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La sfîrșitul săptâmînii, la Predeal

Marea întrecere a celor mai mici schiori • • •

PRIN ASOCIAȚIILE SPORTIVE SĂTEȘTI.,
Se amenajează terenul de fotbal 

prin muncă voluntară
Fotbal: t i echipai „Dunărea Bist-re- 

țu“ (raionul Bâilești) au avut o 
^comportare frumoasă în turul cam
pionatului raiotniail. Apărînd cu ar- 
.doare culorile asociației și efectuind 
cu multă conștiinciozitate pregătirea 
fizică și tehnică ei au obținut succes 
după succes astfel! că la sfîrșitul 
mei părți a competiției se află 
locul I — fără nici o înfrângere, 
renul de fotbail aii asociației n-u 
asigură însă condiții normale de 
fășurare a întâlnirilor. astfel că 
necesare o serie de reamenajări. 
tr-0 ședință de secție fotbaliștii

pri
po 

Te- 
mai 
des- 
sînt 
lu
au 

hotărît să efectueze aceste lucrări prin 
muncă voluntară. In fruntea acestei 
acțiuni se află utemiștii. Au și fost 
executate majoritatea lucrărilor de rea- 
menajare iar 
pionatuikri ele

până
vor

la începerea oatn- 
fi terminate.

al centrelor de— Cum se va desfășura concursul final

Primele noțiuni: copii

organizate de F. R. S. 8. —

vețe, să exerseze, susținind și cdeoa 
concursuri de verificare. Sîmbătă și 
duminică, cei mai talentați vor lua 
varie la concursul final organizat de 
F.R.S B., pe echipe de centre alcătuite 
din cîte 10 concurenți. Sîmbătă se 
vor desfășura probele de fond 
(1500 m pentru fete între 8—11 ani, 
3 km pentru băieți între 8—11 ani, 
2 km pentru fete între 12—16 ani și 
5 km pentru băieți între 12—16 ani), 
’ar duminică va avea loc, tot

Ia coborîre
’ar duminică va 
■'rupe, întrecerea 
norii.

Conoursul final

pe 
cu

ini-Conoursul final al centrelor de ... 
' ere constituie un eveniment de mare 
mportanță pentru schiul din țara 

■<oastră. Cu acest prilej vom ptăca 
urmări pe cei mai valoroși copii și 
tineri schiori care peste puțină vreme 
vor aduce împrospătarea atît de ne- 
"esară schiului rominesc.

Asociație

A. GHIUZA-coresp.

sportivă fruntașă 
pe raion

In urma unei munci rodnice des
fășurate de către consiliul asociației 
sportive „Voința" din “atul Săcăreni, 
(președinte Iosif Marcus) și cu sprijJnul 
permanent al tuturor sportivilor, 
ceasta asociație sportivă din raionul 
Tg. Mureș a reușit să inscrie în 
.. tineri și tinere. Un

remarcat este acela că 
sînt cu cotizația la zi.

U.C.F.S. 148 
fapt demn de 
toți membrii

j-

ION PAU-Ș-coresp.

Se dezvoltă activitatea sportivă

Activitatea sportivă din satele ra- 
iormdihi Beceni (rog. Moești) a luat 
o amploare deosebită. Participarea ti- 
nereUui sătesc la competițiile de 
masă tradiționale, la întrecerile orga-

FOTBAL
• Au fost fixate orașele m dis
putare a jocurilor din cadrul 

Turneului U.E.F.A.

din cartierul Schet (Orașirf Stalin) învață 
ocolirea în pilug

La sfieșitul acestei saptămini Pre
dealul va găzdui unul dintre 
mai importante concursuri de 
din acest sezon. Nu este vorba de un 
concurs internațional și nici de o 
nouă întrecere între fruntașii schiului 
nostru. Spectatorii vor putea urmări 
insă pe cei care peste eițiva ani își 
vor disputa poate titlurile de cam
pioni ai țării sau ne vor reprezenta 
țara în întrecerile internaționale. liste 
vorba de concursul final al centrelor 
de schi organizate de F.R. Schi-Bob. 

, Pentru cei neinițiați vom da cîteua 
amănunte. Centrele de schi organizate 
de F.R.S.B. si-au început activitatea în 

Comisia de organizare a Turneului de(“™ decembrie în 20 din localitățile 
juniori U.E.F.A., care se va <tesfășuria nituite cile fam . Llipem, LOJiea,
în R. P. Bulgaria a stabilit orașele în / Abrud Predeal. Cîmpeni, Sighe’. Valea 
care se vor disputa meciurile, jocurile \Str‘l,nbâ plindafa, Rășinari, Rișnov, 
din grupa B, din care face parte Și e-/„ , . . '■
Chipa R.P.B., vor avea loc astfel: \ Orașul Victoria, Rășinari, Orașul

2S martie: R. p. Romină-'rurcia ia iStalin, Câmpulung Muscel. Cîmpulung 
Dimitrovo, itaila-Anglia la Sofia. C Moldovenesc, Bicaz, Teșita, Sinaia,

27 martie: R. p. Romînă-Gre-eia ia so-J Bușteni si Azuga. In aceste centre au
,u, Turcia-Italia la Bazargic {‘„votat să schieze peste 2.000 de copii

29 martie: Turcla-Angba la Dimitrovo, J 
Itaiia-Grecia l-a stanka Dimitrovo. C sZ tineri, intre 8 și 16 am.

31 martie: R. P. Romînă-Angiia ta \ pani ii la centre si-au insusit 
®azwgic, Turcia-Grecia la Sofia. t , ' ' . ' .

2 aprilie: R. p. Romînă-italia la stan \ supravegherea unor antrenori 
Aa Dimitrovo, Anglia-Grecia la Diml-. J striictori calificați — primele 
trovo. *•

(Agerpres).

cele 
schi

noțiuni 
în schi și apoi ați continuat să

După cuplajul fotbalistic de duminică

NUTE ȘI COMENTARII
Jocurile de duminică, la fel ca 

orice meciuri din această pe
rioadă, au prilejuit multe con 

staturi, și bune și rele, privind sta
diul de pregătire al jucătorilor și e- 
ohipelor. Din numeroasele însemnări 
Săoule duminică, ani reținut cîteva 
asupra cărora vrem să insistăm, deși 
tiflele dintre ele se referă la chestiuni 
de amănunt, dar pe care noi le con
siderăm deosebit de importante în 
progresul jucătorilor noștri. De aceea 
le si adresăm acestora.

★

ai întîi se cuvine să subliniem
— ca tapt pozitiv — pregăti
rea fizică bună a echipelor. Din

acest punct de vedere poate doar 
Progresul se arată mai puțin pusă la 
punct Ia capitolul viteză și detentă, 
în rest, însă, echipele fac față cu suc- 
,ces efortului solicitat în timpul celor 
'90 de minute. In această privință Di
namo și Rapid au dat cea mai bună 
dovadă: au luptat cu multă ardoare 
tot timpul, risipind mult efort, mat 
ales iu liniile de atac. Că acest com
partiment nu a dat însă randament, 
aceasta este altceva și cauza trebuie 
căutată în lipsa de coeziu-ne, de or
donare și coordonare a jocului, în 
.mișcările precipitate ale înaintașilor.

Hotelul „Poiana“ este gata 
să primească turiști și schiori!

1 martie turiștii și schiorii au la dispoziție un nou loc de popas 
Este vorba de elegantul hotel „Poiana" dat tn folosință de către 

. ...................... .Poiana" are o capacitate de 400
a- 
de

De la 
și odihnă. 
O.N.T. (arpăți la Poiana Stalin. Hotelul 
locuri și erte înzestrat cu încălzire centrală, restaurant, cofetărie, bar, 
telier de reparai schiuri, loc pentru păstrarea schiurilor, oferind condiții 
găzduire dintre cele mai bune.

nizate pe plan raional și — în deo
sebi — fa campionatele de casă ale 
asociațiilor sportive a contribuit la 
dezvoltarea activității sportive sătești 
din acest raion. Sportivii din comu
nele Vintilă Vodă, Fundeni Zărneșți 
etc. se întrec în numeroase competiții 
amicale la care asistă foarte muilți 
spectatori.^ Pentru progresul continuu 
al activității sportive sătești consiliuli 
raional U.C.F.S. Beceni a luat hotă
rârea să organizeze oît mai multe în
treceri raionale în care să fie angre
nate reprezentative ale asociațiilor 
sportive sătești, să inițieze întreceri 
sportive care să devină tradiționale 
(la sporturile care se bucură de cea 
mat mare popularitate în rândurile ti
neretului sătesc). să răspândească 
handbalul și baschetul și să organi
zeze primele competiții la aceste dis
cipline, să organizeze utile schimburi 
de experiență între sportivii fruntași 
și sportivii din mediul sătesc. să 
atragă un număr cît mai mare de ti
neri în U.C.F.S. și — implicit — în 
activitatea sportivă etc.

L. POPESCU-coresp.
Duminică sportivă

In comuna Ceamuclia de Sus (ra
ionul Istria) s-a organizat recent ® 
duminică sportivă. Inițiativa s-a bucu
rat de Un real succes. Sala cămiimt- 
Pui oulturail devenise ne+iK-ăpătoare 
pentru cei peste 500 țărani care au 
ținut să participe la această mani
festație sportivă. După prelucrarea 
Proiectului de Statut al U.C.F.t >■ (la 
discuții au participat numeroși tineri) 
au început competițiile. La concursul 
de șah organizat cu acest prilej au 
participat 65 concurenți (cîștigător 
Stere Partega). Apoi au urmat de
monstrații și întreceri ta diferite dis
cipline sportive.

Asociația sportivă din comuna Gea
muri ia de Sus a obținut importante 
succese in cursul anului trecut. Astfel 
desfășurând o intensă și continuă 
muncă de atragere a tineretului în 
U.CJ'.S. consiliul asociației a reușit 
să angreneze 220 membri în U.C.F.S. 
Toți aceștia și-au achitat cotizațiile la 
n. Iu ședința consiliului asociației 
s-au hiat o serie d4 măsuri pentru 
îmbunătățirea și dezvoltarea activității 
sportive.

ST. CONSTANTIN-coresp. :

veni vorba de a- 
dar 

a- 
cel 
cî-
Și

Si pentru că veni voi’„„ d. 
tacuri să consemnăm aici, 

, ca fapt negativ, de data 
ceasta, că a fost compartimentul 
mai slab duminică. Cu excepția 
torva acțiuni mai bine concepute 
dezvoltate, și acestea datorate în mare 
măsură Petrolului, liniile de înaintare 
s-au dovedit deficitare, atît ca omo
genitate, cît și ca finalizare. Este 
compartimentul care duminică a dat 
cele mai multe bătăi de cap. Dacă 
la Dinamo faptul nu apare surprin
zător, pentru că aici nu s-a ajuns 
încă Ia o cristalizare a liniei de îna
intare (duminică, deci cu o săptămînă 
înainte de deschiderea sezonului ofi
ciata mai fost încercată o formulă...), 
în schimb nu ne putem explica altfel 
decît printr-o automulțumire a jucă
torilor, cum a reușit Rapid ca după 
un meci 
Petrolul 
poate fi 
9 zile a
sari puternici și prin lipsa extreme
lor Zaharia și Bădulescu, dar aceasta 
înseamnă că rezervele nu sînt de a- 
ceeași 
greșul 
parte

Partici-

Foto : D. Stănculescu

Vineri încep in sala Dinam*  
fa Capitală

Etapa finală a campionatului 
republican individual do tenis de masi 

și Cupa F. R. T. M.
Sfîrșitul acestei saptămini marcliea- 

ză un eveniment deosebit pentru acti
vitatea coinpetițională internă la te-J 
nis de masă: incepe etapa finală a 
campionatului republican individual.. 
Așa cum s-a mai anunțat, etapa fina
lă cuprinde patru concursuri, fiecare 
avînd un caracter independent. Primul 
din aceste concursuri va avea loc vi
neri, sîmbătă și duminică în sala Di-i 
natno din Capitală. La întreceri voit 
lua parte campionii regionali și jucă4 
tonii de categoria- I și maeștri ai spor
tului. Cu competiția de vineri încep*  
și întrecerea pentru Cupa F.R.T.M. 
care va dura de a lungul celor patru 
cpncursuri ale etapei finale a campio
natului republican individual.

bun să facă unul slab. La 
comportarea sub așteptări 

explioată prin faptul că în 
susținut trei jocuri cu adver-

valoare cu titularii. Iar Ia Pro- 
situația se datorește pe de o 

lipsei de efectiv corespunzător

PETRE GATU 
JACK BERARIU

(Continuare in pag. 5-a)

premiu I de 1500 lei 
premii II a cite 1000 lei

vor acorda următoarele premii în bani:

Concursul nostru „Pentru cea mai bună 
corespondență"

In cinstea celei de a XV-a aniversări a eliberării 
patriei noastre de sub jugul fascist, ziarul „Sportul 
popular" organizează un concurs intitulat „Pentru 
cea mai bună corespondență" pe tema : SPORTUL 
NOU ÎN PATRIA NOASTRA.

Materialele vor trebui să fie inspirate din reali
zările regimului de democrație populară în domeniul 
creării și dezvoltării mișcării sportive, a sportivilor 
patriei noastre, din activitatea asociațiilor și clubu
rilor sportive, a consiliilor U.C.F.S.

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

DRAGI CITITORI Șl COLABORATORI 
Al ZIARULUI NOSTRU,

Scrieți-ne despre amploarea pe care a luat-o sportul 
în anii regimului de democrație populară, despre 
succesele sportivilor din regiunile, orașele sau raioa
nele voastre. Arătați-ne cum muncesc asociațiile și 
cluburile sportive, cum contribuie sportivii din fabrici, 
uzine și șantiere la creșterea productivității muncii 
și la reducerea prețului de cost, cum participă sportivii 
noștri la lupta pentru economii, pentru buna gospo
dărire a avutului obștesc, pentru înfrumusețarea ora
șelor și satelor patriei noastre. Scrieți-ne în mate
rialele voastre despre felul cum asociațiile sportive 
se îngrijesc de educația sportivilor, de sporirea numă
rului de membri, de construirea cu mijloace locale și 
cu ajutorul brigăzilor voluntare de tineret a bazelor

sportive simple etc. Scrieți-ne activitatea spor
tivă în școlile de toate gradele și cele profesionale, 
în institute și în universități. De asemenea, despre 
activitatea sportivă la sate, despre participarea spor
tivilor la transformarea socialistă a agriculturii 
noastre. Arătați însuflețirea cu care sportivii parti
cipă la acțiunile patriotice de muncă voluntară, vor
biți despre tot ceea ce este nou în viața sportivă 
pe plan local.

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

Rugăm ca scrisorile pe care le veți trimite redac
ției ziarului „Sportul popular", București, str. Vasile 

Conta nr. 16, raion LV. Stalin, să poarte pe plic 
mențiunea „PENTRU CONCURS". Acordarea pre
miilor se face după numărul și calitatea materialelor.

Se ' ' ................

î
2

3
0

premii III a cîte 500 lei 
mențiuni a cîte 200 lei.

Concursul a început la 1 martie și se închide Ia 
23 August 1959.

Redacția își rezervă dreptul -să publice din scri
sorile primite, fără să anticipeze rezultatul con
cursului.



Sînt nenumărate asociațiile 
cluburite sportive care au astăzi o 
puternică bază materială — factor 
deosebit de important in ■ 
și desfășurarea unei imense activi
tăți sport've. Magazine asociațiilor 
sportive Flamura roșie Biihuși, 
1LEFOR Tg. Mureș, Grivița Roșie 
București, Uzinele 1 Mai Ploești 
etc. sînt pline cu diferite materiale 
și echipamente sportive pe care le 
folosesc sute și sute de muncitori 
și muncitoare. Bazele sportive ale 
unor asociații cum sint Flamura ro
șie Ariad, Progresul București, Uzi
nele Independența Sibiu și multe al
tele din Cluj, Timișoara, Constanța, 
Iași sau Craiova sint mtndria sporti
vilor respectivi.

Cum au fost realizate toate aceste 
lucruri ? In bună măsură, ele au fost 
făcute din fondurile proprii ale aso
ciațiilor sportive care, an de an și-au 
îmbogățit baza materială. Firește, în 
astfel de asociații există și un mare 
număr de secții pe ramură de sport, 
se desfășoară o bogată și continuă 
activitate oompetiițională. Este o a- 
devărată plăcere să-i asculți, de pil
dă, pe sportivii din comuna Doro- 
banțu, din asociația Poiana Cimpiua, 
de la I C. Frimu-Sinaiă, din asocia
țiile reprezentiad industria ușoară 
din Orașul Stalin etc. povestirsdu-ți 
cum au adunat cu grijă și chibzu
ială han cu ban pentru amenajarea 
unui teren de volei sau baschet, pen
tru cumpărarea unor schiuri sau 
garnituri de șah.

Importanța creșterii continue și 
a folosirii ’ raționale a fon
durilor proprii nu este însă 

înțeleasă așa cum trebuie pretutin
deni. Sînt încă destui activiști spor
tivi care se mtilțumes.: r.a facă, din 
cind in cînd, un concurs și cu acea
sta au terminat (?t) cu treaba lor 
Motivarea este rrtai întotdeauna a- 
ceeas» : N-AVEM FONDURI! AȘ
TEPTAM DE LA CENTRU... Și, în 
aceste condiții, tineretul nu are 
posibilitatea să practice sportul în 
număr mare, unele ramuri sportive 
se dezvoltă anevoios, itiițialtvele se 
pîe.d f ără îndoială, acest ajutor de 
la centru este uneori neapărat nece
sar atunci cînd o acțiune depășește 
posibilitățile existente pe plan io- 
ca1. Dar, de ce se așteaptă aceste 
fonduri pentru orice ? Numai como
ditatea și nepăsarea unor activiști 
sportivi, mentalitatea greșită care 
mai dăinuie ici-colo explică această 
stare de lucruri. Trebuie, ,oare fon
duri de la centru pentru a organiza

concursuri inter-asoclații, neutru a 
confecționa mteva._ alișe etc ? Sem
nifica tiv este faptul că cete triai mul
te dintre asociațiile sportive care 
duc o slabă activitate „din lipsă de 
fonduri" sînt tocmai acele asociații 
în care nu se acordă suficientă a- 
tenție încasării cotizațiilor sportive

Trebuie, de asemenea, amintit și 
faptul că o serie de cluburi sportive 
s-au obișnuit să aștepte subvenții 
pentru organizarea competițiilor (de
plasări ale echipelor care activează 
incampionate etc.) fără să se p:eo- 
cupe citușț de puțin de crearea de 
venituri. Cum poate fi explicat fap
tul că intr-un an de zile clubul Vic
toria din București a realizat doar 
4.000 lei venituri? Creîr;du-și fon
duri aproape neînsemnate, clubul 
sportiv CJF.R. Cluj a cheltuit însă 
fondurile celor cinci asociații ade
rente, Iată doar unele exemple care 
subliniază însă suficient necesitatea 
unei radicale cotituri în munca pen
tru crearea de fonduri proprii.

Se pare că pentru unii activiști 
sportivi această problemă continuă 
să fie neclară. Auz’Hm încă adesea: 
f UM SE POT PROCUR A FONDU
RILE? Răspundem prin cîteva pre
cizări: INCASAREA COTIZAȚIILOR, 
ORGANIZAREA DE COMPETIȚII, 
AMENAJAREA UNOR NOI BAZE 
SPORTIVE CU MIJLOACE LO
CALE CU AJUTORUL BRIGĂZI
LOR ’VOLUNTARE PATRIOTICE 
ETC. Astfel se elimină cheltuieli 
de chirie și se creează posibilitatea 
înființării de noi secții pe ramură 
de sport . Dar, nu numai acestea 
sint posibilitățile de realizare de ve
nituri. Multe asociații și cluburi 
sportive și-au creat importante fon
duri organizind FESTIVALURI PE 
GHEATA, SERBĂRI CULTURAL 
SPORTIVE. CONCURSURI GEN 
„DRUMEȚII VESELI", REUNI
UNI (fără a transforma însă consi
liile asociațiilor sportive în organi
zatori de... baluri) etc. Folosirea din 
plin a resurselor locale este un iz
vor important de realizare a unor 
venituri care pot contribui la dez
voltarea activității sportive. Din 
fonduri proprii trebuie asigurată nu 
numai baza materială (terenuri, e- 
chipament, materiale) ci chiar și 
activitatea competițională din aso
ciații și cluburi. Pentru aceasta este 
însă nevoie ca în toate cluburile și 
asociațiile sportive să existe o mai 
mare preocupare pentru crearea de 
fonduri, pentru folosirea lor judici
oasă.

