII. 16.VIII) prin 
corespondență, iar etapa a Il-a, fina
lă, ta București, între 12—13 septem
brie. Trăgătorii noștri fruntași se vor 
întrece de asemenea în „Cupa Spor
tul popular" la probele clasice. Ește 
cunoscut apoi faptul că în fiecare an 
au loc și concursuri cu caracter repu
blican prin corespondență. Printre a- 
cestea enumerăm : Cupa 1 Mai, Cupa
2 iulie, Cupa Orașelor la juniori etc. 
Pentru prima dată se va organiza și 
concursul șerifilor sportive ale U.C.F.S. 
împreună eu școlile sportive de elevi 
ale Ministerului Invățămîntului și Oul-

noștri frun- 
i:n traducerea 
pe echipe la

turii. O serie de cluburi organizează 
și ele concursuri dotate ou cupe, cum 
ar fi: Cupa Dinamo, Cupa Victoriei, 
Cupa Sfatului Popular etc. Foarte 
muțiți trăgători din Capitală se vor 
întrece, de asemenea, în campionatul 
pe echipe și individuali aii orașului 
Binurești.

romînă de tir și-a propus să aplice 
larg în acest an experiența trăgători
lor sovietici — cei mai buni din lume 
— și experiența acumulată la campio
natele mondiale. Atenția principală va 
fi îndreptată către folosirea elemente
lor . tinere, c-u perspective de creștere, 

sau
se- 

și-a

Mtulți tineri au și fost selecționați, 
sînt î>n vederile federației pentru 
Iccționare în lotul R.P.R., care 
început pregătirea la 5 februarie.

...Și pe plan internațional

Anului preolimpic îi corespunde orga
nizarea unor concursuri de mare am
ploare. Astfel, să amintim numai cam
pionatele europene care vor avea loc 
între, 1—15 septembrie la Rama (în 
cazul cînd se vor termina lucrările la 
poligonul carg se construiește special 
pentra Jocurile Olimpice). In caz 
contrariu, concursurile se volr desfă
șura Ia Milano (cele la 50 m), Bres
cia (cele la 300 m) și la Monza (pro
bele de talere). O altă competiție in
ternațională va avea loc la Budapesta, 
iar în luna iunie sau iulie trăgătorii 
noștri se vor pregăti aliaturi de spor
tivi din R. P. Albania, la București.

Campionatele internatron-ale aile 
R.P.R. vclr fi organizate în anul 1960 
înaintea Jocurilor OUrmpice, Se pre
vede că ta această ediție vom avea o 
participare muilt mai numeroasă deaîit 
la ediția a V-a. De altfel, campiona
tele internaționale ale R.P.R. se bu
cură de multă apreciere în lumea ti
rului. Este suficient să arătăm că re
cordurile mondiale la tir se acordau 
numai cu prilejul campionatelor mon
diale, campionatelor europene și Jocu
rilor Olimpice. Or, U.I.T. a comunicat 
federației romîne de tir că vor fi omo
logate c-a recorduri mondiale toate 
performanțele obținute la campiona
tele internaționale ale R.P.R. care vor 
depăși recordurile în vigoare. Acest 
lucru s-a făcut, de altfel, și la ediția 
a V-a a campionatelor.

mîine ea bane as a trap alearc 
82 CAT IN 9 lALEIRGARI

Reuniunea de mîine dimineața’ de 
Bănoasa Trap marchează un reeoi 
Pentru prima oară concurează în < 
drul unei reuniuni 82 de cad în 9 <al< 
gări. P2 program figurează patru pro 
cu cîte 10 ooncurenți. Numărul ma 
de cai constituie prima chezășie 
spectaculozității alergărilor.

Două din alergările cu cîte 10 cc 
cu-renți contează La pariul ordinea trij 
pariu care pasionează pe turfiiști.

In afară de caii care au concurat 
celelalte reuniuni ale anuliui preze 
debutează1 iapa dc trei ani „ORSO\ 
11“, (o mînză întîrziată cu origină 
leasă) 31 reintră 5 cai, printre ce 
LUSTRAGIU.

Ultimul va disputa premiul ,,Barbar 
alergare de căpetenie a reuniunii, 
această alergare participă:

BEGA II — 170» (Marcu Tr); BERb
— 1790 (Avram G.); ZVON II — 1.1 
(Teofii St.); HAMEFAL — 1740 (Tăria 
Gh): SIMFONIST 1760 (Voronin); OȚJ
— ltf60 (Sol can); LUSTRAGIU — T< 
(Whăilescu); TICAU — 1760 (Ichim C

Pariul austriac va începe cu suma 
5.522 Lei.

ALERGĂRI PENTRU AMA Y*

In vederea difuzării sportului hîj 
în cercuri cît mai largi, Hipodrom 
Republican de Stat a luat inițiativa - 
a extinde alergările rezervate amatoi 
lor, încadrîndu-le într-o formulă cuțpri 
zătoare și mai eficientă, un campion 
pe grupări șt individual.

Acest dampionat este deschis secț 
lor sportive ale grupărilor, avînd i 
clasament pe puncte. Se atribuie pe 
tni locul întîi la puncte, pentru ioc 
al doilea 6 puncte, pentru locul al tn 
tea 4 puncte și pentru locul al patr 
lea 2 puncte.

Campionatul se va organiza pentru 
lergăriie de trap, precum și pent 
alergările de g-dop.

Din primele înscrieri primite, rezul 
că secțiile sportive ale teatrelor aco.n 
un deosebit interes acestei inițiativ

Pregătirea trăgătorilor fruntași

In momentul de fată, noi sJntem de
ficitari ta unele probe cum ar fi pis
tolul precizie și de calibru mare, arma 
militară și probele de talere. Pentru 
remedierea acestor lipsuri, federația

de la 
colta

Nr 2 (Doherti), care este pus la dispo
ziția publicului zilnic între orele 3-13 și 
1S-19.

CONCURS REPUBLICAN MASCU
LIN DE POPICE

„CUPA 16 FEBRUARIE"
LA CICLOCROS

vaDuminică dimineață la ora 11 se 
da Startul în prima întrecere de ciclo- 
cros a anului dotată cu „Cupa 16 Fe
bruarie". Competiția este organizata de 
consiliul raional U.CF.S. Tudor V13'di- 
mirescu. Plecările și sosirile se vor face 
în fața sălii de sport Recolta din șo
seaua lancului. La întreceri vor parti
cipa și Cicliști din lotul republican, 
care se pregătește pentru „Cursa Păcii** 
(C. Dumitrescu, E. Mlhăilă, Marcel 
Voinea, N. Peloaru, D. M*unteanu, I. 
Stojca ș.a).

UN NOU PATINOAR LA DISPOZI
ȚIA AMATORILOR DE PATINAJ
Cu începere de ieri s-a redeschis pa

tinoarul de la Centrul de Antrenament

începînd de fia ora 15.30, și mîiaie 
ora 8 se desfășoară pe arena Re
din Capitală 

verificare a lotului 
rea întîlnirilor cu 
Germane și R. P.
1« Jucători invitați __ __
mără campionul mondial Ion Micoroiu, 
recordmanul țării ~7
Micola. Ivon Victor, I. Erdei, Alex. An
drei, precum și o serie de tineri po
picari oare s-au remarcat în actualul 
campionat republican pe echipe.
ș.a.

primul concurs de 
miasoulin, în vecTe- 
sefecțion’atele R-D. 

