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Cu pași uriași, pe drumul construirii comunismului
Pe marginea Expoziției „U.R.S.S. în plin avînt al construirii comunismului"

...Tinere sportiv, să vi
zităm împreună Expozi
ția de la „Dalles". Emo
ționați, să ne oprim pu
țin la intrare, In fața 
noastră un cutezător și 
su,piu obelisc, purtând în 
vîrf racheta trimisă de 
om spre ameții oarele 
înălțimi ale soarelui.

Și acum să vizităm 
sălile Expoziției... lată-te 
acum în fața primului 
sputnic. E în mărime na
turală. Zile în șir aii citit 
cu pasiune ziarele, ai as
cultat cu nerăbdare ra
dioul și te-ai interesat 
temeinic de tot ce se 
referea la epocalul suc
ces al științei sovietice 

explorarea spaȚmliii
< ic.

i i-aduci aminte... Era 
în dimineața zilei de 4 
octombrie 1957. Ziarele a- 
nunțaseră cu litere mari 
mărețul eveniment. Pri
mul sputnic dovedise în
tregii omeniri măreața 
victorie a tehnicii sovie
tice. Ne găsim în prima 
sală a expoziției. O suc
cesiune de panouri într-o 
elegantă ținută grafică 
prezintă principalele cifre 
ale planului septenal, expuse
Hrușciov în raportul la Congresul al 
XXI-Cea al P.C.U.S. Citite, mai de mult, 
în ziare, cifrele impresionează totuși 
din nou... Cu aproximativ 80% va 
crește producția globală a industriei,

(Continuare în pag. 8)

• O problemă care merită atenție :

panoului, o hartă de mari proporții în
fățișează cele mai însemnate cons
trucții aile septenalului.

Trecem în sala a doua a expoziției. 
La dimensiuni originale, machetele 
celorlalți doi sputnici. Tot aici, o soită 
de panouri prezintă realizările științei 
soviiefioe în explorarea spațiului cos
mic. Pe un uriaș panou acoperit de 
nori se profilează cîteva tipuri de avi
oane, dintre acelea care au făcut și 
fac mândria aviației sovietice: TU-104, 
Moskva, Ukraina.

Ghidul, un tlnăr simpatic și deose
bit de amabil, dă prețioase explicații 
unui grup de sportivi, elevi de la un 
complex școlar comercial din Capitală. 
Împreună cu ei, privim și noi în sus: 
de pe un glob pămîntesc, în jurul că
ruia este trasată orbita celui de al 
treilea satelit, țâșnește racheta care a- 
jungînd în tavan se înscrie acolo „pe 
orbită" în jurul soarelui. Pe această 
.boltă sînt marcate cu becuri luimnoa-

Finalele campionatelor republicane de schi, care se vor desfășura în Irak- 
22—25 februarie la Poiana Stalin, sînt așteptate cu mult interes. Dovadă este 1 
importanța ce se acordă fazei regionale a campionatului, fază.la care participă 
cei mai buni schiori din regiunile țării. Iată cîteva relatări și rezultatei*  
înregistrate în două din aceste întreceri regionale.

In Paring..

...s-au desfășurat concursurile re
giunii Hunedoara. Pîrtia inaugurată 
anul trecut a oferit condiții optiime 
celor 60 de concurenți. Cele trei pro
be s-au încheiat cu următoarele rezul
tate tehnice : seniori, slalom uriaș (30 
porți) : 1. L. Lazăr (Vulcan) ; 2. A. 
Kato (Lupeni) ; 3. E. Ghirciș (Petro
șani) ; coborîre: 1. Al. Acs (Petro
șani) ; 2. C. Munteanu (Lupeni) ; 3. 
A. Gers'teinbein (Petroșani) ; slalom 
special (38 porți) : 1. C. Munteanu 
(Lupeni) ; 2. E. Ghirciș (Petroșani) ; 
3. Al. Acs (Petroșani). In întrecerile 
juniorilor cel mai bun s-a dovedit Vic
tor Lazăr (Petroșani) care a cucerit 
primul loc în toate cele trei probe ale 
concursului.
Ghedeon

S-a mai evidențiat G. 
(Hunedoara).
T. SILAGHI-corespondent
Clăbucetul Taurului...
Predeal s-au întrecut schiorii

Pe
...de la 

bucnreșteni. Concursul, organizat de 
comisia de schi-bob a orașului Bucu
rești, s-a bucurat de un frumos suc
ces. Rezultate tehnice: slalom special:
1. I. Zangor (C.C.A.) 99.0; 2. C. Tă
băraș (C.C.A.) 105.8; 3. I. Vintilă
(C.C.A.) 112.2; 4. P. Clinei (C.C.A.) 
118.5; 5. Gh. Sorică (G.C.A.) 132.0; 
6. D. Porfireanu (Gloria) 141.7; co- 
borîre: I. N. Pandrea (C.C.A.) 111.2;
2. M. Enache (C.C.A.) 114.3; 3. Gh.
Bălan (C.C.A.) 117.4; 4. 1. Vintilă
(C.C.A.) 118.3; 5. O. Tăbăraș (C.C.A.) 
118.5; 6. P. Clinei (C.C.A.) 123.3; 7.
1. Zangor (C.C.A.) 126.4; slalom
uriaș: 1. I. Vintilă (C.C.A.) 1:26.4;
2. M. Dragomirescu (C.S.U.) 1:28.9; 3.
Gh. Sorică (C.C.A.) 1:34.6; 4. R.
Straub (C.S.U.) 1:35.4; 5. P. Clinei

(C.C.A.) 1:37.4; 6. N. Iovan (C.S.U.> 
1:38&> Clasament la combinata la trei 
probe : 1. I. Vintilă 44,10 pt. ; 2. Gh. 
Sorică 43,68 pt.; 3. P. Clinei 32,86 pL

Semnalăm faptul că la acest concurs 
nu a participat nici o schioară din re
giunea București. Conform regulament 
tului campionatului republican, nepar- 
ticiparea Ia etapa de regiune aduce 
eliminarea din finala campionatului, 
în această situație se află schioarale 
de la C.S.U. (Elisaveta Suciu, Ger
trude Lexen, Utta Speck, Crista Kwant 
ka) care nu s-au deplasat de la... Pot 
iana Stalin la Predeal pentru a liră 
parte la concurs.

„.Cupa 16 Februarie" la Predeal
Tot la Predeal au avut Ioc întrecsM 

rile pentru „Cupa 16 Februarie" orgat 
nizate de asociația sportivă Grivița 
Roșie în colaborare cu comisia de 
schi-bob a orașului Bucureștii S a des
fășurat o singură probă — slalom 
uriaș — încheiată cu următoarele re
zultate: masculin: 1. 1. Cosma (Ot 
limpia București) 1:43.7; 2. M. lonest 
cu (Proiectantul București) 1:47.1 ;, 3. 
M. Porfireanu (Gloria București) 
1:49.5; 4. G.' Geiser (Proiectantul)
1:49.7; 5. D. Hurtupaia (Grivița Ro
șie) 2:00.0; 6. B. Negru (Gloria) 2:08.5; 
feminin: 1. Gabriela Ghioarcă (Voința 
Orașul Stalin) 1:12.7; 2. Viorica Vin
tilă (A. S. Predealul) 1:38.5; 3. Maria 
Aradruța (Proiectantul) 2:13.6; 4. Brit
ta Mtiiller (Proiectantul) 2:28.1. „Cupa 
16 Februarie" a fost cucerită de echipa 
asociației sportive Proiectantul cu 17 
pt, care a fost urmată în clasament de 
A. S. Predealul și Gloria București cu 
cîte 25 puncte și Grivița Roșie cu 28 
puncte.

De pe terenurile de fotbal
starea terenurilor • Cîteva păreri despre pregătirea echipelor • Vești 

de la Petroșani

Tot mai sus, spre cucerirea cosmosului 

iar producția agricolă va crește 
70%. Venitul național va crește 
perioada 1959—1965 cu 62—65%. 
Uniunea Sovietică va ocupa în decurs 
de 12 ani sau poate și mai cttrînd, 
primul loc în lume în ceea ce privește 
volumul absolut al producției, cât și în 
ceea ce privește producția pe cap de 
locuitor... Citești și ți..se umple inima 
de bucurie și de mîndrie: în cadrul 
aceleiași etape, Uniunea Sovietică va 
ocupa primul loc în lume si în ceea 
ce privește nivelul productivității mun
cii, va avea ziua de lucru și săptămâ
na de lucru cele mai reduse din lume 
și va putea asigura cel mai ridicat 
nivel de trai poporului sovietic.

In fund.
este expus 

( alături, în 
i artificială,

de N.S.

9 5 schiori romîni la concursul 
internațional din R. P. Ungară

Azi părăsesc țara plecând in R P. Un
gară schiorii romini Manole Aldescu, 
Șt. Drfiguș și Gh. Frățilă, care vor 
participa la concursul internațional 
pentru probe nordice organizat in 
munții Matra. Întrecerile vor avea loc 
intre 20—23 februarie. M. Aldescu și 
Șt. Dcăguș vor lua parte la probele de 
fond, iar Gh. Frățilă la combinata nor
dică.

POPICE

cu 
în 
%•

•un uriaș panou pe care 
chipul marelui Lenin, iar 
machetă, prima planetă 

planeta sovietică. In fața

Incet-încet, echipele de fotbal și în 
primul rînd cele de categorie A înain
tează în perioada precompetițională 
atingînd stadiul în caire se fixează 
formațiile de bază și se insistă tot 
mai mult în ce privește orientarea 
tactică. Din aceste punGe de vedere, 
echipele vădesc preocupări serioase. 
Fiecare din ele încearcă diferite for 
muie de echipă (Rapid cu Neamțu 
stoper, Progresul cu Petrescu mij
locaș dreapta. Știința Timișoara cu 
Neacșu stoper, Știința Cluj cu Pînza- 
ru centru înaintaș, Farul cu Dăntileacu 
stoper etc.) și experimentează dife
rite idei tactice, mai ales în liniile de 
atac (predomină varianta 
vîrfuri de atac), 
menea încercări 
la definitivare.
rile continuă în
cu aceeași seriozitate.

O DIFICULTATE: TERENURILE

Cu două 
Desigur, însă că ase- 
se vor mai tace pînâ 
Pină atunci, pregăti- 
același ritm' Intens și

In această activitate de antrena
ment. echipele întîmpină o dificultate 
ridicată de starea generală a tere
nurilor de joc. Dacă cu vremea rece, 
chiar geroasă, jucătorii o mai scot la 
capăt, în schimb, starea terenurilor 
îi stingherește în mod vizibil. Multe 
terenuri sînt înghețate, acoperite cu 
zăpadă sau chiar cu o crustă de 
gheață. Din această cauză, unele e- 
chipe nu fac antrenamente pe terenu
rile lor (Jiul, Rapid, Petrolul) și-și 
caută în altă parte loc de pregătire 
sau se străduiesc să-și continue pre
gătirile pe terenuri așa cum se pre
zintă ele și, desigur, cu repercusiuni 
aisuprai desfășurării antrenamentelor.

Măsuri, trebuie luate însă, pe de 
o parte pentru a se crea conditiuni 
mai bune de antrenament, iar pe de 
altă parte pentru a pregăti terenurile

în vederea deschiderii sezonului. La 
Dinamo Obor, de pildă, trebuie luate 
măsuri pentru spargerea gheții de pe 
teren pentru că ea constituie un pe-: 
ricol pentru jucători. Pe a-eastă por-, 
țiune jucătorii patinau pur șt simplu 
pe crampoane și In orice caz jucau cu 
extremă prudentă pentru a 
și

nu cădea

La uzinele „SEMĂNĂTOAREA"

^Sportivii contribuie din plin la realizarea de economii
curind pe porțile uzinelor „Semănătoarea" din Capitală, 
face cunoștință cu sportivii acestei mari unități socia- 

t prețului de 
cosi a! produselor, de efectuarea cit mai multor economii. Intr-un cuvint, vro
iam să știu în ce măsură și sportivii de alei se străduiesc să dea viață sar- 

• Turneul echipei Ferencvarot cinilor trasate de plenara C.C. al P.M. R. din 26—28 noiembrie 1958.
în țara noastră j

„. , , , „ ., \ M-a însoțit tovarășa Lenke Kralik,
Vineri seara sosește In Capitală e" 1 secretara asociației sportive, bucuroa- 

chipa masculină de popice Ferencvaros f sg cg poate conduce prin numeroa- 
din Budapesta, campioana R. P. Un-is^ secții ale uzinei. 
gare, care va întreprinde un turneu Primul popas: serviciul metalurg
ii țara noastră. Popicarii maghiari vor jșei unde lucrează căpitanul echipei de 
susține simbătă și duminică primul V................... •
meci in compania formației Recolta j 
București, iar apoi vor evolua la Cim- \ 
piua si Orașul Stalin. r

BASCHET 3

Am pășit de 
in dorința de a 
liste, de a vedea in ce măsură suit ei preocupați de reducerea

peste 30 tone metal, iar productivita
tea muncii se dublează.

Am stat apoi de vorbă ou Niculae 
Ștefan, șeful unei brigăzi din secția 
2 preparaț ii și căpitanul echipei de 
fotbal a uzinei. „Crescut și născut in

a nu se accidenla
TREI ANTRENORI IȘI 

PAREREA
După antrenamentele de 

dumini. t am stat de vorbă cu trM 
antrenori care ne-au împărtășit im
presiile lor :

ANGELO NlCULESCU (antrenor, 
federal) : Petrolul s-a mișcat mai bine 
în repriza a doua. In general, însă, 
meciul său cu Dinamo Obor nu poate 
fi luat sută în s itâ drept criteriu de 
apreciere din cauza terenului impro
priu pentru joc. Starea terenului a in-, 
fluențat mult mișcările. jucătorilor.

GIGA NICULAE (Dinamo Obor) J 
îmi place cum se prezintă Rapid. Este 
bine pregătită din pgnet de vedere, 
fizio și tehnic și chiar«fpctic, deși mai 
vădește tendințe de înghesuire a jo
cului.

ILIE OANA (PetroIul) : Am o pă- 
bună despre echipa Dinamo O—

SPUN 1

sîtnbătă și

rene
bor. Se prezintă foarte bine pregă
tită și cti jucători talentați. Va scăpa, 
fără

— Dar despre—
poți spune? l-am întrebat pe Oanâ,

îndoială de zona retrogradării.
Petrolul, -e n*

volei, ing. Mircea Marincescu. 
jnginerl||ui Marincescu 

afla un maldăr' de planșe desenate 
tuș. Amănuntul acesta poate parc de 
prisos: ce e mai firesc, decît să gă
sești pe biroul unui inginer planșe re
prezentând fel de fel de piese și apa- 

„ trate. E drept... Dar desenele acestea
• Intensă activitate lnternațio-/erai( c|,jar__ primul răspuns al ingi- 
nala a baschetbahțtilor noștri X neru|uj Marincescu la întrebarea pe 

La sfirșiful acestei săptămini și la |care i-o adresasem. „Sînt planșele co- 
începutul celei viitoare, amatorii de a lectorului de zgură in trepte, îmi ex- 
baschet vor avea ocazia să urmărească % plică el. Folosirea sistemului în trepte 
cîteva meciuri deosebit de interesante, f aduce la flecare formă o economie 

Duminică, in sala Floreasca din Ca
pitală, se va disputa partida dintre re
prezentativele masculine ale R. P. Ro-\dați seama ce economii 
mine și R. Cehoslovace. Marți, vor a- 
vea loc două partide internaționale:

se 
în

de 
pe 
vă 
O 

în
de 

meciul feminin Constructorul Bucu- (pildă uleiul de in) prin alții, pe baze 
rești — Slavia Sofia din cadrul Cupei jde acizi naftenici. Prin aceasta se 
Campion lor Europeni și var Uda mas-X obțin economii de peste 500.000 lei", 
culină București — Praga. 5 Din pasiunea cu care tlnărul inginer

metal lichid de 0,5—1 kg. Și cum 
an se toarnă sute de mii de forme, 

rezultă, 
aliă acțiune pornită de la noi este 
locuirea unor lianți deficitari (ca

îți vorbește despre aceste lucruri, înțe
legi că problema economiilor, a luptei 
peiltwj folosirea cit mai rațională a 
metalului, este pentru el nu o preo
cupare de moment, ci o linie călăuzi
toare în înfreaga-i activitate.

In timp ce stăteam de vorbă, se a- 
propiasc de birou un tînăr muncitor 
care părea la curent cu tot ceea ce 
discutam. Ing. Marincescu mi l-a pre
zentat : Gh. Zamfirescu, matrițer, an
trenor de box al asociației noastre.

Zamfirescu ? Fostul boxer fruntaș de 
categorie pană ? Chiar el 1 Este mem
bru al unei brigăzi fruntașe din sec
ția modelărie, condusă de comunistul 
Ion Dincă, și din care mai fac parte 
și alți sportivi: boxerul Dumitru Mu- 
șat, fotbalistul Vasile Bujoaică și 
alții. Brigada aceasta este vestită în 
uzină pentru strădaniile ei de a eco
nomisi metalul. Ultima realizare: la 
turnarea unor piese așezate numai în 
partidă, Dincă și băieții lui au pre
conizat un alt sistem, cu dublarea nu
mărului de piese pentru un același 
număr de forme. Această prețioasă 
inovație duc§ la o econqtuie anuală de

(Continuare in pag. 3-a)
(Continuare in pag. 5-a)

„Eroii" reportajului nostru studiază, la Cabinetul Tehnic al uzine»,* 
revistă tratind una din problemele oare ti Jrdmintă pe. ei in lupta pentru 
economii.



gresul“, Școala agricolă Voicești, „Uni-

Februarie! Zăpadă. Ger...
Pentru unii, invitație la... gura 

demn la drumeție, excursii, pati 
reportaj sportiv de sezon n-aveam 
tîi. Și-atunci, am pornit spre pîrtia 
locuri...

sobei. Pentru cei mai mulți, în- 
naj ,săniuș... Firește, pentru un 
de ce să-i deranjăm pe cei din- 
de la Vasileasa și prin alte

rea", Dejești și altele au fost înmi
ii alo peste 1.000 de noi carnete de 
membru al U.C.F.S. și că fiecare adu
nare a însemnat o adevărată sărbă
toare pentru tinerii sportivi Tot în 
acest timp, la Călina, Ștefănești, Stre- 
jeștii de sus și în școlile din orașul 
Drăgășani, sute de tineri au devenit

Mai multă exigență
din partea organelor U.C.F.S.

din regiunea Baia Mare
Cunoștință cu schiorii

Nu cade în fiecare an atîta zăpadă 
pe dealul Vasileasa. Acum era însă 
din belșug. Să vă mai spunem că pîr
tia era înțesată de tineri? Elevi de 
la școala viticolă, membri ai asocia
țiilor „Unirea" și „Voința", țărani mun
citori din Șutești se întîlnesc aici mai 
în fiecare zi. Unii, sînt abia la început. 
Mai se-mpiedică, mai cad. Asta în 
primele zile, apoi... Sînt însă și mulți 
schiori 
Șutești 
Elevii 
mianți 
scluază acum de toată frumusețea.

Tinerețe, veselie, cîntece, te întini- 
pină peste tot acolo unde schiorii au 
„asaltat" 
șani. tot 
Strejeștii 
comune.

tele, tinerii? Stai și-î privești cum 
urcă dealul, își fac vînt la vale, apoi 
iarăși pe coama dealului și iar sboară 
cu săniile... Și, nu mai întrebi nimic 
despre dezvoltarea spor- ___
tutui de mase. Iar dacă F/ " . 
vrei să fii prezent chiar R
la primul „start", trebuie '
să te scoli cu noaptea i 
în cap, să nu te afli pe 
creasta dealului după ora ț 
șapte 
minieri...

dimineața. Alt-

membri ai U.C.F.S., iar cotizațiile au 
fost încasate în proporție de peste 70 
la sută. Notezi cu bucurie și faptul că 
în această iarnă activitatea consiliilor

talentați. Ion Rada din satul 
a cîștigat recent un concurs. 

1. Vasilache și Gh. Diță, pre
ia școala viticolă și alți tineri

pîrtiile. Așa este la Drăgă- 
așa la Ștefănești, Gușoeni, 

de sus, Zăvideni și în alte

La săniuș, de la șapte dimineața...

Să nu credeți că este vorba doar 
despre neastîmpărații copii care zburdă 
toată ziulica c.u săniile meșterite' de 
multe ori de ei singuri. La săniuș vin 
tineri și tinere. Nu o dată însă vezi și 
vîrstnici cu căciulile îndesate pe ure
chi, urcînd sprinteni dealul și apoi 
pornind la vale cu sania pe care o 
urmărești apoi în goana ei pînă de
parte... Intr-o singură zi, la Strejeștii 
de sus, au venit peste 300 de pasionați 
ai săniușului. Un adevărat... recordl 
Dar, ce, parcă la Călina, la Gtișoeni 
sau la Fumureni nu se-ntrec cu su-

In sălile de șah 
și tenis de masă

Este drept, concursu
rile de gimnastică și 
haltere se organizează 
doar în cîteva locuri, dar 
cele de șah și tenis de 
masă angrenează mii de 
participanți. Tinerii de la 
școala medie Drăgășani, 
Progresul, de la „Voin
ța", „Unirea" și din alte 
asociații sportive, din co
mune ca Mitrofoni, Or- 
lești, Drăgoești, Voicești, 
sau Ștefănești își dispu
tă întiietatea îln pairtide 
care se prelungesc ] 
în ceasurile tîrzii de 
ră. Mii de tineri au 
ticipat la întrecerile 

etape

pînă
sea- 
par-
din 

: a
Gaia de... 

viticole, nu 
clipă pentru

importante

primii
cadrul primei
Spartachiadei.