<;<

Sportivii primesc noile carnete
de membri ai U. C. F. S

luminarea noilor carnete de membru 
al U.C.L.S., începută din luna ianua
rie este intim pituri ă cu multă bucurie 
de către sportivi. Cluburile și asocia
țiile sportive ' privesc vii serio- • 
zii at e acest eveniment și ii dau pretu
tindeni un cadru festiv. Despre adună
rile festive organizate cu acest prilej 
cores ponderii ii noștri ne scriu silnic 
numeroase rinduri, care ilustrează in
teresul acordat de masele de sportivi 
și activiști sportivi luminării noilor 
cafnete.. de membru in U.C.F.S. lată 
cneva spicuiri din ‘scrisorile primite 
din diferite orașe ale țarii.

de vn fru-bucurat
au participat toți

ou acest prilej s-a 
ritos succes. La ea 
membrii U.C.F.S. aparținând asociației 
sportive Silvicultoriil. In aplauzele par- 
ticipanțdor, președintele asociației, 
tov. Vasile Moldoveanu, a înmânat pri
mele carnete elevilor maeștri Alex. 
Brătianu, loan Tonwiagă și loan Soa- 
c.ă, elevi care constituie mândria Cen
trului școlar silvic și ai asociației 
sportive.

AUREL TEICU-coresp.

în primele zile 11.000 au și primit noii® 
carnete. Așa de pildă, tov. Gh. tj-fi? 
gureanu, președintele consiliului orășe
nesc U.C.F.S., a înmînat mai int.'lt îe 
150 de noi carnete membrilor clubul 
sportiv Petrolul. ' ;

FLORIAN ALBU-coresp. ;

TN ORAȘUL PLOEȘTI...
.în momentul de față înmînarea noi- 

LA ASOCIAȚIA SPORTIVA ^°r cai'nete de membru al U.G.F.S. este
SILVIGLT-TORUL TIMIȘOARA.. una d,n importantele probleme ale con

siliului orășenesc U.G.F.S. După in- 
...o dată c.u înmîuârea uoȘor. p^rnete structajul făcut cu consiliile asociații- 

de membrii al U.'G.F.S. s-a ’ făcut și lor sportive, -s-a trecut la înmttvarej 
prelucrarea Proiectului de statut al noilor carnete. Din cei 25.118 membri 
U.G.f-’S. /Xdujiarea festivă organizata , în U.G.F.S. existeuți îfi orașul Ploești, 

.• «te W u.” * * ’I Î'S-» -

LA DEVA...
—îumînarea noilor carnete de membra 
al U.C.F.S. a început de puțină vreme,. 
Asociațiile sportive organizează înmfc 
narea carnetelor într-tm cadru fes tiu, 
sărbătoresc. La asociația sportivă Fla
căra, de pildă, au participat toți spoțt 
tivii, conducători ai întreprinderii, re
prezentanți ai organelor locale 
U.C.F.S. Cu acest prilej a fost organic 
zat și un concurs la care au luat părte 
cele mai bune formații de volei, tțas-i 
diet și tenis de masă.

N. SBUCHEA-corespondent

COȘMARUL 
UNOR BASCHETBALISTE

mai devreme 
tare obosite

...Seara, la hotelul din Oradea, cele 
două prietene nedespărțite Hannelore 
Kraus și Octavia Cucuruz de la Voința 
Orașul Stalin s-au oulcat 
ca de obicei. Se simțeau

Desen de D. Miliâilă
după meciul pe oare-l susținuseră. Cu 
toate acestea, somnul nu le-a prins așa 
de ușor. S-au zvircdilit într-una, și-au 
mai povestit cbte ceva din viață, și-au

amintit de arbitraj și de înfriiigerea 
sujerită, de niște spectatori „nedisci- 
plinați" și...

Pe nesimțite, moș Ene le-a atins 
ploapele. După două ceasuri de somn.

ca

Spartachiada de iarnă a tineretului

HUM0WASE CONCURSURI IN ETAPELE RAIONALE SI ORĂȘENEȘTI
l:na cile una, filele din calendar cad, vestind sfirșitul iernii, vestind 

■rifîrșitul uneia dintre cele mai importante competiții cu caracter de masă: 
Șpartac-hiada de iarnă a tineretului. Săptămîni în șir, mii și mR de tineri 
au luat parte la concursurile din cadrul primei etape (faza pe asociație), 
'iar de curind cei mai buni dintre ei se prezintă la startul ihtreoerilor etapei 
ia II-a (faza raională).
In rindurile ce urmează, corespon

denții noștri ne-au făcut cunoscute une
le rezultate obținute în cadrul etapei 
raionale și orășenești.

• La Sibiu, în Parcul de sub Arini 
s-au disputat întrecerile schiorilor 
fondiști. Au participat schiori din 24 
de asociații sportive. Iată câteva rezul
tate : seniori 10 km.: H. Mayerbrucker 
(Independența)’ juniori 5 km.: G. 
Briiner (Șc. medie nr. 4) ; junioare 3 
km: G.
Senioare 
roșie)

Birthermer (coop. Tîmplarul);
5 km: Stella Sc hm irit (Stewta

ILI6 IO NE SCU
Bistrița, pe pîrtia din dealul 

Blidarului, s-au desfășurat întrecerile 
de schi la care au luat pat te 44 par
ticipant'. Elementul feminin a fost 
foarte slab reprezentat. Lipsă de preo
cupare pentru mobilizarea concuren
ților au dovedit asociațiile sportive 
-Făclia"' și Victoria Bistrița. Pentru 
faza reglonaiă s-au calificat următorii 
sportiyi: D. Filimon, E. Szekely, I. 
irimie (în proba de coborîre) și Gh. 
Berafu, Ghizela Adam (în proba de 
fond). Dintre sportivii asociațiilor să
tești s-au calificat I. Mimteamt, S. To- 
aea, 1. Sut, T. Boitiș și Mariana Na- 
»iță.

• La

in proba de cobarire) și Gh. 
Ghizela Adam (în proba de

O. BERBECARU
• Peste 60 de sportivi calificați din 

Mapa anterioară s-au întrecut la Birlad 
tn cadrul etapei orășenești. La șah au 
participat 24 băieți și 8 fete, iar la 
tenis de masă 35 de concurenți (fete 
și băieți). S-au remarcat: Cornelia 
Caraman, I. Vasile (șah), Cristian Ma- 
vrodin, Maria Salavasfru (tenis de 
masă).

FI.. PANAINTE
• 113 sportivi aparținîud unui număr 

fte 10 asociații sportive s-au întrecut la

Odorhei, în probele de gimnastică, tria
tă și haltere.

IANOȘ și BARTHA BALAZS
• Campionii asociațiilor sportive din 

taiouul Curtea de Argeș .au participat 
de ciirînd la întrecerile de schi. A ieșit 
în evidență buna pregătire a tinerilor 
țărani din c.omana Brăduleț, care au 
reușit de altfel să ocupe locul I la toate 
rele 4 probe rezervate băieților.

EM. STERESCU
® La Brăila, Ia faza orășenească și 

raională s-au prezentat peste 450 tineri 
(băieți și fete). Pentru faza regională 
s-au calificat : Șt. Carabăț, 1-’. Nekel, 
C. Anton, Gh. Greiser (haltere), D. 
Iteicuksc.it,' Angela Tăbărcă (tenis de 
masă), Gh. Badiu, Șt. Desie, 1. Reva, 
M. Pavel, G. Neacșu, Z. Haralanfbie 
țtrîntă) și echipa școlii [irofesionale 
de eeluloză (gimnastică).

I. BALTAG și N. COSTIN ,
• La Oltenița, tinerii au participat 

fu număr record la faza raională. Co
munele Budești, Mînăstirea și Ghirnogi 
s-au dovedit fruntașe în mobilizarea 
tineretului la această competiție. Din
tre asociațiile orășenești s-au eviden
țiat A'ictoria, Alecanizarea și FulgeruL

PETRU IVAN
® La Mediaș, peste 100 de concurenți 

— campioni ai asociațiilor sportive — 
s-an întrecut la șah, triată, haltere, 
gimnastică și tenis de masă. Demnă de 
subliniat a fost comportarea sportivilor 
asociației Spartac, oare au cîștigat 4 
titluri de campioni, precum și a celor 
de la Spicul Seica Mare, care au fost 
prezenți la toate probele. In schimb, 
asociații sportive ca „Record", Gaz 
Metan, Geamul (la oraș) și Victoria 
Copșa Mică, Avînltil Dirlos, Ogorul 
Roșu Ighișul Nou, s-au prezentat sub 
orice critică. DAN V4NTILA

• Comisia raională de organizare 
din orașul Călărași s-a preocupat de 
buna desfășurare a întrecerilor de gim
nastică, haltere, trăită, tenis de masă 
și șah. Datorită măsurilor de pregătire 
și mobilizare a concurenților, întrecerile 
s-au desfășurat la un bun nivel tehnic. 
Pentru etapa regională s-au calificat 
următorii: șah: G. Petrașevschi (Repu
blic^ Ciulnița), Fănica Ene (Fulgerul 
Călărași); haltere : L Vîlcea (Unirea 
Călărași), FI. Frățesau (Fulgerul Călă
rași),, M. Dumitrescu (Partizan Ciul
nița), G. Căprarii (Drum Nou Radu 
Negru); trinta: C. Barghida (Știința 
Călărași), Gh. Tudor (Avfatul Călă
rași), N. Fundățeanu (Drum Nou Radu 
Negru), C. Bratu (înainte Mo- 
delu), C. Căprarii (Drum Nou Radu 
Negru) 1 gimnastică (băieți și fete): 
înfrățirea G.A.C. Ștefan Vodă.

I. NEAGU

jucătoarea Cucuruz a sărit din pat 
arsă. Colega ei de echipă țipa și vo
cifera prin somn, era înădușită și cu 
fața congestionată. „Huooo arbi... 
lluooo nesim... îiiî..." Și din cind in 
cînd căuta cu mina prin pal, strîngînd 
pumnii de parcă ar fi vrut să și-i în
carce cu țarină și să arunce în ochii 
cuma.

— Trczește-te, dragă, ii ztse Cucu
ruz. Ce-i cu tine ?

Dar ți-ai găsit. Hannelore țipa mai 
tare și iși jumulea părul din cap. 
Speriată, partenera sări din pat și vru 
să plece din cameră cu să-și deștepte 
antrenorul.
lui. Ce i-a 
Antrenorul 
prin somn
cîteva crimpeie din bolboroseala 
țeleasă. „Să mi mă înveți tu pe 
baschet, că... Uite, mojicul... Vezi-ți de 
treaba ta, bă... chelie." S-a întors spe
riată în camera ei. Nu știa ce să mai 
creadă. Aci, a găsit-o pe Hannelore 
Kraus continuîndu-și ocara și plîngind. 
A zgHțiit-o puternic și a trezii-o. A în
cercat apoi s-o liniștească.

— Vai, dragă Hannelore, ce urii ai 
făcut. Să-ți dau un pahar cu apă.

Și nici una nici două Hanneiore mai 
trage... o înjurătură. Încă nu se ire-

zise de-a binelea. Colega o mai sen*  
tură o datei și in sfirșit...

— Vai ce coșmar am avut dragă! 
Se făcea că...

— Lasă, nu-mi mai povesti, că mii*  
ne trebuie să ne sculăm cu nrjapten în 
cap.

Peste cameră s-a așternut din nap 
tăcerea. Cele două prietene și-au văztiț 
un timp de somn. Liniștea a fost indii 
din nou tulburată de data aceasta de 
coșmarul Octaviei Cucuruz. Se făcea 
că juca baschet și arbitrul a vămi gre
șit un „dublu", fapt pentru oare 
sancționat-o și i-a cerut mingea. Dis 
ciplinată foc, Cucuruz i-a dat-o. Dar 
oum i-a ddt-o 0 să țină minte arbftrul 
toată viața. I-a zvirlit-o în țață cu pu
tere, incit pe bietul arbitru l-âu podidit 
lacrimile. Nu știu cum insă mingea P 
ricoșat și a lorii-o pe ea in același 
loc. S-a... Iriniii jos și a început să 
plingă cu hohote. Să vină doctorul, 
să vină doctorul, zicea ea, ținindu-se 
cu două degete de nas. Și să se cro
nometreze întreruperea. Afară cu arbi
trul... Afară cu el!

— Taci, draga mea, ce tc-a apucai, 
că nu s-a intimplat rdmic, încerca s-o 
liniștească Hannelore

— Cum nu-i nimic, nu vezi cit mi. 
s-a făcut nasul ?

— Ți se pare, drăguța, ai visat.
Dat ea-i dădea înainie cu pilosul. 

„Ce oameni nepregătiți. De ce nu sînt 
puși arbitri calificați in astfel de me
ciuri ?"

— Da ce ai fu cu meciul, Cucuruzii- 
le, că noi dormim acum, nu jucăm bas
chet.

— Cum nu jucăm, dacă m-a lovii
— Prostuțo, tu nu-ți dai seama că 

din somn? (hide vezi 
vezi echipă, \peota-

Se opri insă in fața ușii 
fost dai să audă a uluit-o 
Gh. Roșu se... certa 
cu cineva. A prins

și el 
doar 
neîn- 
mine

abia te-ai sculat 
tu teren, unde 
tarii ?...

Și după ce a 
din nou. Cind s-au 
plece către gară, încă nu le venea să 
creadă că visul a readus — sub act astă 
formă — aiit de clar faptele petrecute 
in ajun pe terenul de sport. Și-au 
adus aminte din fir-a-păr, in timpul 
coșmarului, iot ceea ce făcuseră in 
meciul jucat cu echipa C. S. <iradea. 
Insulte la adresa arbitrului, vociferări^ 
durități, intr-un cuvint, comportare lip*  
sită de cel mai elementar bun simț mai 
ales pentru o echipă feminină.

Ei, ați văzut fetelor că asemenea 
vise nu sint plăcute ? Dar-mi-te atunci 
and isprăvi ca acestea se petrec în 
văzul lumii pe t ere nul de sport ?

liniștit-o. au adormit 
sculat in zori să

V. G ODE SCU
o corespondență de la

Ilie Ghișa
• La Craiova, peste 85 de conc.urenți 

calificați din faza anterioară s-au pre
zentat Ia startul probelor de schi. In 
proba de 5 km. fond, pe primele Jocuri 
s-au clasat P. Gliiță (asoc.'sp. Beto
nul), N. Diaconescu (Betonul), L. Po
pescu (Știința Comerț), b\. Șchiopii 
(Știința Comerț).

R, SCHULTZ
• La Roman, concursurile din ca

drul fazei raionale aii fost bine orga
nizate. întrecerile, viu disputate, au dat 
cîștig de cauză următorilor: șah: M. 
Briceag, Rodica Filimon. Schi: juni
oare — Felicia Gheorghievici (Ăvîu- 
t;il), juniori: Eduard Ditard (Metalul), 
senioare — Viorica Mihăilescu (Viito
rul), seniori — I. Qhelaru (Lamino
rul). Triată: Grigore Vasilitt (Ener
gia), Mihai Bărculescu (Energia), 
Gh. Gheorghe (Șantierul), 1. Radu 
(Recolta), N. Trișcă (Șantierul). S-au 
mai disputat întreceri la tenis de masă, 
patinaj, haltere și gimnastică.

G. BORODEA

In cîteva rînduri...
Din activitatea asociației sportive „Bere Rahova”

• Tinerii de la asociația sportivă 
„Bere Rahova" desfășoară o vie activi
tate sportivă de masă. Ei au participat 
de ciirind la faza pe asociație a Spar- 
tachiadeî și și-au desemnat campionii 
care se vor întrece în cadrul 
ionale. lală-if Constantin 
(trîntă) și Nicolae Matei
• Asociația sportivă de la „Bere Ra

hova" numără în prezent 304 membri 
U.G.F.S. dintre care 261 sint cu coti
zațiile la zi. In cursul anului 1958, da
torită muncii susținute dusă de fiecare 
membru din consiliul asociației, s-au 
strîns peste 3000 lei cotizații, asociația 
Berc Rahova fiind premiată de consiliul 
raional Nicolae Bălcescu.

® In planul de muncă al clubului 
Victoria, la care este afiliată această 
asociație, se prevede ca în curînd să

etapei ra-
Dumitru 

(haltere).

lie introdusă gimnastica de producției 
și la fabrica Bere Rahova.

• in rlndurile muncitorilor din ar 
ceasiă întreprindere sînt multi sportivi 
fruntași in muncă și in sport. Eugen 
Mihăilă (.lăcătuș mecanic) — ciclist 
fruntaș la clubul Victoria, N. Sudu 
(strungar) — portarul echipei de fotbal 
care activează in campionatul orășe
nesc, Mihai Andrei, Gh. Popică ș.a.

• Toate aceste succese, de care am 
vorbit mai sus, se datoresc activității 
neobosite a tovarășilor Constantin Ra- 
pricll (președinte), Mircea Grigorescu 
(secretar) și Lazăr Sifcevic.i (respom 
săbii financiar al asociației F”"' Rad 
hova).

N. TOKACEK j 
corespondent j



Bilanț rodnic — largi perspective
Pe marginea Rezoluției privind munca sportivă adoptată ia cea de a ll-a 

Conferință națională a U. A. S. R.
Puternică manifestare a dragostei și devotament ul ml profund al studen- 

țimii rulași re față de partid, față de regimul democrat-popular, cea de a 
(l-a Conferință națională a Uniunii Asociațiilor Studenților a prilejuit tot
odată o cuprinzătoare trecere în revistă a principalelor preocupări ale 
vieții studențești din patria noastră Alături de numeroase alte probleme 
și-au găsit loc în dezbaterile Conte rinței și problemele legate de activi
tatea sportivă a studenților. Printre comisiile de lucru ale Conferinței a 
funcționat și o comisie sportivă, în cadrul căreia a fost făcută o amănun
țită analiză a sportului universitar diin țara noastră.

Din carnetul corespondentului

In urma desiășurării lucrărilor co
misiei sportive a celei de a IL-a Con
ferințe naționale a L'.A.S.R. a fost a- 
doptată „Rezoluția privind munca 
sportivă in cadrul Asociațiilor Studen
ților din R.P.R.". Rezoluția subliniază 
succesele de seamă obținute de asocia
țiile studenților în cei doi ani care au 
trecut de la înființarea lor, pe linia 
antrenării maselor de studenți în ac
tivitatea sportivă, a promovării unui 
sistem competitions! corespunzător la 
nivelul institutelor și centrelor univer
sitare. „Rezultatele obținute în mobi
lizarea studenților la acțiunile sporti
ve de masă — se arată în Rezoluție — 
au contribuit la lărgirea bazei de 
masă a sportului din R P.R".

Pentru înfăptuirea sarcinilor im- : 
portante legate de dezvoltarea în con
tinuare a sportului universitar, Re- ; 
zoluția cuprinde o serie de prețioase

Campionaieler 
universitare— 
toată atenția !
Campionatele universitare oonsti- 

tuie, după cum este bine știut, obiec
tivul nr. 1 al activității competițio- 
nalle studențești. Conform calendaru
lui ediției 1958—1959 a campionate
lor, în prezent se desfășoară etapa 
I, pe facilitați și institute, la gim
nastică, volei și baschet (ultimul 
termen: 26 martie). La atletism, pri
ma etapa se va încheia la 26 aprilie.

De ce am reamintit aceste date ? 
Pqr rtra că -eptperiienția desfășurării! 
primului campionat universitar din a- 
cest an, cel de șah, a arătat că nu 
pretutindeni se acordă importanța cu
venită etapei I, etapă de masă, ho- 
tărîtoiare pentru reușita unei aseme
nea competiții.

In ceea ce privește etapa I a 
campionatului universitar de șah se 
pot spune lucruri bune despre ins-ti- 
tjitele din Cluj (1000 participanți), 
Orașul Stalin (500) sau Institutul 
de Construcții București (300 parti- 
oilpanți). l'n total dezinteres față 
de prima etapă s-a manifestat îns’i 
la Universitatea „C. I. Parhon“. unde 
nu au p articipat decît— 19- concurenți. 
O situație cu nimic mai bună s-a 
înregistrat la Institutul de Mine din 
Petroșani, care a trimis concurență 
ou întârziere și fără nici un conducă
tor la finala de la Sinaia. De această 
stare de lucruri se fac vinovați atît 
șeful comisiei sportive a Asociației 
3ktdențu!or, Fr-anciisc Sir-r, cîlt și șe- 
M catedrei de educație fizică dim in- 
ăftiit, T. Silaighi.

