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țiunii de colectare a fierului vechi. In 
prezent inii și mii de tineri iau parte 
eu entuziasm, în timpul lor liber, la 
această importantă acțiune.

De un larg răsunet se bucură în 
rînduriile tineretului nostru mișcarea 
patriotică de muncă voluntară. Așa 
cum arăta tovarășul Virgil Trafin, 
prim secretar al C.C. al 
cuvîntarea rostită fa cea 
Conferință pe țară a

.peste 250.000 de tineri 
țărani.

muncă patriotică și punînd 
lopeți și pe cazmale, umăr 
ciu toți oamenii muncii, în 
votoșie, participă la ridica-

maritar construcții ale sooialis 
Pe șantierele unde se ridică 

cămine culturaile, la 
drumuri și șosele,
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La reluarea campionatelor de volei

la înălți- 
tovarășul 

cuvîntarea 
„Elanul și

.Cît mai multe economii pentru 
lori rea patriei noastre socialiste**... 
ici un tînăr în afara acțiunii de 
ectare a fierului vechi**...... Cît mai
ilți tineri inovatori și inventatori**... 
ici un elev în afara brigăzilor de 
ncă patriotică**... „Tinerii gospodă- 
c cu grijă metalul**... Ziarele ne 
itesc în fiecare zi despre noi și noi 
tuni ale tineretului patriei, izvo- 
; din dorința acestuia de a aduce 
contribuție cît mai importantă la 
reața operă de construire a socia- 
nutoi.
>e citește în această preocupare, 
acest nestăvilit elan, răspunsul 
>mpt, viu, pe care îl dă tineretul 
stru sarcinilor de mare însemnă- 
e trasate de plenara C.C. aii P.M.R. 
i 26—28 noiembrie 1958. Tineretul 
străduiește să se arat»

a aprecierii făcute de 
eorghe Gheorghiu-Dej în 
itită la această plenară :
legația tineretului muncitor consti- 
a o mare forță în îndeplinirea săr
ilor de dezvoltare a economiei na- 
nale“.
Nenumărate stat căile prin oare ti- 
etuif își aduce contribuția la dez- 
tarea economiei naționale. Iată, să 
gîndim numai Ia acțiunea de co

tare a fierului vechi, necesar oțe- 
i,ifor patriei. Plenara din noiembrie 
18 a C.C. al P.M.R. a trasat sar- 
a ca anul acesta, din resursele exis
te, ' dustria siderurgică să reali- 
e . restore a producției de oțel 
38 ia sută față de 1958, atin- 

id astfel 1.300.000 tone oțel. Pen- 
producerea acestei cantități de 

4 este nevoie de cel puțin 700.000 
ie fier vechi. Ținînd seama de a- 
t lucru, plenara a Vl-a a C.C. al 
r.M. a st abilit că este o datorie de 
>are a tuturor organizațiilor U.T.M., 
utemiștilor și tinerilor din fabrici 
de 4a sate, din școli și din facul- 
i, a pionierilor să contribuie ou 
>ie forțele lor la intensificarea ac-

U.T.M., în 
de a I I-«a 

U.A.S.R. 
muncitori,

studenți, elevi s-au înoadrat 
pînă în prezent în 7.000 de brigăzi ute- 
miste dc 
mîna pe 
la umăr 
cîntec și 
rea
mufei, 
locuințe, școli, 
construirea de 
transformă chipul patriei...

Pentru tinerii sportivi ai patriei 
noastre, participarea la acțiunile pa
triotice constituie o datorie da cinste. 
Educați de partid, sportivii știu "că 
tinerețea tor plină de bucurii, în care 
munca, învățătura și sportul se îmbi
nă armonios, se datorește vieții noi 
care a înflorit în patria noastră. 
De aceea, sportivii trebuie să-și adu
că întreaga tor contribuție la opera de 
făurire a vieții noi socialiste, să fo
losească toată capacitatea tor creatoa
re pentru propășirea patriei iubite.

Tineri puternici, oțetiți în întrece
rile de pe stadioane, sportivii trebuie 
să se .numere printre fruntașii brigă
zilor de muncă patriotică, printre cei 
mai harnici continuatori ai glorioaselor 
tradiții ale muncii voluntare pe șan
tierele construcției socialiste.

Sportivi I Fiți în primele rmduri ale 
acțiunilor patriotice ale tineretului, 
conștiențî că în acest fel împliniți cu- 
vintul partidului, conștiențî că partici
pați astfel in mod activ la făurirea 
viitorului nostru din ce în ce mai 
fericit I

intre jucătoarele dePasionantă luptă' lâ fileu 
la Dinamo (tricouri albe) și Rapid. / Arbitrul tre
buie să fie extrem de atent pentru a sezisa 
prompt eventualele greșeli comise. (Fază din me
ciul Rapid — Dinamo 3—2, finala „Cupei Di
namo").

Activitatea oficială a 
echipelor de volei începe 
azi și continuă mîine 
prin desfășurarea primei 
etape a returului cam
pionatelor republicane 
masculin și feminin. In
teresul cu care sânt pri
vite aceste campionate 
s-a manifestat în tot 
cursul iernii, cînd majo
ritatea formațiilor au 
susținut întîlniri amicale 
cu caracter intern sau in
ternațional. Intensitatea 

crescîndă a antrenamen
telor și, ca urmare, for 
ma atinsă de echipe, ne 
fac să credem că vom 
asista la un retur pa
sionant, cu partide viu 
disputate, foarte specta
culoase și de un ridicat 
nivel tehnic.

Reluarea acestor cam
pionate are o importanță 
deosebită .deoarece ele nu 
numai că vor desemna 
echipele campioane ale 
țării, dar vor trebui să 
însemne un prilej de 
permanent antrenament, 
verificare, stimulare și 
selecție a celor mai buni 
jucători și jucătoare, 
component ai loturilor

1 republicane. Nu trebuie uitat că în
I anul 1959 se vor desfășură o serie de

I importante competiții ’ internaționale,
la care reprezentativele* R. P. Romîne 
vor trebui să se prezinte în cea mai 
bună formă, pentru a apăra presti
giul cucerit la ultimele mari compe
tiții. Așa de pildă, echipa masculină 
a R.P.R. va participa la „Cupa Con
tinentelor** care se va disputa în 
toamnă la Paris.

O atenție deosebită va trebui acor
dată formațiilor feminine, din care 
vor trebui selecționate noi elemente, 
care

prezentativei. Este cunoscut faptul că 
voleiul feminin trece printr-un impas 
care poate fi depășit printr-o muncă 
de instruire -și antrenament foarte 
atentă, în cadrul echipelor participante 
la campionatul de categoria A.

Așadar, obiectivul principal al 
campionatelor de volei trebuia, să fie 
permanenta îmbunătățire a jocului echi
pelor, continua îmbogățire a cunoș-i 
lințelor tehnice de către jucători și 
jucătoare. Antrenorii și jucătorii tre
buie să aibă drept țintă nu numai 
cucerirea unui loc cît mai bun în cla
sament, ci și pregătirea cadrelor frun-> 
tașe pentru viitoarele întreceri interi

(Continuare in pag. a 6-a)

HOCHEI PE GHEAȚĂ
• ECHIPA TARII NOASTRE PLEA- 
CA AZI IN R. CEHOSLOVACA

Foto: Gh. Dumitru.

Inele aspecte ale activității 
in anul 1958cluburilor sportive

oua formă de organizare elaborată în urma apariției Hotărîrii C.C. 
' P.M.R. și Consiliului de Miniștri din 2 iulie 1957 marchează o 

-iapă superioară în dezvoltarea și îmbunătățirea activității de per- 
irinanță a mișcării sportive.
n anul 1958 au luat ființă in țara noa- 
ă 39 cluburi sportive care înglobează 
’ secții pe ramură de sport, puternice 
ități de pregătire a sportivilor de 
•formanță.
Asigurîndu-Ti-se, de la înființare, 
rdiții corespunzătoare de desfășurare 
activității, cluburile sportive au por- 

temeinlc la îndeplinirea sarcinilor
Ie reveneau. Anul 1958 a constituit 
titru cluburile snortive anul de con- 
idare organizatorică, urmînd ca în 
’st an să treacă la realizarea o- 
ctivului principal, firesc, ai acestor

N uwnă, nereușind să îndeplinească sarci
nile prevăzute pentru anul 1958.

Pentru a analiza succint activitatea 
cluburilor sportive din }a-,a noastră în 
anul 1958, vom discuta ci te va aspecte 
organizatorice și tehnice:

1. — Legătura dintre cluburi și aso
ciațiile sportive aderente. Hotărîrea 
C.C. al P.M.R. și a Consiliului de Mi
niștri din 2 iulie 1957 arată că nume
roase ramuri de sport nu au o bază de 
mase necesară pentru menținerea rezul
tatelor obținute și pentru a progresa 
pe plan internațional. Se constată o ră- 
mînere în urmă la gimnastică, atle
tism. înot, schi, fotbal, baschet fete, te
nis etc. in acest sens trebuie să spunem 
că unele cluburi sportive au uitat că nu 
pot trăi separat de asociațiile sportive

unități sportive: îmbunătățirea calitati
vă a sportului de performanță.

Plenarele care au avut loc în. cluburi 
la sfîrșitul anului 1958 și controalele 
efectuate ne-au dat prilejul să facem 
unele constatări privind activitatea 
desfășurată pînâ acum și să tragem u- 
nele concluzii. Astfel, unele cluburi 
sportive (C.S.M. Reșița, Cetatea Bucur, 
C.F.R. Cluj, Progresul București. C.S. 
Școlar Buc. ș.a.) au reușit printr-o 
muncă temeinică și continuă să-și con
solideze baza organizatorică. Alte clu
buri însă (Voința Sibiu, Gloria Galați, Și că pentru activitatea lor legătura cu 
Someșul Satu Mare etc.) au rămas în

să ridice valoarea actuală a re-

Astă seară părăsește Capitala cti 
destinația Nitra (R. Cehoslovacă) e- 
ctupa selecționată de hochei pe gheață 
a țării noastre. Sportivii romini vor 
susține in această localitate o intil- 
nire amicală in ziua de 3 martie, 
după care se vor deplasa la Golaxxidov, 
unde vor evolua în ziua de 4 martie. 
După disputarea acestor două jocuri 
amicale, reprezentativa noastră de ho
chei pe gheață se va îndrepta spre 
Plzen, unde — începînd de joi 5 mari 
tie — va lua parte la „Criteriul eu
ropean", alături de formațiile R. P, 
Ungare, Austriei și R. Cehoslovace, 
(tineret).

ncep campionatele republicane Be schi
(probele nordice)

De miine pină miercuri Poiana 
Stalin găzduiește întrecerile de schi 
din cadrul campionatelor republi
cane (probele nordice).

(Citiți amănunte în pag. a 4-a)

unitățile aderente reprezintă o necesi
tate vitală, deoarece prin aceasta li se 
asigură :

a) , baza de masă pentru selecționa
rea elementelor necesare secți.tor pe 
ramură de sport existente în club;

b) . sprijin moral și material prin a- 
tragerea membrilor simpatizanți din rîn- 
dul salariaților care lucrează în între
prinderile și instituțiile pe lingă care 
funcționează asociațiile sportive respec
tive.

Lipsa unei permanente legături între 
unele cluburi și asociațiile sportive ade
rente a generat și o serie de lacune în 
activitatea acestor unități, printre care 
și acelea că:

— asociațiile sportive nu sânt spri
jinite de tehnicienii cluburilor sportive 
(ajutor care este foarte necesar pentru 
organizarea și pregătirea sportivilor 
din secțiile pe ramură de sport 
asociațiilor sportive) ;

serile de cluburi (Voința 
C.F.R. Rovine Craiova, C. 
Timișoara, Cetatea Bucur, Vo-

AL. RAPAPORT
activist în secția tehnică a

U.C.F.S.

ale

•— o
Mureș,
Știința

Tg- 
S.

(Continuare ia gag. 2-a)

.Pentru cea mai bună corespondență** pe tema: SPORTUL

Concursul nostru „Pentru cea mai bună 
f corespondență
de a XV-a aniversări a eliberării patriei noastreIn cinstea celei _. _ . _ ,

de sub jugul fascist, ziarul „Sportul popular** organizează un concurs 
intitulat „Pentru cea mai bună corespondentă** pe tema: SPORTUL
NOU IN PATRIA NOASTRA

Materialele vor trebui să fie inspirate din realizările regimului de 
democrație populară in domeniul creării și dezvoltării mișcării sportive, | 
a sportivilor patriei noastre, din activitatea asociațiilor și cluburilor 
sportive, a consiliilor U.C.F.S. , * (

Materialele vor putea fi tratate in toate genurile gazetărești (repor
taj, foileton, cronică, analiză, versuri, epigrame, note critice etc.). (

DRAGI CITITORI ȘI COLABORATORI AI ZIARULUI NOSTRU, < 
Scrieți-ne despre amploarea pe care a luat-o sportul în anii regi- 

muliui de democrație populară, despre succesele sportivilor din regiunile, ( 
orașele sau raioanele voastre. Arătați-ne cum muncesc asociațiile și clu
burile sportive, cum contribuie sportivii din fabrici, uzine și șantiere la 
creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost, cum parti- 1 
cipă sportivii noștri la lupta pentru economii, pentru buna gospodărire a ■ 
avutului obștesc, pentru înfrumusețarea orașelor și satelor patriei 

noastre. Scrieti-ne în materialele voastre despre felul cum asociațiile spor
tive se îngrijesc de educația sportivilor, de sporirea numărului de membri, 
de construirea cu mijloace locale și cu ajutorul brigăzilor voluntare de 
tineret a bazelor sportive simple etc. Scrieți-ne despre activitatea spor
tivă în școlile de toate gradele și cele profesionale, în institute și în uni
versități. De asemenea, despre activitatea sportivă la sate, despre parti
ciparea sportivilor la transformarea socialistă a agriculturii noastre. 
Arătat i însuflețirea cu care sportivii participă ta acțiunile patriotice de 
muncă voluntară, vorbiți despre tot ceea ce este nou In viața sportivă 
pe plan local.

Concursul este deschis tuturor oamenilor muncii —• inclusiv corespon
denților ziarului (cu excepția celor ce lucrează în presa centrală 
sau regională, sau sînt membri ai Uniunii Scriitorilor).

Rugăm ea scrisorile pe care le veți trimite redacției ziarului „Spor
tul popular**. București, str. Vasile Conta nr. 16, raion 1. V. Stalin, să 
poarte pe plic mențiunea „PENTRU CONCURS**. Acordarea premiilor se 
va face după numărul și calitatea materialelor.

Se vor acorda următoarele premii în bani:
1 premiu I de 1500 lei 3 premii III a cîte 500 Iei
2 premii II a cite 1000 lei 10 mențiuni a cîte 200 lei

Concursul începe la 1 martie și se închide la 23 August 1959.
Redacția își rezervă dreptul să publice din scrisorile primite, fără 

să anticipeze rezultatul concursului.



Unele aspecte ale activității 
cluburilor sportive în anul 1958

(Urmare din- pag. 1)

înța București ș.a.) solicită subvenții 
pentru că n-au-reușit să atragă membri 
susținători.

Analiza activității clubului Voința 
il'g. Mureș a scos în evidență lipsa de 
colaborare dintre club și asociațiile 
sportive aderente. Lipsa de col abo
nare a avut un efect negativ 
asupra sprijinului pe care trebu
iau să-l acorde masele de simpa- 
iizanți din cooperativele din orașul Tg. 
Mureș. De această situație se face vi
novat în primul rînd consiliul clubului 
sportiv Voința Tg. Mureș.

Acolo insă tindo cluburile au 
solicitat sprijinul organizațiilor de 
partid, U.T.M. și sindicat și au 
colaborat tei* asociațiile sportive, 
rezultatele sînt pozitive. In acea
stă privință un exemplu concludent 
ni-1 oferă clubul sportiv muncitoresc 
Reșița, care are 7500 membri, precum 
și clubul sportiv muncitoresc Baia Mare 
(de două luni constituit) cu 3662 mem
bri.

2. “ în- fee» Se privește activitatea 
unor consilii de conducere a cluburilor 
sportive trebuie să spunem că ea nu a 
fost întotdeauna mulțumitoare. Inactivi
tatea unor membri din consiliile clubu
rilor sportive Petrolul Ploești, Progre
sul București, Voința București, Metalul 
M.I.G. C.F.R. Timișoara ș.a. consti
tuie « frînă în rezolvarea proble
melor care sînt prevăzute în 
planul de muncă. Unii secretari de 
club, în loc să lămurească tovarășilor 
din activul obștesc principalele proble
me ale muncii, aspecte din activita
tea de zi cu zi a cluburilor sportive 
procedează nejtrst împovorîndu-se de 
sarcini și asumîndu-și rezolvarea lor 
și megtijînd astfel îndeplinirea obliga
țiilor ce le revin. Plenara dubului spor
tiv Metalul M.I.G. a scos în evidență 
faptul că una din lipsurile importante ale 
activității ditn anul trecut o constituie 
atitudinea pasivă a unor membri ai con
siliului, care nu și-au adus contribuția 
la îndeplinirea sarcinilor. La rîndul său 
consiliul clubului Metalul M.I.G. a fost 
criticat pentru neglijență față de înde
plinirea sarcinii ce-i revenea și anume 
aceea de a angrena în muncă pe toți 
tovarășii din consiliu.

Considerăm că această problemă tre
buie lămurită pe deplin, întrucît con
siliile cluburilor sportive răspund de 
nnifăti care au bugete de sute de mii 
de lei. un aparat salariat baze spor
tive șl aceasta implică răspundere șd 
muncă colectivă.

3. — Procesul de instruire nu se des
fășoară în unele secții pe ramură de 
sport pe baza documentelor de planifi
care. Această situație a fost constatată 
chiar în luna decembrie, la secția de 
baschet a clubului școlar Timișoara. De 
asemenea, unele antrenamente se des
fășoară fie la întlmplare, fie foarte 
schematic, rigid, situație care duce la 
menținerea unei slabe calități a proce
sului 'de instruire șf educație.

Considerăm că antrenorii federali, 
precum și sectoarele tehnice ale consi
liilor regionale, raionale și orășenești 
U.C.F.S. mi au controlat suficient pro-

pregătește să ajungă după 3—4 ani 
(în proporție de 80 la sută) la nivelul 
pe care îl cer competițiile pe plan re
publican.

6. — Constituirea cluburilor sporti
ve a fost condiționată de existența a 
minimum trei secții de performanță, la 
care să se mai adauge 2—3 sau chiar 
5 secții de categorie regională. S-a con
statat însă că unele cluburî dau atenție 
numai celor 3—4 secții de performanță, 
lăsjnd restul secțiilor și în special pe 
acelea ale sporturilor individuale să-și 
desfășoare activitatea la voia întins- 
plătii.

Cluburile sportive înglobează 317 
secții pe ramuri de sport din care 179 
sînt secții de performanță, iar 138 secții 
participă in competiții regionale și de 
calificare.

Cifrele de mai sus ne demonstrează 
însă că:

a) există un raport prea mic Intre 
secțiile de performanță (179) și secțiile 
de categorie regională — calificare 
(138).

b) Situația Ia natație, baschet 
și schi s-a îmbunătățit calitativ. La a- 
tletism nu putem spune același lucru 
sub raport cantitativ și calitativ și la 
natație și schi sub raport cantitativ.

Edificator în acest sens este clubul 
sportiv Petrolul Ploești care nu acor
dă suficientă atenție secțiilor de atle
tism, tir și volei și C.S. Oradea — 
C.S.M.S, Iași — C.S.M. Rădăuți — Ro
vine Craiova fa atletism și Voința Bucu
rești la baschet.

Trebuie să precizăm că un obiectiv 
principal al cluburilor sportive trebuie 
să fie acela ca toate secțiile să a- 
jungă la nivel de performanță republi
cană, bineînțeles pe baza unei munci 
de calitate.

7. — Formarea echipelor de tineret. 
Din experiența activității ne este cu
noscut că prin trecerea sportivilor de 
la echipele de juniori la formațiile de 
bază s-au pierdut multe elemente, fie 
pentru faptul că au fost introduse direct 
în divizie și nedind rezultate Imediate 
au pierdut încrederea antrenorilor, fie 
că promovarea lor a fost forțată și a 
dus la ratarea prematură a acestor e- 
lemente. Prin înființarea loturilor de ti
neret se va asigura continuitate activi
tății juniorilor, care au depășit vârsta șl 
se va da posibilitatea realizării unei 
științifice maturizări, asigurindu-se în 
felul acesta condiții optime pentru pro

movarea tineretului în reprezentativele 
cluburilor sportive.