„.Și alte
In această

nai U.C.F.S.
biective de îndeplinit.
bucurie că în asociațiile sportive „Pro-

acțiuni
perioadă, consiliul raio- 
Drăgășani are multe o- 

", Am aflat cu

lille raionale și orășenești U.C.F.S. 
din regiune trebuie să pună mai 
mult accent pe munca de îndruma
re și control a asociațiilor spor
tive, asigurindu-le o activitate con
tinuă. Pe de altă parte, cadrele 
tehnice trebuie să controleze mai 
atent activitatea secțiilor pe ra
muri de sport din cadrul asocia
țiilor sportive.

Pentru a rezolva sarcinile care 
le avem în anul 1959, pentru a 
depune o activitate sportivă sus
ținută este necesar să mobilizăm 
toate forțele, să organizăm o 
activitate intensă pentru toți cei 
care doresc să facă sport. In pre
zent, Spartachiada de iarnă a ti
neretului se desfășoară în întrea
ga regiune. Această mare compe
tiție de mase va prilejui afirmarea 
a noi elemente tinere, atît de ne
cesare mișcării noastre sportive.

Desfășurarea Spartachiadei de 
iarnă a tineretului trebuie să fie 
privită și ca un nou prilej de întă
rire organizatorică a organelor 
raionale și orășenești U.C.F.S. din 
regiunea noastră. Prin întrecerile 
din cadrul Spartachiadei trebuie să 
se urmărească sporirea numărului 
de membri ai U.C.F.S., întărirea 
asociațiilor noastre sportive, ca și 
a secțiilor pe ramură de sport. Cu 
regret trebuie să spunem însă că 
pînă în prezent unele 
sînt nesatisfăcătoare. In 
nuarie raioanele Sighet, 
Cehul Silvaniei nu au 
înscrie nici un membru în U.C.F.S., 
iar raionul Lăpuș a înscris nu
mai... 3 membri. Tovarăși ca Ti- 
vadar, tindea și Pap, președinți ai 
unor consilii raionale U.C.F.S. nu 
consideră oare că a sosit momen
tul să se pună C3păt acestei si
tuații? Consiliile U.C.F.S. raionale 
și orășenești vor trebui să anali
zeze această situație necorespunză
toare, să repartizeze sarcini fiecărui 
membru al biroului sau consiliului, 
să analizeze fiecare asociație spor
tivă ji să ia. în sfîrșit, măsurile 
necesare pentru a crea condiții 
optime de desfășurare a activității 
sportive din regiunea Baia Mare. 
La rîndul său, consiliul regional 
U.C.F.S. va trebui să exercite un 
control 
muncii 
nale

Nu de mult plenara Uniunii de 
Cultură Fizică și Sport din regiu
nea Baia Mare a analizat temeinic 
activitatea sportivă desfășurată în 
anul 1958. Cu acest prilej au fost 
subliniate frumoasele rezultate ob
ținute în această perioadă și me
todele folosite care la sfîrșitul a- 
nului 1958 au situat regiunea Baia 
Mare pe un loc fruntaș. Numărul 
membrilor înscriși în U.C.F.S. s-a 
ridicat în regiunea noastră la 
87.000; numărul de participanți la 
competițiile sportive de maso și de 
performanță a crescut simțitor ; 
regiunea Baia Mare a ocupat pri
mul loc în clasamentul Spaita- 
chiadei de iarnă a tineretului și 
locul 5 în cel al Spartachiadei de 
vară. Activitatea fiecărui raion și 
oraș a putut fi apreciată și cînd 
s-a trecut la bilanțul Spartachia
dei fetelor, ca și la cel al campio
natelor regionale de volei, atletism, 
tenis de masă și handbal. Secțiile 
pe ramură de sport s-au dezvol
tat și mai mult față de trecut, nu
mărul de sportivi angrenați în prac
ticarea sportului a crescut.

Plenara a analizat cu atenție 
întreaga activitate desfășurată în 
anul 1958, scoțînd la iveală și lip
surile care mai persistă în activi
tatea noastră. S-a observat că în
drumarea și controlul asociațiilor 
sportive din regiunea noastră lasă 
mult de dorit, că activiștii consi
liilor raionale U.C.F.S. din Sighet, 
oraș Satu Mare, Lăpuș, Cehul Sil
vaniei, nu păstrează o permanentă 
legătură cu asociațiile sportive. 
Din această cauză multe asociații 
ca Tisa, Locomotiva Sighet, Loco
motiva P.T.T.R., Sănătatea Satu 
Mare, Recolta Cărei, Lăpușana 
Tg. Lăpuș, Progresul, Minerul Să- 
sar și Sănătatea Baia Mare au 
avut o slabă activitate. Ele nu s-au 
ocupat de creșterea numărului de 
membri în U.C.F.S., de mobilizarea 
mase’or de oameni ai muncii în 
practicarea sportului.

In acțiunea de strîngere a coti
zațiilor sportive, raioanele Sighet, 
Cărei, Negrești, Cehul Silvaniei au 
rămas mult în urmă. Altele (Tăș- 
nad, Satu Mare oraș, Negrești) nu 
«-au preocupat de

< brilor din consilii
> sarcinilor.

In raioanele și 
Baia Mare există 
materiale cît și 
care trebuie să asigure o bună ac
tivitate atît sportului de mase, cît 
și celui de performanță. Dar consi-

rezultate 
luna i" 
Care 

reușit

< 
<
<<
<
<
<
<
<<
<
<

ai școlii 
reținut o

elevi
l-am

start, unul 
pare totuși 
o... fotografie

de asociații din Amărăști, Orlești, Dră- 
goe.ști și Urluiasca s-a îmbunătățit 
mult față de anul trecut, că instruc
tori obștești cum sînt Gh. Negrite 
(l.C.A.R. Drăgășani), I. Brînduș (Vo
ința), 1. Stoica (comuna Amărăști) 
sau 1. Tomescu (comuna Voicești) 
muncesc cu pricepere și tragere de ini
mă pentru desfășurarea unei cît mai 
bogate activități competiționale. . Și, 
cîte n-ar fi de spus despre proiectele 
asociațiilor sportive din raion, despre 
obiectivele p.e care harnicii activiști 
sportivi din Drăgășani s-au angajat 
să le îndeplinească în această iarnă. 
Dar, mai bine să așteptăm...

din 
supărat că

DAN GIRLEȘTEANU

orașele regiunii 
atît condițiile 
cadrele tehnice

atragerea mtfli- 
în rezolvarea

Și

concret și sistematic al 
efectuate de U.C.F.S. raio- 
orășenești.

ȘTEFAN ZVARA 
președintele consiliului 

regional U.C.F.S. Baia Mare

Cunoscute inițial sub denumirea de 
^șeoti sportive de tineret", școlile 
sportive de elevi ale U.CJ’.S. au fost 
create în scopul angrenării de timpu
riu a tinerilor într-o activitate sporti
vă specializată pe ramură de sport, 
trrmwid ca aceștia să devină princi
pala rezervă de cadre pentru sportul 
nostru de performanță. Regulamentul 
de organizare și funcționare a școlilor 
sportive de elevi ale U.C.F.S. preci
zează că noile școli vor activa pe Kn- 
gă consiliile regionale U.C.F.S. (co
misiile regionale pe ramură de sport 
răspund in fața federațiilor de bunul 
mers al activității secțiilor) iar acolo 
unde există condiții și pe Ungă con
siliile raionale U.C.F.S. Astfel de școli 
se înființează și pe lingă cîteva mari 
întreprinderi din țară — Combinatul 
siderurgic Hunedoara, Combirraful car
bonifer al Văii Jiului — Petroșani, 
Uzinele de tractoare Orașul Stalin 
etc.

Față de vechea formă (a școlilor 
sportive de tineret), acum avem de-a 
face cu școli care posedă o temeinică 
bază organizatorică. Astfel, pentru 
fiecare din cei trei ani de studii, fe
derațiile au elaborat programe speci
ale. indicând — în mod științific — 
volumul real de cunoștințe ce tre
buie asimilate. Școlile au fost înca
drate cu antrenori care au o califi
care superioară și o bogată experien
ță de teren, au fost dotate cu materi
ale și echipament sportiv. In atare con
diții, deși ne aflăm abia Ia un an de la 
aplicarea noii forme organizatorice, 
rezultatele sînt cu mult superioare față 
de cele obținute în trecut. Școlile spor- 
tive de elevi ale U.C.F.S. (astăzi in 
ntimăr de 34. însumînd 84 de secții 
pe ramură de sport), se fac cunoscute

Unele aspecte din activitatea școlilor sportive 
de elevi ale U. C. F, S.

prin performanțe tot mai valoroase. 
In această privință sînt grăitoare re
zultatele înregistrate de secția de at
letism a școlii sportive de elevi a 
U.C.F.S. Roman, care numără în rân
durile ei câteva elemente cu frumoase 
perspective ca Rodica Voroneanit, 
campioană republicană de junioare II 
la înălțime. Aurica Popovici, campioa
nă republicană de sală, categoria ju
nioare, la proba de 40 m.g. etc. Antre
norul Constantinescu Nehoi, responsabi
lul acestei secții,are în pregătirea sa și 
alte elemente la fel de valoroase, care 
fac cinste școlii. La Cîmpuhmg Mus
cel, în secția de box a școlii (antre
nor Cristian Panaitescu) activează 
campionii republicani de juniori Gh. 
Ciurea și Ion Marcu (ultimul a urcat 
ringul cu succes, fa o recentă gală 
programată în Capitală). Tot la a- 
ceastă școală, responsabil al secției 
de atletism este atrenorul Emil Dră- 
gan, care a ridicat atlete de valoare 
ca Maria Diți și Olimpia Cataramă. 
La Timișoara funcționează una dintre 
cele mai bune secții de lupte din țară, 
condusă cu multă pricepere de antre
norul Ion Grîsnfc, ai cărui elevi Pa
vel Circii ima ni și Cristian Nistor sînt 
campioni republicani de juniori la 
lupte libere. O muncă deosebit de rod
nică desfășoară la București antreno
rul de box Luca Romano. Unul dintre 
boxerii pregătiți de el. Vasile Netea 
a îmbrăcat anul trecut tricoul de cam
pion republican de juniori. In sfîrșit, 
la Constanța este de relevat activita
tea desfășurată de antrenoarea de 
gimnastică .leana Baltă, care și-a creat 
m cadrul secției un lot valoros de 

sportive, printre oare Antoaneta Tă- 
ranu, Natalița Jurăscu și Lucia Hoio- 
van&chi, campioane republicane de ju
nioare.

Există însă și secții în care activi
tatea sportivă nu se desfășoară pe 
măsura condițiilor create. Astfel, la 
Arad, școala sportivă de elevi a 
U.C.F.S. n-are nici Ptoă acum un di
rector și nu s-a constituit în cadrul 
școlii consiliul pedagogic. Din cauza 
lipsei de interes a antrenorului Co’o- 
nian Nemeș, toți anii de studii abia 
totalizează 30 de elevi, exact cît ar 
trebui să existe în fiecare an de stu
dii îî Ceva mai mult, antrenorul Ne
meș a dovedit — cu prilejul unui re
cent control — că nici nu cunoaște 
regulamentul de funcționare a școlii, 
iar documentele de planificare nu sînt 
ținute în ordine. Grav este faptul că 
organelor U.C.F.S. oraș Arad le sînt 
complet străine toate aceste aspecte. 
La aceeași școală, antrenorii de gim
nastică Ladislau Walkerszlorfer și Geza 
Weinnert, deși dovedesc competență,
nu s-au îngrijit, în schimb, de re
crutarea unui număr regulamen
tar de elevi (16 în anul 1,
14 în anul II și 9 în anul
III..,). La lași, organele O.C.F.5. 
nu au fost preocupate să gă
sească un suplinitor antrenoru
lui de atletism D. Petrescu pe 
timpul cît acesta s-a aflat în concediu 
medical. La Constanța, numărul ele
vilor din secția de box (19 în anul I, 
7 în anul II și 6 în anul Ill) este cu 
nvrlt s»b posibilitățile școlii.

Sânt alte secții care după un 

început slab au trecut la o activitate 
care se anunță rodnică. Este cazul 
secțiilor de atletism, box și gimnas
tică ale școlii sportive de elevi 
U.C.F.S. Craiova (director Mihai 
Nistor), precum și al secției de atle
tism (antrenor Ion Butnarii). a școlii 
sportive de elevi U.C.F.S. Bacău.

Secții 13 școlilor sportive de elevi 
ale U.C.F.S. de * *e  lingă marile Între
prinderi funcționează și ele tn gene
rat, în bune condițiuni. Exemplele 
cele mai semnificative le oferă secția de 
lupte a școlii sportive de elevi de pe 
lingă Combinatul metalurgic Reșița 
(antrenor Francis Kotzur), secția da 
fotbal a școlii sportive de elevi de la 
Uzinele de tractoare Orașul Stalin 
(antrenor Ion Vtricăneanu). secția de 
gimnastică a școlii sportive de elevi 
de la Uzinele Poiana Câmpina (an
trenor Luca Henegar). Sini însă de 
semnalat și câteva exemple regative 
De pildă, la Baia Mare, școala de pe 
lingă Trustul Minier nu-și începuse 
activitatea, nici după două luni de la 
deschiderea cursurilor (!!). iar la Com
binatul siderurgic Hunedoara n-a 
fost încadrată nici pînă acum secția 
de fotbal. Pentru buna funcționare a 
școlilor sportive de elevi ale U.C.F.S. 
de pe lingă marile întreprinderi (în 
prezent în număr de 8) trebuie ca pe 
baza instrucțiunilor și a convențiilor 
încheiate între organele U.C.F.S. și 
conducerile întreprinderilor respective 
— sprijinul să se facă mult mai sim
țit, să existe un control eficient al 
activității acestor școli, să se supra
vegheze îndefcwape mimoa dz> pre
gătire sportivă desfășurată de antre
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nori, care trebuie să fie armonios îm
pletită cu cea cultural-educativă.

Fără înd’ială că există toate premi- 
zele pentru ca școlile sportive de elevi 
ale U.C.F.S. să asigure o pregătire 
sportivă superioară elevilor din școlile 
profesionale, lucru neglijat de direcți
ile de cadre și invățămin.ț din minis
terele care tutelează astîal «U școli.

Asigurarea unui succes deplin șco
lilor sportive de elevi ale U.C.F.S. in
cumbă o serie de obligații pentru fie
care școală. în direcția întăririi rnun 
cii organizatorice, reorganizării con
siliilor pedagogice, îndeplinirii de că
tre directori, consilii pedagogice și 
antrenori a tuturor sarcinilor prevă
zute în instrucțiunile elaborate de că
tre Consiliul General U.C.F.S. De ase
menea. trebuie să existe o preocupare 
serioasă pentru munca educativă prin: 
conferințe cu caracter politic educa
tiv, acțiuni cultural artistice, reuniuni 
sportive, deplasări Ia sate ele. Un ac
cent deosebit va trebui pus pe întă
rirea legăturii cu întreprinderile că
rora li s-au atribuit astfel de școli.

O serie de obligații revin con
siliilor regional® U. C. F. S., care 
răspund în fața Consiliului Ge
nera,! U.C.F.S. de felul cum se desfă
șoară procesul de instruire și educație 
ca și de rezultatele dobîndite de aces
te școli. In acest sens consiliile regio
nal? U.C.F.S. vor trebui să controleze 
periodic, sub toate aspectele activita
tea acestor școli, să analizeze semes
trial feltrl cum își desfășoară munca, 
să se preocupe (prin comisiile regio
nale pe ramură de sport) mai înde
aproape de problemele organizatorice 
și de instruire ivite în cadrul secțiilor 
și să contribuie la grabnica lor rezol
vare. De asemenea, federațrtj au da
toria ca în conformitate cu prevede
rile regulamentare să controteze cu 
eficiență activitatea acestor școli și să 
•„ ----de sprijiniri ori de cite ori este 
nevoie.



In pgeajma cetei de a II~a ConSeHnțe pe țară a U.â.S.R. In c&nstea zileiAspecte ale sportului universitar din țara noastră de 16 Februarie
SSS Sportivii de pe întreg cuprinsul 

țării au întîmpinat cea de a 26-a 
aniversare a eroicelor lupte ale

pre aceasta vorbesc
wș corespondențe poștale și 

primite la redacție.

Ne mai despart două zile de data deschiderii 
celei de a ll-a Conferințe pe țară a Uniunii 
Asociațiilor Studenților din R.P.R. Acest re

marcabil eveniment al vieții studențești din țara
noastră este așteptat cu nerăbdare de către zecile 
de mii de studenți încadrați în U.A.S.R.

Constituite în urma apariției Hofărîrii Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R. din 22 iunie 1956 cu privire la 
unele măsuri de îmbunătățire a muncii politico-edu
cative în rîndul studenților , asociațiile studenților 
s-au dezvoltat necontenit, desfășurînd în cei aproape

doi ani care au trecut de la prima Conferință pe 
țară a U.A.S.R. o rodnică activitate în cele mai im
portante domenii alo vieții studențești.

Hotărîrea din 22 iunie 1956 a Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R. stabilea că activitatea sportivă se va 
desfășura în cadrul asociațiilor studenților, ca o parte 
integrantă a activității generale studențești. Această 
sarcină a fost tradusă în viață. Asociațiile studenților 
au preluat asupra lor toate problemele sportive stu
dențești, obținînd rezuitate remarcabile și în acest 
domeniu.

Particîpanțî activi 
la viața sportivă 

studențească 
internațională

muncitorilor ceferiști și petroliști 
din februarie 1933 prin însufleți
te concursuri Și competiții. Des- 

numeroasele 
telefonice

Sportul studențesc în continuă dezvoltare
Obiectivul principal al asociațiilor 

studenților în ceea ce privește cultura 
lizică l-a constituit și îl constituie a-, 
signrarea practicării sportului de că
tre un număr cît mai mare de stu
denți. Pe această linie au lost înre
gistrate succese de seamă, în răstim
pul care a trecut de la prima confe
rință pe țară a U.A.S.R. și pînă as
tăzi.

In momentul de față funcționează 
în cadrul asociațiilor studenților din 
țara noastră 33 de asociații sportive, 
cu un total de 360 secții pe ramură 
de sport. Asociațiile sportive studen
țești sînt conduse de către comisiile 
sportive ale asociațiilor studenților. 
Ele desfășoară o vie activitate compe- 
tițională în rîndurile tineretului stu
dios

Sub conducerea și cil sprijinul or
ganizațiilor de partid și în strînsa 
colaborare cu organizațiile U.T.M. din 

dilute și facultăți, asociațiile sfa
nților au reușit să mobilizeze în de

cursul ultimilor 2 ani peste 70.000 de 
studenți la principala competiție poli
sportivă studențească — campionatele 
universitare.

In 
s-au 
bine 
noi,
lor în întreceri sportive. Este 
de competiții ca: „Icefiada", 
Politehnicii" (la Institutul Politehnic 
din Orașul Stalin), „Agronomiada" și 
altele.

Reorganizarea educației fizice în 
cadrul catedrelor de specialitate din 
învățămîntul superior, înfăptuită în 
toamna anului 1958, a dat un nou 
impuls sportului de mase In institute 
și facultăți. In momentul de față, 
marea majoritate -a studenților anilor

II și 111 din întreaga țară sînt an
grenați într-o activitate sportivă con
tinuă.

cadrul 
născut și 
meritată 
specifice,

asociațiilor studenților 
au cunoscut o largă ți 

popularitate și 
de mobilizare a

forme 
mase- 
vorba 

„Cupa

dez-Pentru realizările deosebite în 
voltarea sportului în rîndurile studen
ților, merită a fi evidențiate asocia
țiile de la Universitatea V. Bsbeș, U- 
niversitatea Bolyai și l.M.F. Cluj, In
stitutul Politehnic Orașul Stalin și 
Instdntul Politehnic Timișoara. Insti-

din urmă le-a adus multe satisfacții 
anul trecut, prin comportarea în Cupa 
Dunării și prin cîștigarea Cupei 
R.P.R.), echipa de polo Știința Cluj, 
echipele C.S.U. București la handbal 
masculin și baschet feminin, să trea
că cu succes „corijentele" și să redo- 
bîndească pozițiile pe care l.e-au avut 
in campionatele republicane.