M^reu împreună pe terenul de sport, 
studenții romini și maghiari au legat 

trainice prietenii
„^.tineretul nostru studios, fără deosebire de naționalitate, să 
înVețe și să trăiască împreună, să desfășoare laolaltă activita
tea obștească și oultarală."

(din cuvântarea rostită de tovarășul Gheorg-lie Gheorghiu-Dej 
la cea de-a doula Grtofenință națională a U.A.S.R.).

Există la „Casa Universitarilor" din 
(Zltij cîteoa încăperi — situate la 
etajul II — unde activitatea nu can- 
itene.ște din zori și pînă seara tirziu. 
tinde domnește un neîntrerupt ,,du-te- 
pprto". Studenți de la „Babeș" sau 
IM.F. se Iniilinesc aici cu prietenii tor 
âe la „Bolyai", Politehnică sau Agro
nomie. Mai întotdeauna subiectul lor 
preferat de discuție este sportul. Ați 
‘ghicit, desigur: ne oftăm ta sedați 
dlubului sportiv „Știința" Cluj, unul 
'dintre cele mai puternice cluburi spor
tive ale țării.

Aproape că nu există ram'tră de 
‘sport in care Știința Claj să nu aibă 
reprezentanți de categorii superioare. 
'La fotbal., atletism, volei, baschet, 
scrimă, tenis, rugbi, polo, hochei pe 
tghiață și la multe alte discipline, 
‘Studenții clujeni iau parte Ia compe
tițiile republicane, obțittind de cele 
mai multe ori succese remarcabile. 
Dar im lucru la fel de important din ac
tivitatea clubului Știința Cilii este 
faptul că :' aici fac sport împre-

tulul, întreceri cu caracter festiv, 
întâlniri eu tineri muncitori și țărani 
muncitori. Se preconizează de aseme
nea extinderea competițiilor poli-spor- 
tive pe institute, ca de pildă Icefiada, 
Agronomiada, Politehniada și altele. 
Rezoluția cere Asociațiilor Studenților 
să acorde mai multă atenție mobiliză
rii studentelor în activitatea sportivă.

Un capitol al Rezoluției este închi
nat problemelor sportului universitar 
de performanță. Cluburile sportive u- 
niversitare și secțiile fruntașe din 
toate centrele sînt chemate să inten
sifice munca de educare comunistă a 
studenților sportivi, să promoveze cu 
curaj elemente noi, ridicate din masa 
studenților, să întărească controlul a- 
supra procesului de instruire a spor
tivilor în vederea obținerii unor per
formanțe la nivelul condițiilor create.

Sportul, mijloc de cunoaștere și apropiat 
între studenții de pretutindeni

• Congresul de la Pekin și sportul studențesc • Cum s-a transformat 
„UNIVERSIADA" de la Torino în adevărate Jocuri Mondiale Univer
sitare • Crearea unui Consiliu Sportiv Universitar al U.I.S.

recomandări adresate Asociațiilor 
Studenților. Asociațiile sînt chemate, 
să angreneze ’ toți studenții în activi
tatea sportivă de rnasă și să promo
veze elementele cele mai talentate, 
bine pregătite profesional și politic, 
în echipele fruntașe. Se recomandă 
alcătuirea, la începutul fiecărui an u- 
niversitar, a unui calendar care să 
cuprindă competițiile prevăzute în re
gulamentul campionatelor universitare, 
concursuri tradiționale, zile ale spor-

Studente de la Inși. Politehnic din Bu. cure ști in timpul unui exercițiu de 
gimnastică artistică

Membră a Uniunii Internaționale a 
Studenților, U.A.S.R. se străduește in 
permanență — așa cum de altfel a 
reieșit ca claritate și din dezbaterile 
recentei conferințe pe țară — să pro
moveze spiritul de prietenie și colabo
rare intre studenții din toate țările 
lumii. Un tărîm care favorizează a- 
propierea și înțelegerea intre studenții 
din țări cu orinduiri sociale diferite 
este sportul,

„Sportul studențesc Internațional 
joacă un rol important în întărirea și 
dezvoltarea colaborării între studenți“ 
se arată în „Rezoluția asupra spor
tului universitar", adoptată la cel de 
al V-lea Congres al U.I.S. (Pekin, 
4—13 septembrie 1958). Studenții noș- 

it-nă, luptă cu ardoare pentru victoria 
acelorași adori sportive, studenți ro- 
mlni și maghiari. Din echipa de polo 
— bunăoară — fac parte Ion Doleanu 
de la Politetwcii. Cezar Danciu de 
la I.M.F., Radu Meier de la Arte plas
tice și Ștefan Balogh și &. fi st hi 
de la „Bolyai". Cot la cot se antre
nează. iarna și oara, atteții fruntași 
al clubului: Grigore Cojocarii, ab
solvent al universității ,,Babeș", Mă
ritiș Guțtu, tot de ta „Babeș", Ilarie 
Măgdaș de la Politehnică, alături de
G. Apii, Ion Szeketif sau Ion Erdely 
de la „Botrjai". O sirînsă prietenie s-a 
născut In. clipele petrecute împreună 
la sport între halterofilii Rada loj, 
absolvent al. I.M.F., Ovidiu. Țstcneanu 
de la f.M.F. și Fr. Daroczi și Șt. 
Bartijai de la „Bolyai". Asemenea 
exempt? se pot da din triate secțiile 
clitbti'"i. Actim'a‘ea de.s’ășurală în 
comun în cadrul clubului i-a făcut 
pe studenți sportivi romini șf ma
ghiari să se cunoască mai bine, să 
lege prietenii de nezdruncinat. 

tri sprijină cu toată tăria acest punct 
de vedere. Ei sînt gata să-și dea con
tribuția la orice manifestări care ar 
putea duce Ia o mai bună cunoaștere 
și înțelegere între studenții sportivi de 
pretutindeni.

O asemenea manifestare se anunță 
a fi „UNIVERSIADA" de la Torino. 
Congresul de la Pekin a hotărit să 
sprijine această competiție organizată 
de Asociația sportivă a studenților

SCHIORII NOȘTRI 
LA ZAKOPANE 

De cîteva zile, pe pîrfciile de la 
Zakopane se antrenează de zor 

‘ și un numeros grup de schiori 
romîni, printre care C. Iovan, V. 
Cîrstocea, R. Straub, G. Licbhardt, 
N. Barabas, D. Mușat, Elisabcta 
Sfiic.ru și alții. Ei vor reprezenta 
sportul nostru universitar ta ma
rele concurs internațional de schi 
organizat cu prilejul jubileului de 
50 <fe ani al asociației sportive u- 
niversitare poloneze, A.Z.S. Con
cursul începe astăzi și va dura 
pînă la 8 martie.

italieni (C.U.S.I.) și de Uniunea Na
țională a studenților italieni 
(U.N.U.R.I.), și să nu organizeze în 
anul 1959 jocuri internaționale proprii, 
cu condiția ca și F.I.S.U. (federație 
sportidă universitară a unor țări 
apusene) să renunțe la a organiza 
jocuri proprii. In acest fel, „Univer
siada" s-a transformat în adevărate 
locuri Mondiale universitare de vară. 
Ea se va desfășura între 27 august și 
6 septembrie și va cuprinde întreceri 
de atletism, naiație, polo, baschet, 
volei, scrimă și tenis. Cei mat bani 
studenți sportivi din țara noastră vor 
începe curînd pregătirile î.n vederea 
participării la această mare compe
tiție.

Un alt fapt care ilustrează dorința 
U.A.S.R. de a dezvolta legăturile spor
tive Cu alte țări îl constituie partici
parea reprezentanților săi la. prima șe
dință generală a Consilinilui Sportiv 
Universitar al ff.f.S., care se des
fășoară în aceste zile l-a Zakopane 
Corvdtitd va fi organ'll specializat, 
autonom, al U.I.S, care va sprijini 
și coordona activitatea sportivă stu
dențească internațională in conformi
tate cu tradițiile sportive ale U.I.S.

Conferința arbitrilor de fotbal din 
regiunea Cluj

Timp de două ziîe, sala de festivi
tăți a Institutului Politehnic din Oluj 
a găzduit lucrările conferi Ț-i regio
nale a airbjbritor de fo'.’-T, Au luat 
inarte peste 200 de eroii-ri <ii.n toate 
cele 14 raioane a'.e regiunii. Confe
rința a tost deschisă de tov. Ștefan 
Sipoș, președintele colegiului de ar
bitri.’ După instructaj a urmat 
proiectări de diafilme In a doua 
zi a conferinței, tov. Aurel Pop, 
secretarul cofegiuhri regional, a 
da*  cftire raportofui de activitate pe 
anul 1958, în care a fost analizată 
în spirit critic activitatea colegiul',ui 
regional, a cekJr raionale și orășe
nești, comportarea arbitrilor. Raportul 
a subliniat faptul că în sezonul tre
cut s-au remarcat mu'lți arbitri ti
neri.

In cadrul discuțiilor s-a insistat a- 
supra muncii educative ce trebuie dusă 
în rîndtTrile arbitrilor, asupra datoriei 
pe care o au aceștia de a-și ridica 
necontenit nivelul politic și ideologic.

La sfîrșitul celo'r două zile,, arbi
trii au luat parte la un antrenament 
model condus de Adalbert Varga ?i 
Gheorghe Kiss.

RADU FISCH

O secție de box la Bistrița

Pînă de curînd boxul nu s-a bucu
rat de prea rnu-ită popularitate în orașul 
Bistrița, Asociațiile sportive din loca
litate s-au orientat întotdeauna spre 
alte discipline sportive, boxul fiind 
neglijat.

Cil puțin timp în urmă însă, aso
ciația sportivă „Victoria", avirad spri
jinul Consiliului raional U.C.F.S. 
a pus bazele uneî secții de box. Mă
sura înființării acestei secții s-a do
vedit bine venită: chiar de la început 
activează aci 18 tineri și sînt perspec
tive ca numărul lor să sporească. 
Antrenamentele boxerilor sînt eonduse 
da instructorul sportiv Spiridon Man
doe.

...Ziilele trecute, ■ în organizarea a- 
soeiației sportive „Victoria", aproape 
200 spectatori au asistat la o inte
resantă gală dg box. Tinerii Andras 
Szasz, Peter Pop și loan Palfi, au 
dovedit cu acest prilei reale calități 

-pcnJpu box.
OCTAVIAN BERBECARU

„Cupa regiunii Baia Mare" 
Ia baschet

In sal-a sporturilor din Baia 
Mare s-au întilnit în cadrul primei 
ediții a „Cupei regiunii Baia Mare" 
la baschet masculin echipele re
prezentative ale regiunilor Cluj, 

Despre o faptă care nu e chiar 
atît de... măruntă

Faptul pe care îl vom relata mai jos 
s-ar putea să nu pară unora sufi
cient de grav peitfru a justifica rin- 
durtfe de față. Privite mai cu atenție, 
lucrurile apar însă îndeajuns de im
portante pentru a ne da osteneala 
să relatăm și să comentăm o întini- 
plare petrecută nu de mult.

întruna din competițiile republi
cane la ordirrea zilei — campiona
tul tnanculin de baschet — avea să 
se desfășoare o partidă de mare în
semnătate nu atît pentru soarta pri
melor tocuri, cit pentru poziția în 
clasament a celor două echipe. Me
ciul era programat pentru duminică 
dimineața la ora 11. Ei bine. în di
mineața aceleiași zile, la ora 4, un 
jucător de bază al uneia din echipe,

lotului re- 
într-un lo- 

cu pricina se numește 
de ta Rapid.
lucru, cei care au
vor rămi-ne poate sur-

și totodată component al 
publican, se mai affla încă 
cal. Jucătorul 
Eugen Ga nea,

Alftîrad acest 
sistat ta meci 
prinși. Ganea a jucat bine. Atunci în
tâmplarea a 
cele mai 
chipa sa.
ca, credem,

făcut ca el să înscrie 
multe puncte pentru
El însuși ar inver
să ne „demonstreze" cu

acest argument că. indiferent dacă a 
pierdut noaptea dinaintea meciii'ui, 
calitatea jocului său n-a a vist da 
suferit.

E drept, ton'. Ganea, ai jucat bine, 
dar oițe eforturi IN PLUS a trebuit
să depui pentru 3 te meu tine la un 
nivel corespunzător 1 iți itichiipui că 
acest» eforturi nu vor fi piulițe? Via
ța dezord -nată, nopțile pierdute sînt 
un ntar-e dușman al sportivului, și 
acest adevăr era cazul să-l știe un 
sportiv fruntaș, ttn membru al lotu
lui republican. Acestea -ar fi însă,

De altfel, iata rezultatele 
Baia Mare cu R.A.M’. 6.1—60, 
72—66, cu Suceava 71—64, 
Suceava 99—58. cu R.A.M. 

R.A.M. cu Suceava 95

Suceava, R.A.M. și Baia Mard 
Un frumos succes au obținut repre
zentanții regiunii noastre care au 
cucerit cupa fnră a suterf vreo în- 
frîngere. 
tehnice: 
cu Cluj 
Cluj cu 
82—82.
Cei mai brmi jucători ai a-es’.irf 
turneu a.u fost Mihai Oancă și I. 
Nichifor (Suceava), Gy urban, Boleanat 
(Baia Mare), Schwartz, Bdo 
(R.A.M.), Angliei și G. Ți,'! (Clui).

V.SASARANU

Un interesant concurs de fotbal or
ganizat la Oradea

Subcomisii» de juniori din cadrul 
comisiei regionale de fotbal de pe li rigă 
U.C.F.S. Oradea, a inițiat un con
curs de fotbal în vederea descoperirii 
celor mai talentate elemente din rîndul 
juniorilor. Cdncurs-ul include lovirea 
mingii cu capul (irulividual șj în doi), 
niențiji»rea ei în joc pe ambele ]>»- 
cioare ele.

Pentru cuprinderea unui număr cîf 
mai mare de tineri, concurstrl se des-1 
fășoară pe două grupe: cei din cla
sele 5—7 formează prima grupă-, iar 
cei din clasele 8—11 o alcătuiesc pa 
cea de a doua. Frecare .școală va 
putea prezenta cîte 4 elevi la fiecara 
pr -bă.

Concursul se deslășoară în două et*»  
pe: inter-alase (între 23 februarie și 
8 martie) și inter-școli (14—21 mar
tie), Câștigătorii întrecerilor vor H 
promi ați.

Pentru buna desfășurare a concurs» 
lui, la faza inter-șcalară (ce va ave*  
loc pe stadionul Rapid) vor asista 
'antrenori de specialitate.

ILIE GHiȘA i

„Cupa R.A.M." la hochei pe gheață

La Gheorghieni an luat sfîrșit îot 
trecerile din cadrul „Cupei R.A.M." 
la li. riiei pe gheață, rezerv,,tă eclri- 
pelrir de juniori. Inițiativa s-a dove
dit deosebit de fructuoasă, dînd posi-- 
bilitatea unui mare număr de tineri 
hochesști să-și releve talentul și tema 
lor pregătire.

In finală- s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: Tg. Mtrreș—Gheor
ghieni 4—2, Mier-'itrea Ciuc — Tg. 
Secuiesc 6—3, Odorhei — Sî-nsimion 
5—3. Clasamentul final se prezintă 
astfel : 1. Tg. Mureș; 2. Gheorghienij 
3. Miereirrea Ciuc; 4. Tg. Secuiesc | 
5. Odorhei; 6. Sînsirniorr.

„Cupa R.A.M." a revenit echipei jue 
niorilor din Tg. Mureș

ION PÂIJȘ

să zicem, chestiuni care te privesc! 
personal dar care privesc și pe cei 
care te ttriuăresc ctrm îți desfășor» ac
tivitatea sportivă — masele de oame
ni ai muncii. Dsr e-.'bipa ta? Dar lotul 
republican? In fața tor nu te simți 
vinovat pentru atitudinea avută? Crezi 
că tovarășii tăi de sport, dintre care 
mijiți sint mai tineri ca tine și ar 
fi normal să te socotească drept pite 
dă, pot fi de acord cu formulat' 
„de la bar — direct la meci"?

Iată de ce no ne putem permite 
să socotim abaterea de la conduita 
sportivă a lui Eugen G-anea drept 
un fapt oarecare, fără semnificație. 
Dimpotrivă, o socotim ca o comportare 
incompatibilă cu ținuta pe care tre
buie să o aibă, pe terenul de spor*  
și în afara lui, un sportiv de tip
nou.
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După gala de la Craiova■ -------:.... ................

învățăminte pentru boxeri,
„Atîta timp cit formația de bază a C. 0. A. 

se menține pe teren, este greu să-i faci față"
dar... și pentru

Componența celor două reprezenta
tive dtnamooiste (București și Cra
iova) care s-au întrecut duminică di
mineață pe ringul din orașul Craiova, 
au ară lat în general o bună pregătire 
fizică. S-a remarcat insă faptul că 
unii dintre boxeri — din lipsă de me
ciuri publice — încă acționează timid, 
»’ simt parcă stingheriți de prezența 
spectatorilor. Cei care participaseră 
mai înainte și la alte gale s-au ară
tat mai siguri (Constantin Gheor
ghiu, Mircea Balaș și Andrei Farkas). 
Chiar și Dumitru Gheorghiu, deși a 
pierdut la puncte în fața lui Petre 
Deca, s-a dovedit în revenire de formă 
fi a boxat bine. Constatarea făcută 
mai sus este valabilă mai ales pentru 
unii boxeri din lotul nostru republican 
(Constantin Dumitrescu, Dumitru 
Gheorghiu, Iosif Mihalic, Puiu Ni- 
colae, Mircea Dobrescu, Gheorghe 
Negrea, Vasile Mariuțan și alții) care 
au nevoie de cel puțin o întilnire publică 
pirul la partida cu reprezentativa 
Scoției. De altfel, Federația de box 
este preocupată in momentul de față 
să organizeze o gală de verificare în 
surest scop, sperăm, cît de curind.

Gala de la Craiova, în cadrul că
reia a' fost multe întilniri deosebit 
de dirze, a păcătuit însă prin faptul 
că boxerii au urmărit obținerea victo-

„EUROPENELE" DE BOX BAT LA UȘA...
In mai multe țări europene cu un 

vechi prestigiu în boxul mondial, pre
gătirile în vederea marelui eveniment 
— campionatele europene' — sînt în 
toi.

Maeștrii ringului din U.R.S.S. se 
antrenează de zor pentru a fi exce
lent pregătiți cînd va răsuna gongul 
noilor campionate. In fruntea listei 
selecționabililor se află campionii eu
ropeni Enghibarian (ușoară) și greul 
Abramov, care în prezent cîntărește 
105 kg. (adică cu 14 kg. mai mult 
decît greutatea pe care a avut-o la 
Praga). Echipa U.R.S.S. va întîlni fa 
10 aprilie la Glasgow într-un meci a- 
mical echipa Scoției.

Federația poloneză a selecționat 22 
de pugiliști din oare nu lipsesc veșffîi 
internaționali : Kukier (muscă), Păz- 
dior (semiușoară) campion european, 
Drogosz (ușoară) și campionul euro
pean la „mijlocie" Pietrzykowski, until 
din puținii învingători ai lui Laszfa 
Papp. El Va evolua la Lucerna în 
cadrul categoriei semigrea.

• Un obiectiv important pentru ci clițti: Jocurile Olimpice de la Roma
• Cicliștii din Orașul Stalin sînt bine pregătiți • V. Mormocea des

pre elevii săi • Concursurile continuă

Cicliștii s-au prezentat duminică 
dimineață la startul priimei curse de 
fond din acest sezon. Seria marilor 
întreceri cicliste de lung kifolmctraj 
a fost deschisă și — după cum subli
niam într-un articol anterior — iubi- 
tor ii sportului cu pedale din țara 
noastră vor avea ocazia anuil acesta 
să urmărească lin bogat și interesant 
program compeltiționall. Avînd în ve
dere faptul că rutierii noștri au în
ceput pregătirea pentru .Jocurile O- 
lirrpice de la Roma (1959 este an 
pr< Jlimpic), F.R.C. și comisiile oră
șenești de ciclism au luat hotărîrea 
de a organiza cît mai multe concursuri 
pe circuit..

® Bilanțul concursului de deschi
dere este favorabil. In prințul rînd 
trebuie să subliniem faptul că pregă
tirea de iarnă și;;» dovedit din plin

unii spectatori
riei cu orice preț (ca in meciurile 
de campionat), neglijîndu-se aspectul 
tehnic al întilnirilor. Din acest punct 
de vedere, verificarea unora dintre 
pugiliștii noștri fruntași nu s-a putut 
face în condițiuni corespunzătoare.