Ungare. Printre cei 
la București se mu-

Tiberiu Negru, Fr.

REUNIUNEA DE BOX 
DE LA „GRIVIȚA ROȘIE" 

A ' ‘------FOST AMINAT A
sportivă Grivița Roșie 
din motive tehnice, gala de 

urma să albă loc duminică1

ne-aAsociația 
anunțat ea 
Wox care 
dimineață în sala clubului Grivița Ro
șie a fost amînată pentru data de 22 
lebruarie. ona 10 dim.

U^OE MII HKIbrlt M ?
IN CAPITALĂ

AZI

ora

HOCHEI PE GHEATA. Patinoarul ar
tificial ,.23 August**: ora H7 și 19: 
meciuri în. cadrul campionatului repu- 
blliican..

ATLETISM. Sala Floreasca U:
16,30: Concurs în cinstea zilei de ^6 Fe
bruarie.

TENIS. Sala C.C.A. (estiea Ptevnei 114) 
de lai ora 15.30: jocuri în cadrul compe
tiției organizată de C.C.A.

VOLEI. Sala Floreasca^ de la ora 15.38: 
Rapid-Dinamo (fem.), Lokomotiv (R. Ce 
hoslovacă)]—C.P.B. (fem.), Rapid—Dina 
mo (mase.), Lokomotiv (R. Cehoslovacă)— 
Cetatea Bucur (mase.).

BASCHET. Sala Dinamo, die l-a ora 18: 
Oltmpi?—Rapid (masa?.), Olimpia—Rapid 
(fem.).

POPICE. Arena Recolta, de la ora 15.30: 
concurs republican masculin.

SCRJMA. Sala de sport a complexului 
Tineretuliti, de la ora 9 și ora 16: Cupa 
orașeflor.

FOTBAL. Stadionul Dlnaxnio, ora 15.45: 
Rapid—Dinamo obor

MÎINE

coivouirs în cinstea zilei de 16 Febru 
rie

HANDBAL IN 7: Sala Floreasea, de 
ora 16: jocuri în „Cupa Sportul pop 
iar** șl finalele campionatului repub: 
can feminin.

BOX. Sala „Mao Tz.e-d-un**, ora U): o 
de a ru-<a reuniune din cadrul campi 
nlatului republican de juniori.

SCRIMA. Sala de sport a complexul 
Tlnerebuliuii, de la 
orașelor.

POPICE. Arena
cursul republican

VOLEI. Sala Flor.:asca, d; la ora I 
C.P.B.—Dinamo (fem.), Lokomotiv j 
Cehoslovacă)—Rapid (fem.), Cetat» 
Bucur—Dinamo (mase.), Lokomotiv U 
Cehoslovacă)—Rapid (mase.). ■

BASCHET. Sala GlUlești, de la ora t
C.S.U.—Voința Tg. Mlureș (fem.) Met: 
iul M.I.G.—Dinamo Tg. Mureș (mase, 
sala Dinamo, de la ora 16,30: Tînăn 
Dinamovlst—Progresul (juniori) — <tc 
biul campionatului orășenesc, Dinam 
București—Dinamo Oradea (miasc.).C.CJ 
—Știința Cluj (mase.)

TENIS. Sala C.C.A. (calea Pievn. 
. 11$) de la ora 15.39: finalele competiții 
organizată de C.C.A.

FOTBAL. Teren Dinam» Obor, ona 1 
Dinamo Obor—Petrolul PIoești.

IN ȚARĂ

ora 9 și ora ÎS: Cu» 

Recolta, ora 8: coi 
masculin.

, d;
Lokomotiv 

(fem.).

HOCHEI PE GHEATA. Patinoarul ar
tificial „22 August1*, Ia ora i't), 16 și 18: 
meciuri în cadrul campionatului repu
blican.

ATLETISM. Sala Floreasea II, ora 9.30:

BASCHET. Masculin Voința-Șt;
inția Timișoara; Galtoți: Torentul—Cete 
tea- Bucur. Feminin: Orașul Staliin: vc 
ința—C.C.A.; Oradea: Voința—Progrest 
București; Timișoara: C.S. șc. Banatul- 
AUmenlara Tg. Mureș,



Turneul feminin de șah 
,Cupa 8 Martie” reunește 
ele mai puternice jucătoare 

ale tării
Intre 21 februarie și 6 martie Si- 
:ia va găzdui tradiționala competi- 
■ șahistă „Cupa 8 Martie".
Printre invitate se află maestra in- 
rnațională Maria Pogorevici, maes- 
;le Elisabeta Polihroniade și Marga- 
ta Teodorescu, candidatele de maes- 
j Alexandra Nicolau, Rodica Mario- 
sctt, Elena Sigalas și Elena Udu- 
c, jucătoarele de categoria l-a Na
lta Iliescu, Clara Friedman, Marga- 
ta Perevosnic, Maria Desmireanu și 
agdalena Haidara.
Cu un deosebit interes vom urmări 
•oluția maestrei Maria Pogorevici, 
ntru care acest concurs. va fi un 
in prilej de verificare în vederea 
rneuiui candidatelor Ia care urmea- 

să participe. De asemenea, Elisa- 
sta Polihroniade — care a realizat 
î punctaj record în meciul cu echi- 
i R. P. Polone — va căuta să con- 
•ine succesul său de la Sczeczin.
Dintr-un asemenea lpt de jucătoare 
te foarte greu de indicat o favorită. 
: poate anticipa însă că turneul va 

aprig disputat și va oferi iubitorî- 
r șahului multe partide frumoase.

Cu 26 de ani in urmă si azi...
9

(Urmare din pag. 1)

tna ianuarie sută la sută și să-l 
spășească pe cel din luna februarie, 
to.nc.ittor’ii de astăzi ai Atelierelor 
.F.R. „Ilie Pintilie" sînt în sărbă- 
■ar- Pentru merite deosebite în pro- 
IK ca și pentru lupta pe oare au 
jsit.-n’ait-o acum mai bine de u,n 
ert de veac, mulți dintre ei au fost 
xxurați cu Medalia „a 26-a aniver- 
ire a eroicelor lupte ale ceferiștilor 

petroliștilor din februarie 1933“. 
rintre cei decorați se află fierarul 
heorghe Moloman, lăcătușul Vasile 
tvnicent, montaton.il Marin Oprea, 
rnătorii Grigore Bunduche și Vasile 
□pa etc.
Succese frumoase s-au obținut la 

telierele C.F.R. Iași și în sport, 
somația sportivă de aici numără azi 

membri înscriși în U.C.F.S. care

i intimpinarea celei de a ll-a 
conferințe pe tară a U.A.S.R.

Comisia sportivă a U.A.S. București 
rganizează în cinstea celei de a H-a 
suferințe pe țară a U-A.S.R. (19—2/1 
îbruarie) uti concurs de natație cu 
articipareia reprezentativelor tuturor 
ist -lor din Capitală. Concursul va 
/ek c mîine dimineață, cu începere 
e la ora 9, la bazinul Floreasca.

