
Spartachiada Iu PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UN IȚI-VAI

de iarnă a tineretului

Pltae de dîrzenie au fost întîlni
rile de tenis de masă ale Spartachia
dei de iarnă a tineretului. Peste cî- 
teva zile, cel mal buni dintre spor- 

Z tivi se vor întrece la Ploești, în fl- 
L nalele marii competiții.
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Handbal în 7 Rezultate, comentarii 
și... calificări în „Cupa Sportul popular*

IN PRAG DE F IN ALE
f Tie aflăm în pragul finalei celei de 
B-lV-a ediții a Spartachiadei de iarnă 
a tineretului. Zilele acestea, în toate 
tegiunile țării se fac ultimele prepa
rative în vederea unei cît mai bune 
prezentări a sportivilor Ia 
marii competiții de mase.
/Și în actuala ediție, ca și în 

Ie anterioare, particîpanții la
itachiada de iarnă s-au întrecut cu 
însuflețire pentru a obține rezultate 

mai bune, pentru a se califica 
relatat, 

cu care 
de schi,
pe saltelele

promovarea

de Comisia 
Spartachia-

finala

ediții-
Spar-

în 
la 

au 
la

rile selecționerilor pentru 
lor în diferite loturi.

Iată localitățile fixate
Centrală de organizare a
dei de iarnă a tineretului pentru des
fășurarea finalelor :

— Poiana Stalin schi, 13—15.111
— Slănic Moldova șah, 19—22.111
— Ploețti
— Pitești
— Galați

tenis de masă, 20-22.1 II 
haltere, 28-29.111 
trîntă, 27-29.111

...apele superioare. Am 
■timpul cuvenit, dîrzenia 
luptat sportivii pe pîrtiile 
mesele de șah sau tenis, 
de trîntă sau în sălile de gimnastică.
Astăzi, toți cei care au obținut rezul
tate superioare, așteaptă cu emoție 
ultimele întreceri ale marii competi
ții. Este neîndoielnic că și de data 
aceasta finalele Spartachiadei 
nă a tineretului vor prilejui 
dinamice, și pasionante, că 
țini vor fi tinerii oare se vor

Comisia Centrală de organizare a 
Spartachiadei și federațiile de specia
litate din cadrul U.C.F.S. vor acorda 
toată atenția ultimului „act" al aces
tei importante întreceri. In acest 
scop, un corp valoros de arbitri și 
tehnicieni vor conduce și urmări des- 

z-Ș-^urarea întîlnirilor finale ale Spar- 
liadei, cei mai talentați dintre ti

nerii finaliști urmînd a intra în vede-

Sînteni înștiințați
comisiile regionale 
acordă o deosebită 
ganizări a finalelor. La Galați, de pildă,
se fac de multă vreme pregătiri în

că, la rîndul lor, 
ale Spartachiadei 
atenție bunei or-

vederea întrecerilor de trîntă. Sala 
de sport din localitate a fost amena
jată pentru a găzdui întîlnirile în 
bune condițiuni și, în prezent, își 
așteaptă oaspeții. La Poiana Stalin, 
schiorii participant la probele de co- 
borîre cu porți (slalom), fond și șta
fetă vor beneficia de condiții excelen
te. O dată cu disputarea finalelor, se 
va inaugura oficial marele hotel tu
ristic care va găzdui, cu acest pri
lej, pe finailiștii la probele de schi.

Peste tot, în aceste zile, comisiile 
de organizare pun la punct ultimele 
amănunte tehnice și administrative 
pentru a da finalelor Spartachiadei 
amploarea cuvenită.

— Mîine începe
Dacă echipele de seniori la handbal 

în 7 au realizat în campionatul re
cent încheiat un evident salt calitativ, 
furnizînd partide de ridicată valoare 
tehnică, tinerii handbaliști au avut și 
ei o comportare care ne îndreptățește 
să afirmăm că handbalul în 7 are 
îmcă de pe acum suficiente rezerve pen
tru primele loturi. Juniorii și junioa
rele au participat în , ultima vreme la 
diferite competiții, dar cel mai serios 
„examen" l-au dat cu prilejul concur
surilor programate în cadru] „CU
PEI SPORTUL POPULAR". Această 
tradițională competiție se bucură de 
an interes deosebit în rîndurile tine
retului și participarea masivă a echi
pelor este un argument din cele mai 
convingătoare. Sute de echipe de ju
niori și junioare s-au întrecut pentru 
calificarea în etapele superioare ale 
„CUPEI SPORTUL POPULAR", de-

turneul final —
monsțrînd calități excepționale și peP» 
spective din cele măi frumoase.

Deosebit de disputate au Lost jocu
rile din cadrul etapei inter-centre, 
care erau hotărîtoare pentru calificarea 
în turneul final al „CUPEI SPORTUL 
POPULAR". Cu unele excepții, parti
dele au foist echilibrate. Din relatările 
corespondenților noștri se poate trage 
concluzia că în turneul final s-au ca
lificat într-adevăr cele mai bune echipe 
de juniori și junioare din întreaga 
țară.

Care este în prezent, situația în 
„CUPA SPORTUL POPULAR" ? Cî- 
teva cuvinte despre întrecerea rezer- 
vată băieților. Știința Galați s-a do
vedit mai bună decît echipa Școlii 
sportive din Constanța cîștigînd cu

(Continuare in pag. 6-a)

de iar- 
dispute 

nu pu- 
afirma.

BASCHET
• Echipa feminină Constructorul 

București pleacă joi 
in R. P. Bulgaria

disputa 
baschet 
și Sla- 

campio-

Sîmbătă 14 martie se va 
returul meciului feminin de 
dintre Constructorul București 
via Sofia, din cadrul „Cupei
nilor europeni". Echipa bucureșteană, 
'Care mîine susține la Oradea un meci 
restanță cu C.S.O., va pleca ■ joi, în 
R. P. Bulgaria. Meciul cu Slavia se 
va disputa la Plovdiv.

CENTRELE DE COPII, 
IZVOR DE FORȚE PROASPETE 
PENTRU SCHIUL ROMINESC

La sfirșitul săptăminii trecute, evo
luția celor 200 de copii selecționați 
din cele 20 de centre organizate de 
F.R.Schi-Bob ne-a produs o mare sa
tisfacție. Aceasta ne-a fost prilejuita 
na numai de desfășurarea disputelor 
— de o rară dirzenie — sau de at
mosfera au totul specifică, ci și de 
faptul că in aceste zile am putut în
trevedea frumoase perspective ale 
schiului nostru. întreaga acțiune a 
F.R.S.B., de a învăța să schieze pe 
cit mai multi copii constituie o teme
lie solidă și o puternică bază de ple
care în activitatea de ridicare calita
tivă a schiului din R.P.R.

• La Predeal am avut prilejul să 
urmărim evoluția unor copii ale că
ror cunoștințe tehnice (însușite intr- 
un timp record) și al căror talent pur 
și simplu ne-au uimit. Ne referim de 
pildă la fondiștii Aurelia Mocaci, Ma
ria Băncilă, I. Căciulă, V. Olteana, 
N. Olteanu, V. Buzea, C. Voinescu 
(toți din Fundata), Dina Boboc, Feli
cia Tampa (Bran), Ileana Gall, Iu- 
liana Bogozi, A. Pinter, L. Horvath 
(Valea Strîmbă), Maria Samoilă, C. 
Vlădea, I, Sasou, M. Cimpoia (Rîșnov), 
Elena Focșeneanu (Sinaia) sau la cobo
ri lorii Constanța Măzgăreanu, As
trid Sturtzer, Geza Marton, W. Neus- 
tedter (Orașul Stalin), Maria Mihu,

(Lupeni), Mariana Paicu (Lonea), 
Cornelia Vintilă, Mihaela Casapii, Gh. 
Codleanu, Gh. Cața, V, Nichifor. 
(Predeal), Maria Nemeth (Sighet), D. 
Pandrea (Bușteni) ș.a. Aceștia, ca și 
toți ceilalți evidențiați în cadrul cen
trelor, constituie viitorul schiului din 
țara noastră. De altfel, colegiul an
trenorilor din cadrul federației și-a al-' 
cătuit un plan de perspectivă 'eșalo
nat pe cițiva ani, plan care prevede 
urmărirea îndeaproape a elementelor 
relevate, selecționarea lor in tabere 
de pregătire și asigurarea unui proces 
de instruire cit mai judicios. O mă
sură bine -venită, ale cărei urmări

D. STĂNCULESCU

(Continuare in pag. 4-a)
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Olga Orban a ocupat primul loc 
în concursul internațional de floretă 

de la Leipzig
BERLIN 9 (prin telefon de la co

respondentul nostru). — Duminică s-a 
desfășurat la Leipzig tradiționalul con
curs internațional de scrimă care are 
loc în fiecare an cu prilejul Tîrgului 
internațional de primăvară.

In proba de floretă fete reprezen
tanta R. P. Romine, OLGA ORBAN 
a obținut o frumoasă victorie. Ea a 
ocupat primul loc în clasament cu 
șase victorii (9 tușe), fiind învinsă 
doar de concurenta Renee Fleischer

din R.D.G. Cealaltă concurentă diu 
R. P. Romînă, Ecaterina Orb Lazăr 
s-a clasat pe locul IV cu patru ■ vic
torii și 22 tușe. Pe locul II s-a clasat 
Lidia Vaslovska (R. P. Polonă) cu 
șase victorii (14 tușe), fiind 
de Renee Fleischer cu cinci 
(19 tușe).

In proba de floretă bărbați 
a revenit sportivului Rudi 
(R.D.G.) — 6 v. (22 tușe).

GERHARD LERCH

urinată 
victorii

Silviu Sîrghie (Clubul sportiv școlar București) Se pregătește să tragă la 
poartă (fază din jocul: C.S.Ș.B. ■.— Șc. sportivă de elevi)

(Foto: B. Ciobanu) j

t-L-u"j"» —u*“ * r*i -*•■* r*r * F*r‘ ‘ ■*■ —-*“* k «i>u

i Concursul nostru „Pentru cea mai bună 
corespondentă66

r» c*

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 corespondentă" pe tema: SPORTUL 
NOU ÎN PATRIA NOASTRĂ.

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

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

DRAGI CITITORI ȘI COLABORATOR' 
AI ZIARULUI NOSTRU,

Scrieți-ne despre amploarea pe care a luat-o spor
tul 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 readucerea prețului de cost, cum participă sporti
vii noștri la lupta pentru economii, pentru buna gos
podărire a avutului obștesc, pentru înfrumusețarea 
orașelor 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 
eu ajutorul brigăzilor voluntare de tineret a bazelor

victoria
Kneip

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

Concursul este deschis tuturor oamenilor muncii 
— inclusiv corespondenților mărului (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 I. V. Stalin, să poarte pe plic 
mențiunea „PENTRU CONCURS". Acordarea pre
miilor se face după numărul și calitatea materialelor.

Se vor acorda următoarele premii în bani;

1 premiu I de 1500 lei
2 premii

premii

II a cite

HI a cîte

1000 lei

500 lei

■

■

3
10 mențiuni a cîte 200 lei.

Concursul a început fa 1 martie și Se închide îa 
23 August 1959. , _

Redacția își rezervă dreptul să publice din seri- 
sorite primite. fără să anticipeze rezultatul concursului.

■4 '



Gospodărirea terenurilor de sport—o mică artă
-..Recordul mondial la înălțime femei: Iolanda Balaș (R.P.R.) 1,83 m 

(București 18.X.1958, Stadionul Republicii'). Recordul european la lungime: 
llenk Visser (Olanda) 7,98 m (București, 17.IX.1956, Stadionul Republicii)... 
lată numai două din numeroasele performanțe realizate pe pista acestui cu
noscut stadion al Bucureștiului.

Dacă am face un „palmares" al 
Stadionului Republicii, el s-ar putea 
mîndri cu multe rezultate remarca
bile. In alte cazuri, cronicile spor
tive vorbesc despre rezultate slabe din 
cauza pistelor desfundate, noroioase... 
Oare să fie o întîmplare, că pe unele 
stadioane atlețîi ating performanțe re- 
marcabie (Stadionul Republicii din Ca
pitală, Stadionul „Gh. Gheorghiu-Def 
din Cluj etc.) iar pe alte stadioane 
nu reușesc să se comporte la valoarea 
lor? Nicidecum! Felul construcției, 
calitatea zgurii, îngrijirea permanentă 
— iată numai cîteva elemente strict 
necesare pentru desfășurarea în bune 
condiții a întrecerilor sportive. Aceste 
probleme importante au făcut obiectul 
cursului organizat în Capitală pentru 
amenajatorii de terenuri.

La acest curs s-au adunat din toate 
colțurile țării 45 de participanți, ti
neri și mai vîrstmicî, unii cu experien
ță, alții mai noi în meserie. Zilnic 
puteai să-i vezi pe acești „școlari" 
sîrguincioși în sălile de studii ale 
Institutului de Cultură Fizică sau pe 
stadion, cu caietele de notițe în mină, 
ascultînd cu atenție prelegerile ținute 
de lectori, notînd prohlemele atît de 
importante despre construirea și în
treținerea terenurilor, despre folosirea 
materialelor sportive etc.

Acest ears, organizat pentru prima 
dată în țara noastră, s-a caracterizat 
în primul rînd printr-un schimb de 
experiență pe scară largă. Cei cu o

activitate mai îndelungată au împărtă
șit din experiența lor celorlalți, care 
pînă acum nu au avut posibilitatea să 
pătrundă profund „tainele" meseriei. 
Majoritatea cursanțilar se bazau nu-

vizitării stadioanelor din Capitală s-au 
legat discuții aprinse, pline de în
vățăminte.

— Eu lucrez de 30 de ani ca amc- 
najator de terenuri — spunea Petre 
Sep, din București —, am îndrăgit a- 
ceastă meserie de mic copil, cînd strîn- 
geam mingile de tenis pe terenuri, 
încetul ou încetul mi-am format ochiul 
în aprecierea calității pistelor, am în
vățat singur, pe baza practicii, cum

- - a»a5

Lxplioații practice pe teren. Participanții la cursul organizat pentru amena
jarea de terenuri sportive notează cu atenție cuvintele lectorului 

(Foto : V. Bageac)

trebuie întreținut un teren. De 
înainte însă voi avea la bază 
ștințe mult mai largi.

— Așa si eu — intervine Ion 
șică din Tîrgoviște — pînă la

mai pe cunoștințe doplndite în prac
tică, fără să aibă o bază teoretică, 
științifică unitară.

In timpul cursurilor și cu prilejul

fără să aibă o bază teoretica,
acum 
curio

Buna organizare a activității în aer 
liber contribuie, firește, la succesul 
competițiilor. De aceea, in ultimul timp 
atenția activiștilor s-a îndreptat in mod 
special în această direcție. Clujenii 
n-au așteptat sosirea primăverii ci, 
am putea spune, au pornit în întîm- 
pinarea ei. Consiliul orășenesc al 
U.C.F.S. in colaborare cu sectorul ba
zelor sportive al Sfatului Popular a 
luat la timp măsura îndepărtării ză
pezii de pe toate terenurile, pentru ca 
acestea să nu sufere de pe urma dez
ghețului și să poată fi puse la dispo
ziția asociațiilor și cluburilor, imediat 
ce timpul ar permite acest lucru. In 
altă ordine de idei au continuat lucră
rile de finisare a interiorului noii tri
bune de la stadionul „(iheorghe Gheor
ghiu-Dej", a cabinelor, vestiarelor și 
instalațiilor sanitare. Acestea suit, 
însă, doar primele dintr-un complex de 
măsuri de reutilare ă acestui stadion 
cu tot necesarul.

Lucrările vor continua cu confecțio
narea unui nou gard împrejmuitor, in
stalațiile unei stații de radioficare. In- 
tr-un cuvint, stadionul va îmbrăca în 
curînd o altă haină cu totul diferită 
de cea de piuă acum. In ceea ce pri
vește asociațiile și cluburile clujene, 
unele au înțeles greșit în ce constă 
pregătirile pentru întimpinarea sezo-

nului în aer liber, manifestînd mai 
mult interes față de aspectul aleilor 
decit față de bazele sportive propriu- 
zise. In această situație se află aso
ciația Rapid și clubul sportiv Știința, 
unde s-au întreprins prea puține ac
țiuni pentru a face practicabile anu
mite terenuri. Totuși clubul Știința do
vedește că n-a privit chiar cu ’indije- 
rență această problemă avind în plan 
amenajarea prin muncă voluntară a 
unor terenuri mici de antrenament, 
printre care și unul de rugbi. Aceasta 
nu absolvă insă pe cei din conducerea 
clubului de răspunderea pe care o 
poartă pentru starea nesatisfăcătoare 
a poligonului de tir din parcul V. 
Babeș.

Clubul sportiv C.F.R. a luat măsuri 
pentru a amenaja prin muncă volun
tară un teren de antrenament și pen
tru a asigura o rentabilitate mai mare 
bazinului acoperit. La Cluj a și început 
să se contureze activitatea în aer liber, 
fiind create toate premisele pentru 
tragerea unui număr cît mai mare 
oameni ai muncii pe terenurile 
sport.

a-
de
de

CAROL SCHNOEEL
președintele Consiliului U.C1F.S.

al orașului Cluj

VEȘTI DIN JARA
DiN ACTIVITATEA SECȚIEI DE BOX 

A UZINELOR „STEAGUL ROȘU"

Tinerii boxeri de la uzinele „Stea
gul roșu” din Orașul Stalin au în
ceput să se afirme cu deosebită tărie. 
Asociația sportivă a uzinei acordă un 
sprijin deosebit secției de box, care 
s-a întărit prin acțiunea de promovare 
a unor boxeri talentați, dîn uzină. Sec
ția de box este condusă de antrenorul 
Augustin Cucuiatu, a cărui pricepere 
și seriozitate an determinat pe mulți 
tineri să îmbrățișeze această ramură 
sportivă. In sala de antrenamente a 
lasociației pot fi văzuți antrenîndu-se 
zilnic tineri talentați ca Popa Geor- 
gică, Carol Peterman, V. Carvațchi, 
Nicolae Glăvan, O. Baroianu, Marin 
Constantin, Cezar Popoacă, Nicolae 
Lupu și alții. Alături de acești boxeri 
se antrenează și maestrul sportului 
Petre Zaharia, de la care tinerii pu- 
giliști au multe lucruri de învățat 
Antrenorul Cucuiatu, sprijinit îndea
proape de asociația sportivă a uzine
lor „Steagul roșu", ă organizat de la 
începutul anului mai multe întîlniri 
cu caracter amical cu echipe din loca
litate, precum și cu echipe din alte 
orașe ale țării. Dintre rezultatele mai 
bune ale boxerilor de la Orașul Stalin

poate fi citat acela realizat în com
pania. reprezentativei orașului Cîmpina. 
Pugiliștii de la „Steagul roșu" au în
vins cu scorul de 11—9. De curînd, 
tinerii boxeri din Orașul Stalin s-au 
întîlnit cu boxerii de lă „Voința" Plo
ești, pe care, de asemenea, i-au între
cut la scor: 13—5. De la un meci 
la altul boxerii de la uzinele „Stea
gul roșu” dovedesc un progres cres- 
cînd, comportarea lor fiind rezultatul 
muncii lor temeinice, conștiincioase.

P. DUMITRESCU, corespondent

LA TULCEA A FOST INTRODUSA 
GIMNASTICA DE PRODUCȚIE

La secția de covoare a întreprinderii 
de industrie locală „8 Mai" din Tul- 
cea a fost introdusă de curînd gim
nastica de producție. Inițiafiva a fost 
îmbrățișată cu multă căldură de mun
citoarele secției, mai cu seamă că în
treprinderea este singura unitate de 
producție din oraș și'din raion unde 
s-ă introdus gimnastica de producție. 
La Exercițiile de înviorare din cadrul 
gimnasticii de angrenare participă în 
fiecare dimineață peste 40 muncitoare, 
sub conducerea utemistei Maria loan 
din consiliul asociației sportive Vul
turul.