In sfîrșit, spectatorii — ca totdea
una de altfel — au avut și ei un 
cuvlnt de spus în ceea ce privește 
comportarea boxerilor, numai că de 
astă dată, cuvîntul unora dintre spec
tatori n-a fost cel competent. Aceștia 
an încurajat boxul incorect, obstruc
tionist al unora dintre boxerii local
nici (de ex. C. Bilă). Sînt cunoscute 
eforturile făcute de federația de specia
litate în direcția imprimării unui stil 
frumos și corect de box, pentru creș
terea calitativă a boxului nostru. Or, 
comportîndu-se astfel, spectatorii în 
cauză s-ar putea să trăiască satis
facția imediată a victoriei favoritului 
lor, dar vor dăuna pregătirii tehnice 
a acestuia, creșterii valorii lui în ge
neral. Cadrele de conducere ale sec
țiilor de box din asociații și cluburi 
și mai ales antrenorii au în primul 
rînd sarcina de a imprima boxerilor 
un stil corect, regulamentar și tehnic. 
Și-atunci, spectatorii vor fi au ade
vărat mulțumiți, puțind urmări spec
tacole pugilistice de bană calitate.

Cu mare atenție se pregătesc boxe
rii maghiari și cei din RrD. Germană. 
Echipa R.P. Ungare va întîlni în mar
tie la Budapesta echipa R.P. Bulga
ria, iar în aprilie va întreprinde un 
turneu de 3 meciuri în R.D. Germană.

Antrenorul cehoslovac Pazdera a 
pregătit o echipă capabilă de surpri
ze. In afara unor tineri, în lot figu
rează și Majdloch (muscă), Ghovanek 
(semiușoară) și Nemec (grea).

Pregătiri intense au loc în Franța, 
Italia, Anglia, R.F. Germană, Olanda, 
Țara Galilor, Scoția, Elveția ș. a. 
Boxerii francezi sînt antrenați de P. 
Montane și dispun de o formație tî- 
nără în care figurează și Gl. Salu- 
den (ușoara). Acestuia i s-a interzis 
de către federația fh’anceză de ă trece 
1a profesionism anul acesta, pentru a 
putea întări echipa „cocoșului galic" 
la „europenele" de la Lucerna. De a- 
semenea italienii au în prezent o gar
nitură redutabilă, în care excelează 
canjpionul european N. Benvenutti 
(mîjlocie-mică), Curcetii (muscă) și

eficacitatea. Astfel, majoritatea aler
ga tăriilor au rezistat cu succes ritmului 
viu în care s-a desfășurat concursul, 
au inițiat sau au răspuns prompt la 
toate acțiunile, s-au dovedit curajoși 
și dornici să contribuie la dinamizla- 
rea întrecerii. Alături de cicliștii cu 
experiență cum sînt C. Dumitrescu, 
Gh. Oallcișcă, V. Dobrescu. E. Mihăilă, 
I. Constantinescu, Șt. Poreceanu ș.ia„ 
alergătorii Linieri (1. Stoica, AII. Mi- 
troi, N. Matei, 1. Cozma, Gh. Neagoe, 
V. Grigorescu) au dat cu aceeași în
suflețire asaltul pentru primele locuri 
(de altfel I. Stoica a și câștigat pri
mul loc) și au contribuit în mod egali 
la reușita competiției.

® Trebuie să subliniem cu deose
bită bucurie că acțiunea de creare 
a idei baze de mase în ciclism prin 
organizarea .întrecerilor pentru pose-

a declarat J. Pader, antrenorul echipei Honved Budapesta

Sfârșitul săptăorinii trecute a tost foarte darnic pentru baschetbaliștii 
noștri. întâlnirea internațională G.G.A.—Honved, că întrecerile din 
cadrul campionatelor republicane, ne-au dat prilejul să facem unele 

constatări care merită a fi consemnate.
m PRIMUL RINO DESPRE MECIUL 

CC. A.—HOftVED..

Nu încape îndoială că performanța 
jucSorifor romîni, învingători în par
tida eu puternica formație ungară, 
cpnstitffie o cinste pentru ei. Ă‘m a- 
rătat, de altfel, cui i se datorește în 
special această prețioasă victorie : bas
chetului modern, în continuă mișcare, 
cu dese acțiuni pe contra-atac, ca și 

.nunului susținut, egal pe parcursul ce
lor 40 minute, menținut de C.C.A. In 
plus, am putut constata eficacitatea 
colaborării între toți jucătorii echipei 
noastre campioane, oa și voința deo
sebită care i-a dus la obținerea aces
tei frumoase victorii.

De aMfei, și declarațiile pe care Ja
nos Pader, antrenorul echipei oaspe, 
și Greminger, căpitanul echipei Hon
ved, ni le-au făcut după meci, subli
niau tocmai acest lucru : „Formația 
romină a constituit o surpriză pentru 
mine, spunea Pader, mai cu seamă 
după jocul prestat la Budapesta. Am 
crezut că vom cuceri la București o 
a doua victorie, desigur mai greu de
cît în primul meci. Dar aici am" în
tâmpinat o rezistență neașteptat de 
puternică. Atîta timp cît formația de 

greul Masteghin, un adevărat colos 
care calcă pe urmele lui Primo Car- 
nera (1,^5 m., 120 kg.).

In ultima vreme iugoslavii au sus
ținut mai multe întilniri cu boxerii 
polonezi. O bună impresie au lăsat 
Ketava (semimijiocie) și Mitrovici 
(cofțoș)'.

Bbxbrii noștri se antrenează și ei 
cu asiduitate, pentru a face față în 
cele mai bune condițiuni întrecerilor 
de la Lucerna. Cele două întîlniri pe 
care echipa noastră le va susține în 
luna martie în Scoția vor însemna un 
foarte bun examen, o posibilitate în 
plus oferfta selecționerilor de a face 
o „triere" oît mai serioasă. Ga și la 
edițiile trecute, ale „europenelor"^ fe
derația noastră a luat inițiativa de a 
deplasa și la aceste campionate o e- 
chipă completă. Mai mult dectt atîta, 
în afara unor nume consacrate ale 
boxului nostru ca M. Dobrescu, Gh. 
Negrea, V. Afariuțan, G. Gheorghiu, 
D. Gheorghiu sau G. Dumitrescu în 
lot au fost introduse o serie de ele- 

-mente tinere de perspective ca V. Nea- 
,gu (Constanța), I. Monea (București),
H. Nicolau (Cîmpina), T. Stuparu 
(Arad) și alții, susceptibili de a purta 
inaieul de internaționali.

PAUL OCHI ALBI

sorii bicicletelor de oraș s-a bucurat 
de la început de succes. La primul 
concurs s-au prezentat 23 tineri, care 
au arătat reale aptitudini pentru acest 
frumos sport. V. Voloșin. C. Rădu- 
lfecu, C.r Apostolescu și alții au im
presionat' prin voința, d-îrzenia și 
chiar pregătirea lor. Antrenorul I. 
Gofciman ne spunea după desfășurarea 
cursei: „La prim-a lor evoluție, acești 
tineri au dovedit îndeosebi dorință de 
a concura, dragoste pentru ciclism. 
Și acesta este un lucru important. 
Noi, antrenorii, vom urmări cu a- 
tenție pe acești tineri și-i v>om selec
ționa pe cei mai buni pentru pregă
tire metodică în secții. Concursurile 
pe biciclete de oraș constituie de 
fapt rezervorul care trebuie să ali
menteze cicli-smu-l de performanță, li 
sfătuiesc pe toți tinerii dornici de a 
practica ciclismul să participe la a- 
ceste competiții".

® Duminică am remarcat și pre
gătirea bună a unor coneu-renți din 
provincie. Astfel, în afară de Petre 
Gaine (Minerul Eilipești). ne-a impre
sionat evoluția tinerilor rutieri ai șco
lii sportive de elevi U.G.F.S. Ora
șul Stalin (lant-renor N. Chicomban). 
La juniori cat. I. primele 4 loturi au 
fost ocupate de reprezentanții acestei 
școli (I. Ardeleanu, Tir. Cojbcneanu, 
V. J.ioa, W. Elgimet). Ei s-au arătat 
bine pregătiți și deosebit de comba
tivi, dovedind că munca de instruire 
din acest cein.tra este la înălțimea »:«- 
rințetor.

® Ou prilejul canc-ursul-ui de diurni, 
nică am avut ocazia să stăm de 
vorbă cu antrenorifl Virgil Mormocea, 
oare se ocupă de pregătirea eiciliști'loF 
din șooalla șportivă de elevi 

bază a C.C.A. se menține pe teren, 
este greu să faci față jocului său de
rutant. De aceea consider că victoria 
este meritată, mai cu seamă că in fi
nal am fost depășiți. Nu sint mulțu
mit de arbitraj, care a fost inegal, ca 
și de ferma unora dintre jucătorii 
mei*.

Poate că antrenorul Pader n-a vrut 
să pună punctul pe „i“ în ceea ce pri
vește comportarea unora 
dintre jucătorii echipei 
Honved. De-sigur însă că 
s-a referit la Greminger, 
care — deși deosebit de 
activ în teren — s-a do
vedit imprecis în arun
cările libere de care a 
beneficiat (7 ratări din 
8 încercării). La ’fel cre
dem că i-a avut î-n ve
dere și pe Judik (care 
n-a încercat coșul nici
odată!) și pe Temesvari 
(prezent ou 3 aruncări, 
dintre care 1 ratată). 
Cit a contat însă preci
zia, ne-a arătat-o masi
vul pivot Simon prin cele 
18 puncte marcate (în 
urma unui procentaj de 
100%), înțr-o oarecare 
măsură Banhegy și Gzin- 
kan, care au adus echipei 
lor mai mult de 30 p.

Tot relativ la capitolul 
precizie în aruncări, tre
buie să subliniem perfor
manța jucătorului nostra 
Fodor, coșgeter al întâl
nirii cu cele 22 puncte 
înscrise. De asemenea, 
remarcăm frumoasa com
portare a lui Folbert, 
care, deși după o gripă 
care I-a ținut în pat mai 
multe zile, a justificat (în 
special în prima repriză, atîta timp 
cît i-a permis pregătirea fizică defici
tară) reputația de specialist în arun
cări de la semidistanță. Nedef ne-a 
demonstrat o excepțională siguranță 
în aruncările libere (ca și în meciul 
cu R. Cehoslovacă, 100%), dar a fă
cut unele greșeli în celelalte aruncări 
și mai ales în pase. De multe ori el 
s-a grăbit trimițând fără adresă mingi 
pe contra-atac.

. .Șl APOI — PE SCURT — DESPRE 
CAMPIONAT

Se poate spune că trei echipe frun
tașe din baschetul nostru au nemul
țumit sau chiar deziluzionat în etapa 
de duminică : cele două reprezentative 
ale clubului Olimpia București, lup- 
tînd pe două „fronturi" au fost tot de 
atîtea ori învinse, iar comportarea lor 
generală a lăsat de dorit. De pildă, 
la Oradea, băieții, prezentînd o echi
pă puternică în care se numără cîți-

U.G.F.S. Brăila, lată. în esență, cc 
ne-a spus el despre activitatea de 
pregătire a rutierilor din orașul Brăila: 
„Prima manifestare a cicliștilor în 
acest sezon a fost o... conferință 
Tov. Tofan — conducătorul delegației 
cicliștilor romini care au participat 
la „Turul Egiptului" a povestit rutie
rilor noștri cîteva din impresiile cu
lese cu acest prilej. In ceea ce pri
vește pregătirea trebuie să vă spun 
că a început ceva mai târziu decît 
în alte părți ale țării (mă refer la 
rulaj), deoarece din cauza timpului 
șoselele din împrejurimile orașului 
Brăila n-au permis decît în ultimul 
timp alergătorilor să efectueze ieșiri. 
Cu toate acestea, am convingerea că 
și în acest an cei peste 30 cicliiști din 
orașul nostru vor avea o comportare 
bună. De altfel, de pe acum trebuie 
să vă spun că o serie dintre ei 
(Șt. Petrescu, Gh. Istrate, V. Bănică, 
Victor Mirea, Gh. lorga, Gh. Bădă- 
ră) se anunță a fi concurenți de va
loare în competițiile de lung kilome
traj".

• Cîteva cuvinte despre programul 
competiționail. In această lună l'.R.C., 
comisiile orășenești și raionale de 
ciclism vor continua organizarea, con
cursurilor de fond. La București Volr 
avea loc întreceri pe 50—60—80 km. 
(distanța va crește de la o săptă- 
mlînă la aiHa), lia Cluj se vor des>iă- 
șu-ra conculnsuri de contrai, pentru ci
cliștii români și concursuri pe circuit 
împreună cu ailergătorii din R.D.G., 
iar în majcirjtaitea centrelor din țară 
se va da ațarțiil în- concursuri foblale 
de cîte o efapă.

B. NAUM 

va componenți ai lotului, nu au putut 
ține piept dinamoviștilor din localitate 
decît o repriză. Fără aportul lui No- 
sievici și Rădulescu (autori a 44 p.) 
scorul ar fi luat proporții pentru că 
L. Niculescu, Barau și L. Nagy n-au 
realizat împreună decît... 5 puncte 1

Pe de altă parte, baschetbalistele de 
la Olimpia, fruntașe In clasament, au 
jucat crispat și nesigur în importanta 
partidă cu Constructorul, ratând 30 
încercări din acțiune dintr-un total de 
39 1

In fine, Metalul M.I.G., parcă „pat

Deși .îmbrățișat ' de Simon (Honved), t odor 
(C.G.A.), in urma unui suprem efort de voință, 

va reuși să arunce la coș
(Foto B. Ciobanu) 

ralizat" la sfîrșitul partidei pierdute 
la limită în fața Cetății Bucur, nu a 
reușit să marcheze în ultimele 5 mi
nute nici un punct. Credem că numi
torul comun al acestor eșecuri îl con
stituie — în principal — lipsa serio
zității în pregătire și lipsa de calm a 
jucătorilor, fapte care trebuie să stea 
în atenția antrenorilor respectivi.

M4RCEA TUDORAN 
NEAGOE MARDAN

MARGARETA TEODORESCO
$1 ALEXANDRA NICOLAll

AU ÎNCHEIAT LA EGALITATE
TIERNEUL FEMININ DE ȘAH

DE LA SINAIA
SINAIA 2 (prin telefon). — A 

luat sfîrșit turneul feminin de șah 
dotat cu „Cupa 8 Martie". In ulti
mele runde cele două favorite ale în
trecerii, Margareta Teodorescu și A- 
lexandra Nicolau, au cîștigat în serie, 
încheind la egalitate competiția și 
realizând o diferență de 2 puncte față 
de următoarele alasaite. Ținînd seama 
de numărul mic de runde (7), avan
sul obținut de învingătoare este re
marcabil.

Iată rezultatele tehnice: runda a 
VI-a: Sigalas—-Zamifirescit 1—0, Pe- 
revosnic — Iliescu */ 2—'/2, Tcodo- 
rescit — Nicolau */ 2—’/2; runda a 
Vl-I-a: Iliescu — Teodorescu 0—1, 
Zamfiresoti — Perevosnic 1—0, Udn- 
dec — Sigalas ‘/2—*/ 2; runda a 
ViH-a: Sigalas — Desmireanu 0—I, 
Perevosnic — Ududec 0—1, Teodo
rescu — Zamfirescu 1—0, Nicolau— 
Iliescu 1—0; runda a IX-a: Ududec—■ 
Teodorescu 0—1, Zamfirescu — Nii- 
crilau 0—1, Desmireanu .— Perevos
nic >/2-'/2.

Olasamentid turneului este iirniă- 
tornil: 1—2. Teodorescu. Nicolau 
p.; 3—4. Desmireanu, Ududec .S'/^ 
p.; 5—6. Hiescu, Sigalas 3 p.; 7—8. 
Perevosnic, Zanrfirescu 2 p.

Intre Teodorescu și Nicofati se dis
pută o partidă de baraj pentru de
semnarea deținătoarei „Cupei 8 Mar
tie".

.VECTOR ZBARCEA-coresp.



•TE Sil €<U>ME ir A IR!«II Și echipele din categoria B și C se pregătesc
(urmare din pag. 1)

ogen ca valoare, iar pe de alta 
Sirii inegale a înaintașilor. Ori- 
atacul constituie problema nr. 1 
,'înentul de față.

cărările au corespuns în mare 
măsură. Foarte bune au lost 
la Petrolul, Rapid și Dinamo, 
la Progresul. De remarcat însă 
;ă pun accent pe jocul destruc- 

cu mingi înailte.
nourător este faptul că majori- 

selecționabililor din rîndurile 
torilor dau satisfacție. Și mal 
urător este faptul că se declară 
intrlți candidați la posturile de 
și și în primul rînd la postul de 
‘nga, unde s-a impus Macri, iar 
u 1 vădește o puternică reve- 
Popa, Nunweiller, Caricaș, Pa- 

. Greavu dovedesc o formă bu- 
ar Gălinoiu își revine și joacă 
rai s-igtir, deși într-un |x>st cu 
trebuie să se acomodeze.

intre înaintașii selecționabifi, 
prea puțini s-au remarcat. Poate 
fi citat doar numele lui 

zescti sau Oaidă. Acesta 
manifestă fluctuații de la 

îeci la altul. In orice caz, atît 
jucat și a fost jucat a arătat dis- 
e de joc. Acțiunea din care 
ireat Progresul a fost clasică, 

de cum trebuie folosit un ex
cit calitățile Iui Oaidă și în ge- 

extremele: în adîncime Ia în- 
s. In general însă, ex-tremele 
păstrează locul sau zona și de- 
pătrund în mod inoportun pe 

t aglomerîndu-I.
schimb, Dinulescu — care a 
multe lucruri bune —, a comis 

eșeli din care una se datorește 
\ lacune: ține prea mult 

ul și pe de o parte frînează în- 
a echipă, dînd posibilitate adve-r- 
»i să se reorganizeze în apărare, 
e de alltă parte se expune atacu

Watloniștii noștri 
pregătesc cu asiduitate
- Bogat program competifional

in 1959 —

startul prouci de 3.000 in. a 
lui desfășurat duminica pe Sta- 

,1 Tineretului din Capitala, în a- 
obișnuiților acestui gen de între- 
au fost prezente și o serie de e- 
ite... noii Este vorba de pentatlo- 

fruntași din București care au 
■ipat la acest concurs cu scopul 
■( ifica forma sportivii 
iitatioriiștii se numără, de-altfel, 
e sportivii noștri cei mai con- 

:ioși. Mai erau încă multe sap- 
îi din anul trecut și ei își și în- 
,eră pregătirea în vederea sezo-

competițional 1959 Antrena- 
s la călărie în manej, antrena- 
î la scrimă, la tir, la înot și cro- 
zeci și zeci de asemenea antre- 
nte...
pă o perioadă de intensă activi- 
a urmat, firește, concursul de ve
re. Acesta a avut loc sîtnbătă și 
nică și a cuprins doar trei din 
cinci probe ale pentatlonului mo- 
: tirul, înotul și crosul. Compor- 

tinerilor sportivi a fost mai 
, decît mulțumitoare și a arătat 

-.■•orilor că se află pe-drumul cel 
singurul care poate asigura suc- 

>. iată și cîteva dovezi despre a- 
a: TIR: D-tru Țintea 192 p.;
lonescu 189 p.; Viorel Manciu 

p.; Traian Croitorii 180 p. etc.; 
': Cristu Likiardopol 4:04,0; Dan 
cu, 4:05,0; Tr. Croitoru 4:17,0;

Țintea 4:18,0; Nicolae Mari- 
i 4:19,0 etc.; CROS (3km.): Gr. 
rdopol 10:58,0; Wilhelm Roman 
,0 (acesta a participat sîmbătă la 
di la „Cupa de iarnă" la scrimă, 
idu-se pe locul 4 la spadă) ; N. 
nescu 11:11,0; D. lonescu 11:13,0, 
ntatloniștii noștri vor participa a 

acesta la o sumedenie de con- 
iri interne și internaționale. Iată, 
curt, calendarul conipetițional la 
itlon modern: 21-26 aprilie la 
rești, „Cupa primăverii" ; 23-28
în R.P. Ungară, concurs interna- 
1; 13-17 iunie la Budapesta, con- 
intcrnațional pentru echipele mi- 
i; 18—27 iunie la Moscova, con- 
cu participarea echipelor R.D.G., 
Polonă, R.P. Romînă, R.S.F.S.R.. 

