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• Jucătoarele de la 
în „Cupa Campionilor 
0 In același program o

Ura tîrzie Ia care a luat sfirșit par
tida internațională de baschet dintre 
reprezentativele masculine ale țării 
noastre și R. Cehoslovace nu ne-a 
permis să insistăm suficient asupra 
splendidei victorii repurtate în fața 
unei echipe excelent cotate în basche
tul european.

Duminică seara am urmărit și aplau
dat în sala Floreasca o echipă repre 
zentativă așa cum ne-o dorim de mult

Mi ine vor părăsi Capitala plecînd la 
Russe (R. P. Bulgaria) jucătoarele de 
tenis de masă Geta Pitică, Maria Ale
xandru, Mariana Barasch și Maria 
Biro, care vor reprezenta țara noastră 
la o competiție internațională organi
zată in cinstea Zilei de 8 Martie,

Scrisoarea celei de-a doua Conferințe Naționale 
a Uniunii Asociațiilor Studenților adresată 

Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 

Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine 
tovarășului Chivu Stoica

In numele tuturor studenților din 
Republica Populară Romînă, noi, de
legații la cea de-a Il-a Conferință pe 
țară a Uniunii Asociațiilor Studenți
lor din R.P.R., ne exprimăm senti
mentele noastre de dragoste și recu
noștință față de Comitetul Central al 
P.M.R. și Consiliul de Aîiniștri, față 
de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, pentru grija părintească pe care 
o poartă tineretului, studențimii noa- 

pregătirii și educației sale, pen- 
cuvintele calde și îndrumările pre

țioase adresate studențimii noastre, 
care-constituie pentru asociațiile stu
denților un îndreptar în întreaga lor 
activitate de viitor, un plan concret 
de muncă și luptă.

Sintem recunoscători partidului și 
poporului muncitor pentru viața noa
stră nouă, pentru condițiile tot mai 
bune de studiu și trai, pentru faptul 
că astăzi nouă, fiilor de muncitori, 
țărani muncitori și intelectuali, regi
mul de democrație populară ’ ne-a des
chis larg porțile institutelor de învă- 
țămînt superior și ne-a creat toate 
condițiile pentru a ne însuși știința 
și cultura înaintată, pentru a deveni 
cadre pregătite — participant activi 
la opera de construire a socialismu
lui.

Pentru noi, tineretul studios,, nu 
există ideal mai înalt și mai măreț 
decît acela de a ne închina toate for
țele, întreaga noastră viață poporu
lui muncitor, cauzei partidului, a 
construirii socialismului și comunis- 

'ui.
. cei doi ani de existență, asocia

țiile studenților, conduse de partid și 
îndrumate nemijlocit de Uniunea Ti
neretului Muncitor, desfășurînd o lar
gă muncă de masă, au obținut suc 
cese însemnate pe tărîm educativ- 
politic, profesional, cultural, social și

Tinărul alpinist Gheorghe Atanasiu, inovator și fruntaș' in lupta pentru
economii, la locul său de muncă. Foto: T. Roibu

Dintre miile de membri ai asocia
ției sportive a întreprinderii de 
Transporturi București, o bună parte 
lucrează la Atelierele Centrale. In 
mijlocul acestora am poposit acum 
cîteva zile, pentru a afla cum răs
pund chemării celor 8 întreprinderi 
bucureștene: „Fiecare muncitor, tehni
cian și inginer să realizeze cît mai 
multe economii în producție"

UN TINĂR SPORTIV INOVATOR
...G11. Atanasiu este un tinăr vioi, 

cu fața deschisă, mereu zîmbitoare 
L-am iniilnit in atelierul de bobinaj- 
confecții. La întrebarea privitoare la 
economii, el ne-a răspuns atit de si
gur, de documentat, incit părea că se 
pregătise anume să ne primească vi
zita. Dar după ce l-am cunoscut mai 
bine, după ce am auzit cuvintele de 
laudă spuse despre el de șeful lui de. 
echipă, comunistul C. Baciu, totul ne-a 
apărut foarte simplu. Ca pe orice mun
citor stăptn pe meseria sa și pasio
nat de ea, problema economiilor îl 
preocupă intens pe Atanasiu. Econo
mii — înseamnă mai multe produse, 
înseamnă un preț de cost mai redus, 
înseamnă, in ultimă analiză, condiții 
mai bune de transport pentru locui
torii Capitalei. Astfel a gîndit Gh. 
Atanasiu atunci cind a propus confec
ționarea in cadrul atelierului a conu
rilor de mecanită — primite pină a- 
tund de la alte întreprinderi — ob- 
(inind economii de mii de lei. La țel 
a gindit Gh. Atanasiu și in lungile 
și numeroasele nopți de nesomn cind., 
cu hîrtia de desen în față, cu cărțile 
tehnice alături, a pus la punct „Dis

sportiv. Raportăm cu mindrie parti
dului și guvernului despre rezultatele 
tot mai bune la învățătură, expresie 
a creșterii conștiinței politice și a 
răspunderii studenților față de însu
șirea științei și tehnicii celei mai 
înaintate, a luminoasei învățături 
marxist-leniniste.

Noi sîntem conștienți de faptul că 
toate succesele obținute le datorăm 
conducerii de către partid — princi
piul leninist care călăuzește întreaga 
noastră activitate, garanția creșterii 
și întăririi asociațiilor studențești, îm
bunătățirii continue a muncii noa
stre.

Ne angajăm solemn în fața Comi
tetului Central al Partidului și a gu
vernului să depunem toate eforturile, 
întregul entuziasm care ne caracteri
zează, pentru a traduce în viață în
drumările prețioase ale partidului, 
pentru o legătură mai strînsă a în
vățăturii și activității noastre știin
țifice cu viața, cu producția, cu ce
rințele industriei, agriculturii și cul
turii socialiste în plină dezvoltare, 
pentru a ne însuși temeinice cuno
ștințe de specialitate, a deveni ingi
neri metalurgiștt, chimiști și energe- 
ticieni pricepuți în marile uzine și 
combinate ale socialismului, construc
tori harnici pe marile șantiere ale 
păcii, agronomi îndemînatici pe o- 
goarcle înfrățite de pe întinsul pa
triei, educatori talentați ai viitoare
lor generații.

Conștienți de marea însemnătate a 
învățăturii marxist-leniniste în pre 
gătirea multilaterală și formarea in
telectualului de tip nou, de faptul că 
numai gîndirea eliberată de prejude
căți, gîndirea bazată pe concepția 
materialist-dialectică deschide drum 
larg către un nestăvilit progres al 
științei și culturii, vom depune și mai 

pozitivul pentru întinderea barei de 
cupru", inovație care înlocuiește mun
ca a 6 oameni, aducînd economii de 
zeci de mii de lei.

Știindu-l așa cum este: un căută
tor neobosit al noului, nu ne-a mirat 
să aflăm că pasiunea sportivă a lui 
Gh. Atanasiu este alpinismul, sportul 
cutezanței și curajului. Un cutezător 
la bancul de muncă și în sport. Un 
tinăr muncitor al zilelor noastre...

ALTI SPORTIVI CARE LUPTA 
PENTRU ECONOMII

...la 34 de ani, Marius Stoicovici 
este încă unul din cei mai buni fă
cători de handbal ai atelierelor. Dar, 
Stoicovici este și strungarul fruntaș 
al secției sale, de la care au în per

multe eforturi pentru însușirea și pro
pagarea marxism-leninismului.

Asociațiile noastre vor desfășura o 
luptă hotărîtă și perseverentă împo
triva oricăror manifestări ale ideolo
giei burgheze, împotriva idealismului, 
împotriva moralei putrede burgheze.

Ne angajăm să luptăm cu perse
verență pentru a aplica în viață în
drumările partidului, de a întări con
tinuu frăția studenților romîni cu cei 
ai naționalităților conlocuitoare, a 
învăța și munci împreună, a desfă
șura laolaltă activități culturale și 
obștești; uniți să dăm o ripostă ho
tărîtă oricăror manifestări naționa- 
list-șovine și umăr la umăr să parti
cipăm activ la măreața operă de con
struire a socialismului în scumpa 
noastră patrie — Republica Populară 
Romînă

Credincioși nobilelor idei ale inter
naționalismului proletar, vom întări 
continuu prietenia frățească cu tine
retul și studenții rnarii Uniuni Sovie
tice, ai Chinei Populare și ai celor
lalte țări socialiste; în același timp 
ne reafirmăm hotarirea noastră de a 
intări și dezvolta colaborarea cu toate 
organizațiile studențești care militea
ză pentru pace și progres.

Asigurăm partidul și guvernul, Co
mitetul Central al Partidului, în 
frunte cu tovarășul Gh. Gheorgluu- 
Dej, că vom dărui tot entuziasmul ti
nereții, puterea noastră de muncă, 
toată priceperea, talentul și cunoștin
țele noastre cauzei mărețe a con
struirii socialismului în țara noastră, 
cauzei victoriei păcii.

Trăiască Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn !

Trăiască scumpa noastră patrie — 
Republica Populară Romînă 1 

manență de învățat cei mai tineri. Nu 
de mult, într-o adunare a muncitorilor 
secției strungărie, in care se discutau 
măsurile pentru reducerea prețului de 
cest, Stoicovici alături de alții, a fă
cut prețioase propuneri pentru redu
cerea timpilor de lucru la o serie de 
piese și pentru realizarea de economii 
la materialul ne feros.

Cu succese in lupta pentru econo
mii se pot minări și atletul Dumitru 
Cîrciumărescu, handbalistul Dumitru 
Crețescu, alpinistul Florian Stan Șl 
rrudți alți muncitori sportivi de la 
Atelierele Centrale l.T.B. Aici chema
rea celor 8 întreprinderi bucureștene 
a găsit un larg ecou.

I, MANOLIU

Conferința Națională a Uniunii Aso
ciațiilor Studenților din R.P. Romînă, 
care și-a desfășurat lucrările în zilele 
de 19—22 februarie 1959 la București, 
consideră că problema cea mai arză
toare pentru organizațiile studențești 
din întreaga lume este dezvoltarea în
țelegerii și colaborării între ele, unirea 
eforturilor lor în lupta pentru pace.

In menținerea și întărirea păcii sînt 
vital interesate popoarele lumii, în
treaga tînără generație.

Sute de m'lioane de oameni, în
treaga omenire progresistă, popoarele 
din țările socialiste, popoarele țărilor 
care și-au dobînd.'t recent independența 
națională, masele muncitoare de pre
tutindeni se ridică cu hotărîre pentru 
coexistență pașnică între state eu sis
teme sociale diferite, pentru rezolvarea 
problemelor litigioase dintre stat*  pe 
calea tr t-tivelor, pentru pace.

Au trecut aproape 14 ani de la sfîr- 
șitul celui de-al doilea război mondial, 
rănile lăsate de acesta nu s-au vin
decat încă, și din nou cercurile agre
sive imperialiste amenință pacea pro
priilor lor popoare și a întregii lumi.

N'e adresăm studenților din Europa 
J din întreaga lume care iubesc pacea 
să-și unească forțele lor, să-și ridice 
glasul împotriva cursei înarmărilor, 
împotriva războiului rece.

Fonduri și mijloace materiale i- 
mense se cheltuiesc pentru producerea 
armamentului și mijloacelor de ex
terminare în masă, în timp ce mi
lioane de oameni din numeroase țări 
sînt lipsiți de mijloacele necesare 
existenței.

Chemăm colegii noștri din toate 
țările, ca alături de forțele care luptă 
pentru pace să ceară:

— încetarea imediată a cursei înar 
mărilor;

— dezarmarea ;
— interzicerea și distrugerea stocu

rilor de arme nucleare și termonu
cleare ;

— lichidarea bazelor militare de pe 
teritoriile altor state.

Fondurile și mijloacele materiale u- 
tilizate în prezent pentru înarmare să 
fie folosite pentru:

—■ creșterea bunăstării popoarelor ;
— dezvoltarea industriei și agricul

turii, construirea de școli și universi
tăți, cămine și cantine, laboratoare și 
spitale, dezvoltarea științei și culturii, 
ajutorarea țărilor slab dezvoltate, li
chidarea rușinoasei plăgi a analfabe

Reprezentativa de baschet a R. P. Romine s-a impus 
prin caracteristicile jocului modern: ritm rapid, 

colaborare, putere de luptă

0 4 jucătoare romînce participă 
la Concursul internațional de la 
Russe

FOTBUL

TENIS l)E MASA
Știrile zilei

0 Meciul R. P. Romînă—Turcia [ 
se va disputa la Istanbul ț

După cum scrie ziarul turc „Son \ 
Posta", meciul de fotbal dintre echi- 
pete Turciei și R. P. Romine, pro- a 
gramat la 26 aprilie in cadrul „Cupei / _
Europei" inter-tări, se va disputa la \Urmărit de Tetiva I {nr. 3), Nedeț 
Istanbul si nu la Ankara cum se ho-C(nr. 7) va găsi, desigur, coechipierul, 
tărise inițial. (Agerpres) ^căruia sâ-i paseze balonul.

tismului, șomajului și mizeriei iu acele 
părți ale lumii unde acestea mai bîntuie.

Energia atomică, descoperirile epo
cale contemporane să fie puse în 
slujba dezvoltării științei și tehnicii, 
[î&ntrn producerea bunurilor materiale 
ale societății, pentru ridicarea bună1 
stării omenirii.

Conferința noastră își exprimă soli
daritatea cu lupta eroică a popoare
lor, a tineretului și studenților din co- 
Ionii pentru libertate și independență 
națională.

Idealurile noastre, ale studenților, 
de a ne aduce contr buția la dezvol
tarea culturii și. științei, pe care să le 
punem în slujba bunăstării popoarelor 
pot fi înfăptuite numai în condițiile 
existenței păcii.

Să ne unim forțele indiferent de 
naționalitate, de convingeri politice, 
de credințe religioase, pentru a face 
ca universitățile din toate țările să 
devină instituții ale păcii, puternice 
cetăți de luptă împotriva forțelor a- 
gresive, împotriva dușmanilor civili
zației.

Considerăm că acțiunea pentru con
solidarea păcii constituie o platformă 
de unire pentru realizarea unor ac
țiuni comune a tuturor organizațiilor 
studențești, de înlăturare a piedicilor 
care există în calea colaborării în 
mișcarea mondială studențească.

Sprijinim din toată inima inițiativa 
U.I.S. de a convoca o Conferință in
ternațională a studenților pentru pace. 
Studenții noștri, alături de întregul 
tineret se pregătesc pentru a-și aduce 
contribuția la succesul celui de-al 
VII-lea Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților de la Viena. Ne expri
măm speranța că studenții din toată 
lumea vor participa și vor aduce con
tribuția lor la succesul acestor ma
nifestări închinate cauzei colaborării 
și prieteniei dintre tineretul și stu
denții din întreaga lume.

Studenți din toate țările lumii, 
colegi, să ne unim eforturile pentru a 
apăra acest bun de preț al omenirii! 
— pacea — pentru a păstra comorile 
culturii și civilizației omenirii. Să 
răsune pe toate meridianele vocea 
noastră unită pentru pace, pentru 
coexistență pașnică, pentru rezolvarea 
pe cale pașnică a tuturor probleme
lor litigioase.

Trăiască tineretul studios luptător 
pentru pace 1

Trăiască pacea și înțelegerea între 
popoare I 

Constructorul debutează astă seară 
Europeni", întîlnind pe Slavia Sofia 
dispute^-- interesantă București—Fraga

timp, sigură în acțiuni, combativă, o- 
mogenă, cu o excelenfă pregătire teh
nică și o bună orientare tactică.

La încheierea partidei antrenorul (l. 
HEROLD încă sub impresia „isprăvii" 
jucătorilor noștri, era emoționat : ,.Mă 
bucură nespus de mult că băieții s-au 
ținut de cuvint, dovedind că atunci cind 
acordă toată importanța pregătirii lor 
și sînt hotăriți să lupte din răsputeri 
de-a lungul întregii partide, ne oferă 
un joc ca acesta pe care desigur na-l 
vom uita multă vreme. In același timp, 
mă bucură faptul că ne-am impus joctil 
rapid, bazat pe contra-atacuri. oare p

(Continuare în pag. 4)



Prima consfătuire a activiștilor asociațiilor 
sportive din sectorul socialist ai agriculturii 

din regiunea Pitești
' La sfîrșitul săptămînii trecute, în- 
tr-una din sălii; Casei de Cultură din 
Pitești a avut icc prima con-f'tdre a 
activiștilor asociațiilor sportive din 
sectorul socialist al agriculturii, orga
nizată de către consiliul regional al 
U.C.F.S. Pitești, sub îndrumarea și cu 
sprijinul comitetului regional de par
tid. S-a analizat cu acest prilej — 
iu lumina Hotărîrii Partidului și Gu
vernului din 2 iulie 1957 cu privire 
La reorganizarea mișcării de cultură 
fizică și sport — actualul stadiu de 
dezvoltare a activității sportive din 
asociațiile sportive din SJW.T., G.A.S., 
G.A.C.

Lucrările consfătuirii au scos în e- 
vidență dezvoltarea pe care a luat-o 
mișcarea sportivă în comunele și sa
tele regiunii Pitești, contribuția ei în
semnată la educarea tineretului în 
spirit comunist, la organizarea și fo
losirea în mod util și plăcut a timpu
lui liber, la întărirea și menținerea 
sănătății celor ce muncesc.

S-a lărgit și consolidat baza orga
nizatorică și materială a mișcării spor
tive. Satele regiunii Pitești se pot 
mîndri astăzi cu cele 367 asociații 
sportive, cu cei 75.782 membri U.C.F.S., 
cu cele peste 350 baze sportive simple: 
terenuri de fotbal, volei, oină etc. Au 
fost obținute frumoase realizări și în 
direcția dezvoltării culturii fizice și 
sportului în asociațiile sportive din 
Ș.M.T., G.A.S. și G.A.C.

*
I In prima parte a consfătuirii au 
fost prezentate patru referate care au 
analizat activitatea desfășurată de 
unele asociații sportive. Referatele au 
fost urmate de vii discuții. Tema
tica referatelor, datorită varietății pro
blemelor prezentate, a reușit să cap
teze interesul participanților la cons
fătuire. Iată de altfel cum s-au inti
tulat cele patru referate prezentate în 
prima zi a consfătuirii : 1. Organiza
rea activității de cultură fizică și 
sport și preocupările pentru asigura
rea și dezvoltarea bazei materiale în 
asociația sportivă (referent tov. Stan 
Croiioru din asociația sportivă „Re
colta G.A.C. 6 Martie" Stoicănești),
2. Organizarea activității competițio- 
nale sportive în asociația noastră (re
ferent tov. Constantin Ghițescu din a- 
sociația sportivă Recolta Curtișoara),
3. Participarea sportivilor din asociația 
noastră la activitatea sportivă și con
tribuția lor la realizarea și depășirea 
planului de producție (referent tov. 
Ion Oprea din asociația sportivă Trac
torul SJW.T. Radomirești), 4. Cum am 
colaborat cu organizația U.T.M. la 
organizarea întrecerilor din cadrul 
Spartachiadei de iarnă a tineretului 
(referent tov. Ion Voicu din asociația 
sportivă „Ogorul Nou“ G.A.S. Stol
nici).

Cite nu se pot învăța la o consfă
tuire 1 Așa de pildă, s-a arătat că la 
reorganizarea asociației sportive „Re
colta 6 Martie" G.A.C. Stoicănești, în 
consiliul de conducere au fost aleși o 
perie de tovarăși dornici să traducă în

Omul cu părul
Era singurul Cu părul alb... Pre

zența unui om cu părul nins de ani 
in mijlocul tinereții, in mijlocul ac
tiviștilor sportivi de la sate, era' un 
fapt puțin obișnuit. Mă gindeam : 
„Iată un subiect de reportaj... Trebuie 
să stau de vorbă cu el, să văd din 
ce comună vine, cum îl cheamă..."

— .W ctivintul tovarășul Constan
tin Vieru, de la asociația sportivă 
„Recolta G.A.C. 6 Martie" Stoicănești.