□ei mai
Sezonist atletic european în 1958

buni aruncători
de greutate și disc

17 atleți europeni au înregistrat 
iul trecut rezultate de peste 17 metri 
proba de aruncare a greutății. A- 

■șitia a fost cel mai mare număr al 
erformeriloir de peste 17 metri înre- 
istrat în istoria atletismului conti- 
entului nostru.
Cel mai bun dintre ei s-a arătat 

fi atletul englez Arthur Rowe 
lăscut la 17 august 1936; 1,87 m 
îălțime, 105 kg greutate) care a 
iștigat la Stockholm titlul de cam
ion european. Graficul rezultatelor 
ale a fost următorul : 12,81 m în
955; 15,72 m în 1956; 16,94 în
957 și 17,96 m în 1958. In luna 
inuarie a acestui an, în cadrul unui 
jncurs de sală desfășurat în R. F. 
termană, Rowe a obținut primul său 
ezultat ’de peste 18.00 metri. Tot 
este 18 m. (18.08) în.tr-un concurs 
e sală a aruncat în acest an și tî- 
ăru! atlet sovietic Vladimir Ljpsnis.
O frumoasă revenire a marcat în 

ezonul trecut atletul sovietic Vartan 
fvsepian (campion internațional al 
;. P. Române în anul 1956). După ce 
a anul olimpiadei de la Melbourne 
I obținuse rezultatul de 17,67m, în 
957 performanța sa cea mai bună a 
aăsurat 16,94 m. pentru ca în se- 
omi1 trecut el să arunce 17,93 m 
ezultat care constituie un nou record 
il Uniunii Sovietice.

In 1958 aruncătorii de disc de pe 
.ontinent s-au angrenat într-o ade
ri rată bătălie pentru doborîrea re- 
■ordiiilui european deținut de italianul 
Idolfo Oonsolini. Gel mai aproape

întreceri interesante
în „Cupa Orașelor44 la scrimă

Tineirii ftoretiști din Satu Mare au 
înregistrat o frumoasă performanță, 
învingând și în turneul final repre
zentativa otnașuHui București cit scorul 
de 5—4, echipa diin Satu Mare a ocu
pat — pe merit — locul 1. Stefan 
Haukier, Stefan Csipler și Atila Sze- 
keily — ultimul o veritabilă surpriză 
— au alcătuit o formație omogenă, 
care nu s-a lăsat impresionată de re- 
numele principalei sale adversare, e- 
chipa orașului București. Bine pre
gătiți, combativi, trăgătorii din Satu 
Mare au înregistrat în turneul! final 
numai victorii. Locul I pe oare 1 au 
ocupat este o binemeritată răsplată. 
Buoureșiteniii nu s-au ridicat Ia va
loarea pe care o cunoaștem. Tănăse 
Mureșanu și Sorin Poenaru au părut 
insuficient antrenați, iar Adrian Rado- 
ceia și Paul Ionescu au fost destul de 
ușor depășiți. Meritorie este perfor
manța cratoveniilor, oare au întrecut 
echipe puternice ca acelea din Ploești 
și Tg. Mureș.

In întrecerea feminină echipa din 
Oluj se anunța drept favorită. Dar, 
puțin a lipsit ca să fie întrecută de 
floret fetele din Satu Mare, cape — 
stimulate de frumoasa comportare a 
floretiștitor — au luptat cu multă am
biție. Scorul în această întâlnire a 
fost foarte echilibrat, iar victoria a 

desfășoară o bogată activitate com- 
petițională. Numai în anul trecut au 
avut loc în cadrul asociației peste 50 
de concursuri de casa,, cu o partici
pare numeroasă. De aci s-a calificat 
în finala Spartachiadei de vară a ti
neretului echipa de handbal condusă 
de comunistul Gheorghe Potîngă ; tot 
de aci au început seria succeselor 
popicarii și formația de fotbal Loco
motiva, promovată în categoria B.

Sportivii ceferiști ieșeni au știut 
însă să îmbine în mod armonios acti
vitatea de pe terenurile de sport cu 
cea din producție. Numărul mare de 
exemple în această direcție este .eloc
vent. Amintind de ele nu putem trece 
cu vederea pe responsabilul brigăzii 
patriotice din secția a doua vagoane, 
Gheoirghe Potîngă, campion regional 
de tir A.V.S.A.P., nittiitorul Ion Ni- 
c.bita, șahist cunoscut, muncitoarea 
Antaaneta Alecu, trăgătoare fruntașă, 
frezoarea Maria Ilie, șahistă, monta- 
tortul de locomotive Ioan Vasil ache, 
handbalist membrii brigăzii de tine
ret arămărie Ion Goțofan și Dumitru 
Potîngă, vatoroși handbalișii, sau de
putatul în Marea Adunare Națională 
Emili Bordeianu, un pasionat spriji
nitor al sportului.

Viața luminoasă, plină de bucurii, 
a muncitorilor feroviari din Iași este 
un rezultat și al eroicelor lupte din 
februarie 1933, eveniment de seamă în 
viața poporului nostru 

de acest țel a fost atletul sovietic 
Otto Grigalka, căruia i-au lipsit nu
mai 4 cm pentru a-și putea înscrie 
numele pe tabloul recordmaniloir eu
ropeni. Alături de el, alți trei arun
cători au fost și ei în imediata apro
piere a recordului Iui Conso’.ini. Este 
vorba de polonezul Edmund Piat-

V ART AN OVSFPIAN
kowski — campionul european al 
probei, maghiarul Szecseny și sovie
ticul Trușenev. Ținînd seamă de acest 
asalt masiv asupra recordului, sîntesn 
eonviuși că ceea oe n-au reușit atileții 

surîs când uneia când alteia dintre 
echipe. Mai calme, floretistele din 
Oluj au învins cu 5—4. Bine s-a com
portat și echipa din Tg. Mureș, ca și 
cea din București. In rest, rezultate 
scontate.

Iată rezultatele înregistrate în tur
neul final all* probei de floretă (mas
culin). LOCURILE I—VI : Satu Mare 
cu : București 5—4 ; Tg. Mureș 5—4 ; 
Ploești 7—2 ; Craiova 7—2 ; timișoa
ra 8—1 ; București cu : Tg. Mureș
8— 1 ; Ploești 6—3 ; Craiova 7—2 ; 
Timișoara 6—3 ; Tg. Mureș cu : Plo
ești 3—6 ; Craiova 5—4 ; Timișoara 
6—3 ; Ploești cu : Craiova 4—5 ; Ti
misoara 5—4; Craiova cu : Timi
șoara 7—2. LOCURILE VII—IX: 
Cluj — Oradea 4—5 ; Cluj — Cărei
3— 6 ; Cărei — Oradea 3—6. LOCU
RILE X—XII : Sibiu — Lugoj 4—5; 
Sibiu — Arad 5—4; Lugoj — Arad
5— 4. CLASAMENTUL „CUPEI ORA- 
ȘELOR" LA FLORETĂ BĂIEȚI : 1. 
SATU MARE (echipa alcătuită din 
Stefan Haukler, Stefan Csipler și 
Atila Szekely) ; 2. București ; 3. Cra
iova ; 4. Ploești ; 5. Tg. Mureș ; 6. 
Timișoara; 7. Oradea ; 8. Cărei; 9. 
Cluj; 10. Lugoj; 11. Sibiu ; 12. Arad.