E Ucrainiană, R.S.S. Gruzină; 
16 iulie la Cluj, concursul inter
nai al R.P. Romîne ;24—26 iulie 
Jraștil Stalin, concurs republican 
riatlon ; 8—13 august la Oradea, 
lionatele republicane ; 19—23 au- 

în R.D.G., concurs internațional 

rilor repetate ale adversarului și une
ori loviturilor, cum s-a întîmplat du
minică. Pentru un înaintaș contează 
foarte mult viteza în execuție, rapidita
tea paselor. Firește că sînt necesare 
și conducerile balonului, driblingul și 
fenta, dar atunci cînd sînt strict nece
sare pentru a depăși un adversar. Este 
o meteahnă de care Dinulescu frebu-ie 
neapărat să se dezbare pentru că nu
mai așa va putea progresa. Să notăm 
aici și tendința Iui Tabarcea spre un 
joc individual, dăunător jocului de e- 
chipă. Tabarcea este unuil din tinerii 
noștri jucători ou reale calități și cu 
perspective din cele mai frumoase. 
Ar fi păcat să alunece pe panta ve
detismului.

Neva cuvinte și despre arbitri. 
De ce atît M. Popa, cit și St.

lonescu — ca și alți arbitri, de 
altfel — nu repetă loviturile libere 
atunci cînd „zidul" se plasează Ia 
mai puțin de 9,15 m și — mai ales 
— cînd „zidul" se mișcă înainte ca 
lovitura să fie executată? Noi știm că 
regulamentul prevede această sancțiu
ne și mai știm că arbitrii afirmă în
totdeauna că aplică prevederile regu
lamentare. Atunci de ce în acest caz 
nu procedează astfel? Ce-i împiedică?

De asemenea, ar trebui ca arbitrii 
de centru și de tușă să se pună o 
dată de acord și să nu ofere scene 
ca acelea de duminică, în care cei 
de la tușă semnalau aut (Sadoveanu, 
de pildă), iar cel de Ia centru a a- 
cordat corner (M. Popa). Asemenea 
dezacorduri creează confuzie printre 
jucători și spectatori și impresionea
ză tare neplăcut.

Am scris, ieri, despre... hărmălaia 
care a fost duminică, pe sta
dionul Dinamo, cu prilejul cu

plajului fotbalistic la care au parti
cipat Petrolul, Progresul, Rapid și 
Dinamo București. Nu vrem să insis
tăm asupra acestui lucru.

Se pune însă întrebarea: arbitrul St. 
lonescu, care se afla mai aproape de

DINAMO-RAPID 
dl A©

— Hai să dăm ceasul înapoi, poate că vor marca totuși...
— Am mai încercat cu jigura asta și fot degeaba...

(Desen de P. Dumitru)

Sîntem convinși că nici cei mai 
prevăzători participant nu s-au aș
teptat ca la concursul Prono&port de 
duminică 1 martie să se înregistreze 
8... X-uri. Intr-adevăr a fo'st un con
curs deosebit de tare care — după 
părerea noastră — în urma lucrărilor 
de omologare va aduce premii mari.

De altfel, deosebit de atractiv este 
și concursul Pronosport nr. 10 de du
minică 8 martie cînd alături de cele 
6 meciuri din cadrul Cupei R.P.R. mai 
sînt incluse în Program și șase în- 
tîlniri din etapa a Il-a a returului 
campionatului maghiar de fotbal.

Chiar dacă la prima vedere prono
sticurile la meciurile de Cupă par 
ușor de indicat, în realitate nu este 
chiar așa. Desigur că participanți! 
își mai amintesc și de ailte concursuri 
Pronosport care cuprindeau întîlniri 
de Gupă soldate eu rezultate surpriză. 
Aceasta constituie de altfel și speci
ficul unei competiții cu caracter eli
minatoriu.

1. Știința Timișoara — C.F.R. Ti
mișoara (Cupa R.P.R.). Fiind un derbi 
locali este greu de prevăzut cui va 
reveni victoria. In această întfflniire 
orice rezultat este posibil. Pronostic: 
1 și 2.

IL C.F.R. Cluj — Știința Cluj 
(Gupa R.P.R.). Din nou un meci în 
care Se întiilîniesc două echipe d.in a- 
ceeaiși localitate. Pe considerentele că 
se joacă într-un cadru special. dăm 

'pronosticurile 1 Și 2.
III. Metatol Tîrgoviște — Rapid 

București (Cupa R.P.R.). O înitîlniire 
în care feroviarii bucureșteni au pri
ma șansă datorită unei pregătiri te- 

cît spectatorii din tribune, n-a auzit 
gălăgia de pe teren? far dacă a au
zit-o (și Jiu ne îndoim de lucrul, a- 
cesta), de ce nu și-a adus aminte 
că există o prevedere a regulamentu
lui, î-n baza căreia ptîtea SANCȚIONA 
CU O LOVITURA LIBERA pe jucă
torii vinovați de țipete și apostrofări 
în timpul jocului? Procedînd de la în
ceput cit strictețe, n-am fi asistat a- 
poi la un meci de fotbal cu..l refrene 
vocale.

N u ne amintim precis în ce îm
prejurări, la un atac al dina- 
moviștilor, balonul depășise în 

clipa aceea linia de fund a Rapidului. 
De-altfel, amănuntele n-au nici o im
portanță. Fapt este că singurul ju
cător care se afla în apropierea min
gii — venise doar în viteză s-o o- 
prească înainte de a intra în aut de 
poartă — era Koszegy. Toată lumea 
a avut convingerea că jucătorul dina- 
movist va lua balonul și îl va re
aduce în teren, predîndu-1 unui apără
tor al Rapidului. De-altfel. Koszegy 
a și schițat acest gest, dar l-a fă
cut numai în derîdere, lăsînd apoi 
mingea pe loc și reîntorcîndti-se „sa
tisfăcut" pe teren.

Pe bună dreptate, spectatorii au fost 
neplăcut surprinși de atitudinea lui 
Koszegy. Dimpotrivă, acesta se pare 
că a fost atît de îneîntat de „isprava" 
pe care o făcuse, îneît a repetat ges
tul și în repriza a doua, în partea 
cealaltă a terenului.

Considerăm că Dinamo trebuie să 
ia în discuție această ieșire nespor
tivă a lui'Koszegy. De altfel, un meci 
de verificare nu înseamnă numai un 
control al pregătirii fizice ș: tehnice 
efectuate de un sportiv într-o anumită 
perioadă, ci și o verificare a rezulta
telor muncii educative ce s-a dus în 
acest timp. Iar Koszegy a căzut la 
acest prim examen! Dar ma: sînt și 
altele (campionatul abia reîncepe I). 
Să sperăm că le va frece...

Oonosporl
meinice verificată la ultimele jocuri 
amicale. Pronostic: 2.

IV. Carpați Sinaia — Petrolul Plo- 
ești (Cupa R.P.R.). Cu toate că a 
demonstrat de multe ori că este o 
echipă bună, nu credem că formația 
din Sinaia va putea rezista petroliș
tilor. Pronostic : 2.

V. Textila Sf. Gheorgbe — Pro
gresul București (Cupa R.P.R.). Ți- 
nînd seamă de diferența de valoare 
dintre cele două formații dăm pro
nostic: 2.

VI. Arieșul Turda — Steagul roșu 
Orașul Stâlin (Cupa R.P.R.). Arieșul 
este o echipă tînără și ou multă 
putere de luptă, dar nu credem că 
va putea depăși rutina formației din 
Orașul Stailin. Pronostic: 2.

VII. M.T.K. — B.V.S.C. (Camp. 
R.P.U.). S-ar părea că prima șansă 
este de pairtea echipei campioane 
M.T.K. însă nu este exclusă și posi
bilitatea unui meci nul. Pronostic: 1 
și X.

VIII. Dorog — Vasas (Câmp. 
R.P.U.). Această întâlnire se poate 
solida cu victoria oricărei din cele 
două formații. Pronostic: 1 și 2.

IX. Honved — Dyosgyor (Câmp. 
R.P.U.). Fără nici o reținere indicăm 
solist echipa gazdă. Pronostic: 1.

X. Csepel — Salgotarjan (Câmp. 
R.P.U.) lin joc î,n care gazdele au 
prima șansă. Totuși nu trebuie să

AURUL BRAD—CORVINUL 
HUNEDOARA 6—1 (5—0) I

BRAD 1 (prin telefon). înaintea 
partidei cfe Cupă — pe care o va sus
ține la 8 martie cu Jiul Petroșani —, 
Aurul Brad a jucat astăzi cu forma
ția de cat. B, Corvinul Hunedoara. 
Meciul s-a desfășurat pe un timp fru
mos și în prezența unui mare număr 
de spectatori. Gazdele au dominat lot 
meciul, înscriind chiar din primele 5 
minute de joc 3 goluri I Au marcat : 
Manea (min. 2, 27 și 75), Murz'acu 
(min. 3), Dănciulescu (min. 5), Pe- 
trean (min. 83) pentru Aurul Brad 
și Belea (min. 70) pentru Corvinul 
Hunedoara.

DINAMO OBOR—COMBINATUL 
POLIGRAFIC 6—0 (1—0)

Dinamo Obor a susținut duminică 
un reușit antrenament la două porți 
cu Combinatul Poligrafic, de care a 
dispus cu scorul de 6—0 (1—0). Dacă 
în prima repriză linia de atac dinamo- 
vistă Sitarii — lonescu — Comșa — 
Marin Apostol — Coman n-a reușit 
să înscrie decît un singur gol, în re
priza a doua înaintarea Moldoveanu 
— Marin Apostol — Stănilă — Hala- 
glan — G. Marin, mai omogenă și mai 
experimentată, a reușit să constru
iască numeroase acțiuni care s-au 
soldat cu înscrierea a încă 5 goluri.

In acest joc, dinarnoviștii s-au pre
zentat bine pregătiți atît fizic, cît 
și tehnic și tactic. In schimb, tinerii 
jucători de la Combinatul Poligrafic 
au acționat fără nici un orizont, ară- 
tînd că încă nil sînt puși la punct c.u 
antrenamentele.

Punctele au fost marcate de Stănilă 
(3), lonescu, G. Marin și Nunweiler.

MINERUL LUPENI—VICTORIA 
CAL AN 4—1 (4—1)

CALAN. 1 (prin telefon). Azi Mi
nerul Lupeni a dispus de Victoria Că- 
lan cu 4—1 (4—1) prin golurile mar
cate de Moldovanu (2), Șzoke și Onea 
Mircea. Punctul gazdelor a fost în
scris-de Lăscău. In prima repriză, 
oaspeții au jucat frumos și tehnic, 
iar în repriza secunda Victoria a fost 
mai bună, dominînd majoritatea tim
pului, dar nereușind să fructifice din 
cauza ineficacității liniei de înaintare. 
(A. KROLACSEK — corespondent)

METALUL REȘIȚA ÎNVINGĂTOR 
LA SCOR

BOCȘA ROM1NA 1 (prin telefon). 
Metalul Reșița a cîștigat meciul ami
cal de fotbal cu Metalul Bocșa Ro
mînă cu 9—2 (1—0). Autorii goluri
lor: Mateon (2), Urcan (2), Petro- 
vici (2), Varga (2) și Manolache pen
tru învingători și Szabo (2) pentru 
învinși. (S. STOIA — corespondent)
GAZ METAN MEDIAS— INDUSTRIA 
SIRMEI CIMPIA TURZII 2—1 (0—1)

MEDIAȘ 1 (prin telefon). Pe un 
timp frumos, dar pe un teren desfun
dat, peste 2000 de spectatori au ur
mărit partida amicală dintre Gaz Me
tan și Industria Sîrmei Cîmpia Turzii. 
Gazdele, conduse la pauză cu 1—0, 
au reușit pînă la sfîrșit să abțină 
victoria cu scorul de 2—1. Au înscris 
Staudt (min. 61) și Noian (min. 78), 
pentru învingători și Niculescu (min. 
30) pentru oaspeți. DAN VINTILA — 
corespondent 

uităm că minerii din Salgotarjan știu 
să lupte și sînt un adversar incomod. 
Pronostic: 1 și X.

XL Miskolc — Ferencvaros (Câmp. 
R.P.U.). Echipa din Miskolc, promo
vată anul trecut, face față cu greu 
întîlnirilor din prima categorie. Nu 
credem că va putea trece de Ferenc
varos. Pronostic: 2.

XII. Szombathely — Gyor (Camp. 
R.P.U.). Oaspeții sînt pe ultimul loc 
în clasament și nu vedem cum ar 
putea «Aține un rezultat favorabil. 
Pronostic : 1.

® Comentariile detailate ale întîl
nirilor de mai sus le găsiți în Pro
gramul Lot o-Pronosport nr. 255.

CONCURSUL PRONOEXPRES

• Seria premiilor mari la Prono- 
expres continuă. La concursul nr. 8, 
participanta Aneta Herman din Bucu
rești a Obținut un premiu de catego
ria 11-a in valoare de 100.000 lei. Pre
mii mari puteți obține și la concursul 
Pronoexpres nr. 9 care pornește cu 
un report de 250.000 lei la categoria 
I și 140.624 lei la categoria 11-a.

Nu uitați! Astăzi este ultima zi 
când mai puteți depune buletinele la 
concursul Pronoexpres nr. 9 care se 
închide la ora 24.

© Tragerea din urnă a eoncm-sitiltiii 
Pronoexpres nr. 9 va avea loc ndine 
miercuri 4 martie la ora 19 în sala 
din sir. Doamnei nr. 2.

Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronosport.

MINERUL BAIA MARE—RECOLTA 
CĂREI 3—2 (t—1)

BAIA MARE 1 (prin telefon) Meci 
viu disputat în fața a 2000 de spec-1 
tatori. Au înscris Horzsa (min. 25)* * 
V. Moldovan (min. 58) și Vlad 1 (min. 
86) pentru Minerul, Rock (min. 2) 
și Hauler (min. 59) pentru Recolta. 
(V. SASARANU — corespondent)

© O serie de jucători, printre cere 
David (Steagul roșu), Neaințu (Ra
pid), Petca (Dinamo Obor' Mateianu 
(Știința Cluj), Gram (Dinamo Bacău), 
Petsichowski (UTA), Jenei (CCA), V. 
Anghel, (Dinamo București), au ri
dicat echipament sportiv de Ia maga
zia loturilor și l-au predat parțial 
sau... deloc. Pentru această vină, fe
derația i-a suspendiat pînă la preda
rea echipamentului. Hotărîrea a fost 
adusă la cunoștința asociațiilor și clu
burilor sportive respective.

Federația atrage atenția echipelor 
în cauză că nu pot folosi pe acești ju
cători în meciuri oficiale (de cupă 
sau campionat) și că dacă totuși îi 
vor întrebuința, vor pierde jocurile 
respective.

Să sperăm însă, că lucrurile nu 
vor ajunge pînă aici și că jucătorii 
culpabili își vor îndeplini îndatorirea 
elementară de a restitui echipamen
tul ridicat.

• Toate jocurile de Cupă progra
mate la 8 martie vor începe la ora 
15, pentru a fi timp pentru eventualele 
prelungiri.

• Intîlnirea de Cupă, Garpațl Si
naia — Petrolul Ploești a suferit e 
nouă modificare în programare. Se va 
disputa Ia București, pe stadionul Di
namo — cum am anunțat —, dar nu 
la ora 10.30. ci după-amiază Ia ora 
13, jocul fiind inclus în programul 
Pronosport.

« Azi se dispută la Timișoara mei? 
ciul amical dintre G.F.R. și Știința 
Cluj.

• Echipa Polonia din Bydgoszcz a 
părăsit țara noastră ieri la prînz.. 
Echipa poloneză a renunțat la al pa1-1 
trulea meci, cel cu C.S.M. Tg. Mu’ 
reș, care urma să aibă loc mîine.

DINAMO GALATI—INDUSTRIA 
SIRMEI BRAiLÂ 3—0 (2—0)

GALAȚI 1 (prin telefon). După lin 
joc de factură tehnică slabă, presărat 
cu durități, dinarnoviștii au obținut 
victoria cu 3—0 (2—0), prin punctele 
înscrise de Daraban în min. 9, 39 și 
63. Dinamo a aliniat următoarea for
mație : Petrescu (Bleș) — Ștefănescu 
(Botorogea), Hulea, Lupeș — Dogan, 
Constlantinescu (Weber) — Daraban, 
Constantin, Lanter, Pripas (Dudas), 
Jojart. (ȘTEFAN BOGDAN și A. 
SCHENKMÂN — corespondenți)
FLACARA MORENI—RAFINARIA I 

CIMPINA 3—1 (2—0)
MORENI 1 (prin telefon). Gazdele 

au obținut o meritată victorie cu 3—1 
(2—0), la capătul unui joc frumos. 
Oaspeții s-au remarcat printr-o mare 
putere de luptă, însă apărarea local
nicilor a funcționat aproape fără gre
șeală. Au marcat: Pantîci (min. 14 
și 66) și Capoțanu (min. 42) pentru 
învingători, și Minculescu (min. 89 
din 11 m) pentru Rafinăria. Flacăra 
a jucat în următoarea formație : Ber- 
deli — Ștefănescu, Guian, Mihăiescu 
— Patru (Nica), Dumitriu — Ene, 
Capoienu, Bodea, Unguroiu, Parifici. 
(PAUL ANDREI, — corespondent)

VICTORIA BUZĂU—UNIREA 
FOCȘANI 1—1 (1—0).

BUZĂU 1 (prin telefon). Intîlnirea 
dintre Victoria Buzău și Unirea Foc
șani a fost urmărită cu mult interes 
de peste 2.000 de spectatori. După un 
joc de nivel satisfăcător, echipele au 
terminat la egalitate: 1 — 1 (1—0).
Au înscris Stanciu (ruin. 7) pentru lo
calnici și Diaconescu (min. 52) de la 
Victoria (autogol).
(DUMITRU MAR.N — corespondent)

ȘTIRI
DE FOTBAL



Lotul tinerilor jucători de tenis 
pentru „Cupa Galea“

După o duminică „plină“ pentru atleți
• Un cros de verificare ce rezultate concludente • Amănunte în legă tură cu crosul balcanic • Pri 

concurs de sală organizat de C.C.A.
De joi își încep antrenamentele ti 

nerii jucători de tenis de cîmp în ve
derea întrecerilor din „Cupa Galea". 
Echipa R.P. Romîne va juca în faza 
preliminară la Monte Carlo cu Mona
co, Elveția și Franța. Federația noa 
st rit a alcătuit următorul lot: D. Vi-

Invățăminte Jupă
Reluarea campionatelor de volei a 

prilejuit unele observații.
Să începem eu meciul Constructorul 

București — C.C.A., în care prima 
formație a întrecut la limită (3—2) 
echipa militară. Trebuie să remarcăm 
faptul că învingătorii au condus cu
2—0 la seturi și considerînd — pro- mult de la Cetatea Bucur, 
babil — meciul ca și terminat, att 
avu-t o inadmisibilă perioadă de că
dere, care i-a făcut să piardă două 
seturi. Dair lucrul cel mai important 
este că am asistat cu acest prilej la 
o întîlnire dinamică, spectaculoasă, 
care a țintrt asistența în permanentă
încordare. Ropotele de aplauze care 
au punctat evoluția voleibaliștilor din 
cele două echipe, au fost absolut me
ritate.

Am vrea să mai consemnăm fti 
rîndtirile de față jocul foarte slab 
practicat Je una dintre jucătoarele 
tinere, puternic afirmate amil trecut, 
cînd a fost promovată în echipa na
țională. -Este vorba de Coca Consfan- 
tinescit (Metalul M.I.G.) care este de 
nerecunoscut. In meciul Metalul M.I.G. 
— Combinatul poligrafic București, 
ea a arătat că este nepusă Ia punct 
cu pregătirea și în plus, o mare doză 
de înfumurare o face să se îndepăr
teze de calitățile unui sporfiv de tip 
nou

In urma victoriei sale de duminică 
asupra Cetății Bucur, Dinamo se men
ține alături de Rapid în cursa pentru 
obținerea titlului republican. Deși lip
siți de aportul a doi titulari, Octa
vian Botez șî Sebastian Apostol, bol
navi, iar Derzsf ctr o ‘condiție fizică 
insuficientă, dinamoviștii au luptat 
din răsputeri, mar organizat fi mai 
calm' pentru victorie. Dar, factors! 
principal al succesului lor l-a consti
tuit atacul variat. Derzsi a alternat lo
viturile în forță cu cele subtile, Mi- 
hăilescu a tras necruțător din pas di
rect, iar ma puțin experfmentatttf 
Szdcs, a fost și el foarte eficace la 
fileu. Iuliu Szbcs a dat deplină satis
facție cu acest prilej alături de alt 
tînăr, N. Popescu. Promovarea acestor 
elemente de viitor în meciuri decf-

Nalafui noastră la sfârșitul anului 1958 (191)
Sarcini ce se impun a fi rezolvate

Problemele ridicate pînă în prezent 
de materialele retrospective nu repre
zintă decît unele aspecte ale activită
ții natației noastre în anul 1958. Este 
necesar ea în cadrul secțiilor cluburi
lor și asociațiilor sportive, comisi
ilor locale de natație, a comisiilor și 
colegiilor centrale ale federației să se 
analizeze temeinic toate aspectele ac
tivității. Modul în care s-a dezvoltat 
natația în diferite centre, aportul can
titativ și calitativ al secțiilor de na
tație, activitatea antrenorilor, felul în 
care au fost rezolvate sarcinile edu
cative, problemele care frămîntă cele 
trei ramuri ale natației noastre, toate 
acestea sînt aspecte importante care 
vor trebui să fie obiectul unor seri
oase analize.