El era! S-a ridicat în picioare și 
'a prins a vorbi. Sala toată, numai 
ochi și urechi. Un om în vîrstă, cu 
experiență, vorbea cu pasiune despre 
sport, despre munca desfășurata in 
cadr il asociației sportive în consiliul 
căreia este responsabil cu instruirea 
sportivă 

fapte sarcinile privind dezvoltarea ac
tivității sportive în mediul sătesc. Ast
fel, încă de la constituire, consiliul 
de conducere al asociației, avînd spri
jinul și îndrumarea consiliului U.C.F.S. 
raional, a trecut la organizarea acti
vității pe baza unui plan de muncă 
cu obiective precise. Acum sportivii 
din Stoicănești se pot mîndri cu cei 
1058 membri U.C.F.S., cu suma de 
8347 lei rezultată pînă acum din co
tizații sportive.

Avindu-se în vedere specificul de 
producție s-ar putea crede că la S.M.T.- 
uri nu se poate organiza în condiții 
optime activitatea sportivă. Și totuși 
tractoriștii din Radomirești se pot 
bucura și ei de binefacerile activității 
de cultură fizică și sport. Cum ? Iarna, 
toți mecanizatorii se află în stațiune, 
astfel că în timpul lor liber se orga
nizează concursuri de șah, tenis de 
masă și schi. Un mijloc de mobilizare 
și atragere a mecanizatorilor în acti
vitatea sportivă de iarnă l-a constituit 
și clubul stațiunii, dotat cu o stație 
de amplificare și televizor. Aci meca
nizatorii se adună de cinci ori pe săp- 
tămînă pentru a disputa o partidă de 
tenis de masă sau de șah. In perioada 
de vară, activitatea sportivă se desfă
șoară mai mult duminica, cînd meca
nizatorii au timp liber. Atunci ei pot 
participa în număr mare la compe
tițiile de mase. Asociația sportivă din 
Radomirești a luat măsuri ca și bri
găzile mai îndepărtate de stațiune să 
poată practica sportul. Astfel, fiecărei 
brigăzi i s-au repartizat mingi de 
volei, fotbal sau jocuri de șah.

★
Sîmbătă, în ziua a doua a consfă

tuirii, au fost dezbătute măsurile care 
trebuie luate în vederea dezvoltării 
continue a mișcării de cultură fizică 
și sport la sate, precum și în ve
derea creșterii rolului ei în trans
formarea socialistă a agriculturii. In 
acest scop au fost prezentate urmă
toarele referate : Cultura fizică și 
sportul mijloc de întărire și menține
rea sănătății oamenilor muncii și de 
atragere a țărănimii muncitoare pe 
făgașul construirii socialismului (refe
rent prof. Traian Petcu) și Organiza
rea practică a activității de educație 
fizică a maselor în asociațiile spor
tive sătești (referent prof. Nicolae Ma- 
covei). S-a prezentat apoi planul de 
măsuri al consiliului regional U.C.F.S. 
privind îmbunătățirea activității spor
tive in sectorul socialist al agricul
turii.

★
Astfel s-a încheiat această primă 

consfătuire a activiștilor din asocia
țiile sportive sătești. Prin felul ex
celent în care ea a fost organizată, 
prin nivelul discuțiilor și al refera
telor prezentate, consfătuirea va con
tribui în mod cert la îmbunătățirea 
activității asociațiilor sportive sătești, 
la dezvoltarea și mai puternică a 
sportului în satele regiunii Pitești.

însemnări de la consfătuire

— Tovarăși! Se piîng unii 'aci că 
fetele din satele noastre cam ocolesc 
terenul de sport. De ce ? Păi știm cu 
toții cum se scot vflrbele în sat. Ba 
că umblă dezbrăcate, ba că nu se 
mai mărită. Și știirr și cine scornește 
astfel de vorbe. Știm bine 1 Că si la 
noi în Stoicănești a fost așa. C'hia- 
burimea șușotea pe la uluci și dădea 
din colț în colț. Da’ noi n-am stat 
cu mîinile încrucișate. Ce am făcut ?

Toată sala asculta ou atenție. Muiți 
aveau de învățat. Iar tov. Constan
tin Vieru povestea cum școala unde 
el e director a început să organizeze 
cit mai multe concursuri in aer liber. 
Elevele executau programe de gim
nastică și luau parte la diferite în
treceri, îmbrăcate in echipament 
sportiv. Veneau și părinții. Unii, mai 
murmurau. Deh, nu era ușor la în
ceput. Dar apoi, au anii, oamenii s-au

S-a dat startul! Cicliștii au pornit să străbată zeci și zeci de kilometri, să 
se întreacă pentru victorie. Șoselele te așteaptă și pe tine, prietene, să te a- 

vinli in disputa. Duminică poți jace primul pas.

Copiii din Cîmpulung Muscel 
învață să schieze...

De cîtva timp, pe dealul Flamîn- 
da de la poalele munților Iezer și 
Păpușa din împrejurimile rrrașului 
Cîmpulung Muscel domnește o mare 
animație. Zeci de copii, echipați cu 
toate cele necesare unor schiori 
„mari" învață „tainele" lunecușului 
pe pîrtii. Copiii, disciplinați, ascultă 
sfaturile a do! antrenori și apoi pun 
în practică cele învățate. Antrenorii 
privesc, notează, opresc pe cîte un 
puști pentru a-i corecta o mișcare. 
Apoi îi cheamă, îi aliniază și le exem
plifică alte elemente care vor trebui 
însușite în zilele ce urmează.

Aceasta este atmosfera de lucru 
la toate' cele 20 de centre de inițiere 
în schi organizate de F.R. Schi-Bob. 
Pentru a vă forma o imagine și mai 
clară asupra muncii ce se desfășoară 
în acest centru, vă vom relata discu
ția purtată zilele trecute cu unul din 
antrenorii centrului, prof. Felicia 
Păun. Prima întrebare pe care i-ain 
adresat-o s-a referit, firesc, la pe
rioada de organizare a centrului, la 
primii pași făcuți în această activi
tate :

— Dintr-un început trebuie să 
precizez, ne-a spus prof. Felicia Păun 
— că inițiativa F.R. Schi-Bob de a 
organiza un centru de învățare a 
schiului a fost primită cu multă bucu
rie de către localnici. încă din pri
mele zile directorii școlilor și profe
sorii de educație fizică, consiliul ra
ional U.C.F.S. și organizațiile U.T.M. 
ne-au sprijinit efectiv prin populariza
rea centrului. Datorită acestui fapt 
am reușit ca la centru să avem un 
număr de 130 de elevi între 6 și 16 
ani, care participă cu regularitate La 
cursurile de schi. Vreau să amin
tesc de faptul că participarea la cen
tru a fost condiționată de situația lor 
școlară. Cei care aveau o situație sla
bă la învățătură n-au fost primiți în 
centru. Se vede treaba însă că învă
țarea schiului îi atrăgea mult pe co
pii, deoarece după cîteva săptămîni 
unii elevi (Cosmin Vișoiu, Mihai Ani- 
chitoaiei ș. a.) se îndreptaseră la 
toate materiile și ne-au rugat să-i 
primim la cursuri. Bineînțeles, în ast
fel de cazuri, după ce am cerut avi
zul profesorilor, i-am primit în rîn- 
durile cursanților.

— Cum ați organizat munca de 
inițiere și instruire ?

— împreună cu mine lucrează și tov. 
Emil Fomino, care este antrenor co
ordonator. Pentru a putea cuprinde 
numărul mare de copii, i-am împăr
țit în patru serii, în funcție de pro
gramul școlar. La rîndul lor, seriile sînt 
fragmentate în grupe de lucru, pe

alb...
obișnuit cu ideea că și fetele pot să 
facă sport, echipate in tricou și in 
șort. Cu timpul elevele au crescut și 
au devenit fete de măritat. Acum 
linele sînt chiar la casele lor...

Omul cu părul alb continua să vor
bească și să țină încordată atenția 
sălii. Frumoasele rezultate obținute de 
asociația sportivă ,,Recolta G.A.C. 
6 Martie" din Stoicănești reprezentau 
o parte și din munca lui. Experiența 
acumulată de ani de zile o împărtă
șea acum și altora mai tineri, dintre 
care unii abia își începeau activita
tea. La sfirșit aplauze puternice au 
subliniat cuvintele celui cu părul alb. 
Aplaudam și eu. Renunțasem să nw 
stau de vorbă cu el. Și asta pentru 
că stătuse el de vorbă cu mine. Cu 
mine și cu toți participanții la con- 
sfăiuire... 

virste. Procesul de inițiere și instrui
re a început cu acomodarea pe 
schiuri, mersul alternativ, întoarceri 
de pe Ioc, învățarea a diferite mo
duri de urcare, și a continuat cu 
coborirea directă, oblică, învățarea plu
gului, a ocolirilor prin pași succesivi. 
Lucrul va continua pînă ia 7 martie, 
cînd va avea loc concursul de închi
dere a tuturor centrelor. Pină atunci, 
copiii își vor perfecționa tehnica oco
lirilor prin viraje.

— Care sînt perspectivele pe linie 
de sport ale copiiilor participant la 
centru ?

— Din cîte ne-am putut da sea
ma, foarte muiți dintre cei 130 de 
copii sînt foarte talentați și au mari 
perspective. Ei au dovedit reale ap
titudini, a« lucrat cu multă tragere 
de inimă și și-au însușit destul de 
repede și corect cele predate. In mod 
deosebit trebuie să remarc progresul 
înregistrat de Eleonora Ciurea (14 
ani), Dumitru Păstorie (8 ani), Vic
toria Gașev (14 ani), Ion Urs (11 
ani), Teodor Atanasiu (11 ani), Doi
na Zaharia (16 ani). Aceștia, ca 
și toți ceilalți care s-au arătat reale 
speranțe ale schiului vor trebui ur
măriți și pe mai departe în pregăti
re, vor trebui încurajați pentru a de
veni schiori de concurs. In această 
treabă un rol important îl vor avea 
instructorii voluntari din localitate.

Am mulțumit prof. Felicia Păun și 
i-am urat succes deplin în frumoasa 
muncă pe care o depune. Cît despre 
roadele activității, o parte din ele 
le vom vedea la 7 și 8 martie la 
Predeal, unde va avea loc concursul 
final al centrelor, concurs la care 
vor lua parte cei mai talentați copii 
care au învățat să schieze în centrele 
organizate de F. R. Schi-Bob.

D. ST.

„Proiecte"
Unii proiectanți negli

jează utilul și econo
micul în elaborarea 

proiectelor de cons
trucții de baze spor

tive.

.. Dar ce trambuli
nă!?! cu scară interi
oară, covoare persane, 
dușuri, instalație de 
nocturnă...

— Da, dar nu văd 
bazinul!?

— Pentru bazin nu 
ne-au mai ajuns band!

Desen de
N. CLAUDIU

un tînăr ciclist
Te-am văzut de multe ori, tinere 

prieten, plimbîndu-te cu bicicleta pa 
aileile de la șosea și uneori chiar a- 
vîntindu-te pe drumul care duce spre 
Snagov. împreună cu alți tineri te 
recreai cu ajutorul unui sport pe 
care l-ai îndrăgit mai de mult —- 
ciclismul. Te pasionează de mult cri 
clismul. Te-am văzut privind cu ad
mirație îndemînarea, forța, viteza și 
suplețea cu care rutierii noștri do 
frunte își dispută finișul curselor ci
cliste de fond. I-ai aplaudat întot
deauna cu entuziasm și sînt convins 
că în visurile tale te-ai văzut de 
multe ori purtind cununa învingăto
rului în marile curse pe șosea, te-ai 
visat lider, purtător al „tricoului gal
ben" în cursele internaționale de lung 
kilometraj... Și cu toate acestea din 
timiditate sau dintr-o nefirească sub
apreciere a posibilităților pe care le 
ai nu te-ai apropiat niciodată de a- 
cești sportivi de frunte ai țării pen-' 
tru a le cere sfatul, ajutorul, ca să 
devii și tu ciclist.

Iată, drag prieten, i-atn întrebat 
noi pentru tine și-ți vom da astăzi 
răspunsul pe care l-am primit. Majo
ritatea rutierilor de frunte din țara 
noastră (chiar și Gabriel Moiceanu, 
O. Dumitrescu, Ion Vasile, Ludovic 
Zanoni, Aurel Șelaru ș a.) au înce
put să practice ciclismul cu ajutorul 
bicicletelor de oraș. Au fost și ei 
martorii sosirilor impresionante, au 
admirat ca și tine măiestria vechilor 
noștri alergători Ălarin Nicukscu, 
Martie Ștefănescu, Traian și Nicolae 
Chicomban, Gh. Șandru etc. Apoi au 
devenit concurenți. Cum? S-au in» 
scris la startid concursurilor rezer
vate posesorilor de biciclete de oraș. 
O cursă, două, trei și apoi au fost 
chemați de antrenorii cluburilor și a- 
sociațiilor sportive să se pregătească 
științific în cadrul secțiilor de ciclism. 
Așa au început acești sportivi drp'-utl 
spre cucerirea măiestriei sportive.
tul îl cunoști și tu. Au concurat în 
„Cursa Păcii", „Turul Europei", „Tu
rul Egiptului", „Cursa Sofia-Bucu- 
rești" și în alte numeroase întreceri 
internaționale de amploare. Firește, 
în tot timpul au muncit conștiincios, 
s-au antrenat pe șosele parcurgînd 
sute și sute de kilometri...

Ne vei întreba probabil cînd poți să 
te înscrii și tu la un astfel de con
curs. Ei bine o să-ți dăm o veste 
bună: chiar la 1 martie (duminică) 
clubul sportiv Victoria organizează 
un concurs pentru mai multe categorii 
de alergători. Printre ele se află și 
aceea rezervată începătorilor (pose
sori de biciclete de oraș). Te sfătuim 
să vii cu curaj și să te înscrii la a- 
cest concurs. El poate însenina pentru 
tine poarta de intrare în ciclism. Și 
peste un an-doi vom avea cu . 
ranță prilejul să-ți comentăm 
zultatele chiar în coloanele acestui 
ziar.
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Sisc^esuâ elevilor noștri ia campionatele școlare 

de schi ale R. P„ Ungare
„NOTA 1O!“

La invitația C.C. al U.T.C. din R. P. Ungară, între 11 — 18 februarie, o 
delegație de elevi din țara noastră a luat parte Ia campionatele școlare de schi 
ale R.P.U. E vorba de un eveniment semnificativ în ceea ce privește perspec
tivele unor legături sportive mai strînse între elevii din cele două țări vecine 
și prietene. De aceea, la revenirea în țară a reprezentanților noștri, ne-am 
adresat prof. M. Tirnoveanu, inspector în M.I.C., unul dintre conducătorii dele
gației, cu rugămintea de a ne răspunde la citeva întrebări.

— Unde s-a desfășurat campionatul 
și care au fost, în linii mari, condi
ții le de concurs ?

— Organizatorii au ales o stațiune 
climaterică de un pitoresc deosebit — 
este vorba de Biikkszentkereszt, aflată 
la o altitudine de 700 de metri, în 
apropiere de orașul Miskolc. Zăpada 
bună, rezolvarea tuturor detaliilor de 
ordin tehnico-organizatoric au asigu
rat întrecerilor un succes deplin.

----La ce probe au participat repre
zentanții noștri și cum poate fi apre
ciată comportarea lor ?

— Băieții au fost prezenți la startul 
probelor d„ fond, săritură de ia tram
bulină, coborîre. slalom special și com
binată nordică; fetele — la fond cobo
rîre si slalom special. In ceea ce 
privește rezultatele, ele au fost bune, 
dacă avem în vedere că este prima 
confruntare sportivă peste hotare a

tele — locurile 3 și 4 la fond, locu
rile 2 și 3 la coborîre, locurile 1 și 2 
la slalom special. In total, reprezen
tanții noștri au primit 10 medalii — 
4 de aur, 2 de argint și 4 de bronz.

— Ați putea să ne indicați numele 
elevilor care au realizat cele mai 
bune performanțe ?

— In mod special aș vrea să re
marc comportarea elevilor Gh. Vilmoș 
din Gheorghieni și E. Ursache din 
Vatra Dornei, ca și a elevelor Rodica 
Bucur (Sinaia) și lulia Grigoraș (Va
tra Dornei). ]n general însă toți cei 
15 elevi și eleve care ne-au repre
zentat țara au făcut dovada unor fru
moase cunoștințe sportive și in ace
lași timp au dat dovadă de un spirit 
de disciplină care a impresionat pro
fund pe gazde.

— Care ar fi valoarea victorwtor 
noastre, sub raport tehnic ?

sosit primul la o diferență de 4,8 sec. 
față de următorul clasat. Și fetele 
noastre au obținut timpi superiori, de 
exemplu la slalom special, unde au 
ocupat locurile 1 și 2.

— Cu această ocazie s a pus baza 
unor relații permanente cu -elevii din 
țara vecină și prietenă ?

— Da, la o dată foarte apropiată 
noi am invitat gazdele să ne întoarcă 
vizita. Este vorba de finala campio
natului republican școlar de schi 
programată la Cota 1500, între 21 — 
23 martie a.c.

înainte de încheierea discuției, prof. 
M. Tîrnoveanu a ținut să facă elevi
lor noștri o prețioasă recomandație:

„Pentru finală pregătirile trebuie 
efectuate cu o deosebită atenție. Lu
crul acesta se poate face de pe acum, 
cu prilejul întrecerilor din etapa re
gională. Este de dorit, dat fiind ca
racterul internațional al finalei de 
schi din acest an, să ne prezentăm 
cu tot ce avem mai bun la ora ac
tuală în schiul nostru școlar".

în sala de sport a școlii medii Nr. 
1 „Mircea ce! Bătrin" din Constanța, 
animație neobișnuită! Echipa de 
baschet a școlii are antrenament pu
blic in vederea întrecerilor din faza pe 
localitate a campionatului republican 
școlar. Ne atrage atenția in mod deo
sebit „mezinul" echipei — elevul Dan 
Cautiș din clasa a 
Vni-a, un tinăr 
care stlrnește repe
tate aplauze prin 
tenacitatea cu care 
luptă sub panou, 

prin precizia arun
cărilor la coș.

— II vedeți ? A- 
bia a împlinit 15 
ani!... Și totuși 
Dan Cautiș este ti
tular în echipa șco
lii !...

Prof, de educații 
, fizică I. Secelea- 
nu ne împărtășește 
satisfacția de a a-
vea in echipa pe care o antrenează, 
un element ații de talentat („Știți, 
Dan Cautiș a reprezentat cu cinste 
școala și in anii trecuți, la zonele de 
la Giurgiu și Craiova ale campionatu

lotul de baschet

lui republican școlar"), care estd 
cotai — in același timp — ca anul 
dintre fruntașii pe școală la învăță
tură! Notele sale? Numai 9 și 10. 
Pasiuni — in afară de baschet, mate- 
maticile. Intr-adevăr, viitorul inginer 
Dan Cautiș (ne-a mărturisit deschis 
că această este profesiunea către care 

și-a îndreptat aten
ția încă de pe o- 
cum) este hotărit 
să rămină credin
cios și baschetu

lui...
...Astăzi. Dan 

Cautiș iși reprezintă 
școala la campiona
tele republicane șco
lare ; inline, it vom 
revedea in întrece
rile studențești. Mii 
mult, Dan Cautiș 

• ne face o îndrăs- 
■neață promisiune: 
aceea de a ajunge 
peste ani chiar in 

al țării! Este posibil
acest lucru ? Firește că da. Oricum, o 
promisiune care te angajează, Daa 
Cautiș. Cronicarii noștri de baschet au 
consemnat-o...

elevilor noștri, lată de altfel, perfor
manțele obținute: băieții — locurile 
1, 5, 6, 10 și 16 la fond, locul 4 la 
sărituri, locul 1 la combinata nordică, 
tocurile. 1, 3, 7 și 11 la coborîre, lo
curile 3, 5 și 16 la slalom special. Fe-

— Trebuie apreciat faptul că la 
fond, de pildă, Gh. Vilmoș a fost în
registrat cu timpul de 21:31,0, în timp 
ce al doilea clasat (un concurent ma
ghiar) a venit abia la 11 minute. De 
asemenea, la coborîre, E. Ursache a

Viu interes în jurul campionate'or republicane școlare

— Raid prin cîteva școli medii din Capitală -

Peste 1000 de purtători ai 
de atlet

Se va împlini, în curînd, un an de 
ta introducerea în țara noastră a 
„Insignei de atlet școlair".