P. STAN, ceresg.

Bălă- 
acest 

curs sportivul îmi spunea intr-un fel 
să pregătesc terenul, antrenorul alt
fel... Acum însă voi asculta ceea ce 
îmi vorbesc notițele luate la curs, cu
noștințele prețioase acumulate aici. 
Cursul ne-a fost de mare folos.

— Intr-adevăr cu toții am învățat 
mirt în aceste zile — spune tov. 
Mihai Lambrinidis, lectorul cursului. 
Experiența acumulată de-a lungul anilor 
va fi de un real fotos pentru parti
cipant. Ne-am străduit ca în acest 
scurt timp să oferim cursanților cu
noștințe cît mai bogate, teoretice și 
practice. Incepind de la compoziția 
zgurii și pînă la modul construirii muri 
patinoar artificial am studiat toate 
problemele legate de amenajarea și în
treținerea terenurilor. Ne pare rău că 
unele regiuni ale țării, ca Suceava 
sau Bacău n-au trimis nici un repre
zentant la acest curs, cu toate că ar fi 
avut mare nevoie de însușirea proble
melor discutate. Acum, la sfîrșit, 
cursanții vor da și un „examen" : sin
guri vor amenaja Stadionul Republicii 
pentru „internaționalele" imaginare. 
Sperăm că întoreîndu-se acasă vor 
aplica cu toții în mod fructuos cele 
învățate ia acest curs."

1LDIKO GYORGYPAL

. In rezolvarea cu succes a numeroa
selor sarcini ce le revin, orga
nele regionale, raionale și orășe
nești UCFS primesc permanent un 
prețios sprijin din partea activiș
tilor obștești. Oameni cu dragoste 
de sport, harnici și pricepuți, acti- 
viștiî obștești muncesc cu entuzi
asm pentru dezvoltarea activității 
sportive din orașele și satele pa
triei noastre. Un ajutor deosebit 
de important pentru organele UCFS 
îl constituie comisiile pe ramură 
de sport. In aceste comi’sii acti
vează mii și zeci de mii de acti
viști obștești care îndrumă secțiile 
pe ramură de sport din asociațiile 
sportive, organizează și conduc pe 
plan regional, raional sau orășe
nesc activitatea într-un sport sau 
altul, iau în discuție probleme teh
nice ale sportului respectiv, se în
grijesc de îmbunătățirea pregătirii 
cadrelor de instructori obștești, 
arbitri etc. Este un lucru din cele 
mai obișnuite ca poposind ba sediul 
oricărui consiliu UCFS să fii in
vitat la una din consfătuirile co
misiei de șah, fotbal, box sau vo
lei. Acolo sînt discutate pe larg 
toate problemele actuale. Comisia 
de fotbai! din Craiova analizează 
de fiecare dată comportarea jucă
torilor și a arbitrilor, propunînd 
măsuri educative corespunzătoare. 
Comisia regională de șah din Pi
tești a obținut succese remarca, 
bile în clasificarea sportivilor, în 
înființarea secțiilor de șah, comi
sia de sporturi nautice a regiunii 
Constanța „asaltează" pur și sim
plu organele UCFS cu nenumăra
te propuneri, inițiative și... con
cursuri. Dar, cîte asemenea exem
ple nu pot fi date ? Comisiile 
tenis de masă, schi, ciclism 
Orașul Stalin, cele de 
sporturi nautice, fotbail, 
baschet dîn Timișoara și 
reș, cele de motociciism, 
box din Reșița, Lugoj și
ra au obținut realizări din cele mai 
frumoase în activitatea lor.

De la reorganizarea mișcării de 
cultură fizică și sport, organele 
UCFS acordă o tot mai mare aten
ție muncii cu activul obștesc, spri
jinirii inițiativelor membrilor comi
siilor, creării unor condiții mereu 
mai bune de activitate. Această 
nouă orientare s-a dovedit din cele

de 
din 

handbal, 
volei și 
Tg. Mu- 

lupte sau 
Hunedoa-

mai bune. Rezultatele au început 
să se arate; astăzi se poate vorbi
— citîndu-se nenumărate comisii
— despre sprijinul intens pe care 
comisiile pe ramură de sport îl a- 
cordă organelor UCFS nu numai în 
dezvoltarea unui sport sau altul, 
ci și în principalele acțiuni sporti
ve de mase, în rezolvarea obiecti
velor principale ce au fost trasate 
mișcării sportive. Astfel, comisiile 
pe ramură de sport din regiunile 
Oradea, Baia Mare, Suceava, Ga
lați, Regiunea Autonomă Maghia
ră, București acordă un sprijin 
permanent organelor UCFS și a- 
socîațiilor sportive în organizarea 
întrecerilor din cadrul Spartachia- 
dei de iarnă a tineretului. Comi
siile de schi, șah, tenis de masă, 
gimnastică, lupte etc. din întreaga 
țară s-au îngrijit în ultimele luni 
de pregătirea concursurilor, a 
concurenților; de asigurarea asis
tenței tehnice necesare pentru 
fiecare etapă a Spartacbiadei 
însemne un adevărat succes 
sportului de mase.

lată dar cît de important 
ajutorul pe care activul 
din comisiile pe ramură de sport 
îl poate acorda muncii sportive f 
Aceasta obligă pe fiecare activist 
sportiv, pe fiecare sportiv în parte. 
Comisiile pe ramură de sport tre
buie să se bucure, la rîndul lor, de 
tot sprijinul 
de toată înțelegerea 
UCFS.

Mișcarea de cultură 
sport din țara noastră 
gul activ obștesc un prețios aju
tor. Multe din succesele mișcării 
sportive sînt legate de munca neo
bosită pe care acești activiști ob
ștești o desfășoară în orașul lor, 
în cadrul 
de sport, 
gandă și 
obștești 
etc. Să găsim mijloacele cele mai 
potrivite pentru a stimula activita
tea acestor oameni care muncesc 
cu dragoste pentru dezvoltarea 
mișcării 
țuiin așa 
și să le 
noastră, 
poată obține succese și mai 
moașe.

ca 
să 
al

este 
obștesc

maselor de sportivi 
organelor

fizică 
are în

și 
lar-

unei comisii pe ramură 
într-o comisie de propa- 
agitație, ca instructori 
pe lînie organizatorică

noastre sportive. Să pre
cum se cuvine munca lor 
acordăm toată încrederea 
pentru ca în viitor ei să 

fru

I,

▼ TTT5.

DE CE SINT NEGLIJATE UNELE OBIECTIVE IMPORTANTE ?
In munca pe care o desfășoară pen

tru îndeplinirea obiectivelor UCFS, 
asociațiile sportive au obținut reali
zări deosebit de valoroase. Recentele 
plenare ale organelor regionale, raio
nale și orășenești UCFS precum și 
adunările generale ale asociațiilor 
sportive au subliniat însă în multe 
locuri faptul că o serie de obiective 
deosebit de importante au fost oare
cum neglijate și, din această cauză, 
în unele domenii d'e activitate rezul
tatele nu sînt încă satisfăcătoare.

cu un mare număr de membri și cu o 
activitate bogată în general, dar care 
au... „uitat” de aceste obiective. Fie
care asociație sportivă trebuie să cu
noască importanța acestei acțiuni, 
să nu uite că asemenea concursuri 
pentru insigna „Cel mai bun sportiv 
din 10“ constituie baza calendarului

de ..Campion al asociației sportive". 
Să nu le prelungim așteptarea cu 
încă un an I

CAMPIONATELE ASOCIAȚIILOR 
SPORTIVE

CONCURSURILE PENTRU INSIGNA 
„CEL MAI BUN SPORTIV DIN 10”

Primită cu entuziasm, această ini
țiativă menită să aducă o însemnată 
contribuție în asigurarea unei per
manente activități competiționale în 
asociațiile sportive, a fost urmată 
într-o serie de orașe de nenumărate... 
concursuri. Corespondenții noștri ne-au 
relatat organizarea unor asemenea 
concursuri la lași, Timișoara, Ploești 
și în alte părți ale țării. Sînt însă 
destule orașe în care asociațiile spor
tive așteaptă... vara pentru a se ho
tărî să treacă la organizarea între
cerilor. Regulamentul de desfășurare 
a acestor concursuri nu este suficient 
cunoscut de sportivii unor asociații 
cum sînt cele de la Mao Țze-dun și 
Fabrica de Confecții din București. 
Electroptitere Craiova, Uzinele 1 Mai 
Ploești etc. iar organizarea concursu
rilor este tărăgănată săptămîni de 
zile. Pe cît de îmbucurător e faptul că 
în asociațiile sportive mici sînt or
ganizate tot mai multe concursurii 
pentru obținerea insignei „Cel mai 
bun sportiv din 10”, pe atît de criti
cabilă este nepăsarea de care dau do
vadă. unele consilii ale asociațiilor

competîțional al fiecărei asociații spor
tive, un puternic mijloc de angrenare 
a maselor de oameni ar muncii 
practicarea sportului.

INSIGNA DE „CAMPION 
AL ASOCIAȚIEI SPORTIVE"

în

Care tînăr nu dorește să lupte 
pentru a cuceri insigna de „Campion 
al asociației sportive"? Care echipă 
dintr-o asociație sportivă nu dorește 
același lucru ? Este inutil să mai 
subliniem faptul că asemenea con
cursuri reprezintă și un puternic sti
mulent pentru pregătirea 
participant la întreceri, 
localități din țară au fost 
la sfîrșitul anului trecut 
se știe întrecerile au loc 
an) numeroase concursuri 
cerirea insignei „Campion 
ției sportive’*, linele asociații spor
tive au neglijat însă acest important 
obiectiv și au intrat în... 19591 Acum, 
vor aștepta... sfîrșitul anului ? Este 
recomamlabil ca asemenea concursuri 
să fie organizate — acolo unde n-au 
avut loc — chiar și acum. Sportivii 
așteaptă cu nerăbdare să-și dispute 
întîietatea pentru cucerirea insignei

sportivilor 
In unele 
organizate 

(după cum 
o dată pe 
pentru ou
ai asoeia-

Tradiționale la unele asociații spor
tive cum sînt cele dîn orășele Cluj, 
Baia Mare, Sibiu, Brăila etc., campio-* 
natele de asociații cunosc o tot mai 
largă dezvoltare. Ele sînt așteptate 
cu interes deosebit de membrii UCFS.

La fiecare întrecere sportivă sînt 
prezenți nu numai sportivii, ci șt 
mulți tovarăși de muncă dornici să 
urmărească disputa sportivă a celor 
mai tineri. In multe asociații spor
tive aceste campionate sînt adevărate 
sărbători sportive. Ele prilejuiesc, 
totodată, întărirea secțiilor pe ramură 
de sport, desfășurarea unei intense 
munci de agitație și propagandă, în
tărirea asociației sportive respective.' 
Se permanentizează însă obiceiul ca 
aceste campionate de asociații să se 
organizeze numai în lunile de vară.' 
Acum însă, ne găsim în pragul pri
măverii și așteptăm — ca și masele de 
sportivi — ca activiștii din asocia
țiile sportive să organizeze primele 
campionate de casă la fotbal, volei, 
baschet, handbal, popice etc.

*

Cele trei probleme asupra cărora 
activiștii sportivi trebuie să-și îndrept 
te atenția în perioada ce urmează sînt 
obiective principale 
ciațiile sportive. Să 
hotărîrea pentru ca 
menii de activitate 
succese pe măsura 
dințate și a condițiilor create miș
cării de cultură fizică și sport din 
tara noastră.

pentru toate aso- 
muncfrn cu toată 
și în aceste do- 
să putem obține 
sarcinilor încre-



SPORTURI NAUTICE

PREGĂTIRI, ACTUALITĂȚI Șl EXAMENE**
ir 18 IN if IJR ir ir H ir IT StA T " iiecare m’ ,cind soarele de primăvară sărută în ceasurile dimineții
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DUPĂ DOUA LUNI DE ATLETISM, r"ZI2ZZT" “ 
ÎN RÎNDUL CELOR MAI BUNI SPRINTERI Al ȚĂRII !j A

.. „ , „ , - , - antrenament din parcul sportiv „Imusera acest rezultat și după mud ad namo« și am asistat ]a un veritabil 
truda. Stamatescu îl realiza insă la* concurs de... haltere. Tot atunci am 
prima sa inrtîlmre cu pista stadionu-S af)at că> de exemplu Ismailciuc 
lui. Nu mai trebuia nici o altă doA (dar nu numai el) ridică în fie- 
vadă a calităților de sprinter ale/ care zi cam 3—4000 kgr. Unui ca- 

notului venit ) notor 1 “, cere Șă ne mire
. , , C oare acest lucru atunci cind știm ca

~ începutul fusesel jn 2j|e|e de varâ, prin mai sau iunie 
făcut și toate arr aproape fiecare sportiv parcurge... 500 
fi mers bine dacăl km. pe lună? Este drept, mulți dintre 
proaspătul elev al\ canotorii crescuți în așezările Deltei 
școlii sportive ar fii 
înțeles ce înseanu 
nă să 
el la 
ment 
două

In zadar veți căuta numele lui Aurel Stamatescu, primul perfonmet 
al țării în acest sezon la proba de 50 «n pe teren acoperit, în tabelele 
teilor «nai buni atleți ai anului 1958. Elevul din clasa a X-a a Școlii medii 

Cuza“ din Capitală, nu poatefigura în aceste tabele dintr-un motiv 
simplu: a început să facă atletism abia în noiembrie 1958, iar 
său concurs a avut loc înîanuarie 1959!

,AL I. 
foarte 
primul

Fără 
pentru 
urmăresc activitatea 
noastră atletică. 
Aurel Stama tescu a 
fast marea re
velație a sezonului 
de sală- 1959. Încă 
de la primml său 
start, el a furni
zat surpriza con
cursului cluburilor 
școlare, întrecîndu l 
pe favoritul probei 
de 50 m, Elod Kine
ses. Timpul debu
tului : 6,2 sec. O
săptămînă m.ai tîr- 
ziu, ‘Stamatescu ter
mină din nou în
vingător, în fața 
unui puternic lot 
de juniori și seniori, 
6,0 sec în „Gupa 
Unirii". La concur
sul republican de 
sală, a! juniorilor, < 
f ■ de 50 m. reeditînd victoria a- 
iss-, a lui Kineses. La „Cupa 16 Fe
bruarie", îi întrece pe Prîsiceanu, StoV- 
nescu și alți alergători de frunte, dar 
suferă și prima înfringere, din partea 
liti Fa-rkaș (amîndoi au fost crono
metrați cu 6,0 sec). Prilejui revanșei 
pu s-a lăsat așteptat. La următoarea 
confruntare — și cea mai importantă 
— concursul republican de sală al 
seniorilor, Stamatescu cucerește locul 
I, cu timpul de 5,9 sec (cel mai bun 
rezultat obținut la noi în sală), înfre- 
cîndu-i pe toți sprinterii noștri frun
tași.

Poate că n-am fi reconstituit „ca
riera" atletică, de altfel atît de scurtă,

îndoială, 
toți cei care

Clasa a X-a C are lucrare de 
scrie de zor. Reputația sa de 
este mai veche și

el cîștigă din nou

el vrea s-o

> control la limba rusă. Aurel Stamatescu 
bun sportiv este nouă. Cea de elev fruntaș 
păstreze neștirbită. (Foto: B. Ciobanu) 
atlet, dacă n-am fi oon- 
aflăm în fața unu-i auten-

„Descoperirea" lui Stama-

a tînarului 
vin și că ne 
tic talent.
tescu nu are în ea nimic senzațional. 
Cîțiva dintre colegii lui de școală fă
ceau de mai mult timp atletism, la 
Școala sportivă de elevi. Și cum an
trenorul îi tot îndemna să mai aducă 
la antrenamente și alți băieți buni la 
atletism, ei i-au spus într-o bună zi : 
„Este la noi un băiat care fuge foarte 
repede. In curtea școlii nti-1 ia ni
meni..." Așa a ajuns Aurel Staima.- 
tescu în secția de atletism a Școlii 
sportive de elevi. La primul antre
nament, pe 
alergat 11,9 
buni dintre

stadionul Tineretului, a 
pe KK) m. Doar cei mai 
atleții Școlii sportive ob-

de

de 
de 

Di-

startul întrecerilor de canoe. Tuturor* 
le răspundem că Leon Rotman și-* 
reluat antrenamentele, că depune mul-4 
tă străduință pentru a atinge form»’ 

număra printre 
de canoe. Dei 
din acest an,- 
întrecerilor de 
să urmărească

Noi concursuri ale
Vă reamintiți, desigur, succesul pri

mului concurs al cluburilor școlare 
din țara noastră, care a avut loc în 
ir ’He. Direcția Educației tineretului

Vești din școli

Dunării au un uimitor simț al bărcii, 
o forță și o vigoare deosebită. Dar, 
aceasta nu este deajuns. Performan- 

fii atlet. Dar\ țele pot fi obținute numai după un 
un atitren.a-7 

venea — laJ 
lipsea, spre/ 

necazul antrenoru-x
vă mail 

tovarășe! 
din pri-/

Sta-mates-1
eau unii/ 
școală. El 

ilar". l,f

sa bună și că se va 
protagoniștii probelor 
altfel, în concursurile 
obișnuiții spectatori ai 
pe Snagov vor putea 
și evoluția altor sportivi talentați cum 
sînt Samovschi, Petrov, Simion lsd 
mailciuc II, care au atins de pe acum 
o valoare ridicată. Alte „surprize" ?, 
Antrenorii ni le vor furniza la timp.

★
Cîteva cuvinte despre activitatea 

din țară. Firește, în fiecare centru 
nautic vor fi organizate concursuri 
locale, întreceri în cadrul campiona
telor republicane. O bogată activitate 
anunță însă unele centre cum ar B 
Timișoara, București, Brăila și Rm. 
Vîlcea unde numărul iubitorilor da 
sporturi nautice a crescut considerabil.

*
In aprilie șj mai, Snagovul va fi 

„terenul" de antrenament pentru toți 
canotorii noștri fruntași. Pînă la pri- 
mele concursuri oficiale va mai trec» 
însă timp. La canotaj academic pro-1 
gramul competițional prevede primul 
campionat (al juniorilor) între 15—16 
august (după ce fazele orășenești vor 
avea loc la 25—26 iulie).

Ooncursuri, campionate... Sînt obiec
tive importante și sportivii noștri se 
pregătesc intens pentru a realiza cît 
mai bune comportări. Să ntt uităm 
însă că în acest an — în afara alter 
concursuri internaționale — ne aș-' 
teaptă două campionate europene: cel 
de caiac-canoe la sfîrșiful lui august 
în orașul vestgerman Duisburg și cei 
de canotaj academic de la Mațoa 
(Franța) la 14—23 august.

— d. g. =a

antrenament științific. Iată de ce, ca
notorii se pregătesc luni de zile pînă 
iau startul în primul concurs al anu
lui.