Obiectivele natației noastre în anul 
1959 sînt următoarele: — consolida
rea organizatorică a tuturor verigilor 
federației; — creșterea numărului de 
practicanți ai natației; — îmbunătă
țirea performanțelor sportive și creș
terea prestigiului natației noastre pe 
plan internațional; — întărirea mun
cii educativ-politice și lărgirea acțiu
nilor de propagandă pentru crearea 
unei opinii de mase în ceea ce priveș
te practicarea natației. Toate aceste 
obiective pun în fața natației noastre 
numeroase sarcini și probleme. Dintre 
problemele cele mai importante care 
vor trebui să stea în atenția noastră 
în acest an reținem următoarele:

— In toate verigile organizatorice 
să lie aleși acei tovarăși care Intr-a
devăr își pot aduce aportul în condu
cerea și rezolvarea sarcinilor impor
tante ce stau în fața natației noastre. 

ziru, St. Burciu (campion de juniori 
al R.P.R. la categoria 15—16 ani), 
E. Horvath (campion de juniori al 
R.P.R. la categoria 17—18 ani), S. 
Basarab, 1. Albert. I. Sayty și I. So- 
mogy.

La reiuarea campionatelor de volei

primele confruntări
sive, de către antrenorul Victor Su
rugiu, o apreciem ca pe o acțiune po
zitivă folositoare formației dinamcvis- 
te și voleiului nostru în general.

Avînd în vedere lotul puternic de 
care dispune ne-am fi așteptat mai 

mai cu 
seamă în această situație a indisponi
bilităților survenite la Dinamo. Insă, 
în afară de Roman care a dovedit o 
forță de atac remarcabilă sau Ganciu, 
restul jucătorilor — mai ales cei con- 
sacrați — nu au corespuns, arătîn- 
du-se în nșor regres. Trăgători oa Ru- 
sescu, Miculescti sau Chezan au fost 
Inconstanți și au folosit un atac pu
țin variat, șablon. Totodată am putut 
observa, în deosebi la Rusescu, gre
șeli în preluarea serviciilor, fapt care 
a obligat pe Gaius Miculescu (cu o 
digitație corectă) să primească aproa
pe 50% din serviciile moi, înalte, ale 
adversarilor. Cetatea Bucur dispune 
de posibilități frumoase și e păcat 
să nu Ie poată folosi din plin. Sperăm 
ca în viitorul cel mai apropiat, chiar 
duminică cînd biicureștenii au de în
fruntat redutabila formație Știința 
Cluj, ei să își pună în valoare cali
tățile.

In urma meciurilor <le simbătă și du
minică, clasamentele se prezintă astfel:

MASCULIN

1. Rapid Buc. . 10 9 1 20: 9 19
2. Dinamo Buc. 10 8 2 27:14 18
3. Știința Cluj 10 7 3 25:17 17
4. Cetatea Bucur 10 6 4 26:19 16
5. Constructorul Buc. 10 6 4 19:22 18
6. Tractorul Or. Stalin 10 5 5 22:18 15
7. Victoria București 10 4 6 20:21 14
8 Voința Buc. 10 2 8 13:27 12
©. C.C.A. București 10 2 8 13:28 12
10. C.S.M.S lași 10 1 9 10:29 11

FEMININ

1. Rapid București 10 9 1 29: 6 19
2. Someșul Cluj 10 9 1 2&:10 19
3. Comb. poHgr. Buc. 10 8 2 26:13 18
4, Dinamo Buc. 10 6 4 24:18 16
5. Met. M.I.G. 10 6 4 23:19 16
G. Voința Orașul Stalin 10 4 6 18:22 14
7, Știința Timișoara 10 3 7 13:24 13
8. Știința Clu.l 10 2 8 13:25 12
9. Progresul Buc. 10 2 8 9:26 12
10. Voința Sibiu 10 1 9 9:29 11

— Creșterea simțului de răspundere 
al antrenorilor, stabilirea unor obiec
tive și sarcini concrete în activitatea 
acestora, o îndrumare și un control 
mai atent al activității lor, mergînd 
pînă la schimbarea acelora care nu-Și 
fac datoria.

— întărirea continuă a formelor e- 
xistente și inițierea de no; acțiuni 
pentru lărgirea bazei de masă a na
tației. Crearea de centre puternice de 
copii în fiecare oraș.

— întărirea activității secțiilor de 
natație, stabilirea de obiective și sar
cini concrete care să stimuleze dez
voltarea activității secțiilor. Asigura
rea unor loturi de jucători apropiați 
ca ’"doare, iar rezervele echipelor să 
fie asigurate dintre elementele tinere 
cu perspective de progres.

Pentru înot să se pregătească în 
fiecare secție cadre pentru toate pro
cedeele și pentru toate probele, ajun- 
gîndu-se la formarea echipelor de înot.

— Să se asigure un sistem competi- 
ționai, mult, lărgit pe plan local, bine 
închegat și stabilit pentru diferitele 
categorii de sportivi, cu o succesiune 
rațională a probelor, c,are să contri
buie din plin la creșterea nivelului de 
pregătire al sportivilor.

— Să se organizeze cursuri de ar
bitri în toate centrele cu activitate 
pentru a se împrospăta cadrele de ar
bitri. Să se inițieze cursuri periodice 
și seminarizări pentru ridicarea nive
lului cunoștințelor arbitrilor. Să se 
instituie seminarizarea artistă a tu
turor categoriilor de arbitri care să 
constituie și criteriul de promovare 
dintr-o categorie în alta.

— Pentru a se putea satisface ce
rințele dezvoltării pe bază de masă a 
natației, să se organizeze cursuri de

Constantin Grecescu termina victorios întrecerea seniorilor pe 8.000 m.
Numai două săptărnîni ne mai des

part de primul mare concurs interna
țional al acestui an : la 15 martie se 
vor desfășura în capitala Iugoslaviei 
întrecerile din cadrul campionatelor 
balcanice de cros. In vederea acestei 
importante competiții atletice, alergă
torii noștri fruntași s-au pregătit cu 
toată seriozitatea, atingind de acum, 
o formă superioară. Lucrul acesta a 
reieșit foarte bine din desfășurarea 
concursului de cros organizat de fe
derația noastră de specialitate pe Sta
dionul Tineretului din Capitală. Prin
cipalele curse ale reuniunii au fost 
cea a seniorilor (8.000 m.) și cea a 
senioarelor (1.500 m.), care au avut 
nu numai scopul unei verificări în 
condițiuni de concurs, ci și pe acela 
de selecție.

In această privință se poate spune 
că întrecerile — în special cea mas
culină — au fost pe deplin edifica
toare. Alergătorii noștri de fond (Gre- 
cescu, Dinu, Barnbas, Bad-ici etc.) au 
realizat o cursă bună, desfășurată în- 
tr-un ritm susținut. Ei se află în for
mă și credem că la Belgrad vor fî în 
măsură să ne reprezinte cu succes.

Întrecerea feminină a fost și ea e- 
dificatoare, dar numai pe... jumătate. 
Unele dintre atlete (Georgeta Dumi
trescu, Nina Pasciuc, Olga Zammer, 
Ana Czuli etc.) s-au arătat bine pre
gătite. Altele, în schimb, prin compor
tarea de duminică nu ne-au putut lă
muri pe deplin- asupra posibilităților 
actuale. Printre acestea se numără și 
maestra sportulrrf Florrcăt" OțeT-Gre- 
cescu, care a reintrat în activitatea 
competițîonală după mai bine de un 
an de absență. Ea s-a menținut în 
plutonul fruntaș aproape două treimi 
din cursă, dar apoi a renunțat la 
luptă din cauza unor dureri la muș
chii gambei. Oricum, ea s-a arătat 
destul de bine pregătită și a lăsat să 

instructori voluntari în toate orașele 
în care există bazine sau ape naturale 
șî să se găsească un sistem de stimu
lare și recompensă, morală a activi
tății acestora.

— Crearea de noi centre de nata
ție, acolo unde există bazine, care 
să aibă ca rezultat o egală răspîndire 
și dezvoltare a natației în toate regiu
nile țării,

— îndrumarea jucătorilor de polo 
spre o concepție modernă de joc, în 
mișcare, ofensivă, spre un joc com
plet, variat și activ, cu mai multă 
fantezie și inițiativă, ținîndit-se sea
ma de particularitățile individuale ale 
jucătorilor.

— Să se folosească pe o scară lar
gă antrenamentul individual, ca o 
metodă în plus pentru desăvîrșirea 
pregătirii individuale a sportivului. EI 
trebuie să fie îndreptat spre exersa
rea elementelor tehnice neînsușite, 
perfecționarea anumitor procedee teh- 
nioe, dezvoltarea unor calități fizice 
etc., toate acestea fiind menite să 
completeze sau să perfecționeze latu
rile deficitare din pregătire.

Antrenorii vor trebui să pună sar
cini concrete în fața sportivilor și să 
controleze realizarea lor.

— Pentru a putea participa cu 
succes Ia Campionatele Europene din 
1962 și la Jocurile Olimpice din 1964 
este necesar să formăm un lot de 
speranțe care să cuprindă cei mai ta- 
lerrtați copii între 10 și 16 ani, tixîn- 
du-li-se obiective concrete și stabilfn- 
du-se răspunderea antrenorilor ce se 
vor ocuna de pregătirea acestora.

Prof. V. CONSTÂND ACHE 
secretar general al Federației 

Romîne de Natație 

se întrevadă că în acest sezon va a- 
vea un cuvînt de spus în întrecerea 
alergătoarelor noastre de 800 m .

★
Campionatele balcanice masculine de 

cros de la Belgrad sînt la cea de a 
patra ediție. Atleții noștri au partici
pat pînă acum numai la întrecerile 
desfășurate anul trecut la Ankara. 
Competiția feminină va fi organizată 
anul acesta pentru prima oară. Con 
cursul se va desfășura în dimineața 
zilei de 15 martie în incinta hipodro
mului „Careva Cuprija" pe un par
curs plat, în întregime gazonat. Se- 
niorii vor avea de parcurs 10.000 m. 
(5 ture de 2000 m.), iar senioarele 
vor acoperi un traseu de 2000 m. Fie
care din cele cinci țări participante 
(Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, Romî- 
nia și Turcia) vor fî reprezentate din

Jucătorii noștri de popice 
sînt capabili de rezultate mai bun 

—Gîtava cansiuzH după turneul echipai Ferencvaros Budapest;

Echipa de popice Ferencvaros Bu
dapesta . și-a încheiat duminică tur
neul în țara- noastră cu următorul bi
lanț: o- infringere la București și două 
victorii (una la Cîmpina și cealaltă 
la Orașul -§talin). De la bun început 
trebuie să arătăm ci cele trei con
fruntări cu popicarii maghiari s-au 
situat, spre satisfacția generală, la un 
nivel tehnic ridicat și nu exagerăm 
spunînd că rare ori ne-a fost dat să 
asistăm la partide atît de disputate, 
în care învingătorul a fost cunoscut 
de abia la ultima pereche. Ferencva
ros Budapesta, cu trei componenți ai 
reprezentativei R.P.U. care a ocupat 
locul 2 la campionatele mondiale și 
locul 3 Ia Cupa Europei, a fost un 
adversar deosebit de valoros. Nu gre
șim însă afirrnînd că bilanțul general 
ar fi putut foarte bine să încline în 
favoarea sportivilor rotnîni în cazul 
cînd ei ar fi fost mai cumpăniți și 
dacă s-ar fi realizat:

OMOGENIZAREA ECHIPELOR 
NOASTRE

După o simplă cercetare a procen
tajelor individuale devine clar că po
picarii maghiari au dat un randament 
aproape egal, realizînd scoruri con
stante și apropiate. La Cîmpina, ca 
și la Orașul Stalin, 5 din cei 6 jucă
tori ai oaspeților au depășit granița 
celor 800 p. d. în timp ce în forma
țiile noastre a existat cel puțin cîte 
un „gol", care a dus echipele Rafină
ria Cîmpina și Metrom Orașul Stalin 
la eșec. Gh. Scurtu (Recolta Buc.) al 
patrulea om în echipă a pierdut a- 
proape tot avantajul creat de coechi
pierii lui, realizînd un procentaj sub 
nivelul posibilităților (775 p. d.); Ion 
Dănuțiu (Rafinăria) cu 750 p.d. a ce
dat în fața unui adversar cu care ar 
fi putut să se întreacă de la egal la 
egal, iar după cum ne-a relatat co
respondentul nostru Al. Dincă, com
portarea jucătorului Mateiaș de la 
Metrom (752 p. d.) a contribuit la 
înfrîngerea echipei sale. Explicația ?

EMOTIVITATE EXAGERATA t

O seria dintre popicarii noștri au 
concurat cu mult sub nivelul posibi
lităților lor reale din cauza exagera
tei emotivități pe care au avut-o cu 
prilejul acestor jocuri. P. Moisescu 
(Recolta), Gh. Sctipcea (Rafinăria), 
Ion Dănuțiu (Rafinăria), Gh. Scurtu 
(Recolta) etc. nu au avut suficiente 
resurse morale atunci cînd au fost 
conduși, pentru a putea reveni la rit
mul lor normal. La această deficiență 
care a tras după sine realizarea unor 
rezultate generale neconcludente a 
contribuit într-o bună măsură • 

echipe alcătuite din 6 bărbați (pr 
4 contează în clasamentul pe ech 
și din 4 femei (primele 3 conteaz 
clasamentul pe echipe). Cu acest 
lej vor fi decernate titluri de c 
pioni balcanici individual și pe t 
pe. Anul trecut la Ankara, titlul i 
vidual a revenit alergătorului iugo 
Franjo Mihalici, iar pe echipe Ti 
slaviei.

★
Sala FToreasca II din Capitală 

fost gazda unui nou concurs atl 
De data aceasta organizator a 
clubul sportiv C.C.A., care a știui 
se achite în bune condițiuni de a 
stă sarcina. Se cuvine să sublii 
aceasta cu . atît mai mult cu cit 
mai bine de 3 ani clublul C.C.A. 
a mai organizat nici un concurs 
tic.

Dintre atleții participanți, o 1 
impresie a lăsat-o Xenofonte B. 
care a marcat rezultatul de 1,94 i 
săritura în înălțime. La aceeași 
bă, tinerii Eugen Ducu și Grigore 
riuescu s-au arătat constanți în j 
cifrei de 1,85 m. Sorin loan la lu 
me a înregistrat de două ori în 
lași concurs performanța de 6,90 
Pregătrndu-se temeinic pentru d 
tlon, studentul la I.C.F. Victor C 
a participat acum la prăjină (3,70 
și la 55 m.g. (8,1 sec.). El a ar 
că se află pe un drum bun în cee 
privește pregătirea sa multilateral

Cît privește primul loc în înti 
rea pe echipe, acesta a revenit ș 
data aceasta clubului Dinamo, car 
acest sezon a cîștigat aproape 
excepție toate competițiile, de : 
Este meritul atleților dinamoviști, 
și al antrenorilor lor (Elias Bar 
Ion Benga, Nicolae Păiș, Alex. J 
nescu). Cu o echipă mult ’ 
C.C.A. s-a clasat pe locul di

LIPSA DE ORIENTARE IN Al
TUIRF.A ECHIPELOR

După înfrîngerea suferită fa R 
rești, antrenorul maghiar Ianos 
rungz a aplicat tactica <fe a porr 
cui cu oamenii de bază, ceea c 
făcut ca în meciul cu Rafinăria ( 
pina, Ferencvaros să ia conduc 
încă de la început. Din acest n 
ceilalți jucători romîni au intrat t 
rați pe pistă. Această greșeală 
surprinde foarte mult întrucît ai 
norii noștri au cunoscut noua fori 
a echipei maghiare și totuși nt 
eșalonat schimburile în rap< 
tica adversarilor.

In încheiere, vrem să arătăm 
oaspeții au fost mulțumiți de călit 
bilelor, popicelor și arenelor noa 
precum și de arbitrajul prestat di 
ronim Moldoveanu, Ferdinand 
pescu și losif Bacii ă.

TR. IOANITESC

.... ... ................. .

UN NOU CURS PENTRU AR Bl
DE RUGB1

Astăzi l-a ora 19 se deschide în 
V. Conta nr, 16, un nou curs pentru 
bitrii de rugbi. Sînt invitați a lua ț 
toți foștii jucători care doresc să ; 
treze.

CL ASAME N TE L E C AMP I ON ATE I 
DE BASCHET

FEMININ

1. Olimpia Buc. 10 15 0 3 1005:7
2. Voința Or. Stalân 18 14 0 4 900:7
3. Constr. Buc. 17 14 • 3 922.5
4. Progresul Buc. 1» 12 1 5 852:7
5. Rapid Buc. 1« llli 0 7 927:7
6. C.S. Oradea 17 1J1 0 6 835:7
7. Alim. Tg. Mureș 18 9 1 8 868:7
8. C.S.U. Buc. 18 5 i ia 645:8.
9. C.C.A 10 5 0 13 613:8

IO. Voința Tg. Mureș IO 4 0 14 744:9
11. Voința Oradea 18 3 .1 14 712:9«
12. C.SvS. „Banat/*  T. 10 2 0 16 610:9

MASCUUN

1. C.C.A. 14 13 0 1 1133: 8
2. Olimipia Buc. 15 1'1 0 4 949 : 8
3. Știința Cluj 15 11 0 4 9
4. Din. Tg. Mureș 14 19 0 4 979: 8
5. Din. Oradea 15 7 3 5 IjOU: 9
6. Din. Buc. 15 7 2 6 887: 7
7. Metalul M.I.G. 15 7 0 8 931: 8
8. Rapid Buc. 15 6 2 7 9 55: 9
9. Torentul Galați 15 5 0 10 8-12-16

10. Voința Tași 15 4 0 11 803:1-0
lil. Cetatea- Bucur 15 2 1 12 799:10
12. Știința Tim 15 2 0 13» 702: 9

Meciul restanță D imam o Tg. Mp
C.C.A. va avea ioc joi 5 martie.



PATINATOARELE SOV!ETICE AU TRIUMFAT
LA CAMPIONATELE MONDIALE DE LA SVERDLOVSK

Avîntul sporturilor de iarnă 
în R. P. Chineză

Campionatele mondiale feminine de 
patinaj viteză au intrat temeinic în 
calendarul marilor competiții ale lu
mii. Sînt 23 de ani de cînd patinatoa
rele lumii au i( 
pe pista de gheață. . . 
pion ațele s-au dispt 
luate după război, în

ieșit perrtru prima dată 
_ r„. „ îață. Pînă în 1940 oatn-
«onateie s-au disputat de trei ori. Re- ..... j...» s_ 1947, gjg nt)

aii lipsit în nici o iarnă de pe lista 
marilor întreceri. Pînă în anul 1948 
reprezentantele U.R.S.S. nu au parti
cipat la campionate. In acest răstimp 
Jn cefe 5 ediții desfășurate au ieșit 
învingătoare americanca C. Klein și 
de ,cîte 2 ori suedeza Nie-Isen și fin
landeza Leslie.

Maria Isakova a fost prima dintre 
sportivele sovietice care a cucerit 
titlul suprem. Ea a repetat apoi de 
două ori performanța, fiind campioa
nă a lumii în perioada 1948—1950. In 
1951 titlul de campioană a revenit 
finlandezei Huttunen (sportivele so
vietice nu au kiat parte lă această 
ediț ie). Apoi, de dortă ori 'Consecutiv 
campioană a fost Lidia Selihova. E- 
dițitle următoare au fost cîștigate de 
Halida Scegoleeva, Rimma Jukova și 
Sofia Kondakova, 
medalia de aur a 
monova.

