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Spre noi victorii
în dezvoltarea economiei naționale
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Oamenii muncii din patria noastră au luat cunoștință 
cu profundă satisfacție de lucrările Plenarei lărgite a C.C. 
al P.M.R. din 3—5 decembrie. Pretutindeni, în uzine, în 
fabrici, în gospodării de stat sau colective, lucrările plena- 
rei au avut un puternic răsunet. Pretutindeni, oamenii mun
cii își exprimă cu însuflețire aprobarea față de Hotărîrile 
plenarei și de prevederile de plan pe anul 1960. Ei își ma
nifestă. în același timp, hotărîrea de a nu precupeți nici 
un efort pentru îndentinirea sarcinilor trasate de partid, 
sarcini menite să contribuie la creșterea continuă a pro
ductivității muncii, la ridicarea continuă a bunăstării celor 
ce muncesc.

Publicăm în rîndurile care urmează cuvîntul unor tineri 
fruntași în muncă.

Angajamentul nostru
expunerea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-bej făcută la Plena
ră, pentru ca nivelul nostru de 
trai să crească neîncetat, se 
cere să nu slăbim nici o clipă 
ritmul muncii noastre ci, dim
potrivă, să-l intensificăm necon
tenit, să realizăm economii 
mai însemnate.

In cadrul sectorului IV,

îmi exprim totala adeziune 
față de importantele sarcini tra
sate de Plenara lărgită a C.C. 
al P.M.R. din 3—5 de
cembrie a. c. Ele dove- 

esc cit de înțeleaptă este po
litica partidului, cit accent se
pune pe creșterea continuă a 
nivelului de trai al celor ce
muncesc. Am văzut cu toții cum 
o serie întreagă de măsuri ela
borate de partid, ca: sporirea 
salariilor, a pensiilor, reducerea 
prețurilor la sute și sute de sor
timente de mărfuri de larg con
sum, reducerea impozitelor pe 
salarii au fost traduse în viață. 
Constat cu bucurie cum con
strucțiile de locuințe sînt tot mai 
avîntate. Tot mai mare este nu
mărul oamenilor muncii care se 
mută în blocuri noi, moderne, 
în locuințe spațioase și lumi
noase. Toate acestea reprezintă 
'dovezi grăitoare ale grijii părin
tești, de zi cu zi, pe care ne-o 
poartă partidul.

Dar, așa cum rezultă și din

la înălțime

Maeștri; Drimer și Ghițescu

Ml Intr-un concurs atletic des- 
yfășurat pe stadionul de iarnă 
L din Leningrad, V. Bulkin a 

trecut ștacheta înălțată la 
I 2,05 m. A. Mihailov a cîștigat 
A HO m g. în 15,1 sec. iar Irina 

Press cursa de 100 m cu 
> timpul de 11,8 sec.
A
( r

V. Bulkin —2.05 m

R. P. Albania

iau parte la un turneu

internațional de șah in

La 
neze 
vor

invitația Federației 
de șah, doi jucători 
lua parte la turneul

alba- 
romîni 
inter- 

\ național de la Tirana,, programat 
/ între 13—26 decembrie a c.

Federația 
^țara noastră 
C participant la 

maeștrii D. Drimer 
cu, care urmează 
pe calea aerului 
cursul dimineții de

★

U.R.S.S. și

în mecj în I960

Anglia se vor îniîlnl

înotătorii din

A fost perfectată întâlnirea 
internațională de natație între 

^echipele selecționate ale 
U.R.S.S. și Angliei. Federa
țiile de specialitate din cele 
două țări au căzut de acord 
ca meciul să aibă loc în o- 
rașul Blackpool, în zilele de 
19 și 20 aprilie 1960.

tot

bri-

Vom realiza 
înainte

sarcinile de 
de termen!

plan

ex-Am citit cu mare interes 
punerea făcută la Plenara C.C. 
al P.M.R. din 3—5 decembrie 
de tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej. Ea reprezintă un pu
ternic imbold în muncă, un în
demn de a ne spori eforturile 
pentru a obține o productivita
te tot mai mare, pentru a con
tribui la scăderea prețului de 
cost al produselor și — în a- 
cest fel — pentru a realiza și 
pe viitor o creștere continuă a 
nivelului nostru de trai.

împreună cu ceilalți tovarăși 
de muncă am reușit ca lună de 
lună să îndeplinim sarcinile de 
plan — deseori chiar le-am de
pășit în medie cu 20—25%. De 
asemenea, preocupați de a con
tribui și noi la acțiunea de eco
nomii, care se desfășoară în

In Inptft pentru primul loc!
Amatorii de volei din Capita

lă âu prilejul să asiste astă-sea- 
ră în sala Floreasca la o nouă 
ediție a meciului Cetatea Bucur 
— Rapid, care anul trecut a 
prilejuit cel mai frumos joc al 
campionatului.

Desigur că cei care au fost 
prezenți în seara zilei de 30 no
iembrie 1958 în sala Giulești își 
mai amintesc și acum cu plă
cere de evoluția celor două e- 

de specialitate din 
a desemnat drept 

acest . turneu pe 
și T. Ghițes- 

să părăsească 
Capitala în 

astăzi.

Cit de eficace- se va dovedi atacul voleibaliștilor de la Cetatea 
Bucur — pe care-i vedem aci intr-un meci cu Dinamo — în par
tida decisivă cu formația noastră campioană Rapid? Vom afla 

acest lucru aștă-șeară

gada din care fac parte este 
cotată ca una dintre cele mai 
harnice. Ne vom strădui ca și 
pe viitor să ne bucurăm de 
aceeași apreciere, dînd lucru de 
bună calitate — confecții mai 
aspectuoase, pe gustul cumpără
torilor. In același timp, nu vom 
neglija o altă latură importantă 
a muncii, noastre — aceea a 
realizării de economii. In pre
zent, folosind o serie de deșeuri 
considerate plnă atunci ca 
nerecuperabile am obținut im
portante economii. Dar, nu ne 
vom opri aci. Brigada noastră 
este hotărîiă să realizeze noi 
succese în îndeplinirea sarcini
lor trasate de partid. Iată anga
jamentul nostru.

GEORGETA ALEXANDRU
MINCIU

mașinistă. Fabrica de Confecții 
București, căpitanul echipei 

handbal „Confecția" 
de

făcut două 
pentru în-

cadrul fabricii, am 
inovații: dispozitive 
dreptarea polilor la presă și dis
pozitive pentru presarea carca
selor, mult apreciate în secție.

In lumina Hotărîrilor recentei 
Plenare 
angajez 
mea de 
inte de 
de plan 
preocup, 
lizarea unor inovații, de a da 
lucru de calitate tot mai bună.

a C.q. al P.M.R. mă 
ca împreună cu echipa 
lucru să realizăm, îna- 
sfîrșitul lunii, sarcinile 
ce ne revin, să mă 
în continuare, de rea-

DUMITRU PREDA

ajustor la Fabrica de mașini 
electrice „Klement Gottwald", 

fotbalist în echipa 
„Electro-Cotroceni" 

Floreasca meciul Cetatea Bucur
chipe care atunci s-au întîlnit 
pentru prima dată într-o com
petiție oficială. Cetatea Bucur a 
condus cu 2—1 la seturi, Rapid 
a cucerit setul al patrulea cu 
18—16 și și-a adjudecat victoria 
cu 3—2. In retur, scorul s-a in
versat: feroviarii au fost învinși 
cu 3—2. Jocul de azi păstrează 
importanța meciului de anul tre
cut: ambele echipe luptă și 
acum pentru locul I. In plus.