Turneul final la floretă (femei), 
LOCURILE I—VI : București cu : Ti
mișoara 9—0 ; Oradea 6—3 ; Tg. Mu
reș 3—6 ; Satu Mare 4—5 ; Cluj 2—5 ; 
Saitu Mare cu: Cluj 4—5; Timișoara
6— 3; Tg. Mureș 6—3; Oradea 7—3; 
Cluj ou: Timișoara 8—1 ; Tg. Mureș
9— 0; Oradea 8—1 ; Timișoara cu: 
Tg. Mureș 2—7 ; Oradea 4—5 ; Tg. 
Mureș cu: Oradea 6—3. LOCURILE 
VII—IX : Sibiu — Cărei 4—5 ; Si
biu — Ploești 2—7 ; Cărei — Ploești
4— 5. LOCURILE X—XII : Arad —
Craiova 0—4 : Arad — Lugoj 0—9 ; 
Craiova — Lugoj 6—3. CLASAMEN
TUL : 1. CLUJ (echipa alcătuită din 
Olga Orban. ludith Kabdebo și Martha 
Hintz); 2. Satu Mare: 3. Tg. Mureș ; 
4. București; 5. Oradea : 6. Timișoara ; 
7. Ploești; 8. Cărei; 9. Sibiu ; 10.
Craiova; 11. Lugoj; 12. Arad.

Întrecerile „Cupei Orașelor" conti
nuă azi (cu spada) și mîine (sabia). 
Tot azi de la ora 17 șj mîine de la 
ora 9 va avea loc în aceeași sală 
(complexul sportiv al Tineretului) un 
concurs de verificare a lotului femi
nin în vederea deplasării la Buda
pesta.

Un nou curs pentru arbitrii 
de rugbi

Federația romînă de rugbi a luat fru
moasa inițiativă de a orgianiza un curs 
de reîmprospătarea cunoștințelor arbi
trilor noștri. In acest scop, ea anunță 
pe toți arbitrii și pe foștii jucători — 
care doresc să devină arbitri — să se 
prezinte luni, la ora 15, la sediul 
U.C.F.S. din strada Vasile Conta nr. 
16 (etaj III). Cu acest prilej va avea 
loc prima lecție din cadrul cursului.

europeni în 1958. vor reuși fără în
doială' în decursul acestui sezon.

După părerea noastră cei mai în
dreptățiți să aspire la titlul de re
cordman al Europei sînt: polonezul 
Piatkowski (născut în 1936) — 50,93 
m în 1955 ; 51,03 m în 1956 ; 54,67 
m în 1957 și 56,78 m în 1958 — și 
sovieticii Trușenev (născut în 1931) și 
Baltușnikas (născut în 1934). Graficul 
rezultatelor lor a fost: 49,34 m în 1955; 
54,40 m în 1956 ; 55,01 m în 1957; 
56.60 m în 1958; și, respectiv, 44,10 
m în 1955 ; 50,96 m în 1956; 54,83 m 
în 1957 și 56,58 in în 1958.

ARUNCAREA GREUTĂȚII

Recordul lumii: 19,25 m Parry O‘Brien 
(S.U.A.) Los Angeles 1.11.1956.

Racordul Europei: 18,05 m Jirl Skobla 
(Cehoslovacia) Aliena 14-8.1357.
17,96 (16,94) Arthur Rowe (M. Britanie). 
1'1,93 (16,94) Vartan iOvs'epian (U.R.S.S.) 
17,86 (ÎS,05) JiTi Skobla (Cehoslovacia) 
ț| ,Si (17,41) Silvano Meconi (Italia)
17,81 (16,43) aaoifas varanauskas (U.R S.S.) 
17,72 (16,OS) Viktor Lâpsnis (U.R-S-iS.) 
17,68 (17,07) Vladimir Doscllov (U.R.S.S.) 
17,65 (17,22) Totdlor Artarski (Bulgaria) 
17 51 (17,45) Herman Liiignau (R.F.G.) 
17,43 (16,03) Karl Heinz Wegmann (R.F.G) 
17,43 (16,93) Georgios Tsakanikas (Grecia) 
17,37 (16,79) Dietrich Urbach (R.F.G.) 
17.31 (17,40) Alfred SosgoiJiik (Polonia) 
17,24 (16,88) Eugeniusz Kwiatkowski (Po
lonia)
j ,22 (17,26) Jaroslav Plihafl (Cehoslovacia) 
17,09 (16,61) Josef Auksztulewicz (Polonia) 
17,08 (16,17) Otto Grigalka (U.R.S.S.)

peste <3,00 m
17,50 m—17,99 rn
17,00 ni—17,49 m

1956 1957 1958
0 1 0
2 0 9
3 7 8

5 i w

ACTUALITĂȚI SPORTIVE SOVIETICE
Clasamentul final al 
campionatului de șah...

...a putut fi cunoscut a- 
bia joi după disputarea 
ultimelor pândei tierupie. 
Gheller a cîștigat ia Gu- 
feld și Polugaevski, reu
șind. astfel să realizeze 50 
la sută din punctele posi
bile și să urce de pe locul 
16 pe locul 10—11. De 
două ori a fost reluată 
partida Nikitin-Nejmetdi- 
nov. Atîta dîrzenie după 
ce campionatul practic se 
terminase era în măsură 
să mire.. Și totuși întîlni
re a era de mare impor
tanță pentru Nejmetdinov, 
care în caz de victorie 
trecea ultimul loc adversa
rului său. Și campionul 
R.S.F.S.R. a reușit în ce
le din urmă să-l învingă 
pe campionul Moscovei.

Astfel, clasamentul fi
nal al campionatului de 
șali al U.R.S.S. (ediția 
26-a) are următoarea 
configurație:

1. Petrosian 13'/2 P- i 2.—3. Tal, 
Spasski 12’/2 p.; 4.-5. Holmov, Tai- 
manov 12 p. ; 6. Polugaevski 11 p. ; 
7.—8. Keres, Averbach 10‘/2 p,; 9. 
Korcinoi 10 p.; 10.—11. Lutikov, Ghel
ler 9'/2 p. ; 12.—13. Bronstein, Gufeld 
9 p. ; 14. Iuhtman 8‘/2 p.; 15. Furman 
8 p. ; 16.—17. Gurghenidze, Vasiukov 
7 p. ; 18. Krogius 6'/, p. ; 19. Nejmet
dinov 6 p.; 20. Nikitin 5‘/2 p-

întrecerile schiorilor

In frumoasa localitate a sporturilor 
de iarnă, Bakuriani, au avut loc cam
pionatele unionale de schi-fond și 
Nation. întrecerile de biatlon trebuiau 
să desemneze nu numai pe campionul 
U.R.S.S. ci și echipa care va repre
zenta Uniunea Sovietică la campiona
tele mondiale din Italia. Victoria a 
revenit lui Boris Vankov, care, a ob
ținut 15 p. din 20 posibile la tir și 
timpul de 1 h 41:24,0 în cursa de 20 
km. (după ce i s-au scăzut minutele de 
penalizare pentru rateuri). Pe locul 2 
s-a clasat Nikolai Pavlovski (19 p. 
și 1 h 49:24,0), urmat de Boris Iva
nov cu 15 p., 1 h 53:02.0.

Proba feminină de fond pe 5 km. 
s-a încheiat cu victoria Alevtinei Kol- 
cina în 20:49,0, urmată de Margarita 
Maslennikova la 15 sec. întrecerea 
masculină pe 15 km. s-a soldat cu 
victoria lui Nikolai Anikin (54:35,0), 
care a întrecut pe Hudeakov, Galiev, 
Tihomolov (Kolcjn s-a clasat pe locul 
6). Cursa feminină pe 10 km. a re
venit Măriei Gusakova iar cea mascu
lină de 50 km. Iui lurii Anisimov.