8. — In Proiectul de statut al U- 
nhinii de Cultură Fizică și Sport al 
R.P.R. se prevede ca o îndatorire a 
sportivilor: „să-și îmbunătățească ne
contenit pregătirea fizică, săyși 
ridice nivelul politic și ideologic, 
să aibă o atitudine morală corectă în 
societate, să arate în toate împreju
rările că sînt cetățeni educați în spi
ritul moralei comuniste, al patriotis
mului socialist și al internaționalis
mului proletar, să fie exemple în 
muncă, în învățătură și pe terenul de 
spart;

Să participe activ la munca și 
lupta poporului nostru pentru constru
irea socialismului, pentru întărirea 
continuă a regimului democrat-popu
lar, pentru pace".

Pentru ca sportivii să fie sprijiniți 
să-și îndeplinească .această sarcină de 
cinste, cluburile sportive trebuie să-șf 
aducă contribuția lor în legătură cu 
viața și întreaga comportare a mem
brilor cluburilor respective.

Este necesar ca toate cluburile
sportive să contribuie în mare mă
sură la ridicarea nivelului poli-
tBoo-jeultural al sportivilor noștri. 
In programul cluburilor trebuie să se 
prevadă organizarea unor reuniuni
literare, audiții muzicale, gate de 
filme sportive ș.a. care să contribuie 
la îmbogățirea cunoștințelor sportivi
lor și la crearea unei puternice le
gături între membrii clubului sportiv.

Cluburile sportive trebuie să se în
grijească cu toată atenția de partici
parea activă a sportivilor la cursurile 
de învățămînt politic de mase U.C.F.S.

Consiliul clubului sportiv trebuie să 
îndrumeze și să sprijine activitatea 
sportivilor în procesul de producție, 
pentru ca aceștia să contribuie la locul 
lor de muncă la realizarea sarcinilor de 
plan.

Este necesar ca fiecare club spor
tiv să întocmească un plan de mi
nimum doi ani, în care să fie 
cuprinse obiectivele stabilite de 
Consiliul General U.C.F.S. și sarcini
le prevăzute de regulamentul de func
ționare a cluburilor sportive.

Lucrînd pe baza unui plan minu
țios alcătuit, urmărind atent și per
manent activitatea secțiilor, vom a- 
vea certitudinea că într-un viitor a- 
propiat cluburile sportive vor fi ade
vărate generatoare ale sportului de 
performanță.

O poveste cu niște „păsa
călătoare44’

In toate sporturile, campionatele pri
lejuiesc o luptă dîrză. Uneori, abia 
ultima etapă soluționează pasionanta 
dispută sportivă dintre echipele parti
cipante, dind cîștig de cauză uneia 
dintre ele. Așa e la volei, la fotbal, 
la baschet etc.

Există însă un sport — e vorba de 
oină — la care nici măcar după ultima 
etapă lupta nu poate fi considerată ca 
încheiată. Dimpotrivă, am putea spune 
că e mai aprigă ca la început! O să 
vă mire, desigur, această afirmație, 
deoarece ați citit chiar în „Sportul 
popular" că ultima fază a campionatului 
de oină s-a terminat prin septembrie

— O specie nouă ? ?' 1
— Da!... Iși ia zborul numai cînd 

are meci—
(Desen de D. Mihăilă)

Facem o... rectificare: nu s-a terminat. 
E drept că lupta n-a continuat pe teren, 
dar, în schimb a fost dusă cu maxi
mum de energie pe... sălile federației 
de oină.

Povestea a început printr-o contes
tație făcută de echipa Avîntul Frasin 
împotriva jucătorului Andrușca de la 
Curcanii- Oltenița, pe motiv că acesta 
nu avea formele legale de transfer. Ce 
ar fi trebuit să urmeze? Firește, jude
carea contestației, admiterea sau res
pingerea ei. Dar... n-a urmat nimic. 
Biroul Federal n-a zis nici da, n-a zis 
nici ba și campionatul a continuat pînă 
la meciul decisiv dintre Curcanii și 
C.S.U. București. Miluirea au 
cîșligat-o Curcanii. Deci, echipa din 
Oltenița urma să primească tricourile 
de campioni. Iată însă că biroul fede
ral a trecut la soluționarea contestației 
făcută cu o lună în urmă de Avîntul

Frasin. Și, ce e drept, e drept: t 
pe care nu reușise s-o facă 
lună, a rezolvat-o aî'.um în... 

minute: a judecat vechea conte 
și a dat meci pierdut echipei Cur 
proclamind campioană pe C.S.U. 
cureșii.

Cu aceasta — bine, rău — ci 
onatul părea terminat. Dar... ni. 
terminat (Nu v-am spus asta i 
început?). De data aceasta au i 
în... acțiune Curcanii. Ei au făci 
memoriu, arătind, pe de o part. 
Andrușca ar fi avut drept de joi 
pe de altă parte că nici cei de la C 
nu sînt niște... sfinți in materie a 
gitimări. Se arăta, printre altek 
frații Gruianu, care au jucat tot 
pionaiul la C.S.U. nu aveau dezh 
de la Curcanii, unde jucaseră ini 
ba unul dintre ei fusese chiar p 
dintele asociației sportive din cor 
(In paranteză fie spus, Curcan 
suspendaseră pentru lipsă de de. 
ment față de asociație, dar se pai 
biroul federal n-a considerat un j 
prea mare dacă oii fără motiv c 
Curcani să joci oină la ... Bucu. 
astfel că a fost de acord ca , 
Gruianu să devină peste noante... 
denti bucureșteni).

De altfel „sistemul" acesta, 
„importului" de jucători este folos, 
scară largă la oină. La C.S.U. I-, 
rești, de pildă, în afară de frații G. 
nu, mai îritîlnim și alte... păsări . 
toare. Ne referim la Aurel Sigmir. 
(care locuiește la Reghin) sau la t 
Sulea și Viorel Bălin (care c" serv 
la Baia Mare). Cum se anui in . 
al C.S.U-ului, se urcă în tren si 
fuga la București, pentru a întări t 
pa. La rîndul lor. cei din Curcani 
mai găsit jucători in sat (deși 
se bucură de mare popularitate 
această comună) și procedind 
unele întreprinderi din regiunea B< 
care se aprovizionează din regiun 
Craiova, au făcut apel la .șervic. 
lui Eugen Cocuț și V. Andrușca, ai 
descoperiți intr-un sat, Gherăeșii, 
mai in raionul... Roman! La fel 
procedat „Curcanii" și în cazul r. 
torului* Tașcu Vascu. pe care ) 
adus tocmai din regiunea Coriste 
(c drept nu pe jos!)

Pe bună dreptate, analizînd t< 
aceste aspecte. Biroul Consiliului 
neral al U.CJr.S. a hotărit să nu 
dea titlul de campioni nici celor a d. 
Curcanii, dar nici celor de la C.S.U

Deci, pe 1958, nu avem campion 
oină.

Din această istorioară au de înv. 
nu numai echipele în cauză, ci si al 
care cutreeră tara, căirtînd. "tie

JACK BERARI! 
TRAIAN IOANIȚESCI

««înflorește sportu-n țara mea“

cesul de instruire din cluburi. Sectoa
relor tehnice din consiliile U.C.F.S. le 
revine sarcina să verifice existența și 
modul cum sînt îndeplinite documen
tele de planificare și să controleze a- 
fent conținutul antrenamentelor.

4. _ o »ită obligație regulamentară 
pe care unele cluburi sportive, cum sînt 
C.S.U. Timișoara, Voința Bucutești și 
Petrolul Ploești au ,,uîtat-o“ este a- 
ceea că toate secțiile pe ramură de 
sport, indiferent de categoria în care 
'activează, trebuie să aibă : lot de seni
ori sau senioare, lot de juniori, lot de 
copii sau centru de copii. Clu
burile sportive trebuie să ia exem
plu de la cluburile Metalul M.I.G. și 
Dinamo Orașul Stalin care au luat mă
surile necesare în ceea ce privește se
lecționarea și creșterea cadrelor proprii 
pentru toate secțiile pe ramură de 
Stort.

5. — O altă problemă importaptă 
CTte selecționarea membrilor cluburilor 
isportive. Această selecționare trebuie să 
se facă după următoarele criterii: ele
mentele vizate trebuie să aibă o valoa-

vizită prin ctteva asociații sportive

re medie, astfel ca după doi ani de pre
gătire și perfecționare în club să ajungă 
la un nivel de pregătire superioară ; în 
feentrele de copii antrenorul trebuie să 
pe îngrijească ca elementele pe care le

g SPORTUL POPULAR
î ?-g Mr- 3365

Primele însemnări le-am făcut în 
timpul discuției cu tov. Ion Bo- 
lachi (președintele crinsiliulm raional 
U.C.F.S.) și tov. C. Ioncscu (tehni
cianul consiliului). Am notat de pildă 
faptul că în acest raion a! regiunii 
Ploești se află aproape lî.r'OO mem
bri U.C.F.S. care desfășoară o vie 
activitate în oadrufl asociațiilor spor
tive. Lor le este asigurat și un bo
gat program competițional pe plan 
raionali. Astfel, disputele din cadrul 
campionatelor raionale de fotbal (8 
echipe), popice (4 echipe), volei (12 
echipe), handbal ș. a. sînt deosebit 
de atractive și angrenează jin afara 
echipelor participante o mare masă 
de spectatori. Cele 53 de asociații spor
tive (42 sătești, 6 în întreprinderi și 
instituții, 4 în școli și una în cadrul 
cooperației meșteșugărești) sînt pu
ternic sprijinite în organizarea și 
desfășurare* activității de către orga
nizațiile de partid. U.T.M. și sindi
cale.

In cadrul Spariachiadei de iarnă a 
tineretului, oare s-a bucurat de mult 
succes, au fost organizate numeroase 
concursuri și au luat ființă noi 6ecții 
pe ramură de sport (schi, trîntă, 
gimnastică etc.). La obținerea suc
ceselor un aport important l-au adus 
activiștii obștești (exemplu : V. Ceau
șii, Nictilliinia Călin, D. Dibu, Mano- 
lache Bălan ș. a.) a căror enhtziastă 
activitate a contribuit efectiv la în
deplinirea și depășirea angajamente
lor. Păcat însă că o serie de membri 
ai consiliului national U.C.F.S. (cum 
sînt Marcela Corista ntinescu, Oh. Do- 
bromir, Gh, Ltingu) nu-și unesc efor-

turiile cu ceilalți activiști obștești pen
tru a contribui 1* progresul activității 
sportive din raionul Rm. Sărat.

INITIATIVE, ENTUZIASM, SUCCESE...

In cdmitnele din raionul Rm. Sărat 
sportul ocupă un loc important în 
viața colectiviștilor și a celorlalți ță
rani muncitori. Intensa activitate spor
tivă care se desfășoară în asociațiile 
sportive din aceste comune, participa
rea entuziastă a sportivilor la compe
tițiile trartițioUMile, inițiativele izvorîte 
din strădania tinerilor țărani munci
tori de a dezvolta activitatea spor
tivă, precum și ttnele performanțe ob
ținute de ei, oglindesc oiurn nu se 
poate mai bine dragostea de care se 
bucură sportul în orașele și satele pa
triei noastre. Iată, de pildă, asociația 
“portivă „Partizanii Păcii" din comuna 
Stiirbei organizează în aceste zile 
„Gipa gospodăriilor agricole colec
tive" la șah. In prima fază a aces
tei interesante competiții s-au întrecut 
membrii G.A.C.-urilor (23 la număr) 
iar cei mai bunii s-au calificat în fi
nală. In sala căminului cultural din 
comuna Stiubei împodobită sărbăto
rește pentru acest eveniment va avea 
lac timp de două zile finala între
cerilor, urmând ©a cei mai buni să 
fie premiați cu diferite materiale spor
tive. Inijiativa a avut un larg răsu
net printre memibrii gospodăriilor a- 
grierfe collective din raionul Rm. Să
rat care și-au disputat cu ardoare, 
pînă seara târziu, șansele de califi
care în finală. Organizatorii doresc 
ca această întrecere să devină tradi
țională.

In ședința asociației sportize „Zo
rile socialismului" (de pe lî-ngă G.A.C. 
din comuna Spătăreasa) sportivii — 
urmând exemplul secretarului organi
zație de bază de partid, tov. Neagit 
V. Năstaise, și aii președintelui con
siliului asociației sportive, tov. ing. 
Ion Buzea — și-au luat angajamen
tul să depună fiecare cîte 3 zile de 
muncă voluntară la amenajarea ba
zelor 'Sportive din comună. Angaja
mentul a avut ecou și în rînduil ce
lorlalți țărani muncitori, cere s-au 
oferit să-î sprijine în construcția și 
amenajarea terenurilor de sport.

Sînt numai dteva exemple dar ele 
vorbesc de la sine despre dorința 
sportivilor de la sate de a contribui 
Ia dezvoltarea activității sportive.

IN VIZITA LA DOUA ASOCIAT» 
SPORTIVE

Asociația spetii vă „Steaua roșie" 
(Fabrica de confecții „I .Mai") nu
mără peste 400 membri U.C.F.S. De 
la primii pași pe care-i faci în aceas
tă întreprindere îți dai seama că 
muncitorii de aici trebuie să fie și 
pasionați ai sportului. In curtea fa
bricii se află — aproape terminat — 
un frumos teren de baschet. Și cer
cetând mai departe vei constata că 
prima impresie nu te-a înșelat. In a- 
ceastă asociație sportivă, funcționează 
secțiile de fotbal, oină, volei (băieți 
și fete), tenis de masă, șah, gimnas
tică (fete), handbail (fete), baschet. 
In clubul asociației, pe terenurile de 
volei și fotbal, pe pista de popice și 
în sala de gimnastică se desfășoară 
zilnic o intensă activitate sportivă.

Campion ațele de casă la șah și 
nis de rriasă se dispută fără intri 
pere de-a lungul întregului an. Pr< 
dintele asociației sportive „Steaua 
șie", tov. Arsene Tudoractie, n<> a 
nea :

— In fabrica noastră sportul . 
foarte multi prieteni. La campio 
tele de casă, ta competițiile tradi 
uațe, în excursii și la alte manifes 
ții sportive participă de fiecare d 
zeci și zeci de muncitori. Trebuie 
știți câ cei mai buni sportivi ai a 
ciației noastre sînt totodată și nv 
cituri fruntași. Exemple ? Cite dori 
croitorul Mircea Matache (fotbal is 
muncitoarea Maria Toader (hand! 
listă), mecanicul Aurel Stamate (tr 
tă), funcționara Georgeta Gavriîec 
(volei), muncitoarea Drăgostina 
pas (atletism)...

La Fabrica de țigarete a fort 
curtnd introdusă în două secții gi 
nastica de angrenare. Instructorii \ 
limitări — inițiali de către un p: 
fesor de educație fizica — conduc 
fiecare dimineață programul de g« 
nastică de angrenare și s-a put 
constata o reală îmbunătățire a c 
parității de muncă a membrilor 
cestor secții. împreună cti conducer 
fabricii se proiectează acum extinc 
rea gimnasticii de angrenare și în a'l 
secții. Tot aici cu ajutorul imui act 
voluntar format din inginerii C. Di 
că — secretarul organizației de ba: 
U.T.M., C. Andraș și S. Săndit'es» 
(ajutor necesar ileoarece actualul co: 
siliu al asociației sportive este ina< 
tiv) se desfășoară o bogată activitai 
sportivă pe terenurile de baschet, v< 
lei, tenis de câmp, poligonul de ti 
pista de popice și în sala de tenis <i 
masă și șah.

H. NAUM
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Campioana mondială Elena Băcăoanu... fără parașută!-
Campioana mondială de parașutism Elena Băcăoanu locuiește 

la etajul II. Am întrebat-o cît timp face de la ușa apartamentu
lui, pînă jos la ușa blocului. Mi-a răspuns : „cu aproximație... 
aproape un minut". Și cînd te gîndești că atunci cînd sare din 
avion de la 2.500 de metri (probă la care este campioană mon
dială), pînă cînd desface parașuta la 500 de metri, face... 45 de 
secunde I

Zilele 
nouă, : 
Altfel...

Cu 8 ani în urmă, actualul 
:ampion al Europei la cate
goria semigrea, Gheorghe 
Negrea, a obținut la Sibiu 
arima victorie din cariera 
«a sportivă. Pe atunci, ni- 
neni nu bănuia că inimosul 
ăcătuș de la uzinele „Inde
pendența" din Sibiu avea să 
urce cele mai înalte trepte 
ale măiestriei sportive. Ne
grea a lăsat însă de la meci 
a meci o impresie tot mai 
Dună, puțini fiind boxerii 
care au rezistat pumnului 
său necruțător. De forța lo
viturilor lui Negrea au în
ceput să se teamă multi pu- 
giliști ai Europei. Anul 1957 
este anul care i-a dat o 
ma e satisfacție: la Praga, 
pe Zimny Stadion, Gheor
ghe Negrea a adus țării pri
mul titlu 
de box,

>ort ului 
Ac' a. i 
in ... mă, 
dalia de argint la J.O. de la 
Melbourne unde, rind pe rind 
au înclinat 
sa, boxeri 
van Vuuren 
O. Panunzi 
(Chile).

Astăzi, campionul Eiiropei 
Gheorghe Negrea are o tarte 
de vizită impresionantă. 220 
meciuri susținute: 208 vic
torii dintre care 80 prin K-O.

Știați un amănunt nu lipsit 
de curiozitate ? înainte de a 
face parașutism, a fost săritoa
re la înălțime. Nu este deloc 
ușor să sari de la 1 metru și 
30 la... 2.500 metri. Este un re
cord original. Iar după aceasta 
— inchipuiți-vă străbătind șta
cheta de azur a cerului, să sari... 
în gol. Cind am întllnit-o, măr
turisesc, o știam numai din fo
tografie. In față mi-a apărut o 
femeie tinără, aproape o fetiș
cană, cu ochii ca două mărgele. 
Venea tocmai de la seroici. A 
fost muncitoare la fabrica de 
conserve „Grivița" iar acum du
pă ce și-a absolvit școala este 
laborantă.

— Am avut mult de lucru 
azi. Doar trebuie să avem atîta 
grijă pentru ca fabrica noastră 
să dea conserve de cit mai bu
nă calitate.

este o

— Faptul că lucrați la o fa
brică de conserve, fruntașă — 
am. îndrăznit — este un imbold 
să vă conservați și titlul de 
campioană mondială.

— Și cel de campioană, dar 
și pe cel de fruntașă în produc
ție.

Intr-adevăr așa este. Comu
nista Elena Băcăoanu
mindrie a fabricii unde lucrea
ză. Și soțul ei. Ștefan Băcăoanu, 
electrician la Industria Bumba
cului A, este fruntaș in produc
ție. Și unde mai pui, coinciden
ță. Ștefan Băcoa.nu este și el 
parașutist. Numai cind aud cum 
se joacă in discuție cu miile de 
metri de la care se lansea
ză din avion mă apucă... ame
țeala. Au amindoi o consecventă 
pasiigie : lectura și cinemato
graf^. De curind an văzut fil
mul rominesc „Viața nu iartă".

i european amator 
rfdkii.'d prestigiul 

nostru cu mănuși, 
după ce, cu un an 

el cucerise me-

steagul în fața 
cit prestigiu ca 
(Africa de Sud), 
(Italia), Lucas

La casă nouă și mobilă nouă I Dar soții Băcăoanu nu știu ce 
studio să aleagă. Sini rteholăriți. Ezită... Și cînd te. gîndești că 
nu ezită de loc atunci cînd parașutișlii Băcăoanu sar de la mii 

de. metri inălțimpIZ

COMPETIȚIA SURPRIZELOR...

Știți doar că în 
sărbătorim Ziua 
a Femeii. Coinci- 
în aceeași zi să 

sezonul oficial de 
că alături de a-

Desigur, dragi cititori, că 
-ați notat în ’agendă pe fila 
are poartă data de 8 martie, 
e aveți de făcut. Dacă nu, no- 
ați-vă acum, 
iceastă zi 
nte' țională 
len> -ace ca 
,e inaugureze 
otbal. Astfel
enția pe care o pregătiți pen- 
ru tovarășele de viață și de 
nuncă, rezervați-vă și... un 
lrum spre terenul de fotbal, 
teimul din lungul șir de anul 
îcesta...