Cc-au făcut însă în acest an ca
notorii? Caiaciștii și canoiștii au avut 
un bogat program de antrenamente la 
sală și la bac, iar acum o parte din
tre ei își continuă pregătirile în cadrul 

cu, spuneau unu/ cluburilor lor. Peste cîteva zile
colegi de școală. El Ismailciuc, Mircea Anastasescu, Sta- 
un „tocilar". Ijg vru Todorov, Sidorov, Kalinov
pare rău de timpuțj Tarara, Igor LIpalit etc. vor reveni 
petrecut la antre-< în București și vor continua antrena- 
nainente". z mentele la bac. Cu aceeași conștiin-

Tocilar ? Epitetul^ ciozitate își realizează planul de an- 
x 1 i ... “ țronowonla <vî inoloco f* o «i J«e1 nofl-

S tă
uni 

bunj 
lui.! 

bunăj 
te-'

lui. „Nu 
sltpărați, 
antrenor, 
cina iui

este desigur 
tăcios. Aurel 
matescu este 
elev foarte 

cel mai bun elev din clasa 
Firește, el își petrece o 
parte din timp pregătindu-și 
meinic lecțiile. Apoi, mai are o pa-, 
stane : literatura. Citește mult, e la 
curent cu noutățile literare din libră-l 
rii și se poate lăuda că nu a scăpat 
nici un volum din colecția „Cuteză-1 
torit". In sufletul lui s-a înfiripat am
biția de a deveni inginer constructor1 
de avioane. Pe măsura 
început de pe acum să 
în tainele aerodinamicii, 
toamnă, în afara orelor ..... 
fizică și de joacă de prin curtea școlii, 1 
nu mai făcuse sport. De aceea, obiș-. 
tiuit, cu un anume program, i-a venit, 
grou la început să se adapteze ritmu-

, lui mai intens, să facă loc în preot 
i cuipăriie sale și atletismului. Dar an-, 
” trenorul a venit la școală. A stat de’

trenamente și vîslașii. Canotajul aca
demic are în acest an cîteva „exame
ne" importante și pregătirea din a- 
ceste luni va fi, fără îndoială, hotărî- 
toare în obținerea celor mai bune..; 
note.

★
Mai mulți cititori ne-au întrebat 

dacă Leon Rotman, dublul campion 
olimpic, va fi din nou prezent la

puterilor, a/ 
se inițieze! 

Pînă astă-/ 
de educație 1

PUGILIȘTII DIN LOTH REPREZENTATIV EVOLUEAZĂ 
MÎINE ÎN SALA DINAMO

1 1 • 1 1 trenorui a venit la școala, a stat ae
ȘCOldrC vorbă cu profesorul de educație fi-;

zică Coteann (cel care susținuse cui 
tot entuziasmul înscrierea lui Stama-ț 
tescu la școala sportivă), cu direc
torul școlii, cu părinții lui Stama-’ 
tescu și cu... efl însuși. Urmarea a| 
fo>st că Aurel s-a convins că trebuie 
să participe cu regularitate la antre
namente și că nu depinde decît de 
el, de felul cum își va organiza 
timpul, ca toate celelalte preocupări 
să nu aibă dc suferit. S-a antrenat, 
a concurat, a cîștigat, iar celor ca- 
re-1 numiseră „tocilar" le-a dat

școlar din M.I.C. a hotărît să orga
nizeze noi întreceri rezervate sporti
vilor și echipelor celor 5 cluburi spor-1 
tive școlare din țară. Astfel, în zi- 
lele de 21—22 martie se va desfășura . 
la Cluj concursul de gimnastică al ’ 
cluburilor școlare, dotat cu „Cupa < 
Clujului". La 28—29 martie, echipele 
masculine de baschet ale cluburilor j 
își vor disputa „Cupa Harghita". Tot 
la Tg. Mureș, la 18 șt 19 aprilie, se ]
vor întîlni în cadrul „Gupei 1 Mai" u mai bun răspuns : iată că se poate să 
cei mai buni atleți ai cluburilor șco- I ai 10 la matematici și să fii și bun 
lare. • atlet !...

mare. Dar 
de profesori 
predau edti- 

raian nu s-au 
De regulă, vin

O In sala teatrului „Ion Creangă" 
din Tg. Neamț s-a desfășurat de cu- 
rînd un interesant concurs „Drumeții 
veseli" pe temă sportivă, organizat de 
.UiC.F.S. Tg. Neamț. Au concurat e- 
levi ai anilor III A și D ai școlii pro
fesionale de mecanici agricoli din lo
calitate. După o luptă strînsă, anul
■III D a obținut primul loc cu 460 p,^. 
în timp ce clasa A a realizat 455 p.f 
Individual, concursul a fost cîștigatjj 
de C. Bacalu cu 145 p. Cîștigătorii- - 
au fost răsplătiți cu materiale s[»r-" 
tive. (Gh. Apostol, corespondent).

« lai Sibiu a avut Ioc faza hin absolu€nt al
nească a campionatului republican, 
școlar de gimnastică. Titlurile au fost-- 
cistigaie de: Sc. M. Gh. I.azăr (prof.1? 
r,’ -gl:___ ; . ", ‘“ n
(prof. Elena Lupea) la echipe fete, Gh. 
Ștefănescu (Ș. M. Gh. L.) și Heide 
Maenthelc la cat. a i" . '
(Ș. M. Gh. L.) și Krista Mild (Ș M.2)'.', dragoste se ocupă in întreaga țară 
la cat. I juniori și Heitz Balaes--ge activiști obștești, profesorul 
(Ș.M.4) și Inge llaier (Ș.M.2) la catșojorn a Cerut neapărat să fie remu- 
II juniori. (Cornel Pitaru, coresPnn -fj /jecE?
dent). 'e In jața a numeroși elevi, pro-..
fesori părinți, s-a desfășurat în sala-- s. . ■ ■ ,
'Școlii Medii din Videle etapa raio-} j ^elași oraș, nu a făcui nimic pentru 

Anală a Spartachiadei pionierilor și--dezvoltarea în Reghin a sportului in 
școlarilor la șah și gimnastică. Cel,, Care este și ea specializată: gimnas- 
mai bun șahist s-a dovedit pionierul--,, ~ ,
iTudor Mircea de la școala de 7 ani-” ' _ , . .
din Mereni. La gimnastică au ciști-.. mterespaza m primul nnd daca se 

Agat echipele școlii medii din Videle.--plătește vreun barem. DE CE?

• Profesorul Ioan Soiom din Re- 
I.G.F. cu specia

lizarea în gimnastică, a refuzat să-și 
dea aportul la introducerea gimnasti-

V. Răiteanu) la echipe băieți, Șc. AL 3-- cit în producție la cooperativa Gheata S rflnnn T < i r>o rt \ In pphînp t pf P. (l h " .>- din localitate. Pentru a pune umărul n. L..J si neuie*,. r
Il-a, Ion lovică^la această acțiune de care cu at da 
„4 _ l/H.l / O AX O \ h tu îirlrOnnn inrn

• Profesoara Eva Maghiari, din

cere concursul, ea se

ț( Marin Rădoi, corespondent).

‘ Finala campionatului școlar de 
gimnastică

lj' Finala ediției a X-a, jubiliară, a 
campionatului republican școlar de 
gimnastică se va desfășura la 
București. în zilele de 3 si 4 apri
lie 1959.

« j • Profesoara Ol ga laba de la școa- 
" j la medie din Bocșa-VasUwei, a obți- 
* ‘ ruii unele rezultate în activitatea sa,
- - care sini însă departe de a fi midțu- 
.. mitoare. Tot dînd vina situației in care 
’' se află sportul in școala sa. ba pe 
■ * direcțiune, ba pe asociația sportivă
- - Minerul,
'- - U.C.F.S. Reșița, profesoara laba a 
. „uitat" să sprijine mobilizarea elevilor

ba pe consiliul raional

Gheorghe Negrea și Vasile Mariuțan au evoluat sîmbătă seara în fața spec
tatorilor prezenți la reuniunea de la Casa Scînteii. Cei doi componenți ai 
lotului nostru reprezentativ au făcut o reușită demonstrație de box, mult 

aplaudată de spectatori
colae — Ludovic Ambruș; losif Mi- 
halio — Marin Urlățeanu; Dobre Pa
vel — A. Gănescu ; llie Dragnea —1 
Stroe Trifan ; Fr. Pazmani — C. Ghe- 
rasim; M. Gheorghioni — Al. Jugt> 
bete. După toate probabilitățile se vor 
mai îrrtîlni pugiliștii: Toma Constan
tin — N. Mîndreanu și C. Dumitrescu 
— Gheorghe Dumitru.

Miine seară, cu începere de la ora 
19. boxerii din lotul reprezentativ, 
care se pregătesc ' pentru meciul cu 
Scoția vor susține în sala Dinamo în- 
tiiniri de verificare

Reuniunea va îi organizată de clu
bul Dinamo. Pînă acum au fost 
fectate următoarele meciuri: M. 
brescu — Cristea Marin; Puiu

la Spartachiada de iarnă a tineretu
lui. Așa se face că la prima etapă 
au participat doar... 20, din cei peste 
500 de elevi ai școlii. DE CE?

9 Cercul pedagogic al profesorilor 
de educație fizică din raionul Cos- 
tești este destul de 
niciodată cei 24 
și învățători care 
cația fizică in acest i 
strins toți laolaltă, 
cite 2—3. „Cercul" lor e mai mult. . 
o dreaptă, care tinde să se transfor
me intr-un punct. Urmarea este că, 
în școlile din corn. Gligoru, Moză-t 
ceni, Stolnici, orele dc educație excelentă ^sală'^ntru gale de “box’
sint folosite pentru un „sport" nou:'-----  ‘
căratid lemnelor! Educația fizică es^e, 
neglijată la clasele I—IV și nici la' 
celelalte nu se află într-o situație' 
prea bimă. Față de această stare dei 
lucruri, prof. N. Macovei, metodist, 
pentru educația fizică la Secția de în-} 
văță/nint și Cultură a Sfatului popular/ meci foarte frumos, 
regional, nu ia nici o măsură. DE CE?J aplauzele publicului

per- 
Do-
Ni-

Sîmbătă seara, un mare număr de 
amatori de box au ținut să asiste la 
prima reuniune pugilistică organiza
tă la sala de festivități de Ia „Casa 
Scînteii". Cu acest prilej s-a putut 
constata că dispunem de o nouă și 

Evidențiem, de 'asemenea, strădania 
asociației sportive C.P.C.S. care a 
trecut cu succes prințul examen or
ganizatoric.

O frumoasă impresie a lăsat boxe
rul Petre Șerban (GFR — ICI) în
vîrstă de 15 ani. EI a făcut în com
pania lui Al. Petrescu (C.B.) un

ca-re i-a adus 
și o meritată 

victorie la puncte. Dar cea mai di- 
(După corespondențele primiteJ namică întîlnire a galei au furni- 
de la: llie Stanca, Tîbertu Tă-t zat-o Marius Ailenii (CFR — ICI) 
ranu și N. Dan), ' / și V. Spulber (C.B.). Spulber a în-

cepuit meciul vijelios și l-a punctat de
seori pe ceferit ou directe de stîngiala 
figură. Am asiătat apoi la o puter
nică revenire a lui Ailenii care a 
lăsat impresia că, pînă la urmă, va 
cîștiga ușor. Atunci cind nimeni nu 
se mai aștepta (repriza a III-a) Spul
ber a treioirt la conbrartac și a tri
mis ou adresă multe directe de 
dreapta schimbînd complet situația, 
învingător la puncte V. Spulber. 
ALTE REZULTATE: C. Neagu (CB) 
b. p. I. Firescu (CB); l. Ursu 
(GFR—ICI) meci nul cu M. Filimon 
(GFR); I. Luca (Vulcan) meoi nul 
cu V. Ioviță (CFR—ICI); C. Zamfi- 
resefl (CB) b. p. M. Nicoară (CB); 
V. Badea (CB) b. p. C. Mitru (Sc. 
sp. UCFS-); R. Serbau (CFR Gr. 
Roșie.) b. ah. ’« \. Ciu,-a (C.BV R.
|orm'*n« >i (1RFIB) b. p. N. c?'> neș 
(Pasteur). R- C.



Cînd un concurs este privit cu toată seriozitatea...
întrecerilor de ieri 

îndoială, proba
„Capul de afiș'.’ al 

l-a constituit, fără 
rezervată artiștilor din asociația spor
tivă Artă-Cinematograjie. „Protagoniș
ti" : Ștefan Teodoriu, Geta Marinescu, 
Velimir Natunovici, Eugenia Marian,
I. Nicolescu, Lucia Hașcău, Boris 
Herghelegiu, Olga Tudorache și Ște
fan Glodariu. Să notăm — cum s-ar 
putea altfel — că juriul de onoare a 
fost compus la această probă din cu

Elena- Lon> trece cu siguranță obstacolul și va termina proba 
fără penalizare (Foto: V. Bageac)

noscuta noștri artiști G. Sincu, George 
Groner, H. Nicolaide, G. Dragoman 
etc. „Șef de pistă" ad-hoc (de ce' nu 
și concurentă?) a fost ieri... Dina Mi- 
halcea. S-au făcut glume (mai ales 
la masa juriului), au fost risete, dar 
concursul a fost concurs. Fiecare con
curent a luptat cu multă dirzenie ' pen
tru a trece de la un baraj la altul, 
înălțimea maximă se ridică treptat.de 
la 1.10 m la... 1.50 m dar o dată- ca 
aceasta... scade numărul celor califi
cați. La 1.60 m Ștefan Teodoriu pe 
Matador și Olga Tudorache pe Po
rumbel trec fără greșeală și ocupă, 
la egalitate, primul loc.

In celelalte probe s-au înregistrat 
următoarele rezultate: PROBA CO- 

sub 15 ani: 1. Iolanda Lazăr- 
pe Albita 0 pct 56"; — 
ani 1. Mariana Munteanu 
pe Stafia 12 pct 1’15”; 
CĂLĂREȚILOR DIN ASO- 

1. Gh. Ghituran (C.C.A.) pe 
pct 1’00” Ir 2. G. Gogheș 

pe Sebeș 0 pct 1’01"8; 3.

Pil
(C.T.B.) 
peste 15 
(C.T.B.) 
PROBA 
Cl AT II: 
Barat O 
(C.C.A.)

Asociația sportivă studențească st ca
tedra de educație fizică de la Institutul 
Pontthnic București au inițiat o 1.. - 
resentă competiție de handbal în 7 la

„Cupa Primăverii” 
la handbal in 7 

f Asociația sportivă studențească si 

Po.-itîhnic București ău ~inițîat~o ' 

care participa echipe ale Tuturor ins’iî- 
tutelor din București. întrecerile au loc 
în sala Căminului 303 Cotroceni. Iată 
rezultatele înregistrate pînă acum: ETA
PA I — Politehnica I — ISE 33-3; Poli
tehnica II — Arhitectura 30-5; ICF — 
C. I. Parhon 23-14; Constructorul — A- 
gronomla 9-9. ETAPA A Il-a — Agrono
mia — c. I. Parhon 18-1B; ISE — Arhi
tectura 25-11; Politehnica I — Construc
torul 29 11; Politehnica II — ICF 21-13 
(la băieți) șl Pol.tehni'ca — ISE 5-1; Po- 
litenlca — Agronomia 4-0 (la fete). Du
minică s-au desfășurat următoarele par
tide: Politehnica I — C. I Parhon 20-lț; 
Politehnica II — ISE 26-17; ICF — Con
strucții 18-16; Agronomia — Arhitectura 
6-0 (la băieți) și C.L Parhon-Agrojio- 
mia 6-1 (Ja fete).

Jucătoarele de popice vizate de 
F.R.P. pentru alcătuirea lotului repu
blican în vederea îiltîlnirilor cu repre
zentativele R. D. Germane, R. P. Un
gare și pentru campionatele1 mondiale 
și-au disputat întîietatca duminică, 
pe arena Recolta din Capitală, într-un 
concurs dotat cu „Cupa 8 Martie".

Spre deosebire de prima verificare, 
de data aceasta am constatat că ma
rea majoritate a selecționabilelor sînt 
într-o formă bună. Ele au realizat pro
centaje deosebit de valoroase. Prime
le 6 sportive din clasamentul indivi
dual al competiției au totalizat o mti 
die de 383 p.d., deși de la acest con
curs au lipsit (motivat) valoroasele 
noastre jucătoare Margareta Szemany 
și Maria Nadaș. Neașteptat de 
s-a comportat jucătoarea Sidonia 
van din Arad, care dovedind o 
precizie în lansare (a avut doar 
„bile goale") a doborît din 100 
mixte 409 popice. Erica Arion, 
Felszegi și Bona Nagy au corespuns

bine 
Jilo- 

mare 
două
bile 
Ana

pctG. Păvălucă (C.T.B.) pe Nuc 0 
l’03"9.

Deși inaugural, concursul de 
lărie desfășurat pe baza hipică 
calea Plevnei f ' ’ 
multor întrebări. Prima — și cea mai 
importantă — era ; STADIUL AC
TUAL DE PREGĂTIRE. A CĂLĂRE
ȚILOR DIN LOTURILE REPUBLI
CANE. Răspunsul a fost cît se poate 

satisfăcător. Lotul de obstacole

că- 
din 

trebuia să răspundă

de- 
cai 

lucru 
faptul că, în

— de pildă — a evoluat mai mult 
cît promițător. Pregătirea unor 
s-a îmbunătățit mult și acest 
nu reiese numai din 
prima probă, Mindir, Retezat, Bimbo, 
Nor, Rubin și Robot au terminat par
cursurile fără greșeală, ci — mai

Asaltul dat de echipele codașe în campionatele de baschet
In campionatul măsetilin de baschet 

,pe anul 1958—59 au mai rămas de dfs- 
.putat 6 etape, iar în cel feminin doar 
-trei. Ca deobicei echipele și-au intensi
ficat activitatea, străduindn-se să ob- 

■ țină rezultate cît mai valoroase, cu 
care să-și îmbunătățească situația în 
clasament.

In special 
retrogradare 
deceebite să 
pierdut de-a 

-Acest lucru 
’’duminică la ....
jTimișoara, Voința Iași. In mare vervă, 
ele au reușit performanțe remarcabile 
în fața unor adversari foarte valo
roși : Dinamo Tîrgu Mureș și respectiv 
Știința Cluj. Echipele situate în mij
locul clasamentului de asemenea au 
abținut victorii importante în întîlni
rile grele pe care le-au susținut. Ast
fel : Alimentara Tîrgu-Mureș a învins 
Voința Orașul Stalin, iar C.S.U. 
București pe ' Olimpia București. Mai 
trebuie să scoatem în evidență com
portarea frumoasă a echipelor fero
viare din Capitală atît la fete, cît 
și la băieți. De fapt în ultima pe
rioadă formațiile Rapidului s-au pre
gătit cu mai multă conștiinciozitate, 
și rezultatele se văd. Astfel, în etapa 
trecută, folosind jucătoare și jucători 
tineri, cu reale perspective, echipele 
clubului Rapid au reușit să cîștige pe 
merit întîlnirile cu Progresul și respec-

formațiile amenințate de 
încearcă prin eforturi 

recupereze ceea ce au 
lungul etapelor trecute, 
s-a văzut în etapa de 
multe echipe, ca Știința

pe

de tinere elemente. Candida 
Ecaterina Ventzel și Maria 
au avut o comportare bună, 
adversare cu o bogată ex- 
ln schimb ni se pare de ne-

Rezultate valoroase în concursul 
republican feminin de popice

— Sidonia Jilovan a cîștigat „Cupa 8 Martie"
așteptărilor, realiând procentaje 
măsura posibilităților lor.

Duminică am avut plăcerea să vedem 
și roadele unei frumoase inițiative a 
federației, care a invitat Ia București 
o serie ---- ------—':A~
Nicolae, 
Dumitri,' 
întrecînd 
periență. 
înțeles comportarea inegală de la con
curs la concurs a jucătoarelor Olimpia 
Popescu, Florica Lăpușan și Aurelia 
Albert, care au obținut acum rezultate 
slabe, ceea ce dovedește o lipsă de pre
gătire metodică în timpul antrenamen
telor. Iată rezultatele: 1. Sidonia Jilo
van (Arad) 409 p.d.; 2. Erica Arion 
(Buc.) 401 ; 3. Ana Felszegi (Sibiu) 
395 : 4. Ilona Nagy (Tg. Mureș) 382;
5. Candida Nicolae (Buc.) 357; 6.
Margareta Kelemen (Cluj) 357 ; 7. E- 
caterina Ventzel (Constanța) 354 ; 8. 
Olimpia Popescu (Buc.) 350; 9. Flori
ca Lăpușan (Etic.) 346; 10. Maria 
Dumitru (Buc.) 344; II. Maria Corpoș 
(Timișoara) 342; 12. Aurelia Albert 
(Tg. Mureș) 330; 13. Ana Rozsnai 
(Cluj) 323.