La 28 februarie 
desfășurat îp inima Ujalilor^la Sverd
lovsk, cea de a-XVII-a ediție a 
campion ațelor lumii. Din nou repre
zentantele Uniunii Sovietice au mani
festat o superioritate evidentă, 
pînd primele 
general.

C'ifirmînd
dc irit la

Tamara Rîîova este noua campioană a lumii
Tamara Rîlova a reușit 
să tiriurrsfe în această grea 
competiție. Ea a câștigat 
probele de 500 și 1000 m. 
cu timpurile de 47,5 se
cunde și respectiv 1:41,0 
sec., luînd conducerea în 
clasament. Proba <fe 1500 
m. a revenit compatrioa
tei sale Inga Artamonova 
în 2:31,6 iar cea de 
3000 m. finlandezei Hut- 
tunen în timpul de 5:30,3.

In clasamentul gene
ral Rîlova a ocupat pri
mul loc cu un punctaj 
excelent pentru un pati
noar de șes: 204,916 p. 
Ea a întrecut aproape cu 
2 puncte pe următoarea 
clasată, tânăra Stenina, 
remarcată cu prilejul re
centelor campionate ale 
U.R.S.S. — 206,233 p. 
La o foarte mică diferen
ță s-a clasat o altă tînă
ră patinatoare sovietică, 
Skoblikova, care a rămas 
în urmă doar cu 0.050 
p. Pe locul 4 se află fos
ta campioană mondială 
Inga .Artamonova cu 
206,799 p. Dintre pati
natoarele de peste hota
re, cel mai bun rezultat 
l-a obținut finlandeza 
Huttunen, clasată pe lo
cul 5.

Tamara Rîlova nu este 
un nume nou în patina- 

Studenta 
de 27 
de trei

Articol scris special pentru zia
rul „Sportul popular" 

de LU IN

In 1957 și 1958 
revenit lugei Arta-

ocu-
4 locuri în clasamentul

forma bună arătată nu 
campionatele U.R.S.S.,

jul viteză sovietic. 
Leningrad, în vîrstă 
a fost pînă acum

Atleții sovietici superiori celor 
americani

• Anul allelic 1958 a marcat un 
atare eveniment sportiv : întâlnirea in
ternațională dintre ecllipele reprezen
tative ale Uniunii Sovietice și ale 
Statelor Unite. După cum vă amintiți, 
„meciul secolului", așa cum a fost nu
mită această întrecere, a dat cîștig 
de cauză atletismului sovietic care a 
repurtat o splendidă victorie.

Biruința atlețiior sovietici asupra 
puternicei echipe a S.U.A. a fost co
mentată pe larg de toate ziarele de 
pe toate meridianele .globului, majori
tatea cronicarilor remarcind în mod 
foarte just că poziția de frunte pe care 
au «’"ținut-o atîtea decenii atleții a- 
r r.-i a început să se... clatine se
rios. Ei au remarcat, de asemenea, 
impresionanta creștere a valorii atle
tismului sovietic.

Au fost însă și uttîî care au apreciat 
victoria echipelor sovietice ca pe un... 
„accident". Că n-a fost „accident" se 
poate vedea cel mai bine din tabelul 
următor, in care compararea rezulta
telor celor mai buni 10 atleți sovie
tici și americani în 1958, prin prizma 
tabelei internaționale de punctaj, dă o 
imagine precisă asupra situației 
tuale a atletismului 
fări.

ac-
din aceste două

100 m/100 y
200 m'22o 
R00 m,440 

m/890 
1.500 m 
6.000 IYY'3 
10.000 JTft/6
110 mg/120 yg 
400 mg, 440 yg 
31000 m obst. 
Înălțime 
prăji nâ 
lungime 
triplu 
greutate
disc 
suliță 
ciocan

y 
y 
y

mile 
mile

S.U.A.
12,559
11.997
12.211
11.329
12.311

9.815
S.394

11.776
11-605
9.615

i2.sar<
11.047
10.809
9.368
i9.545
11.856 
’1.551 
12.814

211.381 385.931Total puncte ,
Calcularea rezultatelor înregistrate 

pe distanțele anglo-saxone s-a 
după următorul sistem: 100 y4-0,9 sec: 
220 y—01 sec; 44o y—0,3 sec; 88o y—n.7 
sec; 3 mile (482’1 m)_L-30 sec; 6 mile 

m)4-50 sec.

făcut

Un proiect italian despre partici
parea la 1. O.

• Pentru a evita o supra încărcare 
a programului întrecerilor de atletism 
din cadrul Jocurilor Olimpice din 1960. 
organizatorii ani înaintat federației in
ternaționale de atletism un proiect 
pentru reglementarea participării atle
telor ia cliieritele probe ale olimpiadei. 
Proiectul prevede, printre altele, T'r- 
«năioarele : _ fiecare țară ?re dreptul 
să înscrie 'cite un singur concurent 
de probă (tn, mod obișnuit se admit 
cite 3 atleți de fiecare probă) : tot
odată, fiecare țară mai poate înscrie 
și alți doi atleți, cu condiția ca ei să 
li realizat în prealabil o performanță

MMM

te.*

I n R. P. Chineză sporturile 
iarnă ÎȘi trăiesc iacă prima 
nerețe. Istoria lor datează

CatnpioatMi mondială absolută, sportiva sovietică
T amara Rilova

Sovietice. Ea a 
anii 1955, 1957 
Rîlova a între) 

în probele 
că

ștaudard. Această periarmanță, în 
principiu, este rezultatul celui de al 
șaselea clasat ia J.O. de la Melbourne. 
Pentru 800 ui femei, probă care-și 
va face debutul olimpic la Roma, per
formanța ștaudard este rezultatul atle
tei clasate pe locitl 6 la Campionatele 
europene din 1958.

Ce a dus la un asemenea proiect ? 
Se știe că I.A.A.F. are afiliate ca 
membre 102 federații naționale și nu
mărul acestora poate spori pînă la 
anul, or în mod teoretic dacă fiecare 
țară va înscrie cite 3 atleți la fiecare 
probă, numărul competitorilor, la lun
gime să zicem, 
3001...

Și acum iată 
care este vorba :

campioană a Uniunii 
cucerit acest titlu în 
și I960. In anul 1955

_ cut recordurile mondiale
de 500 și 1000 m. De remarcat 
recordul pe 500 m. aparținuse uneia 
dintre primele campioane mondiale, 
suedezei Nielsen, avînd o vechime de 
aproape două decenii.

de 
ti
de 

numai cinci sau șase ani, deși există 
condiții optime pentru practicarea lor 
în vaste teritorii ale țării. De fapt, 
patinajul și schiul au existat și in ve
chea Chină, dar nu ca sporturi com- 
petiționale. Puțini oatneni puteau să 
practice sporturile de iarnă înainte 
de eliberare, dat fiind mizeria în care 
trăia majoritatea populației.

Din diferitele forme de sporturi de 
iarnă, patinajul a fost primul care a 
îmbrăcat forma competițională in 
China nouă. In 1952 a avut loc primul 
campionat de patinaj al R. P. Chi
neze, locul să« de 
orașul Pekin. Atunci 
diferitele probe de 
tiv 300 patinatori 
panțiior la această competiție, deveni- 

acum tradiț’onală, va fi în acest 
mult mai mare Statistica ne arată 
astăzi numărul iubitorilor snortu- 
cu patine se ridică în întreaga ța- 
la impresionanta cifră de aproape 
milion.

O dată cit creșterea rindurilor ce
lor care practică patinajul a crescut 
și măiestria patinatorilor chinezi. In 
1954 recordurile naționale stabilite la 
primul campionat au fost ameliorate 
de 28 de ori, iar în 1957 ele au fost 
din nou îmbunătățite de nu mai puțin 
de 99 ori. In 1958 performanța medie 
pentru proba masculină de 500 m era 
de 43,8 față de 51,4 cit arăta în anul 
precedent. In aceeași perioadă, la 
10.000 m s-a ajuns 4a 17:58^4 fată de 
22:29,4, la 500 m femei 49,6 față de 
1:01,5, iar la 3000 ni fentei 5:46,6 fată 
de 7:31,2.

Patinatorii chinezi au luat parte 1a 
primul lor concurs internațional abia 
acum trei ani. De atunci însă ei au 
mai fost prezenți la numeroase între
ceri peste hotare, ultima oară fiind 
printre participant!! marelui concurs 
internațional de la Alina At a

desfășurare fiind 
au luat parte la 
viteză aproxiina- 
Numărul partici-

s-ar ridica la

stand ardurile

peste

despre

100 m 
2TO m 
4'00 m 
800 m 
1500 m 
5000 m 
10IMM m
110 mg/80 mg 
403 mg
3000 m obst. 
lungi me 
triplu 
înălțime 
prăjină 
greutate 
disc 
suliță 
ciocan 
decatlon

femei
11.7
24,1

2:10,2

bărbați
16.5
21.2

1:4»,S
3:42.6

14:09,3
29:31.5

14,3
51.5

8:44,6
7,42

15,80 
2 00

4,25
16,65
52,2)1
73,32
60 36
6,773

ROMEO V1LARA

11.0

5,85

1^7

15,12
46.73
49.74

înțepe violarea biletelor 
Ia cea de a XVII*a  edific 

ii Jocurilor Olimpice de la Roma
Comitetul de organizare al cefei 

de a XVII-a ediții a Jaburilor Olim
pice de la Roma a emis de acutn 
biletele de ' '. ‘
din cadrul marii competiții sportive.

• întreaga cantitate a biletelor de 
intrare a fost împărțită în două. 
Jumătate din ele vor fi vîndute în 
Italia, cealaltă jumătate în restul ță
rilor lumii. Peste hotarele Italiei bi
letele vor fi vîndute de agenții spe
ciale. acreditate oficial în țara res
pectivă. Organizatorii vor satisface 
în primul rînd cererile comitetelor 
olimpice n-ațidinale. după care biletele 
se vor vinde turiștilor, — dar numai 
acelora caste vor putea face dovada 
că în timpul Jocurilor au asigurată 
cazarea în capitala Italiei.

In cursul anului 1959 biletele se 
vor vinde exclusiv în baza cererilor 
făcute de organizațiile sportive la 
agențiile oficiate. Inmînarea bifete-

intrare la manifestațiile

ior se va face l-a începutul armului 
1960. Cantitatea rămasă va fi dată 
spre vânzarea liberă cu cîteva luni 
înaintea deschiderii Jocurilor.

Comitetul de organizare a hotărît 
să nu emită bilete eu care pot fi 
vizionate toate competițiile și nici 
abonamente pentru anumite discipline 
sportive. Dar, doritorii vor putea ob
ține o serie de bilete pentru toate 
întrecerile.

Se specifică că'fiecare bilet dă drep
tul la vizionarea unei singure între- 
ceri.

Prețurile fixate sînt ridicate. Costul 
minim al unui bilet este de 300 lire, 
iar cel maxim de 12.000 lire, 
reprezintă aproape un sfert 
lariul unui muncitor.

Comitetul de organizare a 
de asemenea să nu elibereze 
fel de permise.

ceea ce 
din sa-

hotărît 
nici un

(U.R.S.S.), în ianuarie 1959. Aceste 
mari competiții, ca și diferiite întîlniri 
amicale cu echipe străine, au contri
buit în mod considerabil la îmbună
tățirea tehnicii și stilului patinatorilor 
chinezi.

Recentele concursuri de la Alina 
Ata au fost o nouă piatră de încer
care pentru patinatorii din R. P. Chi
neză. Reprezentativa chineză a dțti- 
gat locul I! (la bărbați) și III (la fe
mei) în clasamentul pe echipe Tot cu 
această ocazie patinatorii chinezi au 
ameliorat nouă recorduri naționale. 
De pildă, în probele feminine au fost 
stabilite recorduri la 10(H) m — 1:42,9 
(1:46.0 în (958), 1500 m — 2:3R,8
(2:45,5) ți 3000 tn —5:42,7 (5:46,6). 
Dar ameliorarea coa mai importantă 
a fost obținută în proba masculină de 
5000 m, printr-un patinator de 17 ani 
din China de nord, elevul de școală 
medie. Van Ciun-tao. Recordul său 
este de 8:143 (8:36,2 în 1058; 10:35,7 
în 1957). Alte trei ameliorări de re
corduri în probele masculine au fost: 
500 m — 42.7 (43,8 în 1958).'1500 m 
— 2:16,7 (2:17,9) ți 10.000 m —
17:11,2 (17:58,4).

Dar alături de patinajul viteză, un 
deosebit avânt au luat în R. P. Chine
ză și alte discipline sportive de iar
nă, ca hocheiul pe gheață și patinajul 
artistic. In 1953 existau numai două 
echipe de hochei pe gheață în orașul 
Harbin cel mai important centru de 
sporturi de iiarnâ din China, locul de 
desfășurare al campionatelor din a- 
cest an. jn 1958 numărul acestor e- 
chipe a crescut la 18(1.

O și mai scurtă istorie o are schiul 
în R. P. Chineză, care a fost pus pe 
baze competiționale abila cu doi ani în 
urmă. In ciuda tinereții sale, schiul 
a devenit repede Marte popular, mai 
cu saamă în regiunile nordice ale ță
rii în care există zăpadă din belșug. 
Cînd s-a țintit primul campionat na
țional, majoritatea concurenților erau 
recrutați din rîndurile studențimii. A- 
poi, oamenii din alte domenii sociale 
au intrat în rindurîle eetor care as
piră la titlurile de campioni. Actual
mente Federația chineză de sporturi 
de iarnă are în proiect construirea 
primei trambuline de schi din China, 
în localitatea Kirio din provincia de 
nord-est.

Cu șase ani in urmă în R. P. Chi
neză sporturile de iarnă erau prefe
rința exclusivă a populației de la ora
șe, în special a studențimii. In ulti
mul timp in rindurde lor sint pre- 
zențî în număr mare muncitori și ță
rani din toate provinciile Chinei. De 
pildă, în competițiile de patinaj vite
ză desfășurate anul trecut în orașul 
Harbin au luat parte nu mai puțin de 
23.600 muncitori din această locali
tate.

Astăzi, sînt încununate de succes 
eforturile Federației chineze de 
sporturi de iarnă șt ale filialelor sale 
din întreaga țară în acțiune» de 
popularizare a acestor sporturi, altă
dată aproape necunoscute în China.

Joi încep campionatele mondiale 
de Siochel pe gheață

Pînă la deschiderea campionatelor 
mondiale și europene de hochei pe 
gheață au mai rămas doar două zile. 
La 5 martie pe stadioanele de iarnă 
din Bratislava, Brno și Ostrava se 
va da lovitura de începere în jocu
rile preliminarii din cadrul celor trei 
serii. Tot în aceeași zi, la Pizen, va 
începe „Criteriul european" la care 
participă și echipa țării noastre.

Cea de a 26-a ediție a campionate
lor mondiale și a 39-a a campiona
telor europene reunește la start cele 
mai bune echipe din Europa, precum 
și reprezentativele Canadei și S.U.A. 
in seria de la Bratislava 'joacă: 
Cehoslovacia, Canada, Elveția și Po
lonia. La Brno: U.R.S.S., R.D. Ger
mană. Norvegia și S.U.A. La Ostra
va: Suedia, R.F. Germană, Italia și 
Finlanda. Primele două clasate din 
fiecare seric se califică pentru tur
neul final. Dacă ne ghidăm după 
rezultatele înregistrate pînă în pre- 
z' nt„ în turneul final care va începe 
la data de 9 martie la Pr.aga, au 
toate șansele să participe: Ceho

slovacia, Canada, U.R.S.S., S.U.A.,
Suedia și R.F. Germană sau Finlan
da. Meciurile pentru locurile 7—12 
se vor desfășura pe stadioanele din 
orașele Kladno, Kolin și Mlada Bo
leslav.

La ora cînd citiți aceste rânduri, 
majoritatea echipelor participante se 
află deja în Cehoslovacia, cu excep
ția echipei R.D. Germane care va 
sosi miine, direct la Brno.

Trecînd în revistă posibilitățile 
echipelor angrenate în luptă pentru 
cele două titluri, trebuie observat că
— spre deosebire de recentele ediții
— șanse mari au hocbei.știi cehos
lovaci, care prezintă o echipă tî.nără 
și puternică. Echipa Cehoslovaciei nu 
a cunoscut înfrîngcre în actualul se
zon. Ea este alcătuită pe schel tul 
campioanei tării S.N.O.P. Kladno.

Echipa U.R.S.S. a fost prezentă pe 
primul plan al luptei în ultimele edi
ții ale C.M., clasîndh-se pe primii! 
loc în două dintre ele și cîștigînd de 
4 ori titlul european. In anii din î.rrnă 
echipa sovietică a cunoscut numeroa

se modificări, prin introducerea unor 
jucători noi care sîni în curs de 
acomodare. Se pare însă că acum s-a 
ajuns la o omogenizare perfectă a 
echipei.

Canada, „pretendentă" tradițională 
ia titlul mondial, este reprezentată 
<fc echipa „Belleville McFarlands". 
Formația a suferit cîteva „modificări" 
înainte de a pleca în Europa. Astfel 
în fiecare linie de joc au fost intro
duși profesioniști reamatorizați „ad- 
hoc“ — procedeu de asemenea „tra
dițional" pentru reprezentativele ca
nadiene. Caracteristicile jucătorilor: 
înalți in medie de 1,80 ni și grei — 
media 95 kg.

Echipa S.U.A. prezintă o echipă 
tânără, majoritatea jucătorilor fiind 
din Mineapolis și Minessota. Jucăto
rii nu posedă calmul necesar și dacă 
ne referim și la mentalitatea lor, nu 
va trebui să ne mire faptul dacă unii 
dintre ei vor petrece timpul mai mult 
pe banca penalizaților decât pe ghea
ța patinoarului..

Un semn de întrebare îl constituie

echipa Suediei care a avut greutăți 
cu alcătuirea formației. (Tuniba Jo
hansson nu . va juca fiind acciden
tat...). Dar nu este exclus ca suedezii 
— așa cuni le este obiceiul în ulti
mii ani — să producă din nou o 
surpriză.

Interesul amatorilor de sport pen
tru campionatele mondiale este uriaș. 
S-au înregistrat peste 1 milion de 
cereri de bilete. Natural că acest 
număr de bilete nu va putea fi pus 
în vînzare, însă foarte mulți amatori 
de hochei vor putea urmări jocurile 
la aparatele de televiziune. Marea 
majoritate a meciurilor vor fi tran
smise la radio atât de posturile cehos-i 
lovace cit și de arte posturi străine.

In aceste zile, atât Praga cit și ce
lelalte orașe unde se vor desfășura 
jocurile din cadrul campionatelor mon
diale și europene trăiesc intens acest 
eveniment. Străzile și vitrinele maga
zinelor sînt special pavoazate, fiecare 
echipă participantă este luată sub pa
tronajul unei întreprinderi.

!n concluzie: un eveniment sportiv 
deosebit de însemnat și o frumoasă a- 
ni versare a hocheiului cehoslovac care 
sărbătorește cu acest prilej mlr'ui'. a 
50 de ani de existentă.V. BFNKOVSK1



DE SCHI ÂLE R.

ȘTAFETELE VOINȚA 
ȘI DINAMO ORAȘUL 

CAMPIOANE
Azi și miine ultimele
POIANA STALIN 2 (prin telefon 

'de la trimisul nostru).
Luni la ora 9,15 s-a dat plecarea în 

ștafeta fetelor: 3X5 km. Lupta pentru 
ftrimttl loc s-a dat între echipele Vo
ința Sinaia și Dinamo Orașul Stalin, 
campioana de anul trecut. In primul 
schimb Ecaterina Supeală (Voința) 
și Hermina Herbert (Dinamo) s-aat 
întrecut pentru a realiza cel mai 
bun timp și pentru a aduce un avan
taj echipelor lor. După urcușul de la 
km 1,500, cronometrelc înregistrau 
timpi egali. Apoi, tînăra Ecaterina Su
peală se impune hiînd pe ultimii kilo
metri un avans de peste două mi
nute, liotărîtor îh desemnarea cam
pioanei. Cu toate că după aceea Ște- 
fania Botcariu-Peter realizează cel 
mai bun timp (22:17.0), iar Iuliana Si
mon al treilea (22:49.0), rezultatul rtu 
mai poate fi modificat și Margareta 
Frățilă trece prima linia de sosire, 
asigurînd echipei sale titlul de cam
pioană a R.P.R. Trebuie să subliniem 
că două dintre reprezentantele aso
ciației sportive Voința Sinaia (Ecate
rina Supeală și Mioara S’imion) sînt 
junioare și au realizat timpi foarte 
buni.