î I

Comunistul Dumitru Pană, șef de brigadă la secția mecanică re- 
ductoare a uzinelor Mao Țze-dun constituie un exemplu demn de 
urmat. Fruntaș în producție, el este totodată un talentat luptător 

al clubului sportiu Metalul M.I.G.
Foto: B. Ciobanu
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R. P. Romană-2 R.P.F.
• O victorie categorică a echipei feminine (11—5)
• In jocul masculin, am cîștigat la mare luptă: 11—10
• Revanșa, mîine
Reprezentativele de 

în 7 ale țării noastre 
tat cu succes în noul 
ternațional. Intîlnind 
la Ljubljana, puternicele for
mații ale R.P.F. Iugoslavia, e- 
chipele R.P. Romîne au avut 
comportări remarcabile, reușind 
să obțină două victorii de pres
tigiu. Sînt primele victorii în 
întreceri internaționale ale echi
pelor noastre reprezentative de 
handbal în 7 și ele apar cu 
mai valoroase, cu cit au 
obținute în deplasare, în 
unor echipe cotate printre 
mai bune din lume.

Antrenorii echipelor noastre 
ne-au furnizat telefonic amănun
te asupra desfășurării jocurilor:

CONSTANTIN POPESCU: 
„Fetele noastre au intrat pe 
teren decise să lupte pentru un 
rezultat cit mai bun. Și. după 
numai două minute... conduceam 
cu 2—0 (Starck și A. Vasile). 
Replica 
(Kolar a 
2—1) nu 
cătoarele 
care au

la Zagreb.
handbal 

au debu- 
șezon in- 
joi seara,

atît 
fost 
fața 
cele

imediată a gazdelor 
redus din handicap: 
le-a intimidat pe țu- 
noaslre. In minutele 
urmat. handbalistele 

noastre s-au apărat excelent, 
iar in atac, verva deosebită a 
finei Starck și Vic/oriței Dumi
trescu precum și jocul excelent 
al celor doi pivoți — Elena Că-

Rapid
vor putea fi văzuți la lucru ju
mătate din jucătorii selecționați 
pentru meciurile cu U.R.S.S.

Arbitrul Cost in Mușat (Con
stanța) va chema la întrecere 
următoarele formații : RAPID 
(antrenor: Gh. Petrescu): Pono- 
va (0). II. Nicolau (2), Plocon 
(7), Drăgan (3), Pavel '(6), 
Munteanu (1), Mincev (10). 
Răducanu (8), Grigorovici (9), 
Brănescu (12), Vasile (11).

CETATEA BUCUR (antrenor: 
N. Sotir): Rusescu (7), Roman 
(6), Miculescu (8), Ganciu (3), 
Chezan (1), Pelin (5), C. Ni
colau (4), Palade (11), Pădu
reții (9), Rosenberg (10).

Din cadrul acestei etape tre
buie evidențiate și jocurile mas
culine Dinamo — C.C.A. (o în- 
tîlnire cu o frumoasă tradiție) 
și Tractorul Orașul Stalin — 
Victoria București.

Meciuri la fel de interesante 
pentru clasament au loc și în 
cadrul campionatului feminin. 
Astfel, în Capitală, formația 
Combinatului Poligrafic Bucu
rești întîlnește pe Someșul Cluj, 
Metalul M.I.G. va da replica 
Științei Timișoara, iar Progre
sul București va juca cu Știința 
Cluj, o formație tînără, care în 
actualul sezon a reușit cîtcva 
rezultate frumoase. Cel mai in
teresant meci din țară se anun
ță Voința Sibiu — Petrolul Con
stanța, -w

sportivă 
interrațională

MAGAZIN SPORTIV

Echipele noastrede handbal s-au comportat excelent la Ljubljana:

tineanu și Antoanefa Vasile — 
au făcut ca echipa noastră să 
marcheze gol după gol, deta- 
șlndu-se autoritar. Pe măsură 
ce minutele se scurgeau, scorul 
căpăta proporții: 5—2, 9—2
tla pauză), 11—21, in ciuda a- 
tacurilor dezlănțuite ale jucă
toarelor iugoslave, oprite cu re
gularitate de apărarea noastră, 
mobilă și decisă in intervenții, 
sau in ultimă instanță, de că
tre Irina Nagy, care a apărat 
excepțional. De abia in ultimele 
minute, clnd echipa noastră a 
inceout să resimtă eforturile de
puse plnă atunci, slăbind rit
mul de ioc, gizdeh au reușit 
să mai înscrie trei goluri, par
tida Itiînd sfirșit cu victoria ca
tegorică a reprezentativei R.P. 
Romîne ca scorul de 11—5 

Mâine scară, în sala Floreasra

Meciul C. C. ft.—P. A. 0.1. Silonlc, 
în cadrul Cupei Caiupimilur Europeni 

la Deschei
Mîine seară, în sala Floreasca, C.C.A. și P.A.O.K. Salonic vof 

oferi o partidă foarte interesantă. In turul partidei, disputat I* 
29 noiembrie la Salonic, baschetbaliștii romîni și-au asigurat urr 
avans apreciabil (19 puncte) pe care e greu de presupus că-L 
vor pierde.
Oaspeții au sosit în Bucu

rești vineri dimineață. Din for
mație nu lipsește nici unul din 
jucătorii care au evoluat la Sa
lonic, echipa deplasată fiind al-

Armand Novacek și Emil
Niculescu (C.C.A.)
Desen de P. Stoenescu

cătuită din: Stalios Dapontes, 
Atanasios Dimitrios, Sotirios 
Constantinidis, Ghiorghis Icono- 
mu, Iraclis Claugas, Atanasios 
Paskalis, Ghiorgliios Teodor idiș, 
Gheorghios Sterghiu, Drestis 
Anghelidis, loatiis Condopoulos, 
Asterios Asteriadis și Constanți- 
nos Cocos. Echipa C.C.A. va fi 
reprezentată de: Andrei Folbert, 
Alex, Fpdor, Mihai Nedef, Emil

ÎN NUMĂRUL DE AZI: t ■ ... —£ 

■Comisiile locale pe ramură X 
de sport — factcr prin- £ 

cipal ia lărgirea bazei de £ 
mase și dezvoltarea r 

continuă a activității X 
sportive

Sportivul fruntaș 
— propagandist 
activ al sportului 

nostru

Iugoslavia-0
(9—2). Arbitrul austriac Jozef 
Brunner a condus excelent tir* 
mătoarele format i: R.P. ROMI* 
NA: Nagy (Cazacii)—Starck, 
Constantinescu, Cătineanu, Vas 
sile, Dumitrescu, Popa, Ghițd. 
Ugron. Szoko: R.P.F. IU GO* 
SLAVIA: Ljubicic—Erdelic, Nte 
kler, Istvanovic, llorak, RuRas 
vina, Kolar, Tomljanovic, Mi' a- 
lic, Jevric. Golurile echipei "oa* 
stre au fost înscrise de: Căti
neanu (3). Starck (2). Vasile 
(2), Constantinescu (2), Ghițăi 
Dumitrescu, iar de la gazde an 
marcat: Kolar (2), Rukavina, 
llorak si Jevric."

OPREA VLASE: „Victoria 
fetelor a dat parcă „aripi" e'hi- 
pei noastre masculine, care avea 
de luat o revanșă de la acel 
9—12 din „Cuna Națiunilor". 
Nu trecuseră decît cîteva mi-» 
nute de joc și în urma unorț

(Cont'nuare în pag. a 3-a) 1

Stalios Dapontes — eăptanut 
echipei P.A.O.K. și Gheorghios 

Iconomu
Văzuți de G ra

Niculescu. Armând Novacek. 
Teodor Nedelea, Ion Dinescu, 
Ion Testiban, Ion Cimppiaș si 
Gheorghe Valerin. Întrecerea va 
fi condusă de arbitrii I.ubert llieo 
(R.P. Bulgaria) și Mihaly Cztf- 
fra (R.P Ungară).