TU.

Au luat sfîrșit întrecerile de călărie Pentru un Lase Let

Cil

către V. Pinciu. 
reușit în condiții

ales —■ din felul în care au executat 
aceste parcursuri. Deosebit de îmJ 
bucurător este și faptul că unii călă
reți au făcut cîte 2—3 parcursuri fără 
nici o penalizare, dovedind în același 
timp și o bună pregătire’ fizică (Lan- 
ga, Bărbuceanu). Să nu uităm că 
parcursul pentru călăreții și caii de 
obstacole a fost foarte asemănător 
celui de deschidere de Ia întrecerile 
internaționale de la Roma. Bine s-au 
comportat și călăreții de probă com
pletă. Molnar cu calul Fulger și Ve- 
licu cu Corsar au executat parcursuri 
fără greșeală. Dintre ceilalți au ter
minat proba nepenalizați Stana 
Sidef și Ghițuran cu Baron, dar... în 
afară de concurs.

Un capitol special trebuie rezervat 
performanței realizate în tentativa de 
record la înălțime de către V. Pinciu. 
După- acest 2,12 m. *
destul de nefavorabile, ne gîndim la 
un... nou record. Pinciu ne-a mărtu
risit că este și el stăpînit de același 
gînd, așa că... așteptăm 1

Am avut acum posibilitatea să con
statăm și o serioasă creștere calita
tivă (și cantitativă) în evoluția călă
rețelor. Foarte bune : Neli Soltiș, Li
liana Ionescu și Elena Low. Dintre 
probe, cea de forță progresivă cu ba
raje succesive ne-a arătat în modul 
cel mai evident progresul călărețelor. 
Ultimul baraj s-a disputat pe ob
stacole cu înălțime maximă de 
1.60 (o adevărată performanță), 
iar unele sportive au exeeutat cîte 
două parcursuri.

In general, un concurs reușit pri
vit cu toată seriozitatea atît de or
ganizatori cît și de participant'.

tiv Metalul M.I.G., partide care erau 
deosebit de importante pentru ambele 
formații.

Echipele codașe și cele de la mij
locul clasamentului au încurcat cal
culele fruntașilor. Ele au demonstrat 
cu această ocazie că sînt capabile de 
rezultate mult mai bune decît pînă 

■'acum, că știu să lupte și să depună 
eforturi susținute. La baza acestor 
performanțe stă bineînțeles o pregătire 
serioasă, o atenție mai mare acordată 
întîlnirilor din campionat.

Și totuși nu putem’ să fim mulțu
miți decît în parte de rezultatele ob
ținute de echipele respective. Oare 
formațiile amintite nu puteau să rea
lizeze asemenea performanțe și în 

etapele precedente ? Credem, — și în- 
tîfnirile de duminică au dovedit acest 
lucru — că echipele au o pregătire 
corespunzătoare și dispun de cîțiva 
jucători și jucătoare valoroase, cit 
care ar fi putut să facă față mai bine 
cerințelor campionatului. Lc-a lipsit 
îrjsă multora spiritul de luptă, voința 
de a învinge; se lăsau impresionate 
de faima adversarilor. Acuma însă, 

(Urmare din pag. 1)

sperăm să le observăm in cît 
scurtă vreme.

• Vorbind despre centrele organi
zate de F.R.S.B. nu putem omite ac
tivitatea dusă cu toată dragostea de 
către antrenorii și instructorii delegați 
de federație. Pentru faptul că au reu
șit să angreneze în practicarea schiu
lui un număr de 2000 de copii, merită 
au toții felicitări. In mod deosebit 
vom remarca insă munca prestată și 
rezultatele obținute de grupul de an
trenori alcătuit din maestrul sportului 
I. Sumedrea, fratele său Gh. Sume
drea și M. Gîrbăcea care la Fundata 
au reușit să instruiască în mod exem
plar un mare număr de copii. Calita
tea muncii depusă de ei reiese, de 
altfel, și din faptul că echipa centru
lui din Fundata a cucerit primul loc 
în clasamentul pe echipe. De aseme
nea, trebuie subliniată activitatea an
trenorilor I. Cosma, M. Mătușei, FI. 
I.epădatu (Predecd) și C. Vlădea, h 
Miloiu și I. Lihaci (Rișnov).

• La succesul înregistrat de cen
trele de copii, o însemnată contribuție 
au avu t-o comisiile regionale de schi, 
consiliile U.C.F.S. și conducerea școli
lor din localitățile respective. In ge
neral, aceste foruri aa sprijinit cu 
toata dragostea munca depusă. Asa

Cerințele tehnicii moderne reclamă 
viteză de acțiune, detentă

DISCUȚII
PE TEME

ACTUALE

Analizînd- jocurile din campionat și 
mai ales ultimele întîlnîri internaționa-: 
le care au scos în evidență unele lip
suri ale jucătorilor noștri, constatăm 
că aceștia sînt depășiți de adversari 
care aleargă mai repede, au sărituri 
mai bune etc., deși ca valoare tehnică 
ne sînt egali sau chiar inferiori.

Cerințele tehnicii moderne reclamă 
viteză de acțiune, detentă, într-un cu- 
vînt prezența în acțiune a calităților 
fizice de bază, în 
speciali viteza. în 
torță. La noi, exe
cuțiile tehnice nu se 
bazează pe o dez
voltare corespunză
toare a calităților 
fizice de bază, lip
surile respective su- 
plinindu-le prin tactică. Acest lucru 
este insuficient deoarece în fața unor 
adversari cu pregătire tehnică și tac
tică egală cu a noastră, prezența ca
lităților fizice în joc le aduce aces
tora superioritatea.

Cauza principală a acestor lipsuri 
trebuie văzută în orientarea pregătirii. 
Atingerea unui nivel înalt de joc este 
determinată de dezvoltarea multilate
rală și de perfecționarea calităților fi
zice de bază — viteză, forță, rezistență, 
îndemînare, suplețe.

Afirmațiile din articolele anterioare 
cu privire la orientarea jocului, scot 
în evidență lipsa acestor calități în 
joc. Viteza în forță va trebui să apară 
ca rezultat al perfecționării acestor ca
lități, prin pregătirea jucătorilor în 

cînd ,,nu mai au încotro", privesc cu 
mai mare seriozitate partidele și de
pun eforturi vizibile pentru evitarea 
retrogradării. Ar fi bine ca cel puțin 
de acufrn îniair.ite victor, ile acestor 
echipe să nu mai apară ca... surprize, 
ci la toate meciurile ele să dea dovadă 
de același elan, de același spirit de 
luptă ca în etapa de duminică.

Acum și cîteva cuvinte despre în
vinse 1 Se pare că unele echipe nu 
și-au dozat în modul cel mai just 
eforturile de-a lungul campionatului 
și acum la sfîrșit ele și-au epuizat 
rezervele, Este cazul formației femi
nine Olimpia București, care s-a com
portat surprinzător de slab, față de 
valoarea 
obosite, 
echipele 
ușurință 
periferia 
atenția cuvenită 
meciuri. Astfel, ele învață pe propria 
lor piele că mingea este... rotundă și 
îrt baschet !..,

ei reală, jucătoarele părînd 
Pe de altă parte cîteva din 
fruntașe privesc cu prea multă 
întîlnirile cu adversarii de la 
clasamentului și nu acordă 

pregătirii acestor

I. Gy.

s-a petrecut la: Cimpulung Muscel, 
Lupeni, Codlea, Orașul Victoria, Fun- 

mai data, Orașul Stalin, Sinaia, Abrud ș.a.
unde sfaturile populare și direcțiunile 
școlilor au înțeles să dea un sprijin 
efectiv activității centrelor. Sîntem 
convinși că șl de acum înainte aceste 
instituții vor privi cu aceeași atenție 
activitatea de atragere a maselor de 
copii și tineret spre practicarea schiu
lui, activitate ale cărei roade nu vor 
întlrzia să avară.

Start în proba ceiot, trial mici schiori /
(Foto; D. Stănculescu)

modern, în torță
această direcție. Corelația între calfe 
tățile fizice de bază pe de o parte țj 
pregătirea tehnică pe de altă parte, estei 
nesatisfăcătoare față de cerințele 
tuale ale baschetului modern.

prof. LUCIAN VASILESCU, f 
arbitru si antrenor de baschet" 

’■'H
Meciul cu Cehoslovacia trebuie’ 

să fie un punct de plecare

Din capul locului trebuie să-mi daS 
adeziunea pentru un joc bărbătesc, daij 
în limitele regulamentului.

Do altfel, chiar; 
ultimele partide in-’ 
ternaționiaile văzute’ 
în Capitală și peste 
hotare nii--au întărif 
convingerea că 
cest jde sportiv ca- 
pătă o nouă direc
ție de dezvoltare; 

Și, din acest punct de vedere, sooo; 
tesc că pentru evoluția viitoare a jtt-‘ 
cătorilor Și jucătoarelor noastre, ine; 
ciul cu Cehoslovacia, care a fost ud 
exonnplu tipic de jot bărbătesc, poate 
fi luat ca punct de plecare.

In ceea ce privește arbitrajul, aș face 
cîteva propuneri: în primul rînd, cred 
că este bine ca la mingile ținute în; 
tre doi jucători, arbitrii să nu fluiere 
imediat „unu la- unu“, ci să aștepte 
cîteva secunde ca su vadă cum decurge) 
faza ; în al doilea rînd, la h.pta pen
tru minge în aer trebuie lăsată să in; 
tervină și forța fizică, c.u condiția- ca 
ambii jucători să sară în plan verii; 
cal. Bineînțeles, dacă unul dintre ei 
are o săritură oblică și caută să-fc-dea’ 
la o parte pe ceilalți pentru a cîștiga 
el balonul, trebuie fluierat fault. In aî 
treilea rînd sînt unele situații de joc 
care — de asemenea — cred că nu 
trebuie sancționate, chiar dacă a fost 
fault. De pildă, un jucător vrea să 
trimită balonul coechipierului său, r-m-i 
gea ajunge la acesta, dar un a- 
sar, în focul disputei, îl atinge pe vel 
care a trimis balonul. Mingea a ajuns 
acolo unde a vrut acesta și faultul cp-, 
mis cred că nu trebuie sancționat pen
tru că jocul ar pierde astfel din curșfe 
vitate.

yA .
C. ARMAȘESCU 

arbitru de baschet

Concursul schiorilor 
din Capitală

Concursul rezervat schiorilor bucu- 
reșteni, organizat de asociațiile spor; 
tive Proiectantul șî Centrocoop, s-a 
bucurat de un frumos succes. Pe Va
lea lui Carp, schiorii bucureșteni s-ati 
întrecut în proba de coborîre pentru 
cucerirea „Cupei Drumarilor" (la 
băieți) și „8 Martie" (la fete). Ploaia 
torențială căzută în cursul dimine*’’ 4 
creat condiții grele de concurs. ; 
pada umedă a solicitat concurențuor 
eforturi serioase.

La fete, primul, loc a fost cucerit 
de Sanda Berleanu (Institutul Proiect 
București). In întrecerea băieților pe 
primele două locuri s-au clasat respec-’ 
tiv Dan Porfireanu (Gloria) și Mihai 
Zink (Proiectantul), urmați 
Geiser (Proiectantul), Gh. 
(Proiectantul), M. Năvodaru 
tul Proiect București) și L. 
(I.P.B.).

„Cupa 8 Martie" a fost cucerită de 
echipa Institutului Proiect București 
care a totalizat 7 puncte. Pe locurile 
următoare: Centrocoop, Proiectantul
și Gloria. „Cupa Drumarilor" a re
venit asociației sportive Institutul 
Proiect București, urmată de Gloria 
și de Grivița Roșie.

de Pj
Geiser 

(Institui 
Murgoci

treptat.de


Reîncepe campionatul 
de fotbal!

• Cum se joacă meciurile de dumi
nică din București • Astăzi are loc 
consfătuirea antrenorilor, mîine a 
arbitrilor

Cu jocurile de duminică ale Cupei 
R.P.R. a început sezonul oficial de 
fotbal. Cu prima etapă a returului 
începe adevărata piasiune a iubitori
lor de fotbal; campionatul categoriei 
A, în vederea căruia s-au antrenai 
intens echipele noastre.

Prima etapă, cum se știe, are loc 
duminică și cuprinde următoarele în- 
tîlniri:

București: C.C.A. — Știința Cluj 
(1—1) și Progresul—Știința Timișoa
ra (1—1).

Orașul Stalin : Steagul roșu—Di
namo București (0—6).

Arad: U.T.A.—Rapid (1—2).
Petroșani: Jiul—Petrolul (0—3) 
Bacău : Dinamo—Farul (0—3, prin 

contestație; pe teren: 2—0).
*

Intîlnirile din București vor forma 
un cuplaj care se va desfășura pe 
stadionul „23 August", Programul a 
fost astfel stabilit:

Ora 14,30 : Progresul—Știința "Ti
mișoara

Ora 16,15: C.C.A.—Știința Cluj.
★

Importantul eveniment pe care-1 
constituie începerea returului catego
riei A va fi precedat de două consfă
tuiri cu doi din principalii factori ai 
fotbalului ; antrenorii și arbitrii.

Consfătuirea antrenorilor are loc 
azi de la ora 9 dim. la sediul 
U.C.F.S. (str. V. Conta, etajul VIII), 
avînd următoarea ordine de zi: 1. A- 

liza turului campionatului; 2. Patru 
.erate susținute de patru antrenori 

cu privire la munca de instruire din 
perioada pregătitoare; 3. Discuții; 
4. Constatări jdin perioada pregăti
toare și sarcini pentru perioada com
petition,ală.

Mîine. miercuri, de la ora 8 dim., 
în același loc va avea loc consfătui
rea arbitrilor care include următoarele 
puncte de discuție: 1. analiza arbitra
jelor din turul campionatului; 2. două 
rapoarte de activitate prezentate de 
colegii regionale; 3. discuții; 4. sarcini 
pentru retur.

Elisabeta Popescu învingătoare 
in concursul de parașutism 

de Ia Clinceni
Duminică dimineață a avut loc pe 

u'oportul Clinceni un concurs femi
nin de parașutism. O formă deose
bită a manifestat parașutista Elisa
beta Popescu, care a ocupat locul 1 
în proba de salt de la 600 m. cu 
deschidere întîrziată a parașutei și a- 
terizare la punct fix. Ea a acumulat 
231,52 puncte din 300 posibile. Pe lo
cul II s-a clasat tînăra Margareta 
Mehedințeanu cu 209,60 puncte în 
timp ce. campioana lumii, Elena Bă- 
căoanu, a ocupat locul III cu 105,58 
puncte.

Concursul Pronosport nr. 11 din 15 
martie programează intîlnirile etapei 
I-a a returului campionatului repu
blican de fotbal categoria A și întîl
niri din campionatul maghiar.

I. Progresul București — Știința 
Timișoara (cat. A). Dacă avem în 
vedere ultimele rezultate realizate de 
cele două echipe, gazdele au prima 
șansă în această întîlnire. Pronostic: 
1 și chiar solist.

II. U.T.A. — Rapid București (cat. 
A). Un meci între două formații care 
dețin o formă bună. Victoria ooate 
reveni la fel de bine fiecărei forma
ții. Pronostic: 1 și 2.

III. Jiul Petroșani — Petrolul Plo- 
ești (cat. A). Un joc echilibrat în 
care prima șansă o au gazdele. Dacă 
ținem scama și de valoarea oaspeți
lor nu este exclus ca întîlnirca să se 
termine cu un rezultat de egalitate. 
Pronostic : X și 1.

IV. Steagul roșu Or. Stalin — Di
namo București (cat. A). Se pare că 
echipa gazdă încă nu este pusă la 
punct cu pregătirile în vederea nou
lui sezon. Dinamoviștii în schimb au 
dovedit că se află în formă bună. 
Pronostic: 2 și X.

V. C.C.A. — Știința Cluj (cat. A). 
Turneul întreprins în R. P. Chineză 
de către echipa militară a ajutat-o 
■ă-și desăvîrșească pregătirea în ve
derea noului sezon. Pronostic: 1,

După inaugurarea sezonului oficial de fotbal... Rezultate... Rezultate
Note, impresii și declarații pe marginea jocurilor de Cupă

Obișnuiți cu surprizele numeroase pe care Ie-a oferit Culpa în edițiile 
sale precedente, duminică iubitorii fotbalului au rămas oarecum surprinși de 
calmul etapei inaugurale â sezonului. Doar două surprize 1... Și în general, 
jocuri mai puțin agitate ca desfășurare decît în ultima ediție’ de pildă, în 
care etapa 16-imilor de finală a ocazionat meciuri mai dîrze, mai strînse, 
patru dintre ele necesitînd prelungiri.

'Actuală ediție, în aceeași etapă, a 
ocazionat — în afară de două partide 
prelungite — doar două surprize, din
tre care;. e drept, una mai mare: 
eliminarea deținătoarei trofeului, Ști
ința Timișoara. Performera este cu
noscută: vechiul rival sportiv al stu
denților, C.F.R. Timișoara, care — cu 
prilejul partidei de duminică — a 
reactualizat pasionantul derbi timișo
rean. Cealaltă surpriză, care de fapt 
este numai pe... jumătate, se datorește 
unei echipe de categoria C, Aurul 
Brad, care a ținut în șah pe Jiul 
Petroșani și a făcut necesară o nouă 
întîlnire. Și pentru că veni vorba de 
Jiul se pare că această echipă nu se 
prea simte bine în fața echipelor de 
categorie inferioară. In ediția 1958 
Jiul a terminat la egalitate cu C.F.R. 
Tr. Severin la Craiova, pentru ca în 

Kcszegtj (Dinamo București) reușește să șuteze la poartă, cu toată opoziția 
celor doi adversari. (Fază din partida Dinamo București-Rafinăria 

Cîmpina 4—0) (Foto : B. Ciobfinu)

rejucare să cîștige cu 4-1. Se va îfl- 
tîmpla la fel și de data aceasta ? Vom 
vedea.

★

După aspectul jocurilor de dumini
că s-a putut constata că, în general, 
echipele de categoria A nu prea a- 
cordă importanța cuvenită jocurilor 
de Cupă atunci cînd întîlnesc formații 
de categorie inferioară. După meciul 
cu Carpați Sinaia am stat de vorbă 
cu antrenorul Ilie Oană, pe care l-am 
întrebat dacă a avut emoții înaintea 
jocului. „Una singură — ne-a răs
puns el — și anume că echipa n-o să 
ia jocul în serios, ceea ce s-a și întîm- 
plat". Pe teren, într-adevăr, lucrurile 

f^ono sport

VI. Dinamo Bacău — Farul Cons
tanța (cat. A). Dinamoviștii au pri
ma șansă în această întîlnire. Nu 
este exclus însă ca oaspeții să opună 
o rezistență dîrză care să le aducă 
un punct. Pronostic: 1 și X.

VII. Honved — M.T.K. (camp.
R.P.U.). Derbiul budapestan va oferi 
o luptă aprigă între echipa campioa
nă și cea a militarilor, mai ales că 
cele 2 formații se bucură de aportul 
a numeroși internaționali. Partida este 
deschisă oricărui rezultat. Pronostic: 
1. X, 2.

VIII. Tatabanya — Csepel (camp. 
R.P.U.). O întîlnire în care gazdele 
au prima șansă. Oaspeții dispun de 
r> înaintare eficace, însă nu credem că 
vor reuși mai mult de un meci egal. 
Pronostic: 1 și X.

IX. Diosgyor — Visas (camp. 
R.P.U.). Gazdele nu prea știu să pro
fite de avantajul terenului propriu, în 
timp ce oaspeții nu au pierdut nici 
un meci disputat în provincie. Vasas 
are prima șansă. Pronostic: 2 și X.