IWMia rezultatelor celor mai buni ziftee 
atleți europeni:
1956 17,136 m
1957 ,?n,316 m
1958 17,740 m

ARUNCAREA DISCULUI

Recordul lumii: 59,28 m Fortune Gor- 
dien (S.U.A.) Pasadena Calif. 22.8.1953»

Recordul Europei: 56,98 m Adolfo Con- 
soSini (Italia) Bellinzona 11.12.1955.

56.94 (55,01). Otrto Grigalka (U.R.S.S.)
56.78 (54,67) Edmund Piatkowski (Polonia)
56,60 (55,05) Joszef Szecseny (Ungaria)
56.60 (55,01) Vladimir Trușenev (U.R S.S.) 
56,58 (54,83) Algimantas Baltusnikas 
(U.R.S.S.)
55,91 (53,70) Adolfo Consolini (Italia)
55.79 (54,14) Viktor Kompaneeț (U.R.S.S.)
55,66 (54,13) Ferenc Klics (Ungaria) 
55s3>l (53,04) Carol Lindroos (Finlanda) 
54,90 (53,85) Kim Biihsnțev (U.R.S.S.) 
54,78 (51,52) Kaupo WtSiîir (U.R.S.S.) 
54,53 (54,60) Karel Merta (Cehoslovacia) 
54,53 (53,52) Gerald Carr (M. Brltanie) 
54,35 (51,76) Vladimir LlahkOv (U.R.S.S.) 
54,12 (51,02) Todor Artarski (Bulgaria) 
53,81 (52,35) Antonios Counadis (Grecia) 
53,74 (53,50) Boris Matveev (U.R S.S.)
53.60 (53,08) Osten Edluud (Suedia) 
53,5® (5212) cees Koch (Olanda>
53,19 (50,39) Konstantin Vaieșko (U R.S.S.)

Media rezultatelor 
atleți europeni:

1956 1957 1858
pesta 56,50 ni 1 0 5
56,00 m—56,49 ni • 0 0
55,00 m—55,99 Bl 1 3 4
54,00 m—54.99 m 4 6 6

6 9 15

1956 54,786 m
1957 54,513 ni
1958 56,1'7 Bl

celor mai buni zece

ROMEO VIL'ARA

TIGRAN PETROSIAN
Ștafeta masculină 4X10 km. s-a în
cheiat cu victoria echipei Spartak 
(Morrcinin. Ierusaliniski, Voikov, Rlt- 
dakovski) care a învins puternicele 
formații Dinamo și T.S.KM.O.

In acest timp Ia Leningrad s-au 
desfășurat întrecerile de combinată 
nordică. La săriturile de pe trambu
lină cel mai bun s-a arătat Nikolai 
Șamov care a reușit cu un rezultat de 
74,5 m. să egaleze recordul trambuli
nei. Pe locul 2 s-a clasat Dmitrii 
Kocikin. In proba de fond (15 km.) 
acesta a reușit un rezultat foarte bun 
adjudeeîndu-și astfel primul loc in 
clasamentul general eu 453,6 p. Pe 
locurile următoare s-au clasat B. 
Smirnov, V. Bîkov și N. Gusakov.

Campionul lumii este în fermă

Scrimcrul sovietic Iakov Rîlski, care 
la campionatele mondiale de la Phila
delphia a cucerit titlul suprem la spa
dă, a luat parte la campionatele de 
iarnă ale U.R.S.S. desfășurate Ia 
Riga. Campionul lumii a d-mo-strat 
o formă excelentă. Susținînd în tur
neul final 11 întîlniri, el a obținut tot 
atîtea victorii. în urma sa s-a clasat 
E. Cerepovski cu 10 victorii, urmat de 
B. Melnikov, E. Verinciuk și G. Aloc 
xandrov.

Patinatorii iau startul la campiona
tele mondiale de la Oslo

Astăzi și mîine patinatorii sovietici 
iau parte alături de reprezentanții a 
încă 13 țări la campionatele mondiale, 
întrecerile, care vor avea kv pe sta
dionul „Bislet", se anunță deosebit da 
interesante. La startul probelor vor 
fi prezenți 45 de alergători. Sportivii 
sovietici se află de mai multă vreme 
în capitala Norvegiei, unde s-au antre
nat cu asiduitate. Echipele R. P. Chi
neze, R. D. Germane și R. P. Polone 
au sosit la Oslo venind direct de la 
Alma-Ata unde s-au pregăt't timo de 
aproape patru săptămîni. Reprezentati
vele U.R.S.S., Olandei. Franței și Da
nemarcei vor evolua în aceleași forma
ții ca și la campionatele europene. 
Echipele Suediei, Finlandei și Norve
giei au fost întărite.

La tenis de -masă

Echipa masculină
a R.P. Chineze a dispus cu 5-2 
de reprezentativa R. P. Ungare

e La Budapesta s-a desfâșu.u. zi
lele trecute întiinirea internațională 
de tenis de masă dintre reprezenta
tivele masculine și feminine ale R.P. 
Chinese și R.P. Ungare. In întrece
rea masculină victoria a revenit e- 
chipei R.P. Chineze cu scorul de. 5—2. 
Jucătorii chinezi în frunte cu Van 
Ciuan-iao au produs o excelentă im
presie. O comportare sub așteptări a 
avut campionul european Berczik care 
a fost învins de Van' Ciuan-iao și de 
Su In-cen.

In întîlnirea feminină echipa R.P. 
Ungare a obținut victoria cu scorul 
de 3—1. Iată rezultatele : Bărbați — 
Sido—Su In-cen 2—1, Van Cîuan-iao 
—Fbldy 2—1, Berczik—Iun Kuo-tan 
2—1, Van Ciuan-iao—Sido 2—I, Su 
In-cen — Berczik2— 1, tun Kuo-tan— 
Fbldy 2—0, Van Ciuan-iao—Berczik 
2—0. Femei — Kocziso-Ciun Hui 
2—0, Sun Mei-in—Fsrkas 2—0, Koc- 

| zian—Sun Mei-in 2—0, Kocz'ir.n, Far- 
' kas—Sun Mei-in, Ciun Hui 2—1.

montaton.il


Sase noi recorduri deu

la patinaj viteză
A Vl-a ediție a Egiptului" se apropie de sfîrșit

Egiptului" 
unei pa-

MIERCUREA 
fon de la trimisul nostru).

Actuala ediție a campionatului re
publican de patinaj viteză a avut con
diții foarte bune de desfășurare^ Tem
peratura scăzută a permis organiza
torilor să amenajeze pista de gheață 
ta bune condițiuni. Arbitrajul a func
ționat și el foarte bine. De altfel, 
acestor condițiuni patinatorii au răs
puns prin realizarea unor rezultate 
de valoare, dintre care trebuie să 
menționăm cete 6 recorduri repuuli- 
ca-r.e obținute de juniori. Iată recor
durile: JUNIORI 14 ANI: 1000 m: 
Mugur Macrin (Dinamo Buc.) 2:04,8; 
(v.r. 2:06,5). 500 m; Mugur Ma
crin 57,7 (v.r. 69,0) ; 1500 m : M. Ma
crin 3:16,1 (v.r. 3:21,3); JUNIOARE 
15—16 ANI : 500 m: Rodica Zoicas 
(Progresul Cluj) 59.1 (v.r. 64,5) ;
1000 m: Margrit Silvester (Voința 
Gheorghieni) 2:10,9 (v.r. 2:13,3) ;
JUNIOARE 17—18 ANI: 1000 m: 
Rodica Zoițas (în afară de concurs), 
1:56,1 (v.r. 2:06.7) ; Iată celelalte re
zultate : JUNIORI 14 AN'IT 300 m: 
M. Macrin (Dinamo Buc.) 65,2 ; JU
NIORI 15—16 ANI: 500 m. X. Ol- 
teanu (Dinanîo Buc.) 52,9; 1000 m: 
L. Csiki (Dinamo Tg. Mureș) 
1500 m: K. Komzatszegs (St. 
2:50,5; JUNIORI, 17—18

GIUC 13 (prin tele- Cliij) 47,0; 5000 m: 
(Alimentara Tg. Mu- 
------- E : 500 m: Lu

cia'Kurt (Constructorul Buc.) 56,6; 
1500 m: Magda Udrea (Recolta Buc.) 
3:06,1 ;

La ora cînd telefonez juniorii con
tinuă să-și dispute probele în noc
turnă. Mîine dimineață vor avea loc. 
ultimele probe ale seniorilor, după 
care campionatul va lua sfîrșit.