In vacanța de iarnă, cei mai buni sportivi — în același timp și stu- 
denți fruntași la învățătură — de la Institutul Medico-l'armaceutic, au parti
cipat la o tabără organizată in frumoasa stațiune de iarnă Poiana Stalin. Ta
băra, organizată cu sprijinul rectoratului, al organizației P.M.R. și al comi
tetului sindical l.M.F., a constitui pentru cei 60 de siudenți și studente un 
fericit prilej de recreare și, in același timp, de antrenament în vederea viitoa
relor competiții sportive. Foto: D. Stănculescu

tutui Politehnic și Institutul de Con
strucții din Capitală.

Rezultate sub nivelul posibilităților 
au fost obținute la institutele de arte 
(cu excepția Institutului de artă tea
trală din Tg. Mureș), la Universi
tatea Al. I. Cuza din lași, la Institu
tele Agronomice din '1 imișoara și 
Craiova, Ia Institutul Maxim Gorki, 
I.S.E. și Institutul Agronomic din 
București. O lipsă aproape generală în 
institutele de învățămînt superior este 
slaba participare a elementului femi
nin la viața sportivă

Buni la carte — buni 
în sport

Poziții de frunte în sportul de performanță
In activitatea sportivă ia nivel re

publican, echipele cluburilor și asocia
țiilor sportive studențești din țara 
noastră ocupă un loc important. Clu
burile sportive studențești au în mo-

Prietenii copiilor 
din Borșa

volei Știința Cluj, echipa de atletism 
a studenților din Cluj și București, 
echipele C.S;U. București la hochei 
pe iarbă și gimnastică fete, campioane 
republicane pe anul 1958, echipa de 
schi a centrului universitar Orașul 
Stalin, echipa de scrimă l.M.F. Ig. 
Mulțeș, și altele. Mai sînt însă și... 
nestănțicri. Suporterii sportului stu
dențesc doresc din tot sufletul ca e- 
chipele Știința Timișoara la handbal 
tnașculin (în 11) și la fotbal (aceasta

Spre mîndria activității sportive 
studențești, procentul sportivilor frun
tași la învățătură din echipele studen
țești este în continuă creștere. Iți tace 
plăcere să afli, de pildă, că fotbalis
tul Deliu de la Știința Craiova a ob
ținut întîmplător Ia examene un 9, 
restul fiind numai... 101 Valorosul 
atlet Traian Sudrigean a absolvit 
anul trecut Facultatea de geologie- 
geografie din Cluj cu media generală 
9,66. Fruntași la învățătură sînt și 
voleibaliștii Cherebețiu și Fieraru, 
hocheistul Anton Biro și fotbalistul 
Suciu, de la Știința Cluj, handbalista 
Florica Coșug de la C.S.U. Buc. și 
mulți alții.

Un frumos exemplu de dragoste 
pentru sportul studențesc, pentru e- 
chipele în care au crescut și s-au a- 
firmat, îl oferă acei sportivi care, 
chiar după absolvirea facultății, con
tinuă să apere culorile echipelor uni
versitare. Pilda unor sportivi ca gim

nasta .Elena Teodorescu, ătleț-i Tibe- 
rin Ardeleanu și Alexandru Bizim, fot
balistul ing. P. Cojereantt, volefoalis 
tul dr. V. Agîrbiceanu și mulți alții, 
este demnă de a fi luată în seamă.

De cîțtva ani. frumoasa cabană 
Borșa din CarpafU Ră âritenl a de
venit locul tradițional de intilnifc 
în zilele văc uței rie irrnă a celor 
mrai buni schiori din rr.durile stu
denților. Numerosul grup adu-ce în
totdeauna la cabană veselie, voie 
bună și sosirea lui este așteptată de 
fiecare dată cu multă nerăbdare. Cei 
mai dornici să se reîntîinească cu 
studenții sînt, copiii din Borșa, care 
de cind se știu — s-au pomenit cu 
schiurile în picioare. Numai că ei le 
numesc ,tălpici”. Acum un an, copiii 
din Borșa au primit din partea studen
ților un dar pe care tnu-1 vor uita: 
8 perechi de schiuri „adevărate". 
Cu ajutorul lor, cei mai buni schiori 
dintre copiii Borșeț au făcut mK«rl 
progrese și se spune chiar că în a- 
cest an la „concursul copiilor” or
ganizat de studenți în ziua de 7 fe
bruarie, s-au obținut timpuri mal 
bune decît ale multor concurenți la 
finalele campionatelor universitare

Sportivii contribuie din plin 
ia realizarea de economii

(Urmare din pag. 1)

rnentul de față 49 secții pe ramuri 
de sport în care activează peste 2.900 
de studenți cu clasificare sportivă su
perioară (dintre care 3 maeștri eme- 
riți ai sportului, 40 maeștri ai spor
tului și 1.000 sportivi de cat. I).

Succesele obținute de echipele stu
dențești sint bine cunoscute maselor 
de sportivi din (ara noastră. Ar fi, 
deci, de prisos să le reamintim aici 
pe toate. Cuvinte de laudă pentru 
comportarea din ultima vreme merită, 
fără îndoială, echipa masculină de

uzină", cum îi place lui să spună (lu
crează aici din 1946, de la vîrsta de 
16 ani), Niculae. Ștefan este unul din
tre cei mai harnici inovatori de la 
„Semănătoarea". Numai de la începutul 
anului și pînă acum el a predat do
cumentația pentru două inovații, pri
ma reducînd manopera Ia o operație 
cu 80%, cealaltă reducînd la jumă
tate manopera la o altă operație. Evi
dent, inovațiile acestea — ca și cele 
realizate în trecut de tovarășul Ștefan
— contribuie la reducerea prețului de 
cost.

Multe lucruri bune am auzit vorbin- 
du-se și despre brigada voleibalistului 
Aurel Brătulescu, de la sectorul 3 sub- 
rrjsamble. In lupta pentru economii 
brigada lui Brațul,eseu a pornit de la 
idee-a că si lucrurile ceie nrai mărunte
— UN ȘURUB, bunăoară -r devin 
importante atunci cînd e vorba de a 
reduce prețul de cost. Brigada des
fășoară o acțimje intensă de econo
misire a „normalizatelor", de utilizare 
la maximum, în procesul de montaj, a 
tuturor pieselor.

O persoană competentă în a-mi vor
bi despre modul cum se străduiesc să 
realizeze economii sportivii de la „Se
mănătoarea" era chiar ghidul meu prin 
uzină, tovarășa Lenke Kralik. Absol
ventă a I.C.F. în anul 1956, tovarășa 
Kralik a lucrat din acel moment ca 
antrenoare a echipelor de volei de la 
..Semănătoarea". Avînd diminețile li
bere, ea a cerut să lucreze și în uzină 
și a fost repartizată la Cabinetul teh
nic.

Jn ultima vreme — îmi spunea ea 
— de cind uzina noastră, alături de 
alte 7 întreprinderi bucureștene, a lan
sat chemarea „Fiecare muncitor, tehni
cian și inginer să realizeze cît mai 
multe economii în producție!“, vizitele 
la cabinetele tehnice ale lui Nicolae Ște
fan, Gh. Zamfire seu și ale altor spor
tivi, au devenii mai dese ca ori- 
cind".

Aceștia sînt sportivii de la „Semă
nătoarea" 1 Ei înțeleg să nu precupe
țească nici un efort pentru ca uzina 
lor să îndeplinească și să depășească 
angajamentul luat: de a obține, peste 
sarcina planificată, economii la pre
țul de cost în valoare ‘de cel puțin 
1.800.000 lei!

U.A.S.R. acordă o atenție deosebită 
dezvoltării relațiilor internaționale ale 
studenților noștri sportivi. Reprezen
tativa universitară a țării noastre a 
luat parte cu succes la Jocurile Mon 
diale Universitare de la Paris (sep
tembrie 1957), aducînd în patrie titlul 
de campioni mondiali universitari la 
volei masculin și două medalii de 
aur la atletism. Am lost de asemenea 
reprezentați la ultimele euiții ale 
campionatelor mondiale universitare 
de șah (Rejkiavik — 1957, Varna — 
1958). Un numeros grup de studenți 
sportivi romîni a participat în vara 
anului 1958 la serbările de la Craco
via, cu prilejul jubilciilui de 50 de ani 
al asociației sportive studențești din 
Polonia, 
alcătuit 
studenți ai țării va 
cursul 
lebra 
iarnă 
juit - de 
sportivi din țara noastră se pregătesc 
să ia parte Ia , UN IVERSIADA" de la 
Torino, cum este denumită ediția 1959 
a Jocurilor Mondiale Universitare de 
vară.

A.Z.S. In curînd, un grup 
din cei mai buni schiori

particina la con- 
va ține în ce- 

sporturilor de 
concurs prile- 

jubileu. Studenții

care se 
stațiune a
Zakopane, 

același

★

înfățișat în rîndurile de mai sus 
aspecte principale ale activi- 
spcrtive studențești din țara

Am 
cite va 
tații 
noastră, aspecte care, alături de multe 
altele, vor fi pe larg dezbătute în ca
drul celei de a 11-a Conferințe pe 
țară a U.A.S.R. ce se va desfășura 
in Capitală între 19—21 februarie.

Concluzia acestei succinte treceri în 
revistă este clară: IN CEI DOI ANI 
CARE AU TRECUT DE LA CREAR1^ 
ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR SPOR 
TUL UNIVERSITAR A CUNOSCUT 
UN PUTERNIC AVI NT. S-A ÎNTĂ
RIT BAZA LUI ORGANIZATORICA 
SI MATERIALA, MII DE STUDENȚI 
AU FOST CUPRINȘI IN ACTIVITA
TEA SPORTIVA, Â CRESCUT NI
VELUL PERFORMANȚELOR. ÎNDRU
MĂRILE DATE DE PARTID ȘI-AU 
ARĂTAT PE DEPLIN ROADELE.

Apropiata Conferință pe țară a 
U.A.S.R. va marca un nou pas în dez
voltarea sportului nostru universitar. 
Studenții sportivi, care au întîmpinat 
Conferința prin note bune în sesiunea 
de examene și prin însuflețite întreceri 
sportive, sînt hotărîțt să lupte și mai 
departe pentru înflorirea mlțcări*  
sportive din țara noastră.

ACINT MANOLIU

La CRAIOVA, așa cum ne-a trans
mis telefonic corespondentul nostru 
Constantin Moțoc, a avut loc o in
teresantă gală de box. Dintre par-: 
fidele programate în cadrul 
lei, cele mai mult aplaudate 
fost acelea dintre sportivii Gabriel 
Tilea (C.F.R. Rovine) — Constantin 
Gui (Dinamo) și Gh. Ștefănescu (Ști
ința) — B. F. Florescu (C.F.R. Ro
vine).

In sala de sport a U.C.F.S. din a- 
celași oraș — ne-a relatat în con
tinuare, 
loc și 
t-rîntă, organizat de către consiliul 
raional U.C.F.S. Craiova. La campio
nat au participat 34 de concurenți, 
reprezentînd numeroase 
raionul Craiova, printre 
Mofleni, Almăj, Bucovăț, 
Iești, Breasta ș. a. De 
tuturor întrecerilor din 
tui campionat li s-v 
ganizare tehnică ireproșabilă, fapt 
subliniat atît de concurenți cît și de 
spectatori. Iată mai jos și rezultatele 
înregistrate: cat. 56 kg. Gheorghe 
Stoica (corn. Podari)i cat. 68 kg.
Grigore Ureche (corn. Almăj) ; cat. 
73 kg. Grigore Popa (com. Mofleni) ; 
76 kg. Marcel Scorțan (corn. Bu
covăț).

La PLOEȘTI, ne comunică cores
pondentul nostru Florian Albu, în or- 
ganizarea asociației sportive Locomo
tiva P.T.T.R. a fost programat uit;con
curs de tir, care' s-a desfășurat în 
incinta poligonului „Petrolul". Con
cursul a avut loc la o singură probă 
— 10 focuri culcat rezemat — și a 
dat cîștig de cauză sportivilor Vasile 
Popa (clubul sportiv Petrolul) la ju
niori și Radu Petre (dubul sportiv 
Petrolul) la seniori.

Tot la Ploești, pe locurile pe care 
odinioară au dus (lupte ceferiștii și pe
troliștii ploeșteni, s-a desfășurat pri
mul ciclocros al anului, ia startul că
ruia s-au aliniat 25 de sportivi.

Organizarea asigurată acestui ciclo
cros de către asociația sportivă Pe
trolul Rafinăria Nr. 1 a fost foarte 
bună nu numai sub aspect tehnic, 
dar și propagandistic, pe întreg tra
seul, numeroși spectatori urmăririi 
desfășurarea întrecerii. Iată și rezul
tatele tehnice înregistrate: Individual 
seniori, circa 10 km.: 1. Ion Ange- 
lescu (Voința Ploești)2. Petre Gana 
(Minerul Filipești) ; 3. Silviu Dres- 
rnardt (Petrolul Rafinăria nr. 4.' 
Ștefan Papiu (Voința Ploești)?,'5. 
Petre Nuță (Minerul Filipești). Gla-I 
samentul pe echipe: L Petrolul Ra
finăria Nr. 1; 2. Voința Ploești 3. 
Minerul Filipești.

Individual juniori, circa 5 km.: L 
Ștefan Burian; 2. Gh. Alecu; 3.
Paul Duinu ; 4. Nicolae Stoica ;■ 5. Au
rel Filipov (toți de la școala sportivă 
de elevi a U.C.F.S.).

ffa- 
au

corespondentul — a avut 
un reușit campionat de

comune din 
care Podari, 
Cîrcea, Pie- 
rcmarcat că 
cadrul aces- 

asigurat o or- 
ireproșabilă,

ima competiție Je tenis

• Nivel tehnic satisfăcător la băieți 
de dublu

Tntîlnirile de tenis desfășurate In 
cadrul competiției organizate de C.C.A. 
in cinstea zilei de 23 Februarie, Ziua 
Armatei Sovietice, au fost de un ni
vel tehnic superior celorlalte con
cursuri de pină acum. Este vorba in 
special de meciurile masculine. Jucă
torii s-au prezentat mai bine pregătiți 
și implicit s-au făcut mai puține gre
șeli. Este îmbucurător faptul că majo
ritatea participară Hor au căutat să 
pună în aplicare îndrumările primita 
de la antrenori, pentru practicarea 
unui tenis cit mai activ. Exemplul cel 
mai concludent in această privință l-a 
constituit compor.area campionului 
țării Gheorghe Viziru. schimbat cu 
mult în bine în decurs de numai o 
săptămină. El a avut incursiuni hotă- 
rite și bine orientate tactic la plasă. 
Dovedind și o intuiție deosebită a jo
cului și aniicipind ripostele adversari
lor, Gh. Viziru a dominat de departe 
competiția nu numai prin rezultatele 
obținute, dar și prin maturitatea te
nisului practicat.

Năstase și Cristea au fost și ei ini
țiatorii a numeroase scheme tactice, 
dar ei trebuie să lucreze cu perseve
rență pentru a-și însuși și mai bine 
diferitele teme în ceea ce privește o- 
rientarea pe teren. De asemenea, Năs
tase are nevoie să exerseze mai intens 
executarea loviturilor din forhand in 
linie dreaptă, voleul din ambele părți 
și să caute să aibă o poziție corectă 
a corpului în momentul lovirii mingii. 
Iar lui, Cristea ti sini necesare un

• Sint necesare fi concursuri

serviciu 
voleului 
tezei de 
cit Și lateral.

Referindu-ne la jucătoare, trebuie să 
spunem că cea mai mare parte dintre 
ele au jucat neantrenate și din aceas
tă cauză și meciurile furnizate au fost 
slabe. Desigur că la acest nivel scă
zut de joc a contribuit și concepția 
învechită pe care o au încă majorita
tea tenismenelor noastre, ele acțio- 
nind aproape în exclusivitate de pe 
linia de fund a terenului. Pe lingă 
lipsurile semnalate ca alte prilejuri. 
Juliet a Namian nu luptă suficient, 
pînă ta sfîrșit, pierzînd uneori seturi 
aproape ctștigate.

O remarcă generală după cele trei 
competiții de tenis este aceea că pe 
viitor se impune un antrenament mai 
susținut și mai metodic. Apoi va tre
bui acordată o mai mare atenție și 
pregătirii pentru jocul de dublu. Este 
cunoscut faptul că participind la an
trenamente de dublu și chiar la con
cursuri, jucătorii mai slabi în lovitu
rile de voie au mai des posibilit/ti'a 
să vină la fileu și să învețe deci 
leul. De aceea așteptăm ca in viii'n- 
rele competiți să fie incluse și probe 
de dublu. Să nu uităm că majoritatea 
concursurilor internaționale — cam e 
cazul „Cupei Davis" și a „Cupei Ga
lea" la care participăm anul acesta — 
cuprind și asemenea probe și rezulta
tele lor sint uneori decisive.

C. COMARNtSCHl

mai puternic, îmbunătățirea 
din stingă și o mărire a vi- 
mi șcare atit in linie dreaptă



Pentru un baschet viguros, în for(ă Alte concluzii după „Cupa Tineretului" la schi
• Reprezentanții R.P.R. s-au comportat excelent • Indisciplină plătită • Despre pirtii

să—și însușescă

Discuții pe teme 
actuale

T Consider că inițiativa ziarului de a 
jpune în discuție problema jocului în 
forță este foarte bună. Antrenorii, ju
cătorii și arbitrii vor putea — pe 
baza unui larg ' schimb de , experiența 
— să lămurească problemele actuale 
care frămîntă lumea baschetbaliștilor.

Jn baschetul mondial se pot observa 
inai multe stiluri de joc, ca de exem- 
elu jocul în forță (practicat de bas- 
ichetbaliștii sovietici, bulgari, unguri), 
sau jocul subtil și în viteză bazat pe 
Indemînare, mînuire excelentă a ba
lonului, fantezia creatoare a jucători
lor îmbinată cu pregătirea riguroasă 
a atacului și... inconstanță în apărare 
Ițpracticat de jucă
torii noștri, iugo
slavi, polonezi, ita
lieni). Prin tempe- 
Tamentul lor, jucă
torii sudamericani 
și-au creat stilul lor dinamic, simplu 
*n formele de atac, expansiv și indi
vidualist. Această clasificare ar putea 
fi continuată, dar pe noi ne intere
sează primele două stiluri, cel sovie- 
itic —• pentru că este mai eficace — 
•și cel subtil, pentru că este practicat 
de jucătorii noștri, este spectaculos 
dar... ineficace.

La noi a fost adoptat acest stil de 
Joc pornind de Ia calitățile jucătorilor 
și caracteristicile de joc ale echipelor 
fruntașe. Dar, în ultimii ani, ne-am 
putut convinge că obținerea unor per
formanțe înalte în baschet se reah- 
xează în special de către cei caTe au 
adoptat jocul în forță — creația școlii 
sovietice de baschet.

Cu acest stil de joc au obținut bas- 
chetbaliștii sovietici excepționale per
formanțe la recentele campionate mon
diale ; cu un astfel de joc au cucerit 
sportivii de la S. K. Riga „Cupa cam
pionilor europeni", iar cei bulgari au 
ajuns pînă în finală; numai ftjacti- 
«înd un astfel de joc au reyșit bas
chetbalistele bulgare să devină cam
pioane ale Europei.

Dar care este conținutul baschetului 
Tn forță ? Răspunsul este simplu : 
UN JOC RAPID, PRECIS, VIGUROS, 
SIGUR ȘI EXTREM DE EFICACE.

In nici un caz nu poate fi vorba de 
tin joc brutal și lipsit de spectaculozi
tate.

Jocul în forță este un joe colectiv, 
bazat pe o pregătire fizică superioară, 
care în apărare se călăuzește după for
mele active ale apărării „om Ia om", 
Iar în ultimul timp a „presingului", 
pe lupta energică în urmărirea la pa
nou a mingii, intrarea în posesia ba
lonului și declanșarea imediartă a con
traatacului — sau trecerea extraordinar 
de repede din apărare în atac.

In atac se aruncă mult la coș da
torită procentajului ridicat al recupe
rărilor și se atacă cu combinații «șjrn- 
ple și eficace de 2—3 jucători. Pătftin-

Turneul final feminin un succes al

• Progrese în orientarea tactică 
mare diferență de valoare între

In timp ce handbalistele de la Ceta
tea Bucur trăiesc bucttiria victoriei 
care le-a adus titlul de campioană, 
iar cele de Ia Olimpia așteaptă... re
vanșa, discuțiile pe marginea primului 
■campionat republican feminin de hand
bal în 7 continuă—deosdiit de pasio
nante — în rînidurile tehnicienilor, ju
cătoarelor și spectatorilor preze-nți la 
finale. Firește, sînt multe păreri care 
mu coincid (intervine și... simpatia pen
tru o echipă sau alta), dar ou cîteva 
lucruri se pare că toată lumea este 
'de acord: TURNEUL FINAL A CONSTI
TUIT UN VERITABIL SUCCES AL 
HANDBALULUI FEMININ ÎN 7 ȘI 
CA EL A MARCAT UN EVIDENT PRO
GRES AL FORMAȚIILOR FRUNTA
ȘE. De asemenea, se pot spune multe 
lucruri frumoase despre comportarea 
echipei campioane care a depășit pu
ternica formație Olimpia București, 
Intr-un joc dificil și entuziasmant ca 
desfășurare. Practicînd același joc de 
un bun nivel tehnic, spectaculos dar ine
ficace (n-au atacat mereu poarta, au 
făcut exces de pase și dribling și au 
fost destul de reținute), jucătoarele 
de la Olimpia au trebuit să se mulțu- 
inească cu locul II. In grupa echipelor 
«u o valoare superioară s-a încadrat 
de la primul joc și echipa Tractorul 
din Orașul Stalin care se anunță un 
Adversar deosebit de periculos într-o 
Uiitoare confruntare. In rest, .ectțipe dg

jocul în forță

derile jucătorilor din cîmp și acțiunile 
pivoților sînt sigure, energice, iar în 
cazul unei jenări din partea apără
torilor în momentul acțiunii pe coș, 
se obține și coș și fault.