X. Salgotarjan — Szombathely 
(camp. R.P.U.). Gazdele dețin o for

mă bună. Pronostic: L

s-au petrecut întocmai. Ploeștenii au 
lăsat să se întrevadă că-și subesti
mează adversarii, că nu insistă în 
joc, lăsînd să le scape numeroase o- 
cazii. Și ca ei au făcut și alți jucă
tori. In această categorie mai pot fi 
incluse echipele Rapid, Jiul, Steagul 
roșu, Dinamo Bacău. Desigur că ju- 
cînd în mod serios, la valoarea și po
sibilitățile lor, echipele de categorie A 
ar fi reușit rezultate mult mai con
cludente și nu scoruri strînse, dife
rențe mici, care — în mod aparent — 
lasă impresia unei apropieri de forțe 
între formații de categorii diferite. Pe
trolul de pildă, dacă privea cu mai 
multă seriozitate și interes partida cu 
Carpați și ar fi fost preocupată de 
desfășurarea unui joc superior, așa 
cum a și dovedit de altfel în parti
dele de verificare anterioare, ar fi ob

ținut o victorie mai convingătoare. 
Nu-i întîmplător faptul că echipa 
C.C.A. rareori s-a poticnit în fața e- 
chipelor „mici" și că duminică a rea
lizat scorul etapei (8-1). Militarii 
privesc cu toată seriozitatea orice joc 
oficial și anul trecut de pildă, tot ei 
au fost cei care au reușit cel mai 
mare scor (7-1), în fața unei echipe 
de categorie B (Flacăra Moreni). Fi
rește, asemenea rezultate nu pot fi 
obținute decît prin joc corespunzător 
posibilităților și, bineînțeles, fără a 
desconsidera adversarii. Iată cum tre
buie să privească echipele noastre me
ciurile de Cupă. Nu trebuie să uite nici 
un moment că aceste jocuri au și un 
scop propagandistic. Este unul din

XI. Gyor — Miskolc (camp. R.P.U.). 
Se întîlnesc echipele de la periferia 
clasamentului. Dacă gazdele pierd a- 
ceastă întîlnire nu mai au nici o 
șansă de a evita retrogradarea. Pro
nostic : 1 și X.

XII. Ferencvaros — Doreg (camp. 
R.P.U.). Ferencvaros trebuie să cîș
tige această întîlnire, mai ales că 
oaspeții se prezintă slab. Pronostic: 1.

® Comentariile detailate ale aces
tor întîlniri Ie găsiți în Programul 
Loto-Pronosport nr. 256.

CONCURSUL PRONOEXPRES

• Concursul Pronoexpres nr. 10 
pornește cu un report de 250.000 lei 
la categoria I și 233.773 lei la cate
goria a Il-a.

Nu uitați! Astăzi este ultima zi 
cînd mai puteți depune buletinele la 
concursul Pronoexpres nr. 10 de 
miercuri 11 februarie.

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

• Tragerea din urnă a concursului 
Pronoexpres nr. 10 va avea loc mîine 
miercuri 11 martie la ora 19 în sala 
din str. Doamnei nr. 2.

Rubrică redactată de I.S. Loto-Pro
nosport. 

motivele care au determinat federația 
să programeze jocurile de Cupă pe te
renuri neutre.

★

Nu-i mai puțin adevărat că și e- 
chipele de categorie B, O sau regiune, 
căutînd să se afirme — cum e și nor
mal — într-o confruntare cu frunta
șele fotbalului (ocazie pe care le-o 
oferă Cupa) nu precupețesc nici un 
efort pentru a obține un rezultat de 
prestigiu. Ceea ce este foarte bine. 
Aurul Brad, Arieșul Turda, AMEFA, 
C.F.R. Timișoara, Metalul Tîrgoviște, 
Carpați Sinaia și altele au avut com
portări bune, luptînd cu ardoare dar 
corect și oferind jocuri plăcute. Unele 
însă, depășesc limitele permise, recurg 
la durități pentru a obține oricum un 
rezultat favorabil sau practică un joc 
închis, strict defensiv, răpind meciu
lui orice perspectivă.

„La un moment dat — ne spunea 
Alexandrescu de la C.C.A. — jucăto
rii Unirii Focșani au încercat să joa
ce dur. Echipa noastră însă, a gă
sit imediat remediul: am început să 
plimbăm mingea de la unul la altul, 
evitind ciocnirile cu adversarii. Apoi 
meciul s-a desfășurat în condițiuni 
normale".

„85 de minute Textila s-a masat în 
terenul său și n-a răspuns la nici una 
din... invitațiile noastre să iasă la joc 
— ne-a declarat antrenorul Drăgușin 
(Progresul). In asemenea condițiuni, 
era greu să străpungem o apărare su- 
pranumerică.

★

Așadar, pentru etapa de T aprilie (8-imile 
de finală) s-au calificat următoarele echipe: 

Categoria A î Dinamo București, C.C.A.,
Ropid, Petrolul, U.T.A., Dinamo Bacău,
Steagul roșu, Știința Cluj, Farul, Progresul.

Categoria B : C.F.R. Timișoara.
Categoria C r Textila Botoșani, Știinfa

Galați.
Categoria regiune : Minerul Aninoasa.
Partida Jiul — Aurul Brad se va rejuca 

la 18 martie la Deva, iar meciul Voința 
Oradea — Minerul Baia Mare, nedisputat 
duminică, va avea loc la 15 martie la 
Cărei.

Campionatul de tenis de masă

Jucătorii tineri au lăsat o impresie bună
Primul concurs din cadrul etapei 

finale a campionatului republican in
dividual de tenis de masă ne-a dat 
prilejul să facem cîteva constatări pri
vind comportarea și perspectivele uno
ra dintre participant!.

In primul rînd consemnăm cu sa
tisfacție progresul marcat în conti
nuare de Radu Negulescu (antrenor 
F. Paneth). Posesor al unui bogat ba
gaj de cunoștințe tehnice, pe care, 
lucru important, le pune în aplicare 
curajos în timpul partidelor și bene
ficiind de un fizic foarte adecvat 
(înălțime, alonjă), Radu Negulescu 
și-a depășit net adversarii, indiferent 
de valoarea lor : Iscovici. Nazairbe- 
ghian, Pesch, Popescu. Campionul 
nostru de juniori (n-a împlinit încă 
18 ani) a dovedit multă siguranță 
și a impresionat prin stilul său de 
joc necontractat. Este, într-adevăr, o 
plăcere să-i urmărești mișcările și 
acțiunile, cu lovituri variate, cu ten
dință permanentă de atac și contra
atac, mai ales pe rever. Indife
rent de scor, Negulescu a jucat 
calm, concentrat, fructifici nd orice si
tuație prielnică. Am subliniat calită
țile demonstrate de tînărul învingă
tor al concursului deoarece ele au 
constituit un bun exemplu de cum se 
jdacă modern și eficace. Am dori ca 
aceste calități să fie dezvoltate, prin 
aceeași pregătire serioasă ; în felul 
acesta. Radu Negulescu, un autentic, 
talent, își va putea valorifica la ma
ximum posibilitățile.

Dintre ceilalți tineri au făcut o 
bună impresie Cobirzări, Rethi. Za- 
haria Bujor și Bodea. Primul, în re
venire, a demonstrat și el posibilități 
frumoase, prin lovituri clare, ofen
sive și defensive. Așa a întrecut cu 
ușurință pe Hegyessi și chiar pe Za- 
haria Bujor, așa a jucat și în semi
finala cu Mircea Popescu, dar numai 
în primele două seturi în care nu a 
lăsat nici o nădejde adversarului, des
cumpănit de promptitudinea și sigu
ranța sa în intervenții. A fost sufi
cient însă, ca Popescu să-și echilibreze 
jocul, să atace mai organizat și să 
depună un efort concentrat pentru ca 
Gh. Cobîrzan să-și piardă ritmul, să 
fie nesigur. El a fost totuși de cîterva 
ori în pragul victoriei. In setul III, 
la 19—19, după epuizarea celor 20 
minute cînd arbitrul a anunțat ul

• Lotul de juniori R.P.R. a susținut 
duminică un nou meci de antrenament^ 
în compania Confecției (cat. Gj; Ju-t 
niorii au desfășurat un joc niai legat 
și mai eficace și au cîștigat cu 6—6 
(3—0), prin punctele marcate de Nî-i 
sipeanu (4), Rakcsi și Dulgherii.: Ja- 
niorii au aliniat formația: Florea-Ne-i 
delcu, Tițeica, Szabo-Ștejan, Nunzaeiller, 
IV,-Dulgheru, Varga (Dragomir), Nil 
sipeanu, Rakcsi (Niculescu), Crăirii- 
ceanu.

• Bocșa Romînă : Metalul-G.S.M. 
Reșița 0—4 (0—4). Oaspeții, superi
ori, ’și-au asigurat victoria din prima 
repriză prin punctele marcate de Ur- 
can (min. 1 și 39) și Mateon (min. 32 
și 41). Gazdele au jucat mai bine în 
repriza a doua, dar au fost ineficace. 
S-au remarcat: Urcan, Mateon, Chi- 
rilă, Bocianu, Puroică (Reșița), fovan, 
Craioveanu, Bîrzii și Tudoroiu (Bocșa 
Romînă). (S. Stoia și T. Tăranu, 
corespondenți).

9 Mediaș: Gaz Metan-Voința Tir- 
năveni 6—1 (3—0). Medieșeriii au 
făcut un bun antrenament. Au marcat: 
O ane ea (2), Feniat (2), Fior ca și 
Molnar II pentru Gaz Metan, și Cu- 
cuiatu pentru Voința. (Dan Viniilă, 
coresp.).

9 Orașul Stalin: Tractorul-Torpedo 
3—2 (0—1). Joc viu disputat. Punctele 
au fost marcate de: Rneipp, S,edai 
și Ursa (Tractorul), lecu și O.anță 
(Torpedo). (T. Lovi, coresp.).

•T. Severin: Drubefa-Știința Cfaiova 
2—1 (1—1). — O întîlnire interesantă, 
joc de bun nivel tehnic. Gazdele au 
dovedit o bună pregătire fizică. Ele au 
dominat și au cîștigat prin punctele 
înscrise de Glămeanu (min. 4 și 70). 
Pentru oaspeți a marcat Văideanu 
(min. 35). (Gh. Manafu coresp.).

9 București : AS. Pompierul (fost 
Dinamo Obor )-Poiana Cîmpina 1—0 
(1—0). Singurul gol al partidei a fost 
înscris de Stănilă (min. 20). Joc de 
nivel scăzut. Bucureștenii au jucat sub 
posibilitățile lor. Echipa Poiana s-a 
comportat în general satisfăcător • îna
intașii însă au fost lipsiți de finali
tate.

• Alte rezultate: Gloria Bisirița- 
Rapid Cluj 1—1 (1—0), Rulmentul 
Bîrlad-Un-irea Iași 3—4 (l-~2) 

timele cinci minute și „primul punct 
câștigă", dujpă două schimburi de 
mingi, Cobîrzan a atacat puternie 
prin surprindere, însă Popescu cu un 
reflex extraordinar a respins și Co
bîrzan a ratat I Apoi, in setul IV, 
el a condus cu 7—5 dar a cedat 
cu 8—10, iar în ultimul set deși 
a avut 4—0 (mai erau cîteva minute 
de jot) n-a putut să-și mențină avan
tajul, decisiv în asemenea situații, și 
a pierdut. Nu-i putem reproșa lui Co
bîrzan lipsa de inițiativă ; în schimb 
îi semnalăm ca o serioasă deficiență 
insuficienta orientare tactică, lipsa 
de calm, care i-au anulat eforturile 
de-altfel lăudabile.

Popescu și Bottner s-au făcut re
marcați prin puterea lor de luptă, prin 
experiența lor mai bogată, contribuind 
la calitatea multor întîlniri. Aceștia 
au cîștigat proba de dublu masculin, 
iar Bottner — împreună cu Ella Cbni- 
stantinescu — și pe aceea de dublii 
mixt.

Confruntarea feminină nu a dus lai 
concluzii prea pozitive. In afara cîșx 
tigătoarei, am reținut forma ascen.4 
dentă a Măriei Bird care putea cuceri 
și primul loc. Ea a arătat, în gene- 
ral, aceeași putere de luptă, caracte
ristică. Mai mult, Maria Biro a făcut 
un joc variat. învingînd-o pe Geta 
Pitică (î.n regres față de ultimele 
evoluții) și pierzînd la limită de timp 
la Ella Constantinescu, în semifinale; 
Mulțumitor ca mod de a acționa, dar 
încă inegală pe parcursul disputelor. 
Mariana Barasch trebuie să se an-i 
treneze cu perseverență pentru obți-I 
nerea unei mai mari siguranțe a lo
viturilor, pentru exersarea lor corectă 
(de pildă, backhands îl execută cu 
piciorul siting înainte), pent ni 0 mo
bilitate și concentrare mai mare. Ma
ria Alexandru a jucat la un nivel 
scăzut, departe de nivelul cerut pen
tru o sportivă de lot republican. Deși 
favorizată de sorți, finalista Catrinel 
Fole;^ merită o mențiune pentru tena
citatea și perseverența ei.

C. COMARNISCHI: 
N. MARDAN



Noutăți despre „Cursa Păcii44
A Xl.l-a ediție a „Cursei Păcii", Berlin — Praga — Varșovia se află 

în centrul atenției tuturor iubitorilor sportului cu pedale din Europa. Pre
gătirile alergătorilor si ale organizatorilor pentru această nouă ediție a 
„Cursei Păcii" au început încă’de la finele anului trecut. Este de așteptat 
deci, ca atît din punct de vedere tehnic, cît și organizatoric, competiția să 
înregistreze un important salt calitativ. La startul cursei vor fi prezente 21 
echipe naționale.

Concurs allelic de sală

« Comisia de organizare a fixat 
cele două semietape care se vor des
fășura individual contra-cronometru : 
etapa a IV-a (Le'.zig— Karl Marx 
Stadt), distanța Leipzig—Halle ( 40 
km) și etapa a Xl’-a (Sievierz— 
Lodz), distanta Sievierz—Czestochova 
(40 km).
• Liderul clasamentului individual 

va purta un tricou galben cu un po
rumbel alb, iar componenții echipei 
care conduce în clasamentul general 
pe națiuni vor purta tricouri al
bastre cu porumbei albi.
• Cele 11 ediții desfășurate pînă 

acum însumează 21.560 km. Cea mai 
mare distanță a fost parcursă în e- 
diția a Vl-a, desfășurată în anul 
1953 — 2232 km, iar cea mai mică 
distanță in ediția I (cursa desfășu
rată de la Varșovia la Praga) — 
872 km. Ediția a XH-a va măsura 
2033 km.

• Intr-un clasament neoficial pe 
echipe în care s-au acordat puncte 
(5-4-3-2-1) pentru locurile ocupate în 
toate edițiile desfășurate pînă acum si
tuația se prezintă astfel: I. R. Ceho
slovacă 37 p.; 2. R. P. Polonă 30 p.; 
3. R.D. Germană 27 p.; 4. U.R.S.S. 
15 p. (a participat numai la ulti
mele patru ediții); 5. Belgia 11 p.;

Rezultate, comentarii și... calificări 
în „Cupa Sportului popular"

(Urmare din pag. 1)
|17—10 (10—4). După un meci foarte 
lechilibrat, Rapid Oradea a întrecut 
Făclia Bistrița cu 15—14 (7—8), ca- 
liffcîndti-se pentru turneul final. Viu 
'disputat a fost și jocul dintre Tînărul 
Dinamovist Tg. Mureș și Chimia Fă
găraș. Mai bine pregătită, echipa Chi
mia Făgăraș a terminat învingătoare 
cu 11—8 (6—4). Deși a prezentat o 
echipă bine pusă la punct, Școala 
sportivă Buzău a fost întrecută de for
mația Petrolul 3 Tcleajen (Ploești) 
cut 16—15 (10—7). Astfel, pentru 
turneul final' masculin s-au calificat 
următoarele 8 echipe de juniori : Ști
ința Galați. Rapid Oradea, Chimia Fă
găraș, Petrolul 3 Tcleajen. Tractorul 
Orașul Stalin, Voința Sibiu, Timi
șoara, Clubul sportiv școlar București.

La fete, calificarea pentru -.turneul 
final s-a terminat duminică. In pri
mele partide s-au înregistrat următoa
rele rezu’tnte: Clubul sportiv școlar 
Banatul—Industria Textilă Oradea 
19—2 (10—0); Făclia Bistrița—Fla-

ȘTIÎNTA TIMISOARA A ÎNTRECUT 
ȘTIINȚA CLUJ LA RUGBI

Duminică a avut loic la Timișoara un 
meci de rugbi între echipele de cate
goria A Știința din localitate și Știința 
Cluj. Meciul a fost frumos, ambele 
echipe deschizînd numeroase baloane li
niilor dinapoi. In consecință s-au mar- 
CDț multe puncte. Localnicii au învins 
cu T*—dl (17—0), după c? fiecare echipă 
a d.vminait cîte o repriză. Partida a con
stituit un buri prilej de verificare a po
tențialului echipelor cu o săptâmînă 
înaintea începerii campionatului x-ep-u- 
blican. (AL. GROSS •— coresp. regional)

PRIMA ETAPA A CAMPIONATULUI 
CATEGORIEI B LA SCRIMĂ

Intre 12 și ls martie se desfășoară 
prima etapă a campionatului categ. B 
la scrimă. Iată programul: grupa Cra
iova: Metalul MIG. Buc. — C S. Ro
vine Craiova; Hirta mo Brtc — Bere Si
biu; Univ. Parhon Buc. — Dinamo Or. 
Stalin; Metalul M.I.G. — Bere Sibiu; 
Dinam o Buc. — Dinamo Or. Stalin; 
Univ. Barhon Buc. — C.S. Rovine; Di
namo Or Stalin — Metalul M.I.G.: C.S. 
Rovine — Dinamo Buc.; Bere Sibiu — 
U-ltv. Parhon Buc. Grupa Satu Mare; 
Stămlnța Satu Mare — Știința Cluj; 
C.S. Harghita Tg. Mureș — Stăruința 
Satu Mare; Știința Cluj — C.S.M. Hu
go j; Stăruința Timișoara — Stăruința 
Satu Mare; Știința Ciuj — C.S. Har
ghita; Stăruința Timișoara — Știința 
Cluj; C.S.M'. Lugoj — Stăruința Satu 
Mare: Stăruința Timișoara — C.S. Har
ghita; C.S.M. Lugoj — C.S. Harghita

Rectificare
Iu materialul „Cu toată fermita

tea împotriva cosmopolitismului și 
a decadentismului" din numărul 
nostru de luni 9 martie 1959 a 
fost citată asociația „Voința" Bucu
rești. Se va citi „Voința" Orașul 
Sțalin. Facem cuvenita rectificare.

SPORTUL POPULA”
Pa£- ®-a Nr. 3371

6. Danemarca 11 p.; 7. R.P. ROMÎ- 
NĂ 9 p; 8. R.P. Bulgaria 7 p.; 9. 
R.P. Ungară 7 p.; 10. Anglia 5 p.; 
11. Olanda 4 p. ; 12. R.P.F. Iugosla
via 3 p.; 13. Franța 2 p.; 14. Sue
dia 1 punct.

• In clasamentul individual vic
toriile finale au fost cucerite în or
dine de: Prosinek (R.P.F. Iugoslavia) 
— Varșovia-Praga și Zoric (R.P.F. 
Iugoslavia) — Praga-Varșovia; Jan 
Vesely (R. Cehoslovacă)*; Emborg 
(Danemarca); Olsen (Danemarca); 
Steel (Anglia); Pedersen (Danemar
ca); Dalgaard (Danemarca); Gustav 
Schur (R. D. Germană); Krolak (R. P. 
Polonă); Nenciio Hristov (R. P. Bul
garia); Pit Damen (Olanda).