Meciul C.C.A. — P.A.O.K, 
Salonic din cadrul Cupei Cam
pionilor Europeni va începe de 
la ora 19,30 în sala Floreasca 
și va fi precedat de un intere
sant program de jocuri în ca-» 
drul campionatelor republicane, i



IN „DULCE TlRGUL 1EȘULUI” Prin muncă patriotică
' Vizitatorul de astăzi al lașului va găsi, desigur, în străve
chea capitală a Moldovei patina trecutului (Copoul, Golia, 
Bojdeuca lui Creangă...) dar mai ales va întîini un suflu 

înnoitor. Orașul pe care un scriitor moldovean l-a denumit blind 
„dulce tîrgul leșului" nu mai este un tîrg, ci un oraș 
vibrant, o cetate universitară, un oraș industrial. El este un 
leagăn al amintirilor păstrate cu sfințenie, dar și o inimă care 
bate fără încetare în ritmul nou al prefacerilor, al construcții-
lor uimitoare.

Alături de monumentele cu însem
nătate istorică, ieșeanul construiește 
astăzi monumente ale vieții noi, 
transformă tîrgul cu uliți întorto
cheate, îl aliniază, îi dă aspect de 
oraș modern. Sutele de apartamente 
construite și utilate modern sînt des
tinate muncitorilor care, înjrîngînd 
tradiția .jorașului liniștit" au creat o 
puternică industrie, înfloritoare, me
nită să dea vigoare străvechii cetăți- 
Moldovenii s-au integrat în ritmul, în 
avlntul cu care poporul nostru își 
construiește astăzi — sub conduce
rea partidului — un viitor luminos. 
Și, in această viață nouă, sportul re
prezintă un capitol.

Ieșenii și-au văzut acum —■ pen
tru prima oară — echipa de fotbal 
cu... un p'c'or în categoria A. Și să 
vedeți cită frământare, cit entuziasm I 
Tot orașul dorește să facă ceva pen- 
'tru ca echipa să ..pună și cel de al 
doilea picior"... L-am îniilnit pe ie- 
fean pe stadion (venit cri soția și 
copilul) făcînd o „galerie" strașnică 
echipei sale.

L-am auzit (pe el) strigtnd din 
răsputeri;

t — Hai, băieți! Acum I—
Pe soție :
— Atacă Vasilică 1
Și pe copil (evident mai inițiat) :
— Cu forță, Dram I Gooool 1 

Bravooooo...
Ar fi greșit să credem că în Iași, 

de pildă, este iubit numai fotbalul. 
Unghiul, voleiul, baschetul, handba
lul, atletismul, gimnastica și încă 
multe alte sporturi se înscriu cu 
majuscule printre preferințele ieșeni
lor, Fiind păstrători de tradiții și-au 
zis că „unde-i unul nu-i putere—" 
și au purces la plămădirea unui pu
ternic club sportiv. Muncitori și stu- 
denți, maiștri și profesori luptă as
tăzi împreună pentru victoria culori
lor Clubului sportiv muncitoresc-stu- 
dențesc lași. In echipele de rugbi, 
fotbal, handbal, popice sau tir concu
rează lăcătuși, ingineri, studenți, elec
tricieni. In tribune ai să-i găsești, în 
„galeria" care scandează la unison 
pentru victorie, pe colegii lor de ate
lier sau facultate...

Sportivi cu îndeletniciri diferite gă
sesc in discuții un limbai comun. Am 
avut ocazia să-i auzim vorbind des
pre munca zilnică (atelier sau fa
cultate), despre literatură (lui Ava- 
sHichioaie îi plac Niouță Tănase și 
Eugen Bărbii, lui Cruțiu ' — Geo 
Eogzn și Tohtoi, tui Dram — Sado- 

veartu și Șolohov) și des
pre... sport („Ah I Dacă 
trăgeam duminică numai 
cu 5 cm mai jos... Gol im- 
parabil /")...
_ Comunistul Teodor Dram 
(extremul dreapta al echi
pei de fotbal) este sudor 
la atelierele C.F.R. „Ilie 
Pintilie". Știți care a fost 
cea mai fericită zi a sa 
din acest an 2 Ei bine, 
dacă v-ați gîndit la fotbal 
n-ați ghicit 1 Evenimen
tul s-a petrecut în preaj
ma lui 23 August, cină 
pentru meritele sale în pro- 
ducție a fost decorat cu 
„Medalia Muncii"...

Fostul electrician de la atelierele 
C-F-R. „Ilie Pintilie", Emil Alexan-
drescu (halful dreapta al formației 
C.S.M.S. Iași) este astăzi student 
în anul II al Institutului Politehnic, 
facultatea de construcții, apreciat 
pentru succesele obținute la învăță
tură. Sudorul Nicotae UrSachi (por
tar), studentul L. Demien (inter 
dreapta), lăcătușul Emil Avasili- 
chioaie (inter stînga), viitorul inginer 
Mircea Cruțiu (extrem stingă) ca Și 
toți ceilalți sportivi din echipele re
prezentative ale Clubulub sportiv mun- 
citoresc-studențesc Iași, apreciați ta 
locul de producție sau la facultăți, 
sint mindria ieșenilor, sportivi care 
apără cu cinste culorile clubului.

Este adevărat că atenția celor mai

Iii exemplu de voință
Timpul răcoros nu m-a împiedicat 

să asist la meciul de eupă Dinamo 
București — Metalul Tîrgaviște pro
gramat în orașul nostru. Mai intuit 
decît oricare fază voi ține minte ges
tul fotbalistului Tomescu de la Me
ta kit t rrgoviyte.

lată despre ce e vorba. In minutul 
30 de joc, fundașul Tomescu a inter
venit, neregu-lamenfar, la o minge ju
cată de. Semenescu, extrema dinamo- 
vistă. In această fază, Tomescu s-a 
accidentat fiind nevoit să părăsească 
terenul. Nerestabilit complet Tomescu

Dram (C.S.M.S. Iași) în luptă pentru balon cu por-
tarul echipei Gloria Bistrița

Foto : G. Paul

mulți dintre susținătorii clubului este 
atrasă acum de echipa de fotbal, pe 
care o înconjoară cu dragoste și 
vrea s-o vadă calificată in categoria A 
(„Să-i vedem și noi pe cei de la 
C.C.A., Dinamo și Rapid cînd s-or 
mulțumi să plece și numai cu... un 
punct de la Iași!..."). Insă, nici pe 
voleibaliști nu-i scapă din ochi: „Și 
ei pot să promoveze în categoria A. 
Talent au — l-ați văzut pe Ti mir ga
zin'? —, condiții au, noi îi susți
nem"...

lașul a devenit un pulern'c centru 
sportiv, iar ieșenii adevărați pasionați 
ai sportului. Și chintesența valorii 
sportive a acestui centru este Clubul 
sportiv muncitoresc-stadențesc Iași I

HRISTACHE NAUM

a reintrat, totuși, după pauză. In mi
nutul 70 deschizîndu-i-se rana el a 
refuzat o nouă intervenție medicală, 
dorind să apere culorile echipei sale 
pînă Ia sfrrșit. Cu greu antrenorul 
său Valentin Stănescu a reușit, în cele 
din urmă, să-l scoată de pe teren.

Bravo Tomescule așa să lupți mereu 
pentru culorile clubului tău. Bravo 
ție antrenor care ai știut să crești 
asemenea cadre.

ILIE RĂDULESCU-eoresp. reg.

De curind, asociația sportivă Vii
torul de pe lingă școala medie din 
Zimnicea are o nouă și frumoasă bază 
sportivă.