Omogenitatea echipei este un lucru 
sigur, bazat pe menținerea unui ritm 
susținut, generat de voință, dîrzenie 
și combativitate. Pentru practicarea 
acestui stil de joc este necesar ca re
zervele să fie de valoarea primilor 5 
jucători.

Echipele noastre, atît cele mascu
line cit și cele feminine, pot practica 
acest stil modern. Dar pentru obți
nerea unui joc viguros, energic, sim

plu, sigur și efica
ce, este necesar ca 
toți antrenorii noș
tri să înțeleagă ca 
trebuie să munceas
că mai mult pentru 

asigurarea unei pregătiri multilate
rale la un nivel superior, pentru dez 
voltarea calităților morale și de voin
ță — dîrzenie, a spiritului de luptă 
etc. înșiși jucătorii sînt datori ca pe 
baza unor programe individuale să-șl 
perfecționeze pregătirea, să lucreze 
pentru dezvoltarea calităților de bază: 
viteză, îndemînare, forță, rezistență 
și detentă.

Și în baschetul nostru există exem 
ple de echipe sau jucători care ar putea 
adopta jocul în forță. Este cazul echi 
pei Dinamo Tg. Mureș și al jucători
lor Nedef și Nosievici (ultimul însă, 
exagerează prin comiterea greșelilor 
personale în atac, iar amîndoi prezintă 
tendința spre jocul individualist). Din 
nefericire, aceste exemple sînt puține.

Desigur că și arbitrii noștri își pot 
aduce contribuția la crearea și perfec
ționarea stilului de joc în forță, partea 
lor de contribuție fiind totuși mal 
mică. Personal consider că nivelul ac
tual al arbitrajului de la noi, în com
parație cu cel practicat pe scară inter
națională, este bun. La noi se arbi
trează în „spiritul regulamentului". 
E drept însă că există unele tendințe 
de exagerare în aprecierea greșelilor 
personale, a smulgerilor balonului sau 
a „capacelor". Nu în toate situațiile 
orice contact personal trebuie consi
derat ca o greșeală personală. Dar 
în această privință sîr.t convins că-șt 
vor spune părerea și arbitrii.

Rolul hotărîtor în adoptarea stilu
lui de joc în forță îl au însă antreno
rii și jucătorii. Prin atenția și impor
tanța pe care o vor acorda acestei 
probleme, prin introducerea cît mai 
rapidă a acestui stil de joc, prin pro
movarea lui cu curaj, își vor aduce 
importanta lor contribuție la obținerea 
succeselor așteptate.

OCTAV DIMITR1U 
antrenor federali

• ...»l In pregătirea tehnică • Prea 
echipe • Despre... neparticipări •

valoare medie din rîndul cărora evi
dențiem Clubul sportiv școlar Timi
șoara, o formație tînără dar ou multa 
putere de luptă.

Dacă. în general, Ee pot face cons
tatări îmbucurătoare în ceea ce pri
vește concepția tactică, pregătirea 
tehnică și omogenitatea echipelor, 
trebuie subliniate însă și cîteva lip- 
sjitri caracteristice tuturor echipelor 
finaliste. Mai trebuie mult de lucrat 
pentru însușirea procedeelor specifice 
handbalului; în 7, pentru a perfec
ționa în special procedeele de arun-

A ffppesca (Linamp) g tras tq poartă dinfa-o poziție caracteristică

1

Pentru cei care au urmărit evoluția 
participanților la „Cupa Tineretului", 
succesul reprezentanților R. P. Romî- 
ne eile. cît se poate de firesc și el 
s-a întrezărit încă din timpul antrena
mentelor de acomodare. Reprezentanții 
tinerei generații a schiului romînesc 
au arătat că posedă acum elementele 
tehnicii moderne, că au înregistrat un 
mare progres în această privință. S-a 
văzut acest lucru în special în pro
bele de slalom uriaș și slalom spe
cial, Î11 care tehnica de coborîre are 
un cuvînt greu de spus. Gh. Bălan, cîș- 
tigătorul acestor probe, Kurt Gohn și 
Cornel Tăbăraș au fost oamenii de 
bază ai echipei noastre. Horst Hanich, 
cîștigătoriil probei de coborîre, Mihai 
Bucur, Nictilae Iovici, Petre Clinei, 
Ion Vintilă, Ion Zangor, Adrian Bătu- 
șaru au avut și ei o comportare me
ritorie» arătînd o formă bună' și cla- 
sîndu-se pe locuri fruntașe. Ceea ce 
trebuie subliniat însă în mod deose
bit este maniera în care schiorii ro- 
mîni au parcurs dificilele trasee ale 
celor trei probe. Siguri pe ei, folosind 
fiecaire avantaj oferit de pîrtie, con- 
curenții români au arătat că au mun
cit cu rîvnă și cu spor, înregistrînd 
un evident salt calitativ. Comportarea 
lor a..fost remarcată, de altfel, de an
trenorii și concurenții oaspeți,

Nu trebuie să trecem însă ort ve
derea o greșeală comisă de trei dintre 
cei mai buni schiori care ne-au repre
zentat țara la „Cupa Tineretului": Gh. 
Bălan, Cornel Tăbăraș și Kurt Gohn, 
In ciuda repetatelor sfaturi date de 
antrenorii Ion Coliban și Marin Mi-

0 măsură mult așteptată:

locuri numerotate

în sala Floreasca

Cundaștem afliicnța de public pe 
care o trăiește sala Floreasca in zilele 
marilor competiții sportive. O cunoaș
tem și ne bucurăm, ea fiind semnul 
marii pasiuni. pentru sport a bucureș- 
tenilor. Totuși, s-a intiniplat nu o dată 
ca din cauza aglomerației, și mai ales 
a continuului du-te-vino, vizionarea 
spectacolelor de sport să nu se poată 
face în cele mai bune condițiuni in 
sala Floreasca

Punind in practică o propunere veni
tă din rîndul spectatorilor, I.E.B.S.-ul 
a luat o măsură demnă de toată lauda. 
La meciul C.C.A. — Horwed din ca
drul „Cupei campionilor europeni" la 
baschet, locurile din sala Flo
reasca vor fi numerotate, astfel că fie
care spectator va ocupa locul indicat 
pe bilet. începutul este promițător și 
considerăm util oa inițiativa să fie ex
tinsă și la marile noastre terenuri de 
sport. Stadionul 2.3 August, Stadionul 
Republicii etc.

Nu ne îndoim că spectatorii 
din sala Floreasca vor înțelege 
această măsură luată in favoarea lor 
și vor asigura îndeplinirea ei.

care la poartă, în prezent foarte, sim
ple și lipsite de variație. Fără îndo
ială, 'ariSste lipsuri se resfrîng direct 
și în jocul pivoților a căror „angajare" 
devine dificilă. Cu unele excepții, con
traatacurile continuă să fie executate 
defectuos.

Mulțumiți de comportarea echipelor 
participante la turneul final, nu pu
tem trece totuși cu vederea absența 
unor echipe de certă valoare care' ar 
fi dat o contribuție importantă la creș
terea calitativă a jocurilor disputate. 
Este vorba de echipa C.U.S. B. (cate nu 
s-a mai prezentat la baraj) și de for
mația Știința Timișoara (cîștigătoa- 
rea eta-pei regionale). Mai gravă ni Se 
pare abs-ența echipei sibiene Flamura 
roșie care — după începerea finalelor 

ciuleșcu în seara dinaintea cursei șl 
înaintea startului, aceștia s-au lansat 
într-o întrecere între ei, fără a ține 
seama de interesele echipei (după 

cum se știe, în „Cupa Tineretului" au 
fost alcătuite și clasamente pe repre
zentative de țări). In loc să meargă 
prudent, așa cum impunea starea pîr
tiei Lupului, înghețată, ei au „mers" 
la mare risc, în plină viteză, chiar în

Horst Hanich a avut o frumoasă comportare in Cupa Tineretului, 
tigînd proba de coborîre șl clasîndu-se pe locuri fruntașe la slalom special 
și slalom uriaș.
porțiuni care necesitau frînări sau care 
precedau porți dificil de luat. Urma
rea a fost că Bălan a căzut și a aban
donat la „S“-ul mare, Cornel Tăbă
raș, neatent, a căzut peste un hop 
în fața cabanei Postăvar și a aban
donat, iar Kurt Gohn a pierdut o 
poartă și a fost descalificat. Toate 
acestea s-au petrecut numai și nu
mai din cauza lipsei de disciplină de 
care au dat dovadă acești schiori. In
succesul lor în proba de coborîre tre
buie să constituie însă pentru ei, ca 
și pentru ceilalți schiori, un prilej de 
învățătură, pentru ca pe viitor să țină 
seama de sfaturile antrenorilor, să

CrnislaWN îmhachrâioare flupă înirewile * hol
Pe drept cuvînt se poate spune des

pre întrecerile de bob desfășurate săp- 
tămîna trecută la Poiana Stalin că au 
constituit o piatră de încercare pen
tru acest sport. Intr-adevăr, după o 
întrerupere de 3 ani (ultimele con
cursuri au avut loc în 1955) era greu 
de presupus că la startul disputelor 
vor fi adunate echipaje care să cores-' 
pundă și ca număr și ca valoare. Și 
totuși, atît în „Cupa Federației" cît 
și în campionatele republicane, numă- 
nul participanților a fost mai mult 
decît satisfăcător, iar pregătirea teh
nică și tactică a boberildr s-a dove
dit la înălțime. La aceste concursuri 
au luat startul 12 echipaje alcătuite 
din boberi consacrați. In plus, la în
trecerile rezervate începătorilor s-au 
prezentat peste 20 de concurenți.

Boberii consacrați au dovedit că 

— a anunțat că nu poate, participa din 
lipsă de... fonduri. Această motivrre 
nu este plauzibilă. Cu adresa din 
8.1.1959, asociația Flamura roșie Si
biu solicita F.R.H. delegarea unui ar
bitru din... București, angajind-u-se să 
suporte cheltuielile. S.ă amintim și

In jocmri’e din cadrul eampionatu 
lui. echipa campioană Cetatea Bucur 
antrenată de C. Popescu — a fo
losit următoarele jucătoare: Liliana 
Borcen, Ileana Cazam — Elena Roșu, 
Lucii Teodor. Aurora Popescu, MAr- 
ga Nițoiu, Victorița Dumitrescu Ma
ria Jippa. Ella Ticu, Antoanetâ Va- 
slle, Maria Gliițâ.

faptul că la etapa regională de la 
Orașul Stalin, echipa Flamura roșie 
Sibiu a venit cu... două zile mai de
vreme. Atunci cum s-au găsit fon
duri? O întrebare Ia care așteptăm 
răspuns I — d. g. —
ASTAZI: primele jocuri ale turneu

lui final masculin
Sala Floreasca găzduiește, începînd 

de astăzi, partidele din cadrul turne
ului final al campionatului republican 
masculin de handbal în 7. Programul 
primelor două ziile de întreceri este 
următorul : MARȚI ora 16.00: Dina
mo Orașul Stalin — Reedita Dom
nești (seria Il-a); 17.15: Chimia Fă
găraș — Dinamo Tg. Mureș (seria 
l-a) 18,30: Dinamo București — Teh- 
nometal Timișoara (seria I-a) 19,45: 
Știința Timișoara — Rapid București 
(seria a Il-a). MIERCURI, ora 16.00: 
Știința Timișoara — Recolta Domnești 
(seria a Il-a); 17,15: Dinamo Bucu
rești — Dinamo Tg. Mureș (seria 
I-a); 18,30: Chimia Făgăr.aș — Teh- 
nometal Timișoara (seria I-a); 19,45: 
Rapid București — Dinamo Orașul 
Stailin (seria a Il-a), 

gîndeascâ în timpul cursei și să ni 
se lanseze în viteză maximă pe pîr 
tii atît de dificile cum e pîrtia Lupu 
lui.

Și acum, cîteva cuvinte despre sta 
rea pîrtiilor. Pîrtia Sulinarului, pîr 
tia din Kantzer și pîrtia Lupului s-a 
prezentat într-o stare excepțională pet 
mițînd tuturor concurențiior, indiferet 
de numărul de start,’să concureze î 

condqîî egale. Considerăm însă că est 
absolut necesară lărgirea pîrtieâ Lupți 
lui în unele porțiuni cu mare încli 
nație, care lansează pe schiori în vi 
teză neobișnuit de mare. Însuși re 
guHamentul Federației Internaționalii 
de Schi prevede ca o .pîrtie de cobo 
rîre să nu aibă în nici o parte o lăi 
gime mai mică de 20 de m. Or. pîr 
tia Lupului, în porțiunea di te. 
poieniței Cristianului, la ,,ca>„„dă’ 
sau la drumul albastru, are 12, !' 
sau chiar 8 m lățime neregula 
mentiară care nu asigură securitate; 
schiorului aflat în plină viteză.

D. STANCULESCU

pentru însușirea procedeelor specific» 
tradiția puternică a acestui sport n> 
s-a pierdut. Boberii au știut să a?ac 
judicios fiecare viraj, au frînat doa 
atunci cînd era absolut necesar, par 
curgînd cei 1.485 m ai pîrtiei (cu 1 
viraje) în timpuri excelente. Recordu 
de 1:12.65 la bob de 2 și cel d 
1:09.35 la bob de 4 (ambele deținut 
de echipajele C.C.A.) dau medii orar 
excepționale: 75 și respectiv 80 kr. 
la oră. Semnificativ este și cel mia 
bun timp înregistrat în coborîrile în 
cepătorilor: 1:20.90 (Carpați Smaia) 
începătorii au arătat, în gen» c. 
au calitățile necesare pentru a «.even 
boberi de valoare, care să facă s. 
crească nodurile fruntașilor accstu 
sport.

Nu putem încheia aceste rîndtir 
înainte de a aminti despre starea ex 
cepțională a pîrtiei, care a fost ame 
najată de I.E.B.S. sub conducerea ar 
hitectului loan Nanu. sprijinit î.n pro 
blemele tehnice de boberii de Suste 
și H. Ene. Zidul de gheață întărit c; 
betonul a permis boberilor să parcur 
gă traseul în cele mai bune condiții 
ușurîndu-le- în mod evident, mane 
vrarea bobului. In plus, datorită soli 
dității pîrtiei, boberii vor putea fac» 
antrenamente și vor participa la con- 
cursuri vreme mai îndelungată.

Carpafi Sinaia a cucerit 
„Cupa 16 Februarie ia bob

POIANA STALIN, 15 (prin telefon). 
Concursul de bob organizat de comi
sia de schi-bob a regiunii Stailin în 
cinstea zilei de 16 Februarie, s-a bu
curat de un frumos succes.

Au participat 8 echipaje, care s-au 
întrecut cu multă dîrzenie pentru a 
realiza performanțe cît mai apropiate 
de baremul de 1:20.0 (în fiecare man
șă). „Cupa 16 Februarie" a fost cu
cerită de echipa asociației sportive 
Carpați Sinaia (I. Panțuru — O. Pe
trescu), care a totalizat în cele două 
manșe 2:40.50. Urmează în clasament:
2. Steagul Roșu Orașul Stalin I (F. 
Beldica — O. Ocălrescu) 2:40.52 ; 3. 
Voința București (St. Turea — Gh. 
Bonea) 2:39.31 ; 4. Progresul Sinaia 
(R. Oancea — Al. Gătej) 2:42.50; 
5. I.C.F. București (C. Vizi- 
reanu — M. Dumitrescu) 2:42.86 ; 6.
I.M.S.  Roman (Gh. Mafiei — Gh. 
Brăeșteanu) 2:44.67 ; 7. Steagul Roșu 
Orașul Stalin II (E. Trutea — N. Fo- 
dor) 2:44.87; 8. Combinatul sportiv 
Poiana Stalin (I. Arpad — Gh. Voi- 
cu) 3:13.41.

GPIUA —. »csrkrp.crw-xruLml'



De pe terenurile ele fotbal ••• Noutăți in legătură cu desfășurarea
(Urmare din pag. 1) VEȘTI DE LA JIUL

— Sînt mulțumit de stadiul atins 
ta capitolul fizic și tehnic. Din punct 
de vedere tactic, mai am timp să asi
gur echipei pregătirea necesară. 
Deocamdată mă ocup de aducerea la 
același nivel de pregătire a jucători
lor Bădulescu, Dridea, Marin Marcel 
și Topșa, care sînt în urma celorlalți. 
O altă problemă o constituie terenul. 
La Ploești, terenurile sînt înghețate 
și nu le putem folosi. Jucăm în alte 
părți și de aceea poate vom renunța 
și la întîlnirea cu Steagul roșu, pro
gramată la Ploești.

Echipa din Fetroșani a făcut pînă 
în prezent peste 25 de antrenamente, 
printre care două' jocuri de verificare 
cu Dacia Orăștie (4—0) și Corvinul 
Hunedoara (2—1). Miercuri Jiul joacă 
la Hunedoara cu Progresul București, 
la 22 februarie la Timișoara cu Știința, 
și la 1 martie la Lupeni cu Minerul. 
Meciul de Cupă cu Aurul Brad va 
avea loc la 8 martie la Deva. La an
trenamente participă întregul' lot 
cu excepția jucătorilor Panait și Dula 
(ambii avînd examene în ultimul an 
la Institutul de Mine), Nertea și 
Farkaș (aceștia urmînd tratamente 
medicale).

Pînă la reînceperea campionatului 
vor mai fi meciuri- de verificare. Echi
pele noastre de fotbal ar trebui să se 
gîndească să dea acestor meciuri ade
văratul lor .conținut. Cît despre rezul- 

tîrziu în 
adevăratul 
de verifi-

tat... comportarea de mai 
campionat va fi singurul și 
rezultat al acestor meciuri 
care.

Jc. B.

Din lumea 
boxului

MECIURILE DE VERIFICARE Șl ROSTUL LOR

Este bine că meciurile de verificare 
pe care le susțin echipele noastre de 
fotbal în vederea reluării campionatu
lui sînt publice. Este bina și pentru... 
spectatori — mai ales că multora li 
se pare că vacanța de iarnă durează 
o veșnicie1 — și, desigur, este foarte 
bine pentru echipele care se antre
nează, prezența publicului stimulîndu-le 
să joace cît mai bine, să ofere un 
spectacol cît mai plăcut.

Rostul acestor meciuri de verificare 
nu este însă să îmbogățească palma
resul echipelor respective cu noi vic
torii, ci să dea prilej fotbaliștilor noș
tri, ca în condiții aproape asemănă
toare partidelor pe care le vor juca 
în curînd, în cadrul campionatului, să 
exerseze cît mai multe scheme tacti
ce, să-și pună la punct pregătirea

fizică, să ajungă Ia o cît mai bună 
sudură cu colegii lor de echipă.

Se pare însă că echipele noastre 
uită, uneori, acest lucru. Lăsîndu-se 
antrenate de „galeria1* suporterilor, ele 
ajung să se intereseze mai puțin de 
rezultatele practice ale meciului lor 
de verificare și mai mult de rezultatul 
de pe... tabela de afișaj. Nu cumva 
să se afle a doua zi, din „Sportul 
popular" că meciul de verificare pe 
care l-a susținut echipa lor cu echipa 
Y s-a terminat cu 2-1 în favoarea a- 
cestei echipe 1 Astfel de momente au 
putut fi sezisate și în meciul dintre 
Rapid și Dinamo Ober, iar replica 
unui spectator șugubăț adresată jucă
torilor rapidiști — „Ați cîștigat două 
puncte. Acum trageți de timp!“, ilus
tra tocmai acest aspect pe care îl 
luase jocul în repriza a doua.

O traversare de iarnă

încep competițiile de iarnă 
ale alpiniștilor

La sfîrșitul acestei săptămîni, de 
la cabanele Pietrile, Buta, Baleia și 
Gura Zlata din munții Retezat se va 
da startul în cele mai importante 
competiții de iarnă ale alpiniștilor 
noștri: CONCURSUL REPUBLICAN 
la care participă maeștrii sportului, 
sportivi de categoria I și invitați, pre
cum și ALP1NTADA pentru sportivii 
cu o pregătire mijlocie.

După cum se știe, întrecerea care 
începe peste cîteva zile formează etapa 
a Il-a a Concursului republican și a 
Alpiniădei. Prima etapă a avut loc 
în Vara anului trecut.