® Pit Damen — învingătorul edi
ției de anul trecut — a declarat de 
curînd ziariștilor : „Cursa Păcii" a în
semnat o importantă etapă în carie
ra mea de ciclist. Această cursă este 
o întrecere sportivă de prima calita
te ; foarte dură, dar în același timp 
desfășurată într-un înalt spirit priete
nesc, lucru care compensează, firește, 
dificultățile inerente pe care le re
prezintă pentru un ciclist participarea 
la o cursă de amploarea acesteia. 
Sînt mindru că figurez pe tabolul în
vingătorilor ei".

mura roșie Sibiu 7—15 (4—8). In 
jocurile de duminică. Școala sportivă 
de elevi din Ploești a întrecut echipa 
Școlii pedagogice din Constanța cti 
16—14 (7—7), iar Clubul sportiv șco
lar Banatul a terminat învingător în 
partida cu Textila Lugoj: 9—7. Tur
neul final al junioarelor va reuni ur
mătoarele echipe: Flamura roșie Si
biu, ILEFOR Tg. Mureș. Constructorul 
București, iMCeajărul Orașul Stalin, 
Școala sportivă de elevi Ploești, Clu
bul sportiv școlar Banalul.

Iată, deci, care sînt „protagoniștii" 
finalelor care încep mîine în sala Flo
reasca din Capitală. Turneul final, care 
se va disputa între 11 și 15 martie, 
este încă rn prilej pentru antrenorii 
rreștri de handbal să urmărească evo
luția tinerilor jucători, să șeziseze as-! 
pectele pozitive și negative din pregă
tirea lor. Dar, în afară de aceasta, 
jocurile d'n turneul final se anunță 
deosebit de interesante și credem că 
spectatorii bucureșteni vor fi pe de
plin satisfăcitți de comportarea echi
pe lot.

Au fost trase la sorți seriile turneu
lui final: BATEȚI — seria I: CI. sp. 
școlar Buc., Petrolul Teleaien, Chimia 
Făgăraș, Rapid Oradea ; seria a II-a : 
Timișoara, Tractorul Or. Stalin, Vo'r.'fa 
Sibiu, Știința Galați. FETE — seria I: 
[.'•ceafăml Or. Stalin, Șc. sp. elevi 
Ploești, CI. sp. șc. Timișoara : seria a 
H-a: II.EFOR Tg. Mureș, FI. roșie Si
biu, Constructorul Buc. Mîine sînt 
programate următoarele jocuri în sala 
Floreasca de la orele 14,30: Luceafă
rul Or. Stalin—Șc. sp. elevi Ploești (f); 
Știința Galați—Voința Sibiu (mj; CI. 
sp. școlar Buc.—Rapid Oradea (m) ; 
ILF.FOR Tg. Mureș—FI. roșie Sibiu 
(f) ; Petrolul Tcleajen—Chimia Făgă
raș (m) ; Timișoara—Luceafărul Or. 
Stalic (m). Partidele continuă joi, 
vineri și duminică llinale’le) de la 
orele 14.30, în sala Floreasca.

La Asociația Sportivă „Strungul" 
Focșani...

...au început întrecerile pentru de
semnarea celui mai bun sportiv din 
zece. Pînă în prezent s-au format 15 
grupe de băieți și 6 de fete. Pentru 
îmbunătățirea activității sportive la a- 
ceastă asociație, care numără foarte 
mulți membri, ar fi însă necesar să 
se mărească numărul aparatelor de 
gimnastică, kiertt care se poate face 
din resurse proprii.

V. PALADESCU

Competiții de handbal reduta
*1

„.au fost inițiate pentru echipele 
de juniori și junioare din orașul Ora
dea. întrecerea echipelor de junioare 
a fost organizată de asociația sportivă 
I.T.O., iar a celor de juniori de că'tre 
asociația Rapid, care, va acorda echi
pei învingătoare. „Cupa de iarnă". Iată 
primele rezultate: JUNIOARE : T.f.P.O. 
—Șc. sp. U.C.F.S. 3—1, I.T.O.—Voin
ța 3—0. JUNIORI : Rapid—Șc. medie 
tir. 2 19—2, Șc. sportivă U.C.F.S. — 
Șc. medie nr. 4 6—0

1L1E GHfȘA

• Clubul sportiv universitar din Ca
pitală a organizat sîriibăta după-a- 
miază un concurs atletic în sala FIo- 
reasca. Concursul s-a bucurat de un 
frumos succes. Cupa pusă în joc a 
revenit asociației sportive a Î.C.F., 
care a totalizat 65,5 p. Pe locurile 
următoare s-au clasat I.S.E.P. și Ar
hitectura. Au luat parte peste 100 de 
studenți și studente. Cîteva rezultate : 
FEMEI: 50 m: Ileana Blăgescu 
(ICF) 7,0; Xeni-a Milutin (Arhitectu
ra) 7,4; înălțime: Niculina Barbu 
(ISEP) 1,42 ; Sanda Grosu (Arhitect.) 
1,38; lungime: Sanda Grosu 5,11; 
Xenia Milutin 4,89 ; BARBAȚI : 50 m: 
M. Boțoi (ICF) 6,2; I.' Rînderiu
(ICF) 6,3; C. Tudor (Agronomia) 
6,3; lungime: V. Cincă (ICF) 6,29; 
V. Vencu (IPB) 6,09; înălțime: C. 
Dumitrescu (ICF) 1,90; V. Cincă 1,85; 
greutate: L. Purdea (ICF) 13,02; V. 
Ioța (ISEP) 11,37.

Dum’nică atletica îin Capitală
• Cupa „8 Martie" la concursul 

de sală și la cros e Prima cursă de 
marț a anului.

a Duminică dimineața s-a desfă
șurat în sala Floreasca II din Capi
tală concursul atletic feminin orga
nizat de Comisia orașului București 
în cinstea zilei de „8 Martie". Au 
participat 80 de atlete. Concursul a 
fost arbitrat în întregime de femei, 
remarcîndu-se tov. Nadia Mari
nescu care a îndeplinit funcția de 
ștarter și tov. Valeria Michiu care a 
funcționat ca director al reuniunii. 
Iată cîteva rezultate : 50 m : Ioana 
L.uță (Rapid) 7,0; Letiția Bendiu 
(Rapid) 7,0; Gabriela l.uță (Rapid) 
7,1; 4(1 m.g.: Antoaneta Prodea (Rapid) 
6,5; Karin Artz (Prog.) 6,6; Jana 
Javorschi (Prog.) 6,8; lungime: Vio
rica Belmega (Spartac) 5,16; Adina 
Runier (Constr.) 5,10; J. Javorschi 
și G. l.uță 4,85; înălțime: A. Prodea 
1,42; Cornelia Alexandrescu (Rapid) 
1,42; Elena Vîlsan (CSȘ) 1,38; greu
tate : Melania Silaghi (Voința) 12,53; 
Anca Gurău (Prog.) 12,03; Marga
reta Wittgenstein (Prog.) 11,62.

Cupa „8 Martie" a revenit clubu
lui Rapid cu 45 p, urmat de Pro
gresul și Clubul sportiv școlar.

■ Clubul sportiv Metalul MIG a 
organizat în împrejurimile sălii Flo
reasca o întrecere de cros dotată cu

Margareta Teodorescu 
a câștigat €upa S Martie Ia șah

La sfîrșitul concursului feminin de 
șah de la Sinaia — dotat cu Cupa 
8 Martie — două șahiste se aflau la 
egalitate de puncte pe primul loc. Pen
tru a desemna pe cîștigătoarea cupei 
a avut loc o partidă de baraj între 
Margareta Teodorescu și Alexandra 
Nicolau. Această partidă s-a încheiat 
remiză, dar cupa a fost atribuită Mar
garetei Teodorescu, caise avea un 
punctaj al coeficienților superior.

In ciuda numărului mic de partici
pante turneul a reprezentat un suc
ces, atingîndu-și scopul propus, a- 
cela de a verifica stadiul de pregătire 
al jucătoarelor fruntașe. Din păcate, 
o serie de împrejurări obiective au 
împiedicat pe maestra internațională 
M. Pogorevic.i, și pe candidata de 
maestră R. Reicher să ia parte la în
trecere. Prezența lor ar fi ridicat sim
țitor valoarea turneului.

întrecerile au scos în evidență for
ma bună în care se află două din

Ne scriu corespondenții
O secție de gimnastică fruntașă...

...este cea a asociației sportive 
„Steaua Roșie" Sibiu. Sălile de antre
nament la gimnastică cunosc o mare 
afluență. Prima vine la antrenament 
grupa celor mai mici, care cuprinde 
copii între 10—14 ani, apoi cei mai 
avansați în frunte cu Ana Scherer și 
Siegrid Burz, precum și grupa de dez- 
votare fizică. La sfîrșitul antrenamen
tului prof. Lissai Lore nc-a arătat că 
secția cuprinde 75 de sportivi dintre 
care trei lucrează Ia categoria maes
tru, iar 20 de muncitoare din întreprin
derea „Steaua Roșie" alcătuiesc grupa 
de dezvoltare fizică. Dintre sportive, 
'Ana Scherer s-a clasat pe locul I la 
categoria maestre în cadrul campio
natului republican de junioare, iar 
Siegrid Burz a ocupat locul doi la 
campionatele școlare pe tară

CORNEL PfTARU

Un faleresant concurs de tenis 
de masă—

...a avut loc de curînd la Salonta. 
An participat reprezentanți ai raioa
nelor Lunca Vașcău, Săcuieni, Ora
dea și Salonta. Cele cinci probe cla

sice ale concursurilor de tenis de 
masă au revenit sportivilor orădeni : 
Z. Bolim la simplu bărbați, T. Meny- 
hardt la simplu femei, Ella Soos—A. 
Tripa la dublu mixt. Ella Soos—T. 
M-enyhardt la dublu femei, A. Tripa 
si Z. Bolim la dublu bărbați.

ALEX. MOLNAR

Sportivul fruntaș Stelian Galan—

...este bine cunoscut în rîndtil ama
torilor de trîntă din raionul Istria. De 
ce ? Anul trecut, la Spartachiada de 
vară a tineretului a ocupai locul II 
în întrecerea regională la categ. 61 
kg. La faza raională a Spartachiadei 
de iarnă a tineretului, a ocupat lo
cul I. Dar Stciian Galan este bine cu
noscut și pentru meritele sale în pro
ducție : este șef de brigadă la S.M.T. 
Ciamurlia de jos din raionul Istria. 
El conduce o brigadă, fruntașă, care 
în momentul de față lucrează cu multă 
tragere de inimă la repararea unelte
lor și mașinilor pentru începerea cam
paniei agricole de primăvară. De 
curînd, Stelian Galan a fost primit 
candidat de partid.

ȘTEFAN CONSTANTIN

amil trecut trofeul a adăugat jocu
lui său serios și solid un plus de ma
turitate, dovedind multă înțelegere 
tactică a luptei șahiste și o judicioa
să apreciere a poziției. Ea este sin
gura jucătoare neînvinsă a turneu
lui.

Nu aceleași concluzii pozitive le pu
tem formula și despre celelalte parti
cipante, clasate la o diferență apre
ciabilă (să nu uităm că turneul a 
fost scurt) în urma învingătoarelor. 
Interesant de remarcat că toate cele 
6 jucătoare laolaltă au obținut un 
număr mai mic de victorii decît Teo
dorescu și Nicolau. O dovadă elocven
tă a diferenței de valoare care a e- 
xistat în acest turneu

Concursul s-a bucurat de o exce-' 
lentă organizare, asigurată de Con
siliul Național al Femeilor din R.P.R. 
La festivitatea de încheiere a fost 
prezentă tovarășa Susana Gîdea, pro
rector al Institutului Politehnic, vice
președinte al Consiliului, care a în- 
mînat jucătoarelor premii și diplome.

V. CHIOSE

In două meciuri de volei

79 preluări greșite I...
De data aceasta, raidurile rezervate 

revenirilor după cele două etape în 
campionatele republicane de volei le 
vom consacra unei probleme pe care 
antrenorii noștri o neglijează uneori 
la ședințele de pregătire ale echipe
lor lor. Este vorba, mai îr.tîi, de pre
luarea serviciului și în al doilea rînd 
de calitatea paselor, acestea fiind de 
multe ori determinainte în realizarea 
victoriei.

Pe drept cuvînt ne spunea duminică 
dimineața la sala Floreasca un an
trenor că o serie de echipe se gîndesc 
la combinații savante, în timp ce ju
cătorii lor au uitat „abecedarul vo
leiului" : preluarea serviciului și pasa.

cupa „8 Martie". Au luat startul 30 
de atlete. Iată rezultatele: junioare 
(800 m) : 1. Smaranda Gheorghe (D),
2. Aurica Titirea (Constr.) 3. FI. 
Stănescu (Rapid); senioare (1.600 tn): 
1. Georgeta Dumitrescu (Metalul 
MIG), 2. Florica Grecescu (D), 3. 
Zamfira Voinea (Metalul MIG), 4. 
Lucia Păulcț (Constr.), 5. Maria E- 
nache (Metalul MIG). Pe echipe a 
cîstigat Metalul MIG.

ELISABETA N1COLAE 
corespondent

a Peste 30 de mărșăluitori (înce
pători, juniori și seniori) au luat ieri 
startul în prima cursă de marș a a- 
nului. Cei mai mulți dintre ei au ară
tat o bună pregătire fizică și un 
stil corect de marș. Iată cîteva rezul
tate : juniori (3 km): 1. D. Roateș 
(Spartac), 2. M. Moldovan (Spartac),
3. I. Petre (Armătura); începători (3 
km) : 1. I. Mureșan (Rapid), 2. I. 
Bogdan (Voința), 3. I. Costache 
(Spartac); seniori (6 km): 1. D. Pa- 
raschivescu (Spartac), 2. A. Hîrjoi 
(C.C.A.), 3. A. Valtăr (Surdo-muți). 
In clasamentele pe echipe primele lo
curi au fost ocupate de : Spartac la 
juniori și începători și de Surdo-muți 
la seniori.

NICOLAE D. NICOLAE
corespondent

1 3 4 5 6 7 8 rCFAL
4 TEODORESCU h 1 1 0 4 1 5*/2.
2 NICOLAU 1 1 1 1 57r
5 DESM/REANU 0 w a/2 t % 72 3 72
4 UDUDEC 0 % ■ lă- Tz 72 1 72 3 "/a
5 ILIESCU 0 0 72 A/2 72 72 1 3
6 SIGĂLAS 1 0 0 72 72 0 4 3
7 PEREVOSMC 0 0 % 0 72 4 0 2
8 ZAMF/RESCU 0 0 72 72 0 0 1 2

componentele de bază ale lotului re
prezentativ, M. Teodorescu și A. Ni- 
colau. Prima dovedește că a depășit

I-am dat dreptate, mai ales după ce 
am văzut partidele Combinatul Poli
grafic București—Știința Timișoara și 
Voința București—C.S.M.S. Iași, în care 
calitatea paselor a lăsat foarte mult 
de dorit. Ambele meciuri, primul fe-. 
minin' și al doilea masculin, s-au ter
minat cu 3—2 în favoarea echipelor 
btictireșlene.

Am luat foile de arbitraj ale celor 
două meciuri și am început să soco
tim. In meciul C.P.B.—Știința Timi
șoara s-au realizat 136 puncte, (69 
de către C.P.B., 67 de Știința). Dim 
tre acestea nu mai puțin de 48 an1 
fost obțiraite direct din serviciu I Fă- 
cînd o simplă socoteală, reiese că 
35,30% din punctele meciului au fost 
realizate în acest fel. (Știința Timi
șoara a obținut 38,80% iar C.P.B; 
31,87%). Aceasta nn înseamnă că for-
mațiile noastre feminine și-au îmbu
nătățit forța și calitatea serviciului, 
ci că ele sînt puțin pregătite la capi
tolul „preluarea serviciului". Am ceH 
oetat apoi și foaia de arbitraj a nre- 
ciului Voința—C.S.M.S., în care nu
meroase puncte fuseseră de asemenea 
realizate direct din serviciu. Dar sco- 
rerul partidei uitase să noteze ’ pe 
foaie cu semnul specific aceste puncte...

Ieri dimineață am consultat foaia 
altei întîlniri mascuHne. Este vorba de 
meciul C.C.A.—Victoria București,
care a revenit militarilor cu 3—2 
(15—9, 15—13, 14—16, 15—17,
16—14) și a adeverit încă o dată ca
litățile jucătorilor celor două echipe. 
Din nefericire și aici am întîlnit foarte 
multe puncte obținute direct din ser
viciu : 17 de către Victoria, 14 de
către C.C.A. Cît de mult contează 
buna preluare a balonului o dovedește 
finalul acestui meci: în setul 5 Vic
toria conducea ou 14—6. C.C.A. c’ 
tigă serviciul și servește Wolf, cai 
obține 9 puncte la rînd, dintre care 
6 direct din serviciu I Acest lucru 
descurajează pe cei care parcau vir
tuali învingători ai meciului și C.C.A. 
cîștigă setul cu 16—14 și odată cu 
el și partida.

Concluzia e firească: mai multă 
aterrtie preluărilor.

1
— m. t. —

momentul critic pe care l-a avut în 
sezonul trecut, revenindu-și la ade
vărata valoare. La Sinaia Margareta 
Teodorescu a jucat cîteva excelente
partide de atac, obținînd și cel miai 
mare număr de victorii.

Alexandra Nicolau, care a cucerit



Vasilii Kuznețov Hocheîș^ii noșki gu vîz’îal
răspunde la cinci întrebări gospodăria agricola colec&ivâ din Busovice

Numele decatlonistului 
sovietic Vasilii Kuznețov 
este binecunoscut în are
na atletismului internațio
nal. Anul trecut el a fost 
primul sportiv al lumii 
care a reușit să lase în 
urmă granița celor 8000 
de puncte în dificila în

cercare a celor zece pro
be. Acumulînd 8014 punc
te Kuznețov în trecuse re
cordul mondial al negru
lui american Rater John
son. In vara aceluiași an, 
la Moscova, cu prilejul 
meciului de atletism din
tre echipele U.R.S.S. și 
S.U.A., Johnson a rein
trat în posesia recordului 
lumii. Dar, așa cum a de
clarat atletul american,
lupta dintre acești doi ași ai decatlo
nului rămîne deschisă. Kuznețov și-a 
demonstrat strălucitele posibilități 
cucerind la Stockholm titlul de cam
pion al Europei, iar spre sfîrșitul se
zonului, la Krasnodar, a ameliorat 
încăodată recordul continentului nostru.

Care sînt planurile acestui strălu
cit atlet în actualul sezon și în anul 
olimpic? Iată o chestiune care inte
resează pe cititori. In rîndurile de 
mai jos curiozitatea le va fi satisfă
cută. Colaboratorul nostru din Mos
cova O. Vinogradov a adresat lui 
V. Kuznețov cinci întrebări la care 
remunitul sportiv sovietic răspunde 
, ru cititorii ziarului „Sportul popu
lar".

— După părerea dvs. care sînt ca
litățile necesare unui decatlonist ?

— Forță, rezistență, agilitate. In plus 
decatlonistului îi sînt absolut necesare 
înalte calități morale și de voință. 
Numai așa poate spera el într-un re
zultat valoros. Arta de a-ți mobiliza 
torțele fizice și morale în condițiile 
cele mai grele iată caracteristica tu
turor marilor decatloniști."

— Ce nc-ați putea spune despre 
dezvoltarea acestei probe și care sînt 
după părerea dvs. perspectivele de- 
catloniștilor ? Pot fi atinse 9000 
puncte și cînd ?

'— Decatlonul a văzut lumina zilei 
încă în vechea Grecie. El includea 
alergare, sărituri, aruncări, călărie, 
lupte. Decatlonul contemporan este 
. *it pe drept cuvînt, încercarea 
supremă în atletism.