Ștafeta seniorilor a fost așteptată 
cu mult interes. Alex. Zangor (C.C.A.) 
și Gh. Olteanu (Dinamo) s-au avîntat 
în primul schimb. într-o luptă dîrză. 
La km 3 Zangor conducea cu 10 se
cunde, dar la km 8, după un urcuș 
dificil, Olteanu și-a întrecut adversa
rul ou 11 secunde, pentru ca ațxsi 
să-și mărească avansul pînă Ia 25

A luat sfîrșit concursul de verificare 
a lotului de tenis al R.P.R.

Așa cum începuse meciul de verifi
care Năstase —• M. Viziru și mai 
ales desfășurarea lui ulterioară — 6-1,
6-2.  în primele două seturi și 3-0 în 
al treilea, — dădea impresia că Năs
tase nu va avea de îndeplinit decît 
o simplă formalitate ca să-l învingă 
pe Marin Viziru. Intr-adevăr, în pri
mele 16 ghemuri, din care cîștigase 
15 la rînd, Năstase pornise tare, în 
forță, depășindu-și adversarul în toate 
compartimentele. Cu servicii foarte 
puternice urmate de incursiuni promp
te la plasă, Năstase domina net tere
nul în fața unui jucător parcă sleit 
de puteri și care se plîngea mereu de 
dureri la piciorul drept. Prea sigur de 
el, Năstase n-a mai insisl.it sufi
cient, a încetinit ritmul și a început 
să... piardă ghem după ghem. In 
schimb, Marin Viziru — parcă renăs
cut și uitînd și de durerea de la pi
cior — a luptat pentru fiecare minge 
și prin stopuri și-a atras adversarul 
îa fileu pentru ca apoi să-l paseze. Și 
astfel, Marin Viziru a egalat în se
tul HI la 3-3, l-a cîștigat cu 6-3 și a 
învins în următorul cu 6-4. Năstase 
a fost pasiv, cu starturi întîrziate sau 
făcînd greșeli elementare în plasarea 
mingilor din loviturile de voie în timp 
ce Mari., Viziru, mai lucid și cu o 
mai bună orientare tactică în teren, 
s-a arătat sigur în loviturile defensive.

In setul decisiv scorul a evoluat în 
ușor avantaj pentru Năstase, iar a- 
poi a devenit egal la 4-4. Apreciind 
greșit distanța și încercînd să forțeze 
jocul. Marin Viziru a ratat cîteva 
mingi și Năstase a cîștigat cu 6-4 se
tul și o dată cu el și partida.

Evoluția lui Năstase a fost nesatis
făcătoare în acest meci. El s-a lăsat 
prea mult angrenat într-un joc de aș
teptare, nu și-a cumpănit bine acțiu-

Meciul de box pentru titlul mondial 
profesionist la categoria grea dintre 
negrul american Floyd Patterson și 
suedezul Ingemar Johansson va avea 
loc abia in iunie. Totuși de pe acum 
presa americană și cea vest-europeană 
oaută să ațițe pasiunile, să facă un 
imens tărăboi în jurul viitoarei întîl- 
nir' 'Ziarele au început prin a se în
treba cit titluri de o șchioapă dacă 
Johansson va veni în America pentru 
semnarea contractului sau nu.

.Vine sau nu dine?..." — iată
tema fundamentală care a umplut de 
aproape o lună de zile paginile presei 
burgheze.

Pînă la urmă, Ingemar Johansson — 
neaulnd încredere in administrarea in
tereselor sale de către manager it ame
ricani— a sosit în S.U.A. pe calea ae
rului. Revista sdptămtnald ilustrată 
„Look" a dedicat acestui eveniment 
„cutremurător" șase pagini cu un 
bogat material fotografic. Alte ziare

SINAIA (FETE)
STALIN (BĂIEȚI)

P. R.
întreceri la probele nordice

de secunde. In al doilea schimb, care 
părea foarte echilibrat, Ion Șupcală 
l-a întrecut pe C. Enache cu un mi
nut, sporind avansul echipei Dinamo. 
Din acest moment situația în clasa
ment era ca și rezolvată. Atît Petre 
Dinu (schimbul UI) cît și Manole 
Aldeecu măresc pe rînd avantajul 
față die Stelian Drăguș și Ion Cim- 
poia, și Dinamo Orașul Stalin cîștigă 
ștafeta la o diferență de aproape 5 
minute. Demnă de subliniat este com
portarea ștafetei Dinamo II, alcă
tuită din tinerii Vintilă, Moja, Rășină 
și Ducaru, care a realizat un timp 
remarcabil.

Rezultate tehnice: 3X5 km SENI
OARE : 1. Voința Sinaia (Ecaterina 
Supeală, Mioara Simion, Margareta 
Frățilă) 11108:42 — Campioană a 
R.P.R.: 2. Dinamo Orașul Stalin 
(Hermina Herbert, Ștefania Botcariu- 
Peter, Iuliana Simon) lh 10:34 : 3. 
Olimpia Orașul Stalin 11117:59;

4X10km SENIORI: 1. Dinamo Ora
șul Stalin (Gh. Olteanu, I. Șupeală, Petre 
Dinu, M Aldescu) 31105:34 — Cam
pioană a R.P.R. ; 2, C.C.A. I (Al. 
Zangor, C. Enache, St. Drăguș, I. 
Cimpoia) 31110:00; 3. Dinamo Orașul 
Stalin II 3hll:47.

Campionatul republican pentru pro
bele nordice continuă marți prin des- 
fășur rea săriturilor pentru combinată 
(seniori și juniori), săriturilor spe
ciale (juniori) și miercuri pin cursele 
de 30 km (seniori) și 10 km (senioare).

GH. NICOLAESCU

nile. Joacă îucă prea unilateral, adi
că vrea să se impună numai prin for
ța loviturilor, fiind prea puțin preo
cupat de aplicarea unor scheme tac
tice. De asemenea, el ratează încă su
părător de mult serviciul din prima 
minge, lovind foarte puternic, fără a 
încerca să imprime vreun efect mingii.

In partida dinaintea acestui meci, 
Juhasz l-a întrecut pe Bosch cu 6-2, 
6-2, 8-6 după schimburi de mingi a- 
noste, fără orizont.

Ca o primă concluzie a acestui con
curs de verificare a lotului republi
can de tenis, se poate spune că este 
nevoie încă de foarte multă muncă 
din partea jucătorilor și antrenorilor. 
Mai ales primii trebuie să-și continue 
cu perseverență pregătirea și îndeo
sebi să pună în practică îndrumările 
antrenorilor, îndrumări care tind spre 
un joc ofensiv, eu multă inițiativă.

C. GOMARNISCHI

CONCURSURILE DE SCHI Șl PATINAJ 
DE LA SQUAW VALLEY

In cadrul campionatelor internațio
nale de schi ale Americii de Nord, 
care se desfășoară la Squaw Valley, 
sportivul sovietic D. Kolcin a repur
tat un remarcabil succes, cîștigînd 
proba de sărituri de In trambulină 
din cadrul combinatei nordice. El a 
obținut 224,5 p. (65 și 64 m.) fiind 
urmat de finlandezul Korhonen cu 
217 p.

Proba de sărituri speciale, desfășu
rată pe trambulina mare, a revenit 
finlandezului Kalevi Karkinen cu 237 
p. învingătorul a avut sărituri de 85 

și reviste s-au străduit și ele să nu 
rămînă în urma concurenței.

După tirguieli îndelungate, ta urma 
urmei, contractul a fost alcătuit și 
semnat de ambele părți, Bineînțeles, 
toți cei care au o cit de mică parte 
de contribuție la punerea pe picioare 
a acestei „lupte între uriași" se stră

„ZIUA MARILOR AFACERI"
duiesc să nu piardă strălucita șansă 
care le stă înainte și își freacă de pe 
acum mîinile. Cel mai avansat in des
fășurarea „operațiunilor" este direc
torul companiei de televiziune ..Tele- 
prompter Corporation". Această com 
panie a cumpărat dreptul de televizare 
a meciului Patterson-Johansson prin 
antenele stațiilor sale care deservesc 
300 de orașe din țară. Este de așteptat

Hochelștii romînî au ajuns în R. Cehoslova 

yîstă-seară reprezentativa noastră evoluează în compani 
formației 3. t. gottwaldov

• Sportivii cehoslovaci au făcut o primire călduroasă hocheiștilor romîni • După meciul de ll 
Gottwaldov reprezentativa R. P. Romtne pleacă la Plzen

GOTTWALDOV 2 (prin telefon de la trimisul nostru). — După 28 de 
ore de călătorie cu trenul, reprezenta tiva de hochei a țării noastre a sosit 
in cursul nopții de duminică spre luni în localitatea Gottwaldov. Deși ora 
era destul de nepotrivită, la gară ne așteptau totuși numeroși sportivi și 
conducători ai clubului J. T. Gottwaldov cu a cărui echipă va juca marți 
seară reprezentativa noastră. Prietenii cehoslovaci ne-au înconjurat cu multă 
căldură, făcind ca toți membrii delegației noastre să se simtă într-adeuăr 
ca acasă.
Cîteva ore de odihnă au fost sufi

ciente pentru reconfortare și în dimi
neața zilei de astăzi sportivii noștri 
și-au manifestat dorința să cunoască 
orașul și pe harnicii muncitori din în
treprinderile Gottwaldov-ului. Condu
cerea clubului J. T. Gottwaldov ne-a 
oferit cu multă amabilitate un autocar, 
cu care am făcut o interesantă și in
structivă plimbare pe străzile princi
pale și prin cartierele orașului. Apoi 
am vizitat cîteva întreprinderi. Munci
torii ne-au primit cu multă dragoste, 
ne-au vorbit despre realizările lor și 
s-au bucurat nespus atunci cînd noi 
le-am vorbit de succesele obținute de 
oamenii muncii din R. P. Romînă în 
lupta pentru construirea socialismului.

Meci de șah prin corespondență 

U. R. S. S—Anglia

Zilele trecute a început meciul prin 
poșta aviatică dintre echipele de șah 
ale U.R.S.S. și Angliei. Din fiecare 
echipă fac parțe 20 de maeștri. Regu
lamentul prevede ca în fiecare partidă 
să nu fie transmise mai mult de trei 
mutări într-o lună. In felul acesta, me
ciul va dura mai mult de doi ani.

Din echipa U.R.S.S. fac parte maeș
trii internaționali M. Judovici (Mos
cova), V. Zagorovski (Voronej), P. 
Dubinin (Gorki), M. Sisciov (Tbilisi) 
și alții.

Primul meci prin corespondență din
tre șahiștii sovietici și englezi a avut 
loc în anul 1946 și s-a terminat cu 
victoria echipei U.R.S.S. (Agerpres).

întîlniri internaționale 
ale sportivilor noștri

In cursul lunii martie și la începu
tul lumii aprilie, sportivii romîni vor 
lua parte la următoarele întreceri 
internaționale:

5—15 martie: Griteriuil European 
din cadrul campionatului mondial dg 
hochei pe gheață la Plzen.

5 martie : Sofia—-București, fotbal 
juniori, la Russe.

și 88,5 m. A urmat în clasament Ko- 
tarek (S.U.A.). Gharland (Canada), 
Torbarjon (Norvegia), Kolcin 
(U.R.S.S.), Șamov (U.R.S.S.) etc.

In competiția de patinaj viteză au 
fost înregistrate următoarele rezultate 
tehnice : 500 m. — Alf Gjestang (Nor
vegia) 40,7 sec. 10.000 m. — Knut 
Jonanessen (Norvegia) 16:42,7. 1500 
m. — J. Jarvinen (Finlanda) 2:06,3. 
Campionul lumii a stabilit cu acest 
prilej un nou record mondial. (Ager
pres).

ca sălile de cinema prevăzute cu 
ecrane speciale pentru reproducerea 
imaginii televizate vor putea adăposti 
în „ziua marilor afaceri" aproape 
600000 de spectatori. Firește aceasta 
va asigura companiei de televiziune 
cîștiguri enorme. Pînă acum, cifra 
record de spectatori la televiziune era 

de 360.000 de oameni. Aceștia au ur
mărit în sălile de cinema confruntarea 
Ray Robinson-Carmen Basilio. Luna 
iunie a anului 1959 este sortită deci 
să stabilească un nou record în ma
terie

S-au aprins pasiunile și în țara lui 
Johansson. A fost stabilit ca filmul 
meciului să fie livrat Suediei la 24 
de ore după consumarea întilnirii, 
adus de peste ocean pe bordul unui 

Marți dimineață vom face o nouă vi
zită la una dintre cele mai mari fa
brici producătoare de încălțăminte din 
R. Cehoslovacă: Svit Gottwaldov.

Aici vremea este foarte frumoasă — 
o adevărată primăvară. Oamenii au și 
început să-și schimbe îmbrăcămintea 
de iarnă cu una ușoară Trebuie să vă 
spun că toți cetățenii cu care ne în- 
tîln-im în oraș, la restaurant, în IsoiLittl ho
telului, sau ia stadion ne privesc cu 
prietenie și încearcă, spre bucuria noas
tră, să pronunțe literele de pe trenin
guri sau ecusoane: ROMINIA.

Glubul J. T. Gottwaldov — a cărui 
echipă de hochei este formată din fos
tele formații Spartak, Jiskra și Tatran 
— ne-a pus la dispoziție patinoarul 
pentru antrenament. Patinoarul este 
artificial și are* 1 2 tribune care pot adă
posti peste 10.000 spectatori. Aici se 
va desfășura marți seară intîlnirea 
noastră cu J.' T. Gottwaldov. <

• MECIUL internațional de '.y 
cu mingea desfășurat în orașin
ras (Suedia) între echipele Suedieiț 
U.R.S.S. s-a terminat cu scorul d
8—2 (7—1) în favoarea jucătorilor so 
vtetici.

• IN PALATUL Sporturilor dii 
Leningrad s-a desfășurat întîlnirea d 
lupte clasice între reprezentativa Fin 
landei și selecționata de tineret a o 
■rasului Leningrad. Oomportîndti-sf 
excepțional, tinerii luptători sovietic 
au cîștigat meciul cu scorul de 5—3

e IATA REZULTATELE meciuriloi 
de antrenament ale echipelor parti 
cipante la C.M. de hochei pe gheață 
U.R.S.S.—Sel. Brno 7—3 (4—1 2— I
1— 1). Set. Ostrava—S.U.A. 6—4 (3—3
2— 0, 1—1). La Zurich, reprezentativa 
Canadei a învins cu 7—0 echipa EA" 
veției.
• TENISMENII fruntași din R. Ce 

hoslovaoă Jaworski, Nekas și Veri 
Puzejova au părăsit Praga plecînd 
în turneu în Republica Arabă Unită.

• LA COLORADO Springs (S.U.A.) 
au luat sfîrșit campionatele mondiale 
de patinaj artistic. Titlul feminin a 
revenit pentru a patra oară america
nei Karole Heiss. La bărbați primul 
s-a clasat David Jenkins (S.U.A.). In 
proba de perechi victoria a revenit 
englezilor Dorine Denny—Courtney 
Jones. Viitorul campionat mondial se 
va desfășura la Vancouver (Canada)^

• DUMINICA s-au disputat trei 
întîlniri intercluburi între echipele de 
fotbal italiene și iugoslave : Padova— 
Lokomotiv Zagreb 4—0, Internazio- 
nale—Vojvodina 2—0, Genoa—Parti-1 
zan Belgrad 4—2.

• ECHIPA masculină de volei Spar
tak Brno și-a început turneul în 
U.R.S.S. întîlnind la Moscova for- 
mația T.S.K.M.O. Gazdele au cîștigat 
cu scorul de 3—0 (15, 11, 11).
• LA HOBART (Tasmania) se des

fășoară campionatele de atletism aile 
Australiei. Proba de 3 mile a revenit 
tui Albert Thomas cu timpul 13:42,8.

Echipa reprezentativă a R. P. Ro
mine a făcut astă-seară un antrenament 
la care au participat toți jucătorii: 
Sofian, lonescu, Raduc, Gzakia, Var
ga, Hollo I, Takacs, Nagy, Biro, Szabo, 
Ferenczi, Szabo, Peter, Andrei, Lorincz, 
Cazan II. Spre surprinderea noastră, ta 
antrenament au asistat în afară de ju
cătorii echipei J. T. Gottwaldov și nu
meroși spectatori. Aceștia au uitat în 
unele momente că echipa noastră efec
tuează un simplu antrenament și au 
subliniat cu vii aplauze unele execuții 
sau acțiuni ale jucătorilor noștri. De 
altfel, acest lucru a însemnat un ade
vărat „tonic." pentru hocheiștii noștri, 
care s-au întrecut apoi în a executa

7—8 martie : concurs internațional 
de scrimă (floretă fete) l,a Leipzig 
(participăm cu două concurente : Olga 
Onb.an și Eeaterina Orb-Lazăr).

11—15 martie : concurs internațio
nal de schi (probe alpine) la Zako
pane în R.P. Polonă.

15 martie: Grosul Balcanic (băieți 
10 km. și fete 2 km) la Belgrad.

15 martie: Slavia Sofia — Con
structorul București, la Sofia, în ca
drul „Gupei Campionilor Europeni" 
!• baschet feminin.

19 martie: meciul de box Scoția — 
R. P. Romînă la Glasgow (urmat de 
un a,l doilea meci la Dundee, între 
21 și 23 martie).

21—22 martie : Gampionatete inter
naționale de tenis de masă ale Beil- 
giei, la BruxeiHes.

25 martie — 6 aprilie: Turneul 
UEFA, fotbal juniori, în R. P. Bul
garia.

27—30 mantie: Criteriul Mondial 
de scrimă în Franța.

27 martie — 5 aprilie : Campiona
tele mondiale de tenis de masă l-a 
Dortmund în R.F.G.

In plus, de la 7 martie un lot de 
cicliști romîni va face pregătiri co
mune la Cluj cu cicliști din R.D.G.

avion cu reacție. Presa suedeză pes- 
cuiește cu aviditate toate amănuntele 
pregătirilor viitorului meci.

Reporterul de specialitate a! unui 
ziar de mare tiraj din Stockholm, care 
a intrat în legături directe cu D’Amato, 
managerul lui Floyd Patterson, a pu
blicat în rubrica sa descrierea amă
nunțită a... primelor reprize ale me
ciului care încă nici n-a avut loc! 
După tetxiul gazetarului suedez. în 
repriza a V-a Johansson este făcut 
k.o. și cade la picioarele „invincibi
lului Patterson"... — spre desperarea 
cititorilor suedezi.

Suedezii, pe care firește articolul 
citat i-a nemulțumit profund, afirmă 
că ziaristul în cauză a fost plătit 
pentru articol nu in coroane, ci in do
lari... Iar alte ziare occidentale, cău- 
tind probabil să apere pe gazetarul 
suedez intrat în slujba managerului 
de peste ocean, suspină cu înțeles: 
„N-ai ce,-; face!... Trebuie să cînți, 
cui te plătește

(Din „Soviețkî Sport") 

cît mai corect pasele și loviturile 
poartă.

Pentru întîlnirea de marți seară i 
rereia de bilete întrece așteptările. Spi 
tatorii cehoslovaci — buni cunoscati 
aî jocului de hochei — vor să cuno< 
că valoarea sportivilor noștri înait 
de a se ridica cortina întrecerilor pe 
tru campionatele mondiale și europer 
Firește, în aceste condiții, examen 
reprezentanților noștri în fața exige 
tulul public cehoslovac apare ca o si 
cină dificilă. Cu toate acestea, ei si 
încrezători și dornici să folosească 
ceastă partidă amicală pentru a 
prezenta cît mai bine în competiție.

După meciul de marți seară, deleg 
ția noastră va pleca Ia PIzen, unde v 
avea loc întrecerile Orîteriulkii Bun 
pean.

CĂLI N A NTONESCU

Echipa de fotbal C.CJ 
s-a înapoiat ieri 
din R. P. Chineză

Ieri după amiaza a reve .it in (ai 
echipa de fotbal a Casei Centrate 
Armatei. După cum se știe, totbaîișl 
militari au întreprins un turneu 
R.P. Chineză, obținînd patru victoi 
și două meciuri nule.

R. Cehoslovacă a cîșttgal 
concursul de tenis de mas 

de la Russe
In meciul decisiv al concursului ii 

ternațional de tenis de masă dispuți 
la Russe (R.P. Bulgaria) și rezervi 
echipelor feminine, R. Cehoslovacă 
dispus de R. P. Ungară cu 3—2, ct 
cerind astfel primul Ioc. Pe locul doi 
R.P. Ungară, pe locul trei: R.P. Rt 
mînă. (Agerpres).

insisl.it