Realizată exclusiv prin munca pa
triotică presta'ă de către elevii școli, 
această bază sportivă cuprinde un 
teren de baschet și volei cu instalații

Colectivul șt-a spus cunîntul
Este cunoscut faptul că echipa fe

minină de handbal „Tractorul" Ora
șul Stalin a avut o comportare ne- 
satisiăciltorre, în turul campionatului 
republican și în consecință ea a ocu
pat penu'tfmiil Ioc în clasamentul 
corr.pi trției. Acest fapt a constiluit o 
Pep,'cella surpriză pentru numeroșii ei 
susținători, pentru că . formația „Trac
torul" Orașul Stalin avea un lot des
tul de valoros care, bine pregătit și 
animat de dorința de a reprezenta cu 
cinste asociația, sportivă, ar ’i putut 
realiza comportări frumoase și rezul
tate tune. Faptele petrecute în cursul 
campionatului an dovedit însă că deși 
procesul de instruire și antrenament 
al echipe: decurge în bune condi;;;ini, 
roalele lui sint nesatisfăcăfoare de
oarece o scrie de jucătoare nu stau 
bine cu... disciplina.

Ac“st lucru a ieșit la iveală cu pri
lejul ședinței de analiză a secției de. 
handbj, ținută la încheierea tnrtdiri 
campionatului. In această ședință a 
fost ciiticată atitudinea unora dintre 
jucătoarele mai vechi, care, prin e- 
xemplul dat, au influențat negativ și 
comportarea elementelor noi. Mai 
precis, este vorba de jucătoarele lu- 
liana Neako și Gertrude Reipp. Prima 
a dovedit o atitudine nesportivă atît 
Ia antrenamente, cît și în cursul jocu
rilor, și a oferit un exemplu prost și 
jucătoaiei Krista Artz, care, eu ocazia 
analizei, a recunoscut că in mai multe 
rînduri. s-a luat după [u-ătearea 
Nealro, provocînd greutăți echipei. 
Gertrude Reipp s-a făcut vinov.ică de 
vedetism și, în plus, a umblat după 
căpătuială. Aceste două cazuri, anali
zate cu viu interes de întreaga secție, 
ai produs indignarea membrilor ei, 
care au hotărit ca o primă măsură să 
nu le mai pună în formație pe jucă
toarele Neako și Reipp în cursul cam
pionatului de handbal în 7. Secția a 
mai propus consiliului asociației spor
tive „Tractorul" suspendarea acestor 

pentru meciuri în nocturnă. Este demn 
de remarcat că pentru amenajarea 
acestui teren, au fost folosite numai 
materiale din resurse locale, fapt care 
a adus școlii medii din Zimnicea 
însemnate economii.

CIOACA TUDOR-coresp. |

jucătoare pe cîte un an, timp în card 
ele să poată reflecta asupra compor
tării nesportive pe care au avut-o.

Iuliana Neako și Gertrude Reipp aii 
primit sancțiunea cuvenită. Să spe
răm însă că ele au înțeles critica a* 
dusă de colectiv și că de acum înainte! 
se vor strădui sa meargă pe calea cea 
bună, se vor încadra în acH-;'atea ge*

fcECȚlA HANDBAL]

— Ce facem, dragă 2 Intrăm ?...
— Abia peste un an, dacă ne vom îm 

drepta...
Desen de D. Ml HAI LA j

nerală a handbalistelor de la Track»* 
rul, astfel .ca după expirarea sancțiunii 
să dovedească că merită să fie reiau 
cadrate în echipă.

C. GRUIA — corespondent jț

Comisiile locale pe ramură de sport — factor 
principal în lărgirea bazei de mase și dezvoltarea 

continuă a activității sportive
Cu aproape doi ani și jumătate în 

urmă, ca urmare a sarcinilor trasate 
prin llotărirea Comitetului Central al 
P.M.R, și a Consiliului de Miniștri al 
R.P.R. cit privire la reorganizarea 
mișcării de cultură fizică și sport din 
Republica Populară Romînă, au fost 
înființate federațiile sportive — for 
tehnic — avînd ca organe teritoriale 
comisiile locale (regionale, orășenești 
și raionale) pe ramuri de sport care 
funcționează în cadrul consiliilor 
U.C.F.S. respective.

înființarea federațiilor și deci și a 
organelor lor locale a constituit și 
constituie, fără îndoială, un însemnat 
pas pe calea consolidării organizato
rice a mișcării sportive, in scopul rea
lizării unei mai largi dezvoltări a ac
tivității de cultură fizică și sport.

De la înființarea lor și pînă astăzi, 
federațiile sportive și comisiile locale 
pe ramură de sport au contri
buit la lărgirea bazei de mase, la 
creșterea numărului practicanților dis
ciplinei respective (schi, înot, volei si 
altele), la îmbunătățirea sistemului 
competiționaf — făcîndu-1 mal econo
micos și mai aproape de cerințele eta
pei actuale (fotbal, tenis de masă 
etc.), la îmbunătățirea performanțelor, 
ea un rezultat al îmbunătățirii proce
sului de instruire în secții și al acti
vizării colegiilor de antrenori (hand
bal, hochei pe gheață și, oarecum, at- 
let'sm șl fotbal).

Realizările obținute nu sînt însă încă 
la nivelul cerințelor Hotăririi și nici la 
nivelul posibilităților reale pe care le 
®u unele discipline sportive.

Pentru a da o imagine mai completă 
asupra sarcinilor ca-e trebuie să stea 
în centrul atenției federațiilor și or- 
ganAor locale vom aminti cîteva

de ION BALAȘ
Vicepreședinte al Comitetului 

de organizare a U.C.F.S.

din lipsurile mai importante citate de 
Hotărîre.

Astfel, Hotărîrea arată : „Cultura fi
zică nu a căpătat încă un caracter 
larg de mase. S-a neglijat aspectul 
recreativ și atractiv al mișcării spor
tive". Iar în continuare: „Numeroase 
ramuri de sport nu au baza de mase 
necesară pentru a menține rezultatele 
obținute și a progresa pe plan inter
național. Se constată o rămînere în 
urmă la gimnastică băieți, atletism, 
înot, scilii, fotbal, baschet fete, tenis 
ctc“.

Un rol important în lichidarea cu 
hotărîre a lipsurilor citate îl au fede
rațiile și, mai ales, comisiile locale 
pe ramură de sport, care sînt mai 
aproape de veriga de bază a sistemu
lui nostru organizatoric: asociația 
sportivă

Nona formă organizatorică a avut 
în vedere crearea tuturor condițiilor 
pentru desfășurarea largă a inițiativei, 
prin creșterea simțitoare a atribuțiilor 
și, deci, a răspunderii organelor din 
diversele verigi ale sistemului nostru 
organizatoric.

In aceste condiții era de așteptat 
ca pe linia lărgirii continue a bazei 
de mase, mai ales la sporturile încă 
insuficient dezvoltate în mase (box, 
rugbi, gimnastică etc.) să se manifeste 
mult maj multe inițiative locale.

Practica ne a: ată însă că în munca 
unor federații și a comisiilor lo
cale respective continuă să se mani
feste unele lipsuri, rămășițe ale vechi
lor concepții și a vechiului stil de 

muncă. Astfel, unele federalii și res
pectivele comisii focale continuă să 
acorde o insuficientă preocupare lăr
girii continue a bazei de mase. Din 
cauza lipsei de inițiativă de a orga
niza cît mai multe competiții pe plan 
local, fără cheltuieli, discipline extrem 
de populare ca boxul, atletismul, bas
chetul și altele au un număr nesa
tisfăcător de practicanți.

Preocupările unor federații șl ale 
unor comisii locale continuă să meargă 
pe linia îngustă, atît de mult criti
cată, limitîridu-se la sportivii fruntași. 
Unele federații nu iau măsuri pentru 
ca baza de masă a disciplinelor res
pective să se lărgească continuu.