Anul acesta, cinstea de a 
laugura sezonul a revenit Cti- 

•ei la fotbal!. Și nici nu se pu-

tea o alegere mai fericită: a- 
ceastă competiție a împlinit un 
sfert de veac de ^existență !... 
înființată în 1933^,j;upa a în
scris pagini întregi în istoria 
fotbalului nostru, prin cele 22 
de ediții ale sale (inclusiv ac
tuala) și prin cifra totală de 
aproape 15.000 de participări 
de echipe. 11 ediții s-au desfă
șurat înainte de 23 august 1944, 
alte 11 după această dată (răz
boiul cu aspectele lui nefaste 
s-au făcut simțite : o ediție, din 
1943—44, nu s-a terminat, iar 
alte trei n-au avut loc). Dar, 
în timp ce primele 11 ediții 
s-au redus la 1.157 de parti
cipări totale, după 23 august

1944 Cupa s-a bucurat de par
ticiparea unui număr mereu mai 
mare de echipe. A început în 
1947—1948 cu 133 echipe, pentru 
ca în patrtraai să treacă de 1000 
și în opt ani de 2000, atingînd în 
momentul de față, în 11 ediții 
(ultimele), cifra totală de peste 
13.500 participări! (cea mai 
mare în ediția 1955-56 : 2359 e- 
chipe). Cele mai multe succese 
le-au avut C.F.R.-Rapid Bucu
rești

T E ■ ■ ■

acestea au primit casă 
și sint in forfota muT'i' 
.. — . Altfel vedeai matale 

îmi spune campioana mondială 
•— că mai am o pasiune : gos
podăria. Știu să prepar niște 
torturi... ‘

— Lasă-mă, tovarășă — i-am 
răspuns. O să mă critice secre
tarul de redacție că iar scriu 
despre prăjituri în. reportajele 
despre viața de toate zilele a 
sportivilor. Și nu vreau să mă 
repet I

★
Elena Băcăoanu este fiică de 

colectiviști din Iclod, de prin 
părțile Clujului. Cind era fetiță 
de o șchioapă și pleca la scăl
dat la rîu, privea îndelung nă
frama albastră a cerului și ofta. 
Ar fi crezut vreodată că o să-l 
cucerească? Poate că nu.

Cind sare cu parașuta se gin- 
dește și astăzi la cerul at it de 
drag al copilăriei din satul ei 
natal. Colectivistul Ilisie Suria 
(tatăl ei) are 7 copii (o echipă 
de handbal în 7, îmi spune ea 
zîmbind). Elena a dus vestea 
familiei colectivistului din Iclod 
în întreaga lume. Numai tușa 
Maria — mama Elenei — nu 
prea se împăca la început c.u 
treaba asta. Veneau ziarele in

&
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E bună dulceața de caise? La
boranta Elena Băcăoanu își dă 
avizul... Și, bineînțeles, re|»rte- 
rul fotografic.,..
sat. „Ai văzut 
nula noastră ?“ 
oiștii. Bătrina 
miinile tremurătoare 
pe nas. „Ia să văd și eu maică. 
Cum? A sărit cu umbrela de sus 
din cer ? Să vezi ce mamă de 
bătaie-i dau cind o veni in va
canță". Acum tușa Maria se 
bucură. Iar cind vin ziarele în 
colectivă întreabă: — Despre 
I te mița mai scrie ceva ?

...Scrie, tușă Maria. Uite, chiar 
in ziarul acesta

T. DUMITRAN

3 CORNERE

înghite în see 
ce a făcut lle- 
spuneau colecti- 
iși potrivea cu 

ochelarii

ti m !•••

Fondistul britanic Stan Eldon 
(la campionatele europene de 
a Stockholm s-a clasat pe lo- 
■ul IV la proba de 10,000 m.) 
iste de profesie polițist. Nu de 
imit, el a primit o scrisoare ne
obișnuită, în care i se scria prin
tre altele: „Am fost entuzias
mați de performanța ta de la 
Stockholm. O parte a succesu
lui tău ni se datorează nouă. 
Dacă n-ain exista noi, n-ai fi 
avut serviciu la poliție și n-ai 
fi putut face sport. Continuă și 
mai departe, sîntem mîndri de 
tine". Semnat: „Hoții din An
glia".

managerii boxului profesionist. 
(Pentru a trece la profesionism 
i s-a oferit suma de 1500 lire 
sterline). Declarația sa in a- 
ceaslă direcție este edificatoa
re „Boxul profesionist nu este 
sport, el este în primul rînd o 
afacere, dar nu pentru sportivi, 
ci pentru patroni. El este o aface
re .murdară în care sportivul joacă 
rolul unui bătăuș pentru a fura 
banii spectatorilor și a-i prtda 
stăpînului. Dacă rezultatele nu 
sînt la înălțimea cerințelor, pa
tronul nu cunoaște îngăduință".

rești (înainte de război) și 
QCA București (după război). 
Prima echipă și-a înscris nu
mele în palmaresul Cupei de 7 
ori (de 6 ori conse
cutivi), iar a doua 
de 5 ori. Și pentru 
că fot sîntem la acest 
capitol, iată și cei
lalți cîștigători ai 
trofeului: Ripertsia
Timișoara de 2 ori, 
C.F.R. T. Severin o 
dată. U.T.A. de 2 ori. 
Metalul Reșița, Pro
gresul Oradea și Ști
ința Timișoara cîte o 
dată. Metalul Reșița 
este singura echipă 
de categorie B care 
a reușit să cîștige 
Cupa 1

La 8 martie 
cunoaște și alte 
pecte, proprii Cupei. 
Pentru că e bine să 
știți că pretutindeni 
Cupa se bucură de o 
faimă specială: aceea 
de competiție a sur
prizelor...

Nu o dată, cîte un coleg mai vîrst-nic, povestindu-vă despre 
vremurile lui de tinerețe cînd, bineînțeles, juca și el fotbal v-a 
vorbit și despre im anumit articol de „regulament", e adevărat 
nescris, care era în vigoare la meciurile amicale de acum 20—30 
ani între echipele de cartier. Ne referim la clauza stipulată în 
„protocolul" celor mai multe partide de cartier din vremea aceea 
și potrivit căreia 3 cernere consecutive erau sancționate cu un... 
„11 metri".
Povestindu-vi-se acest lucru, 

el a apărut întotdeauna ca un 
amănunt pitoresc, ca un lucru 
curios și amuzant de pe vre
mea... bunicii. Dar iată că, du
pă 30 ani, în epoca fotbalului 
modern, această 
•lor ' 3 cornere 
un... „11 metri" 
nou în discuție 
fie adoptată ca 
de regulament 1 
de mult, revista 
calcio e il oiclismo ilustrate" a 
publicat un material arătând că 
unele voci din fotbalul sovietic 
sînt pentru introducerea unui 
amendament în regulamentul de 
fotbal, în sensul acordării unui 
„11 metri" la 3 cornere.

O astfel de propunere h și 
foist făcută federației sovietice- 
de specialitate. Ea se spri- 
jină pe faptul că lovitura de la 
colț a încetat de mult de a con
stitui un pericol real pentru 
echipa în apărare, mai ales 
dacă aceasta are fundași înalți. 
O astfel de echipă își poate

clauză, a ce- 
echivațate cu 

este pusă din 
și propusă să 
articol oficial 

Intr-adevăr, nu 
italiană „II

permite... luxul de a acorda cor
ner după corner, cînd e încol
țită, cu ușurința cu care ar tri
mite mingea în aut. (Un 
exemplu stăruie și în mintea 
noastră: apărarea masivă a 
echipei Canto do Rio, care tri
mitea, intenționat, mingea în 
corner, ca să... răsufle).

Firește, este vorha de o sim
plă propunere, pe marginea că
reia se pot face largi discuții 
— pro și contra. Dar, ori
cum, propunerea este intere
santă și ea se adaugă la altele 
care s-au făcut de-a lungul ani
lor Iu scopul sporirii dinamis
mului jocului de fotbal.

J .B.

DORIN FAGARAȘANU, ZALAU 
— 1) Ion Soeter are 32 ani. Cea 
mai bună performanță a se.: 
2,05,5 m. Aeest rezultat repre
zintă, în același timp recordul 
țării noastre la săritura în înăl
țime. 2) Pentru insigna de .At
let școlar" la prota de săritură 
în înălțime normele sînt urmâț- 
toareie: aur: 1,75 m. argint: 1,65 m. 
bronz: 1,52 m. Iată și haremu
rile respective pentru fete: 1,40m, 
,1,35 m. și 1S0 m. Să vă rezer
văm o insignă, nu e așa? Poate 
chiar una de aur!

De ce nu?
BUTCA FLORE A. OTELUL. 

ROȘU — Iată rezultatele obți
nute de Romînia în edițiile de 
pînă acum ale campionatului 
mondial de fotbal: 1930: 3-1 cu 
Peru și 0-4 cu Uruguay, care 
a cîștigait, după cum știți, în a- 
cel an campionatul mondial de 
fotbal; 1934: în calificări 2-2 (la 
Berng) eu Elveția și 2-1 (la 
București) cu Iugoslavia; In tur
neul final: 1-2 cu Cehoslovacia 
(finalista competiției); 193»; în 
turneul final: 3-3 șl 1-2 cu 
Cuba; 1950: Romînia n-a parti
cipat; 1954: în preliminarii 3-1 (la 
București) și 2-1 (la Sofia) cu 
Bulgaria, 0-1 (la București) șt 
0-2 (la Praga) cu Cehoslovacia; 
1959; în preliminarii 3-0 (ia Bucu
rești) și 2-1 (la Atena) cu Gre
cia. 1-1 (la București) și 0-2 (la 
Belgrad) cu Iugoslavia.

DUMITRU CONSTANTIN, RO
MAN — Da: hochelstui M Fla- 
maropol de la C.C.A. este una 
și aceeași persoană cu fotbalistul 
care a jucat pînă 'nai acum 7 
ani la Juventus... strămoșul Pe
trolului de astăzi.

PAVEL CORDA, BOTOȘANI — 
1> Meciul pentru campionatul 
mondial de box profesionist la 
toate categoriile dintre Floyd 
Paterson și Ingemar Johanson 
urmează să se dispute cel mal 
tîrziu pînă la 30 septembrie. 

După toate probabilitățile, întîl- 
nirea va avea l«c în Iunie, la 
New York. — 2) U.R.S.S. nu a 
jucat pînă acum cu Uruguay nici 
un meci de fotb'al. A avut loc 
Insa în 1957. o întîlnlre inter- 
cluburi: Dinamo Moscova—Naclo- 
nal: 3-1. Meciul sa jucat Ja 
Monteyideo. — 3) Cine a deți
nut recordul mondial la săritura 
în lungime înaintea tui Jesse 
Owens (8,13)? Japonezul Chuhei 
Nambu: 7,93 m. Performanța a 
fost stabilită în 1931. Recordul 
lui Owens... rezistă din 1935.

NICULAE M1NCIUNES CU—PI
TEȘTI. — 1) Oel mai înalt ju
cător de baschet din lume este 
Ahtaev (U.R.S.S.) 2,32 m. Kru- 
mlnș are 2,16 m.: 2) Dron, por
tarul echipei de hochei pe ghea
ță al Științei Cluj (pi na' anut 
trecut) este... actorul Dron din 
filmul „Erupția". Nu., seamainfi. 
sau nu l-ați văzut dv.? 3) Fiți 
liniștit: I.C.A.B. a promovat în 
categoria Â la baschet, dar e- 
chipa se numește acum... Ceta
tea Bucur. 4) E greu de spus 
care e cel mai bun boxer so
vietic. Ar trebui să ne referim 
ta fiecare categorie în parte. 
Poate îns© că nu greșim totuși, 
aicordînd votul lui Enghlbarian, 
un pugilist de înaltă clasă, care 
de cîțiva ani este una din figu
rile cele mai populare ale rin
gului sovietic.

ION POȘTAȘII

★

Campion olimpic de box la 
categoria ușoară este scoțianul 
Mc. Taggart. Excelentul boxer 
Mc. Taggart este de profesie 
lăcătuș. In momentul de față, el, 
ca și alte sute de mii de munci
tori din țările capitaliste, este 
șomer. Cu toate acestea, a refu
zat în repetate rinduri îmbietoa
rele oferte pe care i le-au făcut

Aritmogriful 
fotbaliștilor

înlocuind cifrele cu literele 
corespunzătoare, veți obține 8 
nume de fotbaliști din prima 
categorie a țării, iar de Ia A la 
B, numele unui foarte cunoscut 
portar.

DOREL GAGEA—BIJZ1AȘ

Proiect de costum, astronauiic ?
mined, pentru unii activiști sportivi obișnuiți să 

stea iarna... la gura sobei!
(Desen de N. Claudiu)

Reapariția „omului cu mască"
„ASTA SEARA REAPARE 

OMUL CU MASCA! MECIUL 
SERII: OMUL CU MASCA 
ÎNFRUNTĂ PE APOLLON !...“

Așa anunțau recent 
cu litere de o șchioapă 
afișele reuniunilor de 
„catch" (formă de
gradată de lupte) de 
la Palais des Sports 
din Paris. Pentru o- 
bîșnuițîi acestor spec
tacole îngrozitoare, 
Apollon — pe numele 
său adevărat Robert 
Duranton — este un 
personaj binecunos
cut, luptător cu un 
„palmares" bogat în 
adversari ștrangulați 
și picioare rupte. In 
schimb, „omul cu
•nască" era o apariție 
inedită, menită să
facă senzație. Pentru 
completarea cărții de 
vizită a 
care nu 
dezvăluie
organizatorii anunțau 
că el este venit di
rect de peste ocean 
(firește!...) și are ta 
activ numeroși morțt 
șl răniți pe ringurile 
americane.

s6 o'

luptătorului 
vrea să-și 
Hentitatea,

„Mascatul" nu și-a ratat de
butul la Paris. El l-a învins 
(„prin strangulare" — anunță 
o agenție de presă occidentală) 
pe renumitul Apollon, iar apoi 
a răpus pe toți ceilalți adver
sari care i-au fost prezentați. 
Bineînțeles, scopul urmărit de 
organizatorii spectacolelor de 
groază de la Palais des Sports 
a fost atins cu prisosință: în
casările au crescut.

Dar iată că un incident ne
dorit a venit să tulbure seria 
de succese a „mascatului". 
Concomitent cu o gală de la 
Palais des Sports s-a anunțat 
că și la Strasbourg într-o reu
niune similară va lupta „omul 
cu mască" 1 Stupoare... Care 
dintre ei este cel adevărat ?

La această întrebare a avdf 
de răspuns Tribunalul de Sena, 
sezisat de o plingere a patro
nilor de la Palais des Sports. 
La sfirșitul dezbaterilor, pre
ședintele Tribunalului, dl. Le- 
huec, a decis că singurul au
tentic „mascat" este cei dare 
apare la Paris, acordind totuși 
celui de la Strasbourg o com
pensație: el are dreptul să folo
sească numele de „omul cu 
glugă". Ceea ce nu este ace
lași lucru... . .

Iată preocupările la ordinetț 
zilei în sportul capitalist!...

R. V.

Alegeri... „democratice"
Nti I Godin cu ț ora^uj Columbus din S.U.A. s-au făcut alegeri pen

tru Comisia sportivă a orașului. Alegerile au decurs In
tr-un spirit „cu adevărat democratic'*. Deși au par
ticipat 295 alegători, la deschiderea urnei au fost 
numărate 365 voturi.

• • •



La vpră „Cupa 8 Martie"

Volei, baschet și box
pe... patinoarul 

artificial
’ Marți seara a fost trasă cortina 
asupra activității oficiale ia hochei pe 
gheață din actualul sezon. Iubitorii 
acestui frumos sport se vor regăsi 
în tribunele patinoarului abia spre 
sfârșitul anului, cînd va începe sezonul 
,1959/60.

Să nu credeți însă că pînă atunci 
activitatea de pe patinoarul artificial 
din parcul „23 August" va fi sistată. 
Nu !... Patinoarul va continua să fie 
deschis pentru public pînă pe la în
ceputul lunii aprilie. In acest timp, 
noi tineri vor putea să deprindă 
tehnica patinajului, iar alții să se 
perfecționeze. Pentru moment publi
cul are acces între orele 11—14 și 
16—19, dar peste cîteva zile, 
amiaza, se va putea patina 
ora 18 la 21.

Din luna aprilie patinoarul 
închis și i se va face „toaleta1
tru activitatea din timpul— verii. 
Astfel, terenul de joc va fi acoperit 
cu un podium de lemn și Va putea 
adăposti, în condițiuni dintre cele mai 
bune, meciuri de volei și baschet șt 
gale de box.

Primul examen al cicliștilor de fond
Mîine dimineață, cei mai buni cicliști 

din Capitală se vor aduna —■ pentru 
prima dată în acest an — la startul 
curselor de fond. Reluarea activității 
cornpetiționale în probele de șosea are 
in acest an o semnificație deosebită : 
rutierii încep o îndelungată pregătire 
în vederea jocurilor Olimpice de la 
Roma din 1960. Organizarea compe
tiției inaugurale aparține.clubului spor
tiv Victoria, care va acorda învingă- 
toritor „Cuipa 8 Martie". -

Distanțele pe care se desrașoară pri 
mele concursuri sînt, firește — ca la 
orice început de sezon •— scurte, dar 
disputele vor fi pasionante deoarece 
pregătirea efectuată de concurenți a

atins un nivel avansat. Alături de ci
cliștii selecționați care au început pre
gătirile în vederea participării la cea 
de a Xll-a ediție a „Cursei Păcii" vor 
fi prezenți la start și o serie de1 aler
gători tineri cu perspective de consa
crare în sezonul competițional 1959. 
lată probele de concurs: cat. I și II 
(40 km) ; cat. III și neclasificați (25 
km): juniori cat. I — 18 — 19 ani 
■(20 km); juniori cat. II — 15 — 17 
ani (15 km); fete (10 km); începă
tori — biciclete de oraș (8 km).

Startul se va da începînd de la oia 
10,30. Alergătorii își vor'disputa întîie- 
tatea pe șoseaua București —- Giur
giu.

după 
de fa

via fi
pen-

In vederea „Cursei Păcii”

Lotul de ciclism 
iși va continua

La 7 martie va sosi la Cluj lotul de 
ciclism al R. D. Germane, care se pre
gătește pentru cea de a Xll-a ediție a 
„Cursei Păcii" (Berlin — Praga ■— 
(Varșovia). Ținînd seama de faptul că 
în această perioadă temperatura din 
țara noastră este mai ridicată decît 
cea din R.D. Germană, rutierii ger
mani — care își petrec concediul la 
noi — vor folosi aceste zile și pentru 
antrenamente. Lotul R. D. Germane 
este format din alergătorii: Gustav 
Schur (campion mondial de fond pe 
anul 1958), Gerhard Loeffler (cîștigă- 
torul celei de a Vl-a ediții a „Turului 
Egiptului")'', Egon Adler (clasat pe lo
cul V în clasamentul general, al celei 
de a Xl-a ediții a „Cursei Păcii"), 
Gunter Grunwald, Wolfgang Braune, 
Helmut Sfolper, Hans Schbber, Bern- 
hard Eckstein, Wolfgang Grabo, Gun
ter Lorke, Manfred Weissledcr, Erich 
Hagen, Horst Kappel și Pluskat.

a) R. B. Germane 
pregătirile Ia Cluj

Cicliștii romîni își vor continua de 
asemenea pregătirile în vederea parti
cipării la „Cursa Păcii". O parte din
tre ei se vor deplasa la Cluj (A. Șe- 
laru, C. Dumitrescu, D. Munteanu, L. 
Zanoni, G. Moiceanu Gh. 
C. Moiceanu, Ion Vasile, 
I. Stoica, I. Braharu, E. 
N. Pelcaru, V. Cohanciuc , , ,
vor pregăti sub supravegherea antre
norului N. Vcicu, iar altă parte (V’. 
Dobrescu, E. Mihăilă, Al. Miiroi, N. 
Matei, Simion Ariton etc) se va antre
na în împrejurimile Capitalei.

Selecționarea lotului definitiv din 
care se va forma echipa pentru „Cursa 
Păcii" se va face cu prilejul întrecerii 
de fond dotată „Cupa F.R.C.", 
care se va desfășura între 2 și 5 apri
lie. La această cursă este probabil să 
ia parte și alergătorii germani.

Iubitorii sportului cu pedale vor 
avea ocazia — începînd de miine 

dimineața — să urmărească din 
nou pasionantele, dispute ale ce
lor mai buni rutieri din țara 

noastră

Pentru un joc deschis la rugbi!
etape a „Cupei Gri gore Preoteasa" au oferit un bun 

prilej de verificare a stadiului de pregătire atins de echipele bucureștene. 
Ele constituit obiectul unei analize a colegiului central de antrenori din 
Federația noastră de rugbi, care a ajuns 11 următoarele concluzii :

fel, în rarele ocazii cînd atacurile 
pornesc pe linia de treislerturi, ele 
sînt desfășurate lateral ca și cum ju
cătorii țintesc tribuna și nici de cum 
terenul de țintă advers.