La concursul republican de alpinism 
participă 7 echipe și anume : Dinamo, 
I.T.B., Metalul, Torpedo, Voința, 
C.C.A. și Steaua roșie Sibiu. Traseul 
este un circuit care trece prin masi
vul Țarcul, prin Retezatul Mic, Rete
zatul Mare și Oslea, atingînd aproape 
300 km, lungime. Concursul republi
can cuprinde 4 etape. Fiecare echipă 
va pleca de la cîte una din cele 4 ca
bane enumerate mai sus, în așa fel 
încît să nu se întîlnească pe drum. 
Astfel, conform tragerii la sorți, star

tul se va da în felul următor : echipa 
Dinamo va pleca de la cabana Gura 
Zlata spre cabana Pietrile, I.T.B. de 
la Pietrile spre Gura Ziata, Metalul 
de la Buta spre Baleia, Torpedo: Ba
leia—Pietrile, Voința : Gura Zlata— 
Buta, C.C.A.: Pietrile—Baleia, Steaua 
roșie Sibiu de la Buta spre Gura 
Zlata.

„Alpiniada" aduce la start 5 echipe : 
Betonul Bicaz, Spartac București, 
Metalul II Buc., Constructorul Buș
teni, Locomotiva Grivița Roșie Bucii, 
rești.

Așa cum am fost informați, cabana 
Gura Apei este punct de control obli
gatoriu pentru echipele participante 
la concursul republican. Echipele sînt 
alcătuite din cîte trei sportivi și o re
zervă, care poate fi schimbată numai 
la punctele de etapă.

După cum se vede, concursul este 
foarte dificil atît datorită durității 
traseului, cît și lungimii lui. Să dăm 
un singur exemplu: după calculele 
preliminare distanța dintre cabanele 
Gura Zlata și Buta nu va putea fi 
acoperită mai repede de 6 zile.

C.C.A. a cîștigat „Cupa 16 Februarie44
Ia ciclocros

Ieri s-a desfășurat în Capitală prima 
competiție de ciclism din acest sezon: 
ciclocrosui dotat cu „Cupa 16 Februa
rie". întrecerea a fost organizată de 
consiliul raional U.C.F.S. Tudor Vla- 
dimireseu și s a desfășurat în împre
jurimile stadionului „23 August". La 
startul concursului s-au aliniat peste 
60 de alergători, printre care o serie 
de cicliști cu experiență ca P. Soltuz, 
V. Dobreșcu, C. Dumitrescu, Al. Mi- 
troi, N. Stepanian, C. Baciu ș.a. în
trecerea a oferit numeroase faze dina
mice. La qvansați lupta s-a dat per
manent între C. Baciu și P.ugen Mi- 
hăilă — revelația concursului — se

condați de D. Rotaru și P. Soltuz. Pe 
ultima parte a cursei C. Baciu s-a 
distanțat și a cucerit pe merit pri
mul loc.

Rezultatele tehnice. Avansați: 1. C. 
Baciu (C.C.A.): 2. E. Mihăilă (Vic
toria): 3. D. Rotaru (C.C.A.): 4. P. 
Soltuz (Dinamo): 5. D. Munteanu 
(Victoria); Cat. III .$« neclasificați: 
1. P. Mi'roi (Recolta). Juniori 15-17 
ani: 1. H. Chelaidite (Victoria). lu- 
niori 17-19 ani: 1. N. Chiniacescu 
(Recolta). „Cupa 16 Februarie" a re
venit echipei C.C.A. urmata de Vic
toria și Recolta.

V. I0NESCU - corespondent

va® Secția de box a clubului C.C.A. 
organiza simbătă 21 februarie o inte
resantă reuniune pugilistică in cinstea 
Zilei Armatei Sovietice. Militarii vor 
invita la această reuniune o serie din
tre cei mai buni boxeri din țară la ora 
actuală.

• Boxerii de la Metalul M.I.G. au 
în proiect un turneu de trei meciuri 
în R.D.G., în organizarea Sport-Clu- 
bului din Magdeburg, în compania că
ruia urmează să aibă loc primul for 
meci la 5 mai la Magdeburg. Se aș
teaptă confirmarea torului de speciali
tate din R.D.G. In revanșă, Metalul 
M.I.G. va invita formația Sport Olub 
Magdeburg în țara noastră pentru un 
turneu de trei înitîlniri între 26 sep
tembrie și 3 octombrie.
• In prezent, o parte dintre antre

norii bucureșteni de box printre care 
Ion Popa, Lucian Popescu, Constantin 
Cionoiu, Constantin Nour, Gh. Axioti, 
Florea Costin, Ion Chiriac, Sandu 
Ion, Stoian Iordan — participă la un 
ciclu de lecții teoretice și practice in 
vederea unificării metodelor de pre
dare in tehnica boxului.

celei de a Xll-a ediții a „Cursei Păcii
din Europa „Cursacicliștii

devenit de mult cea mai im- 
întrecere internațională ama- 
lung kilometraj. Amploarea

Pentru 
Păcii" a 
portantă 
toare de 
acestei mari competiții sportive,'valoa
rea formațiilor care se întîlnesc cu pri
lejul fiecărei ediții și organizarea ire
proșabilă au făcut ca participarea la 
„Cursa Păcii" să devină un punct de 
onoare, un țel pentru fiecare rutier 
amator. Anul acesta se va desfășura 
o nouă ediție a acestei tradiționale 
competiții cicliste. Pentru a afla unele 
amănunte în legătură cu această cursă 
ne-am adresat antrenorului federal de 
ciclism, prof. N. Oțeleanu. Iată cîtcva 
din informațiile pe care le-am primit.

• A Xll-a ediție a „Cursei Păcii" 
este organizată — ca și edițiile pre
cedente — de ziarele „Neues Deuts
chland", „Trybuna Ludu" și ■ „Rude 
Pravo". La organizarea competițiilor 
își dau sprijinul și federațiile de spe
cialitate din țările respective.

• Ediția din acest an începe la 2 
mai. De data aceasta plecarea se va 
da din Berlin, urmînd ca participanții 
să străbată apoi un traseu împărțit în 
13 etape. Traseul străbate teritoriile 
R. D. Germane, R. Cehoslovace și R.P. 
Polone. Itinerariul este următorul: eta
pa I — în jurul Berlinului (115 km); 
etapa a Il-a: Berlin — Alagdeburg 
(160 km); etapa a IlI-a: Magdeburg 
— Leipzig (150 km); etapa a IV-a: 
Leipzig — Karl Marx Stadt (183 km); 
etapa a V-<a: Karl Marx Stadt — Kar
lovy Vary (137 km); etapa a Vl-a: 
Karlovy Vary — Praga (175 km); 
etapa a Vll-a: Praga — Brno (220 
km); etapa a VIII-a: Brno — Gottwal- 
dov (131 km); etapa a IX-a: Gottwal-

Unde poate duce îngăduința 
în arbitraj la hochei pe gheață

ultima parte a meciului de ho- 
C.C.A. — Progresul Gheorghieni 
fost dat să asistăm la un spec-

In 
chei 
ne-a 
tacol dintre cele mai urîte, spectacol 
provocat în primul rînd de arbitrajul 
necorespunzător prestat de W. Welther 
și A. Kiss și, în al doilea rînd, de 
comportarea total nesportivă a jucă
torilor de la Gheorghieni. Incitați de 
o parte din spectatori — dintre care 
mulți sînt necunoscători ai regulamen
tului jocului de hochei pe gheață — 
hocheiștii de la Progresul s-au dedat 
la brutalități care nu au nimic comun 
cu hocheiul. Lucrurile au culminat 
cînd Măzgăreanu (C.C.A.) a dat un 
bodicec neregulamentar (la mantinelă) 
lui Csaka II (Progresul). Drept ur
mare jucătorii de la Progresul au tă- 
bărît pe el, lovindu-1 cu pumnii. Cine 
credeți că se găsea în fruntea lor ? 
Varadi 11 Da, da nu vă mirați. Chiar 
portarul echipei Progresul, care uitînd 
că se află pe un teren de sport și-a 
părăsit poarta și s-a repezit tocmai 
în partea cealaltă, a patinoarului, unde 
s-a comportat ca un huligan.

Faptele petrecute cu ocazia acestui 
meci trebuia să ne dea serios de gîn- 
dit. Hocheiul pe gheață este un joc 
sportiv care poate fi jucat tare, bărfe- 
tește. Să nu uităm însă că folosirea

• Concursul Pronosport nr. 8 eta
pa din 22 februarie programează 8 
întîlniri din cadrul campionatului ita
lian și 4 meciuri din Cupa Franței.

I. Milan — Sampdoria (camp, ita
lian). Milan s-a instalat din nou în 
fruntea clasament ului după victoria 
de duminică, .lucind acasă pronosti
cul acestei întîlniri nu poate fi decît: 
1 solist. ■

II. Udinese — Lazio (camp, ita
lian). Un joc important pentru gazde, 
dacă avem în vedere situația lor în 
clasament. Nu trebuie să uităm că 
Lazio știe să joace în deplasare și 
poaite furniza oricînd o surpriză. Pro
nostic : 1 si 2.

III. Napoli — Juventus (camp, ita
lian). Intîlnire deosebit de importantă 
pentru oaspeți care se apropie tot 
mai mult de lider. Fără îndoială că 
vor depune toate eforturile pentru 
adjudecarea victoriei. Pronostic: 2.

IV. Genoa — Lanerossi (camp, ita
lian). După cîteva eșecuri înregistrate 
atît pe teren propriu cît și în de
plasare gazdele vor căuta să se rea
biliteze în fața propriilor suporteri, 
mai ales că Lanerossi este vulnera
bilă în deplasare. Pronostic: 1.

V. Spăl — lntemazicnale (camp, 
italian). După înfrîngerea de dumi
nică, gazdele vor căuta neapărat să 
cîștige cele 2 puncte în dauna lui 
Internazionaile. Oaspeții se află pe 
locul III în clasament și asaltează 
poziția deținută de Milan. Pronostic: 
1 și 2.

VI. Roma — Bologna (camp, ita
lian). De la începutul anului Roma 
n-a mai înregistrat nici o victorie.

■ ■■

forței nu trebuie 
loc de rănire a 
cheiul pe gheață pot fi dafe bodi- 
cecuri dar nu așa cum l-a dat Măzgă- 
reanu, poți folosi crosa pentru a juca 
pucul și nici de cum pentru a lovi 
adversarii așa cum a făcut permanent 
Burian (Progresul), poți să-ți mar- 
chezi adversarul cu corpul, să lupți 
pentru puc folosind forța fizică, dar 
nu să lovești cu patina, cum fac cu 
regularitate Burian, Fodor sau Bene- 
dek de la Progresul și cu piciorul, cum 
obișnuiește Ionescu de la C.C.A.

Noi socotim că principalii vinovați 
de faptul că în hocheiul nostru mai 
apar asemenea manifestări urîte sînt 
arbitrii. Ei trec foarte ușor cu vede
rea neregularitățile comise de jucători, 
permițînd ca partidele să capete o 
notă dură, uneori periculoasă pentru 
integritatea corporală a jucătorilor. 
Ce exemplu mai concludent poate fi 
dat în această privință decît cel oferit 
de W. Welther și Ă. Kiss ? Ei nici 
măcar nu l-au sancționat pe Varadi I 
pentru comportarea tui huliganică...

Federația de specialitate are datoria 
de a sancționa cu asprime, atît pe ju
cătorii vinovați, cît și pe cei doi ar
bitri.

să constituie un mij- 
adversarului. In ho-

pronosport
Credem că acum este mbmenful cînd 
va învinge, mai ales că joacă pe te
ren propriu, iar oaspeții nu au cîștigat 
nici un meci în deplasare. Prono
stic : 1.

VII. Torino — Bari (camp, ita
lian). Dacă vor învinge duminică, 
gazdele mai păstrează șanse (ce-i 
drept prea puține) de a putea scăpa 
de retrogradare. In schimb oaspeții 
au reușit în ultimele etape să acu
muleze puncte prețioase dispunînd 
chiar și în deplasare. Pronostic: 1 
Și 2.

VIII. Padova — Alessandria (camp, 
italian). In ultima etapă gazdele au 
fost învinse. Oaspeții au o situație 
destul de critică și pot furniza o sur
priză. Pronostic: 1 și 2.

IX. Lyon — Reims (Cupa Franței). 
Intlîlnirea se desfășoară la Qran. Un 
joc deschis în care prima șansă o 
acordăm lui Reims devenită specia
listă în această competiție. Prono
stic : 2.

X. Sedan — Toulouse (Cupa Fran
ței). Locul de disputare: Bordeaux. 
In perspectivă un joc echilibrat în 
care Toulouse poate obține victorie. 
Nu este exclus ca la acest meci să*  
înregistrăm și un meci nul. Prono
stic : 2 și X.

XI. Troyes — Rennes (Cupa Fran
ței). Meciul se desfășoară în locali
tatea Le Mans. Avînd în vedere fap

dov — Ostrava (140 km); etapa a 
X-a: Ostrava — Kracovia (175 km); 
etapa a XI-a: Kracovia — Katovîce 
(130 km); etapa a Xll-a: Katovice — 
Lodz (175 km); etapa a XlII-a: Lodz 
— Varșovia (135 km). Cele 13 etape 
însumează 2033 km. Plecarea și sosi
rea în prima etapă vor avea loc pe 
stadionul „Walter Ulbricht".

• Cicliștii vor beneficia de două 
zile de odihnă pe care le vor petrece 
în localitățile Karl Marx Stadt (6 
mai) și Gottwaldov (11 mai).
• Regulamentul ediției pe acest an 

prevede disputarea a două semietape 
contra-cronometru : distanța Leipzig — 
Halle (din etapa a IV-a, Leipzig — 
Karl Alarx Stadt) și o porțiune din 
etapa a Xll-a, Katovic: — Lodz.

« Comisia de organizare a „Cursei 
Păcii" a admis ca la ediția a Xll-a 
să poată, participa într-o echipă de 6 
alergători cel mult trei rutieri din ca
tegoria independenți.

• Organizatorii asigură fiecărei e- 
chipe participante o mașină în care 
să fie transportați conducătorul echi
pei, antrenorul și mecanicul. De ase
menea, în noul regulament este pre
văzută premierea a 20 la sută dintre 
alergători (în ordinea clasamentului 
fiecărei etape).

• In fiecare țară (R. D. Germană, 
R. Cehoslovacă, R.' P. Polonă) echipele 
vor fi patronate de către uzine, orga
nizații sindicale și de tineret.

® Pentru participarea Ia a Xll-a 
ediție a „Cursei Păcii" au fost trans
mise invitații la peste 20 țări. Cu pri
lejul Congresului Uniunii Internaționale 
de Ciclism care a avut loc la Reims, 
delegații țărilor invitate au răspus în 
principiu favorabil, astfel că organiza
torii au certitudinea că la competiție 
vor participa cei mai buni alergători 
amatori din Europa. Printre națiunile 
invitate se află Uniunea Sovietică, 
R. P. Romînă, R. P. Bulgaria, R. P. 
Ungară, R.P.F. Iugoslavia, Olanda, 
Belgia, Anglia, Franța, Italia etc.

• A Xll-a ediție a „Cursei Păcii" 
se încheie la 16 mai, la Varșovia.

Școala de aviație sportiva 
la Constanța

Amatorii sporturilor aviatice din o- 
rașul și regiunea Constanța desfășoa
ră o vie activitate. In cadrul Consiliu
lui regional A.V.S.A.P. Constanța func
ționează o școală de aviație sportivă 
frecventată de 36 elevi, care își însu
șesc cunoștințele necesare zborului și 
construcției aparatelor de zbor ca: 
tehnologia materialelor, aerodinamica, 
meteorologia, tehnica pilotajului etc. 
Elevi ca Gheorghe Istrate muncitor în 
port, Marin Croitoru elev la S.N.M.C., 
Constantina Borozi elevă la școala 
medie nr. 2 și alții, fac cinste școlii. 
Ei se pregătesc cu atenție pentru par
ticiparea la probele practice. Aceasta 
la 15 aprilie, cînd elevii școlii precum 
și piloții planoriști brevetați vor face 
primele probe practice.

ION PETCULESCU — coresp.

tul că Rennes activează în categoria 
A iar Troyes în categoria B. prima 
șansă este de partea lui Rennes. Nu 
trebuie neglijate nici posibilitățile lui 
Troyes. Pronostic: 2 și 1.

XII. Racing — St. Etienne (Cupa 
Franței). Se pare că Racing este în 
revenire de formă și poaite obține 
victoria mai ales că întîlnirea se 
dispută la Paris. Pronostic: 1.

CONCURSUL PRONOEXPRES

• La ultimul concurs Pronoexpres 
participanții Colodin Vasile din Vii- 
șoara Rn. Turda și Borja Aron din 
Bolduțiu Rn. Turda au obținut cîte un 
premiu de categoria a Il-a în valoare 
de 100.000 lei. Și dumneavoastră pu
teți obține asemenea premii la 
concursul Pronoexpres nr. 7 care 
pornește cu un report de 250.000 lei 
la categoria I și 61.539 lei la cate
goria II-a.

Nu uitați! Astăzi este ultima li 
cînd mai puteți depune buletinele ta 
concursul Pronoexpres nr, 7 de 
miercuri 18 februarie.

® Premii mărite pentru marea masă 
a cîștigătorilor. Depuneți cît mai 
multe variante la acest concurs.

• Tragerea din umă a concursuini 
Pronoexpres nr. 7 va aveta loc mîine 
miercuri 18 februarie la ora 19 în 
sala din &tr. Doamnei nr. 2.

Rubrică redactată de I. S. I.oto-' 
Pronosport.
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Numai ultima repriză
Judecarea unui meci de box nu este 

o problemă simplă, la îndemîna tutu
ror celor care se pricep în ale spor
tului cu mănuși. Pentru aceasta se 
cere o aprofundare a regulamentului, 
o . veche experiență a ringului. Intr-a
devăr, într-o partidă strînsă, în care 
nu există un învingător detașat, arbi- 
trul-judecător este cel în măsură să 
facă departajarea. Criteriile ii sînt, 
desigur, puse la îndemîn.” de regula
ment, dar depinde în cea mai mare 
măsură de „ochiul" său competent 
dacă decizia va fi sau nu justă. Spre 
satisfacția numeroșilor amatori ai a- 
cestei discipline spor five, se poate 
spune că în cel' mai m_>ie cazuri ar
bitrii noștri judecători se descurcă

Pe urmele materia’elor publicate
■B MATERIALUL critic cu privire 

1? nracticile nesănătoase ale unor 
consiiu raionale și regionale U.C.F.S. 
de dezinforma organele superioare, 
a vizat și consiliul regional U.C.F.S. 
București. In răspunsul pe care l-am 
primit de la cei în cauză se recunoaș
te justețea celor semnalate. De altfel, 
din cauza umflării cifrelor de către 
unci'- consilii raionale și asociații 
sport've privind participarea la între
cerile Sp rtachiadei de iarnă în anul 
1957—1958. regiunea București a fost 
descalificată, ne mai contînd in clasa
mentul competiției. In urma criticii a- 
părute în ziar, j-au luat măsuri pen
tru evitarea uncr abateri de felul ce
lor r’e mai sus.

Astfei, pentru cunoașterea mai te- 
memică a situației te pe teren, con
siliul regional U.C.F.S. a repartizat 
întregul activ pe raioane. In felul a- 
cest; se arată în răspunsul trimis, se 
uă posibilitate instructorilor să aibă 
'■ontir itate în activitatea lor. G altă 
rr.ă-.ură menită să îmbunătățească 
munca, ’ fost aceea a întăririi activu
lui în îaioanele Urz'ceni, Dom ești, 
Brănești, Alexandria, Vidra. Vfdrfe ețc., 
• >de au fost promovate cadre oin'

■igăiite.
a „ARTICOLUL intitulat „Munca 

in colectiv, chezășia succeselor*  a fost 
larg dezbătut de întregia nostru ac-

CAMPIONATUL DE CALIFICARE 
PENTRU CATEG. B LA HOCHEI
CLXrj 15 (prin telefon). — Duminică 

scara a luat sfîrșit în localitate cam- 
p-onatul de alificare al categoriei B 
Ia hochei pe gheață; lată rezultatele 
ultimei r meciuri: A viatul T^ghin—Ra
pid Cluj 8-4; Ch’mia Tîrnăveni—Victo
ria București 5-1; Dinamo va—Ra
pid Cluj 5-4; Avîntul 1 .egh in—Chimia 
Tirnăveni 4-3; Chimia Tîrnăveni—Dina
mo St eava J-d*  Victorin "ucu rest l— A- 
vîrtul Reghin 3-1; Dinamo suceava- 
Victoria București 4 4; Chimia Tîrnă
veni—Rapid Cluj 10 1.

CLASAMENT*
Chimia T rnăveni 
Avîntul Reghin 
Victoria București 
Dinamo Suceava

1. 
2.
3.
4.
5. Rapid Cluj

Primele patru clasate 
campionatul cate oriei

4 3 0 1 21: 7 6
4 ie I 19:10 6 
4211 18:15 5
4 112 10:17 3
! 0 0 4 14:53 0 

s-au calific uft Sn
B.