Origina acestei noi și atrăgătoare 
forme de atragere a tineretului școlar 
în practicarea atletismului este cu
noscută. Propunerea cu privire la 
înființarea Insignei de atlet școlar a 
fcst făcută în noiembrie 1957, cu pri
lejul primei consfătuiri pe țară a pro
fesorilor de educație fizică cil spe
cializarea în atletism. Această pro
punere a fost cu atîta căldură spri
jinită de specialiști, de profesori, încit 
astăzi, în momentul bilanțului pri
mului an, nici nu ne mai întrebăm 
dacă „Insigna" și-a dovedit utilita
tea. Acest lucru se înțelege de la 
sine. Altceva vom urmări deci în 
sumara trecere în revistă pe care o 
vom efectua : pe de o parte să ve
dem în ce părți a'.e țării s-a bucurat 
„Insigna" de mai multă atenție, iar 
oe de altă parte să ne dăm seama 
— prin prizma primelor insigne de 
aitr cucerite — care sînt preferințele 
atletice ale elevilor noștri.

Iată pentru început cum sînt re
partizate pe regiuni Insignele de atlet 
școlar decernate pînă în prezent:
regiune bronz -argint aur
Cluj 16 5 3
Bacău 15 5 2
Constant i. 41 14 3
Iași 16 3 —1
Hunedoara 105 14 2
Craiova 20 3 1
Oradea 28 17 5
Pitești 58 7 —
Ploeștl 55 11 1
Suceia-va 7 2 1
St.iJin 71 21 7
R A.M, 59 11 3
Timișoara 118 33 1
or. București 172 52 2>1

„ Insignei 
școlar1*

In total : 781 insigne de bronz, 
198 de argint și 50 de aur. Cifrele 
nu sint definitive. Se poate constata 
absența.«-din tabloul de mai sus a 
cîtorva regiuni: Baia Mare. Galați 
si... București, ale căror Secțiuni de 
Invăță-mînt și Cultură n-au trimis nici 
pînă acum la M.I.C. situația cu pri
vire la „Insigna de atlet școlar". 
Oare cît vor mai întîrzia ?

Cîteva observații interesante prile
juiește cercetarea listei celor care au 
cucerit pînă acum insigna de -aur. 
Pe probe, repartiția este următoarea 
(în paranteze este scrisă norma ce 
trebuie trecută).

LA BĂIEȚI: IM ni (11,4) — 4: 400 m 
52 5) — 1; 110 m g (16,3) — 3; lungime 
(6,50) — 5; înălțime (1,75) — 4; prăjină 
(3,30) — 2; triplu (13,30) — 2; greutate 
(13 20) — 1; disc (42,00) — 1; ciocan 
(45,00) — 5. LA FETE: 100 m (12,8) — 2; 
200 m (27,0) — 1; 560 m (1:20,0) — 2; 
80 m g (12,8) — 1; lungime (5,10) — 3; 
înălțime (1,43) — 11(11); greutate (11,20) — 
2; suliță (35,00) — 1. N-a fost obținută 
nici o insigna' la următoarele probe: 
BĂIEȚI: 200 m (23,4); 800 m (2:82,0); 
1.500 m (4:13,0); suliță (55,0 m, cu 0.6 
kg. și 50,00 m cu 0,8 kg). FETE: disc 
(36,00 m). Să fie oare normele prea
grele la aceste probe? Sau, poate e de 
vină predilecția elevilor și antrenorilor 
spre anumite probe atletice, în detri
mentul altora? Inclimăn spre cea de a 
doua ipoteză

înainte de a încheia, o precizare: 
normele Insignei de atlet, școlar, la 
toate cele trei grade, rămîn în con
tinuare neschimbate.

Și un îndemn către profesorii de 
educație fizică și elevi : depuneți toate 
strădaniile pentru ca în cel de al 
doilea an de existență, „Insigna de 
atlet școlar" să cunoască o și mai 
largă răspîndire.

Dacă cercetezi calendarul campionatelor republicane școlare vei 
vedea că pentru perioada de față regn lament ui prevede întreceri la o serie 
de discipline sportive : gimnastică, atletism, volei, schi etc. la nivelul a dife
rite etape. Este respectat oare acest calendar ? Există interes în școli pentru 
ediția din acest an a campionatelor, ediție jubiliară ? Conducerile școlilor cola
borează cu profesorii de educație fizică pentru a asigura elevilor condiții 
optime de pregătire și de participare la concursuri ? Răspunsurile la aceste 
întrebări Je-am putut afla vizitînd zilele trecute cîteva școli medii din Capi
tală...
LA ȘCOALA MEDIE NR. 13-M1HAI 

VITEAZUL
...cei mai buni voleibaliști, printre 

care elevii Eugen și Gabriel lonescu 
Doru Constantinescu și Adrian Du
mitrescu se antrenau de zor. Prof. Ni
col ae V'ișulescu ne amintește, în timp 
ce urmăream antrenamentul, că echipa 
școlii a debutat victorioasă în cam
pionatul republican, faza pe ora.ș, 
înțrecînd eu 3—0 reprezentativa școlii 
medii Nr. 16-Gh. Coșbuc.

— Și acum ?
De gimnaști se ocupă prof. Val Pru-

nescu. Echipa școlii a reușit un ade
vărat tur de forță, înțrecînd în etapa 
pe oraș echipe redutabile. Pentru e 
tapa următoare, cea regională — pro
gramată la 28 februarie — au rămas 
în competiție doar 6 echipe) ale șc. 
medi-i nr. 4, 7, 17, 13, 26 șj 35 1a 
băieți și 4, 7, 16, 20, 22 și 35 la fete). 
Și cum dintre acestea, în finală ur
mează să se califice doar cîte trei, 
este lesne de înțeles ce luptă dîrză se 

a da, cât de bine trebuie să fie pre
gătit fiecare concurent. Lucrul acesta 
se pare că este limpede pentru fie-

In toate școlile medii din țară, pregătirile în vederea campionatelor republi
cane școlare sint în toi. In fotografie, elevele școlii medii „Bolyai" din Tg. 
Mureș, repetind de zor exercițiile de gimnastică din cadrul etapei regio
nale programată la sfirșUul acestei săptămâni. (Foto I. Mihăică)

care gimnast de la școala medie Nr« 
13-Mihai Viteazul
SUCCESE FRUMOASE LA ȘCOALA 

MEDIE „I. L. CARAG1ALE"
Profesorul de educație fizică Zoii 

tan Benedek de la șc. medie Nr. 7- 
I. I.. Caragia'le, ne-a împărtășit 
bucuria pentru faptul că echi
pele școlii fac față ou succes 
întrecerilor din cadrul campiona
telor: cîte o victorie la volei —' 
atît la băieți cît și la fete — vic
torii frumoase la gimnastică, compor
tare onorabilă la hafldbal redus, în 
competiția organizată de ziarul „Spor
tul popular". Prof. Benedek ne dez
văluie și un alt aspect al muncii sale: 
atragerea către canotaj a cit n«ai 
multor elevi din școală. „Am găsit 
aici multă dragoste pentru sporturile 
nautice și nădăjduiesc că în vacanța 
de primăvară, în tabăra de la Snegov, 
școala să fie bine reprezentată...**
VOLEIUL, GIMNASTICA, HANDBAa 

LUL ȘAHUL ȘI TENISUL
’ DE MASĂ...

... se află în atenția numeroșilor 
iubitori ai sportului de la școala me
die Nr. 17-Matei Basarab. Bine s-aa 
comportat gimnaștii (în prezent în 
„focul" pregătirilor pentru regionale) 
și handball tii (pârtieiipanți activi la 
„Cu:pa Sportul poputar"). In schimb, 
voleibaliștii luptă din greu, în etama 
ne oraș, cu adversari deosebit de di ■ 
ficili.

— Am debutat destul de slab în 
campionat, ne mărturisea pref. Dan 
Popescu^ Totuși atu încredere în echi
pă. E A ^stul de puternică pentru a 
„prinde ^din urină pe fruntașii clasa
mentului și a se califica mai departe.»

Ni se vorbește și de alte preocupări 
sportive a!e elevilor ■— de pildă de 
interesul pentru șah (la faza pe 
școală au participat absolut toți ele
vii), de numărul mare de amatori la 
tenis de masă.

l)e fapt îl cheamă Barba. Colegii de 
facultate i-au spus însă „Boby" și așa 
i-a rămas numele. La început s-a cam 
supărat, fiindcă nu vroia să fie con
fundat cu altcineva de-acasă (cîinele 
mamitei). Pe urmă s-a obișnuit. Ba 
mai mult, acum îi și place. E mai 
„sonor" si se asortează cu felul lui 
de a se comporta: tunsoarea, manșeta 
de la pantaloni, limbajul pe care-l fo
losește și multe din apucăturile lui. 
Dar Boby are și gusturi artistice. Ii 
plac artistele de cinema sau de teatru 
și... sportivele. Ultima sa pasiune nu 
este însă nici Gina I.olob rigida. nici 
Marina Vlady, ci... o colegă de facul
tate al cărei nume nu spune mare lu
cru : Emilia. E însă o tlnără frumoa
să. fruntașă la învățătură și in sport. 
După cum vedeți, Boby nu are gusturi 
proaste. Numai că Emilia nu-i prea 
împărtășește gusturile și ca să fim 
sinceri, nu știe cum. să scape de insis
tențele lui. Dar Boby este perseverent. 
Se ține scai de ea. ȘZ cite sacrificii 
n-a făcut! A renunțat ta multe din 
preocupările lui (extrașcolare desigur), 
pentru a fi mereu în preajma Emiliei. 
Dc aceea, a devenit un frecvent spec
tator al meciurilor de volei cind joacă 
Emilia. S-a gîndit chiar că ar fi bine 
să facă și el sport, dar... a renunțat. 
Nu-i place sportul, așa 'cum nici cu

EJIM EXAMEN 1!^ VI&TA
învățătura nu se prea obosește. De alt
fel. o mică îniîmplare l-a pus pentru 
totdeauna la punct.

Era în vacanța de iarnă. Pentru 
tabăra studențească de la Predeal se 
înscriseseră zeci de studenți, printre 
care și Emilia. Cind. a aflat, Boby n-a 
stat mult pe gînduri. S-a înscris și el. 
cu toate că n-a fost chiar așa ușor, a- 
vînd în vedere rezultatele sale slabe 
ta învățătură. Dar... a mers. Faptul că 
in curînd. urma să stea citva timp ală
turi de Emilia îi umplea inima de bu
curie.

Tgbâra i-a primit în mijlocul unui 
alb atotslăplnitor, într-o zl liniștită, 
cind fulgii de zăpadă cădeau lin pe 
portativul brazilor și munților, da in
tr-o înălțătoare simfonie albă a iernii. 
In acest decor magnific, voioșia tineri
lor din tabără constituia un minunat 
subiect de tablou despre natură, viață 
și tinerețe.

Concursurile de schi, oa și excursiile 
pe munții din jur formau, punctul forte 
al programului taberei. Dar, nici reu
niunile cu program cultural-artistic, 
muzică și dans de ba cabană nu dis
plăceau. tn acestea din urmă, Boby 
era totdeauna prezent. Da celelalte, nu 

prea. Intr-o zi insă, conform progra
mului, studenții au fost împărțiți în 
două grupe ce urmau să se întreacă 
pînă la o altă cabană, aflată undeva 
mai sus pe coasta muntelui. Drumul 
nu era lung, dar cerea eforturi. Câști
ga grupa care „scotea" un timp mai 
bun și bineînțeles ajungea cu toți com
ponența ei la destinație. Premiul: un 
tort mare de ciocolată! Boby n-a că
zut in grupa Emiliei. S-a gîndit însă 
că era mai bine așa. întrecerea era 
mult prea grea pentru el și prezența 
ei l-ar fi intimidat. Și faptul că Mihai 
(un tînăr bine făcut, căruia observase 
că Emilia îi acorda cam multă atenție) 
„căzuse" tot în grupa lui, l-a consolat 
oarecum.

După primele sute dc metri de urcuș, 
Boby a simțit că i s-aa tăiat picioa
rele. înaintarea prin zăpadă era grea. 
Rămăsese in urma grupei. De citeau ori 
a căzut iar o dată l-a ajutat Mihai să 
se ridice. Forțele il părăseau cu fiecare 
pas pe oare-l făcea. Citeva rafale de 
vini începuseră să biciuie fețele îm
bujorate ale tinerilor și peste puțin 
timp zăpada, viscolită te făcea să nu 
mai vezi decît ba cițiva pași. Boby în
cepuse să vadă roșu in fața ochilor. 

Se gindea la liniștea și căldura mole- 
șitoare din cabană, la masa întinsă, 
in mijlocul căreia trona tortul care-și 
aștepta câștigătorii.

Coloana urca o porțiune de teren mai 
înclinat. Boby, rămas în urmă, se stră
duia să-i ajungă pe ceilalți. In un 
moment dat i s-a părut că a călcat în 
gol, s-a rostogolit și cind și-a revenit 
era intr-o viroagă, acoperit de zăpadă 
pînă la gît. S-a ridicai in picioare și 
a încercat să iasă dar n-a reu
șit. Să strige după ajutor ? Ar fi ris co
legă de el. Și-apoi, l-ar mai fi auzit ei 
oare ? A mai făcut cîteva eforturi pen
tru a ieși, dar tot n-a reușit. Den! 
Dacă toată viața a fugit cit a putut dc 
sport t Obosit, s-a așezat apoi pe fun
dal gropii. Viscolul încetase și timpul 
era frumos. Oboseala erred cupUnsese 
il îmbla la somn. Cit timp i st N așa 
nu și-a putut da seama. Cind 
s-a trezit s<: auzeau voci în apropie
re. In stîrșit, un coleg l-a descoperit 
și i-a ihemat și [ie ceilalți „Aci e, to
varăși 1 Am găsit oaia rătăcită Apoi 
către Boby. „Ce naiba ne ai făcut fi
gura asta? Am pierdut întrecerea din 
cauza t.i". Z’oZz ceilalți se stri-i-as -ă 
pe marginea gropii. Prinlre ei erau de

sigur Mihai și Emilia. „Hai, campio 
nule 1 Ce mai aștepți ? Ți s-a ars bu- 
jia sau ți-ai pierdut potcoava ?“ i-a 
strigat cineva răutăcios. „S-o fi lovit", 
a spus Mihai și s-a lăsat să alunece 
in viroagă. Apoi l-a ajutat să iasă. 
Ceilalți plecaseră. Numai Emilia 
rămăsese. Desigur că nu - pentru el. 
Boby o privea. Cu obrajii îmbujorați, 
așa cum stătea zâmbind sub mîngiiered 
fulgilor de zăpadă, era parcă și mal 
frumoasă.

Emiliia și Mihai l-au însoțit pînă în 
tabără. Privindu-i, Boby s-a simțit deo
dată departe de ei, ceva de prisos, 
neinsemal, in lumina ce emana din 
forța, voioșia și tinerețea lor sănătoasă^ 
l-au revenit in minte cuvintele cole
gului care-i spusese că din cauza sa 
grupa pierduse întrecerea. Dur nu a- 
ceasia îl frăminla în primul rind a-*  
cum, oi faptul că se simțea ca un stră
in față de Emilia și că de fapl totdeau
na bis -s" au străin pentru ea. pentru cei
lalți. In viața tnmidluoasâ a tinerelor 
de azi, care se revarsă năvalnică in 
albia vremii noi, el rămăsese în următ 
Pierduse un examen in viață.

N. T. GR1GORESCU



Cît moi multe gale amicale 
de box

M. Ha laș (Dinamo), Șerbu Neacșu a pla-Eschivînd directa de dreapta a tui 
sat o lovitură eficace la stomac.

Gala de box de duminică dimineața 
din sala Floreasca a confirmat încă 
o dată interesul deosebit pe care pu
blicul bucureștean îl poartă specta
culosului sport cu mănuși. Deși era 
vorba de o fală amicală, faptul că 
programul cuprindea cîteva meciuri 
„tari", a trezit interes în rîndurile 
amatorilor de box. Dar, mai impor
tant este faptul că reuniunea de du
minică dimineața a scos în evidență 
una din sarcinile actuale care con
tribuie la progresul boxului nostru și 
anume necesitatea organizării a cît 
mai multe gale amicale. Ca și în pro
gramul reuniunii organizată de C.C.A. 
la aceste gale ar trebui să participe 
în afara cîtorva boxeri de frunte și 
o serie de tineri pugiliști (și din țară), 
ale căror calități îi prezintă ca pe ade
vărate speranțe ale boxului nostru. 
Alcătuirea unui asemenea program ar 
da posibilitatea în primul rînd boxe
rilor fruntași (unii dintre ei compo
nent! ai lotului nostru reprezentativ) 
gă-și verifice și totodată să-și îmbunătă
țească forma în care se află. In a- 
ceastă privință, gala de la sala Flo
reasca a relevat forma slabă în care 
se află Victor Șchiopu, unele defi
ciențe ce se manifestă în pregătirea 
tehnică a tui Nicolae Mîndreănu, lip
sa de condiție fizică a lui Emil Ciș- 
niaș, precum și lipsa de combativitate 
a lui Mircea Balaș.

(Foto Gh. Dumitru)
In al doilea rînd, participarea ta 

aceste gale a unor tineri boxeri cu 
frumoase perspective de progres, 
face ca aceștia să-și dezvolte și să-și 
verifice calitățile lor în fața unor pu
giliști mai experimentați. In acest 
fel, ei au posibilitatea să-și îmbogă
țească cunoștințele tehnice, să se aco
modeze cu atmosfera unor întîlniri de 
mai mare importanță, să dezvăluie 
frumoasele calități pe care le posedă 
și care-i fac susceptibili de selecțio
nare în loturile reprezentative. Exem
plul oferit duminică de tînărul „mij
lociu" cîmpinean Mihai Nicolau este 
elocvent în această privință. El a 
dat dovadă că posedă o bună pregă
tire tehnică, că știe să se orienteze în 
ring, boxînd calm și lovind puternic 
și eficace. Aceste calități ne fac să-i 
întrezărim comportări și performanțe 
și mai bune, în cazul cînd — firește 
— se va antrena conștiincios și va 
munci pentru perfecționarea pregătirii 
sale tehnice și fizice. Și alți tineri 
boxeri au arătat anumite calități în 
practicarea sportului cu mănuși: Pe
tre Zăinescu, Gheorghe Dumitru și 
Ion Zisu.

Iată pentru ce considerăm că orga
nizarea cît mai multor gafe amicale 
atît în Capitală cît și în alte centre 
pugMistice din țară, poate duce la 
progresul boxului nostru.

N. T. G.

Rezultate remarcabile în concursul 
atletic republican pe teren acoperit

Antrenamentele și întrecerile de 
sală ale atleților din țara noastră 
și-au dovedit pîr.'ă acum din plin uti
litatea pentru asigurarea unei pre
gătiri cît mai bune în vederea sezo
nului competițional în aer liber. An 
de an ele s-au bucurat de o partici
pare tot mai marei fiecare atlet fiind 
pe deplin convins de importanța acti
vității de sală în timpul iernii. In 
această direcție, concursurile republi
cane pe teren acoperit pentru juniori 
și seniori au devenit de acum com
petiții tradiționale ale atletismului 
nostru.

Am relatat, la timpul său, desfă
șurarea concursului de sală pentru 
juniori și am subliniat succesul de
plin de care s-au bucurat întrecerile 
acestei competiții. încă sub impresia 
acestui frumos concurs am așteptat 
cu interes și desfășurarea competiției 
seniorilor. Din păcate însă, concursul 
acesta n-a fost în măsură să răsplă
tească așteptările, deoarece participa
rea a fost destul de redusă, pe foile 
de concurs fiind înscriși în proporție 
de 90% numai atleți bucureșteni. 
Centrele din provincie au fost repre
zentate de loturi foarte restrînse, cele 
mai mu'lte dintre ele excelînd însă 
prin... absență.

In schimb, rezultatele tehnice înre
gistrate au fost neașteptat de bune. 
Maestra sportului Ana Coman a reu
șit un rezultat excelent aruhcînd 
greutatea la 14,66 m (cea mai bună 
performanță ronrînească pe teren aco
perit) la 21 cm de recordul republi
can în aer liber. Zolt an Szabo a cîș
tigat proba de săritură cu prăjina, 
realizînd o performanță foarte bună: 
4,25 ni (ia 10 cm de recordul său re
publican în aer liber). In afara lui, 
alți patru săritori au obținut rezulta
tul de 4,05 m. Cu acest prilej, Gheor
ghe Constantin ă înregistrat recordul 
său personal. Asemenea „recorduri" 
au fost înregistrate și de alți atleți. 
Constantin Drăgulescu și Anca Gu- 
rău la greutate, Adrian Ionescu la 
triplu salt etc.