G. Katoiia (Șt.
Zoltan Szekely 
reș) 9:27,9; SENIOARE

G. ȘTEFĂNiESCU

A Vl-a ediție a „Turului 
se desfășoară sub seninul 
sionante dispute între formațiile R.D. 
Germane și Uniunii Sovietice. Alcă
tuite din alergători tineri și valoroși, 
aceste reprezentative luptă cu 
doare pentru cucerirea primului loc. 
La începutul competiției cicliștii ger
mani s-au instalat în fruntea ambe
lor clasamente (individual și pe echi
pe), dar apoi au fost obligați să ce
deze primul loc în clasamentul indi
vidual alergătorului sovietic Alexei 
Petrov. Etapa a X-a desfășurată pe 
ruta Mehalla Kubra—Damanhur (110

ar-

Campionatul republican feminin de handbal în 7

Olimpia București și Cetatea Bucur 
își vor disputa titlul de campioană

1:49,5, 
Cluj) 
ANI : 

500 m: E. Pop (Progr. Cluj) 56,0; 
1500 m • P, Chivadaru 2:43,7 ; 3000 m: 
E. Pop 5:56,9; JUNIOARE 14 ANI : 
100 m:.................  j"” ."
Mureș) 14,8 ; 200 m: M. Mathe 26,4; 
300 m :
Mathe' 64,7 : JUNIOARE 15—16 ANI : 
300 m. Rodica Zoicas (Progr. Cluj) 
36,9; JUNIOARE 17—18 ANI : 
500 m: Șîr.ziana Florescu (Dinamo 
Buc.) 65,7; 1000 m: Cici Barus 
(Constructorul Buc.) 2:16,3; 1500 m : 
Cici Barus 3:35,6 ; SENIORI : 500 m:

Maria Mathe (Olimpia Tg.

M. Mathe 41,7; 500 m: M.

v
Joi și vineri au continuat în sala 

Floreasca jocurile din cadrul turneului 
final al campionatului republican fe
minin de - handbal în 7. Neprezentîn- 
du-se nici la aceste partide, Flamura ro
șie Sibiu a fost eliminată din competiție, 
joi, întrecerile (cu excepția , jocului 
Tractorul Orașul Stalin — Clubul 
sportiv școlar Timișoara) au fost mai 
echilibrate. Echipele au arătat, în ge
neral, o valoare ridicată față de evo
luția anterioară, dar ineficacitatea îna
intărilor s-a făcut remarcată și de data 
aceasta (ne referim în special la ulti
mele două jocuri).

REZULTATE: Tractorul Orașul Sta
lin — Clubul sportiv școlar Timișoara 
23—2 (IC—1). Au marcat: Reîpp 9, 
Stark 4, M. Windt 4. N-eako 4. S. Windt 
2 pentru Tractorul, Cristiane Gerlinde 
și Else Bitenbinder pentru timișorence; 
Constructorul Timișoara — Gloria Si-' 
ghisoara 5—4 (3—2). Aut marcat:

Pirloagă 2, Sandu, Goloșie, Gotz, res
pectiv Fabritius 2, Wonnerth și Keul : 
Cetatea Bucur — ILEFOR Tg. Mureș 
4—3 (2—2). Au înscris : Aurora Po- 
pescu 2, Victoria Dumitrescu și An- 
toaneta Vasile pentru Cetatea Bucur, 
Valeria Covrig 3 pentru ILEFOR.

Ieri, întrecerile au fost caracterizate 
de lupta pentru ocuparea unui loc cît 
mai bun în serii și, bineînțeles, pentru 
calificarea în finala campionatului

Programul de ieri a cuprins întil- 
nirjje CONSTRUCTORUL Timișoara 
— ILEFOR Tg. Mureș încheiat cu 
un rezultat surpriză : 7-2 pentru
CONSTRUCTORUL după ce la pau
ză timișoreiicele au condus cu 5-2; 
CETATEA BUCUR 
ghișoara; 5-3 
București — 
Stalin: 5-4 (2-3).

. fost de altfel cea 
atît mai mult cu 
decidea cea de a

- prima repriză s-a

km.) a readus „tricoul galben" în 
posesia unui ciclist german (Loeff
ler). Disputa continuă. Cicliștii so
vietici care șe află la distanțe mici 
în ambele clasamente atacă puternic 
pozițiile alergătorilor germani. Re
zultatul final al acestei dispute îl 
vom cunoaște curînd, deoarece pînă 
la încheierea competiției mai sînt de 
disputat doar două etape.

Tot în etapa a X-a cicliștii romîni 
și-au îmbunătățit și ei situația în 
clasamentul general individual, dato
rită faptului că au participat activ 
la toate acțiunile. După nenumărate 
hărțuieli alergătorul nostru Gh. Șer- 
ban-Rădulescu, ciclistul bulgar A- 
lexandrov, alergătorul sovietic Ro
manov și rutierul german Loeffler an 
inițiat evadarea decisivă. La Daman
hur primul a trecut linia de sosire 
Alexandrov cu timpul de 3 h. 10:35, 
urmat de Romanov, Gh Șerban-Ră- 
dulescu și Loeffler. La 4 minute a 
sosit un pluton numeros în care se 
aflau și ceilalți alergători . romîni 
După această etapă clasamentele ge
nerale se prezintă astfel :

Individual : Loeffler (R.D.G.) 38
h. 03:54; 2. Petrov (U.R.S.S.) 38 h. 
08:06; 3. Alexandrov (R.P.B.) 38 h. 
12:14; 4. Etcenko (U.R.S.S.) 38 h. 
12:32; 5. Braune (R.D.G.) 38 h.
17:04;... 7. Ion Vasile 38 h. 20:28 ;... 
10. Gh. Serban—Radulescu 38 h. 
24:24;... 13.'L. Zanoni 38 h. 30:51;... 
15. Aurel Șelaru 38 h. 38:43;... 20.

Gabriel Moiceanu 39 h. 45:58;
Echipe: 1. R.D. Germană 114 h 

21:45; 2. U.R.S.S. 114 h. 24:09 ; 3 
R.P. Bulgaria 114 h. 58:52; 4. R.P 
Romînă 115 h. 06:53; 5. Grecia 111 
h. 33:55; 6. Republica Arabă Unită 
7 Irak.