Lipsa de preocupare pentru crearea 
unei baze de mase pe lingă că nu 
asigură înfăptuirea sarcinilor social- 
educative, periclitează chiar viitoarele 
rezultate ale acestor ramuri lipsite de 
posibilitatea unei împrospătări masive 
cu noi talente.

Unele din disciplinele amintite în 
Hotărîre că nu au încă un nivel co
respunzător au înregistrat in acest 
timp un progres nesatisfăcător. Astfel, 
dacă atletismul, schiul și fot
balul au făeut oarecare progrese, 
în special in ceea ce privește nivelul 
performanțelor ta juniori și tineret 
(oferind perspectivele unor apropiate 
redresări) în schimb nivelul perfor
manțelor la înot, baschet, gimnastică 
băieți, continuă să râmînă nesatisfă
cător, inițiativele de ridicare a nive
lului acestor discipline dovedindu-se 
prea sărace sau fără rezultate.

Preocuparea exclusivă a unora din 
fostele comisii centrale pentru grupele 
restrînse de sportivi fruntași a fost 
sever criticată la timpul respectiv, 

arătîndu-se că, în fond, aceasta re
flectă goana după rezultate imediate, 
obținute nu ca urmare a creșterii va
lorii MEDII a sportului respectiv și 
nici ca urmare a îmbunătățirii simți
toare a muncii de instruire în toate 
verigile organizatorice, ci prin folosi
rea unor metode de suprafață, cen
trale, care pentru moment pot duce 
la rezultate spectaculoase, însă nea- 
vînd bâza de împrospătare necesară, 
menținerea lor era îndoielnică. Ase
menea preocupări pot fi întilnite și as
tăzi în oarecare măsură și la unele 
federații.

Existența în continuare a unor ast
fel de lipsuri din unele discipline spor
tive. ca și progresul nesatisfăcător în
registrat de alte discipline a'i fost po
sibile datorită și faptului că legătura 
federațiilor respective cu organele lor 
teritoriale, care în ultimă instanță tre
buia să aplice măsurile preconizate, a 
fost cu totul nesafisfăcătoare. Multe 
din aceste organisme voluntare atît 
de impor.ante în organizarea sportului 
nostru duc o muncă fără perspectiva 
necesară îndeplinirii sarcinilor ce le 
revin.

In aceste condiții, progresul realizat 
de unele discipline nu poate fi consi
derat satisfăcător deoarece sarcina cen
trală a Hotăririi și anume lărgirea 
continuă a bazei de mase, nu a stat 
în cenlrul atenției federațiilor respec
tive și a organelor lor locale.

COMISIILE LOCALE — FACTOR 
IMPORTANT IN LĂRGIREA 

CONTINUA A BAZEI DE MASE

Sarcina fundamentală a mișcării 
sportive este angrenarea unui număr 
cît mai mare de oameni ai muncii in
tr-o activitate sistematică și continuă, 
în forme atractive plăcuta și economi
coase, cu scopul de a da tării oameni 
sănătoși, viguroși, capabili să înde
plinească cu succes muliiplele sarcini 
ale construirii socialismului.

Pentru realizarea conținutului social- 
poliiic, mișcarea sportivă dispune de 
o bază materială corespunzătoare, de 
un număr de cadre calificate, sala

riate și voluntare, de un sistem orga
nizatoric unitar și cuprinzător.

Este necesar însă ca organei» 
U.C.F.S. regionale și raionale să acor* 
de o atenție mai mare conducerii sis
tematice a comisiilor locale pc ra
mură de sport, care pot aduce o con
tribuție mult mai mart la realizarea 
obiectivului principal al mișcării spor
tive

Pentru ca aceste organe să-și duca 
cu succes la îndeplinire sarcinile ce-l 
stau in față, este necesar in primul 
rînd ca consiliile U.C.F.S. regionale 
prin comisiile regionale pe ramură de 
sport să ia măsuri pentru consolidarea 
și orientarea mai precisă a muncii lor.

In ce ar consta cîteva din principa
lele sarcini ?

In primul rînd este vorba de a 
întări acele comisii care încă sînt 
slabe și inactive. Un rol important în 
această direcție îl joacă selecționarea 
cu grijă a cadrelor. Acestea t ebuia 
să fie alese din foști sportivi, din arts 
trenori, profesori de educație fizică*, 
oameni pricepuți și cu dragos'e pentru 
munca sportivă, activi și princi lalti

In al doilea rînd, foarte important! 
este instruirea sistematică a acestor 
organe pc baza obiectivelor anuale fi
xate pe mișcarea sportivă și a sarcini* 
lor fiecărei federații. Consiliile regio* 
nale trebuie să organizeze, la începu* 
tul fiecărui an, conferințe regional» 
pentru a da și o linie orientativă, pre
cisă, prin fixarea obiectivelor locale*

Nu maj puțin important este con
trolul sistematic al îndeplinirii acestor, 
obiective. Unele consilii U.C.F.S. re
gionale — Constanța, Stalin, R.A.M.; 
Hunedoara ș.a. — programează pe
riodic ședințe de birou în cadrul că* 
rora analizează stadiul de dezvoltare 
a diverselor discipline sportive a că* 
ror bază de mase este necorespunză* 
toare sau al căror nivel tehnic este 
nesatisfăcător.

Trebuie folosită din plin această 
perioadă de sfîrșit de an pentru luarea 
măsurilor de consolidare organizato
rică, de analiză a muncii pe 1959 și 
Je fixare a obiectivelor pe anul i960*



Sportivul fruntaș-propagandist activ '
al sportului nostru

HNDBnb»?

Evoluția maeștrilor sportului, cam
pionilor, recordmanilor și a ce
lorlalți sportivi fruntași ai țării 

noastre atrage pe stadioane tot mai 
multi spectatori dintre care numeroși 
devin apoi practicanți pasionați ai 
'sportului. In același timp, prin atitu
dinea lor pe terenul de sport, prin ți
nuta lor, sportivii fruntași constituie o 
pildă care influențează în mare mă
sură viitoarea comportare a tinerilor, 
atît pe terenul de sport cit și în viața 
de toate zilele.

In fabrici, în instituții, în facultăți 
și școli sau in mediul sătesc, activita
tea sportivului de performanță esle 
urmărită cu cea mai mare atenție, 
constituind deseori un exemplu, un 
stimulent atît în muncă cit și în sport. 
Cit de mult se bucură prietenii cu
noscutului mărșăluitor și maratonisi 
Ion Bahoe cind, in ciuda celor 48 
de am, acesta se luptă de la egal 
cu cei tineri și care deseori cuce
rește locuri fruntașe 1 Sportivii din 
Orașul Stalin îl iubesc și îl apreciază 
pe maestrul sportului Ian Baboe. mun
citor telefonist, care a reușit să îm
pletească armonios activitatea profe
sională cu aceea de sportiv fruntaș. 
Sau pe tîmplarul Ion Meszaros, cam
pionul țării în 1958 la cea mai grea 
probă din atletism, decatlonul. După 
concursuri, cind se înapoiază în mij
locul tovarășilor săi de la cooperativa 
„Lemnul" din Timișoara, el depune și 
mai multă străduință pentru a da 
■produse de calitate, iar tovarășii săi 
sînt impulsionați de energia inepuiza
bilă a acestui muncilor și sportiv 
.fruntaș.