In trecut decatlonul era practicat 
la noi de un număr restrîns de spor
tivi. Astăzi, această disciplină adună

e o perioadă de odihnă activă conține 
exerciții de gimnastică, jocuri de fot
bal și de baschet.

— La ce întreceri mai importante 
veți lua parte în acest an ?

— In anul 1959 ne vom măsura din 
nou forțele cu atleții americani. Me
ciul va avea loc în iulie la Philadel
phia și cu acest prilej mă voi întîlni 
cu cei mai puternici decatloniști ai 
lumii.

In august va avea loc Spartachiada 
Popoarelor din U.R.S.S., o competi
ție la care vor lua parte atleți din 
toate republicile unionale. La Spar
tachiada se va desfășura și campiona
tul de decatlon al Uniunii Sovietice. 
Va trebui să lupt din greu cu tinere
tul nostru talentat, care progresează 
vertiginos.

Dar cea mai importantă compefoie 
este, firește, Olimpiada din 1960. 
Pentru Jocurile Olimpice am și înce
put să mă pregătesc.

— Care sînt diferențele principale 
între stilul de antrenament al lui Ra- 
fer Johnson și cel al dvs ?

— L-am văzut pe Johnson la Mel
bourne și la Moscova. Din cîte am 
observat, el nu urmează un antrena
ment de strictă planificare. Decatlo- 
niștii consideră însă metoda noastră 
de pregătire mai indicată. Aceasta 
este dovedită de faptul că tineretul 
sovietic își îmbunătățește necontenit 
rezultatele. Pentru succesele mele dato
rez mult antrenorului meu permanent, 
maestrului emerit al sportului V. Vol
kov. Eu și ceilalți decatloniști sovie
tici vom depune toate eforturile pen
tru a obține cele mai bune performan
țe din lume.

In Republica Cehoslovacă există un 
frumos obicei, devenit tradițional: cu 
prilejui competițiilor sportive interna
ționale de mai mare amploare, fiecare 
echipă participantă este patronată de 
una sau mai multe intre prinderi. Re
prezentativa noastră care participă la 
Criteriul European de hochei pe ghea
ță este patronată de direcția regională 
a căilor ferate și de gospodăria agri
colă colectivă din Busovice.

Chiar din primele ore ale șederii 
noastre la Pl2en, reprezentanți ai aces
tora ne-au înconjurat cu toată prietenia 
și s-au străduit din răsputeri să ne 
facă șederea cit mai plăcută, ne-au în
soțit la antrenamente și la meciuri, au 
devenii cei mai înfocați susținători ai 
echipei R.P.R. /

Răspunzînd invitației făcute de mun
citorii gospodăriei agricole colective, 
echipa noastră a făcut duminică dimi
neața o vizită la Busovice. Acest sat 
se află la o depărtare de 15 km de 
Plzen. In autobuz, însoțitorul nostru 
ne-a povestit că această gospodărie, în
ființată in anul 1952, cuprinde 300 de 
hectare, ea fiind una dintre cele mai 
renumite din R. Cehoslovacă. Producția 
medie de cereale la hectar este de, 
2.800—3.000 kg, dar principala preo
cupare a membrilor gospodăriei o for
mează creșterea vitelor de rasă. în 
special a taurilor.

La sosire am fost intimpinați cu 
multă căldură de numeroși membri 
ai gospodăriei în frunte cu președintele 
ei, tov. lozef lilek și secretarul orga
nizației de partid, tov. Jozef Aubrect. 
Ei ne-au urat bun venit, ne-au oferit

tradiționala pîine și sare și ne-au 
condus să ne arate din realizările lor.

„Pentru felul în care am muncit, 
președintele republicii noastre tov. An- 
lonin Novotny a decorat recent gospo
dăria din Busovice cu „Ordinul mun
cii", — ne-a spus tov. Aubrect. — 
Dar aceasta nu este singura decorație 
pe care a primit-o gospodăria noastră 
în cei șapte ani care au trecut de la 
înființarea ei.

— „Vizita dumneavoastră, dragi 
prieteni din R. P. Romînă, coincide 
cu cea de a șaptea reducere de pre
țuri cu amănuntul la unele mărfuri de 
larg consum, precum și cu alte mă
suri de îmbunătățirea nivelului de 
viață, luate de guvernul nostru în 
urma Plenarei C.C. al Partidului Co
munist din Cehoslovacia. Aceste im
portante măsuri constituie un puter
nic stimulent în activitatea noastră de 
fiecare zi".

In vizita pe care am făcut-o în a- 
ceastă minunată gospodărie am fost 
profund impresionați de cele văzute: 
grajduri—adevărate laboratoare, în care 
tehnica cea mai modernă este aplicată

peste tot; crescătoriile de gonii de 
rasă; clubul gospodăriei, bibliotecă, 
sală de șah, radio, televizor, pik-up cu 
o discotecă impresionantă, sală de gi - 
nastică utilată cu toate cele necesare 
etc.

Cele 35 de familii oare alcătuiesc 
gospodăria colectivă din Busovice au 
70 de motociclete, 20 de automobile, 
20 de aparate de televiziune șt peste 
100 de biciclete.

La plece am semnat in cartea de 
aur a gospodăriei. La loc de cinste 
în această carte sînt impresiile tova
rășului Nikita Sergheevici Hrv.șciov, în 
urma vizitei făcute aici în 1957..

După-amiază, înaintea plecării noas
tre spre Plzen, numeroși membri ai, 
gospodăriei agricole colective din Bu
sovice ne-au condus la autobuz, ne-au 
strîns prietenește miinile, ne-au urat 
succes in întrecerile pe care le vom 
mai susține și ne-au rugat să trans
mitem prietenilor din Rominia salutu
rile lor călduroase.

CĂLIN ANTONESCU

Actualități sportive din R.P. Ungară
• CAMPIONATUL DE ȘAH al 

R. P. Ungare pe anul 1958 a luat sfîr- 
șit abia zilele trecute, după termina
rea unui meci turneu. După cum se 
știe, la sfîrșitul lunii decembrie fina
la campionatului de șah al R. P. 
Ungare s-a terminat fără a fi decla
rat un campion deoarece trei șahiști 
— Portisch, Barcza și Szabo — 
au terminat Ia egalitate cu același 
număr de puncte. La mijlocul lunii

februarie a început meciul turneu din
tre cei trei competitori. Victoria în 
această întrecere a revenit lui Lnjos 
Portisch care a totalizat 5 p. (în ul
tima partidă campionul l-a învins pe 
Barcza). Pe locul II s-a clasat ma
rele maestru internațional Laszlo 
Szabo cu 4 p. fiind urmat de Gedeon 
Barcza cu 3 p. De remarcat că tînă- 
rul Lajos Portisch obține pentru a 
doua oară consecutiv titlul de cam
pion de șah al R. P. Ungare.

Be pe pistele de atletism din lume
CROS INTERNAȚIONAL LA BERLIN

In capitala R. D. Germane a avut 
loc recent o cursă internațională de 
cros la care au luat parte sportivi 
militari reprezentînd armatele din ță
rile prietene. Distanța de 2,500 km 
a fost acoperită de Johman (R. P. 
Polonă) în 6:45,0. Pe locul II la dis
tanță de o secundă s-a clasat compa
triotul său Krsziszkoviak. Cursa de 
7,500 km a revenit tot unui atlet po
lonez Ozog, în 22:29,4.
TURNEUL ATLEȚILOR CEHOSLOVACI 

IN R. P. CHINEZA

Atleții clubului Dukla Praga se 
află în turneu în R. P. Chineză. La 
sfîrșitul săptămînii trecute ei s-au în
trecut pe stadionul din Șanhai în 
compania unei selecționate a orașu
lui. Primul loc în cursa de 5 km

marș a revenit cunoscutului campion 
cehoslovac Dolezal cu timpul 23:08,0. 
De notat că pe locul II atletul chinez 
Cen Ten-kuan a obținut un nou re
cord al țării sale —’ 23:24,0.

Iată alte rezultate ale concursului : 
greutate: Skobla 16,74; înălțime: Kas
par 1,95; lungime: Kian Leu-sen 7,07; 
200 m: Jirasek 22,3; prăjină: Cian 
Cen-fa 4,10 m; triplu: Sen Sao-cun 
15,36; 400 m: Mandlik 49,7.

DELANEY MAI BUN CA ELLIOT

Sîmbătă la Melbourne recordmanul 
mondial Herb Elliot a cîștigat o cursă 
pe 1 milă cu 4:04,1. Pe locul II Lin
coln 4:05,5.

De notat că în aceeași zi, irlande
zul Ron Delaney alerga la New York 
pe teren acoperit în 4:01,4, timp care 
reprezintă cea mai bună performanță 
în sală a distanței.

• VINERI va începe la Budapesta 
un mare concurs internațional de pa
tinaj artistic. La întreceri vor parti
cipa numeroși patinatori și patina
toare din R. P. Ungară și o serie de 
sportivi de valoare mondială. Printre 
participant se află campionul euro
pean Karel Divin (R. Ceh.), campioa
na europeană Hanna Walter (Aus
tria), perechea Wagner—Paul (Ca
nada), Donald Jackson (Canada) cla
sat al doilea la campionatele mondia
le de la Colorado Springs precum si 
perechea Kilius—Băumler (R.F.G.) 
campioni europeni.

• LA 21 MARTIE se va desfășura 
la Budapesta un interesant concurs 
internațional de scrimă, pe echipe și 
individual, între floretiștii maghiari 
și italieni. Printre sportivii italieni 
care urmează să facă deplasarea la 
Budapesta se numără cunoscuții scri- 
meri Eduardo Mangearotti, Bergamjni, 
Carpaneda, Boschetto, Curletto, Mi- 
lanesi, Pace, Pvlegrino și Saccaro.

Răsfoind presa occidentală

Invitație I groaza
Din vremurile cele mai îndepărtate 

•ale istoriei și pînă în zilele noastre, 
frica a fost una din armele cele mai 

I puternice pentru oprimarea maselor, 
(Pentru ținerea lor în robie. In miinile 
tiranilor, ale stăpinilor mari și mici, 

i frica a constituit un instrument impor
tant în vederea înăbușirii năzuințelor 

fiecărei perioade sînt ide libertate ale celor subjugați. Și 
scopul care C pentru acest motiv, în afara fricii le- 

"gitime în fața represaliilor pe care 
le-ar fi suportat acei ce ridicau glasul, 
'oamenilor li s-au insuflat și alte forme 
de teamă, cel puțin tot atît de gro- 

Izave.
Mai întîi, încă în cele mai vechi 

timpuri reprezentanți ai claselor domi- 
.nante, preoții au supus pe oameni la 
ascultare, vcrbindu-le despre tot felul 
.de zei și demoni, divinități înfricoșă
toare — pe care nu le văzuse nimeni 

►— dar care, chipurile, ar distruge ime
diat pe toți cei ce le-ar fi pricinuit 

Icel mai mic motiv de mînie. De-a 
lungul a secole și milenii, „frica de 
[dumnezeu" a fost un procedeu comod 
și foarte eficace de a ține în întti- 
•neric popoare întregi. Cînd aceasta 
și-a epuizat efectele, au fost scornite 
•altele, ca „frica de împărat" sau „frica 
de rege", personaje care se reclamau

Ignoranța, 
denaturarea 
întreținut în 
timent de teamă. Astăzi, apologeții 
pitalismului popular" se zbat în 
tinuare

mă antrenez 
săptămînal,

pe stadioane un mare număr de ti
neri.

Cred că 9000 puncte la decatlon re- 
prezir.tă o cifră reală. Să nu uităm 
că în ultima vreme atletismul a făcut 
un progres extraordinar. Dar pentru 
a atinge 9000 puncte la decatlon tre
buie îmbunătățită serios metodica an
trenamentelor.

— Cum vă antrenați ?
— Antrenamentul meu este împăr

țit în patru perioade: de iarnă, pre
gătitoare, de competiții și de tranzi
ție. înaintea
formulate problemele și 
trebuie atins.

In perioada de iarnă 
după așa-ntimitul ciclu
de șase ori pe săptămînă, duminica 
fiind ziua de odihnă. Iată un scurt 
grafic :

Luni: f00 m, lungime. înălțime,
greutate, 3 x 350 m și 3 x 300 ni. 
Miercuri: alergări peste garduri, 
disc, suliță, prăjină, 10 x 400 m. 
Vineri: tehnica sprintului, săritura în 
înălțime, greutate și în încheiere 
jocuri sportive (rugbi, fotbal, baschet). 
Marți, joi și sîmbătă: exerciții cu 
haltere, exerciții speciale de flexibili
tate.

glie > pvi ouncije vmc oe icviunmu

Perioada de pregătire se desfășoară Jde asemenea a fi de esență divină. In 
în aer liber după următorul program : Afine, în lumea zilelor noastre, condu- 
două zile antrenament — dimineața Ycal°r** așa-ziselor „democrații bur- 

, . , Jgheze — la cheremul exploatatorilorși seara - urmate de o z. de odih- el însiși exploatatoii _ cautau
nă. La sfîrșitul săptămînii, alerg un /sa obțină supunerea cetățenilor pe 
cros. In perioada de competiții caut \care-i conduceau, sau insuflindu-le tea- 
să-mi mențin forma 
mă pregătesc special 
întrecere. Perioada de tranziție, care ^cataclism îngrozitor.

cnorHvîi si «•’> Cma de a nu căuta să schimbe ordinea 
P t f Isistemului capitalist, fără de care,

pentru ne<tare ^cjcă, omenirea ar pieri înghițită de un

ascunderea 
realității, iată cu ce 
cele din urmă acest

adevărului, 
este 
sen- 
„ca- 
con- 
maisă picteze în culorile cele

IL DEMONIC) NEGL1 
demonul!...")

GU ARDARE 
(,JVu priviți in ochi 
lată explicația acestui desen hidos. 
El are insă tocmai menirea să atragă 
tineretul italian la vizionarea acestui 
film de groază, o adevărată școală 
a imoralității și crimei.
înfricoșătoare guvernele țărilor în care 
se construiește socialismul, oamenii și 
viața lor, mărețele realizări ce ei le 
înfăptuiesc, vorbind despre un așa-zis 
„pericol din răsărit", care ar amenința 
lumea occidentală.

Dar 
ce în 
vărul și a căuta să convingi pe cineva 
despre primejdii care de fapt nu exis
tă, nu mai este la indemina nici a 
unor asemenea specialiști în deforma
rea realității, cum sînt de pildă zia
riștii occidentali sau producătorii de 
filme de la Hollywood. Aceștia îșf dau 
seama prea bine despre greutățile care 
stau în calea executării ordinelor pri
mite de la stăpînii lor din Wall-Street. 
Dar iscusiți, cum le e felul, acești 
fabricanți de gogorițe din hîrtie sau 
celuloid au inventat în interesul menți
nerii exploatării capitaliste, adevărate 
„metode de antrenament" pentru insu- 
flarea groazei in rîndurile oamenilor. Ei 
au descoperit că înfricoșînd masele cu 
tot felul de povești fantasmagorice (în 
aparență nevinovate) vor putea con
vinge mai ușor pe oameni despre exis
tența „pericolelor majore", că astfel 
aceștia vor putea fi abătuți de la lup
ta pentru o viață mai bună.

Una din metode este prezentarea 
filmelor de groază, o specialitate a 
cinematografiei americane. In ultima 
vreme a apărut în occident o puzde
rie de filme senzaționale, în care sînt 
prezentați tot soiul de monștri, gorile 
asasine, vampiri, fantome — apariții 
menite să umple de groază pe specta
tori. Dar nu numai atît. Este lesne de 
înțeles ce influență nefastă au aseme
nea filme cu scene de groază sau 
asasinate asupra spectatorilor tineri. 
O anchetă întreprinsă recent printre 
criminalii minori din statul New York 
a dovedit că aceștia se inspirau di
rect din filmele senzaționale pe care

în timpurile noastre, este din 
ce mai greu de ascuns ade-

le vizionau la, cinema. Presa ne rela
tează că un asemenea delicvent mi
nor, pe nume Frank Santana și-a pus 
la cale crima după ce a avut prile'ul 
să asiste la 22.000 omoruri pe ecran,..

Aliată fidelă a cinematografiei din 
Hollywood, presa burgheză se stră
duiește din răsputeri să popularizeze 
filmele lui Boris Karloff și ale altor 
specialiști- ai groazei, întreținînd prin 
scris și imagini această veritabilă 
psihoză care bintuie în occident. Nimic 
de mirare în toate acestea.

Ca și toate celelalte ziare din țările 
capitaliste, și presa sportivă face loc 
larg publicității acestor spectacole ori
bile. Desenul pe care îl reproducem 
alăturat provine dintr-un ziar italian 
de sport, care se pretinde „de ținută", 
cotidianul „Corriere dello Sport". Ju
mătăți de pagini și pagini întregi din 
această publicație de... specialitate sînt 
afectate reclamelor, chemînd pe citi
tori să vizioneze rilmele de groază 
„dătătoare de senzații unice". Iar a- 
nunțul clasic „interzis minorilor" este 
menit să crească și mai mult intere
sul în jurul acestor pelicule imunde, 
adevărate școli ale nebuniei. . >

lată „cultura" care i se oferă Jp 
neretului sportiv din țările capitalistei 
Este în aceasta un fenomen tipiă’f&lt 
modului de viață capitalist.

Dar oamenii muncii, tineretul sport 
tiv din aceste țări în mare parte reșg 
pinge asemenea momeli. Tot mal 
mulți tineri iau poziție, cerînd interzD 
cerea unor astfel de filme imorale,- 
care nu caută decît să narcotizeze maș 
sele, să le abată de la lupta pentnj 
o viață mai bună. i

RD. ^5



Campionatul mondial de hochei

Ieri, în principalul meci al zilei,
echipa U. R. S. S. a învins S. U.A. cu 5-1

PRAGA 9 (prin telefon de la trimisul nostru special). „Orașul de aur“ 
trăiește din plin, în aceste zile, marele eveniment sportiv pe care-l găz
duiește' campionatul mondial și european de hochei pe gheață. In tramvaie, 
In autobuze, în holurile cinematografelor, la restaurante, la frizerii, intr-un 
foment peste iot nu se vorbește decit despre hochei. Fiecare din cetățenii 
'd& ieare am avut prilejul să stau de vorbă aici, de la portarul hotelului 
Lniemațianal pînă la taxatorul autobuzului, este bine informat asupra va
lorii echipelor participante la turneul final, cunoaște biografia marilor jucă
tori, știe cu exactitate palmaresul campionatelor mondiale etc.

In mijlocul acestui viu interes au 
început luni dimineață întrecerile tur
neului final. Primul meci:

CANADA — FINLANDA 6—0 
(3-0, 1—0, 2-0).

Auzisem spunîndu&e atîtea și .atî
tea lucruri despre jucătorii canadieni, 
despre virtuozitatea și viteza lor. Și 
normal, am așteptat cu nerăbdare 
să-i vedem. Publicul praghez i-a pri
mit cu simpatie, aplaudîndu-i cu prie
tenie. Multe aplauze au primit și ju
cătorii finlandezi, care pentru prima 
oară în istoria campionatului mondial, 
participă la turneul final al com
petiției.

Canadienii atacă năvalnic chiar de la 
început și în min. 1 deschid scorul 
prin Brown. După 8 minute Cona- 
cher îl majorează la 2—0. In tot

primul loc cu 42 minute (11), iar 
Uniunea Sovietică se află pe ulti
mul loc cu numai 2 minute de pe
nalizare. Mai e nevoie de vre-un 
comentariu?

acest timp, ca și în minutele urmă
toare hocheiștii canadieni domină 
cu autoritate, confirmînd lucrurile 
frumoase pe care le auzisem despre 
ei în legătură cu hocheiul. Ei pati
nează foarte bine, și se țin solid pe 
gheață. In apărare canadienii fac 
însă... vid în jurul lor. Joacă extrem 
de dur și înaintașul advers care nu 
știe să se strecoare pe lîngă un ju
cător canadian, face imediat cunoș
tință cu luciul gheții. Dar cu asta 
încă n-am spus totul. Bodicec-urile 
atît de des folosite în hocheiul mo- 
d >rn sînt numai o infimă parte a 
arsenalului canadienilor în apărare. 
Presarea la matinelă o fac cu violen
ță, jocul cu crosa la fel, așa că ac
țiunile lor sînt de-a dreptul peri
culoase.