Vineri s-a desfășurat etapa a XI-s 
pe ruta Damanhur—Alexandria (7( 
km). Fiind foarte scurtă etapa a Xl-a 
n-a permis alergătorilor să realizeze 
scheme tactice eficace, astfel că la 
sprintul final s-a prezentat un pluton 
de peste 20 alergători. Victoria a re
venit alergătorului german Mtriler ol 
timpul de 111.52:07. El a fost urmai 
de Braune, F.tcenko, Gh. Șerban-Ră- 
dulescu ș.a. In acest pluton se aflau 
toți componență echipelor R.D. Ger
mane, U.R.S.S., R.P, Romîne, R.P. 
Bulgaria și Greciei.

Clasamente generale, individual: 
1. Loeffler (R.D.G.) 39h.57:01 ; -2. Ale
xei Petrov (U.R.S.S.) 4011.01:13; 3. 
Alexandrov (R.P.B.) 40h.05:21 ; ...7. 
Ion Vasile 40h. 13:35; ...10. Gh. Șer- 
ban-Rădulescu 4011.17:31 ;... 14. L.
Zanoni; 15. Aurel Șelarii;... 20. Ga
briel Moiceanu; echipe: 1. R.D. Ger
mană ; 2. U.R.S.S.; 3. R.P. Bulga
ria ; 4. R.P. Romînă ; 5 Grecia : 6. 
R.A.U.; 7. Irak.

Astăzi (sîmbătă) este zi de odihnă 
la Alexandria, iar duminică se desfă
șoară etapa a XII-a (ultima) pe ruta 
Alexandria—Cairo (230 km).

Mîine au loc finalele 
competiției de tenis din Capitală

Meciurile de tenis din cadrul com
petiției organizate de C.C.A. care au 

vineri, au fost 
două semifinale 
Gheorghe Viziru 
Constantin Năs- 

Din aceste îr.- 
ieri — doar ttl- 
ceea ce privește

avut loc joi și 
dominate de cele 
de simplu masculin 
—Giinther Bosch și 
tase—Eugen Cristea. 
tîlniri — desfășurate 
tima a corespuns în 
maniera de a acționa a competitori
lor. Năstase a reușit din nou să-l în
treacă pe Cristea cu 6—2, 4—6, 6—3, 
6—3 după o partidă caracterizată prin 
luptă și în care învingătorul a prac
ticat utj tenis modern cu servicii pu
ternice și acțiuni viguroase la fileu. 
Și Cristea a fost combativ, dar el 
s-a cam demoralizat după unele mingi 
cu fileu trimise de adversarul său.

Semifinala Gh. Vizirii—Bosch a 
fost o partidă de regularitate în care 
mai ales primele trei seturi s-au des
fășurat cu faze anoste. Din setul pa

tiști- 
unui 
fără 
care 

acest

tru însă aspectul jocului s-a schimbat 
datorită campionului nostru care a în
ceput să atace și să facă puncte de
cisive la fileu. întețind mereu ritmul 
de joc, Gh. Viziru a cîștigat cu 
rință ultimele două seturi în fața 
Bosch resemnat la o apărare 
speranțe. In ori ce caz Bosch, 
are calități deosebite pentru
sport și care dovedește și o aprecia
bilă putere de luptă, trebuie să în
vețe să atace și să servească în forță. 
Scor: 6—1, 3—6, 4—6, 6—0, 6—2 
pentru Gheorghe Viziru.

Alte rezultate tehnice: simplu băr
bați : sferturi de finală: N'ăstase— 
Chivaru 6—0, 7—5; simplu femei: 
sferturi de finală: Ecaterina Roșianu 
—Manana Ciogolea 6—3, 6—2 ; Ju- 
lieta 
6 
rone 
dica

Namian—Mariana Nasta 6—4, 
1 ; Eleonora Roșianu—Aneta Ve- 

6—0, 6—1 ; Eva Stăncescu—Ro- 
Andriescu 6—0, 6—2.

GLORIA Si- 
(1-1) și OLIMPIA 
TRACTORUL Orașul 

Ultima partidă. a 
mai disputată, cu 
cît rezultătpl ei 
doua finalistă. In 
jucat cam. nervos, 

ceea ce . explică faptul că Szoko (O- 
limpia) și . Stark (Tractorul) au ra
tat cîte o lovitură de la 7 hi. Cu un 
final de joc mai bun, Olimpia a ter
minat învingătoare această partidă 
în care a trebuit să se întrebuințeze 
serios pentru a putea obține califi
carea
If-a. 
rilor din serii, 
republican feminin 
urmează să opună 
reștene : CETATEA
PI A.

Astăzi este zi de 
sala Floreasca, începînd de la orele 
16.00, spectatorii vor putea urmări 
jocurile: ora 16.00: Școala medie nr. 
29 — Rapid București și de la ora 
16.45: Clubul sportiv școlar — Școa
la sportivă de elevi, partide contind 
pentru „CUPA SPORTUL POPU
LAR" ; 17.30: Gloria Sighișoara —
Clubul sportiv școlar Timișoara (pen
tru locurile 5-6); 18.30: Constructo
rul Timișoara — Tractorul Orașul 
Stalin (pentru locurile 3-4); 19.30:
Cetatea Bucur — Olimpia București 
(finala campionatului republican).

în finală, cîștigînd seria a 
Astfel, după consumarea jocu- 

finala campionatului 
de handbal în 7 
două echipe bucu- 
BUCUR și OLIM-

odihnă, iar mîine în

Hocheiștii sovietici, canadieni și americani învingători in ultimele meciuri

9 NU NE DESPARTE multă vreme 
de începerea campion,aftulkii mondial 
de hochei pe gheață oaire va avea lot 
în R. Oehosilovacă. Echipele partici
pante se pregătesc intens în preajma 
acestui mare .eveniment. După cum 
se știe hocheiștii cehoslovaci au ju
cat în capitala U.R.S.S., iar joi seara 
echipa U.R.S.S. a întrecut la Mosco
va reprezentativa Finlandei cu 8—1 
(3—0,’3—0, 2—t).
• ECHIPELE de peste ocean. S.U.A. 

și Canada, au sosit de 1 ... '. 
timp în Europa sustinînd meciuri de 
acomodare. Hocheiștii amerfcani au 
jucat reoent la Oslo unde au dispus 
de reprezentativa Norvegiei cu sco
rul de 7—0. Ei au mai jucat în Ger
mania occidentală u-nde au întrecut 
cu 7—1 echiipa Forțelor Militare Ae
riene Canadiene staționate în R.F.G.. 
cu 8—1 selecționata orașului Mann
heim și cu 11—2 reprezentativa Elve
ției.
• FORMAȚIA canadiană va fi re

prezentată la campionatele mondiale 
de echipa Belleville Mc. ~ 
Hoohdiștii canadieni 
Scoția, 
cu formația profesionistă Paislley 
(3-—3). Apdi ei au jucat la Oslo unde 
au dispus cu 5—2 de echipa Norve
giei.

mai mult

Far lands, 
au debutat în 

terminînd la egailitaite_ jocnl 
profesionistă

„FAPTE DIVERSE" DIN LUMEA SPORTULUI CAPITALIST
Cicliștii își asigură picioarele...

De obicei vedetele de cinema își a- 
sigură picioarele, tenul, vocea, miinile, 
dantura impecabilă. Iată insă că și 
cicliștii au început să le imite. începu
tul l-a făcut recent italianul Ercole Bal
dini, campion olimpic în 1956. actual
mente profesionist al pedalei. De fapt 
inițiativa nu aparține campionului 
mondial de fond, ci patronului său, co
manditarul Borghi, directorul casei 
Jgnis". „Este în afară de orice îndoi - 
B — notează ziarele — că niciodată 
picioarele unui ciclist nu s-au 
bucurat de atîta atenție din partea pa 
Ironilor de echipe". Și este iarăși in 
afară de orice îndoială — adăugăm nai 
•— că signor Borghi a făcut acest „sa
crificiu" nu din vreo pornire somări- 
teană, ci pentru că a găsit în acest

se știe — sportul in apus este o a- 
facere.