Dar demonstrațiile sportive, aștep
tate cu atîta nerăbdare de tineretul de 
la orașe și de la sate? Cit de importante 
sînt întrecerile organizate de federații, 
de cluburi sau de asociațiile sportive 
cu scopul de a populariza o disciplină 
sportivă nc-am convins și ca prilejul

de călărie 
specialitate

r • Comitetul de organizare a Jocu
rilor Olimpice de la Roma a editat de 
curînd o broșură intitulată „Cum se 
cumpără biletele" în care sînt cuprinse 
toate datele în legătură cu această 
problemă. Broșura cuprinde informații 
privind procurarea biletelor (care se 
vor pune in vînzare începînd din ia
nuarie), prețurile de intrare, programul 
complet. Iată cîteva din prevederile 
mai interesante :

— Biletele de atletism nu dau drep
tul de a asista și la cursa de maraton, 
care are un traseu complet în afara 
stadionului.

concursurilor demonstrative 
organizate de federația de 
la Lugoj, Reșița și Mediaș. Oamenii 
muncii din Reșița au adresat federa
ției zeci de scrisori în care solicitau 
studierea posibilității înființării și în 
orașul lor a unui centru de călărie. 
De altfel, ca urmare a reușitei con
cursurilor demonstrative, la Lugoj, Iași, 
Craiova, Tg. Mureș au și fost organi
zate astfel de centre. De același suc
ces s-a bucurat demonstrația echipei 
de rugbi C.E.R. Grivița Roșie, făcută 
în comuna Vidra din regiunea Bucu
rești, în compania echipei Rapid, pre
cum și demonstrațiile schiorilor frun
tași de la Dinamo Orașul Stalin, fă
cute în iarna trecută la Rîșnov și a 
celor de la C.C.A. efectuate la Predeal, 
cu prilejul concursului centrelor pentru 
copii.

Alte exemple? Evoluția echipei de 
fotbal Știința Timișoara, care în drum 
spre „casă" a jucat la Găești, unde 
localnicii alt avut prilejul să urmăreas
că o frumoasă demonstrație a studen
ților printre care se aflau șt doi „gă- 
eșteni", care urmează cursurile Insti
tutului Politehnic din Timișoara; me
ciurile susținute de echipa de baschet 
Metalul M.I.G. la Giurgiu sau partici
parea maestrului sportului Mihai Mi
trofan la un concurs de copii organi
zat la Reșița.

Demonstrațiile sportive nu sini însă 
singurul mijloc prin care sportivul 
fruntaș vine în contact cu masele de 
oameni ai muncii. O altă formă care se 
bucură de mult succes este aceea a 
conferințelor și simpozioanelor, în care 
sportivii de performanță arată metodele 
lor de muncă, povestesc despre între
cerile internaționale la care au partici
pat, despre legăturile de prietenie crea
te cu sportivi din alte țări. La UCE- 
COM, de pildă, au vorbit maestra eme
rită a sportului Iolanda Balaș și antre
norul ei, maestrul sportului loan Sotcr,

precum și cunoscutul fotbalist Alexan
dru Apolzan, monstru al sportului. 
Maestra sportului Maria Diți, campioană 
și recordmană a țării la aruncarea suli
ței, a participat la un simpozion ținut ta 
S.R.S.C., iar maestra sportului Șonia 
Iovan a vorbit la un simpozion orga
nizat la Casa prieteniei romîno-sotne- 
iice. In toate aceste ocazii sportivii de 
performanță au arătat uriașul âvint 
luat de mișcarea de cultură fizică și 
sport din țara noastră ■ ca urmare a 
minunatelor condiții create de partid 
și guvern, au vorbit despre succesele 
țării noastre pe tărim sportiv.

Iată metode. a căror eficacitate este 
incontestabilă, mijloace folosite din ce 
in ce mai mult și care se bucură de 
cele mai frumoase aprecieri din partea 
oamenilor muncii din țara noastră. 
Calitățile fizice doblndiie prin sport 
i-au ajutat întotdeauna pe sportivi 
de a munci cu mai mult spor în pro
ducție, lucru care constituie cel mai 
convingător exemplu in legătură cu 
binefacerile culturii fizice și sportului- 
Sportivul de tip nou, crescut și educat 
in spiritul moralei comuniste, a deve
nit el însuși un propagandist și agita
tor al sportului din țara noastră. Prin 
atitudinea sa pe terenul de sport, prin 
succesele realizate în producție și pe ță
ran sportiv, prin participarea la de
monstrațiile organizate în mediul mun
citoresc și sătesc, sportivul de perfor
manță contribuie la atragerea tinere
tului către sport, contribuie la educarea 
lui, propagă succesele mișcăm de cul
tură fizică din țara noastră în rîndu- 
rile oamenilor muncii. Iată o calitate 
care-i face cinstei

R. P. Romînă-2—R. P. F.
(Urmare din pag. 1)

acțiuni 
Hnat, 
de 4—0 în favoarea echipei 
Surprinși la început, adversarii noștri 
și-au revenit treptat, treptat, înccpînd 
să refacă din handicap: 6—2, 7—4, 
7—6, scor cu care a luat sfîrșit prima 
repriză. ,

După pauză, handbalîștii iugoslavi 
au Început să joace din ce în ce mai 
dur și astfel — pe rînd — Bulgaru, Po
pescu și Ivănescu (loviți) au trebuit 
să părăsească terenul pentru cîteva mi
nute. Cu toate acestea, tot echipa 
R.P. Romîne este cea care înscrie, sco
rul devenind 10—7. Lipsită de aportul 
cîtorva din principalii realizatori, e- 
chîpa noastră începe apoi să. „pia'rdă 
teren" și, în minutul 55, pentru prima 
oară în cursul întâlnirii, scorul devine, 
egal: 10—10. Cu un ultim efort însă,

spectaculoase ale lui Bulgaru și 
tabela de marcaj indica scorul 

noastre.

Campionatul
In etapele a V-a și a Vl-a ale cam

pionatului republican de handbal în 7 
— faza regiunii Stalin — Tractirul 
și Dinamo Or. Stalin au obținut nci 
victorii, continuînd să rămînă singu
rele echipe neînvinse din această în
trecere. Iată ultimele rezultate înre
gistrate : MASCULIN : Dinamo Or. 
Stalin—Voința Sighișoara it2——12 
(6—5) ! Voința Sibiu—Chimia Făgă
raș 19—16 (ÎO—6) ; Tractorul Or. 
Stalin—Recolta Hălchiu 40—28 (23—

jucătorii romîni revin puternic ta a-i 
tac și cu două minute înainte de slin 
șit Ivănescu (intrat din nou în teren)! 
înscrie de la distanță, aduciud echipei 
R.P. Rcniîne o v'ctorie pe deplin me- 
ritată cu scorul de 11—10 (7—6). Ar
bitrul austriac Hlanovitz a condus slab, 
lăsîndu-se influențat de public, următoa
rele formații: R. P. ROMI NA: Redl-Co- 
vaci, Ivănescu, Iinat, Bulgaru. Nodea, 
Costache I, Bădulescu, Popescu, Tănă- 
sescu; R.P.F. IUGOSLAVIA: Aruiro- 
kovic—Basic, Duranec, Stefancmc. Jo-' 
vie, Ka-adia. Rodin. SGnivulo’-”<»- 
rovic, Stanliovic. Au înscris: Bulgar»! 
(3), Hnat (3), ivănescu (3), . 
Bădulescu pentru R P. 
fanovic (3), Slaiikovic 
Duranec și Penrovic 
Iugoslavia.

Miine, fa Zagreb, 
celor două țari se vor 
în cadrul unor partide

și
Ron:î'"ă și Ste- 
(3), Basic (2), 
pentru R.P.Pe

reprezentativei^ 
intîini din nou 
revanșă.

olimpic
— In prețul biletelor de intrare la 

canotaj academic și caiac-canoe e cu
prins și transportul feroviar de la 
■Roma la Castelgandolfo, unde vor avea 
loc întrecerile nautice.

— Biletele pentru cele 28 de partide 
de fotbal, care se vor desfășura în di
verse orașe din provincie, se vor vinde 
cu același preț ca și biletele pentru 
întâlnirile ce vor avea loc la Roma. Ele 
vor fi puse în vînzare 
alcătuirea seriilor.