Ținînd seama că asemenea lipsuri 
împiedică desfășurarea unui joc mo
dern, de mișcare, cu pase la mînă, 
cu realizarea unor acțiuni în viteză 
perpendiculare pe linia de țintă, Co
legiul de antrenori pune în vedere 
echipelor fruntașe că au datoria să 
aplice caracteristicile jocului deschis, 
ținînd seama de următoarele direc
tive :

1. Conform prevederilor regulamen
tului de joc, la grămezile organizate 
jucătorii înaintași nu pot părăsi gră
mada decît atunci cînd balonul este 
scos din grămadă. Instruirea tehnico- 
tactică va ține seama de mișcarea li
niei a IlI-a în raport cu prevederile 
regulamentului și interesul lansării 
atacului.

2. Mijlocașii vor fi instruiți în a 
deschide cît mai multe baloane în loc 
să bată cu piciorul, socotind lovitu
rile de picior doar o excepție deter
minată de o anumită situație tactică.

3. Centrii liniei de treisferturi ur-. 
mează să joace pe baza acțiunilor de 
demarcare a partenerului și lansare a 
aripii, acțiunea individuală de 
balonul cu piciorul sau de a 
intrări personale cînd nu este 
constituind excepții.

Aceste recomandări trebuie 
pretate într-un spirit larg creator și 
nu în mod mecanic, deoarece unul 
din scopurile acestei competiții ' *e 
acela de a pregăti echipele sub ț. e 
aspect.ele muncii de instruire, pentru 
ca începutul campionatului R.P.R. din 
acest an să le găsească bine pre
gătite.

Pentru perioada actuală, pregătirea 
fizică este în general satisfăcătoare 
(excepție făcînd formațiile de cate
goria B), ceea ce dovedește că an
trenorii au folosit în mod judicios 
timpul perioadei 
N>u acellaiși lucru 
ne. însă în ceea ce privește 
gătirea tehnică și, în special, con 
cepția de joc. Astfel, în cel mai im
portant și echilibrat joc al etapei, Lo
comotiva Grivița Roșie — Progresul, 
formații în care activează numeroși 
component ai lotului reprezentativ, 
maeștri ai sportului și sportivi frun
tași, jocul a fost sub nivelul po
sibilităților acestor echipe. In loc de 
a practica un rugbi deschis, cu a- 
tacuri la mînă pe linia de treisfer- 
turi, echipele au practicat un joc în 
care au abundat fazele confuze și lo
vituri de picior în margine. In restul 
jocului s-a observat o risipă inutilă 
de energie.

Aceasta a dovedit că antrenorii si 
echipele respective nu au respectat 
indicațiile Federației romine de rugbi 
cu privift la practicarea unui joc des
chis. Se manifestă tendința unui joc 
obstructionist al jucătorilor liniei a 
Hl-a, cafe se ridică prea repede din 
grămadă ușau uneori nu intră în gră
madă în scopul de a împiedica inten
ționat deschiderea jocului, ceea ce nu 
numai ca frînează dezvoltarea atacu
rilor, dar duce la călcarea regula
mentului de joc. De asemenea, se ob
servă tendința ocupării prea devreme 
a „liniei avantajului" de către apără
tori,

Pe de altă parte jucătorii de la des
chidere și centrii manifestă o ten
dință exagerată de a lovi balonul cu 
piciorul, chiar în situațiile cînd jocul 
la mină este mai recomandabil. La

de pregătire, 
se poate spu- 

pre-

a lovi 
căuta 
cazul,

inter-

Rădulescu, 
M. Voinea, 
Bărbulescu, 
ș.a.) și se

trimisul nostru) 
trei iper-echi în în-

La popice

„Cupa Sportul popular" la handbal în 7
• Întrecerea organizată la Lugoj în 

cadrul „Cupei Sportul popular” s-a în
cheiat eu victoria echipei Voința la 
ieți și a formației Textila la fete, 
locurile următoare, atît la juniori 
și la Junioare, s-au clasat 
Școlii sportive de elevi din Lugoj. Com
petiția a fost organizată în taine con
dițiuni de comisia locală de handbal.

LADISLAU BLOCH, corespondent

O In Făgăraș organizarea întrecerilor 
din cadrul ,Cupei Sportul popular” a 
Ktîrnit un viu interes. Cele opt echipe 
înscrise la această competiție au fost 
împărțite în două serii, iar după înche
ierea jocurilor din serii formațiile cla
nțe pe primele locuri (Chimia I — se
ria I și Chimia II — seria a Il-a) au 
disputat un joc de baraj pentru de
semnarea formației cîștigâtoare a eta
pei pe centru. Victoria a revenit echi
pei Chimia I cu scorul de 27-1» (14-9). 
Cu ocazia acestor jocuri s-au remarcat 
o serie de elemente fruntașe și Ia învă
țătură cum sînt; Petre Popa, Vlad 
Cristei. Olimpiu Jiga, Nicolae Hobian.,

VALENTIN LAZAR, corespondent

• Competiția organizată la Tg. Mureș 
s-a bucurat de un frumos succes. Un 
public destul de numeros a asistat la 
Joctirile programate în sala I.M.F. Tre- 
Vnic remarcat faptul că atît la între
cerea junioarelor cît și la acea a ju
niorilor nu s-a înregistrat nici o ab
sență. întrecerea s-a terminat recent, 
în clasamente pe primele locuri fiind 
următoarele echipe: JUNIOARE: 1. Iie- 
for Tg. Mureș (cîștigatoarea de anul 
trecut a finalei pe țară) 20 puncte; 2. 
Harghita 16 p.; 3. Elore 12 p.; JUNIORI: 
1. Dinamo Tg. Mureș 20 p.j 2. Harghita 
14 p ; 3. Voința 10 p.

• Nu de mult s-a încheiat la Oradea 
etapa pe centru a ..Cupei Sportului popu
lar”. Competiția a mobilizat la startui 
întrecerilor 6 echipe de juniori și 6 de 
junioare, care și-au disputat cu multă 
dîrzenle întîietetea. Pe primele locuri 
s-au clasat I.T.O. la junioare și Rapid

în- 
bă- 
Pe 
eît 

echipele

Oradea la juniori. Meciurile au fost 
ganizate în bune condițiuni în sala 
na mo clin Oradea.

or-
Dl-

• Etapa pe centru din cadrul „Cupei 
Sportul popular" s-a bucurat la Galați 
de o numeroasă participare. Echipele 
înscrise au fost împărțite în două serii, 
în care la terminarea jocurilor clasa
mentele se prezintă astfel: SERIA I: 
1. Știința; 2. Ancora; SERIA A n-a: 
1. Speranța: 2- Tehnicianul. Pentru 
desemnarea formației ciștigătoare s-au 
întîlnit echipele Știința și Speranța, 
victoria revenind tinerilor handblaliștl 
de la Știința.

(Pirin telefon d© la
Evoluția ultimelor 

tîlnirea de popice dintre echipele Ra
finăria 4 Gîmpina și Ferencvaros Bu
dapesta a fost foarte atractivă. De 
altfel confruntarea dintre aceste două 
formații a fost ila fel de disputată și 
spectaculoasă ca și cea de ila București, 
cînd oaspeții au fost învinși cu nu
mai 3 popice doborîte. De data a- 
ceasta popicarii maghiari au avut sa
tisfacția unei victorii la limită. Fap
tul că antrenorul maghiar Janos Bu- 
rungz s-a orientat bine în alcătuirea 
echipei, începînd jocul cu oamenii de 
bază, a făcut ca Ferencvaros să ia 
conducerea încă de la început, reu
șind să mențină pînă la sfârșitul parti
dei un avantaj de 17 p. Oaspeții me
rită pe deplin această victorie deoa
rece ei au jucat mai bine, au luptat 
mai mult, 5 din cei 6 jucători ma
ghiari obțihînd procentaje care depă
șesc granița celor 800 p.d.

Iată cîteva aspecte ale partidei. 
Maestrul sportului Ivan Victor, avînd 
o corn,portare inegală de-a lungul ce
lor 200 bile mixte a reușit să recupe-

Scor final : 4879 — 4862 p.
reze doar 4 puncte din avansul de 45 
p.d. luat de popicarii maghiari după 
primele 2 schimburi. Perechea a 4-a 
formată din Petre Purje și I. Szalai, 
ne-a oferit cea mai spectaculoasă în
trecere. Ei au rezolvat figuri deosebit 
de^grele și au doborît cele mai multe 
„9“-uri. După prima sută de bile ju
cătorul romîn reface tot handicapul, 
ba ia chiar un avans de 10 puncte, 
pentru ca în manșa a doua Szalai să 
lanseze bila cu o precizie aproape 
matematică, doborînd 
„9“-uri și, astfel 

mărească avantajul 
chipei sale la 44 
p.d. Gh. Sclipcea I-a 
dominat pe I. Cseteny 
neutru ca la ultimele 50 
bile să cedeze, din cauza 

la o dife-
22 popice. La 

schimb, Ferenc- 
con ducea cu 66 

Cu toate sfor- 
facrite de 

Dragonrirescu, 
regăsit

mențină un avantaj de numai 17 p.d. 
Iată rezultatele Rafinăria: N. Blă. 
naru 786 p.d., I. Dănutiu 750, i. Vic
tor 831, P. Purje 846, Gh. Sclipcea 
791, I. Dragomirescu 858. Ferencva- 
ros: I. Varfalvi 805, L. Hack 776, L. 
Raibl 827, I. Szalai 849, I. Cseteny 
813, L. Antal 809. Scor final: 4879— 
4862 în favoarea echipei Ferencvaros, 
care joacă azi și miine la Orașul Ț 
lin cu formația Metrom din localii.. .,

SPORTUL POPULAR
i 1-* Mr. 33§8.

să 
e- 
de

emo.tivității, 
rentă de 
ultimul
VS'î'OS 
puncte, 
țările Ion 

care s-a 
totuși destul de 

greu, L. Antal a reușit să

TINERII SCHIORI DETIN SUPREMAȚIA 
IN PROBELE ALPINE

• Mîine încep

Campionatele 
pentru probele 
sumedenie de probleme 
pentru progresul acestui frumos sport. 
Pregătirea tehnică a concurenților, 
starea pîrtiilor, modul în care au fost 
amenajate porțile la slalom etc. con
stituie aspecte interesante care vor tre
bui dezbătute. Astăzi ne vom opri a- 
supra unui capitol care ne-a oferit cea 
mai mare satisfacție: comportaiea ti
neretului. Lui Cornel Tăbăraș și 
Mihai Bucur, care au cucerit locuri 
fruntașe în Bucegi, unde s-au desfă
șurat campionatele din 1958, li s-au 
alăturat acum Nicdae Iovici, campion 
la slalom special, Kurt Gohn, Gh. Bă
lan. Horst Hantch, Ion Zangor, Adrian 
Bătușaru și alții, care au demonstrat 
că merită cu prisosință să facă parte 
din lotul schiorilor fruntași. Ei au stîr- 
nit admirația prin tehnica modernă pe 
care și-au însușit-o, prin curajul și 
combativitatea de care au dat dovadă

campionatele R.P.R
republicane de schi 
alpine au ridicat o 

importante

Ia probele nordice • In Bucegi, un important concurs
în fiecare cursă. La probele alpine, 
schiul romînesc are ,un lot tînăr de 
mare valoare, cu perspective largi. Și 
nu ne îndoim că F. R. Schi-Bob nu va 
precupeți nici un efort pentru a asigu
ra și de acum înainte acestor talentate 
elemente condițiile necesare progresu 
lui tor. Gît îi privește pe tinerii schiori, 
ei vor trebui să muncească cu aceeași 
sîrguință pentru a progresa neconte
nit, pentru a dovedi că merită încre
derea și atenția ce li se acordă. Ei au 
datoria să urmeze exemplul unor schi
ori mai rutinați, ca Nicolae Pandrea, 
I. Letcă sau Ilona Miklos, care, dato
rită muncii perseverente și seriozității, 
au ajuns la o valoare tehnică foarte 
ridicată.

cerile campionatelor
R. P. R. pentru pro
bele nordice. De mîine 
și pînă miercuri, la 
Poiana Stalin vor avea 
loc întrecerile de fosd 
(seniori și senioare), 
combinată nordică (se
niori și juniori) și să
rituri speciale (juniori), 
iar duminica viitoare 
se vor desfășura între
cerile la sărituri spe

ciale pentru seniori și cursa 
de mare fond (50km).

Programul campionatelor
torul: DUMINICA-. 15 km 
(proba contează și pentru combinata 
nordică), 5 km senioare, 10 km juni
ori (combinata nordică); LUNI: 
4 x 10 km seniori; 3 x 5 km senioare; 
MARȚI: sărituri pentru combinată 
(seniori și jitnibri), sărituri speciale 
(juniori) ;' MIERCURI: 30 km seniori 
și 10 km seiiibhrc.

treisprezece TR. IOANIȚESCU

JNCEP CAMPIONATELE REPUBLI
CANE PENTRU PROBELE NORDICE

La cîteva zile după încheierea cam
pionatelor republicane pentru probele 
alpine, Poiana Stalin găzduiește între-

N. Iov ici (Dinamo Orașul Stalin') a avut o com
portare foarte frumoasă la campionatele republicane, 
cucerind primul loc în cursa de slalom special..
este urrnă- 

seniori
„CUPA VALEA LUI CARP"

Un alt important concurs de schi se 
desfășoară azi și mîine în Bucegi. În
trecerile, organizate de comisia de 
schi-bob a regiunii Ploești, sînt dota
te cu „Cupa Valea lui Carp". Vor lua 
parte cei mai buni concurenți la pro
bele alpine din regiunea Stalin, regiu- 
pea Ploești și din orașul București.



Ultimele „amicale" di verificare înaintea primelor 
jocuri oficiale de fotbal

Toate echipele de categorie A, plus 
cele de categorie B și C care sînt pro
gramate în Cupă la 8 martie, susțin 
mîine ultimele lor jocuri amicale de 
verificare. Ca de obicei, bucureștenii 
— reprezentați de un număr mai mare 
de echipe — au partea leului... Mîine, 
stadionul Dinamo găzduiește primul 
cuplaj al sezonului, al cărui program 
extrem de atractiv și dotat cu nume
roase premii de către I. S. Loto—Pro
nosport, este următorul:

Ora 14 : Progresul—Petrolul
Ora 1G : Dinamo—Rapid

' Este de prisos să mai insistăm asu
pra interesului stîrnit de acest pro
gram (în rîndurile amatorilor de fot
bal) și asupra importanței jocurilor 
(pentru echipe), ca prilej de verificare 
temeinică a pregătirii și formațiilor. 
Ne vom opri pe scurt asupra activi
tății celor 4 echipe din săptămîna 
aceasta.

Victorie internațională a Petrolului

® Cei aproape 15.000 spectatori pre- 
zenți joi la meciul Petrolul—Polonia 
Bydgoszcz au fost satisfăcuți de com
portarea echipei campioane, care — 
cu acest prilej — a obținut și o con
cludentă victorie internațională : 5-1 
(3-1). Net superiori în toate compar
timentele, petroliștii au dovedit o ex
celentă pregătire fizică și tehnică, do- 
minînd tot timpul și marcînd cinci 
golurj prin Botescu, Babone, Dridea 
și Voica (2). Norkowski II a înscris 
din 11 m. pentru polonezi. Aceștia 
au dovedit și ieri că se află la înce
putul pregătirilor. Ei s-au bazat pe 
acțiuni individuale.

PETROLUL : Roman — Pahonțu,
Marinescu, Neacșu I (Topșa)—Fro- 
nea (Neacșu II), Neacșu II (Neacșu 
I)—Constantinescu (Cristache), Ta- 
'■'ircea (Dridea), Dridea (Voica), Ba

ne (Tabarcea), Botescu.
POLONIA : Potrykus (Burchard) 

■— Dziadek, Boniek, Murzyn—Jedrzejc- 
zak, Golz—Stachowicz (Kulesza, Nor 
kowski I), Armknecht, Norkowski II, 
Kowalski, Komasa.

M. BEDROSIAN și FL. ALBU 
corespondenți

Trasul ia poartă, în primul rînd!

• Progresul s-a antrenat tot joi, la 
două părți, în compania echipei C.S.A. 
București (întărită cu Cepulschi și 
Nagy de la CCA). In acest antrena
ment s-a urmărit în special jocul ata
cului și în primul rînd trasul la poar
tă. S-a constatat că înaintașii au 
tras mai bine în repriza a doua : 26 
șuturi (dintre care 19 pe poartă) față 
de 8 ori în prima repriză. Progresul

Reuniunea cercului 
de reporteri sportivi
Recent a avut loc la sediul Uniunii 

Ziariștilor din R.P.R. reuniunea cer 
cului de reporteri sportivi. Cu acest 
prilej tov. Ion Balaș, vicepreședinte 
al U.C.F.S., a prezentat referatul 
„Uneie probleme de actualitate în 
mișcarea de cultură fizică și sport". 
Vorbitorul a arătat membrilor cercu
lui de reporteri sportivi care sînt 
obiectivele mișcării de cultură fizică 
și sport din țara noastră pe anul în 
curs în ceea ce privește sportul de 
mase, sportul de performanță și re
lațiile internaționale ale sportivilor 
noștri

Apoi tov. I. Dimitriu a prezentat re
feratul „Contribuția presei Ia educația 
comunistă a sportivilor".

Atît referatele cît și discuțiile care 
au avut loc au contribuit la lămuri
rea unor importante aspecte prezen
tate de activitatea de cultură fizică 
și sport din țara noastră.

Reușita acestei reuniuni care a pri
lejuit gazetarilor sportivi un util 
schimb de experiența, face necesară 
organizarea în continuare a unor ast
fel de întîlniri. Sperăm că Uniunea 
Ziariștilor din R.P.R. nu va întîrzia 
să le programeze.

; CEREȚI CHIAR AZI
t la chioșcurile de difuzare a presei !
1 numărul 2 al revistei ilustrate }

i, care conține reportaje din activi-! 
' tatea. sportivă internă și de peste | 

' hotare, magazin sportiv, jocuri dis- J 
tractive, umor e .-. ț

(
—-----

• Cum s-au pregătit echipek 
Constanța • Amănunte din turneu!

a folosit echipa: BirtaȘîf—Cojocarii, 
Caricaș, Soare—Ciocea (Petrescu), 
Știrbei—Oaidă, Neagu, Banciu, Dinu- 
lescu, Leucă (Blujdea).

Două antrenamente la rînd

® Rapidiștii au jucat joi cu Filaret 
(7-1), folosind lotul standard în care 
însă, a fost încercat înaintașul Vasi- 
lescu (Iași) : Dungu (Todor)—Grea- 
vu, Dodeanu, Macri (Stancu)— Bodo, 
Stancu (Neamțu)—Copil, Olaru, Ene 
II (Vasilescu), Georgescu (Langa), 
Văcarii.

Ieri dimineață, jucătorii Rapidului 
au participat la un nou antrenament, 
mai ușor.

o Dinamo a făcut joi un antrena
ment ușor, obișnuit, cu jucătorii care 
nu s-au antrenat cu lotul R.P.R., iar 
ieri a jucat la două părți cu echipa

Unde și cum se vor disputa jocurile de la 8 martie
— Măsuri pentru punerea în sfare de practicabilitate a terenurilor —
Duminică 8 martie, sc va inaugura 

sezomd oficial de fotbal, -Primele me
ciuri se vor disputa în :ca4rul Cupei 
R.P.R.: șasesprezeoimile <fe finală, în 
oare intră î,n ioc și cele .12 echipe de 
categorie A.

Programul acestei etape de Cupă 
a fost alcătuit și publicat la timp. 
Unele echipe au căzut de- acord asu
pra localității unde să dispute par
tida de Cupă; altele nu. In cazul a- 
cestora din urmă a hotărît federația 
unde să joace. Astfel că cele 16 me
ciuri se vor disputa :

Jn fotografie, fază dinlr-un meci de antrenament al juniorilor (cu C’.S./l. 
bucurești’). De la stingă Ia dreapta: portarul Ghiță, Urseanu, Baros (toți 
juniori), Marcel (C.SA.) și Surdan (juniori).

C.F.R. Pașcani — Textila Botoșani 
la SUCEAVA

Petrolul Momești — Dinamo Bacău 
la PIATRA NEAMȚ

Locomotiva Filaret București — Ști
ința Galați la BUZĂU

Marina Constanța — Farul Con
stanța la CONSTANTA

Rafinăria Cîmnina — Dinamo Bucu
rești la PLOF.ȘTI

Metalul Tîrgoviște — Rapid Bucu
rești la MORENI-

Vi-crtil Aninoasa — C.F.R. Rovine 
Craiova la TG. JIU

Cu două săptămini înainte de inau
gurarea returului campionatului repu
blican de fotbal, marea rtiăsâ a par- 
ticipanților la concursurile' Pronosport 
are posibilitatea de a-și verifica „for
ma" în care se află ia început de 
sezon, analizînd șansele a 4 dintre 
cele mai bune echipe, incluse în Pro
gramul Pronosport nr. 9. „Turneul ce
lor 4“ așa cum a fost denumită com
petiția organizată de l.S. Loto-Pro- 
nosport programează întilnirile Pro
gresul București — Petrolul Ploești 
și Rapid — Dinamo.