Tînărul elev bucureștean Aurel 
Stamatescu a cîștigat cursa de 50 m 
plat și în întrecerea seniorilor (el a 
fost învingător și la juniori), arătînd 
reale calități de sprinter. Este foarte 
interesant de văzut felul în care va 
evolua ei în viitoarele concursuri, 
mai ales că pînă acum n-a alergat 
încă ir'i o dată o cursă de... 100 ni I

lată cîteva din rezultatele înregistrate; 
BARBATI: 50 m: A. Stamatescu (CSS) 
5,9; C. Farcaș (Rec.) 5,9; St. Dobay (Din) 
A. Stoenescu (Din.) și T. Ardeleanu

(CSU) 6,1; 55 m g: T. 
Păunescu (Din.) 7,9; V.
C. Tones (Rec.) 8,0; lungime: 
(CCA) 6,85; R Licker (Din.) 
Axcnte (Din.) 6,64; V. Jurcă 
Băloiu (Din.) 6.96; *rițplu:  Ad. 
(-: , '"-.r
colae (Spartac) 13,73; înălțime: 
mitrescu fCSU) 1,86; X. Boboc 
1..&G; E. Ducu (Prog.) 1,86; 
nescu (Prog.) 1,82; prăjină;. _ 
(CCA) 4,25; M. Trandafilov (Din.) 
Constantin (Din.), D. Gîrleanu (Prog.) 
și P. Joan (CCA) 4,05; greutate-: N. Iva 
nov (Din.) 15,26; C. Drăgulescu (Din.) 
14,20; I. Iordan (CSU) 13,54; FEMEI: 
50 m: I. Luță (Rapid) 6 9; G. Palade 
(Prog.) 7,00; M. Zottu (Din) 7,1; 40 m.g.: 
A. Prodeia (Rapid) 6,4; FI. Stancu (CCA) 
6,6; M. Păduraru (Din.) 6,7; lungime: 
FI. Stancu 5,43; A. Mihăilescu (.UT A) 
5 14; I. Knobloch (Corvinul) 5,08; R. 
Ciucă (Met.) 5,07; înălțime: A. Mihăi
lescu 1,50; A. Prod-ea 1,42; C. Alexan- 
drescu (’Rapid) 1,42; greutate: a. Coman 
(Din.) 14,66; M. Siiaghl (Voința) 13,30; 
E. Scherer (Voința Or. Stalin) 12.48; “
Gurău (Prog.) 
12.22. - -----------
Dinamo 72 p;
3. C.C.A. 28 ] 
27 p; 6. U.T.

Ardeleanu 7 8; F.
Jurcă (CSU) și 

loan 
M.
M.

C. Du- 
(CCA) 
M-ari- 
Szabo 

Gh.

S.
6,73;
6.63;
ionescu 

(Din.) 14,43; V. V.encu (Met.) 13.93;

Gr.
Z.

A.
12,34; I. Stoica (Prog.) 

CLASAMENTUL PE ECHIPE: 1.
; 2. C.S.U. București 44 p; 
p; 4-5. Rapid și Progresul 
Arad 12 p

Situația procentajelor 
în întrecerea

La sfîrșitui săptămînii reîncep cam
pionatele masculine și feminine de 
volei. Ultima verificare a echipelor 
bucureștene a fost „Cupa Dinamo", 
care a prilejuit afirmarea voleibaliști
lor de la Dinamo (au cîștigat cate
goric meciurile susținute) și a jucă
toarelor de la Rapid (și-au impus încă 
odată superioritatea în fața celor de 
la Dinamo).

Locurile fruntașe obținute în această 
ultimă competiție de sportivii clubu
rilor bucureștene Dinamo și Rapid nu 
sînt întîmplătoare. Cercetînd evidențele 
pe care le are federația romînă de 
volei, se poate constata că sportivii 
acestor echipe ocupă locuri de frunte 
în clasamentele alcătuite pe baza nu
mărului de puncte făcute direct din 
serviciu și a punctaverajului. De pildă, 
P. Păunoiu (Dinamo) și Al. Cohn 
(Constructorul) împart primul loc cu 
29 puncte obținute direct din serviciu, 
urmați de I. Crivăț (Rapid) și S. A- 
dainovici (Știința • Oluj) cu 27 puncte. 
Pe locul 3, E. Schmidt (Tractorul Ora
șul Stalin) cu 25 p. In clasamentul 
echipelor, Rapid București a realizat 
132 puncte direct din serviciu, fiind 
urmată de Tractorul Orașul Stalin cu 
113 p. și Știința Cluj cu 112 p. Ra- 
.portul dintre punctele realizate și cele 
pierdute, aduce pe primul loc tot pe

voleibaliștilor
Rapid (1,436), urmată de Dinamo 
(1,171) și Cetatea Bucur (1,127).

La fete, situația este oarecum dife
rită la punctele făcute direct din 
serviciu. Clasamentul arată ast
fel! : 1. Livia Nisipeanu (Voința
Or. Stalin) 38 p. ; 2. Ana Susan (So
meșul Cluj) 37 p.; 3. Antoaneta Ma- 
ricuța (Rapid) 32 p. Pe echipe: 1 
Rapid 164 p. realizate direct din ser
viciu ; 2. Someșul Cluj 152 p.; 3. Me
talul M.l.G. 146 p. Rapid București 
este pe primul loc și în ceea ce privește 
punctaverajul (1,381) față de 1,310 al 
echipei Someșul Cluj și 1,283 al for
mației C.P.B.

Sosirea în finala cursei de 50 m. 
bărbați.

Sînt pentru un baschet activ, dinamic, 
atletic, în

Reprezentativa 
s-a impus prin

(Urmare din pag. 1)

jenat vizibil pe adversari. In plus tre
buie să remarc colaborarea perfectă 
a componenților echipei noastre. Aș 
dori ca această evoluție să constituie 
punctul de plecare al comportărilor 
viitoare. Piuă atunci, meciul Bucu- 
rești-Praga care are loc marți, trebuie 
privit cu toată seriozitatea. Baschetba
liste oaspeți au suficiente resurse".

Așa cum ne spunea și C. Herold, 
deosebit de important pentru realiza
rea succesului baschetbaliștilor romîni 
a fost colaborarea dintre toți compo- 
nenții echipei. Nu numai Nedef, Fodor 
și Emil Niculescu au reușit combinații 
iuți, pline de fantezie, derutante, dar și 
Costescu, Novacek, Nagy și, atît cît a 
fost folosit, Nosievici, s-au integrat în 
acest ritm de-a dreptul sufocant pentru 
adversari. Lă un moment dat se juca 
cu rapiditatea specifică hocheiului 1 De 
altfel și G. HERMAN, antrenorul oas
peților, a remarcat după meci acest 
lucru : „Am fost surprinși, în special în 
a doua parte a jocului, de vertiginoa
sele atacuri ale jucătorilor romîni, care 
au arătat multă inițiativă și fantezie. 
Jocul nostru nu m-a mulțumit. Aștept 
de la baschet batist ii mei o comportare 
mai bună in meciul de marți".

IJn alt element de bază al victoriei 
a fost puterea de luptă, evidentă mai 
cu seamă în apărare. Să ne amintim de 
duelurile cîștigate în majoritate de ju
cătorii noștri sub panou, de promptitu
dinea în intervenții și intercepții a lui 
Etnii Niculescu și lirigore Costescu., 
sau de combativitatea lui Nedef și 
Fodor.

La obținerea rezultatului a contri
buit în bună măsură și siguranța ară
tată de sportivii romîni în executarea 
aruncărilor libere, capitol fa care au 
obținut remarcabilul procentaj de 85% 
Nedef situîndu-se în frunte cu 100%.

de baschet a R. P. Romîne 
caracteristicile jocului modern

Este O 
dezbătută 
știi acestui joc sportiv. Colegiul cen
tral de antrenori a preconizat atunci 
un stil specific pentru echipele noa
stre și a trasat antrenorilor o serie 
de sarcini pe linia de instruire-antre 
nament, avînd în vedere principiile 
bascltetului modern.

Acest stil de joc a fost caracteri
zat în felul următor :

•— Un înalt spirit de echipă, bazat 
pe pregătire i dividuală și colectivă 
la un nivel superior.

— Dezvoltarea ___
permanentă a caii- f~

problemă care a mai fost 
acum cîțiva ani de speciali-

europene. Se vorbea chiar că ea 
un stil de joc specific.

Baschetul însă s-a dezvoltat mai 
departe, iar noi n-am mai căutat să 
adaptăm stilul nostru la cerințele jo
cului modern, mai ales după schim
barea regulamentului. Unele rezultate 
mai slabe ale echipei noastre dovedesc 
olar acest lucru. Trebuie luate din nou 
măsuri radicale și începerea unei 
munci serioase, organizate, pentru 
schimbarea concepției noastre de joc 
și adoptarea unui stil modern.

Personal am fost și sînt adeptul 
___________ jocului activ, dina

mic, atletic, în for-

lor 
are

Mai puțin mulțumitor este însă pro
centajul aruncărilor din acțiune (53;5 
%), doar Novacek și Emil Niculescu 
au dat satisfacție deplină.

Baschetul de calitate prestat de se
lecționata noastră în meciul de dumi
nică seara, comportarea sa generală și 
victoria obținută, trebuie să marcheze 
o etapă importantă în activitatea in- 
ternațioivailă a baschetbaliștilor romîni.

★
Astă seară începînd de Ia ora 17, 

sala Floreasca găzduiește un program 
internațional de baschet deosebit de 
atractiv. După partida feminină 
C.S.U. BUC. — C.G.A. (restanță din 
campionat), vor avea loc întîlnirea fe
minină CONSTRUCTORUL BUCU
REȘTI SLAVIA SOFIA din cadrul 
Cupei Campionilor Europeni (ora 18.30) 
și meciul masculin BUCUREȘTI — 
PRAGA (ora 20).

Echipa Bucureștiului va fi alcătuită 
în special din jucători care n-au fost 
utilizați în meciul de duminică, cu in
tenția de a se verifica potențialul în
tregului efectiv în vederea campiona
tului european masculin de baschet 
ce va avea loc anul acesta, în luna 
mai, la Istanbul.

La fel de atractivă se prezintă și 
fntîlnirea dintre Constructorul Bucu
rești și Slavia Sofia. Adversarele de 
azi ale campioanelor noastre au o va
loare deosebit de ridicată, constituind 
la ora actuală una dintre cele mai 
bune formații feminine de club de pe 
continent. De remarcat că primele 
opt jucătoare ale Slavici au făcut 
parte din reprezentativa R. P. Bulga
ria, care a cîștigat anul trecut, la 
Lodz, titlul de campioană europeană.

Campioanele R. R, Bulgaria au de
plasat următorul lot: Dora Cealașka- 
nova (nr. 4) — căpitana echipei,
Vania Voinova (nr. 11), Elena Gos
podinova (nr. 7), Raina Ranglielova

seară 
Nicu-

(nr. 8), Dora Kuzova (nr. 6), Blaga 
Cengheleva (nr. 10), Tania Teodora 
(nr. 3), Dora Smedovska (nr. 12), 
Țanka Frateva (nr. 5), Vesa Dupceva 
(nr. 9), Elka Ivanova (nr. 13). Echi
pa este pregătită de antrenorul emerit 
Dmiter Mitev.

Constructorul va folosi astă 
următoarea formație: Viorica
lescu, căpitana echipei (nr. 7), Ma
ria VoJcu (nr. 6), Constanța Pîrvu 
(nr. 8), Lucia Rusu (nr. 9), Lavinia 

r Vasifiu (nr. 4), Hilde Weissenbiirger 
. (nr. 11), Maria Ouatu (nr. 3), Adina 

Manoi eseu (n.r. 12), Maria Robu (nr. 
5), Mariana Teodoru (nr. 13). Antre
norul echipei este prof. C. Dinescu.

taților fizice, mora- DÎSCUfii pe teme actuale fă, dar în spiritul 
le și de voință. i ~ regulamentului,c:....i. : - . ■ — . ----- ----------------- ■ - ■ 1 ■■ .* i —.... X— Simplitate și ■ 
corectitudine în executarea 
moderne procedee tehnice 
tice.

— Joc dinamic, combativ, 
mum de eficacitate 
a acțiunilor.

Antrenorii și jucătorii au pornit 
foarte hotărîți și entuziasmați la rea
lizarea acestui obiectiv. Munca lor 
organizată, sistematică, a fost încu
nunată de succes și echipa noastră 
masculină a ocupat un loc fruntaș la 
ultimele două ediții ale campionate-

celor mai 
și tac-

cu maxi- 
în ultima fază

Arbitrul K. Khaitcru (R.P. Bulgaria) urmărește acțiunea tiu Fodor (nr 1')) pe 
a cărui față se poate citi efortul pe care trebuie să-l depună pentru u trece 
de B. iiilich (nr. 2) . ( Foto T, Roibu)

........ ... Cind eram jucă
tor (la Tg. Mureș) acum 
ani, împreui ', a. cu coechipierii 
Fiilop, Zoldi.-'VKarosi și Deak,
cercam aplicarea unui astfel
joc, reușind în anii 1947—1948 
zultate bune în jocurile internaționale. 
Ne-am bazat în jocul nostru foarte 
mult pe pregătirea fizică generală și 
eram cunoscuți 
ambele coșuri. 
Mureș încearcă 
volte stilul de

Ca antrenor, 
activat am căutat realizarea unei con
cepții de joc care să fie caracterizată 
prin combativitate, viteză și forță. 
Pentru a realiza acest lucru am folo
sit antrenamente numeroase și de im 
tensitate mărită.

Din 1958. de cînd mă ocun cu pre
gătirea reprezentativei feminine, în
cerc să imprim un stil de joc asemă
nător cu cel descris mai sus. selec- 
ționînd în echipa reprezentativă ele
mente cu calități fizice deosebite, cu 
care caut să realizez această concep
ție de joc într-un viitor cit mai a- 
propiat.

In calitate de arbitru, am condus și 
am văzut nenumărate jocuri interna
ționale. Sînt pentru un arbitraj mai 
larg, care totuși trebuie să respecte 
regulamentul, dar care să permită și 
chiar să încurajeze jocul dinamic, ac
tiv, cu acțiuni în viteză și în torță, 
cu luptă dîrză în recuperarea mingi
lor sub panouri, care oferă un spec
tacol de calitate.

vreo 10 
mei 
în
de 
re-

prin lupta activă sub 
Echipa Dinamo Tg. 

să continue și să dez- 
joc format pe atunci, 
la echipele unde am

S. FERENCZ
antrenor și arbitru de baschet



Hocheiștilor noștri le trebuie
> mai bună pregătire fizică generală

Puncte de vedere

0U0 I (Recolta) și Lbrincz (G.C.A.) și-au încrucișat crosele, însă nici linul 
ntre ei nu a atins pucul. Fază din jocul G.C.A. — Recolta M. Ciuc.

(Foto: Gh. Dumitru)
dată cu fluierul final al meciu- 

J lui dintre echipele C.C.A. și Re- 
colta Miercurea Ciuc s-a în- 

eiat rut numai întrecerea pentru de- 
tnnarea echipei de hochei campioa- 
i republicană pe anul 1959, ci — în 
><l practic — și activitatea competi- 
rnală internă a celor mai bune e- 
.ipe ale țării. Este pentru prima 
ră, după multi ani, cînd activitatea 
icială la hochei pe gheață s-a desfă- 
rat în mod continuu, în cele mai 
ine condițiuni, fără obișnuitele între- 
peri și mutări dintr-un loc într-altul, 
ră emoția că întrecerea rin va putea 
încheiată la timp. Anul acesta, ho- 
eiștii noștri fruntași au putut să-și 
spute întîietatea în condițiuni egale 

o bază sportivă modernă și per
ei ată. Existența patinoarului ar- 
icic din parcul „23 August", expre- 
î grăitoare a grijii partidului și gu- 
rnului față de mișcarea noastră 
ortivă, a asigurat un cadru dintre 
!e mai favorabile dezvoltării viitoare 
locheiului pe gheață în țara noastră. 
Bogata activitate competițională des- 
șurată în acest sezon a ridicat o pri- 
ă și importantă problemă privind 
egătirea generală a hocheiștilor 
>ștri. în alți ani, antrenamentele a- 
stor sportivi începeau în mod obiș- 
wt către sfîrșitul verii prin pregăti- 
a pe uscat și continuau pe gheață, 
. îeînțeles cînd «ra... Un fapt este 
npede pentru oricine: cel puțin ju- 
ătate din succesul unei bune pregă- 
i în acest sport este legat de felul 

care a fost făcută pregătirea de 
ră, accentul fiind pus aci pe asigu- 
rea și dezvoltarea pregătirii fizice 
•nerale (rezistența la efort, dezvol- 
rea forței, vitezei, îndemînării etc.). 
iîtr' isigurată această bază a pre- 
4v<. ..zice generale, lucrul este mult

Sîmbătă și duminică la Ploești

Cupa de iarnă“ la scrimă
Scrimerii fruntași își încep activi- 
;ea în acest an prin desfășurarea 
Teferilor „Cupei de iarnă", compe
te organizată de Federația romînă 

scrimă. La concursuri au fost in
ciți cîte 16 trăgători la fiecare 
mă. Printre aceștia se află O/ga 
ban, Maria Vicol, Ecaierina Orb, 
Ha Gribb (floretă fete), Tănase Mu- 
:.anu, Sorin Poenaru, Ștefan Tapa- 

• Desigur că toți participant la 
ncursurile Pronosport așteaptă cu 
răbdare inaugurarea returului cam- 
matului republican de fotbal. Pe de 
parte pentru faptul că vor putea 
mări întrecerile echipelor preferate, 
■ pe de altă parte pentru faptul 

și programele concursurilor Pro- 
■sjaort vor cuprinde întîlniri dintre 
hipele pe care le cunosc foarte bine 

deci pot analiza mult mai ușor 
nsele fiecăreia.
Pentru „încălzirea" participantilor 
>. LOTO-PRONOSPORT a organi- 
t pentru duminică 1 martie un 
rneu dotat cu premii la care iau, 
rte ech'pele bucureștene Progresul, 
inamo. Rapid și echipa Petrolul 
oești. /.ceste întîlniri sînt incluse în 
dgramul Pronosport nr. 9 alături de 
iciiil internațional Franța—Belgia și 
tîlniri din prima etapă a returului 
mpionatului de fotbal al R.P. Un
ire.
Meciurile I și II din program cu- 
ind întîlnirea Rapid București—Di- 
țmo București (pronostic ia pauză 
pronostic final). Totdeauna disputa 

litre aceste echipe a dat naștere la 
i joc de v doare. Credem că la fel 
> fi și acum, mai ales dacă ținem 

ușurat în momentul în care se trece 
la antrenamentele pe gheață.

Din desfășurarea campionatului re
cent încheiat a reieșit clar că pregă
tirea fizică generală a tuturor hocheiș
tilor noștri, făcută după vechea pla
nificare, a fost necorespunzătoare și 
a făcut ca în returul competiției, ni
velul jocurilor să nu fie cel așteptat. 
Aproape toate echipele au făcut cu greu 
față pretențiilor partidelor, arătîndu-se 
foarte obosite. în fond, este și normal 
dacă ținem seama că fără să fi avut 
pregătirea corespunzătoare, foarte mulți 
dintre hocheiștii noștri au participat 
de la 1 decembrie 1958 și pînă astăzi 
la aproape 40 de meciuri oficiale, că
rora li se adaugă antrenamentele și 
meciurile de verificare. Un asemenea 
volum de competiții corespundea în 
trecut la activitatea pe 2—3 ani 1...