R. FISCH,
corespondent regional

CONCURSUL ATLETIC REPUBLICAN 
DE SALĂ

.1
Sala Floneasca II din Capitală va găz

dui la sfîrșitul acestei săptămîni între
cerile din dri". concursului republican 
pentru seniori și senioare. L.a această 
tradition. :ă competiție, a atletismului 
r.ostru vo*  lua parte cei mai buni at- 
ieți ai ciucurilor și asociațiilor «sportive 
dir întreaga țară

CROSIP „i3 FEBRUARIE*
este -1-0 d11 !''r'-âtori repr-

majoritatea cluburi'or și aociațiilor; 
sportive din Capitală au o .. ne-, . 
pr'-na întrebare de cros din acest se
zon organizată le asociația P.T.T. și 
dotată cu „Cupa 16 Februarie". Iată 
cîteva din rezultatele înregistrate: se
niori: Dinu Cristea (Metalul M.I.G.), 
1. Hîră (Metalul M.I.G.). Fl. Vasile (Dj: 
sen.oaie: Georgeta Dumitrescu (Meta
lul M'.I.G.), Nina Eana 'Rapid); -.m- 
fira Voinea (Metalul M.I.G.); juniori: 
C. lancu (Progr). I. Popa (D), j. Po
pescu (D); junioare: Aurica Titirta 
(Constr.) Smarand 1 Gheorgne (Dl, Ma
rta Bataraica (Recolta). In cl samca- 
tu! pe echipe primele trei locuri au 
lost ocupa ,e de: Dinamo, Rapid șl Me 
talul MI.G. (NICOLAE B. NICCLAE 
eorespondd.it).

'"PA CONSTRUCTORUL" LA 
i'FNIS DE MASA

Clvbul ipprtiv Constrictorul organi- 
zc-.za sîmbatâ ș’ duminică în sah vio- 
reasc' întră 3 ■ ?i <* ......n»- r-
nis de mă ă do’at eu „Cupa Construe 
torn **,  r.a întreceri înt i , if ’ ... . i
’C JucătO’i și primei-? 8 jucătopr? d n

SPmRTUL POPULA»
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bine în prevederile regulamentului și 
desemnează cu precizie pe învingător, 
chiar dacă pentru aceasta a trebuit 
să recurgă la observații și amănunte 
de proporții... microscopice.

Dir păcate însă, uneori arbitrii-ju
decători nu-și îndeplinesc misiunea 
așa cum trebuie. Unii dintre ei, de 
pildă, se lasă prea mult influențați de 
'esfășurarea meciului și uitînd că 
sarcina lor este de a cîntări îrfini
rea în ansamblul ei, iau în conside- 
, „re prea mult felul cum a decurs ul
tima repriză și nu pun în balanță la 
același nivel primele două runduri (se 
pare că există chiar unii judecători 
care preferă să treacă pe buletin 
punctajul fiecărei reprize abia la...

tiv*  — ne scrie consiliul regional 
U.C.F.S. Galați. „Este adevărat, se a- 
rată în continuare, că unii membri ai 
consiliilor noastre au neglijat îndepli
nirea unor sarcini după ce regiunea 
și-a îndeplinit angajamentul privind 
numărul de membri U.C.F.S. De ase
menea, unii activiști au subapreciat 
tnunca colectivă, mai ales în ultimul 
trimestru al anului trecut. Pentru li
chidarea acestor lipsuri consiliile ra
ionale și orășenești au primit sarcini 
precise. Printre altele, s-a recomandat 
folosirea cu pricepere a activului ob
ștesc, a comisiilor pe ramură de 
sport etc.

• RECENT am primit răspuns la 
critica făcută de ziarul nostru în ma
terialul „Relache prelungit". Consiliul 
raional U.C.F.S. Roșiorii de Vede ne 
informează că această critică i-a fost 
de un mare aju.or pentru lichidarea 
stării de lucruri necorespunzătoare 
semnalate în ziar. In momentul de 
față — se arată în răspuns — sfa- 
•il popular al orașului Roșiorii de

Vede a repartizat 2 săli unde s-au 
amenajat centre de antrenament pen
tru tenis de masă, box și haltere, care 
sînt frecventate de un mare număr 
de sportivi.

• „LIPSA de proecupare în raionul 
Tg. Jiu" a fost intitulat articolul cri
tic publicat în numărul 3350 al ziaruiui 
nostru. Insușindu-și cele semnalate, 
consiliul raior-1 U.C.F.S. Tg. Jiu ne 
anunță că prin luarea unor măsuri 
ooerative, situația s-a îmbunătățit Au 
fost organizate un număr de 8 cen
tre de schi la sate, iar activiștii con
siliului au fost repartizați pe asocia
ții și comune pentru a ajuta Ia or
ganizarea concursurilor Spartachiadei. 
S-au organizat de asemenea concursuri 
cu caracter propagandistic la schi, te
nis de masă și șah, care au avut me
nirea să atragă cît mai mulți săteni 
la întrecerile Spartachiadei.

Natația
In anttl 1958 au fost doborîte 115 

recorduri ale R.P.R. la toate ■ catego
rice de vîrstă.

Dintre reodrdurKe cele mai valo
roase trebuie s’ menționăm următoa
rele : 1:15,0 la 100 m spate femei 
(1:11,9 recordull mondial și european): 
1:24,4 la 100 m bras temei (1:19,6 
recordul mondial și european); 1:08.2 
la 100 m liiber femei (1:03,7 recordul 
european): 2:39,5 la 200 m bras 
bărbați (2:39,3 recordul european și 
2:36,5 recordul mondial); 2:12,6 la 200 
m liber bărbați (2:05,2 recordul eu
ropean); 1:07,4 la 100 m spate băr
bați (1:02,9 recordul european).

★

La o sumară analiză a oalelor 
statistice (media rezulta teilor celor 
mai buni 5, 10 și 20 performeri) 
reiese foarte Olar că ceea ce a oh 
ținut masa înotătorilor noștri fruntași 
în an ut 1958 nu poate totuși să ne 
mulțumească. Astfel, se poate vedea 
că numărul celor care au realizat 
performanțe de categoria I este foarte 
mic, ceea ce ne indică încă o dată că 
valoarea performanțelor realizate de 
masa înotătorilor noștri fruntași în 
anul 1958 este nesatisfăcătoare. A- 
ceastă situație se daitorește unor 
cauze pe care vom căuta să 1e ară
tăm pe scurt.

— Selecționarea necorespunzătoa- 
re a loturilor asociațiilor și cluburilor 
sportive. Aceste loturi nu au fost îm
prospătate la timp cu elemente tinere 
de valoare și cu perspectivă, coriti- 
ntifind să se mențină încă elemente 
în vîrstă. pLifonatc. f.î-ă nici o pers
pectivă.

D situație mai bir’â există la se
nioare, unde sînt multe elemente oare

contează?
sfîrșitul meciului, vrînd să-și emită 
părerea după ce vor vedea și această 
ultimă repriză). Alții cad în păcatul 
de a se lăsa influențați de public, 
care-și susține favoritul, și în atmos
fera care se creează în sală trec în
vingător pe cel aplaudat pentru efor
tul depus numai în finală. O dovadă 
a celor afirmate dc noi aici o consti
tuie și cele întîmplate recent la reu
niunile disputate în sala de festivități 
a uzinelor „23 August", în cadrul că
reia s-au pronunțat 3 decizii de acest 
gen. Astfel, la meciul Șerbii Neacșu — 
D. Rizea, pugilistul militar — care, 
în treacăt fie spus, a făcut una din 
cele mai bune partide ale sale — l-a 
dominat clar pe Rizea două reprize, 
dar a slăbit puțin alura în ultima 
parte a meciului. Deși în această re
priză Rizea nu s-a ridicat cu mult 
peste adversarul său, aceasta a fost 
suficient însă pentru ca juriul să a- 
corde decizia de „meci egal" (unul 
dintre cei 3 judecători-arbitri l-a dat 
chiar învingător pe... Rizea). Tot ast
fel, Dănilă Enuț s-a arătat mai bun 
ca I. Low în primele două reprize. In 
ultimul rund — mai bine zis în ulti
mul minut — Low a fost la fel de a- 
gresiv ca adversarul său și prin a- 
ceasta a „cîștigat" pe arbitri. Din nou 
meci nul, decizie care-1 dezavantajea
ză pe Enuț. In sfîrșit, în partida Dă
nilă Done — V. Czekeli, beneficiarul 
unei astfel de optici greșite a juriului 
a fost Done, cînd analizarea integrală 
a întîlnirii ar fi indicat „meci nul".

Colegiul de judecători-arbitri, care 
a înregistrat în activitatea sa fru
moase succese, va trebui să analizeze 
cît mai grabnic acest aspect al mun
cii celor chemați să desemneze pe în
vingătorii meciurilor de box și să ia 
măsurile necesare pentru a diminua 
procentul deciziilor greșite. In felul 
acesta se va face un și mai mare 
serviciu popularizării boxului.

O. A.

„Cupa 16 Februarie” 
la tenis de masă

Sîmbătă după-amiază s-a desfășurat 
în sala U.C.F.S. din str. Vasile Conta 
16 concursul de tenis de masă dotat 
cu „Cupa 16 Februarie". Competiția 
inițiată de organizația de bază U.T.M. 
a presei sportive centrale s-a bucurat 
de succes. In finala competiției s-au 
întîlnit echipele combinata „Scînteia 
tineretului*  — „Ifjumunkas*  și „Spor
tul popular*  I. Obținînd victoria cu 
scorul de 3-2 combinata „Scînteia ti
neretului" — „Ifjumunkas*  a cucerit 
„Cupa 16 Februarie" oferită de co
mitetul orășenesc U.T.M. București.

noastră la sfirșitul anului 1958 (II)
prezintă serioase perspective de a îmT 
bunătăți aceste performanțe.

— Înotătorii care au intrat în 
listele primelor 20 de performeri 
la' juniori cat. I și a Il-a nit sînt 
totuși irezultătul unei munci care să 
fi cercetat adine în masele de tine
ret, apariția acestora în natația de 
performanță făcându-se în mod izolat

— In anii 1955—1956 a exis
tat o slabă preocupare pentru 
angrenarea elementelor noi în na- 
tație. iar cei angrenați au fost prea 
mairi aa vîrstă. In plus, ei și-au în
ceput activitatea competițională fără 
o pregătire de bază și avîrad un sta
giu prea mic pentru a face față ce
rințelor ridicate ale naitației de per
formanță.

— Nivelul scăzut al natațiel 
noastre pînă în amil 1951 a făcut 
ca după acest an. datorită condițiilor 
create și sprijinului acordat, să se în
registreze progrese foarte mari mat 
ales în anii 1955—1957. S-a ajuns 
apoi la un plafon, pentru depășirea 
căruia e nevoie de multă muncă. Și 
acest lucru nu s-a făcut în clubtiriie 
și asociațiile sportive.

— Lipsa unei planificări judici
oase a probelor în concursuri pe 
durata întregului an și în special în 
perioada de vară în bazin de 50 me
tri, ținiîndu-se cont că listele primilor 
20 de performeri se alcătuiesc numai 
cu rezultatele realizate în bazine de 
50 m. iar că perioada competițională 
de vară este deștul de scurtă. Se 
simte în mod foarte serios lipsa unui 
susținut sistem coinpetițional pentru 
cadrele medii, .care sînt în mod con
damnabil neglijate.

— Nit exiști înc5 bjne nre.-’izi’.ă 
problema sțjCciaJizăirii în diferitele pro

Figura die eroi u^etiții

VASILE ROAITA

Sub a :eastă

cu lupta clasei 
mișcarea muncito- 
a'ht de partidul 
tăcea și el parle.

puternic 
revoltri 

nedreptă-

au urmat 
sînt

In anul 1914 s-a născut la Bucu
rești, în familia unui muncitor ce
ferist din cartierul Grtvlja, Vasile 
Roaită. Rămas orfan de tată încă 
de la vîrsta de 10 ani, Roajtă tră
iește viața plină de mizerie și lip
suri pe care burghezo-moș erimea 
o hărăzise poporului nostru mun
citor.

Intrat ucenic la Atelierele C.F.R. 
Gara de Nord, el ia legătură pen
tru prima dată 
muncitoare, cu 
rească. Aici a 
clasei din care 
care mobiliza și conducea pe oa
menii muncii la luptă, 
influență, Roaită a 
simțit crescînd în el 
tot n»ai 
conștiința 
împotriva 
ților.

Anii oe 
(1929—1933) 
ani grei pentru oa
menii muncii. Mi
zeria crește, dar 
o dată cu ea a cres
cut și conștiința de 
clasă a muncitori
lor, care vedeau că 
singura cale pentru 
îmbunătățirea vieții 
lor era calea luptei 
deschise împotriva 
exploatatorilor. In 
acea vreme, uceni
cul sudor Vasile 
Roaită a trăit din 
plin frămîntările 
muncitorimii ceferiste. înce
put să înțeleagă atunci rolul și 
însemnătatea partidului, precum 
și contribuția pe care trebuia s-o 
dea tineretul crescut de partid 
luptei poporului muncitor. Să-și 
închine toate forțele, toată munca, 
toate visurile cauzei clasei sale, 
iată adevăratul și înaltul țel pe 
care și l-a ales în viață.

Primit în U.T.C., el n-a dezmin
țit niciodată încrederea ce i s-a 
acordat. A difuzat manifeste, a 
împărțit ziarul „Ceferistul Roșu*  
și a participat la toate acțiunile 
organizate în ateliere, mobilizînd 
tineretul la luptă curajoasă. La 29 
ianuarie și 2. februarie 1933 au 
avut loc mari greve și demons
trații ceferiste la Atelierele Gri- 
vița. După două săptămîni lupta 
ceferiștilor a atins apogeul. Au 
început eroicele lupte din 15—16 
februarie, care au înscris o pagină 
de glorie în istoria mișcării re
voluționare din țara noastră.

bătălie

cedee tehnice. La delfin, de pildă, 
■ s-a rămas cel mai mult în urmă, da
torită și faptului că acest procedeu 
tehnic este cel mai pretențios (ca țth- 
nîcă și ca pregătire) iar antrenorii-jau 
negli jat specializarea înotătorilor îl la 
aceste . prcibc. Cea mai mare parte 
dintre înotătorii care au intrat în 
clasamentul celor mai buni perfor
meri îa acest procedeu nu aut avut 
o pregătire specială, ci au participat 
la mai toate concursurile, chipurile, 
cu o pregătire multilaterală (?1).

— In orașele din provincie se 
duce o muncă la un nivel nesatis
făcător în privința realizării perfor
manțelor înalte, lucru care reiese din 
faptul că un număr extrem de redus 
de sportivi au reușit să intre în 
listele primilor 20 performeri.

★

Toate aceste cauze și altele oare 
mai există vor trebui anallizate în 
mod foarte temeinic de către fede
rația noastră, de către comisiile lo
cale și în special de către colegiile 
de antrenori, care au datoria să o- 
r.ienteze î.n mod just dezvoltarea na- 
tației noastre.

Este de asemenea necesar ca vîrsta 
celor care vor fi angrenați în na. 
tație să scadă cît mai mult, ajungînd 
în mod treptat pînă la 6 am. iar 
vîrsta. maximă să nu depășească 10 
ani.

Oolegiul de antrenori va trebui să 
întocmească un material și să pună 
în discuția cadrelor noastre tehnice 
problema specializării sportivilor îno
tători în diferite procedee tehnice, din 
care să reiasă o orientare precisă și

In timpul acestor lupfe, Vasile 
Roaită a fost în fruntea piche
tului de la sirenă, a- cărei che
mare a ridicat la luptă nu numai 
pe muncitorii ceferiști, ci și ma
sele largi muncitoare ale Capi
talei. Inspăimîntată, reacțiunea a 
recurs, așa cum se știe, la asasi
nele. La Grivița a fost adusă 
armata. Aăitralierele au deschis 
focul asupra ceferiștilor adunați în 
incinta atelierelor. In timpul aces
ta, sirena trasă de Vasile Roaită 
continua să sune, trimițîndu-și 
mai puternic chemarea la marea 

clasă. Jandarmii și-au 
îndreptat plumbii u- 
cigători și spre a- 
coperișul halei de 
sudură unde, dîrz 
și neînfricat, se atla 
Vasile Roaită. Moar
tea nu-1 înfricoșa. 
La început a simțit 
ceva cald și arză
tor sub coaste. A- 
poi, picioarele i s-au 
strîns, corpul i s-a 
încovoiat și... viața 
a început să i se 
perinde prin minte. 
A zărit-o pe mama 
lui, și-a amintit de 
prieteni, de tova
rășii săi, de par
tid, de D.T.C.... Si
rena pe care erau 
încleștate mîinile 
lui Roaită a prins 
să se oprească .. 

Mîini criminale ÎI stăpungeau cu 
baionetele. Așa a căzut la dator”* 
minunatul fiu și erou al clas 
noastre muncitoare, utecisțul Va
sile Roaită.

Sub seară, prin ploaia de gloan
țe, tovarășii l-au coborît de pe 
hală, apoi l-au înfășurat în șor
țurile lor, l-au dus la spital dar 
pe drum murise. Prea îi răniseră 
greu trupul și așa vlăguit de mi
zerie. de muncă grea.

„Omor scuzabil*,  așa i-a scris 
pe dosarul nr. 114 din 18 februa
rie 1933, Institutul tnedico-legal.

Dar Roaită n-a murit I Glasul 
sirenei lui a răsunat peste anii 
de mai tîrziu. Astăzi, el trăiește 
în inimile noastre, în amintirea 
noastră. Inălțătoarea sa pildă de 
eroism pentru cauza clasei mun
citoare ne face să muncim cu și 
mai mult avînt pentru fericirea 
poporului nostru, pentru socialist 
pentru pace.

sarcini concrete pentru rezolvarea la 
un nivel corespunzător, a sarcinilor 
în această disciplină.

Comisia centrală de competiții în 
colaborare cu colegiul de antrenori 
va trebui să studieze și să elaboreze 
un sistem competițtonal corespunzător 
pentru înotătorii de toate categoriile 
de virată și grade de pregătire, aicor- 
dînd o atenție deosebită succesiunii 
probelor în concursuri.

★

Dacă la probele de seniori și ju
niori categ. 1 și a 11-a situația per
formanțelor nu se prezintă chiar atît 
de strălucit în schimb putem privi cu 
încredere performanțele ce vor urma 
analizlnd rezultatele dbținute de copii;

Toate recordurile de copii realizate 
în anul 1957 au fost doborîte. toate 
mediile au crescut, mai mult chiar, 
mediile reziilifateilor primilor 20 per
formeri din 1958 depășesc mediile 
primilor 10 performeri din 1957.

Toate acestea ne arată că în artii 
1957—58 s-a ridicat o nouă generația 
de coipii, valoroși și cu perspectivă,- 
care va fi capabilă să întreacă re
cordurile și performanțele actuale 
într-uin timp destul de apropiat

O sarcină nouă ce se impune a fi 
studiată și rezolvată în anul 1959 
este introducerea probei de 100 metri 
la toate procedeele tehnice pentru 
copii, la care să se înregistreze și 
recorduri republicane de copii.

prof. V. CONSTÂND ACHE 
secretar general al Federației Rotnîne 

de natație

eorespondd.it


Preocupare lipsă 
de preocupare în creșterea 

tinerilor scrimeri
Scriam, în numărul trecut al ziarului nostru, că recent încheiata com

petiție de scrimă „Cupa Orașelor" a fost un foarte bun prilej de verificare 
a tinerilor 'noștri scrimeri. La aceasta adăugăm acum faptul că prin evoluția 
lor, cei 130 trăgători ne-au dat posibilitatea să facem unele constatări deo
sebit de importante pentru viitoarea activitate a acestui sport.

ȘeLo-ri!1 at'etic european în 1958

Cei mai buni atleți la suliță, ciocan și decatlon

1 l-a ce ne referim ?
In primul rînd la nivelul tehnic ge

neral al întrecerilor. Privit în ansam
blu, nivelul la care s-a desfășurat com
petiția a fost mulțumitor. La unele 
probe, a fost chiar foarte bun. Este ca-

Paralel cu 'întrecerile de sabie, sim- 
bătd și duminică a avut loc un concurs 
de selecție al lotului nostru feminin. Jn 
rtbgrajie (dreapta) Eugenia Tărăngoiu, 

participantă la concurs.