Participanților li se cere să indice 
pronosticurile la pauză și pronosticu
rile finale atît la cluplajul fotbalistic 
de pe stadionul Dinamo cît și la întîl- 
niriie Franța — Belgia și Tatabanya 
— M.T.K. In concluzie, un concurs cît 
se poate de atractiv și în același timp 
destul de dificil, care cere o docu
mentare cît mai amănunțită.

Trecând în revistă întilnirile incluse 
in Programul Pronosport nr. 9 ajun
gem la concluzia că nu este exclus 
să înregistrăm din nou premii mari 
așa cum s-a întîmplat la concursul 
anterior, cînd participantul Colodiuc 
Petre din Bacău, numai cu 11 rezul
tate exacte a obținut premiul I în va
loare de 81.542 lei.

• Nu uitați! Și la concursul Pro
nosport nr. 9, toate variantele cu „0" 
rezultate primesc premii în bani din 
fondul suplimentar alocat în acest 
scop. De asemenea, toate variantele 
participă și la tragerea din urnă a 
motocicletei care se atribuie variante
lor cu „0" rezultate.

pentru cuplajul de mîine de la , 
echipei U.T.A.

de juniori (4—0). Formația: Cozma- 
Popa, Motroc, Călinoiu—Al. Vasile 
(Dragomir) Nunweiller-Koszegy, Ni- 
cușor (Al. Vasile), Ene I. Szakacs I,
V. Anghel (Suru).

Trei zile pauză și apei joc

Reîntorși din turneu, fotbaliștii ară- 
■deni — după o pauză de trei zile — își 
reiau pregătirile printr-un joc ușor care 
va avea loc mîine dimineață. Am stat 
de vorbă cu ei înainte de plecarea din 
București s-pre Arad și am aflat cîteva 
amănunte interesante privind turneul 
recent efectuat. Iată-ie pe scurt:

Primul meci la Alep: U.T.A. — Se
lecționata orașului 5-1 (4-0). Au marcat: 
Jurcă (2), Tăucean, Tîrlea și Petschows- 
ki. Formația: Coman-Szu.cs, Capaș, Se 
res-Petschowski, Koczka-Jurcă (Pîrcă- 
lab), Igna. Tîrlea. Mețcas. Tăucean (Ba- 
da!)

Al doilea meci la Damasc: U.T.A.-se
lecționata Armatei Siriene 0-0. De fapt, 
selecționata militară este aproape echipa 
națională. Formația: Coman-Sziîcs, Ca-

Oarpați Sinaia — Petrolul Ploești 
la CIMP1NA

C.F.R. Cluj — Știința Cluj la CLUJ
AMEFA Arad — U.T.A. Arad la 

ARAD
C.F.R. Timișoara — Știința Timi

șoara la TIMIȘOARA
Aurul Brad — Jiul Petroșani la 

DEVA
Unirea Focșani — C.C.A. Bucu

rești la BRAII.A
Textila Sf. Gheorghe — Progresul 

București la ORAȘUL STALIN
Arieșu'l Turda — Steagul roșu Or. 

Stalin la S,r!'U

Voința Oradea — Minerul Baia 
Mare la CĂREI.

Intrucît pînă la disputarea jocu
rilor mat sînt doar 9 zile, asociațiile 
și cluburile sportive, care pun la dis
poziție terenurile, au datoria să ia din 
timp măsuri pentru a le aduc® în 
stare de practicabilitate. Acolo unde 
terenurile sînt acoperite cu zăpadă 
se vor lua măsuri pentru curățirea lor. 
Federația îndrumează comisiile locale 
de fotbal să supravegheze ducerea 
la îndeplinire a acestor măsuri.

* Rețineți 1 Astăzi este uitima zi 
cînd mai puteți depune buletinele la 
concursul Pronosport nr. 9. Toate a- 
gențiile din Capitală se închid la ora 
24 cu excepția agenției centrale din 
Calea Victoriei nr. 9, care va fi des
chisă toată noaotea pînă duminică 
la ora 8 dimineața.

Jucati buletine colective care vă mă 
resc considerabil șansele de cîștig.

PREMIILE PRONOEXPRES
După „performanța" înregistrată de 

Maria Rozenzwcig din Constanța care 
la concursul Pronoexpres nr. 7 a ob
ținut nu mai puțin de 19 premii în 
valoare de aproape 40.000 lei, iată 
că și la ultimul concurs Pronoexpres 
înregistrăm din nou premii mari.

Lucrările de omologare au stabilit 
un singur premiu la categoria 11-a (6 
din cele 8 numere extrase) în valoare 
de 100.000 lei care a revenit partici
pantului Herman Aurcliu din Bucu
rești. Așa dar, premii mari care nu 
pot constitui decît un imbold pentru 
participanții la viitoarele concursuri.

® In urma lucrărilor de omologare 
a concursului Pronoexpres nr. 8 din 25 
februarie s-a stabilit:

250.000 lei report la categoria I
140.624 lei report la categoria Il-a 
Un premiu de: 100.000 lei. la ca

tegoria Il-a

,Dinamo~ • Joc internațional la

paș. Seres-Petschowski, Koczka-Jurcă, 
Igna, Tîrlea Mețcas, Tăucean (Szelier).

Al treilea meci la Homs: U.T.A. — 
Selecționata orașului 2-0 (2-0). Gazdele 
au jucat întărite cu cinci jucători din 
Selecționata Armatei Siriene. Au mar
cat: Mețcas și Tîrlea. Formația: Co- 
man Sziics, Capaș, Seres-Petschcwski, 
Koczka-Jurcă (Szoher), Igna. Tîrlea. 
Mețcas, Tăucean. i

Ai patrulea meci la Beyrut: U.T.A. — 
Ccmb. Homenetmen-Star Club 3-0 (0-0). 
Au marcat: Tîrlea, Mețcas și Petschows- 
ki. Formația: Coman-Sziics, Capaș (Se
res), Seres (Molnar)-Petschowski, Koczka- 
Jurcă (Szoher), Igna, Tîrlea. Mețcas» 
Tăucean.

AHe întîlniri amicale

Mîine sc mai dispută următoarele 
partide : Constanța: Farul — Polonia 
Bydgoszcz ; Timișoara : Știința — Ști
ința Cluj. v

din Cupa R. P. R. la fotbal
. De asemenea, colegiile regionale de 
arbitri trebuie să se îngrijească de 
delegarea arbitrilor de tușă. Aceștia 
trebuie să fia din orașele în care au 
loc meciurile, sau din localități apro
piate, dar să facă parte din lotul re
publican. Arbitrii de centru vor fi 
delegați de colegiul central.

In ce privește regulamentul de dis
putare, e bine să reamintim cîteva 
amănunte relativ la modul de califi
care a echipelor în caz de egalitate. 
Dacă un meci (între două echipe din 
același oraș Șan din orașe diferite) 
se termină la egalitate, el Via fi pre
lungit cu două reprize a 15 minute. 
In cazul cînd egalitatea se menține 
și după prelungiri, meciul se va re- 
juca în întregime. Dacă și de data 
aceasta rezultatul va fi egal după 
prelungiri, se va oalifica echipa de 
categorie inferioară sau — în cazul 
cînd echipele sînt de aceeași catego
rie — formația mai tînără.

NOTE,
O consfătuire utilă

Tn așteptarea reînceperii activității 
competiționale la fotbal comisia oră
șenească de fotbal București a avut 
o bună inițiativă, organizînd în sala 
Dinamo o consfătuire care, pornind 
de la tema inițial anunțată (jocul 
atletic și asigurarea dinamismului și 
continuității jocului), urma să cu
prindă, firește, și alte aspecte în le
gătură cu apropiata activitate fotba
listică. Consfătuirea interesa, deopo
trivă, pe arbitri, pe antrenori și pe 
jucătorii noștri de fotbal. Arbitrii au 
venit în număr mare, în sală au pu
tut fi văzuți, de asemenea, o serie 
de antrenori ai echipelor noastre de 
categorie A, B și C, dar din cei 55 
de jucători invitați la această impor
tantă consfătuire n-au fost prezenți 
decît doi : Raab și Văcaru. Precizăm: 
au fost prezenți... un sfert de oră,

Categoria Ill.: 6 variante a 14.758 
lei fiecare ; Categoria IV : 50 variante 
a 1.771 lei fiecare; Categoria V: 265 
variante a 501 lei fiecare; Categoria 
VI : 2.345 variante a 56 lei fiecare.

Fond de premii : 933.401 lei.
• Plata premiilor la concursul Pro 

noexpres nr. -8 din 25 februarie va 
avea loc luni 2 martie cu începere de 
la ora 17 la agențiile Loto-Pronosport 
PROGRAMUL CONCURSULUI PRO
NOSPORT NR. 10 (ETAPA DIN 8 

MARTIE 1959)
I. St. Tim. — C.F.R. Tim. (Cupa 

R.P.R j
II. C.F.R. Cluj — St. Cluj (Cupa 

R.P.R.)
III. Met. Tîrgoviște — Rapid Buc 

(Cupa R.P.R.)
IV. Carpați Sinaia — Petrolul Plo

ești (Cupa R.P.R.)
V. Textila Sf. Gheorghe — Progr. 

Buc. (Cupa R.P.R.)
VI. Arieșul Turda — St. R. Or- 

Stalin (Cupa R.P.R.)
VII. M.T.K. — B.V.S.C. (Camp. 

R.P.U.)
VIII. Dorog — Vasas Budapesta 

(Camp. R.P.U.)
IX. Honved — Diosgyor (Camp. 

R.P.U.)
X. Csepel — Salgotarjan (Camp. 

R.P.U.)
XI. Miskolc — Ferencvaros (Camp. 

R.P.U.)
XII. Szombathely — Gyor (Camp. 

R.P.U.)
Rubrică redactată de I. S. Loto- 

Pronosport.

Scrimerii frunfași 
pe planșă !

Imagine de la un concurs de spadă 
desfășurat anul trecut.

Iubitorii scrimei din orașul Ploești 
au prilejul să urmărească azi și mîine 
o interesantă competiție — „Clina de 
iarnă" — la startul căreia vor fi pre
zenți cei mai buni scrirneri ai țării în 
frunte cu campionii R.P.R. „Gvpa de 
iarnă" organizată de Federația româ
nă de scrimă se dispută la toate 
cele patru probe: floretă femei, flore
tă bărbați, sabie și spadă.

Aceasta este prima competiție ofi
cială a anului la care participă trăgă
torii fruntași. Ea ne oferă prilejul să 
constatăm care este stadiul de pre 
gătire al fruntașilor acestui sport și 
ne poate furniza indicații prețioase 
privind selecția în vederea competiți
ilor internaționale și mondiale la care 
sportivii noștri vor lua parte în acest 
an: Criteriul Mondial al Tineretului 
— la sfîrșituj lunii martie —, campio
natele mondiale — iulie — și altele.

★
Programul „Gupei de iarnă" este 

următorul: azi: floretă femei și spa
dă; mîine : floretă bărbați și sabie

ȘTIRI
pentru că puțin timp după începerea 
discuțiilor nu i-a mai văzut nimeni. 
Cunosc atît de bine Văcaru. Raab ca 
și ceilalți care n-au venit deloc, pro
blemele jocului de fotbal, îneît nu mai 
au nimic de învățat ? Ne îndoim. Cel 
puțin n-au dovedit-o pînă acum... 
Tragînd chiulul de Ia această consfă
tuire, sportivii respectivi n-au avut 
decît de pierdut. In același timp au 
dovedit dezinteres față de problemele 
importante ce le ridică activitatea fot
balistică și în care ei sînt ne denlîn 
interesați.

Cei prezenți au ascultat cu interes 
referatul ținut de tov. Gh. Dulea, cele 
spuse la „discuții" de tov. P. Kro
ner, A. Botescu, V. Măicănescu, T. 
Firan, V. Fieru, E. Vogi, Fr. Ronai 
etc., ca și concluziile trase de tov. 
Gh. Gheorghiță. președintele comisiei 
orășenești de fotbal.

Tn preajma reînceperii campionatu
lui și, bineînțeles, și în timpul lui,, 
fotbalul nostru n are decît de cîști- 
gat din asemenea consfătuiri la care 
să participe toți factorii care pot con
tribui, sub o formă sau alta, la pro
gresul acestui sport.

★
• Timișoara : CFR—CFR Arad 6-0 

(5-0). Meci amical. Au marcat: Fo- 
dor (4). Manciu și Izghireanu (auto
gol). CFR Timișoara a aliniat echipa: 
Boroș (Sziklai) — Predoi, Brinzei, 
Apter—Gal, Stepan—Tigăniuc (Popu
lă), Lenghel, Fodor, Androvici, Man
ciu, Marți, CFR va juca la Timișoara 
cu Știința Cluj. (Al. Gross, corespon
dent regional).

• Cluj: Știința—Ind. Strmei C. 
Turzii 3-1 (0-0). Au marcat: Marcu 
Georgescu, Petru Emil, respectiv Ni- 
culescu. Știința a jucat mai bine in 
repriză a doua. In prima, oaspeții au 
avut inițiativa. (R. Fisch, corespondent 
regional).
• Alte rezultate: Ind. Sirmei Bră

ila—Dinamo Galați 3-2 (1-0). Au-
marcat Ciotoiu, Iacob și Coteț, res
pectiv Dogan și Constantin. Foresta 
Fălticeni—Textila Botoșani 2-0 (1-0, 
0-0). Au marcat Stanciu și Sacamaț. 
Dinamo B. Mare—Minerul Săsar 6-4 
(4-1), Stăruința Sighet—Progresul 
Năsăud 1-0 (0-0), Minerul B. Mare— 
Chimistul B. Mare 13-3 (5-2). Au 
marcat: Vlad I (4), Sulyok (3), lo- 
nescu (2), Rusu (2), Horzsa și V. 
Moldovan, respectiv Sas, Trifu și 
Cîrnațiu.



l n aspect de la întilnirea scriitorilor Radu Tudoran șt l.ugen Barba cu 
sportivii de la Clubul .Metalul M.I.G. loto: B. Ciobanu

în mijlociii
In vocabularul cotidian, noțiunea de 

„seacă Literară" a început să capete 
în ultima vreme o circulație largă și 
în mijlocul sportivilor. Firește, acest 
lucru implică obligații și din partea 
scriitorilor, care trebuie să răspundă 
interesului manifestat de sportivi prin 
opere literare, valoroase, legate de viața 
entuziastă a stadioanelor. Iată deci că 
miercuri seara, in sala de festivități 
a clubului Metalul M.I.G. din Capitate, 
doi scriitori cu consecvente preocupări 
sportive, au avut o înfîlhire cu tinerii 
sportivi. Scriitorii Radu Tudoran și 
Eugen Barbu au petrecut cîteva ceasuri 
în mijlocul sportivilor depănînd amin
tiri și inregistrlnd firește o seamă de 
propuneri necesare viitoarei lor activi
tăți literare. Sportivii au urmărit ct 
mult interes amintirile depănate ca far
mec dc scriitorul Eugen Barbu, care 
anim zece ani a fost portar în echipa 
de fotbal „Amator" din cartierul său.
Cet prezenți în sală au recunoscut In 
această relatare autobiografică multe 
episoade pe care șl le-au amintit eu 
acest prilej, din romanul „U nsprezece". 
Iar scriitorul Radu Tudoran, autorul 
romanului „Toate pînZele sus", a în
treținut o pasionantă discuție cu citi
torii în legătură cu... navigația cu 
vele.

Interesantă și instructivă prin în
săși desfășurarea ei, întîlnirea retor 
doi scriitori cu sportivii de la clubul 
M.I.G. din Capitală este desigur un 
îndemn și pentru alte cluburi șt aso
ciații sportive de a organiza asemenea 
manifestări.

La reluarea campionatelor de volei

Unite mergea?

(Urmare din pag. 1) 
naționale, care vor culmina în 1960 
cu campionatele mondiale de la Rio 
de Janeiro.

Un prim examen al jucătorilor frun 
tași va avea loc chiar în etapa I, în 
care se desfășoară două partide între 
echipe care au în componență majo 
ritatea membrilor echipei reprezenta 
tive. Este vorba de meciurile mascu
line Știința Cluj — Rapid București 
și Dinamo — Cetatea Bucur.

3. Știința Cluj
4. Cetatea Bucur
5. Constr. Buc.
6. Tract. Or. St.
7. Victoria Buc.
8. Voința Buc.
9. C.C.A. 
110. C.S.M.S Iași

FEMININ

9 7
9 6
9 5
9 4
9 4
9 2
9 2
9 0

2 23:14
3 24:16
4 16:20
5 19:17
5
7
7
9

18:18
12:24
11:25
7:27

(483:457)
(531:472)
(454:472)
(462:445)
(433:446)
(413:492)
(420:497)
(337:483)

26: 6
25: 9

IN CAPITALĂ
Azi

Pe urmeîe materialelor nepublicate...
• Cititorul Nicoîae Dijmăreanu di« 

Cluj ne-a sezisat de curînd că în pro
gramul Pronoșpoț-t se strecoară uneori 
greșeli, mai .țțț-es în clasamentele la 
fotbal ale echipelor străine, lucru care 
derutează pe participanții la concursu
rile Pronosport. I. S. Loto-Pronosport, 
căreia i-atn trimis sezisarea, ne-a co
municat următoarele: „Întreprinderea 
acordă o mare atenție întocmirii cla
samentelor, dar eventualele nepotri
viri de scoruri Ja unele meciuri se da- 
toresc unor cauze mai puțin cunos
cute de participanți. Astfel, este știut 
faptul că în timp ce la noi în țară 
meciurile pierdute prin contestație se 
omologhează au scorul de 0—3, în 
alte țări. Italia de pildă, omologarea 
se face cu scorul de 0—2“.

® Corespondentul voluntar din Ora
șul Stalin al ziarului nostru, Carol 
Gruia, ne-a trimis o scrisoare prin 
care își manifesta unele nedumeriri 
în legătură ou emisiunile sportive ale 
radiodifuziunii și televiziunii. El recla
ma faptul că de foarte multe ori din 
aceste emisiuni lipsesc rezultate și co
mentarii ale unor competiții sportive 
importante. Este cazul meciului de 
baschet feminin Olimpia București—

Voința Or. Stalin din 17 ianuarie, sau 
al întîlnirii internaționale Slavia So
fia — Voința Or. Stalin. In răspuns. 
Radiodifuziunea și Televiziunea Romî- 
nă ne arată că cele semnalate siir.tr 
juste. In viitor, se vor lua măsuri 
pentru înlăturarea acestor lipsuri.

© Un cititor din Bacău ne-a scris 
de curînd că hotărîrea Federației Ro
mine de Fotbal privind meciul Dina
mo Bacău — Farul Constanța a creat 
confuzii în rîndurile iubitorilor fotba
lului din Bacău. In același timp, ho
tărîrea federației a venit cu mare 
întîrziere dînd naștere la interpretări 
felurite. Federația Română de Fotbal 
face — în răspuns — următoarele 
precizări: „Dinamo Bacău a folosit 
jucători fără drept de joc în meciul 
cu Farul Constanța, fapt pentru care 
la contestația celei din urmă, federa
ția a omologat meciul cu rezultatul 
de 3—0 în favoarea sa. Ratificarea 
acestei decizii a necesitat timp, m,ai 
ales că și Dinamo Bacău a contestat 
dreptul de joc al unor jucători de la 
Farul. Așa că hotărîrea. precizează 
federația, este regulamentară și 
dreaptă".

ATLETISM — 
era 15: concurs 
nizat de C.C.A.

BASCHET — 
ora 17. meciuri 
republicane:

Sala Floroaaca II, de la 
pe teren acoperit org'a-

Sala Fioreasca, de la 
în cadrul campionatelor 
Cetatea Bucur—Metalul

MI.G. (m) și Olimpia—Constructorul (1); 
de la ora 20: C.C.A.—Honved Budapesta 
(Cupa Campionilor Europeni).

VOLEI — Sala Giulești de la ora 17; 
Rapid—Progresul (f) în cadrul campiona
tului republican.