Cu ocazia turneului internațional 
„Cupa București" am avut ocazia să 
discutăm mai pe larg cu Ladislau 
Horski, antrenorul echipei Slovan din 
Bratislava. Printre altele, acesta ne-a 
spus că jucătorii antrenați de el au 
următorul program de pregătire:

La 1 mai încep antrenamentele pe 
uscat, cite 3 ședințe pe săptămînă. 
Jucătorii săi fac atletism, înot, cano
taj, joacă fotbal și, în special, tenis. 
Priză rachetei de tenis, mișcarea bra
țului, starturile bruște sînt asemănă
toare hocheiului și au o contribuție în
semnată în asigurarea unei bune pre
gătiri. Din luna august antrenamen
tele sporesc în intensitate și au loc. 
de 4 ori pe săptămînă. Avantajați de 
faptul că patinoarul din Bratislava este 
acoperit, de la 1 septembrie începe 
activitatea pe gheață. Principalele o- 
biective: dezvoltarea pregătirii fizice 
speciale, îmbunătățirea patinajului, 
tehnica în mînuirea crosei. Numai după 
ce toate acestea au atins un înalt ni- 

lagă (floretă băieți), Dumitru Mus
tață, Cornel Pelnuiș (sabie), Constan
tin Ciocîrlie, Constantin Stelian, Mir
cea Rai a (spadă).

„Cupa de iarnă" va avea loc la 
Ploești, în sala de sport a clubului 
Petrolul, după următorul program : 
sîmbătă: floretă fete și spadă ; dumi
nică: floretă băieți și sabie.

Oonosport
seanța de .ultimele întîlniri amicale 
de sîmbătă și duminică. Pronostic la 
pauză 1, X ; pronostic final X.

Progresul București—Petrolul Plo
ești (III — pronostic la pauză, IV 
pronostic final), se anunță ca o întîl- 
nire deosebit de atractivă dacă ținem 
seama de forma bună a celor două 
echipe, care au susținut jocuri ami
cale dovedind că sînt bine pregătite 
în vederea returului. Pronostic la 
pauză: 1, X; pronostic final 1, 2.

Franța—Belgia (V — pronostic la 
pauză, VI — pronostic final) este o 
îintîlnire devenită tradițională. La 
prima vedere s-ar părea .că gazdele 
au o misiune ușoară. Se știe însă că 
fotbaliștii belgieni au încurcat de 
multe ori socotelile jucătorilor fran
cezi. Pronostic la pauză 1 ; pronostic 
final 1, 2.

Tatabanja—M.T.K. (Vil— pronostic 
la pauză, VIII — pronostic final). 
Cu to"le că joacă în deplasare, 
campioana turului este capabilă de a 

vel se trece la jocuri de verificare și 
omogenizare și la pregătirea tactică în 
condițiunile unei partide etc.

Iată dar numai cîteva jaloane pri
vind organizarea în viitor a activi
tății de pregătire a echipelor noastre 
de hochei. Antrenorii trebuie să țină 
seama de condițiile noastre specifice 
și să aplice în mod creator experiența 
înaintată a hocheiștilor de peste ho
tare, în așa fel îneît să poată asigura 
o permanentă creștere a măiestriei 
sportivilor noștri.

CALIN ANTONESCU 
ROMEO VILARA

Știri din fotbal
• LUGOJ (prin telefon). — Du

minică s-a disputat revanșa meciului 
amical dintre C.F.R. Timișoara și 
C.S.M. Lugoj. Și de data aceasta 
victoria a revenit timișorenilor la 
scorul de 5—0 (3—0). Duminica
trecută ei cîștigaseră cu 4—0. Cele 
cinci puncte ale echipei oaspe au fost 
înscrise de Fodor, Manciu, Țigăniuc 
și Androvici (2). (Gavril Igna, coresp.)

• CĂREI (prin telefon). — Intîlni- 
rea de verificare dintre Recolta Că
rei și Minerul B. Mare a prilejuit un 
joc dinamic, viu disputat. Echipa 
gazdă a reușit un rezultat bun, în- 
vingîr.d la o diferență concludentă: 
4—1 (1 — 1). Au marcat: Koch (3) 
și Fischer, respectiv Vlad I. (V. Să- 
săran, coresp.)

• COMARNIC (prin telefon). E-
chipele cîmpinene C.S. Poiana și Raf. 4 
au jucat duminică în localitate. Po
iana a învins net cu 8—0 (2—0).
Meciul a avut loc aici deoarece tere
nul din Cîmpir.'a este acoperit cu 
zăpadă (Gh. Briotă, corespondent)

9 BRAILA (prin telefon). — U.M. 
Progresul a jucat duminică revanșa 
cu Dinamo Galați. De data aceasta, 
partida s-a terminat la egalitate: 
2—2 (1—1). Punctele au fost mar
cate de Daraban și Constantin pen
tru Dinamo și Cîrjaliu (2) pentru 
Progresul. (N. Costin, corespondent).

• FOCȘANI (prin telefon). — In
tr-un meci de pregătire disputat du
minică, Victoria Buzău a întrecut pe 
Unirea Focșani ctt 1—0 (1—0) prin 
punctul înscris de Ernest în mii. 32. 
(Fi. Conac, corespondent).

DOUA JOCURI LA ARAD
ARAD 22 (prin telefon). Iubitorii 

de fotbal din orașul nostru au avut 
prilejul sîmbătă și duminică să asiste 
la două meciuri amicale. Astfel, în 
prima zi, formația C.F.R. a întrecut 
Indagrara cu scorul de 5—0 (4—0). 
Au înscris Klein (2), Vaczi, Petz și 
Pedescu.

Duminică, pe terenul Amefa, în 
fața a 500 spectatori. Amefa a ter
minat la egalitate cu Aurul Brad 
2—2 (1—1) după un meci viu dis
putat. Aii marcat în ordine Negrăit 
(Amefa), Dănciulescu (Aurul), Izdră- 
ilă (Amefa) și Voinescu (Aurul).

St. Weinberger-corespondent
C.S.M TG MUREȘ—CIOCANUL TG. 

MUREȘ 5—1 (J-0)
TG. MUREȘ 22 (prin telefon). In

tr-un nieci de antrenament a două re
prize a cîte 40 minute, cu faze viu dis
putate, C.S.M. a obținut victoria prin 
punctele marcate de Nagy (2), Bar
ta, Tdrbk și Bociardi. Pentru învinși 
a înscris Szbke.

Bagdi Befa-c.orespondent

obține victoria, sau în cel mai rău 
caz un meci nul. Pronostic la pauză: 
X, 2; pronostic final: 2, X.

IX. Salgotarjan—U jpesti Dozsa. 
Oaspeții audat dovadă în ultimele în- 
tîlniri internaționale amicale că ?u 
echipa bine pusă la pif.rct. Pronostic 
2 și X.

X. Ferencvaros—Szombathely. A- 
vantajiul terenului și rutina jucătorilor 
ne fac să acordăm toate șansele echi
pei gazde. Pronostic: 1 solist.

XI? Diosgt/or—Dorog. Un joc des
chis în care oaspeții pot spera cel 
mult la un rezultat egal. Pronostic: 
1 și X

XII. Gyor—Csepel. Ultima clasată 
— echipa gazdă — nu are șanse în 
fața oaspeților, care au o echipă mult 
mai bine pusă la punct. Pronostic :
2.

® Comentariile detailate ale întîl- 
nirilor cuprinse în concursul Pronos
port nr. 9 le găsiți în Programul 
Loto-Pronosport nr. 254.

In două zile, sîmbătă și duminică, 
am avut posibilitatea să urmă
rim trei din echipele noastre 

fruntașe, situate în primele patru 
locuri ale clasamentului campionatu
lui : Dinamo, — liderul categoriei A, 
— Rapid — clasat pe locul trei — și 
Petrolul — pe locul patru. Pe aceleași 
echipe le-am văzut la lucru și în cî
teva jocuri anterioare de antrenament, 
astfel că ne-ain putut da seama mai 
bine de progresul făcut în pregătire. 
In această privință, e de spus că Pe
trolul și Rapid stau pe aceeași treaptă, 
iar Dinamo se situează în urma lor. 
Primele două se prezintă mult mai 
bine pregătite sub toate raporturile, 
chiar mai bine decît ne așteptam în 
actuala perioadă, ceea ce firește le 
anunță un „sezon bun". Nu același 
lucru se poate spune însă și de Di
namo, la care — poate din cauza 
lipsei de jocuri cu adversari mai pu
ternici, poate din cauza necristaliză- 
rii unei formații de bază — am re
marcat nu numai un ansamblu nepus 
încă la punct, ci și un stadiu diferit 
de pregătire individuală. Din acest 
punct de vedere, meciul cu Petrolul a 

Marinescu — stoperul echipei Petrolul — a dovedit în meciul de sîmbătă o 
bună pregătire, grație căreia a reușit să intervină deseori cu succes. Iată-l 
respingînd eu capul o minge așteptată și de portarul Roman (în stingă), Al.

Vasile, Babane și Nicușor (în mijloc). (Fază din jocul Petrolul — 
Dinamo 3—1).

(Foto: T. Roibu)

fost binevenit pentru dinamoviști ; el 
a arătat ce este de făcut în săptă- 
niînile care urmează pînă la începerea 
sezonului oficial.

ar nu acesta este scopul prin
cipal al acestor rînduri. In cele 
ce urmează ne vom ocupa de

două aspecte mult mai importante, 
scoase în evidență de partidele de 
sîmbătă și duminică.

In primul rînd este vorba de o tră
sătură comună echipelor Petrolul și 
Rapid: ambele au jucat și relaxat și 
bine. Nu-i pentru prima dată cînd 
remarcăm acest lucru la Rapid și 
Petrolul și în general, la mai multe 
din echipele noastre. Dar — pentru 
că există mereu acest „dar" — cînd 
e vorba de meciuri de campionat, e- 
ehipele noastre suferă ca prin mi
nime o metamorfoză din acest punct 
de vedere. Devin precipitate, nervoase, 
fără putință de control. Și joacă sub 
valoare. Cauza ? Aceeași obsesie a re
zultatelor care, din păcate, este men
ținută. deși teoretic, în discuții se re
cunoaște în unanimitate că goana după 
rezultate influențează jocul și progre
sul echipelor noastre, că — dimpotri
vă — relaxarea duce în mod cert la 
progres și mai ușor, mai sigur la 
rezultate.

Că se poate juca relaxat au dove
dit sîmbătă și duminică Petrolul și

• Aducem la cunoștința partici- 
panților din provincie că începînd cu 
data de 1 martie expedierea premiilor 
Pronosport și Pronoexpres se va face 
numai prin mandate poștale.

CONCURSUL PRONOEXPRES
• La concursul Pronoexpres nr. 7 

un succes deosebit a fost înregistrat 
de participanta Maria Rozenzweig din 
Constanța care jucînd pe buletine co
lective a obținut 2 premii de cate
goria IlI-a și 17 de categoria V-a 
îiisumiiid aproape 40.000 lei.

Și dumneavoastră puteți obține pre
mii numeroase la concursul Pronoex- 
pres nr. 8 care pornește cu un report 
de 250.000 lei la categoria I și 
152.105 lei la categoria 11-a.

Nu uitați 1 Astăzi este ultima zi 
cînd mai puteți depune buletinele la 
concursul Pronoexpres nr. 8.

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

• Tragerea din urnă a concursului 
Pronoexpres .nr. 8 va avea loc mîine 
miercuri 25 februarie la ora 19 în 
sala din str. Doamnei nr. 12.

Rubrică redactată de l.S. Loto- 
Pronosport

Rapid. Ce înseamnă relaxarea în joc 
s-a văzut : spectacol fotbalistic de ca
litate, mișcări sigure, execuții corecte, 
ordonare și coordonare în acțiuni, 
realizarea cu succes a ideilor tactice, 
impunerea propriului joc, și — prin 
toate acestea — obținerea succesului, 
după care — de obicei — se aleargă 
ignorîndu-se tocmai elementele care-1 
pot determina.

Pentru noi este clar un lucru : și 
echipele noastre pot juca relaxat. 
Pentru aceasta însă este necesar să 
se facă o cotitură în pregătirea mo
rală și de voință a jucătorilor și mai 
ales să se schimbe atitudinea clubu
rilor și asociațiilor sportive, a con
ducerilor lor față de rezultatele ime
diate. Mai bine zis, față de modul 
cum trebuie obținute ele.

Iată un punct de discuție care poate 
și trebuie abordat la apropiata ședin
ță cu antrenorii echipelor de catego
rie A, de la începutul lunii martie.

n alt aspect important îl cons
tituie comportarea selecționa- 
bililor. Se știe că în aprilie 

ne așteaptă un meci greu ia Istanbul: 
returul cu Turcia în cadrul ..Cupei

Europei". Pentru acest meci jucătorii 
noștri selecționabili trebuie pregătiți 
cu grijă. Federația a trasat sarcini și 
a dat indicații precise (înainte de 
începerea antrenamentelor) antrenori
lor echipelor care au selecționabili. 
Ultimele partide . au subliniat o pre
gătire îmbucurătoare la jucători ca 
Pahonțu, Macri, Ene II, Georgescu, 
Mîndru, Oaidă, Soare, Caricaș. In a- 
celași timp însă, jocurile de verificare 
au semnalat și cazuri de pregătire 
nesatisfăcătoare: Popa, Al. Vasile, V. 
Anghel, Motroc etc., pe lîngă faptul 
că alți cîțiva jucători (Dinulescu, 
Bădulescu, Eftimie) nu au atins un 
stadiu de pregătire corespunzător fie 
din cauza îmbolnăvirii fie din aceea 
a accidentării (Eftimie). Bineînțeles, 
situația nu-i alarmantă. Timp pentru 
îmbunătățirea pregătirii selecționabili- 
lor mai este și ea poate fi desăvîrșită 
și în primele etape ale returului cam
pionatului. Această problemă tre
buie privită însă de pe acum cu multă 
atenție și seriozitate, deoarece în a- 
ceastă perioadă se realizează pregăti
rea de bază a jucătorilor. De altfel, 
o completare prețioasă a pregătirii — 
mai ales din punct de vedere moral 
și de voință și tactic — o vor aduce 
și antrenamentele comune ale lotului, 
care vor începe chiar din cursul aces
tei săptămîni.

Importanța meciului cu Turcia nu 
trebuie să scape nici antrenorilor echi
pelor, care la ora actuală asigură 
pregătirea jucătorilor selecționabili.

îteva cuvinte și despre orienta
rea tactică a echipelor noastre 
fruntașe. Aceleași meciuri de 

care vorbeam mai sus au evidențiat 
buna orientare, în primul rînd a Petro
lului și apoi a Rapidului. Ploeștenii 
au realizat mai bine, mai clar, mai 
sigur ideea tactică propusă. In apă
rare mijlocașii s-au repliat corect, în 
raport cu fazele de joc, acoperind 
spațiul din fața porții și dublînd alter
nativ stoperul, iar înaintarea a acțio
nat eficace pe extreme atit în faza 
de pregătire, cît și în aceea de fina
lizare a atacurilor. La fel a acționat 
și Rapid, dar cu mai puțină claritate 
și siguranță în execuții și un randa
ment mai mic din partea extremelor. 
O trăsătură comună a înaintașilor ce
lor două echipe : mișcarea fără balon, 
care a derutat deseori apărările ad
verse.

P. GAȚU



HANDBAL IN 7 1 Pupa primul campionat masculin

DRUM SPRE NOI SUCCESE...
Iaiă-ne, așadar, la capătul examenului pe care echipele noastre de handbal 

in 7 l-au dat in primul campionat republican. Nu este insă in intenția 
noastră să acordăm acum... note, ci doar să subliniem citeva din lu

crurile care ne-au plăcut și să vorbim — in treacăt — despre altele care... 
nu ne-au plăcui.

Ca să fii cel mai bun trebuie să 
te pregătești cu intensitate, să lupți 
în fiecare joc de Ia primul pînă Ia 
ultimul minut, să înveți mereu. Sînt 
rînduri care se referă la echipa Di
namo București — o formație excelent 
pusă la punct, constantă și cu mari 
perspective. Aceleași rînduri le scriem 
și pentru Rapid București, care — prin 
muncă perseverentă și dîrzenîe — a 
„săltat" în rîndul celor mai bune e- 
chipc de handbal în 7. Mai trebuie 
să amintim, deși, în fond, este un 
lucru binecunoscut, că atunci cînd 
te culci pe laurii victoriilor, pățești 
ca... Știința Timișoara. Iar atunci cînd 
desconsideri adversarul ți se întîmplă 
(tot Știința Timișoara este... subiectul 
nostru) să te trezești întrecut cînd nici 
nti te aștepți. Dimpotrivă, e pozitiv 
exemplul echipei Recolta Domnești, 
care a arătat că știe să lupte și chiar 
să cîștige la echipe valoroase (Chimia 
Făgăraș, Știința Timișoara).

Ce alte aspecte au furnizat aceste 
întîlniri ? Trebuie subliniat în primul 
rînd faptul că o serie de echipe se 
comportă bine sau rău în funcție de 
forma în care se găsește un jucător 
sau altul, de exemplu. Weber la Di
namo Orașul Stalin, Moser Ia Știința 
Timișoara etc. Nu este lipsită de sem
nificație nici următoarea situație: în 
jocul cu Rapid București, handbalistul 
Moser a înscris 9 puncte iar ceilalți 
— cu excepția lui Silvestrovici — nu
mai cîte un gol. Este oare firesc să

cul cu Știința Timișoara, așa a obți
nut Rapid (în finala cu Dinamo) un 
rezultat valoros. Un joc bun la inter
cepție creează dc multe ori posibili
tatea inițierii unui contra-atac care 
poate să însemne un punct în plus.

Redl, portarul echipei ăinamoviste

Aci ivitatea, 
la handbal
CUPA SPORTUL POPULAR 

LA BUZĂU

Un nou atac al feroviarilor a fost ratat, 
pareaza șutul lui Barbu (Rapid).

concentrăm jocul și... speranțele Ia un 
singur jucător (chiar dacă acesta are 
o valoare ridicată) și să facem din cei
lalți simpli figurariți ? Fără îndoială 
că nu. Statistica punctelor înscrise de 
Dinamo în jocul 
mai mult decît 
piliu 8, 
nescu 5, 
nescu 3. 
mînd că, 
adevărat

Un fapt îmbucurător : pledoaria 
pentru o apărare bine organizată a în
ceput să fie înțeleasă de echipele noas
tre de handbal. Așa a stăvilit Recolta 
Domnești majoritatea atacurilor în jo-

Popesc ti
Martini 
Credem 
de fapt, 
o echipă.

cu Tehnometal este 
grăitoare: S. Pom-
6, Costache 5, Io- 

5, Bădttlescu 4, Ivă- 
că nu greșim afir- 
aceasita înseamnă cu

turneul final, contra-atacurile au
echipei Dinamo,

în 
adus multe puncte 
care a știut să folosească și rapidita
tea unor jucători cum sînt Simion Pom- 
piliu, Costaclte Mircea I etc.

Succesul pe care l-a cunoscut pri
ma ediție a campionatului republican 
de handbal 
confirmă nu 
dezvoltarea 
acest sport 
succes care 
o bogată activitate competițională, spre 
o cit mai largii răspîndire a hand
balului în 7 în asociațiile și cluburile 
noastre sportive.

DAN GIRLEȘTEANU

în 7 este categoric și el 
numai popularitatea, ci și 
pe care o înregistrează 
în țara noastră. Este un 
deschide larg poarta spre

Note și comentarii pe margine*  
competiției de tenis de masa 

din Capitală
de la 

desfașu-
Competiția de tenis de masă 

sfîrșitul săptaminii trecute 
rată în Capitală a reunit la start pe 
toți membrii lotului republican îm
preună cu alți jucători și jucătoare. 
Deci o bună ocazie pentru a verifica 
stadiul actual de pregătire al unor 
sportivi care ne vor reprezenta peste 
cîteva săptămîni la campionatele mon
diale de la Dortmund, și chiar mai 
înainte, la o serie de concursuri in
ternaționale cum sint întrecerile care 
încep joi la Russe (R.P.B.) sau la 
campionatele internaționale ale Bel
giei.

Asistînd la întîlnirile desfășurate, 
în sala Floreasca am putut constata 
o bună pregătire la Geta Pitică și o 
îmbunătățire in jocul Măriei Alexan
dru (un procent mai mare de lovi
turi ofensive reușite, un plus de voință 
și de concentrare a atenției). Nu ace
lași lucru se poate spune despre 
jocul Măriei Alexandru în partida cu 
Catrinel Folea, cînd s-a învins singură' 
pentru că a fost extrem de nervoasă, 
pripită în acțiuni și dezorientată. Ma
riana Barascii a furnizat partide fru
moase, cu o gamă variată de lovituri 
și în special cu o tendință spre ac
țiuni ofensive dirijate judicios. Ea 
manifestă însă deficiențe de ordin mo
ral și volitiv. Are căderi brusce chiar 
în timpul aceluiași set, nu știe să 
lupte. Singurul fapt pozitiv reținut 
în comportarea Măriei Biro a fost 
victoria ei asupra lui Ella Constan- 
tinescu cu 2—0, la capătul unei par
tide de luptă în care cîștigătoarea a 
avut mai multă inițiativa. In celelalte 
meciuri, Maria Biro s-a mișcat foarte 
greoi, a fost nesigură și a jucat fara 
orizont, cu rare încercări de atac. 
Așteptăm din partea ei un reviriment 
la viitoarele competiții.