Pînă la urmă canadienii au mal 
înscris patru goluri prin: Hildebrand 
(min. 19), Berenson (min. 27), Co- 
nacher (min. 43) și Boucher (min. 
52) și au ratat alte ocazii. Filan- 
dezii, care constituie revelația actua
lelor întreceri, au făcut un joc bun 
și frumos. Patinează foarte bine, au 
o tehnică avansată dar sînt înceți. 
încetineala jocului lor a ieșit și mai 
bine în evidență în acest meci.

Puțin supărați de faptul că nu 
reușesc să mai marcheze (finlandezii 
se apără cu strășnicie), canadienii 
încep să joace din ce în ce mai 
nervos. In miri. 54 Brown scapă spre 
poarta finlandeză. Un apărător advers 
îi pune crosa Ia patină și Brown 
cade. Ceea ce a urmat după aceasta 
a fost de nedescris. Brown s-a ridi
cat și a tăbărît cu pumnii și picioa
rele peste apărătorul finlandez, trîn- 
tindu-1 pe gheață și pur și simplu

I 
U.R.S.S. — S.U.A. 5—1 (1—0, 1—0, 

3-1).

Echipa hocheiștilor sovietici a des
fășurat în această partidă un joc 
extraordinar. Ea a dominat clar ma
joritatea timpului, obligînd echipa 
S.U.A. să se apere cu disperare. So
vieticii patinează atît de rapid că 
parcă nici nu-i vezi. Acum toți cei 
cinci jucători de cîmp domină trei
mea adversă, pentru ca în clipa i- 
rnediat următoare, dacă este vorba 
de un contraatac, să fie cu toți la 
posturile lor în apărare! Ei au sus
ținut de-a lungul întregii partide 
un ritm debordant; marea majorita
te a acțiunilor ofensive se încheie cu 
șuturi extrem de puternice la poartă. 
In general am remarcat pasele lor 
puternice, autentice șuturi-golf, care 
sînt preluate direot fără nici o ezi
tare. Jocul sportivilor sovietici 
fost aplaudat la „scenă deschisă" 
numeroșii spectatori.

Prima repriză a aparținut 
echipei U.R.S.S. care a înscris 
gol în min. 10 prin Praznikov 
îrivălmășală. In repriza a Il-a 
sovieticii stăpînesc jocul și în 
25 Groșev marchează al doilea 
Dar, după cît se 
mea este de acorc 
echipei sovietice!... Iată că arbitrii

șiți net în viteză și abuzează de ob
strucții. In min. 28 Broms contraatacă, 
pasează lui Lindstrom care reduce din 
handicap : 3—1. După trei minute 
gazdele au o bună ocazie să ridice 
scorul, dar Wanek ratează un șut de 
penalitate în urma faultului comis de 
Mild asupra lui Prosek. Ultima repri
ză dă loc la o dispută extrem de 
îndîrjită. Dar tot cehoslovacii sînt 
cei care reușesc să înscrie prin Go- 
lonka (min. 45).

In turneul pentru locurile 7—12 au 
fost înregistrate rezultatele: Norve
gia—Elveția 4-4 (1-2, 1-2, 2-0)-, Italia
— R.F.G. 2-2 (0-0, 0-2, 2-0); R.D.G.— 
Polonia 5-1 (3-1, 1-0, 1-0). In Crite
riul European: Cehoslovacia (tineret)
— Ungaria 17-2 (6-0, 9-2, 2-0).

Turneul final al C.M. programează 
astăzi și mîine următoarele întîlniri: 
marți: Cehoslovacia—Finlanda și S.U.A.
— Suedia; miercuri: S.U.A.—Finlanda și 
Canada—U.R.S.S. In Criteriul Euro
pean la Plzen se desfășoară astăzi 
ultima partidă între echipele R. P. Ro
mîne și R. P. Ungare, decisivă pen
tru primul loc al competiției.

CALIN ANTOMESCU

DORTMUND 9 (Agerpres). —
Au fost stabilite seriile probelor pe 

echipe ale campionatelor mondiale de 
tenis de masă care vor începe la 27 
martie la Dortmund. In competiția 
masculină dotată cu cupa „Swayt- 
hling" participă 38 de echipe care au 
fost împărțite în patru serii. Echipa 
R. P. Romîne a fost repartizată în 
seria A alături de echipele R. P. Un
gare, Braziliei, S.U.A., R. P. Polone, 
R. P. Bulgaria, Elveției, Venezuelei și 
Norvegiei. Iată componența celorlalte 
serii: seria B — R. P. Chineză, Sue
dia, R. F. Germană, Australia, Belgia, 
Republica Arabă Unită, Portugalia, 
Irlanda și Jamaica. Seria C — Ja
ponia, Iugoslavia, India, Austria, 
Olanda, R. D. Germană, Italia, Dane
marca, Canada, Luxemburg. Seria D 
— R. Cehoslovacă, Vietnam, Franța, 
Anglia, Iran, Țara Galilor, Spania, 
Grecia, Malta și Liban.

Pentru semifinale se califică primele 
clasate în cele patru serii.

27 de echipe participă în competiția 
feminină pentru cupa „Corbillon". E- 
chipa țării noastre face parte din seria 
B împreună cu echipele Tării Galilor, 
R. Cehoslovace, R. P. Polone, R. P. 
Bulgaria, Irlandei, Greciei, Norvegiei, 
Coreei de Sud. Celelalte două serii au 
următoarea componență: seria A —

R. P. Chineză, Anglia, Suedia, S.U.A, 
Olanda, R. D. Germană, Elveția, Spania 
și Danemarca. Seria C. — Japonia, R.P. 
Ungară, Franța, R. F. Germană, Belgia, 
Austria, Nouă Zeelandă, Italia și Cana-: 
da. Cîștigătoarea din fiecare serie se ca
lifică pentru turneul final.

La Moscova

turneu 
de șah 
se va desfășura 
turneu interna-

Un mare 
internațional

Intre 6 și 21 aprilie 
la Moscova un mare
țional de șah la care vor participa 12 
mari maeștri din U.R.S.S., Danemar-: 
ca, Suedia, Islanda și R. Cehoslovacă.'

Printre cei înscriși la concurs se 
află fostul campion mondial V. Smîs-; 
Iov din Moscova, marii maeștri B. 
Spasski din Leningrad, F. Olafsson 
(Islanda), B. Larsen (Danemarca), 
M. Filip (R. Cehoslovacă), G. Stahl- 
berg (Suedia) și alții.

Arbitrul principal al turneului va 
fi marele inaetjlru internațional A 
Kotov (U.R.S.S.).

(Agerpres)

Tur de orizont in fotbalul european
serie întreagă de țări, cam pionatele de fotbal au intrat în faza 
întrecerea pentru primul loc devine mai dîrză și mai intere-

a 
de

net 
un 

la o 
tot 

min. 
gol. 

pare, nu toată lu- 
d cu jocul bun al 

partidei, suedezii Ahling și Wiking, 
tac totul pentru a stăvili atacurile 
jucătorilor sovietici. Arbitrînd de-a 
dreptul tendențios, ei elimină cîțiva 
jucători sovietici pentru vini complet 
imaginare. La un moment dat echi
pa U.R.S.S. a rămas în 3 oameni 
pe gheață, dar nici acum americanii 
n-au putut marca. Pînă Ia sfîrșitul 
partidei sovieticii au mai înscris trei 
goluri: Dekonski (min. 43), Prazni- 
kov (min. 59) și Groșev (min. 59). 
Unicul gol al echipei S.U.A. a fost 
marcat de Grazia (min. 51) la o 
învălmășeală.
CEHOSLOVACIA — SUEDIA 4—1 

(3-0, 0-1, 1-0)
Chiar din primele minute de joc 

gazdele pornesc în trombă spre poar
ta ' ......
te 
în 
în 
pe 
caj arată :

Intr-o 
decisivă, 
sântă începe să se întrevadă campio nul. Este cazul primei divizii fran
ceze care în etapa sa de duminică (a 28-a) a programat un derbi cu re
zultat hotărîtor: Nice-Reims.

Reims în declin

lui Johansson reușind atacuri foar- 
periculoase. In min. 2, Facho trece 
viteză prin spatele porții, pasează 
față lui Starși și acesta îl deschide 
Gut. Un șut sec și tabela de inar- 

: 1—0. La numai două mi
nute cehoslovacii inițiază o acțiune 

martelîndu-L Au intervenit și ceilalți colectivă, pucul circulă cu mare vi
teză de la Jirik la Tikal, apoi la Gut 
care punîndu-1 în poziție favorabilă 
pe Jirik îi dă posibilitate acestuia să 
mărească avantajul: 2—0. In min. 13, 
Vlach ia pucul din propria treime, 
trece în viteză de doi suedezi și reu
șește apoi printr-un frumos efort să 
sară peste crosele altora doi care-i 
barau drumul și scoțîndu-1 pe Johans
son, înscrie în poarta goală: 3—0. 
In repriza a Il-a suedezii sînt depă-

jucători canadieni dar nu ca să-i 
despartă, ci ca să se... bată! Mora
vurile sportului capitalist în descom
punere le-am văzut cum nu se poate 
mai bine. Ele au fost ilustrate 
prisosință în aceste minute! 
altfel trebuie să precizăm că în 
samentul penalizărilor, în cele
meciuri din calificări. Canada ocupă

ou 
De 

cla- 
trei

Fotbalul ameriddh (forma degradată 
râ rugbiului) este — după cum se 
știe — un sport rărrindit in S.U.A. 
Ferocitatea cu care se joacă meciurile 
de fotbal american este notorie, parti
dele soldindu-se aproape totdeauna cu 
răniți și uneori chiar cu morți. Fotba
lul 'american a produs numeroase vie-

time, mai ales in rindul elevilor. Cam
pionatele școlare ale S.U.A. — de 
pildă — desfășurate in toamna anului

1958 S-au soldai cu 11 cazuri mortale. 
Alți 6 elevi au pierit in meciuri „ami
cale". La majoritatea victimelor bule
tinele medico-legale au specificat 
„fracturi ale bazei craniului și leziuni 
ale coloanei vertebrale".

Și cînd te glndești că numeroase 
voci din S.U.A. afirmă că sistemul 
de educație fizică în școlile americane 
ar fi pasămite cel mai... avansat din 
Iunie!

Curat avansat — vorba lui Cara- 
giale.

OAMENI SAU LUPI..
Pentru a veni în „ajutorul" jucători

lor de fotbal american liga de specia
litate a editat un îndreptar practic, 
conținînd o serie de „sfaturi" absolut 
necesare jucătorilor. Printre altele, 
în îndreptar se arată că ,mușcătura de 
om este tot atit de periculoasă ca și 
mușcătura de animal" și că „cel acci
dentat are nevoie de ajutor medical 
urgent".

Itedacția $i administrația : 
X X X X

pionilor europeni" dintre Wiener 
Sport Klub și Real Madrid. Rezulta
tul se cunoaște (0—0). In schimb,
nu sînt cunoscute unele fapte petre
cute pe teren. Meciul a început într-o 
mare tensiune, azhipa spaniolă de- 
dîndu-se la brutalități. „Eroul" acte
lor de indisciplină a fost fotbalistul 

u _ transfug Ferenc Puskas, pripășit la
Nice” a luat o importantă opțiune a- Real Madrid. De mai multă vreme a- 
supra victoriei 
par să-și fi pierdut toate speranțele, 
ei avînd acum în față un handicap de 
6 puncte.

De fapt, cu excepția dimensiunilor 
scorului, rezultatul nu poate fi pri
vit ca o surpriză. Reims continuă să 
joace sub valoarea din sezonul tre
cut și este semnificativ faptul că la 
ultimul meci internațional al repre
zentativei Franței (cu Belgia, dumini
ca trecută), Fontaine și Piantoni — 
doi dintre jucătorii cei mai cunoscuți 
ai echipei campioane — n-au intrat 
in vederile selecționerilor. Prin prisma 
ultimelor comportări, șansele echipei 
din Reims în Cupa Campionilor Eu
ropeni (unde urmează să întîlnească 
în semifinală pe învingătorul meciu
lui Young Boys Berna — Wismut Karl 
Marx Stadt) apar ca destul de in
certe.

Iată acum clasamentul campiona
tului Franței, cu zece etape înainte de 
sfîrșit: Nice 41. Nîmes 40, Reims și 
Racing 35, Monaco, Angers și Lyon 
30, St. Etienne 29, Valenciennes și 
Sochaux 28, Strasbourg 27, Sedan 26, 
Rennes 25, Nancy, Limoges și Lens 
24, Toulouse 23,
Marseille 17.

Se poate spune într-adevăr căSe poate spune într-adevăr că du
minică pe stadionul „Leo Lagranges" 
din Nissa, actuala campioană a Franței, 
echipa Stade de Reims și-a jucat 
ultima șansă în lupta pentru păstra
rea titlului. Rezultatul : o înfrîngere 
categorică... învingătoare cu 4—0,

finale, iar campionii cestei „vedete" 
cui. Buhăit de alcool, 
stoarse de viața desfrînată pe care o 
duce în Spania el este o palidă umbră 
a celui care a fost cu 5—6 ani în 
urmă. Nu o dată în meciurile din 
campionatul spaniol, Puskas a avut 
atitudini huliganice față de arbitri și 
jucătorii adverși. Pentru aceasta el a 
fost de mai multe ori suspendat de 
Federație și chiar de club.

La Viena, încă de la începutul me
ciului, el a pierdut toate „duelurile" 
cu mijlocașul Barschandt. ~ 
a căutat să-l 
austriac, dar 
Barschandt îl eschiva, depășindti-1 cu 
regularitate prin viteză și agilitate. 
In min. 37 însă, interul stînga al 
echipei Real a reușit să-i pună pie
dică lui Barschandt lovindu-1 apoi 
sălbatec cu piciorul în cap. Insînge- 
rat Barschandt a părăsit terenul. In 
huiduielile publicului, arbitrul bel
gian Alsteev 1 a eliminat pe Puskas 
din joc...

„Publicul austriac dorea să-l re
vadă pe Puskaș" — scriau ziarele au- 
striace de a doua zi. L-au revăzut! 
Dar în chip de fiară 1...

nu-i mai merge jo- 
cu puterile

Enervat,
lovească pe jucătorul 
fără succes deoarece

evoîuează în prima categorie consta
tăm că în țara vecină și prietenă e-: 
lementele tinere sînt promovate cu 
mult curaj. Aproape nu există for
mație în care mai 
din jucători să nu
De la meci la meci, tinerii juc 
dau
bun. în echipa M.T.K. de pildă, ală
turi de jucători' 
Geller, Lantoș și 
tinerii Biikovi, Nagy, Simceak II etc. 
La Ferencvaros, cel mai bun înain
taș se dovedește a fi juniorul Albert, 
care și în acest an va participa la 
meciurile din cadrul turneului U.E.F.A. 
Cea mai tînăra echipă din campio
natul maghiar este Ujpesti Dozsa. 
Aci, joacă foștii internaționali de ju
niori Kuharski, Halapi. Gyorocs, So- 
vari și portarul Torok, actualmente 
t'tularul echipei reprezentative. Și e- 
chipa Vasas și-a remaniat mult lo
tul, avînd pe juniorii Matesz (mijlo
caș dreapta) precum și interii Ke- 
kesi și Ihasz. Demn de remarcat că 
juniorii sînt fruntași și ne lista gol- 
geterilor din campionatul R. P. Un
gare. Actualmente conduce înainta
șul Ihasz cu 15 goluri din tot atîtea 
meciuri, iar Albert ocupă, de aseme
nea. un loc fruntaș. In etapa d 
minică, tinerii jucători au dat un 
randament excepțional — a remarcat 
în cronica sa radioreporterul Szepesi 
Gyorgy.

mult de jumătate 
aibă sub 20 'L 

ri 
un randament din ce în ce mai

mai vîrstnici ca 
Sandor găsim pe

In chip

Lille 22, Ales 20,

de fiară...

Zilele trecute
Viena meciul 
sferturilor de finală ale „Cupei cam-

s-a desfășurat la 
de fotbal din cadrul

Elementele tinere se afirmă 
în campionatul maghiar

Cercetînd numele jucătorilor din 
formațiile maghiare de fotbal care

comentarii
Orice s-ar spune, autorii îndrepta

rului — probabil buni cunoscători ai 
moravurilor ce domnesc pe terenurile 
de sport din S.U.A. — âu fost prevă
zători. Era și nevoie într-o societate 
guvernată de bestialul dicton „Homo, 
homini lupus"...

CORRIDA SE MODERNIZEAZĂ.

Sîngeroasele spectacole ale luptelor 
de tauri — foarte populare în Spania, 
sudul Franței șl America latină — în
cearcă să meargă in... pas cu vremea. 
Organizatori din Peru au hotării să 
calce tradițiile și vechiul ritual al 
corridei aducind in arenă... automobi
lul. Astfet, toreadorul apare pe teren 
într-un autoturism. El ‘încearcă (pilo- 
tind in plină viteză) să treacă pe 
lingă animalul înfuriat și să-l ucidă 
dintr-o singură lovitură de spadă. Nu 
rare ori se întimplă ca automobilul să 
se răstoarne și victima să fie... torea-
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dorul. Organizatorii peruvieni au stabi
lit, de asemenea, ca leșul taurului ucis 
să fie scos din arenă nu de catiri ci 
de un automobil „Jeep". Cu același 
vehicol părăsesc locul luptei toreadorii 
răniți sau morți.

In Spania „inovația" peruvienilar 
a fost primită au răceală. Ziarele au 
scris că „cei de peste ocean calcă 
sensul și degenerează luptele de tauri".

Ca și cum un spectacol atit de dez
gustător ar mai putea fi degenerat...

• IN CADRUL concursului de tir 
care se desfășoară în orașul Lvov, 
campionul mondial M. Itkis a sta
bilit la proba de armă militară per
formanța de 575 puncte, superioară cu 
două puncte recordului unional.

• CAMPIONATELE feminine de pa
tinaj viteză ale sindicatelor sovietice, 
desfășurate în orașul Vologda s-au 
încheiat cu o mare surpriză: tînăra 
Lidia Skoblikova a întrecut-o pe cam-' 
pioana mondială Tamara Rîlova, cla- 
sîndu-se pe primul loc la multiatlon 
cu 230,380 puncte. Rîlova a realizat 
230,630 puncte.

• IN CADRUL concursului interna-, 
țional de schi de la Holmenkolleti 
sportiva sovietică Evghenia Smirnova 
a cîștigat proha <«! 10 km în 48:29,0. 
Pe locul doi s-a clasat suedeza Nur- 
berg cu timpul de 49:09,0. Cursa de 
50 km, rezervată bărbaților a revenit 
schiorului norvegian Stensheim în 
3 h 18:46,0.

• INTR-UN MECI amical de hochei 
pe gheață desfășurat la Palatul Spor
turilor din Moscova, selecționata da 
tineret a U.R.S.S. a învins echipa se
cundă a R. P. Polone cu scorul 
9-3 (2-1, 2-0, 5-2). (Agerpres).

de

• IN CONTINUAREA turneului 
care-1 întreprinde în R. P. Ohineză

pe 
e- 

chipa cehoslovacă de volei Spartak 
Brno a jucat la Fekin cu echipa re
prezentativă a tineretului din R. P. 
Chineză. Gazdele au repurtat victoria 
cu scorul de 3-2.
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