TENIS — Sala C.C.A. calea Plevnei 
114, orele 9.15: concursul de verificare 
a lotului -publican

Mîine

1. Rapid Buc,. 9 8 1
2. Someșul Cluj 9 81

3. Comb. pol. Euc. 9 7 2 23:12
3 22:16
4 21:18
6 15:20 
6 12:21
7 11:22
7 9:23
8 9:26

★ 4. Metalul M.I G. 9 6
înaintea începerii reourului, clasamen 5. Dinoimo Buc. 9 5

tele se prezintă astfel: 6. Voința Or. St. 9 3

MASCULIN 7. Știința Tim. 9 3
8. Știința Cluj 9 2

1. Rapid Buc. 9 8 1 26 : 7 (474:329) 17 9. Progresul Buc. 9 2
2. Dinamo Buc. 9 7 2 24:12 (501:419) 16 10. Voința Sibiu 9 1

Alergătorii noștri de fond au ale

(460:333)
(452:345)
(479:373)
(500:430)
(479:471)
(428:464)
(361:429)
(360:458)
(355:428)
(352:486)

r>

1!
15
14
13
13
11
11

9

17
17
16
15
14
12
12
11
11
10

pînă

ATLETISM' — Sala Floreasoa II, de la 
< ra 9, concurs pa teren acoperit orga
nizat de C.C.A.; Stadionul Tineretului, 
de la ora 9.30: întrecerile de cros orga
nizate de F.R.A.

BASCHET — Sal-a Dinamo de la ora 
8,30: Dinamo—Voința lași (mj; sala Giu- 
Lști, de ia ora 10: Rapid—C.C.A. (f) și 
Rapid—Torentul Galați (m).

VOLEI — Sala Fioreasca, de la ora 16: 
Voința—Tractorul Orașul Stalin (b), Me
talul M.I.G.—Combinatul Poligrafic (f), 
Constructorul—C.C.A. (b).

FOTBAL — £“*■ ” 1 _____ ,
Progresul—Petrolul Ploești; ora' 16: 
namo—Rapid; teren Dinamo Obor, 
10.30: Dinamo Obor—C.P.B. Teren 
Giulești ora 10: Rapid II—I.F.A.

CICLISM — Fabrica Adesgo, de la

Stadionul Dinamo, ora 14.
------ ---------------------- Di- 

ora
II

ciclism — Fabrica Adesgo, de la ora 
10,30: start în cursa de fond dotată cu 
„Cupa 3 Martie”.

RUGBI — Teren Parcul Copilului (de 
la ora 10) și stadionul Constructorul 
(de la ora 14.30) meciuri în cadrul „Cu
pei Grigore Preoteasa”.

TENIS — Sala C.C.A. (calea Plevnei 
114), orele 9-15: concursul de verificare 
a lotului reputdican.

IN ȚARĂ
Mîine

BASCHET — Dinamo Oradea-—Ol imp ia 
București (m), Știința Cluj—Știința Ti
mișoara (m), C.S. Oradear—Progresul 
București (f), voința Or. Stalin—Voința 
Tg. Mureș (f) Voința Oradea—Alimen
tara Tg. Mureș (f).

VOLEI. — C.S.M.S.
București (m), Știința
București (m), Știința Timișoara—So
meșul Cluj (f), Voința Or. Stalin—Ști
ința Cluj (f).

Iași—Victoria 
Cluj—Rapid

H I I>
NUMĂR RECORD DE CONCURENȚl
Reuniunea de inline de la Băneasa- 

Trap întrunește un număr record de 
concurențe In cele 9 alergări figurează 
82 cai. Patru alergări sînt cu cite 10 
participanți.

Cu acest prilej reintră patru exemplare 
de elită ale generației de trei ani. PRIVE
LIȘTEA (record 1’33.1) BIRLIC II (record 
1’33,5). SIMFONIA II (record 1’33,6) și 
COLETA (record 1*34,6).

Pentru caii din prima categorie este 
deschis Premiul Dunărea în care concu
rează: PAF 1700 (Tigăeru D); BEGa/II 170ș 
(Mareu Traian); ZVON II 1720 (Teofil 
Ștefan); OMAR 1740 (Tănase Gh.); SIM- 
FONIST 1740 (lehim C); OTEL 1740 (Sol- 
can G); T1CAU 1740 (Voronin); ERO- 
NIN 1740 (Mlhăilescu S.).

In vederea unei mai juste echilibrări 
a șanselor s-a luat măsura ca penaliză
rile cailor să se iaca1 din 10 în 10 metri, 
nu din 20 în 20 m, cum ena în trecut. 
Noul sistem de egalare a șanselor se 
pune în aplicare cu înceoere de azi. 
In programul de mîine există o aler
gare de acest fel premiul Edina, urmînd

Primele jocuri de tenis din concursul de verificare 
a lotului R. P. R.

ișțji
Cele două jbcuri din prima zi a 

concursului de verificare a lotului re
publican de tenis, Juhasz—Cristea 
6—2, 5—7, 8—6, 3—6, 6—1 și Marin 
Viziru—Gheorghe Viziru 6—4, 6—1. 
3—6, 6—8, 7—5, nu au corespuns aștep
tărilor. In general, cei patru jucători 
au acționat prea reținut, nu au ini
țiat incursiuni la fiieu, au făcut în cea 
ira' mare parte a timpului un jac 
de pe linia de fund a terenului. Se 
cuvine a fi remarcată totuși victoria 
lui Marin Viziru asupra fratelui său 
Gheorghe care a luat la început me
ciul destul de ușor.

In schimb, partida de ieri dintre 
Cristea și Marin Viziru, terminata cu 
victoria primului în patru seturi:

4—6, 6—4, 6—4, 6—4, s-a ridicat 
la un nivel mai bun, ambii competi
tori venind mai des la fileu, încercînd 
mingi decisive. Cristea a fost de data 
aceasta mai prompt la interceptarea 
mingilor adversarului, care — deși 
oarecum obosit — a dat uneori re
plici viguroase, arătîndu-se în ascen
dent de formă.

Concursul continuă astăzi și mîine, 
tot în sala C.C.A. din calea Plevnei 
Nr. 114 între orele 9—15. Duminică 
probabil că va juca și C. Năstase, 
împiedicat să participe pînă acum din 
motive de boală.

acum peste 3000 km
— „Crosul Snagov" va avea loc... în

Vestitorii primăverii, ghioceii și to- 
porașii, au spart cu lujerul lor fra
gil covorul de zăpadă din pădurea 
Snagov. Florăresele s-au și grăbit 
să-i adune, să-i înmănuncheze și să-i 
ofere bucureștenilor...

In pădurea Snagov este liniște. In 
unele ziiie însă, liniștea aceasta este 
tullbunaită de zvon tineresc de gla
suri. Tineri și tinere, în treninguri 
multicolore, aileargă neobosiți de-a 
lungul aleilor. Din cînd în cînd ră
sună vocea unuia dintre antrenori : 
„Mai relaxat, Weiss I... treci în față 
Grecescu... atenție cum căleați prin 
zăpadă.

In acest cadru pitoresc alergătorii 
bucureșteni s-au pregătit pentru im- 
portanta Întrecere de cros care se va 
desfășura mîine În Capitală, l-am 
urmărit la unul din antrenamente și 
În mașina care ne-a adus în Bucu
rești ani avut prilejul să discutăm, 
cu cîțiva dintre ei. In mod firesc., dis
cuția a fost purtată pe marginea ac
tivității de pregătire efectuată pînă 
acum, despre țeluriiie fiecăruia în vi
itorul sezon competition al de pistă, 
despre cros etc.

„Sezonul anului 1959, ne-a spus 
Constantin Grecescu, ne va găsi pe noi 
foudiștii <nai bine pregătiți ca orieînd.

roioase, pe vreme geroasă sau pe 
lapoviță, totuși fieoare dintre noi n-a 
suferit nici cel mai mic accident și 
cu toții ne aflăm într-o stare de să
nătate perfectă. Avem poftă de lucru 
și dorim să înregistrăm în acest an 
rezultate dintre cele mai bune și cit 
mai multe recorduri".

Unul din antrenorii care se ocupă 
de pregătirea unora dintre alergătorii 
de semifond și fond, remarca satis
făcut că ia atlleții săi a crescut sim- 
țull de răspundere fată de activitatea 
pe care o desfășoară. Toți alergătorii 
sînt foarte punctuali la antrenamente, 
chiar și Weiss care într-un trecut nu 
prea îndepărtat era un veritabil... 
„Marinică".

Acum, desigur, doriți să aflați și 
ceva din obiectivele pe oare și le-au 
propus pentru acest an alergătorii 
noștri. Iată-le iZoltan Vamoș 1:48,0

București <—
pe 800 m și sub 3:44,0 pe 1.500 m; 
Andrei Barafeas sub 3:47,0 pe 1.500 
m și 14:25,0 pe 5.000 m; Vasile Weiss 
dorește să devină campion balcanic 
de cros și apoi, pe pistă, să alerge 
10.00 m în mai puțin de 30 minute; 
Constantin Grecescu și-a propus să-și 
reediteze victoria în cadrul J. B. din 
toamnă de la București și să-și de
pășească actualele recorduri republi
cane pe 5.000 și 10.000 m.

★
Din cauza stratului prea gros de 

zăpadă din pădurea Snagov și pentru 
a evita accidentele, Federația română 
de atletism a hotărît ca întrecerile 
crosului de mîine să se desfășoare în 
împrejurimile stadionului Tineretului. 
Startul în prima cursă va fi dat la 
ora 9,30.

CURS DE PERFECȚIONARE ' '

Cursul de perfecționare cu amenaja- 
torii bazelor sportive, organizat de 
I.E.B.S., va începe în dimineața zilei 
-de 2 martie, ora 8 dim. la Stadionul 
Republicii, și va <Bura pînă la 11 martie. 
Asociațiile și clutiurile sportive din 
București, deținătoare de terenuri spor
tive, pot trimite ia acest curs amena- 
jatorii sau tehnicienii lor. înscrierile se 
fac Ia I.E.B.S. în str. V. Conta nr. 16 
sau la secretariatul cursului, luni dimi
neață înainte de deschiderea cursului.

*9li 
CURS DE ARBITRI LA RUGBI

r. vil.

Comisia orășenească de rugbi Bucu
rești anunță deschiderea cursului de 
bitri în ziua de 3 martie ora 17 la 
diul U.C.F S. din str. Vasile Conta

GALA DE BOX

Mîine dimineața la orele 10, în sala 
Uzinelor ,,Mao-Tze-dun”, se desfășoară 
faza a Il-a a finalei campionatului re
publican de juniori. In atenția boxeri
lor: luni 2 martie și marți 3 martie are 
ioc cîntarul pentru faza III-a (juniori) 
șl începerea calificărilor în campiona
tul republican (seniori), în sala I.S.B. 
din str. Berzei 25.

ar- 
se- 
nr.-

Pe marginea Proiectului de statut al U. C. F. S.1 .Despre îndatoririle membrilor U.C.F.S
Proiectul de statut al U.C.F.S. este 

In vederea acestuf sezon am început (unul dintre documentele cele mai im- 
antrenamentele încă din luna noiem- Iportante a'e mișcării noastre sportive, 
brie a anului .trecut. Dacă luați înțEl reprezintă principalul document de 
seamă faptul că parcurgem zilnic jorganizare, în car,e sînt cuprinse 
între 28—30 km, vă dați seama citi țgulile și normele unice de bază 
kilometri am „bătut" pînă acum. Cred/vieții interne a U.C.F.S.. formele 
că peste 3.000. Deși am alergat prin \organizare și metodele de muncă 
zăpadă, pe terenuri înghețate ori no- /organizațiilor sportive.

In Proiectul de statut al U.C.F.S. sînt 
'cuprinse numai regulile esențiale ale 
(vieții mișcării de cultură fizică și 
sport, reguli care asigură mobilizarea 
'unitară a membrilor 

dea extensiunea cu-’lrect,*a dezvoltării și
J sportive mobilizarea atracție al reuniurui l .

I S M

re
ale 
de 

ale

U.C.F.S. în di- 
întăririi mișcării 
tuturor forțelor airauue ai reuniumj %___ , _ \ A ~ •uie prima alergare <fe jPentru trânticcTeu ni viata sarcini- 

lor puse de către partid în fața Uniu
nii de Cultură Fizică și Sport. Pro- 

Wliean de Stat aluat inițiativa de a\ iectiul nostru de statut exprimă trans- 
formările revoluționare care au avut 
Joc în țara noastră în domeniul acti
vității culturii fizice și sportului, ex- 

rei1 ’ de°stat; operetei ^ram’ și’ p°?ru{ sportivilor îndreptată spre iiidepiinirea 
p?i?mae ca® ita3’°dărU10r de Stot din5sar«'™i trasată de Hotărîrea Partidu-

Pînă la deschiderea campionatului Guvernului din 2 iulie 1957,
niai multe alergări ^®/de a crea o largă organizație obște as- pregătire. Una din aceste alergări de< * . ,» • • v . •. . •pregătire este premiul Mărțișor, in care^ca pe baza principiului centralismului 

vor conduce trei actrite și 6 actori. r ' -
Cele mal deschise alergări ale zile* 

par premiile Drumeața și Durdulia II, 
în care funcționează pariul ordinea tri- ȚNÎ jj ■ » *

Prima alergare este rezervată cailor/R^pubiicii Populare Romine, 
de trei ani. In cea <ie « doua vor aler-\ Pontrn pa rerma.n«nf II CFS să 
ga reprezentanții a trei generații. J t permanent U.U .5. sa

Reuniunea începe la, ora 10, oa 9 organizație bine ști-

ea în viitor să se 
venită.

Un alt punct de 
de mîine 11 constitu__ „_____ „ __„
amatori din anul prezent.

Pentru extinderea sportului hipic în 
cercuri cît mal largi Hipodromul Repu- 
r-- ■ .. :
creia un campionat al conducătorilor a- 
matorl, campionat care se va disputa 
pe grupări și individual. Această ini
tiative a avut ua larg răsunet. Pînă în 
prezent s-au înscris secțiile sportive „ 
ale teatrelor: Armatei, Evreesc, Națio-Spriună munca activiștilor U.C.F.S. nai, Notară, Tatuase, Tmeretului. Ope->>’ .... £41 5 înrfA„ii,ni

democratic, de a dezvolta cultura fi- 
|zică și sportul în concordanță 
cu dezvoltarea economică și politică a

dată, capabilă să rezolve cu cinste 
sarcinile încredințate de partid, Pro
iectul de statut cuprinde și reguli în 
legătură cu îndatoririle statutare ale 
membrilor U.C.F.S. Prevederile res
pective au o mare importanță educa
tivă pentru membrii U.C.F.S., stimu
lează mindria legitimă a acestora că 
fac parte diutr-o largă organizație 
sportivă de «nașe condusă și îndru
mată de partid. Iată, de pildă, de ce 
și art. 3 din Proiectul de statut cere ca 
orice membru al U.C.F.S. să res
pecte și să recunoască statutul, 
să activeze într-o asociație sau club 
sportiv și să plătească cotizația de 
membru.

Aceste îndatoriri ce se cer membri
lor U.C.F.S. arată că cei care doresc 
să devină membri ai mișcării noas
tre sportive trebuie, de la bun înce
put, să Supte neobosit pentru înfăptu
irea sarcinilor ce revin Uniunii de 
Cultură Fizică și Sport, ca organiza
ție de masă a sportivilor din R.P.R., 
să ducă o activitate susținută. Fiecare 
membru este dator nu numai să res
pecte obligațiile statutare, să se limi
teze la proclamarea drepturilor sale, 
ci să cîștige aceste drepturi prin- 
tr-o muncă cinstită, demnă de toată 
lauda. Nu este suficient a te dedara 
membru a! U.C.F.S., ci trebuie ca fie
care sportiv sau activist sportiv să du
că o activitate intensă în direcția în
deplinirii sarcinilor ce revin mișcării 
sportive.

O datorie elementară, care lea
gă ștrîns pe membrii U.C.F.S. de or
ganizația sportivă din care fac parte 
este aceea ca membrii U.C.F.S. să 
plătească regulat cotizația de membru. 
Respectarea acestei îndatoriri are o 
mare importanță. deoarece 
grija și dragostea fiecărui 
U.C.F.S. față de mișcarea 
gradul acestuia de disciplină, de con
vingere.

Cotizația de membru constituie baza 
veniturilor asociațiilor și cluburilor 
sportive. Din aceste venituri se reali
zează pentru sportivi și activiști echi
pamentul și materialele necesare acti
vității de cultură fizică și sport pe 
plan local. Iată deci, că neplata la 
zi a cotizațiilor, cu alte cuvinte neres- 
pectarea unei îndatoriri statutare, poa
te atrage după sine unele greutăți în 
muncă.

Despre ce disciplină pot vorbi, de 
pildă unii membri U.C.F.S. din raioane
le Vedea, R. Sărat, Giurgiu, Orșova. T. 
Severin, în cadrul cărora s-a realizat 
un present scăzut de strîngere a coti
zațiilor ? Sau despre ce mod de res
pectare a prevederilor statutare poate 
fi vorba cînd se mai găsesc încă spor
tivi fruntași care nu și-au achitat co
tizațiile de multă vreme? Este 
bine, de aceea, că în prevederile capi
tolului H ail Proiectului de statut s-a 
arătat că „membrii care fără motive 
întemeiate nu au plătit cotizația de 
membru timp de 6 luni de. zile, pa

reflectă 
membru 

sportivă,

siir.tr


0 carte în care se vor mai scrie multe 
și glorioase pagini...

Scrisoare din UI. Chineză

Sp ortul la Institutul Politehnic din Șanfiai
„U.R.S.S. — așa cum este“, astfel 

sc intitulează interesanta carte de popu
larizare editată recent de Editura de 
Stat pentru literatura politică din Mos
cova. Lucrarea, un splendid album ilu
strat, nu este doar o simplă consecuție 
dc cifre și de fapte. Folosind metode 
artistice, statisticile și comparațiile, au
torii au reușit să redea grăitor și stră
lucitor minunatele realizări pe care po
porul sovietic le-a obținut sub condu
cerea Partidului Comunist în anii pu
terii sovietice.

Parcurgînd cele șapte capitole ale 
cărții, cititorul vede lesne cum era și 
cum a devenit Uniunea Sovietică în zi
lele noastre. Povestirea începe la 25 
octombrie 1917, cînd clasa muncitoare 
din Rusia — sub conducerea partidului 
comunist, avînd în frunte pe marele 
Lenin — a înfăptuit primul stat socia
list din lume. Cititorul face cunoștință 
în continuare cu geografia economică 
și politică a marii țări, cu orînduirea 
sa de stat, cu activitatea organizațiilor 
obștești și a oamenilor sovietici.

Autorii au folosit cu multă măiestrie 
comparațiile. Se arată astfet că, „cu 
cărbunele scos în 1957 în U.R.S.S., 
poate fi încălzită pînă la 70 de grade 
o întindere de apă adîncă de un me
tru și de suprafața Mării de Azov", 
Sau că „în 1950 Uniunea Sovietic» a 
ocupat primul loc în Europa și al doilea 
în lume după cantitatea de energie e- 
lectrică produsă. Jn 1957 în U.R.S.S. 
s-a produs energie electrică de 100 
ori mai mult decît în 1913“.

Un vast capitol a fost acordat dez
voltării vertiginoase pe care, a cunoscut-o 
sportul sovietic. Și aici sînt prezentate 
fapte grăitoare care arată cum într-un 
termen nemaivăzut de scurt Uniunea 
Sovietică a devenit prima putere spor
tivă a lumii.

Iată cîteva dintre ele :
22 milioane sportivi în comparație 

cu... 50.000 cîți existau în Rusia prere-

Medalia Comemorativă 
a sportivilor sovietici

Biroul de organizare al Uniunii 
Asociațiilor și Organizațiilor Spor
tive din U.R.S.S. a inițiat o Medalie 
Comemorativă cu care vor fi răsplă
tiți sporiivii pentru performanțe deo
sebite obținute în probele de atle
tism și natație. Medalia Comemora-, 
tivă o vor primi primii trei sportivi 
care vor îndeplini următoarele norme:

ATLETISM. Bărbați: 100 m. 10,2 
see., 200 m. (cu turnantă) 20,5 sec., 
400 ni. 45,2 sec., 800 m. 1:45,0, 1500 
m. 3:38,0, 5000 m. 13:35,0, 10.000 m. 
28:30,0, 110 mg. 13,5 sec., 400 mg. 
40,5 sec., 3.000 m. obstacole 8:30,0; 
fungime 8 m., înălțime 2,16 m.,

tBr:
voluționară; peste 90 de performanțe 
obținute de sportivii sbvietici în 1957 
întrec recordurile mondiale oficiale.

La dispoziția sportivilor sovietici se 
află 1659 mari stadioane, 27.600 tere
nuri de fotbal, peste 200.000 terenuri 
de volei și baschet. Mai bine de 150 
institute și școli tehnice dau anual 
13.000 specialiști și antrenori mișcării 
de cultură fizică.