La jucători am înregistrat progresul 
hli Radu Neguiescti atît în ceea ce 
privește tăria loviturilor de atac din 
ambele părți, cît și a utilizării cu suc-

ces a stopurilor, mai ales a celor L 
teraie. Acest lucru i-a adus de altf. 
multe puncte prețioase. Revelația con 
petiției a constituit-o fără îndoială < 
voluția tînărului jucător timișorea 
Marius Bodea. Deosebit de combați 
și sigur pe el, Marius Bodea a pi 
la grea încercare pe toți adversar 
întîlniți, fie că a terminai fnvmgâto. 
fie că a fost învins. De altfel, în * 
ceste comentarii ne-au interesat rm 
puțin rezultatele obținute și mai mu 
maniera de joc. Și de aceea noi 
felicitam pe Marius Bodea care 
reușit comportări meritorii. Alți pat 
ticipanți, ca Gheorghe Cobîrzm 
Rethi, Covaci, au jucat neconvingăto 
Le este necesar pe lingă un antren*  
ment susținut și mai multe concursul 
de verificare pentru a se putea trag 
concluzii definitive asupra posibilit*  
tilor lor actuale.

C. COMARNISCHI

■ “ '

Întrecerile organizate în cadrul „Cu
pei Sjxxtul popular" la handbal în 7 
s-au bucurat de multă popularitate în 
localitate^ noastră. La această com
petiție au participat 8 echipe masculine 
și 4 feminine. La capătul unor întreceri 
dîrz disputate au fost desemnați urmă
torii învingători: JUNIORI — Școala 
sportivă de elevi (antrenor prof. U. 
Căpățlnă). JUNIOARE — școala 
medie nr. 3 (antrenor V. Teodorescu). 
Partidele din cadrul „Cupei Sportul 
popular" au avut loc în sala Avîntul.

MARIN DUMITRESCU
corespondent

Spurtaehhida de iarnă <a
• La Tg. Mureș s-a desfășurat zilele 

trecute faza raională și cea orășe
nească a Spartachiadei de iarnă a 
tineretului la schi, la care au parti
cipat 55 concurenți. Iată cîștigătorii 
probelor la faza raională : FOND: 
Juniori: Albert Mathe (Voința Troi
ța). Seniori: Iiiliu Fazakaș (Voința 

Kocsis 
FAZA 
Bartoș

O NOUA COMPETIȚIE IN CAPITALA

Clubul sportiv Victoria M.l.B.C. orga
nizează în cinstea zilei de 8 martie o 
interesanta competiție de handbal în 
7 rezervată echipelor feminine. La a- 
ceastă întrecere și-au anunțat 
parea următoarele echipe : 
Buc<vr, Confecția, I.T.B., 
acmatograjie, Constructorul,

partici- 
Cetatea 
.Artă-Ci- 
Vestito- 

rul, I.S.E.M. și Victoria, care au fost 
împărțite în doua serii (primele patru 
în seria l-a, iar următoarele 
seria a 11-a).

Competiția se va desfășura 
turneu, numai tur, urmînd ca 
clasate pe aceleași locuri în 
serie să-și dispute finalele. Etațiele vor 
avea loc în zilele de 23, 25 februarie, 
1. 2 și 4 martie, iar finala în ziua de 
8 martie. Jocurile vor avea Ioc în sala 
Recolta.

patru în

sistem 
echipele 

fiecare

tineretului

Troița). Senioare: Maria
(Prorresul Dumbrăvioara).

ORĂȘENEASCA: juniori: I.
(Centrul școlar agricol). Seniori: 
Gsaba Mainași (Școala tehnică de 
Construcții). Senioare: Elena Becski 
(Știința I.M.F.).

I. PAUȘ-corespondent

• De curînd în orașul T. Severin 
a avut loc etapa raională și orășe
nească a Spartachiadei de iarnă a ti
neretului. Cu acest prilej sălile de 
sport din oraș și cluburile asociațiilor 
sportive au devenit neîncăpătoare. 
Sute de tineri și tinere din oraș și 
din cele mai îndepărtate colțuri ale 
raionului au luat parte la întrecere. 
Tuturor participanților li s-au înmînat 
insigne, iar primii trei clasați au 
primit diplome.

GH. MANAFU-corespondent

neretului. La haltere, sportivii din 
Lupeni s-au dovedit a fi cei nfai pu
ternici. Ei au ocupat de altfel toate 
locurile, cei mai buni fiind Vasile 
Precup, R. Cioroboiu, M. Atanasiu și 
T. Apostolescu. La gimnastică din cei 
64 concurenți care și-au disputat în- 
tîietatea, cele mai multe puncte au 
fost obținute de echipa școlii r>»-~fe. 
sionale din Petroșani.

Z. CRISTEA-corespondent
• Pe dealul Gorogariior, în apro

piere de Iași, s-au întrecut zilele tre
cute campionii de schi pe asociații, 
la probele de slalom uriaș, fond 
5 km. juniori, senioare, 3 km. junioare 
și 10 km. seniori. Iată cîteva rezul
tate:. 3 km junioare : Tafuni Rodica 
(șc. medie nr. 5). 5 km. juniori: 
Ion Nedelcu (Dinamo). 5 km. seni
oare : Maria Bădifiță (Sanitara).

10 km. seniori: Corne] Băncilă (Tex
tila Rosie).

C. ADRUMITRESEI-corespondent
• La Tg. Jiu întrecerile din cadrul 

etapei raionale a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului au dat prilejul 
unor dispute interesante îri special 
la șah și la schi, lată cîștigătorii: 
Șah: Majorii Dumitru (Metalurgistul), 
I. Avrămoiti (Fulgerul Peștișani), P. 
Lupulescii (Victoria Turciuești), Ni- 
colița Iv.inovici (Metalurgistul), 
Ana Tăloi (Recolta Telești) și Letitia 
Alexandrescu (Șc. medie nr. 1). 
Schi: St. Fediuc (Voința) Gh. Neam- 
țti (Fulgerul Peștișani) — juniori — 
și C. Cernăiarat (Șc. medie nr. 3), 
I. Albăstroiu (Voința), C. Ticlete 
(Bîrscști) și V. Mîndoiu (Recolta 
Stănești) — seniori.

GH. FOMETESCU-corespondent

„CROSUL CONSTRUCTORUL"’’
In. împrejurimile sălii Floreasca dli 

Capitală s-a desfășurat duminică dimi 
nea ța concursul de cros dotat cu ,.CUip 
Const ru-ctorul”.

Iată rezultatele tehnice: seniori: 1. ] 
Puică (CSU); 2. V. Popa (Dinamo); 3 
T. Voicu (Rapid); 4. Al. Arnăutu (Me 
talul IvIIG); senioare: 1. Georgeta Dumi 
trescu (Metalul MIG); 2. Zamfira Voine» 
(Metoiul MIG); 3. Maria Pișteta (Con 
structorul); juniori: 1. C. Iancu (Progre 
sul); 2. I. Popa (Dinamo); 3. M. Râdu 
lescu (Dinamo); junioare: 1. Smarand 
Gheorghe (Dinamo); 2. Niculina Mitic 
(Dinamo); 3. M'aria Babaraica (Recolta)

Foarte bună organizarea tehni 
gurată de clubul Constructorul. ( D. Nicolae, corespondent).

„CROSUL SNAGOV"
Aleile pădurii Snagov vor fi iarăși lo 

cui de întrecere al alergătorilor de cros 
Duminică se vor alinia la startul dife 
ritelor probe ale concursului organiza 
de F.R.A. cei mai buni alergători di 
semifond și fond din țara noastră. E 
vor participa la următoarele probe: se 
niori 8.000 m senioare 1.5G0 m, junior 
2.500 m și junioare 800 m. La aceste pro 
be vor fi întocmite clasamente generau 
și pe echipe. Programul cuprinde și < 
cursă de seniori pe 3.000 m (alergători 
de semifond) numai cu clasaime-it indi 
vidual.

„Crosul Snagov“ constituie un prile; 
de verificare >a formei alergia to riloi 
noștri înaintea unor importante compe 
tiții de cros (Campionatele republicani 
Campionatul balcanic și crosul zcarulu 
L’Humanie).
ETAPA A DOUA A COMPETIȚIEI 

DE RUGBI „CUPA GRIGORE 
PREOTEASA"

Competiția de rugbi dotată cu „Cup-2 
Grigore Preoteasa4* are programat te 
sfîrșitul acestei săptămîni, un intere
sant cuplaj pe stadionul din Parcul Co
pilului. In primul meci începînd de 
la ora 10, se vor întîlni echipe’e Di
namo și C.C.A. O oră mai tîrziu, for
mația campioană, C.F.R. Grivița 
va primi replica Constructorului. 'a- 
drul aceleiași competiții Progres,. va 
întîlni Sire«n,a pe stadionul din str. Dr. 
Staicovici, iar Metalul M I.G. I șe va 
întrece ou Rapid pe terenul uzinelor 
„Republica4*.

•>.
>3i 
la

DIN POȘTA ZILEI
Gimnastica de producție la Sibiu

• Timp de două zile, la Petroșani, 
s-au desfășurat întrecerile fazei ra
ionale a Spartachiadei de iarnă a ti

A început concursul feminin de sah
8 4<i

Margareta Teodorescu a învins-o 
pe Elisabeta

La Sinaia a început tradiționalul 
turneu feminin de șah dotat eu 
„Cupa 8 Martie". Din cele 13 jucă
toare invitate iau parte Ia concurs 
9. Rodica Manolescu este indisponi
bilă, iar Pogoirevici, Friedman și Hai- 
dara nu s-au prezentat, fără să a- 
nunțe motivul absenței lor. Gestul 
acestor 
îndoială 
ele sînt 
absenței 
nic.

Tragerea la sorți a dat următoarea 
ordine a | 
de concurs : 
nic, 3. Teodorescu. 4. Nicolau, 5. Ilies
cu, 6. Zamfirescu, 7. Ududec, 8. Des
mireanu, 9. Polihroniade.

In primele două runde o formă deo-

nii s-au
motivul
jucătoare fruntașe este fără 
reprobabil și în primul rînd 

acelea care pierd de pe urma 
la un turneu a-tît de puter-

participantelor pe tabela 
: 1. Sigalais, 2. Perevos-

Palihroniade !
sebită a arătat-o Margareta Teodo- 
reiscn care a cîștigat partidele sus
ținute eu Desmireanu și Polihroniade. 
ilieiscu a cîștigat la Zamfirescu, Pe- 
revosnic la Sigalais. Partida Desmi
reanu—N'icolatt a fost remiză. Au fost 
întrerupte partidele Nicolau—Ududec, 

i si Perevosnic—Poli-

Unul dintre cele mai însemnate an
gajamente luate în cadrul plenarei 
consiliului orășenesc U.C.E.S. Sibiu 
a fost introducerea gimnasticii de pro
ducție în întreprinderile din localitate. 
Pentru asigurarea cadrelor de instruc
tori, prof. Adolf Mathias, de la școala 
sportivă de tineret, a ținut o serie de 
lecții la fabrica de tricotaje „Drape
lul Roșu" și la cooperativa meșteșu 
gărească ..Gheata", unde de cîtăva vre 
me a și început practicarea gimnasticii 
de producție. La cîteva zile după in
troducerea programului (în pauza de 
la oră 10), muncitoarele textiliste și 
muncitorii cismari si au exprimat mul
țumirea pentru organizarea gimnasticii 
de producție, care îi recreează, îi ajută 
să reinceapă munca cu forțe noi, cu 
elan sporit

ternică bază materială realizată prin 
ajutorul dai de comitetul de întreprin
dere și totodată prin încasarea cotiza
țiilor. In momentul de față. membrii 
asociației sportive din Cavnic sini an-

grenați în numeroase întreceri in ca
drul Spartachiadei de iarnă a tinere
tului.

1OAM FRANCHIEVICI
corespondent

De pe terenurile de rugbi
Pregătiri la Bîrlad și Galaji

Ududec—Iliescu 
hroniade.

Activitatea

X

luat sfîrșit concursulIn Capitală a 
masculin organizat de clubul Rapid 
în cinstea zilei de 16 Februarie. 
Primul loc a revenit lui Rotaru, care 
a totalizat S't2 p. din II posibile. Au 
urmat în clasament Ciocîltea 8 p.. 
Andrițoiit 7‘/2 p., Nacht 6*/ 2 P-, Macri 
și Bondoc 6 p., I. Dumitrescu și C. 
Crăciun 5*/ 2 p.

Pe. echipe „Cupa 16 Februarie" a 
fost cuceri’ă de Progresul cu 12 p. 
urmat de Rapid ll'/2 p. și Statistica 
6‘/2 P.

I. IONESCU
corespondent

sportivă a
Cavnic

minerii din

minerilor din

Faptul că 
sportul și doresc să-l 
dovedit de numărul mare al membrilor 
asociației sportive Minerul din locali- 
tufe. Mobilizați de consiliul asociației 
sportive șt sprijiniți de către comitetul 
de 'întreprindere, membrii asociației au 
prestat pină acum cîteva mii de ore 
voluntare pentru reamenajarea terenu 
lui de fotbal și pentru punerea la punct 
a unui teren de volei, care va ți 
prevăzut cu instalație pentru desfășu
rarea meciurilor in nocturnă. Asociativ 
sportivă Minerul Cavnic are și o pa

Cavnic iubesc 
practice este.

Campionatul republicau de rugbi 
bate la ușă. Pregătirile echipelor 
noastre au intrat iu stadiul filial 
după săptăinîni întregi de antrena
mente intense, în care antrenorii au 
căutat să pună accerîfu’atît pe pregăti
rea fizică a jucătorilor, cit și pe corec
tarea unor procedee tehnice și tactice, 
pe orientarea către un joc modern.

Proaspăta promovată în categoria
A, Constructorul Bîrlad și-a început 
antrenamentele încă de la 18 ianua
rie, sub conducerea antrenorului Ntcvlae 
Balcon.. Antrenamentele au avut loc 
de trei ori pe săptămînă și au con
stat din ședințe de pregătire f'zic.ă 
generală, de tehnică individuală și joc 
la două porți Așa cum ne-a rel tat 
corespondentul nostril, Eliade Solo
mon, och'pa posedă un lot destul de 
mare — 22 de jucători — care arată 
de la un antren, merit la altul tot mai 
multă omogenitate. Primele jocuri pu
blice vor fi susținute chiar în această 
săptămînă. La 26 februarie, Construc
torul Bîrlad se va deplasa la Tecuci, 
unde va juca cu formația de categorie
B, Zimbrul. Aceleași echipe se vor 
întîlni peste cîteva zile (la 1 martie)

în meci revanșă, la Bîrlad. Al treilea 
meci public, Conistructonil îl va juca 
acasă, în compania echipei de cate
goria A, C.S.M.S. Iași. In campionat. 
Constructorul va folosi ur.mătoruf 
Iot: Melinte, Vasiliu, Glavaschi, Ro
taru, Păun, Văleanu, Cosma, Cajalb, 
Mirea. Dobrescu, Ardoi, Alexandru 
Ion, Zbîngu, Scobergea, Tiurlaou, 
Paiu, Brăescu, Focșa, Călin, Giugiuc, 
Gidei și Balcon.

Pregătiri atente în vederea apropia
tului campionat efectuează și echipa 
de categorie B, Știința Galati. Sub 
conducerea antrenorul ui Gheorghe 
Benone sînt prezenți la antrenamente 
următorii jucători : Sandu, St'mciu, 
Geacă, Mocanu, lonescu II, Vișinesou, 
Ouatu, Georgescu, Postelnicii, Ctt- 
lescu, F.ne. lonescu I, Călianu, Di
ne seu, Balaș, Comișel, Nicolae, Tu
nase, Poenaru, Panciu, Stoian, Oni- 
șoru, Boșneog.

Pînă la începerea campionatului. 
Știința Galați va susține mai multe 
jocuri de verificare cu echipe d- ca
tegorie B, probabil cm Unirea T.II.G. 
Brăila și Progresul din localitate



Reprezentativa de ciclism a R. P. Romîne s-a întors de cîteva zile din 
Republica Arabă Unită. După cum se știe, cicliștii noștri au participat la cea 
de a VI-a ediție a „Ttirtt'ui Egiplultti", oblinînd rezultate bune: locul VI în 
clasamentul general individual prin Ion Vasile, locul IX în clasamentul ge
neral individual prin Gh. Șerban-Rădulescu, cîștigarea (pentru prima dată 
în cele 6 ediții) a două etape (a IV s< ■'■■■' ■ —

Aceste rezultate bune nu pot însă 
șterge impresia (justă de altfel) că — 
în general— comportarea echipei noas
tre a fost nesatisfăcătoare. Locul Ill 
obținut în clasament;! genera! pe echi
pe în aparență nu este rău, comparat 
cu performanțele realizate în edițiile 
anterioare; dar el nemulțumește de
oarece condițiile de pregătire create 
anul acesta alergătorilor noștri, pre
cum și faptul că echipele R. D. Ger
mane, Uniunii Sovietice și R. P. Bul
garia erau formate din multe elemente 
tinere, fără experiență, dădeau repre
zentativei R. P. Romîne posibilitatea 
să lupte cu succes pentru ocuparea 
locului I.

Ceea ce frămîntă opinia publică 
sportivă din țara noastră este compor
tarea inexplicabil de slabă a rutierilor 
noștri în prima etapă (cînd au pierdut 
47 minute în clasamentul pe echipe), 
comportare care a influențat negativ 
rezultatul final al echipei noastre. 
După această etapă, alergătorii noștri 
— deși au dovedit curaj și combativi
tate — n-au mai reușit să refacă de
ed foarte puțin din handicap.

Ședința de analiză a comportării 
cicliștilor noștri în „Turul Egiptului", 
care a avut ioc vineri seară în cadru) 
biroului Federației romîne de ciclism, 
a căutat să elucideze această pro
blemă pentru, a da un ajutor efectiv în 
pregătirea cicliștilor noștri pentru vi
itoarele întreceri internaționale. Din re
feratul antrenorului Mariț) ,\'icuîesei 
și din completarilflțfăeuțe de alergători, 
a reieșit' ca în prima c’IApă "'rift ier îi
noștri au trebuit să facă efort rj mari. 
în prima parte a 'Cursei.'și că n-ati 
mai putut rezista*  Munci cînd alergS- 

i germani au declanșat (Ia knf 
) tin atac susținut. Discuțiile pur

tate de specialiști au arătat că 
această sufocare a fost efectul 
mătoarelor cauze :

1. Pregătirea alergătorilor n-a 
țimrt intensitatea necesară (mai

decembrie) pentru o compor- 
nivehil aspirațiilor noastre , 
s-au făcut pregătiri (antrena- 
pentru

a VIII) de către Gabriel Moiceanu. 
puși chiar din prima etapă la un exa
men dificil ;

4. Perioada dinaintea startului (pe
trecută în Egipt) n-a fost folosită ju
dicios pentru completarea pregătirii ;

5. Adaptarea la clima și alimentația 
din Republica Arabă Unită s-a făcut 
intr-un timp prea mic și a fost în con
secință necorespunzătoare (în țara 
noastră era minus 15 grade, iar în 
R.A.U. plus 20 grade).

La toate acestea se adaugă și faptul 
că. obișnuiți cu „tradiția" din ultimele 
ediții — aceea de a se merge liniștit 
pînă spre jumătatea cursei — cicliștii 
noștri au fost surprinși de atacul e- 
nergic din prima etapă al alergătorilor 
germani și n-au fost pregătiți să răs
pundă.