— Pentru regatele de
Napoli este prevăzută intrarea liberă a 
publicului.

îahting de la Iiittlnirile de handbal din cadrul fazei orașului București a campionatului re
publican de handbal in 7 sînt din ce în ce mai dinamice, oferind numeroșilor 

spectatori multe faze spectaculoase așa cum este și aceasta de mai sus

regiunii Stalin
14) ; Colorom Codlea—Victoria Copșa 
Mică 6—0 (neprezentare) ;
Or. Stalin—Colorom 
(11—11); Voința 
Copșa Alică 26—12 (14—4) ; Tracto- 
rul Or. Stalin—Voința Sighișoara
16—7 (8—3); Chimia Făgăraș—Re" 
colta Hălchiu 31—21 (14—12); FE- 
MININ: Tractorul Or. Stalin—C.S.M. 
Sibiu 9—5 (6—1); Măgura Codlea—3 
Gloria Sighișoara 8—2 (6—1); Trac
torul Or. Stalin—Luceafărul Or. Sta
lin 7—6 (2—4) ; C.S.M. Sibiu—Mă
gura Codlea 11—5 (8—3).
GH. MAZGAREANU și C. BIRLEANU

eoresp.

Dinamo
Codlea 27—18
Sibiu—Victoria

Dinamo — Clubul Sportiv Școlar
15-15 (7-6)

Joi seara s-a desfășurat in sala Fio-; 
reasca partida restanță din cadrul 
campionatului republican de handlral 
în 7 — faza orașului București — în-, 
tre Dinarrfo și Clubul Sportiv Școlar, 
Datorită faptului că dinamoviștii pre-' 
zentau o formație alcătuită aproape ex-î 
clusiv din rezerve (Bogolea, Păunescu, 
Martini, Iliescu, Zikeli) jocul a fost 
echilibrat și s-a terminat cu un just 
rezultat de egalitate : 15—15, după ce 
dinamoviștii au condus la pauză cit 
7—6.

Foarte util pentru munca de instruire 
din asociații și cluburi este ca la 
sfirșitul fiecărui campionat, comisiile 
respective să analizeze ce progrese 
s-au înregistrat în campionatele Iacale, 
care sînt principalele lipsuri și ce 
6arcini decurg pentru ant enori în 
perioada de iarnă.

In elaborarea obiectivelor pentru 
anul I960 consiliile U.C.F.S., nrin co
misiile regionale, raionale și orășenești, 
vor trebui să acorde atenție mult mai 
mare ca piuă acum unor probleme de 
bază cum ar fi :

a) lărgirea continuă a bazei de 
mase.

Aceasta este sarcina principală a tu
turor organelor U.C.F.S. Trebuie în
țeles că sistemul competițional (care 
constituie unul din mijloacele de atra
gere a tineretului în sport) este ca o 
piramidă care trebuie să îmbine ar
monios. în mod organic, sportul de 
mase cu performanța în diversele ei 
trepte.

Trăinicia și continuitatea performan
țelor este determinată de valoarea 
medie generală a sportului respectiv, 
iar aceasta, la rîndul ei, este condi
ționată de baza de mase existentă.

Pentru realizarea acestui obiectiv 
trebuie înmulțite mijloacele. Actualmen
te multe comisii locale se mărgine-c 
la „calendarul oficial" care angrenează 
unitățile gata constituite (secțiile afi
liate și sportivi legitimați), nejl'jî.-.d 
formele populare, atractive și intere
sante, care deschid calea tînărului în
cepător spre activitatea sistematică și 
continuă.

Credent că în această direcție este 
foarte semnificativ exemplu! negativ al 
comisiei regionale de ciclism din Ora
dea, care intr-un centru de tradiție, în 
care bicicletele se numără cu miile, 
se limitează la activitatea celor 26 de 
cicliști clasificați, neorganizînd în tot 
cursul anului 1959 nici un* concurs 
pentru începători,, pe biciclete de oraș.

Concursurile populare de tot felul, 
concursurile școlărești, campionatele pe 
gâociajie, ziușț recordurilor regionale 

și multe alte acțiuni asemănătoare 
constituie calea cea mai sigură spre 
îndeplinirea acestei sarcini de bază.

De asemenea, popularizarea unor 
ramuri de sport, organizarea unor con
cursuri demonstrative, este foarte im
portantă pentru ramurile de sport in
suficient răspîndite sau inegal dezvol
tate în regiunile țării noastre (rugbi, 
gimnastică, baschet, atletism).

Trebuie combătută cu hotărîre ten
dința uncr comisii regiona’e de a-și 
orienta activitatea pe formule compe- 
feționafe costisitoare, cu deplasări multe 
ta regiune sau chiar în alte regiuni, 
în detrimentul întăririi activității’ lo
cale. In locul acestora se pot organiza 
cu bani mai puțini competiții mai folo
sitoare scopurilor principale ale miș
cării sportive.

Principalul este să existe o ac
tivitate continuă care va duce la creș
terea popularității diverselor sporturi 
și, în primul rînd, a acelora de bază : 
atletism, înot, gimnastică etc. și ca 
urmare a acesteia, creșterea numărului 
de secții afiliate la federații și a spor
tivilor legitimați, garanție a unei ac
tivități sistematice la un nivel supe
rior.

Oglinda muncii organizatorice a co
misiilor locale o constituie :

— numărul concursurilor inițiate pe 
plan local

— numărul sportivilor cuprinși în 
aceste eoncursuri

— numărul secțiilor afiliate la fe
derații

— numărul sportivilor legitimați.
Litre toate acestea există o puternică 

interdependență care arată fără greș, 
dacă în regiunea respectivă s-a dus 
o muncă politică organizatorică cores
punzătoare sau nu.

b) îmbunătățirea continuă a proce
sului instructiv-educativ în secțiile pe 
ramură de sport.

Și aceasta a fost o sarcină care a 
fost tratată de multe comisii locale cu 
destul formalism. Legătura comisiilor 
locale pe ramură de sport cu uni
tatea de bază a muncii de justruirfi -s 

secția pe ramură de sport — este încă 
destul de slabă. Or, în această direc
ție trebuie pornit de la adevărul ele
mentar, că de calitatea muncii de in
struire din secție depinde nivelul 
campionatelor de tot felul și în ultimă 
instanță depind performanțele sportu
lui din R.P.R,

In această direcție două sarcini ni 
se par importante :

1) Calificarea și instruirea sistema
tică a cadrelor (tehnică și politică).

2) Controlul permanent al muncii 
din secție.

Pentru ridicarea continuă a nivelu
lui calificării antrenorilor și instructo
rilor voluntari, în afara cursurilor cen
trale, o mare importanță o are activi
tatea cabinetelor metodico-științifice, 
care trebuie să-și intensifice munca 
mai ales în perioada de iarnă. Ele 
trebuie să promoveze metodele cele 
mai avansate de organizare și desfă
șurare a antrenamentului sportiv, fo
losind din plin generalizarea bogatei 
experiențe sovietice, precum și a celei 

'din țara nr-stră. Unele regiuni se plîng 
de lipsă c;; cadre, dar în același timp 
se complac în această situație fără a 
lila măsuri pentru a organiza cursuri 
de instructori voluntari pe scară lo
cală.

Printre mijloacele de ridicare a ni
velului cadrelor tehnice și a îmbună
tății ij muncii, trebuiesc citate și in
structajele și seminariile periodice (în 
perioada precompetițională, la slîrșitul 
ei etc.).