In U.R.S.S. există 1031 școli sportive 
de copii și 193 pentru tineret, în care 
învață peste 300.000 tineri sportivi.

Numai in ultimii trei ani 7 milioane 
de oameni sovietici au trecut normele 
complexului G.T.O.

Sportul sovietic este sportul milioa
nelor. In U.R.S.S. sînt 3.600.000 atleți, 
2.700.000 voleibaliști, 2.500.000 schiori, 
peste 1.600.000 Jucători de șah, mai 
bine de 1.200.000 fotbaliști.

In ultimii 10 ani sportivii sovietici au 
stabilit 3512 recorduri unionale, dintre 
care 590 întrec recordurile mondiale. 
La începutul anului 1959 sportivii so
vietici dețineau mai bine de o treime din 
recordurile mondiale oficial înregistrate.

Cartea se încheie cuț capitolul „Ziua 
de mîine a patriei". Un capitol în care 
se vorbește despre grandioasele per
spective ale planului de 7 ani, despre 
uriașul nivel pe care-I va atinge Uni
unea Sovietica in anul 1965. Pe ultima 
pagină se anunță că la 2 ianuarie 1959 
Uniunea Sovietică a lansat prima ra
chetă cosmică în direcția lunii.

Racheta, deschizătoarea erei călători
ilor interplantare, reprezintă finalult cei 
mai convingător pentru marile reali
zări ale socialismului. Și totuși, cartea 
rămîne neterminată, rămîne deschisă, 
pentru noile victorii și realizări 
ale poporului sovietic. Iar povestitorului 
îi este aproape imposibil să meargă în 
pas cu ele. Atît sînt de uimitoare, atît 
de numeroase, atît de uriașe...

triplu salt 16,70 m., prăjină 4,70 m., 
greutate 18,30 m., disc 58 m., suliță 
86 m., decatlon 8.000 puncte. Femei : 
100 m. 11,2 sec., 200 m. 23,0 sec., 
400 m. 53,0 cec., 800 m. 2:02,2, 80 mg.
10.5 sec., lungime 6,40 m., înălțime 
1,82 m., greutate 17 m„ disc 57,50 m., 
suliță 58 m., pentatlon 5000 puncte.

ÎNOT. Bărbați: stil liber: 100 m.
55.5 sec., 400 m. 4:28,0, 1500 m.
18:00,2, 100 m. spate 1:02,5, 200 m. 
bras 2:37,5, 200 m. fluture 2:21,0. 
Femei: 100 m. liber 1:2,0, 400 m. 
liber 5:01,1, 100 m. spate 1:12,0, 200 
rn. bras 2:52,0, 100 m. fluture 1:10,5.

Vizitasem la Canton Universitatea 
„Sun Yat-sen" și făbttsem, în treacăt, 
cunoștință cu activitatea sportivă a 
studenților chinezi. Rămăsesem plăcut 
impresionat de zecile de terenuri spor
tive presărate pe toată suprafața de 
un milion de metri pătrați a parcului 
în care se află cele 9 facultăți, că
minele studenților și profesorilor, arun
casem o privire fugară in sala de 
sporturi din mijlocul acestei cetăți uni
versitare. avînd totuși timp să admir 
utilajul bogat și modern, mă întilnisem 
pe aleile parcului cu un grup masiv 

Studenții Institutului Politehnic din
de tineri și tinere care se îndreptau — 
lucru ușor de ghicit după echipament 
și ...arme — spre poligonul de tir...

l)ar, o părere completă nu-mi for
masem despre sportul în universitățile 
din R.P. Chineză.... Așa incit am pri
mit cu bucurie invitația Iul Ke-Chu-kan, 
șeful catedrei de educație fizică de ia 
Institutul Politehnic din Șanhai de a 
vizita „terenul" său de activitate.

*

I.a Institutul Politehnic din Șanhai 
învățau înainte de 1949 numai 17(4) 
de studenți. Azi, numărul celor ce în
vață pentru a deveni constructori de 
vase, specialiști in electricitate, con
structori de mașini și elevatoare, in
gineri metalurgiști sau radio-tehm'ci- 
eni este de peste 6.000. Activitatea lor 
profesională este strins împletită cu 
cea sportivă.

— „Facem sport pe două fronturi" — 
îmi spune Pan Tsu-feh, vicepreședinte 
al Comitetului de educație fizica al 
Institutului, organ care funcționează 
pe lingă conducerea Institutului și care 
înglobează pe toți profesorii de spe
cialitate. „Activitatea noastră se des-

Șanhai fac antrenamente la inele.
prin cele 8 sub-asociații din fiecare 
facultate. Fiecare facultate are echipe 
sportive proprii, care se întrec regulat 
în campionate inter-ani, inter-facultăți 
etc. Activitatea asociației studențești 
este coordonată de Comitetul de edu
cație fizică al Institutului."

★

1958. An de cotitură în sportut chi
nez. In universități ecoul acestei co
tituri se simte deosebit de puternic. 
Obiectivul central: sportul de masă.

S-au încadrat studenții Inst. Politeh
nic din Șanhai pe acest drum 7 Cifrele 
ne răspund: da I Pentru că, în anul 
trecut, 4521 de studenți au primit in
signa G.M.A. gradul I, ceea ce în
seamnă un procentaj de peste 75% ! 
In același an, 3585 de studenți au pri
mit și insigna de gradul II! Iar la 
concursul de maraton organizat de In
stitut au participat 300 de studenți. 
Este semnificativ să arăt că 100 din 
acești studenți au terminat traseul ca 
un timp care le asigura categoria a 
II-a de calificare, iar doi (Chu Ruo- 
sian și Chan Wen-han) au realizat 2

fășoară în cadrul orelor de curs și în 
cadrul asociației sportive a studenților, 
înainte de 1958, educația fizică se fă
cea numai în anii I și II. De anul 
trecut însă, ea a devenit materie, de 
curs, pentru toți anii, fiecare student 
al Institutului avînd acum 6 orc pe 
săptămînă (cîte 45 de minute ora) de 
educație fizică. Practic însă aceste 6 
ore se țin în trei ședințe săptăinînale, 
de cîte 9) minute fiecare.

Asociația sportivă a studenților cu
prinde pe toți studenții, cu excepția 
celor bolnavi, și își duce activitatea

ore și 47 minute, (record chinez la 
vremea aceea t).

In condițiile unui sport de mase 
bine consolidat, performerii apar ușor, 
firesc. Nu e greu de loc pentru Insti
tutul Politehnic din Șanhai să, parti
cipe cu 25 de echipe sportive la < ',<?- 
rite campionate universitare, orășenești 
sau republicane, cînd fiecare student e 
un iubitor și un practicant al sportu
lui. Și nici ntt-i de mirare că Institutul 
e campion universitar al orașului fia 
Șanhai sînt peste 20 de Institute si 
școli superioarei) la volei, baschet, 
tenis de masă, basseball (masculin) si 
pe locul secund la baschet si volei 
(feminin).

Am vizitat și bazele Institutul'./.
Atenția mi-a fost atrasă mai întîi 

de sală. Și nu pentru dimensiunile ei 
sau pentru aparatajul bogat, ci pentru 
o caracteristică specială: pista sus
pendată de alergare! De jur im pre și
rul sălii, cam așa cum sînt balcoanele 
laterale ale sălii „Dinamo" București 
se află o pistă de parchet, de 80 de 
metri, cu două culoare. In timp ce ne 
podea se joacă baschet, pe pista sus
pendată atleții aleargă.

Dar Institutul mai are și alte baze 
sportive: un bazin de înot acoperit 
(33 metri), o bază nautică la Huan-Po, 
terenuri de baschet, volei, tenis în in
cinta Institutului și terenuri mari la 
sediul uneia din facultățile sale, adotă 
mai în marginea orașului.

— „Simțim în toate împrejurările bi
nefacerile practicării sportului" — îmi 
spunea un student, specialist în con
strucția de mașini navale, cu care am 
stat de vorbă pe marginea unui teren 
de baschet.

Și mi-a adus după puțin timp un 
număr din ziarul „Jiefang ri-bao“ din 
care mi-a tradus un articol ■-’■e 
vi-l voi reda pe scurt:

„Asia vară 3.200 de studenti au ple
cat în marș, dimineața la ora 5, la 
țară, pentru a ajuta la munca timpu
lui, la culesul recoltei. Distanța pe 
care o aveau de parcurs era de 50—60 
de km. Pe la jumătatea drumului, i-a 
apucat o ploaie puternică; drumul a 
fost desfundat, înaintarea se făcea 
foarte greu, iar ranițele pe care le 
purtau în spate nu erau... floare la 
ureche 1 Cu toate acestea, toți cei ple
cați au ajuns la țintă în aceeași 
seară. Desigur, unii mai de vreme, 
alții ceva mai tirziu. Dar toți t"

— „Pentru că facem sport temeinic" 
și-a încheiat tînărul viitor inginer tra
ducerea...

Și, parcă pentru a nu se desminți, 
după ce mi-a strins mina și mi-a spus 
că nu va lipsi după amiază de la me
ciul C.C.A.-ului, a intrai pe teren, a 
luat mingea și a început să facă dri
blinguri și să arunce la coș...

RADU URZICEANU

baza kotăririi adunării generale a 
asociației sau a clubului sportiv res
pectiv, încetează de a mai fi mem
bru al U.C.F.S.".

Mișcarea noastră sportivă nu poate 
conta pe im membru care nu se achi
tă de o cerință atît de elementară, 
care neglijează să-și îndeplinească o 
obligativitate atît de simplă.

O înaltă îndatorire a membrilor 
U.C.F.S. este aceea de a-și îmbună
tăți necontenit pregătirea fizică. A- 
ceastă cerință este foarte importantă 
pentru membrii U.C.F.S.. dzoarece cul
tura fizică, ca parte integrantă a cili 
furii socialiste — așa cum sublinia 
Hotărîrea Partidului și Guvernului din 
2 iulie 1957 — „constituie tin impoe 
fant mijloc de întărire a sănătății oa
menilor muncii, de creștere a unei ge
nerații viguroase capabile să îndeipîi 
«cască în bune condițiuni mărețele 
sarcini de construire a socialismu
lui".

Membrii noștri sînt de asemenea 
datori să-și ridice nivelul ideologic și 
politic, să aibă o atitudine corectă în 
societate, să arate în toate împreju
rările că sînt educați în spiritul mo
ralei comuniste, al patriotismului so
cialist și internaționalismului proletar.

Imensa majoritate a sportivilor noș
tri dovedesc din plin acest lucru atît 
pe terenurile de sport cit și în viața 
de toate zilele. Muncitoarea Elena Bă- 
căoanu, recordmană mondială la pa
rașutism. Ion Corneanu, deputat in 
sfatul popular, antrenor federal. Du
mitru Macri, student la institutul de 
Căi Ferate — jucător de fotbal, și ca 
ei alte și alte zeci de mii de sportivi 
sînt exemple în muncă, la învățătură 

și pe terenurile de sport. Ei mun
cesc neîncetat pentru ridicarea nive
lului lor politic și ideologic, consi- 
derjnd — și aceasta pe bună drep
tate — că socialismul se construiește 
cu oameni capabili, bine orientați în 
toate problemele contemporaneității. 
Ridicarea continuă a pregătirii po- 
litico-ideologice constituie deci una 
din îndatoririle cele mai impor
tante ale membrilor U.C.F.S. Ea 
este una din condițiile esențiale oare 
ne ajută pe noi sportivii și activiștii 
U.C.F.S. să vedem politica justă a 
Partidului, să înțelegem clar scopul 
luptei ce o duc comuniștii ca luptători 
de frunte ai construcției socialiste. 
Construirea socialismului, in același 
timp dezvoltarea și întărirea mișcării 
noastre sportive nu se fac neted, 
fără greutăți. Pentru a alege drumul 
drept, pentru a deosebi ceea ce este 
just de ceea ce este nejust, pentru 
a putea înlătura piedicile și greutățile 
din cale, se cere să mergem cu ochii 
deschiși. Or, acest lucru nu se poate 
asigura decît ridieîndu-ne nivelul po
litic și ideologic, însușindu-ne învăță
tura marxist-leninistă, busola sigură 
care orientează masele de oameni ai 
muncii în activitatea lor practică.

O altă îndatorire importantă prevă
zută în Proiectul de statut se referă 
la faptul că membrii U.C.F.S. sînt 
datori „să dezvăluie lipsurile și nea
junsurile constatate în activitatea a- 
sociației sau clubului, să facă propu
neri și să lupte pentru lichidarea a- 
cestor tinsuri". Prevederea resoeztivă 
dă posibilitate membrilor U.C.F.S. să 
se simtă pe deplin stăpîni în mișca
rea sportivă, să participe cu simț de 
răspundere și cifraj la înlăturarea 
greutăților din muncă, la întărirea 

■, Vt<-; 

activității organizației sportive din 
care face parte. Fiecare membru 
U.C.F.S. este obligaț să folosească 
din plin arma criticii și autocriticii, 
să stimuleze în toate ocaziile desfă
șurarea criticii de jos. Procedîndu-se 
în felul acesta, nu se va putea trece 
cu ușurință pe lingă diferite neajun
suri, fenomene de delăsare în muncă, 
indisciplină, călcarea unor sarcini sta
tutare.

Dacă jucătorii de hochei Ștefan Va- 
radi, Ludovic Csaka (Progresul Gheor- 
ghieni), dacă patinatoarea Eva Far- 
caș, ar fi fost criticați la timp în le
gătură ou unele abateri pe care a- 
ceștîa le-au comis în activitatea spor
tivă, dacă nu s-ar fi trecut cu indi- 
îerență peste unele atitudini de în- 
gîmfare, aroganță, ambiți? ale aces
tora — stări de spirit străine mora
lei noastre comuniste — respectivii 
sportivi n-ar fi ajuns să săvîrșească 
unele abateri grave care contravin 
calității de membru al U.C.F.S. Par
tidul ne învață că trebuie să îndrep
tăm cu tărie focul criticii împotriva 
tuturor relelor care împiedică mersul 
nostru înainte, împotriva rămășițelor 
mentalității burgheze, ca întotdeauna 
critica să fie orientată astfel incit să 
lovească drept la țintă, să fie princi
pială și să ajute la îmbunătățirea lu
crurilor. Sportivii vizați mai sus dove
desc prin atitudinile lor, că sînt cer
tați cu critica, că în cadrul cluburilor 
lor se duce o slabă muncă de educa
ție cmmmistă.

Din îndatoririle membrilor U.C.F.S. 
se desprinde ca un fir roșu pa
ragraful „d“ cane subliniază că în 
cadrul mișcării sportive fiecare spor
tiv si activist sportiv este dator să 
„participe activ la munca și lupta 

poporului nostru pentru construirea 
socialismului, pentru întărirea conti
nuă a regimului democrat-popular, 
pentru pace". Acest paragraf subli
niază una din datorii!» de frunte ale 
membrilor U.C.F.S. față de patrie și 
de partid, față de cuceririle revolu
ționare ale poporului! Mii și mii sînt 
exemplele de devotament față de cau
za construcției socialiste pe care le 
dau membrii U.C.F.S. în toate dome
niile de activitate, laită. de pildă, 
mecanicul de locomotivă Pavel Cu
cernic din asociația sportivă a depou
lui București-cătători este lună de 
lună fruntaș în producție. Trenurile 
remorcate de acesta circulă întotdea
una conform graficului și în cele mai 
depline condiții de siguranță. Labo
ranta ileana Ștefănescu, jucătoare de 
volei, lucrează în cadrul întreprinde
rii metailo-chimice „Sofex" unde este 
mult apreciată, Niculae Ștefan, șeful 
unei brigăzi din secția 2 reparații de 
la uzinele „Semănătoarea" — căpi
tanul echipei de fotbal, este un har
nic inovator. Invențiile realizate de 
acesta în producție au contribuit la 
reducerea prețului de cost, la reali
zarea unor importante economii.

Sportivii noștri sînt pe deplin con
știent! de importanța sarcinilor tra
sate de Plenara C.C. al P.M.R. din 
26—28 noiembrie 1958 privind dezvol
tarea economiei naționale și transfor
marea patriei noastre într-o țară in
dustrială înaintată. De aceea. în imen
sa majoritate, masele de membri ai 
U.C.F.S. participă cu elan patriotic 
la traducerea în viață a sarcinilor 
de partid. Sportivii consideră că a 
participa activ la construirea socia
lismului, a nu precupeți mei un efort 
în această direcție, înseamnă o dato

rie de zi cu zi a fiecăruia dintre ei.
Prevederile Proiectului de statut 

privind îndatoririle membrilor U.C.F.S. 
stabilesc că aceștia mai au obligativi
tatea de a populariza cultura fizică 
în rîndul maselor largi populare, de 
a atrage în mișcarea sportivă noi 
membri. De asemenea, membrii 
U.C.F.S. sînt obligați să respecte și 
să păstreze în bune' condițiuni bunu
rile asociațiilor sportive sau ale clu
bului sportiv. Mai sînt destule cazuri 
cînd această cerință statutară nu este 
îndeplinită, cînd unii membri U.C.F.S. 
manifestă nepăsare față de bunurile 
obșești, față de echipamentul și ma
terialele cu care sînt înzestrate aso
ciațiile sau cluburile respective, dis- 
trugînd sau deteriorind prin neglijen
ță anumite lucruri. Asemenea atitu
dini reflectă nu numai lipsă de edu
cație. ci și lipsă de dragoste sî 
respect față de munca și eforturile 
oamenilor muncii.

Respectarea îndatoririlor membrilor 
U.C.F.S. prevăzute în Proiectul de 
statut joacă - un rol însemnat în 
educarea morală și cetățenească a 
maselor noastre de sportivi, în crea
rea în rindul lor a unei opinii sănă
toase privind continua întărire a 
culturii fizice și sportului ca o 
parte integrantă ,a culturii socialiste, 
ca un mijloc important în realizarea 
unei munci dc o înaltă productivi
tate, de întărire a sănătății oame
nilor muncii, de folosire atractivă, plă
cută și utilă a timpului liber.

V. GRAD1NARU



Astâ-seară, în sala Floreasca,

C. C. A. — Honved Budapesta în 
„Cupei campionilor europeni" la

In deschidere un meci decisiv din campionatul 
Oii mpia-Constructorul

misiune foarte grea în fața unor ad
versari atît de valoroși. Dacă este 
greu de presupus că jucătorii romîni 
ar putea recupera marele handicap de 
34 puncte cu cît iau „startul" acum, 
totuși sîntem convinși că ei vor des
fășura un joc de calitate, că vor de
pune toate străduințele pentru obți
nerea unui rezultat cît mai bun

★

Meciul C.C.A.—Honved va f 
cedat de două întreceri din campio
natul republican de baschet. La ora 
17, Cetatea Bucur—Metalul ” ’ " 
(m), iar la ora 18,30 Olimpia—Con
structorul (f). întrecerea feminină este 
așteptată cu mult interes deoarece ea 
poate fi decisivă pentru primul loc 
în clasament și eventual pentru titlul 
de campioană.

cadrai 
baschet

feminin:

Hocheiul sovietic înaintea 
campionatului mondial

Iubitorii baschetului din Capitală 
vor urmări, desigur, în număr mare, 
astă seară de la ora 20, în sala Flo- 
reasca, interesanta partidă de baschet 
dintre C.C.A. și Honved Budapesta 
din cadrul returului etapei a doua a 
„Cupei campionilor europeni". Amin
tim că în primul meci desfășurat acum 
trei săptămini la Budapesta, baschet- 
baliștii noștri (după ce învinseseră pe 
Humboldt Universitât Berlin cu 81-59 
și 66-65) au cedat la diferență mare 
de scor : 52-86.

Honved, campioană a țării vecine 
în ultimii trei ani, se confundă cu 
naționala. masculină a R. P. Ungare, 
campioană europeană în 1955 și cla
sată pe locul secund — după U.R.S.S. 
— anul trecut, în „Trofeu! Mairano". 
Cinci dintre jucătorii formației care ne 
vizitează acum au fost și sînt elemen
te de bază ale reprezentativei maghia
re. Este vorba de experimentatul corn 
ducător de joc Greminger, cel mai 
vechi internațional, nivoții Simon șț 
Bencze, excelenți realizatori, Banhegyi 
și Czinkan, reputați în aruncările de 
la semidistanță.

Desigur, că echipa noastră are o

fi pre-

M.I.G.

ani,Folbert (1,77 m — 29 
echipei), Nedeff (1,85

28), Niculescu
27),' Ncdelea (1,92 — 24),

23), Testiban (1,83

de șah de la Si- 
o defecțiune prin 

concurs a maestreî

Turneul feminin 
naia a mai suferit 
retragerea din 
Elisabeta Polihroniade.