Foto Th. Roibu
zul probelor de floretă. Ca și seniorii, 
tinerii (sub 21 ani) sînt mai bine pre
gătiți la floretă decît la spadă și sa
bie. De aici concluzia că antrenorii își 
îndreaptă atenția îndeosebi spre a- 
ceastă prdbă, acordînd mai puțină preo
cupare creșterii elementelor care să 
practice spada și sabia. Afirmînd acest 
lucru nu ne gîndim la Olga Orban — 
a cărei valoare internațională este bine 
cunoscută — sau la Iudith Kabdebo, 
Csaga Szentkiraly, și la alte cîteva 
trăgătoare care, datorită vîrstei auopu- 
tnt 'concura încă în „Cupa Orașelor”, 
ci la multi alți tineri la care am re
marcat o bună pregătire tehnică. Prin
tre ei : Ștefan Haukler, Ștefan Csipler, 
Atila Szekely (Satu Mare), Mironov 
(Craiova) și Weber (Sibiu). Aceștia 
stăpîncsc bine elementele tehnice, prac
tică o scrimă variată cu acțiuni fru-

>ase, în funcție de adversar, se orien- 
,ează just pe planșă. Cuvinte de laudă 
privind pregătirea scrimerilor la flo
retă se cuvin in primul rînd secției de 
scrimă a asociației sportive „Stăruin
ța" Satu Mare, care a prezentat tine 76,48 (74,32) Willy Rasmussen (Finlanda)

„Nea" Fane a continuat să poves
tească...

FAIMA LUI MAMUT PELIVAN
Din Dobrogea s-a ridicat un colos, 

mare specialist în lupte libere : Mamut 
Pelivan. Corpul lui. cu talia groasă 
și puternică, cu mîini lungi și vînjoa- 
se, cu picioare scurte puțin diformate 
din cauza mușchilor, impresiona de la 
prima vedere. Avea 100 kg-, dar era 
agil ca un leopard. Cînd prindea adver
sarul în „cleștele" picioarelor, lupta 
se putea considera terminată. Iar cînd 
brațele lui. ca niște șerpi uriași, prin
deau să strîngă, adversarului nu-i era 
bine. In turneele efectuate în Europa 
și America, Mamut n-a cunoscut în- 
frîngerea. Potrivit unei tactici bine 
gîndite, el urmărea meciurile adversa
rului și îi studia punctele lui vulne
rabile. Faima lui Mamut Pelivan ajun
sese atît de mare, îneît mulți luptători 
refuzau să se măsoare cu el. Semnifi
cativ este că la întoarcerea din Ame
rica. la Paris s-a organizat un turneu 
de lupte libere pentru titlul mondial, 
la care își anunțaseră participarea 
vreo 20 de luptători. Cînd au sosit la 
Paris și ati auz't că participă și Ma
mut Pelivan, luptătorii au dat... bir cu 
fugiții 1 Turneul a eșuat și Atamuf Pe
livan a fost declarat campion mon
dial... în lipsă de adversari.

ZAIKIN, PADUBOV, MARTINOV...

Prin 1926, am văzut la circul Si- 
doli pe cei mai renumiți luptători de 
pe atunci: rușii Zaikin și Padubov 
(ambii foști campioni profesioniști) și 
pe bulgarul Martinov. „Ursul polar" 
cum i se spunea lui Zaikin. cam de 
1.90 ni. înălțime și în jur de 100 kg. 
greutate, avea un corp excelent propor
țional. Forță, tehnică, subtilitate, a- 
gerime, dublate de frumusețe fizică. 

rii cei mai bine pregătiți atît Ia flo
retă băieți cit și la floretă fete. Și pen
tru că tot sîntem la... Satu Mare, să 
amintim că din această localitate 
se ridică și buni spadasini. (Echipa s-a 
clasat pe locul 1). Mai slab — și re
zultatele confirmă părerea noastră — 
stau scrimerii din Satu Mare la Sabie. 
De aceea, recomandăm antrenorului 
Alexandu Csipler — care are merite 
deosebite pentru felul în care miincește 
cu tineretul — să se ocupe mai mult 
și de această probă adueînd-o la ni
velul celorlalte trei.

Bună este și performanța reprezen
tanților orașului Cluj. Cele două pro
be cîștigatc — floreta fete și sabia — 
au adus Clujul pe locul doi in clasa
mentul general al „Cupei". Dar, spre 
deosebire de Satu Marc, care în fie
care concurs aduce pe planșe alți tineri, 
din Cluj nu se ridică tot atîția sportivi 
care să-i înlocuiască pe cei actuali. 
In echipele care au cîștigat locurile I 
Ia probele amintite au concurat Olga 
Orban, Iudith Kabdebo, Nicolae Gliile- 
zan și Ladislau Roliony, scrimeri cu
noscut'. cu multă experiență de concurs. 
Să vedem pe cine va prezenta în între
cerile viitoare orașul Cluj, pentru că a- 
proape toți cei citați vor depăși vîrsta 
care să le îngăduie participarea în 
„Cupa Orașelor".

Aprecierile făcute la adresa repre
zentativelor orașului Cluj sînt valabi
le și pentru Țg. Mureș, deoarece și a- 
colo lucrurile se petrec aidoma. Deci, 
mai multă preocupare pentru creșterea 
tineretului este foarte necesara și la 
Tg. Muieș, ca și la Oradea, timișoara 
și București.

După cum se știe, anul trecut repre
zentanții orașului' București au cucerit 
„Cupa Oi așelor". De data aceasta ei 
nu au mai ocupat dccît locul JVI Ii 
poale mulțumi acest loc? Nu, fără în
doială. Nu este admisibil pentru un 
oraș cum este Bucurâștiul în care ac
tivează majoritatea dintre cei mai buni 
antrenori să nu se poată alcătui echi
pe din <îte trei sportivi — de valoare 
apropiată — pe care să-i prezinte în 
întreceri. Or, și în București problema 
tineretului devine acută. E drept că 
în secții se muncește mult cu juniorii 
și copiii, dar între aceștia și seniori 
este — la ora actuală — un gol foar
te marc. De aceea, antrenorii bucureș- 
teni au datoria să-și îndrepte munca în 
special spre ridicarea unor noi ele
mente din rîndurile juniorilor pentru ca 
la concursurile viitoare echipele din 
București să poată reprezenta la ade
vărata valoare scrima din Capitala 
noastră.

ELENA MATEESCU

Din istoricul luptelor greco-romane 
în tara noastră (II)

....—Amintiri ...............
Acesta era Zaikin. „Uriașul Nordului" 
Padubov, depășea 2 m. înălțime și a- 
tingea 130 kg. Impresiona prin forță 
și tehnică. Martinov era mai scund, 
dar avea un spate colosal și o forță 
teribilă în brațe. In acest turneu a 
participat și romînuf Jean Chirtop, care 
a avut succese în fața unor luptători 
mai apropiați de greutatea lui mică, 
dar în fata acestor coloși n-a avut ce 
face. Mi-a rămas în minte lupta pen
tru desemnarea cîștigătorului dintre 
Zaikin și Padubov. Despre „aranjament" 
între ei doi nu putea ’fi vorba. După 
prima luptă, egală, în care am văzut 
înlănțuindu-se 3—4 figuri ce au înmăr
murit asistența, a doua seară a urmat 
meciul decisiv. Lupta devenise atît de 
încordată, îneît de pe noi spectatorii 
curgea sudoarea; deși în sală era frig. 
După 49 de minute. Padubov l-a prins 
în „dublu nelson" pe Zaikin, care se 
afla la saltea. Ctinoscînd forța „uria
șului" și văzînd cum lui Zaikin i se 
roșise ceafa de atîta „masaj", am în
ceput să numărăm clipele pînă la în- 
frîngerea „ursului". Dar cu o zvîcni- 
tură Zaikin s-a ridicat cu Padubov în 
spate și a început să se învîrtească. A 
urmat o smucitură în sens contrar 
turului și l-am văzut pe Padubov zbu- 
rînd în aer, iar pe Zaikin aruneîndu-se 
asupra lui. Luat prin surprindere, în 
cădere. Padubov n-a putut să parez” 
tușul. In uratele mulțimii amîndoi s-au

încheiem astăzi șirul retrospective
lor asupra sezonului atletic european 
în anul 1958 prezentîndu-vă listele ce
lor mai buni performeri Ia siriiță, cio 
cain și decatlon.

. Atletul sovietic Vladimir Kuznețov 
a realizat în 1958 un rezultat de 
84,90 m, (nou record al U.R.S.S.), 
lăsînd să se întrevadă că are serioase 
posibilități de a îmbunătăți acest re
zultat și de a putea ataca astfel, cu 
mulți sorți de izbîndă, recordul mon
dial aii norvegianului Danielson. E- 
volufia rezultatelor saile a foist urmă
toarea : 78,19 m în 1954 ; 76,55 m în 
1955 ; 78,75 m în 1956 ; 83.73 m în 
1957 și 84,90 m în 1958.

Eg ii Dom iei se n este un atlet valo
ros. dar extrem de inconstant. El 
poate obține un rezultat foarte bun 
pentru ca în concursul imediat ur
mător performanța sa să fie mai slabă 
cu cîțiva metri. Iată cariera atletică 
a acestuia: 54,00 m în 1948 (fa 15 
ani) ; 55,50 m în 1949 ; 64,25 m în 
1950 ; n-a concurat în 1951 ; 65,97 m
în 1952; 70,77 m în 1953; 74,35 m
în 1954; 74,90 m în 1955; 85,71 m
în 1956 ; 84.00 ni în 1957 și 82,49 m
în 1958.

Cel mai constant dintre toți arun
cătorii de suliță a fost și rămîne 
atletul • poîonez Janus Sidlo, neînvins 
în decursul anului trecut. Cu ocazia 
campionatelor de la Stockholm Si dl) 
a reușit frumoasa performanță de a 
cuceri pentru a doua oară titlul de 
campion ad Europei. Evoluția rezul

Trei dintre cei mai buni sulițași europeni: suedezul Erederiksson, sovie
ticul Kuznețov și polonezul Sidlo

tatelor sale a fost: 53,09 m în 1949 
(la 16 ani. In acest an a debutat ca 
internațional în cadrul meciului Polo
nia—RomSnia) ; 58.76 m în 1950; 
67,88 m în 1951; 68,42 m în 1952; 
80,15 m în 1953 ; 79,03 în 1954; 
80,09 m în I955-1, 83,66 m în 1956; 
82,98 m în 1957 și 81,97 m în 1958.

Deși n-a devenit campion european 
în 1958, totuși Mihaiil Krivonosov 

sărutat, iar premiul 1 Zaikin l-a îm
părțit frățește cu compatriotul său. Din 
acțiunea celor doi luptători ruși tinerii 
noștri sportivi de atunci au învățat 
multe: dîrzenia în luptă, voință, des
pre spiritul sportiv și al prieteniei.

Ultimul turneu mai important de 
luptători profesioniști — pentru că a- 
tnatorisinul era ținut sub obroc — 
l-am văzut în 1938. In fruntea lui se 
afla finlandezul Hutanen.

Dar era să uit că prin 1924, ca să 
salveze turneul de lupte, organizatorul 
a inclus în program și un meci de box 
între Dumitru Teică, pe atunci campion 
absolut al țării, și italianul Ecualore. 
care-1 întrecea în greutate pe Teică cu 
peste 20 kg. Hazliu a fost că, după 
cîteva lansări din corzi ale lui Ecuatore, 
stîlpii ringului, înfipți în pămînt. ai> 
cedat și a fost nevoie să vină 4 luptă
tori care să-i țină în poziție verticală 
pînă s-a terminat partida ! Mai tehnic., 
Teică a punctat mai mult dar n-a avut 
forța necesară să i doboare pe greu! 
Ecuatore. Meciul s-a sfîrșit cu un re
zultat de egalitate.

A
...Asemenea ghiocelului care primă

vara sparge gheața, luptele grecoro
mane au încenut să se debaraseze trep
tat de sufocarea profesionismului.

Primele secții de lupte amatoare s-au 
înființat în Transilvania și Banat mai 
cu deosebire în centrele muncitorești, 
încă din 1922 la Oradea exista o fe
derație de lupte greco-romane. ama
toare. bineînțeles neoficială. Abia îtt 
1928 s-a înființat oficial Federația Ro- 
mînă de Lupte și I laltere cu sediul ia 
Timișoara și au început primele cam
pionate amatoare, împărțite pe cate
gorii de greutate.

Pentru că luptele erau tare mult 
îndrăgite de muncitorime, oficialitățile 
din regimul burghezo-moșieresc nu nu
mai că nu au dat sprijin, dar chiar 
au împiedicat dezvoltarea luptelor 
greco-romane amatoare.

O dovadă c-dificatoare de fe>l«1 cum 
au fost „sprijinite" luptele amatoare în 
acel regim de tristă memorie ne-o do
vedește și faptul că luptătorul Tojer 
de la Oradea a plecat la Olimpiadă cu 
bani strînși prin colectă I

Printre elementele care s-au impus 
și au cucerit titluri de campion la lup
tele greco-romane amatoare, mențio
năm pe Takacs, Onacă, Susaba, Vereș 1 
și II din Timișoara, D. Tîrziu, frații 
Horvath. Dragomir, Borlovan, Bați Va
lentin, Creții de la Lugoj, frații Tot- 
zaeur, Kiss, Dr. Conduroș, Chicoși de 
la Cluj, frații Mansberger, Bodo, Man,

poate fi considerat cel mai bun afet 
european în proba de aruncarea cio
canului. Recordmanul continentului 
nostru este născut la^linsk în anul 
1929. El măsoară .1,87 m și cîntăirește 
aproape 100 de kg. A început atletis
mul în 1950 obținînd rezultatul! de 
42,91 m. De atunci a progresat ast
fel : 50,80 m în 1951 ; 60,51 m în 
1952 ; 59,97 m în 1953 ; 63,34 m în 
1954 ; 64,52 m în 1955 ; 67,32 m în 
1956 ; 66,70 m în 1957 și 66,80 m în 
1958.

Sînt puțini atleți europeni despre 
care să se poată spune că prezența 
lor la startul unui mare concurs in
ternațional rezolvă din capul locului 
problema : câștigătorului. Unul dintre 
aceștia este fără îndoială și atletul 
sovietic Vasil i i Kuznețov, de departe 
col mai bun decatlon ist al continen
tului nostru. El are meritul de a fi 
fost primul atlet care să fi depășit 
„granița" celor 8.000 puncte. Kuzne
țov a reușit de asemenea o perfor
manță deosebită : a cîștigat pentru 
a dona qară consecutiv medalia de 
aur, de campion european al acestei 
complexe probe.

ARUNCAREA SULIȚEI

Recordul lumii și al Europei: 35.71 m 
Fgil Dantelsen (Norvegia) Melbourne 
25.11.1956
£4,1-8 <u«i,73>) Vladimir Kuznețov (U R.S.S.) 
£2,49 (Bîi.GiO); Egil Danielsen (Norvegia) 
£1,97 (82,98) Janus Sidlo (Polonia) 
81,63 (75,69) Knut Frederiksson (Suedia) 
81.06 (80,60) Michel Macquet (Franța)

80,72 (71,415) Giovanni Lievor? (Italia) 
79,33 (78,94) Erkki Ahvenniemi (Finland i)
79 30 (72,03) Chart! Valman (U.R.S.S.) 
781.35 (83,37) Jan Kopyto (Polonia)
7» 16 (80,69) Klaus Frost (R.D.G.)
*77,82 (73,16) Viktor Ovcinik (U.R.S.S.)
77,78 (83,34) Viktor T.oulenko (U.R S.L.) 
77,64 (71,95) Erkii Guseff (Finlanda)
77 37 (63,32) Hans Schenk (R.F.G.)
76.68 (76.32) Vaind Ku Sfiim a (Finlanda)
76,56 (74,60) Veikko Laine (Finlandia)
76.55 (74,56) Zigfrids Graudulis (U.R.S.S)

Leib, Sătărău, Tojer, Denderle de la
Oradea, frații Weber, Iuhas de la Șatu

Marc, Levay, Kovacs de la Baia Ma- Nr. 3359

76.36 (73,97) Gergely Kulcsar (Ungaria)
75,62 (63.4'1) Alexandru Bizim (R?P.R.)

1956 1357 195*
peste 34,00 m 1 1 1
».?,co m — 83,99 m 2 3 c
82,00 m — 80,99 m 0 1 1
81,00 m — 81,99 m 1 0 3
80,00 m — 80,99 m 1 3 1
79,00 m — 79,99 m 2 0 2
78,00 m — 78,99 m 1 2 277,00 m — 77.99 m 5 2 4
76 00 m — 76.99 m 4 S fi

17 17 19

Media rezultatelor celor mai buni zec« 
performeri europeni:

1956 30.732 m
1957 81,517 m
1958 80.781 m

ARUNCAREA CIOCANULUI

Recordul lumii: 68,68 m Harold C. anolv 
(S.U.A.) Bakersilelrl 20.6.1958. y

Recordul Europei: 67,11 m Mihail Kri
vonosov (U.R.S.S.) Tașkent 20.1011956.

66,80 (66,70) Mihail Krivonosov (U.R.S.S.)
66,60 (64,36) Feodor Tkaoev (U.R.S.S.)
66,34 (63 64) Vasili Rudenkov (U.R.S.S.)
66.13 (63,13) Anatolii Samoțvetov (U-R.S
65,09 (64,2*2)  Tadeus Rut (Polonia)
65.00 (64,27) Iurit NikuJ’n (U.R.S.S.)
64.71 (63,10) Stanislav Nenașev (I Â.S.S.)
64.59 (60,93) John Lawlor (Irlanda)
64,23 ( 64,73) Zvonko Bezjak (Iugoslavia;
64,112 (59,42) Nikolai Dobrivecer (U.R.S.S.)
64,10 (62,3$) Gyula Zsivotzky (Ungaria) 
64,07 (62,63) Olgleru Cieply (Polonia)
64.01 (61,64) Dimitrii Iegorov (U.R.S.S.)
63,78 (61,34) Oleg Kolodii (U.R.S.S.)
63.72 (62,33) Kresimir Racic (Iugoslavia)
63,30 (6-3,25) Iuril Sitalov (U.R.S.S.)
63.13 (60,68) Aleksey Boltovski (U.R.S.S.)
63,12 (60,95) Birger Asplund (Suedia)
62,90 (64,5«) Michael Ellis (M. Britan te)
62.72 (61.87) Guy Husfion (Franța)

Media rezultatelor celor mai buni zece 
performeri europeni:

1956 IB57 19C3

.peste 66.00 m 1 1 4
65,00 m — 65,90 m 1 0 2
64,00 m — 64,99 m 0 6 7
63,00 m — 63,99 m 3 4 5

• 10 18

1956 63,667 m
1957 64,201 m
1958 65,361 m

DECATLON

Recordul lumii: 8.302 p Rafer Johnson 
(S.U.A.) Moscova 27-218.7.1958.

Recordul Europei; 8.014 n Vasllli Kuz
nețov (U.R.S.S.) 17-18.5.1958; In curs de 
omologare rezultatul de 8,042 p al ace
luiași atlet

8.042 p (7.379) Vasilii Kuznețov (U.R.S S.)‘ 
(10,8 — 7,11 m — 14,63 m - - 1,81 m —
49.7 sec — 14 7 sec — 48,14 m — 4,10 m — 
67,55 m — 5:08,0)
7.990 p (7.294) Iuril Kutenko (U.R.S.S.) 
(1)1,0 sec — 6,98 m — 14,61 r - 1,81 m - 
50,5 Sec — 15 2 sec — 46,87 m — 4,30 m — 
70,30 m — 4:45,7)
7.559 p (6.686) Uno Palu (U.R.S.S.) 
(11,3 sec — 6,89 m — 13,47 m — 1,84 m —
49.8 sec — 15,0 sec — 45,21 m — 3,7C m — 
63,21 m — 4.22,2)
7.388 p (7.193) Walter Meier (R.D.G»'
7.320 p (6.782) Igor Ter-Ovanesian 

(U.R.S.S.)
7.137 p (6.453) Markus Kahma (Finlanda) 
7 013 p (7.151) Walter Tschidi (Elveția;
6.979 p (6.727) Dieter Mohring (R.F.G.)
6 917 p ( — ) Werner Von Moltke (R.F.G.) 
€.870 p (5.921) Ivan Bulavkin (U.R.S.S.) 
6.792 p (6.379) Boris Stolearov (U.R.S.S.) 
6.787 p (5.821) Kim Buhanțev (U.R.S.S,) 
6.781 p (5,484) Joze Brodnik (Iugoslavia) 
6.784 p (6.422) Eef Kamerbeek (Olanda) 
6.755 p (6.159) Heino Tiik (U.R.S.S.)

ROMEO VILARZ.

re, Meszaroș, Fironda, Toma, Scbdirt- 
zemberg, Ghimeși de la Reșița.

In Capitală în afară de „Tirul" a 
luat ființă abia în 1932 o secție de 
lupte greco-romane în cadrul C.F.R.- 
ului, în care pe lîngă C-tin Dinu, frații 
Marinescu și Oprea au fost aduși d a 
provincie Mayer, Fr. Cocoș, Bați Va
lentin, Horvath și ,Vereș.

Mulți dintre luptătorii si '.numiți 
care au avut tăria de a nu cădea pra
dă profesionismului, au dus mantia 
albă a sportului lor drag pînă la in
staurarea regimului nostru democrat- 
popular cînd sportul luptelor a fost re
organizat și ajutat-să se dezvolte nor
mal. Azi, printre pedagogii de seamă 
găsim mulți dintre foștii camptoni a- 
matori de ieri, iar elevii lor se impun 
cu autoritate pe plan interna^banl.