Este clar, deci, că la baza acestei 
comportări nesatisfăcătoare

timp cu primul loc ; în etapa VII locul 
3 la egalitate de timp cu primul loc; 
în etapa VIII locul 1 ; în etapa IX lo
cul 3 la egalitate de timp cu primul 
loc; în etapa XII locul 3 la egalitate 
de timp cu primul loc. De aici rezultă 
că echipa noastră avea posibilitatea să 
concureze cu succes Ia primul loc. 
Dacă nu s-a întîniplat așa este și din 
vina F.R.C. și a antrenorului federal 
care — așa cum a’ reieșit din ședința 
de analiză — n-au controlat suficient 
antrenamentele și n-au impus antreno
rului lotului — pe baza unor observații 
judicioase — schimbarea programului 
de pregătire. Antrenorul lotului s-a do
vedit iu unele cazuri comod și n-a con
trolat antrenamentele rutierilor. Aler
gătorii au fost uneori lipsiți de con
știinciozitate, neparticipînd cu toată 
seriozitatea la antrenamentele șt con
cursurile prevăzute în programul de 
pregătire.

Antrenorul Marin Niculescu a greșit 
tactic în situația oînd i-a indicat lui 
Ion Vasile — aflat pe locul VI în cla
samentul general individual să-și 
crifice locui, lucru care a contribuit

lir-

con- 
ales

în luna 
tare la

2. Nu 
mente)
știut că prima 
km. ;

3. Cu 10 zile
«iiatea antrenamentelor a
resc, deși alergătorii aveau să fie su-

etape lungi, deși era 
etapă va măsura 221

înainte de start, inten- 
scăzut nefi-

sa- 
la

înaintea startului in prima etapă, o amintire plăcută intr-o grădină 
Luxor...

cauze de ordin organizatoric și al pre
gătirii. Comportarea alergătorilor noș
tri din etapele II—XII demonstrează 
că am fi putut ocupa un loc mai bun 
dacă n-am fi neglijat pregătirea pen
tru prima etapă. Cîteva cifre care de
monstrează acest lucru : în etapa a II 
am ocupat locul 2 pe echipe; în eta
pa a IV locul 1 ; în etapa a V locul 
2 la egalitate de timp cu nrimul loc; 
în etapa a VI locul 3 la egalitate de

din

VIII 
spre

In așteptarea 
campionatelor mondiale de hochei • • •

de loois din lume-o
înălțimea: doar cu cîțiva centime

tri peste 1,50 m; greutatea; nici 50 
de kilograme... Ai bănui cu greu că 
sub aceste date antropometrice 
ascunde" o sportivă 
campioană de tenis, 
mică și iirava pare, 
gice și de puternice 
pe terenurile de zgură sau gazon.

Cînd a jucat pentru prima oară la 
Wimbledon, în 1946, Zsuzsa Kormoczi 
era ,,un pumn de fată" cum o intitu
lau exigenții spectatori din capitala 
Angliei. Dar această fetită arătase 
un joc excelent și specialiștii i-au 
prezis o carieră strălucită.

An de an, progresele Zsuzsei sint 
tot mai mari, c.ulminind în anul 1958 
cu un adevărat triumf pe terenurile 
de tenis ale lumii. Reprezentanta 
R.P. Ungare cîștigă pentru a treia 
oară consecutiv concursul internațio
nal de la Monte Carto, cucerind de
finitiv „Cupa challange". După o serie 
de vicitorii în concursurile organizate 
pe Coasta de Azur, Kormoczi se pre
zintă la startul marilor campionate in
ternaționale de la Roland Garros — 
concurs considerat ca un campionat 
mondial neoficial pe teren cu zgură 
— cîștigînd în mod strălucit compe
tiția. Puțin mai tîrziu cele mai bune 
„rachete" amatoare ale lumii 
dună la tradiționalul concurs 
Wimbledon. Zsuzsa Kormoczi

,,se 
și încă o mare 
Dar pe cît de 

pe atît de ener- 
îi șînt loviturile

iHiRunaia pildă de wm

n Au rămas mai puțin de trei săptă-
• pînă cînd pe gheața stadioane- 

h» de iarnă din Bratislava, Brno și 
Ostrava va începe întrecerea celor 
mai bune echipe ale lumii.

Nu numai formațiile participante își 
pim la punct ultimele pregătiri. Emoția 
dinaintea marii competiții o trăiesc 
și stadioanele din Cehoslovacia, care 
vor găzdui jocurile din cadrul cam
pionatului mondial. „Bunicul" — cum 
este supranumit Zimții Stadion din 
Praga — va îmbrăca haine de săr
bătoare. Stadionul împlinește curînd 
27 ani de existență, și va fi pentru 
a patra oară arena celui mai mare 
eveniment sportiv din lumea hocheiu
lui. Pe Zinffli Stadion vor fi reame- 
najate vestiarele, cabinele telefonice, 
tribunele. Tot. aici va fi instalată o 
centrală telefonică specială care va 
deservi pe ziariștii de peste hotare 
veniți la Praga. Vor fi instalate a- 
parafe moderne de cronometraj care 
vor indica cu ;>recizie timpul de joc 
și timpul pe care unii dintre jucători 
îl vor petrece pe „banca penalizați- 
lor". Cil o săptămînă înaintea turneu
lui final stadionul va fi închis pen
tru ultimele amenajări.

«s Criteriumul european, întrecere 
la care va lua parte și echipa R. P. 
Romîne, va fi organizat în orașul 
P!zen. Stadionul de iarnă din acest 
ora.ș este o bază sportiva modernă 
care poate primi în tribunele sale 
1J.200 de .spectatori.
• Felii pa sovietică de hochei pe

gheață Lokomotiv Moscova a jucat 
în orașul Essen cu echipa reprezen
tativă a R.F„.Germane, pe care a în
vins-o cu scorul de 6-3 (1-0; 4-0;
1-3).

• Duminică, la Praga, echipa ceho
slovacii de hochei a jucat în compa
nia formației suedeze Grums, de care 
a dispus cu scorul de 9-0 (2-0; 4-0; 
3-0). Cele două echipe se vor înțîlni 
în revanșă la 25 februarie la Brno.

★
Hocheiștii din R. D. Germ-mă își in

tensifică pregătirile în vederea campio- 
n--t~!șf mondiale de hochei pe gheață 
c... vor avea loc în R. Cehoslovacă. 
Duminică a luat sfirșit la Iviri Marx

Stadt un turneu internațional la care 
au participat reprezentativele A și B 
alt' R. D. Germane, precum și echipele 
Spartak Brno și Torpedo Gorki. Prima 
reprezentativă a R.D. Germane a dis
pus cu I—0 de formația Spartak Brno 
și cu 9—1 de reprezentativa secundă a 
R. D. G., dar a fost învinsă cu 4—3 
de echipa Torpedo Gorki. Echipa se
cundă a RD. Germane a fost între
cută de Spartak Brno cu 9—4 iar de 
Torpedo Gorki cu 5—1.

căderea acestui alergător pe locul 
și la pierderea șanselor de a urca 
fruntea clasamentului. Această greșeală 
de ordin tactic, care a dus la dimi
nuare^ șanselor unui alergător, fără 
a aduce în schimb echipei vreun be
neficiu real*  nu poate fi trecută cu ve
derea atunci cînd este vorba de un 
antrenor cu experiența lui Marin Nicu- 
lesctt.

Din analiza lipsurilor constatate cu 
prilejul participării la cea de a VI edi
ție a Turului Egiptului, antrenorii — 
prin colegiul central — și alergătorii 
trebuie să desprindă învățămintele ne
cesare pe care apoi să le pună în prac
tică în pregătirea pe care o vor efec
tua pentru viitoarele întreceri. Fede
rația romînă de ciclism are datoria 
să lupte pentru rezolvarea deficiențelor 
de ordin organizatoric.

Numai în felul acesta — s-a subli
niat în concluzia trasă de biroul, fede- 

pro- 
țara 
care
sta-

ral— se va contribui efectiv la 
greșul sportului cu pedale din 
noastră, la obținerea succeselor la 
ne dau dreptul condițiile pe 
tul de democrație populară 
pentru dezvoltarea sportului.

care
le oferă

II. N.

Actuala tabelă
Creată pentru a putea contribui 

întocmirea clasamentelor în proba 
decatlon, tabela internațională de pu 

a devenit o dată cu trecerea ani- 
un criteriu de bază în ierarhiza- 
rezultatelor în maj ■ritațea probe- 
atletice. Astfel, dacă ia începu- 

(prin 1912) a-

la 
de 

nc-
taj 
lor 
rea 
lor 
turi le existenței sale 

.ceasta tabelă cuprindea punctaje nu
mai pentru cele zece probe ale deca
tlonului (100 m, lungime, greutate, 
înălțime, 400 m, 110 m g, disc, pră
jină, suliță, 1.500 m), astăzi, ea înfă
țișează punctaje pentru 27 de probe 
masculine.

De-a lungul anilor tabela internațio
nală de punctaj a fost modificată de 
mai multe ori, consecință firească a 
creșterii neîncetate a valorii generale 
a sportului atletic. Ultima sa ediție, 
alcătuită pe baza propunerilor șj a 
proiectului federației suedeze, a f st 
adoptată de forul atletic internațional 
la congresul ținut în 1950 la Brii- 
xelles și ratificată Ia congresul de la 
Helsinki din 1952.

De atunci 
atletice au 
și actuala 
punctaj se 
pășită. ~ 
atletismului 
modificare

i și pînă 
evoluat 
tabelă 

dovedește a fi 
Tocmai de. aceea, 

s-au și gîndit 
a tabelei. Cum 

la ora de față I.A.A.F.

astăzi rezultatele 
însă foarte mult 

internațională de 
serios de- 
telnrcienii 
la o 
insă 

nu

noua 
pînă 

a decis 
îică nimic, tabela din 1950—1952 își 
■a-treaza valabilitatea...

lntocnwreia acestei tabele a necesitat

se a- 
de la 
joacă , tele perseverente, 

(excelent, ajungînd în semifinala com- 
■ petiție ;i. Pentru jocul ei matur, Viguros, 
pentru succasele ^remarcabile, ea 
a fost aonsi'darată în 1958) una din 
cele mai bune jucătoare de tenis ailj. 
lumii. De-altfel. ea a fo'st dedfa r al a 
cel mai bun sportiv maghiar âl anu
lui 1958.

întreaga activitate sportivă, toată 
viața Zsuzsei Kormoczi constituie o 
minunată pildă de voință și de mun
că. Ea a început să practice tenisul 
în 1935, la virsta de 10 ani. In mai 
puțin de 3 ani fetița oacheșă, cu co
dițe prinse în mari funde albe, în
vinge cele mai bune jucătoare din 
Ungaria. Stilul ei frumos, loviturile 
sigure și puternice, temperamentul, 
trădau un talent viguros. Irr 1940, în 
plină dezvoltare a măiestriei, Zsuzsa 
Kormoczi este nevoită să-și între
rupă activitatea. Legile rasiale ale 
odiosului regim liortist îi interzic 
să practice sportul. După eliberarea 
țării de către glorioasa Armată So
vietică, Zsuzsa revine pe terenul de 
sport.

Muncind cu sîrguință, ea reușește 
rezultate to't mai valoroase. In 1948- 
1949 sportiva maghiară se numără 
printre valorile europene ale tenisului 
european. In momentul cînd porțile 
consacrării se deschideau în fața ei 
o operație la ficat o obligă să între
rupă iar activitatea. Doi ani de pauză, 
apoi din nou... tenis. Cu o veiță 
extraordinară Zsuzsa Kormoczi recu
perează timpul pierdut. Antrenamen- 

. ' , deosebit de tari, 
au adus-o iarăși în rîndtil celor măi 
bune jucăldjare’ de pe continent. Dar 
succesele obținute nu o mulțumesc. 
KSrmficzi își ii seama că pentru a 
proguesa trebuie să înlocuiască jocul 

1 învechit, îa fundul terenului, cu un 
stil modern, ofensiv, cu atacuri ne
întrerupte la fileu. Minunata sportivă 
maghiară reușește aceasta. La Jocu
rile Sportive din cadrul Festivalului 
de la Moscova ea obține primul loc, 
iar în 1958 rezultatele pe care Ie ob
ține confirmă valoarea ei mondială.

Acum, la vîrsta de 34 de ani, mana 
unei fetițe de 9 ani, Zsuzsa Kormoczi 
este una dintre cele mai iubite spor
tive ale R.P. Ungare. Ea știe să îm
pletească armonios activitatea de ne 
stadion cu munca de răspundere ne 
care o are în cadrul Ministerului Co
merțului Exterior al R.P. Ungare.

întrebată cînd va abandona teni
sul de performantă, Zstizsi răspunde 
cu un zîmbet plin de sinceritate '

„Atunci cînd fetița mea va juca în 
dublu alături de mine și vom cîst: za 
împreună titlul de campioane ale 
țării...'

38 țări la turneul
ROMA (Agerpres). La 20 februarie 

s-au încheiat înscrierile pentru. turneul 
de fotbal din cadrul Jocurilor Olim
pice de vară care vor avea loc în 
anul 1960 în Italia. La această mare 
competiție a fotbalului mondial și-au 
anunțat participarea echipele a 38 
de țări; U.R.S.S., R.P. Ungară, R. 
Cehoslovacă, R.P. Bulgaria, R.P. Ro- 
rnînă, R.P. Polonă, Australia, Austria, 
Anglia, Danemarca, Republica Arabă 
Unită, Etiopia, Finlanda, Germania 
(echipă unită), Ghana, Grecia, India,

internațională de punctaj nu mai
o vastă documentație tehnică (la 
alcătuirii sale au stat recordurile 
diale masculine la 1 ianuarie 1950 și 
un impresionant material statistic a- 
supr.a tuturor probelor) și numeroase 
calcule de ordin matematic.

Existînd 
fiecare din 
în această 
seci nu au 
toate cazurile rezolvările cele 
juste. De aici au și apărut o 
întreagă de „incompatibilități" 
cutarea și evaluarea 
manțe.

Astfel, dacă la apariția ei, se poate 
spune că tabela „avantaja" pe sprin
teri (de exemplu un alergător medio
cru. de viteză, care realizează 11,0 
sec pe 100 ni, și numărul acestora 
este foarte mare, primește 908 p, în 
schimb un săritor cu prăjina trebuie 
să obțină 4,28 m pentru a putea primi 
același număr de puncte I), astăzi, la 
rezultate foarte' bune sprinterii sint 
în... inferioritate față de specialiștii 
altor probe. Exemplul cel mai bun îl 
oferă faptul că pentru 10,1 sec (re
zultat obținut numai de 3 atleți) se 
acordă 1377 p, adică tot cît se acordă 
și pentru 61,60 

de

baza 
mon-

diferențieri categorice între 
cele 27 de prclbe înscrise 
tabelă, normal calculele 

putut găsi totdeauna și în 
mai 

seric 
în cal- 

anumitor perfor-

c-a și posibilitățile de progres într-o 
probă sau alta. Rezultatele ulterioare 
au arătat, cît se poate de olar, im
presionantul salt calitativ înregistrat 
la majoritatea probelor, salt calitativ 
oare a depășit cu foarte mult toate 
previziunile autorilor tabelei.

30 deînregistrat 
tori)...

Așa cum 
rea tâhe’ei 
r-vf'Tdnri’e 
bu-iie performanțe mondiale

aruncă-

1950

1(H) m 10,2 — 1300
205 m 20.2 — 1420
4 G0 m 45,9 — 1256
880 m 1:46.6 — 1236

15R0 m 3:43,0 — 1300
5600 ivi 13:58.2 — 1236

ÎOGSO m 29:21,2 — 1255
110 mg 13,7 — 3 25U
460 mg 50,6 — 1244

3600 m. ob. **
Iwigime 8.13 — 1321
triplu 16,00 — 1232
înălțime 2,108 — 134?'
prăjină 4,77 — 137®
greutate 17.79 — 1298
ii isc 56,97 — 1300
s-ulită 7S.70 — 131S
ciocan 59.57 — 1243

După cum se vede, a jumătate din-
tre probe.e așa-zise’ „clasice" recor
durile mondiale actual e nu mai pot fi
echivalate de tabela internațională !
Cres t erea rezuIta telor la aceste probe
a depășit clar și cu mult p-reviziu-
nfe...

**) = In 1950 nu exista record 
mondial la această probă. Primul re
cord a! înmii a fost înregistrat la 
campionatele europene din 1954.

mai la alcătui- 
în vedere 

ce! r mai 
de atunci,

a!

olimpic de fotbal
Indonezia, Irak, 'Italia, Japonia, Co
reea de Sud, Luxemburg, Malta, O- 
landa. Norvegia, Elveția, Tanganica, 
Tailanda, Turcia Tunisia, S.U ,L. 
Iugoslavia, Uganda, Uruguay, Liban, 
Franța și Islanda.

La turneul final, care va avea loc 
la Roma 
liene, vor 
cate în i 
ce se vor 
după un 
geografice.

și în alte șase orașe ita- 
lua parte 16 echipe califi- 

urma jocurilor eliminatorii 
desfășura începînd din 1959 
program’ stabilit pe criterii

este... actuală!
In această privință, credem că nu 

este lipsit de interes să întocmim un 
grafic prin care să arătăm .recordurile 
mondiale din 1950 și cele de astăzi, 
ca și „traducerea" lor în punctele ta
belei internaționale.

1950

— 1377
— 1470 (20,1)
— 1370
— 1293

10,1
20,0*)
45.2

1:45,7
3:36.0*)  — 1500 (3:38,0) 

13:35,0
28:i0,4*)

13,4
49.2

8:32,0
8.13 
18,59*)  — 1493 (16,47) 
2,16*)  — 1500 (2,14) 
4,78 — 1397

19,25*)  — 15W> (1K50) 
59,28*)  — 1500 (53,20) 
85,71*)  — 1500 (81,40) 
fi3,G8::) — 1500 («2,90>

— 1456
— 1509 (28:31.0'
— 1421
— 1450
— 1475
— 1324

Record mondial actual neeva- 
tabela internațională. In pa- 
am notat rezultatele, în pro-

*) = 
luat de 
ranteză 
bele respective, prevăzute în tabela de 
punctaj.

ROMEO VILARA



Proiectul de Statut al Uniunii 
Asociațiilor și Organizațiilor 

Sportive din U. R. S. S.
Ziarul „Soviețski Sport" a publicat 

proiectul Statutului Uniunii Asociații
lor și Organizațiilor Sportive din 
U.R.S.S.

In proiectul de statut se prevede 
că Uniunea Asociațiilor și Organiza
țiilor Sportive din U.R.S.S. este o 
asociație voluntară care urmărește dez
voltarea in mase a culturii fizice și 
sportului, ca unul din principalele mij
loace de educare comunistă a tinere
tului. Uniunea dirijează și coordonează 
mișcarea de cultură fizică și își dez
voltă activitatea cu participarea activă 
a organizațiilor obștești și a inițiativei 
maselor largi de sportivi.

Uniunea se întemeiază pe baza cen
tralismului democratic: eligibilitatea 
tuturor organelor de conducere, care 
trebuie să prezinte dări de seamă pe
riodice.

Potrivit proiectului, membrii Uniu
nii au dreptul să participe la elabora
rea problemelor de bază ale dezvol
tării sportului, să participe la toate 
manifestațiile sportive organizate de 
Uniune.

Uniunea Asociațiilor și Organiza
țiilor Sportive din U.R.S.S. elaborează 
probleme organizatorice și metodice 
de bază, planifică și organizează ma
nifestațiile sportive, organizează legă

Xumeroși jucători tineri in Iotul 
reprezentativei de fotbal

a l. R. S. S
In vederea meciurilor internaționale 

din acest an forul de specialitate din 
U.R.S.S. a dat publicității numele ju
cătorilor care formează lotul reprezen
tativei de fotbal a U.R.S.S. In lista 
celor 42 jucători figurează o serie 
de nume noi și lipsesc numeroși ju
cători cunoscuți ca de pildă Kuzne- 
ov, Ogonikov, Salnikov, Krîjevski, 
Beliaev și alții.

lată lotul complet:
PORTARI: Galași (Spartak Ujgo- 

od), Makarov (Dinamo Kie«), Mas- 
acenko (Lokomotiv Moscova), lașin 
(Dinamo Moscova).

FUNDAȘI : Alioșin (T.S.K.M.O.), 
Scerbakov (T.S.K.AA.O.), Kuliakoskas 
Spartak Vilnius), Maslionkin (Spar

tak Moscova), Sevcenko (Aripile So
netelor Rostov), Sitstikov (Torpedo 
Moscova), Bagrici (T.S.K.M.O.), Sol
datov (Spartak Moscova), Todorov 
/Sahtior Stalino).