O formă excelentă, manifestă Ale
xandra Nicolau. După remizele cu 
Ududec și Desmireanu, ea a cîștigat 
la Sigalas și Perevosnic instalîndu-se 
în fruntea clasamentului. Neînvinsă 
continuă să fie și Natalia Iliescu, 
care în rundele următoare (după vic
toria la Zamfirescu) a remizat cu 
U Judec, Desmireanu și Sigalas. Mar
gareta Teodorescu a pierdut în runda 
a II l-a la Sigalas, dar în runda ur
mătoare a cîștigat la Perevosnic. 
Partidele Zamfirescu-Ududec, Zamfi- 
rescu-Desmireanu și Ududec-Desmi- 
reanu au fost remize.

Astfel, după cinci runde, conduce 
în clasament Alexandra Nicolau cu 
3 puncte din 4 partide. Urmează Na
talia Iliescu, cu 2'/2 p. din 4 partide. 
Margareta Teodorescu cu 2 p. din 3 
partide, Elena Ududec și Maria Des
mireanu 2 puncte din. 4 partide, Ele
na Sigalas l'/2 p. din 4 partide. Sil
via Zamfirescu și Margareta Perevos
nic I p. din 3 partide.

V. ZBARCEA
corespondent

Comitetul de atribuire a Premiilor 
Lenin în domeniul științei și tehnicii 
dc pe lingă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. a dat publicității lista lucră
rilor admise să ia parte la concursul 
pentru Premiile Lenin pe anul 1959.

In domeniul științei au fost admise 
20 de lucrări, iar în domeniul tehni
cii 18 lucrări printre care se află și 
„Crearea complexului de amenajări

Se reia campionatul 
de fotbal al R. P. Ungare

După o pauză de peste două luni, 
se reia campionatul de fotbal al R.P. 
Ungare. O partidă dificilă va avea de 
susținut M.T.K. la Tatabanya. Iată 
celelalte partide: Salgotarjan — 
Ujpesti Dozsa, Gydr — Csepel, pe
rene varos — Szombathely, Diosgyor 
— Dorog, Vasutas —Honved și Va- 
sas — Miskolc.

înaintea începerii returului clasa
mentul campionatului este următorul:

1. M.T.K.
2. Vasas
3. Osopel
4. U. Dozsa
5. Szombathely
6. Honved Bp.
7. Tatabanya
3. Ferencv-arOiS
9. Salgotarjan 

110. Vasutas
11. Diosgyor
12. Dorog
13. Miskolc
14. Gydr

13
13
13
13
13
13

4 32:15 16
3 27:17 16
3 18:19 15
4 19:13 14
5 20:18 

22:24 
18:18 
10:22
13:13

C.C.A.: 
căpitanul
28) , Fodor (1,85
(1,78 ■■
Dinescu (1,95
— 27), Cimpoiaș (1,75 — 22). Media 
vîrstei; 26 ani. Media înălțimii: 1,83,7 
m. Antrenor: Constantin Herold.

HONVED: Greminger (1,80 m, — 
29 ani, căpitanul echipei), Simon (1,94
— 29), Bencze (1,98 — 24), Ban- 
hegyi (1,90 — 27), Czinkan (1,90 —
29) , Balogh (1,79 — 29), Somogyi 
(1,70 — 29) Portos (1,80 — 24), 
Vamos (1,89 — 23), Kozocsa (1,75 — 
18), Temesvari (1,90 — 24), Judik 
(1,83 — 29). Atedia vîrstei: 26 ani. 
Media înălțimii: 1.84,5 m. Antrenor: 
Janos Pader.

Arbitri : Temkov (R.P.B.) și Uberal 
(R. Ceh.).

A început competiția feminină internațională 
de tenis de masă de la Russe

RUSSE 27 (prin telefon). Joi au 
început în acest oraș întrecerile femi
nine internaționale de tenis de masă 
organizate în cinstea zilei de 8 mar- 

: lie. Competiția, care este la cea de a 
patra ediție, a reunit reprezentativele 
a șase țări: R.D.G. (Kunz, Bannach, 
Wosche), R. Cehoslovacă (Krupova, 
Raibașova, Krahovska, Rișova), 
Polonă (Szmid, Lida, 
R.P.U. (Kerekeș, Heirich, 
R.P.B. (Ivanova, 
(Pitică, Alexandru. Barasch, 
și selecționata orașului Russe (Ba- 
ianova, Atanasova, Meicova, laneva).

Primul meci al echipei reprezenta
tive a R.P.R. a fost cel susținut îm
potriva formației maghiare. Victoria 
a revenit selecționatei R.P.U. cu sco
rul de 
Heirich 
(R.P.R.) 
(R.P.U.)
2— 1 (19, — 15, 15). In-primiri set 
jucătoarca noastră, deși a fost con
dusă cu 16—9, a rexțȘÎt print-r-un 
frumos efort de voință șă egaleze la 
16. Apoi, a ratat insă bîteva puncte 
la rînd. Kerekeș, Heirich — Geta 
Pitică, Maria Biro 2—t. (— 8, II, 
16). Pitică și Biro au depus eforturi 
vizibile pentru a învinge, dar ad
versarele lor s-au dovejit mai bune. 
In plus Geta Pitică a pierdut cîteva 
puncte prin acțiuni personale. Kere- 
kes — Geta Pitică 2—I (— 16, 17, 
15).

Alte 
Russe
3— 0. 
mut o surprinzătoame 
victorie. Skuratovici a întrecut-o

R.P.
Skuratovici), 

Sorvaș), 
Boiadjeva), R.P.R. 

Biro),

1. Rezultate tehnice:
3.U.) — Geta Pitică 
-2 (20, 19|), Kerekeș
Marfa Alexandru (R.P.R.)

15, 15). Ifl .primiri

rezultate tehnice: R. O- G.—
3—0, R.P. Polonă — R.P.B.

Jucătoarele poloneze au obți- 
dar meritată 

pe

sportive 
Lenin și 
niki din

Complexul sportiv V. I. Lenin este 
unul dintre cele mai mari și mai mo
derne din lume, însumând un splen
did parc pe teritoriul căruia se ridică 
Marea Arenă Centrală cu tribune de 
peste 100.000 locuri, uriașul Pailat al 
Sporturilor — cel mai mare din Eu
ropa — (17.000 locuri). Mica Arenă, 
bazinul de înot, Stadionul copiilor 
precum și nenumărate adte construcții 
și amenajări sportive. In anii urmă
tori baza sportivă de La Lujniki se 
va extinde printr-o serie de noi con
strucții.

a Stadionului Central V. I. 
reconstrucția raionului Luj- 
orașud Moscova

An fost fixate meciurile 
din sferturile de finală 
ale „Cupei 

europeni"
campionilor 
la baschet

a avut loc la Mun- 
sorți pentru sfertu- 
„Cupei campionilor

La 25 februarie 
chen tragerea la 
rile de finală ale 
europeni** la baschet. Iată programul 
meciurilor : Casa Ofițerilor din Riga 
— cu învingătoarea jocului Honved — 
C.C.A. • Anvers (Belgia) — Lech 
Poznan ; S. K. Beograd — cu învin
gătoarea meciului Real Madrid — 
Etoile Charlevilîe (Franța), Akade- 
mik Sofia — cu învingătoarea meciu
lui Simenthat Milan—Gaziera Cairo.

Boiadjeva cu 2—1, Szmid pe IvanoVa 
cu 2—0, iar cupiuil Szmid. Lida a 
cîștigat la perechea Ivanova, Bomd- 
jeiva.eu 2—0. R.P.R. — Russe 3—0: 
Mariana Barasch — Baiamova 2—0, 
Maria Biro — Atanasova 2—0, Ma
ria Alexandru, Mariana Barasch — 
Balanova, Atanasova 2—0. Victorie 
categorică în care reprezentantele 
noastre au manifestat tot timpul o 
superioritate evidentă.

La ora cînd ar« Iot convorbirea 
telefonică începe întâlnirea R.P.R.— 
R.D.G.

Competiția continuă sîmbătă și du
minică numai la proba pe echipe, 
unde se joacă turneu.

In primele zile ale lunii martie, în 
R. Cehoslovacă va începe ediția pe 
anul 1959 a campionatului mondial și 
european de hochei pe gheață.

Cine cîștigă? Ce echipă prezintă ca
nadienii? Care sînt ultimele rezultate 
ale jocurilor de verificare? Cum se 
pregătesc sovieticii? Iată întrebările 
care frămîntă acum pe amatorii de 
hochei pe gheață. In special ultima 
dintre ele... De ce? Foarte simplu: pen
tru că de cînd au participat pentru 
prima oară la campionatul mondial 
(reușind atunci strălucita performanță 
de a-i învinge pe canadieni —socotiți 
„campioni de <lrept“) hocheiștii sovie
tici își dispută primul loc cu repre
zentativa Canadei, fiind considerați 

printre cei mai buni din lume.
Nu de mult, stând de vorbă 

arbitrii sovietici I.
Scelcikov, care 
țara cu ocazia turneului internațional 
de hochei pe gheață, n-am rezistat 
tentației și i-atu rugat să ne spună 
cîte ceva despre hocheiul sovietic.
Pregătiri dintre cele mai minuțioase

Frumoasele rezultate obținute de 
selecționata U.R.S.S., care a întreprins 
nu de mult un turneu în S.U.A., ca 
și rezultatele bune realizate de echi
pele sovietice în compania echipei ca
nadiene Keiovna Packers ce a efectuat 
un turneu îti U.R.S.S., nu constituie 
un motiv de... „auto-liniștire" pentru 
tehnicienii sovietici. După cum au pre
cizat cei doi arbitri, viitoarea ediție a 
campionatului mondial se anunță ex
trem de disputată. Canadienii au re 
nunțat de mult la ideea că participa
rea lor la această competiție poate fi 
privită doar ca „o plimbare de plă
cere" și în consecință au luat măsura 
de a reamatoriza o serie de jucători 
profesioniști care vor întări formația 
ce va reprezenta hocheiul canadian la 
întreceri. Este probabil, de asemenea, 
că americanii, după seria de întrîngeri 
suferite în fața echipei U.R.S.S., să ia 
și ei măsuri. Poate de aceeași natură 
cu „măsurile" canadiene. .

Iahonin și 
ne-au

cu 
V. 

vizitat

Iată motivele pentru care antrena
mentele echipei Uniunii Sovietice se 
desfășoară intens, urmărindu-se în 
special omogenizarea formației și creș
terea pregătirii fizice, pentru ca ea să 
Îioată face față cu succes programu- 
ai încărcat de la viitoarea ediție a 

campionatului mondial, la care s-au 
înscris un număr record de echipe.

O echipă nouă...
Vorbindu-ne despre participarea U- 

niunii Sovietice la apropiatele cam
pionate mondiale, arbitrii /. Iahonin și 
V. Scelcikov au ținut să ne precizeze 
chiar de la început că U.R.S.S. va 
prezenta Ia startul competiției o echipă 
nouă. In cadrul acestei formații vor 
fi probabil promovați o serie de jucă
tori tineri, remarcați cu prilejul jocu
rilor de campionat, cum ar fi: porta
rul Cinov și atacanții Ionov, Dekonskl, 
Iakușev, Nikolski, Groșev ș.a.

— „Nu vă putem spune dacă ei vor 
juca precis îri reprezentativa Uniunii 
Sovietice, însă au intrat în vederile 
selecționerilor pentru alcătuirea lotului 
și sînt supravegheați la antrenamente'**, 
ne-au spus cei doi arbitri sovietici.

Continuînd discuția pe 'această 
temă, am aflat însă că nici — ca să-i 
zicem așa — „vechea" echipă a Uni
unii Sovietice nu este chiar atît de... 
vîrstnică. Alături de jucători ca Pu- 
cikou, Tregubov, Krilov, Gurîșev și, în 
special, Nckolai Solognbou — socotit 
astăzi drept cel mai valoros jucător 
sovietic — în formația Uniunii Sovie
tice care a participat la ultimul cam
pionat mondial, ca și în echipa cars 
a efectuat recentul turneu în S.U.A. 
se află însă acum și jucători tineri 
care' au primit „botezul" disputelor de
cisive. Numele unor jucători ca Ale
xandrov, Pantiuhov, Loktev, Sidorenko, 
toți în vîrstă de 20—21 ani și toți fă- 
cînd parte din echipa T.S.K.M.O. sînt 
cunoscute în momentul de față ntt nu
mai în Uniunea Sovietică ci și pesta 
hotare.

Actualități sportive sovietice
Leyus a cîștigat întrecerile de Iarna 

ale tenismanilor
loc 
ti

Pe 
cova 
iarnă 
nada

O întrecere interesantă a avut 
la Leningrad unde s-au întîlnit 
nerii atleți din orașele Kiev, Riga 
și Leningrad. Au fost înregistrate re
zultate de 
în ordinea
307.5 kg., 
Vișnevski 
(în afară 
Timos enko
437.5 'kg-.

valoare. Iată învingătorii 
caitegoriiilor: Smetankm — 

Medvediev — 337,5 kg.,
— 360 kg., Bogdanovski 
de concurs) — 415 kg.,
— 402,5 kg., Stepanov— 

V. Stovuțki — 440

Homici. fotoreporter

kg.

sei a re- 
c el de a l 
Mozer. In 
6—2. Ur- 

furnizat o

sălile Casei Centrale a 
din Moscova s-a deschis

terenurile acoperite de la Mos- 
au luat sfîrșit întrecerile de 
ale tenismanilor sovietici. In fi- 
probei de simplu bărbați s-au 

caiiifjcat, după cum se știe, Toomas
Leyus și Mihail Mozer, doi reprezen
tanți ai tinerei generații. Primxid are 
17 ani, cel de al doilea 24. Partida 
finală a prilejuit o luptă acerbă în 
care nervii și emotivitatea au avut 
tin citvînt de spus. Primul 
venit lui Leyus cu 6—0. 
doilea cu același scor lui 
setul III Leyus cîștigă cu 
mătoarele două seturi au
întrecere emoționantă. Mozer a ega
lat scorul cîștigînd setul 1V cu 7—5 
dar a pierdut setul decisiv cu 4—6. 
Proba feminină a revenit Lidieî Pre- 
obrajenskaia care a învins-o în trei 
seturi pe Alila Reazanova. -Dublu 
bărbați a fost cîștigat de perechea 
Anisimov—Sivclhin, dublu femei 
Guvirina — Dmitrieva și dublu 
de Dmitrieva — Lihaciov.

Succesele halterofililor

de 
mixt

In cadrul unui concurs de haltere 
organizat de asociația Trud la Iva
novo tînărul A. Gudkov a reușit în 
limitele categoriei semigrea un rezul
tat de 425 kg. cu caire a îndeplinit 
no'rma de maestru.

In 
tâlor
Expoziția Unională de fotografii artis
tice. Vizitatorii pot vedea pe nume
roasele panouri aspecte din viața, 
din munca și din realizările oameni
lor sovietici. Fără îndoială că spor
tul nu a trecut neobservat în lucrările 
fotografilor. Printre fotografiile spor
tive cele mai apreciate (și distinse cu 
diplome) se află două lucrări ale
maestrului emerit al sportului A.
Homici — faimosul portar al repre
zentativei de fotbail a U.R.S.S. La
Expoziția Unională de fotografii ar
tistice Homici expune o fază de gim
nastică ................................ ..
mriment 
care a 
plonjon 
ziitatorii 
batic este executat în cel mai 
•stil al lui... Homici.

Ziariș- 
recent

intitulată „Nota 10“ și un 
dintr-un joc de fotbal în 
surprins

al portarului V. Ivakin. Vi- 
afirmă . că acest sailt ac.ro-

puir

un extraordinar

Echipa de hochei a S.U.A 
învinsa la Praga

Joi s-a desfășurat pe Stadionul de 
Iarnă din Prag,a întâlnirea de hochei 
Pe gheață dintre reprezentativa R. 
Cehoslovacă (care a jucat sub de
numirea orașul ui Praga) și echipa 
S.U.A. Gazdele au confirmat valoa
rea bună pe care o dețin, învîngînd 
echipa S.IJ.A. cu scorul de 8—3 (3—2, 
1—1. 4—0),

In .................. ' ‘
curs 
care

In 
oani 
dat la brutalități caracteristice echi
pelor de hochei nord-americane.

In partea finală a iocitlui, la sco
rnii de 6—3 în favoarea echioei ceho
slovace jucătorul american Wiliams a 
lovit cu pumnul pe Starșy fapt pentru 
care a fost eliminat pe 10 minute.

Și ailți jucători americani au căutat 
că provoace pe componența echipei

crimele două renrize ;ocul a de- 
normal, praghezii fiind aceia 
au avut o ușoară superioritate, 
ultima repriză jucătorii ameri- 

și-au pierdut calmul și s-au de-

gazdă însă aceștia au evitat să se 
angreneze în jocul brutal al oaspeți
lor. Pentru învingători au înscris: 
Irik (3), Stairsy (2), Cerny (2) 
Tikol. Pentru oaspeți: OIsdn (2) 
Bill Cleary.

Cu o zi înainte Spartak Plzen 
dispus de echipa S.U.A. cu 8—7.

★
Scene de acest gen s-au petrecut 

cu cîteva zile mai înainte și la întâl
nirea Finlanda — Ganada terminată 
cu scorul de 3—1 (0—0, 1—0, 2—0) 
în favoarea canadienilor. In repriza 
secundă, cel mai bun fundaș al cana
dienilor Dewsbury a fost eliminat pînă 
la sfîrșitul meciului deoarece a lovit 
pe arbitru. După cum se vede hoche
iștii de peste ocean nu se dezbară de 
năravurile hocheiului profesionist și la 
fiecare apariție în Europa își dau „a- 
rama" pe față.

?t 
Ș'

a

•ir

In încheierea discuției, am rugat pe 
cei doi arbitri sovietici să ne facă un 
pronostic asupra șanselor pe care le 
au principalele favorite la campiona
tul mondial. Iată răspunsul: — „Con
siderăm că patru formații vor lupta 
cu șanse sensibil egale pentru cuceri
rea titlului. Ele sînt Canada, U.R.S.S., 
Cehoslovacia și Suedia. Firește că nu 
sînt excluse surprizele**...

CALIN ANTONESCU

• IN CEL de al treilea meci din 
cadrul turneului pe care-1 întreprinde 
în R. Cehoslovacă, echipa sovietică de 
hochei pe gheață „Traktor” — Celia- 
binsk a jucat cu echipa din Usti. 
Hocheiștii sovietici au obținut victo
ria cu scorul de 7-5 (1-2; 3-3; 3-0).

• CONTINUINDU-ȘI turneul în 
U.R.S.S. echipa cehoslovacă de hochei 
pe gheață Dynamo-Pardubice a ju
cat la Leningrad cu echipa locală 
S.K.V.O. Hocheiștii cehoslovaci au re
purtat victoria cu scorul de 2-1 (1-0; 
0-0; 1-1)

• AZI ȘI MIINE se va desfășura 
în orașul Sverdlovsk cea de a 17-a 
ediție a campionatului mondial femi
nin de patinaj viteză. La concurs vor 
lua parte patinatoare din 11 țări: 
Australia, R. D. Germană, R. P. Un
gară, R. P. Chineză, R. P. D. Col 
reeană, R. P. Polonă, S.U.A.. Fin
landa. R. Cehoslovacă. Suedia și 
U.R.S.S. Printre participante se nu
mără și două foste campioane mon
diale, Evi Huttunen (Finlanda) șî 
Sofia Kondakova (U.R.S.S.), precum 
și campioana mondială de anul tre
cut Inga Artamonova (U.R.S.S.).

• ECHIPA de hochei pe gheață 
Spartak Brno a jucat la Karl Marx 
Stadt cu echipa de tineret a R. D. 
Germane. Victoria a revenit echipei 
cehoslovace cu scorul de 7-4.

• FORAAAȚIA poloneză de fotbal 
Wisla Krakovia a fost întrecută la 
Budapesta de echipa Spărtakus cu 
scorul de 1-0

• ECHIPA de box a R. P. Polona 
a susținut al doilea meci cu repre-' 
zentativa Iugoslaviei. Boxerii polonezi 
au învins cu scorul de 14-6. Dintre 
rezultatele înregistrate se remarcă 
victoria obținută prin k.o. de Guttman 
(R. P. Pol.) asupra lui Palici (Iugo
slavia) și victoria la puncte rea IU 
zată de Lukici (Iug.) în fața lui Dro- 
gosz (Pol.).

® FOTBALIȘTII echipei Legia Var
șovia au jucat la Belgrad cu formația 
Partizan. După ce la pauză echipa 
iugoslavă conducea cu 4-1, meciul s-a 
terminat la egalitate : 5-5.