★
Ei, am terminat. De acum în colo 

mai spune și dumneata. Cît privește 
despre mine îmi pare rău că nu fac 
parte din această'generație, pe care o 
admir, pentru că deși puțintel la trup 
aș fi putut practica și eu luptele la 
categoria mea, în condițiuni omenești, 
în condițiile cînd în țara noastră pro
fesionismul în sport a rămas de do
meniul viselor, al viselor urîte".

...Ii aduc mulțumiri lui „nea' Fane 
pentru că mi-a dat ocazia ca, împre
ună cu tineretul de azi și chiar cu 
vîrstnicii, ale căror amintiri le-am răs
colit, să facem o scurtă incursiune în 
trecutul luatelor din țara noastră. îi 
mulțumesc din toată inima că, — în 
puține rînduri — mi-a dat totuși posi
bilitatea să scriu ce r- nrezenta sportul 
în trecut și ce reprezintă el astăzi în 
anii regimului nostru democrat popular.

FLORIN BRATAN
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Echipa de fotbal a C.C.A. 
învingătoare și la Nankin
Continuindu-și turneul în R. P. Chi

neză, echipa de fotbal a Casei Cen
trale a Armatei a susținut luni la 
Nankin cea de a patra' intîlnire, în 
compania selecționatei militare a re
giunii Nakin. In ciuda ploii care a 
căzui în tot tim, xl jocului, meciul a 
fost urmărit de peste 30.000 de specta
tor. In g .'neral, partida a fost presă
rată cu numeroase faze spectaculoase, 
mult aplaudate de asistență. Victoria 
a revenit echipei C.C.A. cu scorul de 
2—0 (1—0), prin punctele realizate 
de Rrnye în min. 26 și Alexandrescu 
In min. 77.

Duminică, C.C.A. va susține al cin
cilea meci, la Pekin cu Selecționata 
Armatei Populare de Eliberare.

(Agerpres)

Schiorii și patinatorii sovietici 
au plecat la Squaw Valley
După cum am anunțat la sfîrșitul 

acestei luni va avea loc la Squaw 
Valley un mare concurs preolimpic de 
schi și patinaj. In vederea acestei com
petiții, duminică a părăsit Moscova, 
plecînd eu avionul spre S.U.A., dele
gația sportivilor sovietici în frunte cu 
cunoscuții schiori Kolcin, N. Anikin, 
M. Sarnov, I. Samsonov, S. Korzuhina, 
Evghenia Sidorova și alții. In cursul 
zilei del azi vor pleca la Sqattw Valley 
ș; patinatorii sovietici O. Goncearenko, 
VL Silîkovski și G. Voronin. (Ager-
pre-).

SCRISOARE DIN SOFIA
•—Sportivii bulgari obțin înseninate succese in muncă—Un clasament 
al celor mai buni sportivi bulgari pe anul 1958—La Sofia se construiește 

un stadion de 100.000 locuri
Chemarea C.C. al Partidului Comu

nist Bulgar pentru îndeplinirea Cin
cinalului în termene reduse și Tezele 
cu privire la accelerarea dezvoltării 
economiei naționale au fost întîmpi- 
nate cu deosebit entuziasm de către 
întreg poporul bulgar. In uzine, în
treprinderi și instituții, oamenii mun
ci' lucrează cu abnegație pentru a 
traduce cît mai citrînd în fapte istori
cele Hotărîri ale Partidului. Presa 
și radio-ul aduc zilnic vești despre 
noi succese L. mhncă. La această ac
țiune patriotică iau parte cu însufle
țire și sportiv», bulgari. Recent Biroul 
Uniunii de Cultură Fizică și Sport 
din R. P. Bulgaria a trasat sarcinile 
ce revin miilor de sportivi pentru în
deplinirea Cincinalului în termen 
redus.

Răspunzînd chemării Partidului, nu
meroși sportivi au obținut însemnate 
succese în muncă. Astfel fotbalistul 
D. Dancev de la uzina de înaltă ten
siune „V. Kolarov" este raționalizator 
și îndeplinește în mod regulat nor
ma de producție în proporție de 180%. 
S-au evidențiat în muncă titularii e- 
chipei de fotbal Lokomotiv (Sofia) 
D. Deșev și D. Dragomirov, precum 
și alți sportivi din capitală și pro
vincie.

împreună cu toți oamenii muncii, 
sportivii bulgari și-au luat angaja
mentul să participe cu toate forțele 
la marea bătălie pentru îndeplinirea 
Cincinalului în 3—4 ani.

★
Ca în fiecare an redacția ziarului 

„Naroden sport" a întreprins o anche
tă în rîndul gazetarilor sportivi din 
Sofia, solicitinduHe să indice pe cei

Cu pași uriași,
pe drumul construirii comunismului

(Urmare din pag. 1) 

se orbitele celorlalte planete apropiate 
de soare.

In stingă, un imens panou este 
consacrat luptei îndelungate a omu
lui pentru cunoașterea și cercetarea 
tainelor universului. O reproducere 
după o veche stampă ne înfățișează con
cepția anticilor despre structura uni
versului — geocentrismul — împotri
va căruia s-au ridicat figuri luminoase 
ca Kopernik, Keppler Galilei, Giorda
no Bruno, Newton, Lomonosov. Lingă 
aceștia, un portret al lui Constantin 
Țiolkovski, creatorul teoriei motoarelor

Rezultate strînse în etapa de ieri 
a campionatului republican de hochei pe gheață

Otvos și Ganga privesc spre poartă. Este gol sau nu? Pucul a jost 
oprit insă de portarul Purcărea. Fază din jocul C.C.A. — Voința M. Ciuc.

Campionatul republican de hochei 
pe gheață a prilejuit ieri întîlniri de 
un nivel tehnic scăzut. Cele trei par- 
iide progranĂte în etapa a opta au 
fost disputate într-un ritm lent și fără 
orizont tactic. Se pare că majoritatea 
hocheiștilor noștri trec printr-o acută 
criză de formă la care un cuvînt de 
spus l-a avut probabil și intensa ac-: 
tivitate din ultimul timp.
C.C.A. — PROGRESUL GHEORGHIENI 

5—3 (2—0, 2—0, 1—3)
Meciul nu a plăcut. Echipa C.O.A. 

fără să se întrebuințeze prea mult a 
reușit totuși să conducă la un mo
ment dat cu 4—0. După aceasta, mi
litarii au slăbit alura și au permis 
jucătorilor din Gheorghieni să aibă o 
scurtă perioadă de revenire. De men
ționat că în min. 56 echipa bucureș- 
teană a ratat un șut de penalitate 
prin Flamsiopol. Punctele au fost 
înscrise de Ganga (2), Flamaropol 
(2) și Zografi pentru C.C.A., Karri, 
Yaradi II și Dobriban pentru Pro 
greșul.

Spre sfîrșitul partidei jocul a fost 
foarte dur, datorită echipei Progre
sul. De asemenea, la incidentele pe
trecute cu această ocazie o largă 
„contribuție" au avut și cei doi ar
bitri W. Welther și A. Kiss, care au 
condus nesatisfăcător, permițînd ju
cătorilor să se comporte nesportiv și 
neregulamentar.

Mai menționăm faptul că în cursul a- 
cestui meci au fost eliminați de pe teren 
11 jucători (Csaka 11 pe 10 minute), 
dintre care 7 de la Progresul și 4 de 
la C.C.A. Deoarece echipa Progresul 
Gheorghieni a folosit pe Jucătorul 
Giacomuzzi, care nu era trecut pe 
foaia de arbitraj, meciul va fi omo
logat cu scorul de 5—0 în favoarea 
echipei C.C.A.

TOMA HRISTOV
Corespondentul ziarului „Sportul 

popular" în R. P. Bulgaria

mai buni zece sportivi bulgari pe anul 
1958. La această întrebare au răspuns 
43 de ziariști. Clasificarea s-a făcut 
pe bază de punctaj, primul pe listă 
obținînd 10 puncte, al doilea 9 ș.a.tn.d 
Cei mai bun sportiv bulgar pe anul 
1958 a fost indicată maestra emerită 
a sportului Vania Voinova, jucătoare 
de baschet, care a totalizat 282 p. 
Voinova s-a remarcat cu ocazia ulti
mului campionat european de baschet 
din Polonia. Căpitan al echipei Slavia 
din Sofia, Voinova a evoluat recent 
Ia București în meciul cu Construc
torul. Iubitorii jocului de baschet din 
capitala R. P. Romine vor mai avea 
prilejul s-o vadă pe Voinova în meciul 
Constructorul—Slavia din cadrul „Cu
pei campionilor europeni". Al doilea 
sportiv al Bulgariei a fost indicat 
Liutvi Ahmedov (277 p.), clasat pe 
primul loc la categoria grea în „Cupa 
mondială" la lupte libere. Urmează în 
ordine: 3. K. Vodenicearov (parașu
tism) — 270 p.; 4. Todor Artarski 
(atletism) — 231 p.; 5. St. Slavkov 
(atletism) — 214 p.; 6. B. Kofev (ci
clism) — 196 p.; 7. I. Veselinov (hal
tere) — 181 p.; 8. St. Kalăpciev (pa
rașutism) — 180 p.; 9. Gh. Dimitrov 
(schi) — 78 p.; 10. M. Băcivarov (a- 
tletism) — 71 p.

¥
In anii puterii populare s-au con

struit în capitala R. P. Bulgaria nu
meroase stadioane, terenuri de fotbal, 

cu reacție. In dreapta este prezentat 
evenimentul lansării de către Uniunea 
Sovietică a planetei artificiale și ră
sunetul internațional al acestei s-eali- 
zări a geniului uman.

lată, în sfîrșirt, o serie de alte su
gestive imagini care prezintă activita
tea de viitor a savanțitor sovietici în 
domeniul cosmic.

Expoziția este o expresie a posibi
lităților nelimitate care se deschid în 
fața poporului sovietic. El va repurta 
o strălucită victorie în construirea ce
lei mai fericite societăți — societatea 
comunistă.

VOINȚA M. CIUC — DINAMO TG. 
MUREȘ

5—1 (2—0, 1—1, 0—0)
Cele două echipe s-au angajat în- 

tr-o luptă aprigă, cu unele accente 
de duritate. In prima repriză echipa 
din M. Ciuc a avut mai mult iniția
tiva și a fost superioară, desfăștirînd 
obișnuitul ei joc colectiv. In repri
zele următoare jucătorii de la Voința 
nu au mai prestat același joc.

Punctele au fost înscrise de : Kala- 
mer, Varga, Szabo 1 pentru Voința 
și Varga pentru Dinamo.
RECOLTA M. CIUC — ȘTIINȚA CLUJ 

5—5 (1—3, 3—2, 1—0)
Echipele au luptat cu multă ambi

baschet, volei etc. Recent a fost dat 
in folosință noul stadion „Rakovski" 
la construcția căruia oamenii muncii 
și elevii din raionul „D. Biogoev" au 
adus un aport însemnat prin munca 
lor voluntară. Cu toate realizările de 
pînă acum, la Sofia se simte tot mai 
mult nevoia unui stadion de mare, 
capacitate. Avînd în vedere că st3^ ■ 
dionul „Vasil Lewski" (50.000 locuri) 
se dovedește neîncăpător chiar pentru 
unele meciuri de campionat, iar pen
tru întîlnirile internaționale (la meciul 
Ț.D.N.A.—Atletico Madrid au fost so
licitate peste 350.000 bilete!) nici pe 
departe nu poate satisface necesitățile, 
forurile conducătoare ale sportului 
bulgar au luat hotărîrea de a se 
construi la Sofia un nou complex 
sportiv, cu un stadion de circa 100.000 
locuri. Proiectele noului complex vor 
fi terminate în anul în curs, lucrările 
urmînd să înceapă în anul viitor.

Construirea noului complex sportiv 
va constitui fără îndoială un puternic 
stimulent pentru dezvoltarea sportului 
în R. P. Bulgaria.

O ■ atitidine
provocatoare

— Departamentul de Stat al S. U. A. refuză 
viza de intrare schiorilor din R. D. Germană —

BERLIN 16 (Agerpres). A.D.N. transmite:
Conform unei știri a agenției United Press International, Departame 

tul de Stat a refuzat delegației schiorilor din R.D. Germană viza de intrare 
în S.U.A. pentru a participa la concursul pre-olimpic de la Squaw Walley 
(California).

Delegația sportivă din R.D. Germană în frunte cu cunoscuții schiori 
Helmut Recknagel, Harry Glass și Werner Lesser a fost invitată de a par
ticipa la această competiție in anul 1958 de către Asociația națională de 
schi din S.U.A.

In telegrama adresată președintelui Comitetului olimpic internațional 
(C.I.O.) Avery Brundage (S.U.A.), secretariatul general al Comitetului 
olimpic al R.D. Germane a cerut sprijinul său pentru a obține viza de in
trare a delegației R.D. Germane în S.U.A. O telegramă similară a fost tri
misă președintelui Federației internaționale de schi (F.I.S.), Hodler 
(Elveția).

• IN CADRUL competiției interna
ționale feminine de baschet „Cupa 
campionilor europeni", duminică la 
Moscova echipa sovietică Dinamo Mos
cova a învins cu scorul de 73—65 for
mația poloneză Akademik Varșovia.

• ECHIPA selecționată de hochei pe 
gheață a tineretului din R. Cehoslova
că și-a început turneul în R. P. Po
lonă întîlnind la Kattowice echipa re
prezentativă a R. P. Polone. Hocheiștii 
cehoslovaci au obținut victoria cu sco
rul de 5—3.

• CONTINUINDU-ȘI turneul în 
Mexic, echipa cehoslovacă de fotbal 
Dukla Praga a întîlnitTa Mexico echi
pa braziliană Santos, care se află de 
asemenea în vizită în această țară. 
Fotbaliștii cehoslovaci au jucat foarte 
bine, cîștigînd cu scorul de 4—3. In 
legătură cu acest meci corespondentul 
agenției „Asociated Press" subliniază 
că fotbaliștii cehoslovaci au jucat pes
te așteptări, dovedind o condiție fizică 
excepțională.

• CAMPIONATUL mondial de ci- 
clocros, desfășurat în împrejurimile o- 
rașului Geneva a luat sfîrșit la aceas
tă ediție cu victoria italianului Renato 
Longo care a realizat pe un traseu 
de 22 km timpul de 59:39,0. El a fost 
urmat de Wolfsholn (R. F. Germană), 
Scverini (Italia), Dufraisse (Franța), 
fostul campion mondial al probei și 
alții.
• DUPĂ CUM s-a mai anunțat, 

termenul de înscriere la turneul de 

ție pentru victorie. Din păcate și a- 
cest joc a avut un final nedorit: am
bele echipe au abuzat de durități. 
Consecința ? O serie de jucători eli
minați de pe teren, printre care Ta
kacs II și Biro, ambii de la Știința, 
pe cîte 10 minute. Au marcat : Torok 
I (2), Spirer, Fodor, Takacs 1 pentru 
Recolta și Takacs II (2), Cazah I (2), 
Biro pentru Știința.

După disputarea acestor jocuri cla
samentul este următorul:
1. C.C.A. 8 6 1 1 46:22 13
2. Voința. M. Cine 8 5 f 2 34:28 11
3. Știinta Cluj 8 4 1 3 45:34 9
4. Recolta M. Ciuc 8 3 1 4 33:32 7
5. Progr. Gheorghieni 8 2 0 6 32:53 4
6. Dinamo Tg. Mureș 8 2 0 6 19:40 4

N.R. In clasament meciul C.C.A.— 
Gheorghieni a fost trecut cu scorul 
de 5—0 pentru C.C.A.

Mîine programul jocurilor este ur
mătorul : ora 10: Dinamo Tg. Mureș 
— Recolta M. Ciuc; ora 17: Voință 
M. Ciuc—Progresul Gheorghieni; ora 
19: C.C.A.—Știința Cluj.

„CIO. trebuie să privească 
în mod realist lucrurile4* * 

Un articol al revistei „World Sports*

fotbal din cadrul Olimpiadei de la 
Roma expiră la 20 februarie. Pînă în 
prezent s-au înscris la acest turneu 
20 de țări. Sîmbătă și-au anunțat ofi
cial participarea și echipele U.R.S.S., 
Olandei și Turciei.

• DUMINICA pe patinoarul stadio
nului „Bislet" din Oslo au luat sfîrșit 
campionatele mondiale de patinaj vi
teză. Primul loc în clasamentul gene
ral individual a fost ocupat de finlan
dezul J. Jarvinen cu 190,155 puncte 
urmat de compatriotul său Salonen cu 
190,837 puncte și Merkulov (U.R.S.S.) 
cu 191,015 puncte. Ultima probă a 
campionatelor — 10.000 m. — a fost 
cîștigată de norvegianul Johannensen 
în 17:00.8.

o ECHIPA selecționată de hochei 
pe gheață a orașului Praga și-a înche
iat turneul în U.R.S.S., jucînd dumi
nică la Moscova cu echipa Dinamo. 
Jocul a luat sfîrșit cu scorul de 3—1 
(1—0, 1—0, 1—1) în favoarea echipei 
cehoslovace

® ECHIPA de hochei pe gheață a 
S.U.A. care a sosit în Europa în ve
derea campionatelor mondiale de la 
Praga a susținut duminică un meci în 
Suedia în compania echipei Vaesster- 
botten Club. Echipa suedeză s-a do

Revista engleză „World Sports", or4 
ganul oficial al Comitetului Olimpic 
al Marii Britanii a publicat în numă
rul său din ianuarie declarația lui 
Jack Dribbon, membru al asociației 
engleze de prietenie „Britania-China**  
în care se spune că absența repre- 
zentanților poporului de 650.000.000 1a 
cele mai mari competiții internaționale 
constituie o adevărată tragedie. „Este 
foarte important de înțeles — spune 
Dribbon — motivul pentru care s-a 
ivit această tragedie și de lămurit ce 
anume trebuie să fie făcut pentru a 
readuce această mare națiune în arena 
sportului internațional".

Dribbon consideră nefondată încer
carea primului secretar al Comitetului 
Olimpic Internațional, Otto Meyer, de 
a învinui pe reprezentanții Republicii 

.Populare Chineze cum că ei.ar „adtt- 
ce" oolitica în mișcarea sportivă.

„Mi șe pare — remarcă Dribbon — 
că nimeni altul decît însuși Comite
tul Olimpic aduce politica în sport și 
se ocupă cu recunoașterea guvernelor. 
In nici un atlas nu veți găsi două 
Chine. In conformitate cu statutul a- 
doptat, fiecare țară poate fi reprezen
tată de o singură organizație în Co
mitetul Olimpic. Recunoscînd organi
zația din insula Taivan, ca și cum ea 
ar reprezenta China, C. I. O. a in
trodus prin aceasta politica în sport 
și a ajutat prin acțiunea sa crearea 
situației anormale a două Chine și a 
două guverne". Cu alte cuvinte C.I.O. 
a făcut aceeași greșeală pe care au 
scornit-o și acum o apără cu spume 
la gură politicienii americani și oc
cidentali.

„Cred — continuă Dribbon — 
sportivii englezi vor insista ca C.l.cr. 
să privească în mod realist lucrurile, 
să se împace cu faptul că în lume 
există o singură Chină și, urmînd fi
del propriul său principiu, o singură 
țară — o singură organizație, să re
cunoască organizația sportivă care să 
reprezinte în realitate China și să res
pingă pe toți ceilalți care pretind drep
tul de a reprezenta această țară".

vedit superioară, terminînd învingă
toare cu scorul de 5—3.

® INTR-UN meci disputat la Stok- 
holtn, echipa „Belleville Mc. Farlands" 
care va reprezenta Canada la campio
natele lumii, a întrecut cu scorul de 
4—I echipa Suediei.

• CAMPIONATUL mondial de bob 
(4 persoane) desfășurat duminică la 
St. Moritz a luat sfîrșit cu victoria 
echipei S.U.A. Pe locul 2 s-a clasat 
Italia, fosta campioană mondială.

• LA DORTMUND, echipa de hand
bal în 7 a R. F. Germane a dispus 
cu 12—9 de Suedia campioană mon
dială.

• IN CADRUL unui concurs atletic 
pe teren acoperit desfășurat la New 
York atletul american Don Bragg a 
obținut la săritura cu prăjina : 4,81 m.

• ATLETUL maghiar Istvan Rozsa- 
vblgyi a plecat duminică în S.U.A. 
pentru a participa la mai multe con
cursuri în sală care vor avea loc la 
sfîrșitul acestei luni.

• IN CADRUL „Cupei campionilor 
europeni" la handbal în 7, echipa Fis- 
chauf Gopingen a dispus de B.T.V. St 
Gallen cu 31—16 iar I.F. Helsingor 
de S.U. Helsinki cu 21—14. Echipele 
învingătoare s-au calificat în semi
finale.

® IN COMPETIȚIA feminină a 
„Cupei campionilor europeni" la bas
chet echipa A.S. Montferrand a în
vins formația Uni Heidelberg cti 54—37 
(25—23).
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