MIJLOCAȘI : Voinov (Dinamo Kiev), 
Djergaciov (Zenit Leningrad), Tulian- 
cik (Spartak Ujgorod), Cistiakov 
(Spartak Moscova), Zavidonov (Ze
nit Leningrad), Kovaliov (Lokomotiv 
Moscova), Netto (Spartak Moscova), 
Tariov (Dinamo Moscova).

ÎNAINTAȘI: Apuhtin (T.S.K.M.O.), 
Metreveli (Torpedo Moscova), Mișin 
(Spartak Moscova), Riedkin (Aripile 
Sovietelor Kuibîșev), Urin (Dinamo 
Moscova), Isaev,' Moser (ambii Spar-

Nici în acest an

fotbalul apusean n-a putut rezolva „criza de iarnă
Amatorii de fotbal din țările euro

pene au de ce să se bucure. Se 
apropie luna martie și o dată cu ea 
în majoritatea țărilor continentului 
nostru încep sau se reiau meciurile 
de campionat. Cu excepția unor țări 
unde campionatul se desfășoară fără 
întrerupere și în timpul iernii (Franța, 
Italia, Anglia, R. F. G„ Spania) în 
altele (R. P. Ungară, R. Cehoslovacă, 
R. P. Bulgaria, R. P. Romînă, R. P. 
Polonă, R. D. Germană, Austria etc.) 
jocurile vor reîncepe peste cîteva săp- 
tămîni.

In U.R.S.S. — campionatul clasei 
A se deschide la 26 aprilie. Spre 
deosebire de ceilalți ani, cînd echipele 
din U.R.S.S. susțineau mai multe 
meciuri pe săptămînă, acum s-a pro
pus ca fiecare echipă să joace numai 
odată pe săptămînă, avîndu-se în ve
dere distanțele lungi pe care forma
țiile trebuie să le parcurgă dintr-un 
oraș în altul.

PATRONII DE CLUBUR' 
CAUTA SOLUȚII

Iarna aceasta a fost, necruțătoare 
cu patronii cluburilor engleze... Sta
rea proastă a terenurilor, determinată 
de căderea abundentă a zăpezilor, a 
făcut ca nenumărate meciuri să fie 
amînate. Datorită acestui fapt clubu
rile au pierdut zeci de mii de lire 
sterlinei Echipa Chelsea — de pildă 
— s-a deplasat de trei ori la New
castle pentru a juca în localitate, 
dar tot de atîtea ori meciul a fost 

turile sportive internaționale, planifică 
dezvoltarea culturii fizice și a sportu
lui. Printre principalele sarcini ale 
Uniunii figurează conducerea activi
tății de cercetări științifice în dome
niul sportului, editarea publicațiilor 
periodice, pregătirea specialiștilor, de
cernarea titlurilor sportive.

Organul suprem al Uniunii este 
conferința unională, care se convoacă 
de Consiliul central al Uniunii cel 
puțin o dată la patru ani. In perioada 
dintre conferințe întreaga activitate a 
Uniunii este condusă de Consiliul Cen
tral. In perioada dintre plenarele con
siliului funcțiunile lui sînt îndepli
nite de un prezidiu ales prin vot des
chis.

In republicile unionale organul su
prem al Uniunii este conferința care 
se convoacă cel puțin o dată la doi 
ani. In perioada dintre conferințe func
ționează un consiliu ales pe termen 
de doi ani, iar în perioada dintre 
plenarele consiliului — prezidiul a- 
cestuia.

După același principiu este prevă
zută organizarea organelor sportive 
de conducere în ținuturi, republici au
tonome, districte și regiuni ale 
U.R.S.S.

tak Moscova), Tinkler (Moldova Chi- 
șinău), Gușarov (Torpedo Moscova), 
Konievski (Dinamo Kiev), Mamedov 
(Dinamo Atoscova), Morozov (Zenit 
Leningrad), Ponedelnik (Aripile So
vietelor Rostov), Simonian (Spartak 
Moscova), Strejesnii (T.S.K.M.O.), 
Falin (Torpedo Moscova), lamanidze 
(Dinamo Tbilisi), Ilin (Spartak Mos
cova), Meshi (Dinamo Tbilisi), Mo- 
saliov (Aripile Sovietelor Rostov), 
Sapovalov (Dinamo Moscova).

Comisia de arbitraj a F.l.F.A
va organiza cursuri

FederațieiComisia de arbitraj a 
internaționale de fotbal (F.l.F.A.) s-a 
întrunit recent la Amsterdam pentru 
a lua o serie de măsuri care privesc 
regulamentul de joc și arbitrarea me
ciurilor din turneul olimpic.

Corrtisia a hotărît să se insiste 
lingă federațiile afiliate ca acestea să 
aplice într-o manieră unitară articolele 
privitoare la înlocuirea jucătorilor ră- 

pe

amînat din cauza terenului impracti
cabil. Firește, jocurile restante se vor 
disputa, dar din cauză că meciurile 
vor avea loc la intervale foarte scurte, 
se prevede că tribunele stadioanelor 
vor fi cam golașe... Deh 1 Spectatorul 
englez își planifică cu multă zgîrce- 
nie banii necesari costului biletelor 
de meci 1

Amînarea meciurilor a produs multă 
vîlvă în cercurile fotbalistice engleze. 
S-au făcut diferite propuneri pentru 
ca pe viitor jocurile de fotbal să nu 
mai fie la discreția... vremii. S-a pro
pus de exemplu ca în Anglia cam
pionatul să fie întrerupt măcar 2—3 
luni (decembrie—martie). Propunerea 
n-a rezistat însă, pentru că tradu
cerea ei în fapt ar fi însemnat pen
tru patroni pierderi și mai mari.

Pe diverse căi se caută înlăturarea 
zăpezii de pe terenuri. Aceasta însă 
cu destul de puțin succes, și în schim
bul unor cheltueli foarte mari. Dar 
patronii, în goană după beneficii, în
cearcă toate soluțiile...

Terenul echipei Everton a fost spe
cial amenajat cu niște fire incandes
cente așezate în lungul și latul tere
nului, deasupra zăpezii. Au fost dis
puse 430 fire și, într-adevăr, zăpada 
s-a topit dar cheltuielile survenite cu 
acest prilej au întrecut încasările fă
cute la meci.

Directorul unui 
IV-a londoneză a 
idee. El a propus 
talație subterană 
emane aer cald. Țevile ar urma

club din liga a 
preconizat o altă 

să se facă o ins- 
de țevi care să 

să

3lona jHîicloș (Dinamo Orașul Stalin) și Cornel tăbăraș (C.C.A.) 
sint noii campioni la slalom uriaș

Azi și mîine se dispută, proba, de coborîre
POIANA STALIN 23 (prin telefon 

de la trimisul nostru). — Rare ori 
am văzut o cursă de slalom uriaș 
atît de reușită cum a fost aceea des
fășurată azi (N.R. ieri) pe Sulinar 
în cadrul campionatului R.P.R. deși 
ninsoarea începută în cursul nopții a 
continuat să cadă cu și mai mare 
intensitate, transformîndu-se în vis
col. Participanții la cursa de slalom 
uriaș au înfruntat cu stoicism vre
mea rea și au depus eforturi pentru 
o cit mai frumoasă comportare. Noul 
campion al țării la această spectacu
loasă probă este tînărul Cornel Tă
băraș (C.C.A.) cîștigătorul probei de 
slalom special în ediția de anul tre
cut a campionatului R.P.R. Confir
med forma bună manifestată de-a 
lungul acestui sezon, C. Tăbăraș a 
făcut o ctirsă. frumoasă, dovedind nu 
numai o bună pregătire tehnică, ci

Astă seară la hochei

Selecționata divizionară— 
Legia Varșovia

de hochei pe gheațăEchipa poloneză
Legia Varșovia își încheie turneul în 
țara noastră întîlnind astă seară o se
lecționată divizionară. Partida va înce
pe la ora 19. Oaspeților te va fi opusă 
următoarea formație : Safian șt Pușcaș 
(portari); Var țț», Csaka, lonescu, Ka- 
duc, Hollo I (fundași) : Szabo I, Fe- 
renczi, Szabo It — Biro, Nagy, Takacs 
I — Lorincz, Măzgâreanu, Peter — 
Andrei și Cazan II (atacanți).

Meciul va fi condus de losit Lupu 
și Florian Marinescu.

înaintea întîlnirii, începînd de la ora 
18.30 cîțiva din patinatorii Capitalei 
vor face o demonstrație de patinaj 
artistic.

ce privește meciurile dinniți. In 
faza finală a turneului olimpic de fot
bal z-a stabilit ca acestea să fie con
duse de 16 arbitri italieni și 14 ar
bitri din alte țări.

In anul 1959 comisia va organiza 
mai multe cursuri pentru arbitri. Pri
mul curs va avea loc în luna mai la 
Addis Abeba (Etiopia), iar următoa
rele la Khartum (Sudan), Costa Rica 
și Macolin (Elveția). (Agerpres).

u
nu mai arată nimic din ceea ce spec-' 
tatorii așteaptă de la urmașii școlii 
vieneze. Turneele fotbaliștilor austriaci' 
s-au transformat într-o simplă sursă' 

••• de afaceri, organizatorii acestor tur-' 
nee dovedind mult zel pentru bani și!

la 40 cm. sub gazon și foarte Puțin pentru... fotbal. In lip-' 
să fie încontinuu pompat. sa turneelor, se pare că acum austria-;

............. -■ cii s-au resemnat organizînd un cam-, 
pionat de fotbal în sală. Cu to’ate' 
că costul biletelor este foarte „pipe-; 
rat" veniturile cluburilor sînt foarte' 
mici. Echipa de fotbal de sală'
se compune din 6 jucători. Dimen-; 
siunile terenului sînt 60 x 30, poarta^ 
are o lățime de 5 m și o înălțime de. 
2,10 m. Ofsaidul nu există, iar golu-' 
rile pot fi. acordate numai de arbitrii/ 
de poartă (cîte doi de fiecare poartă).' 
Durata jocului este de 2 reprize a' 
25 rrtin. ;

SE ÎNTORC „COCORII" !

Plecați în Italia pentru a-și cîș-' 
tiga pîinea, o serie de fotbaliști cu/ 
noscuți din Norvegia se întorc în, 
patrie deziluzionați de promisiunile cei 
li s-au făcut atunci cînd au fost cum-1 
parați. „Ne-am săturat

fie așezate
aerul cald ._______ <----■.....
Poate că o asemenea instalație ar fi 
utilă însă costul e.i s-ar ridica la 
sume fabuloase. Și în plus ar trebui 
amenajate și o serie de canale de 
scurgere pentru apa rezultată din dez
ghețul zăpezii. „Pentru a realiza o 
asemenea „inovație" — scrie ziaristul 
englez Willy Ateist ■— este nevoie de 
cel puțin 10 ani..."

In sfîrșit, în jocul de cupă cu Col
chester echipa Arsenal a folosit în 
lupta cu... terenurile impracticabile un 
nou tip de ghete de fotbal. Pe talpă 
au fost aplicate fîșii de crep în care 
se aflau găuri.

După meci jucătorii au declarat 
noua 
bună 
fiind 
mult

, _____ că
gheată este comodă și foarte 
pentru terenul 
prea ușoară, 

mai slabe.

înghețat dar că 
șuturile sînt cu

AUSTRIAC.il SE RESEMNEAZĂ

Iarna nu constituia o problemă pen
tru fotbaliștii austriaci. In acest ano
timp, în anii trecuți, echipele aus- 
h’iace întreprindeau turnee de lungă 
durată în țările calde. Dar aceste 
turnee s-au compromis de la o vreme 
încoace. In timp ce acum cîțiva ani 
echipele austriace susțineau în tim
pul iernii sute de jocuri peste hotare, 
în acest sezon numărul acestor me
ciuri n-a depășit nici cifra de 201 
De ce ? Formațiile austriace nu mai 
sînt solicitate peste hotare, deoarece 
după cum scriu ziarele apusene, ele

și o judicioasă gîndire tactică. Ur
mătorii trei clasați în cursa de sla
lom uriaș sînt tot reprezentanți ai 
tinerei generații de schiori. Gh. Bă
lan, Mihai Bucur și Kurt Gohn au 
arătat că merg pe drumul bun, al 
muncii serioase, perseverente. La fete 
noua campioană a țării la slalom 
special llona Mikloș (Dinamo Orașul 
Stalin) a cîștigat fără emoții la di
ferență apreciabilă și titlul de cam
pioană la slalom uriaș. llona Mikloș 
a arătat că este la ora actuală cea 

a țării și, 
are toate

mai valoroasă schioară 
după forma manifestată, 
șansele să cucerească și celelalte două 
titluri (coborîre și combinata la trei 

(probe).
Iată clasamentele : BARBAȚI : 

C. Tăbăraș (C.C.A.) 2:53,0; 2. 
Bălan (C.C.A:) 2:53,4; 3. M. 
(Carpați Sinaia) 2:54,6; 4.
Gohn (Dinamo Orașul Stalin) 
5. Valeriu lonescu (Olimpia 
Stalin) 2:56,0; 6. Ion Bîrsan 
pia Or. Stalin) 2:56,8; 7. H.
(Dinamo Or. Stalin) 2:57,6; 8. Ion 
Secui (Dinamo Or. Stalin) 2:58,0; 9. 
Nicolae iovici (Dinamo Or. 
2:58,5; 10. Gh. Cristoloveanu 
pia Or. Stalin) 2:58,9; 11.
Scîrneci (Olimpia Or. Stalin)

1. 
Gh. 

Bucur
Kurt

2:55,8; 
Orașul 
(Olim- 
Hanich

Stalin) 
(Olim-

Radu
3:02,8;

Echipa R. P. Romin participă in zona a lll-a
»» Cupei Galea” Ia teniea
ediție a competiției 

tenis de cîtnp „Cupa 
anul acesta echipele 

a 16 țări: U.R.S.S.,

Cea de-a 10-a 
internaționale de 
Galea “ va reuni 
reprezentative 
R. Cehoslovacă, R.P. Polonă, R. P. 
Romînă, Austria, R. F. Germană. 
Belgia, Spania, Franța, Olanda, R.P. 
Ungară, Italia, Luxemburg, Monaco, 
Elveția, Iugoslavia. Acest concurs care 
este o veritabilă „Cupă Davis“ pentru 
tineri sub 20 de ani, se desfășoară în 
două faze : prima este eliminatorie și

• CAMPIONATELE mondiale de 
tenis de masă, care vor avea loc la 
Dortmund între 27 martie și 5 apri
lie 1959, se vor desfășura în sala 
„Westfallehalle stadium" cu o capaci
tate de 7000 locuri. La competiție și-au 

peste 500 de 
reprezentînd 40

antfițat participarea 
jucători și jucătoare 
de țări.

In vederea acestor
Dortmund se fac

campionate, Ia 
intense pregătiri.

profesionist italian și dorim să ne 
reamatorizăm" — spun fotbaliștii Han
sen, Sorenssen, Gunderssen, A. Kotte/ 
K. Andersson, reîntorși în țara lor. 
Din toată seria de jucători norvegieni1 
doar Bredessen a mai rămas în Italia/ 

Cele spuse de fotbaliștii norvegieni, 
reîntorși din „raiul profesionist" nu 
constituie o bună carte de vizită pen/ 
tru sportul cu balonul rotund din. 
Italia. Norvegienii se bucură însă că; 
vor avea în sfîrșit în 1959 o echipă' 
bună. Dar, campionatul mondial a. 
trecu*

12—13. Ion Zangor (C.C.A.) și Ion 
Vintilă (C.C.A.) 3:03,0; 14. Petre
Clinei (C.C.A.) 3:03,8; 15. Adrian
Bătușaru (Voința Sinaia) 3:05,0 (Ni
colae Pandrea a căzut pe „zidul 
mare" și a înregistrat un timp slab); 
FEMEI : 1. llona Mikloș (Dinamo
Or. Stalin) 2:09,8; 2. AAagdaiena
Bîră (Politehnica Or. Stalin) 2:21.5;
3. Gertrude Lexen (C.S.U. Buc.) 
2:24,3; 4—5. Elisavcta Suciu (C.S.U. 
Buc.) și Mihaela Ghioarcă (Voința 
Or. Stalin) 2:24,7; 6. Rodica Bucur 
(Progresul Sinaia) 2:30,0; 7. Edith 
Horvath (Voința Baia Mare) 2:32,9; 
8. Stela Tampa (Avîntul Sinaia) 
2:41,0; 9. Elena 
naia) 2:42,7; 10.
ța Sibiu) 2:46,0.

In clasamentul 
probe, la bărbați, 
băraș, urmat la 
Mihai Bucur, iar 
kloș. Campionatele republicane 
schi continuă marți prin desfășura
rea probei de coborîre (pe Sulinar) 
pentru bărbați categoria a Il-a și 
pentru femei și jniercuri, cînd se vor 
întrece în cursa de coborîre (pe pîr-i 
tia Lupului) schiorii fruntași.

D. STANCULESCU

Epuran (Voința Si- 
Ana Scherer (Voin-

trei 
Tă- 

de
Mi- 

de

combinatei la 
conduce Cornel 

mică diferență 
la femei, Ilona

echipele participante susțin meciul 
patru zone. In urma tragerii la sorți 
echipa R. P. Romine va face parte 
din zona a treia ale cărei pairtide 
vor avea loc la Monte C'arlo. In pri
mul meci jucătorii romîni vor întîlni 
echipa dir. Monaco. Meciurile celor
lalte zone se vor disputa la Garmisch 
Partenkirchen (R.F. Germană), Her- 
togenbosch (Olanda) și Praga.

Turneul final va avea Ioc Ia Vichy 
(Franța) între 23 și 27 iulie. (Ager- 
pres).

se 
de

Jocurile se vor desfășura iu primefa 
zile pe 24 de mese. Cu acest prilej 
vor fi utilizate 14.000 de mingi „O- 
lirnpia", iar întîlnirile vor fi conduse 
de 105 arbitri germani. In total 
prevede desfășurarea a 3.574 
meciuri în probele individuale. (A 
preș).

dd
se
cii

• INTR-UN MECI internațional 
box, disputat la Wroclaw, echipa 
cundă a R. P. Polone a învins

- scorul de 16—4 echipa B a R. P. F. 
/ Iugoslavia.

• IN CADRUL campionatelor in- 
R terna,ționale de atletism pe teren a- 
Xcoperit ale S.U.A. care au loc la Ma- 
«dison Square din New York, atletul 
Y polonez Orywal a ocupat primul loo 
A în proba de 1.000 yarzi, realizîttd 
«timpul de 2:12,6. Pe locurile urmă- 
Ytoare s-au clasat în ordine germanul 
A Schmidt, Sowel (S.U.A.), Waern (Sue- 
Odia), Murphy (S.U.A.).

A • LA 22 FEBRUARIE s-a disputat 
«la Brno returul întîlnirii de baschet 
Xdintre echipele Lech Poznan și Spar- 
Ktak Brno, contînd pentru „Cupa cam- 
«pionilor europeni". Baschetbaliștii ce- 
xhoslovaci au terminat învingători cu 
>fscorul de 85—68 ( 40—35). Deoarece 
«primul meci fusese cîștigat de echipa 
’< poloneză la o diferență mai mare de 
A puncte (24), echipa Lech s-a cali- 
«ficat pentru sferturile de finală.

A • DUMINICA s-a disputat la Kari 
>)Marx Stadt meciul internațional de 

fotbal dintre echipa locală „Wismut" 
!< și echipa Tatran Preșov (R. Cc.ho-' 

de fotbalul»slovacă). Fotbaliștii germani au ob
ținut victoria cu scorul de 4-3 (2-2).

• IN PALATUL sporturilor din Bu
dapesta a avut loc duminică meciul 
internațional de baschet dintre echi
pele selecționate masculine ale R. P. 
Ungare și Italiei. Echipa maghiară a 
obținut victoria cu scorul de 80—61 
(34-23).

• MECIUL DE HOCHEI cu min
gea dintre echipele reprezentative ale 
U.R.S.S. și Finlandei desfășurat în 
orașul Oulu s-a terminat cu scorul 
de 5—2 în favoarea sportivilor so- 

I. OCHSENFELD ^vietici.
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