„Hulla-hoop" face victime...

Un ziar belgian semnalează că la 
Ostende și Liege cîțiva tineri ahtiati 
după „hulla-hoop" (dans „sportiv" im
portai din Q/i..4.) au suferit îngrijo

procedeu încă un „atu" în favoarea 
casei „Ignis". Eventualitatea că mîine, 
poimîine unul Sau ambele picioare, ale 
lui Baldini nu ar mai fi capabile șă 
tureze cu iuțeala de astăzi îl îngrijo- 
rează pe director, parc își ia măsuri de 
precauție. J.

Faptul nu miră de fel, penlrti că —

rătoare furburări cardiace și devieri 
ale coloanei vertebrale. In plus „bițiia- 
la“ dementă cu rotirea aproape la tiesfir- 
șit a cercului în jurul corpului are in
fluențe negative asupra psihicului, în 
special la copii.

„Iată de ce — scrie ziarul — nu pu
tem include „hulla-hoop" în rubrica de 
sport, după cum n-o facem cu „rock 
arid roll" său cu alte exhibiții de acest 
soi".

Hulla-hoop face victime...

In „slujba" sportului...

, Organizatorii Jocurilor Olimpice de 
iarnă de la. Squaw Valley din S.U.A. 
(1960) au anunțat că prețul de in
trare Ia competițiile „obișnuite" va fi 
de 7,50 dolari, iar un loc pe stadionul

de gheață va costa o sumă de vreo' 10 
ori mai mare.

Un motiv destul de serios ca entu
ziasmul eventualilor spectatori să se... 
răcească.

„Raiul" vedetelor apusene

După ce a făcut cîteva încercări in
fructuoase ca rugbist, în jocul de 13. 
fostul atlet francez El Mabrouk, exce
lent alergător pe 1500 m, se află a- 
cum în căutarea unui post de.. supra
veghetor al unui stadion. Șansele de 
.1 găsi sînt însă minore.

O altă victimă a curselor de 6 zile
Cîndva, un ziarist apusean nota în- 

tr-unul din reportajele sule.: „Alergă
rile cicliste de 6 zile, extenuante și 
chiar ucigătoare pentru sănătatea spor
tivilor, pot fi asemuite cu veritabile 
corrida".

Și într-adevăr, aidoma reuniunilor 
din arenele însîngerate, numeroase 
sînt și victimile acestui gen de între
ceri, în care timp de 6 zile și 6 nopți 
echipe de cîte 2 pedalează pînă la com
pleta sleire a puterilor. Duritatea pro
bei se mărește și din pricina unor 
premii care se acordă în momentul cînd 
organizatorilor li se pare că moleșeala 
a pus stăpînire pe ciclist. Disputa de
pășește atunci orice limită, desfășu- 
rîndu-se „pe viață și pe moarte".

Accidentele sînt frecvente în aceste 
„six jours“-uri. Recent, la Paris a căzut 
victimă „corridei cicliste" recordma
nul mondial al orei, Roger Riviere:

fractură de bazin. După cum relatează 
ziarele „fractura bazinului s-a sudat 
perfect în urma tratamentului oferit de 
clinica din St. Etienne" (Reclama este 
sufletul comerțului), și Riviere a ple
cat acasă spre a-și petrece convales
cența. Presa îi urează „o convalescen
ță plăcută și perfectă". Bineînțeles ca 
să apară din nou în arene, tinde-1 pot 
aștepta alte zile de spital și apoi alte 
urări emoționante de... „convalescență 
ușoară". In acest timp încasările 
cresc, teancurile de bani se îngroașă 
în buzunarele oapitaliștidor.

Intre fotbal și... îaț
Pe terenurile de gazon ale Argenti

nei incidentele continuă, luînd deseori 
aspecte tragi-comice. Astfel, în timpul 
meciului Resistencia-Corrientes, din 
campionatul Argentinei, un „gauclio" 
care se afla în tribună și-și manifesta 
vehement nemulțumirea față de deci
ziile arbitrului a reușit să „captureze" 
cu un „Iasso" pe nenorocosul „cavaler 
al fluierului". Bineînțeles, meciul a 
trebuit sa fie întrerupt, iar arbitrul 
scos, pe jumătate strangulat, din strîn- 
soarea sforii.

Nimic nou în fotbalul argentinian...

• DUPĂ OUM ANUNȚA /• -ul 
„Sport" din Belgrad, echipa R. F. 
Iugoslavia nu va participa la ca..,do 
natale mondiale din R. Cehoslovaca 
„Valoarea reprezentativei iugoslave — 
scrie ziarul „Sport" — este slabă șl 
deci ea nu are nici o șansă în aceste 
oatnpionafe. Participarea ei la cam
pionate înseamnă doar cheltuieli inu
tile".

• TN TIMPUL desfășurării campio
natelor, Ministerul Poștelor din R. 
Oehosilovacă va emite o serie de tim
bre comemorative cu un tiraj de 20.000 
bucăți.

• CU O SăPTAMINA înainte <te 
începerea campionatului stadionul de 
iarnă din Pragia va fi închis în ve- 
dorea- Ultimelor amenajări.

Juniorii maghiari 
se pregătesc pentru 
Turneul U. E. F. A.

După cum am anunțai, de 
multe săptămîni lotiul de juniori al 
R.,P._ Ungare .se. pregătește ctL.mmUă 
asiduitate -în vederea turneului de 
fotbal organizat de U.E.F.A. Zilele 
trecute, juniorii maghiari au juciait Ia 
Budapesta cu echipa Eiore care acti
vează în categoria B a canipioinatuihtf 
maghiar. In excelentă formă, fotba
liștii juniori au cîștigat partida cil 
scorul de 7—1. O vervă deosebită de 
joc au arătat Kaposzta și Albert.

• Echipa de hochei pe gheață Slovan 
Bratislava carc a participat recent la 
turneul interniațional desfășurat la 
București îșj continuă tunneull în R. P. 
Bulgaria. In primul meci care a avut 
loc la Sofiia în compania echipei Ceir- 
veno Zname, hocheiștii cehoslovaci au 
cîstigat cu scorul categoric de 20—1 
(4—0. 8—1. 8—0).
• Echipa masculină de handbal în 

7 a Iugoslaviei a susținut zilele tre
cute la Berlin o partidă cu reprezen
tativa R. D. Germane. Victoria a re
venit handbaliștitor germani cu sco
rul de 17-14 (9—7).

® La congresul Federației Interna
ționali© de Baschet s-a hotărît ca la 
întrecerile de baschet . care vor avea 
lot în cadrul Jocurilor Olimpica de la 
Roma. în turneuil. final să participe 
un număr de 16 echipe : primele 8 
clasate la Olimpiada de la Melbourne 
(S.U.A.. U.R.S.S.. Uruguay. Franța,
R. P. Bulgaria, Brazilia, Fitipine și 
Chite), primele trei formații, clasate 
în campionatul pan-american precum 
și primele 4 echipe clasate în tur
neul preolimpic de calificare caire va 
avea loc la Bologna, cărora li se va 
adăuga Italia, ca tară organizat~aref
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