. In ceea ce privește controlul orga
nizării și desfășurării procesului in- 
structiv-educativ din secții, pe lingă 
insuficientul control, trebuie semnalată 
llpaa de exigență. Va trebui ca în 
viitor să se acorde o atenție sporită 
îndeplinirii întocmai a obligațiilor 
antrenorilor, obligații ce decurg din 
regulamentul de calificare și funcțio
nare a antrenorilor. FIGURA CEN
TRALA A PROCESULUI INSTRUC- 
TIV-EDUCATIV ESTE ANTRENORUL. 
De modul cum își organ'ze-?.- el 
munca, de .modul cum awtltizeazi 
Si pculry, tt 

pare activă și conștientă la antre
namente, de modul cum aplică princi
piile antrenamentului modern, depind 
rezultatele muncii.

îmbunătățirea acestei munci este 
cheia ieșirii din mediocritate în care 
se complac multe secții sportive.

In controlul periodic al secțiilor 
sportive comisiile locale pe ramură de 
sport trebuie să îndrumeze deopotrivă 
conținutul lecțiilor de antrenament, 
preoțim și organizarea și desfășurarea 
muncii educative duse cu sportivii.

Această muncă nu trebuie înțeleasă 
în mod îngust numai prin prisma 
conferințelor și lecțiilor care se țin la 
clubul sau asociația respectivă, ci în 
totalitatea mijloacelor muncii politice.

O atitudine exigentă la antrena
mente, față de punctualitate, disciplină, 
conștiinciozitate, execuție corectă, poate 
contribui la dezvoltarea unor calități 
morale prețioase. De asemenea, legă
tura antrenorului cu școala, locul de 
producție al sportivului, cu familia 
acestuia, cu preocupările sale de viață 
sînt mijloace importante de educare, 
de cizelare a caracterului, de formare 
moral-polifică a viitorului sportiv-ce- 
tățean.

Deci, pornind de la aceste premize, 
se poate trage concluzia că una din 
sarcinile de bază ale comisiilor pe ra
mură de sport este controlul muncii 
în secții și nu judecarea a tot 
felul de contestații sau discuțiile inter
minabile despre calitatea arbitrajelor, 
așa cum se întîmplă la multe comisii.

După cum numărul concursurilor 
organizate pe plan-local și numărul 
sportivilor angrenați în aceste con
cursuri constituie oglinda muncii or
ganizatorice a comisiilor pe ramură 
de sport, la fel numărul sportivilor 
clasificați, numărul recordurilor regio
nale și R.P,!’., numărul campionilor 
R.P.R., constituie oglinda muticii de 
instruire din regiunea, raionul sau ora
șul respectiv.

c) — îmbunătățirea muncii interne 
a comisiilor pe ramură de sport.

Ludeplteifea wuaeroaselnr $i impor

tantelor sarcini ce stau în fața corni-: 
siilor pe ramură de sport este strîns 
legată și condiționată direct de orga
nizarea internă a muncii acestora.

In această direcție, organele lo
cale U.C.F.S. vor trebui să acorde 
o atenție mult mai mare pentru a 
asigura condițiile necesare desfășurării 
unei munci de calitate de către aceste 
organe, în special în direcția com
pletării comisiilor și a continuității 
lor în muncă, combătînd ideia greșită 
a activității pe „sezon". Munca comi
siilor trebuie să aibă un caracter or
ganizat și continuu, orientată în pri
mul rind pe îndeplinirea sarcinilor de 
bază. Munca activului voluntar din 
aceste organisme este deosebit de va
loroasă pentru mișcarea sportivă, ,are 
se bazează pe a leziunea largă a ma
selor și pe valuri lariat. Această muncă 
frumoasă și de răspundere politică șl 
socială cere promovarea cu mai rmdtă 
fermitate a metodelor proprii organi
zațiilor de mase; folosirea largă a 
criticii și autocriticii, stimularea ini
țiativelor din mase, legătura vie a or^ 
ganelor de conducere cu masa sporti
vilor din asociații și cluburi.

Aplicarea acestor principii reprezintă 
garanția cea mai sigură a îmbunătă
țirii muncii

☆
In analizele activității de sfîrșit d# 

an, care se vor organiza pe scară 
locală de către birourile regionale, ra
ionale și orășenești U.C.F.S., un loc în-; 
semnat va trebui s.i-1 ocupe analiza
rea cu spirit de răspundere a activi
tății cotmsiilor pe ramură de sport

Perioada de iarnă va trebui folosită 
din plin de către organele U.C.F.S, 
pentru consol darea ace tor organe 
ioca'e, pe itru lărgirea activului volun
tar cu noi eadre pricepute și cu dra- 
goste pentru munca sportivă, în scopul 
îmbunătățirii muncii acestora, pentru 
îndeplinirea cu și mai multă fermitate 
a sarcinilor ce decurg din llotărîrea 
C,C. ai P.M.R. și Consiliului de Mi
niștri cu privire la reorganizarea 
cărij sportiv».



1
0 etapă cu multe semne 

de întrebare
Campionatele republicane de baschet 

ee apropie de încheierea turului și dis- 
Îaita pentru locurile fruntașe și pen- 
ru evitarea retrogadării este departe 

de a fi clarificată. După toate proba
bilitățile, ea nu va fi lămurită nici în 
etapa de mîine, care programează o 
serie de meciuri deosebit de interesan
te. Așa este — de pildă — cel de la 
Iași, unde echipa masculină Voința din 
localitate, primește replica Științei Cluj. 
Prin prisma ultimelor comportări (ie
șenii nu au pierdut nici o partidă „a- 
casă“ și clujenii au manifestat o for
mă bună) partida aceasta se anunță 
foarte disputată. Un interes asemănă
tor îl prezintă. întîlnirile (masculine) 
Dinamo
Dinamo 
Metalul 
lete, cel 
iintre formațiile bucureștene Construe- 
ferul și Progresul, in care jucătoarele 
ie la Progresul vor căuta să se reabi
liteze pentru comportarea 
îl ti mc Ie întîlniri.

București—Rapid București, 
Oradea—Știința București și 

M.I.G.—Știința Timișoara. La 
mai echilibrat meci esie cel

I

S C Hl___ !

Pregătiri intense in (ară
Pe măsură ce se apropie sezonul de 

schi ne vin tot mai multe 
care ni se vorbește despre pregătirile 
ce se fac în vederea asigurării succesu
lui activității din timpul iernii, In rîndu- 
rile de mai jos publicăm veștile primite 
de la- Paroșeni și de la Abrud despre 
pregătirile schiorilor fruntași și înce
pători din centrele respective.

scrisori In

Schiori? din Paroșeni...

...sini fn plină perioadă pregătitoare, 
fiind antrenați de cunoscuții schiori Gh. 
Lupaș (cei de la fond) și. Adalbert 
Kato (cei de la probele alpine). Fon- 
diștii participă de mai bine de două 
luni la cîte trei antrenamente pe săptă- 
rnlnă. Cei 20 de fondiști doresc să ob
țină în apropiatul sezon rezultate bune 
și pentru aceasta ei se antrenează cu 
toată seriozitatea. Concurenții probelor 
alpine, după o lună de pregătiri .pe 
uscat", au luat primul contact cu ză-

SPOJtTI/Z ^ganizeaxa 
ancheta

<<
pada, ureînd pe Straja. Aci, coborîtorii 
au dovedit multă poftă de lucru și au 
pxersat procedeele tehnice pe zăpada 
excelentă, al cărei strat este de peste 
40 de centimetri. Corespondentul nostru 
l. Ciortea își încheie scrisoarea infor- 
mîndu-ne că pînă la primele concursuri 
schiorii din Paroșeni vor lolosi la ma
ximum această perioadă, astfel că în
trecerile să-i găsească în cea mai 
bună formă.

Centrul de inițiere din Abrud...

anul trecut pe lîngă

„Cei mai buni 10 sportivi ai anului
Ne apropiem de sfîrșitul anului...
Pentru mișcarea noastră sportivă 1959 a Însemnat un an de noi succese, 

atît în domeniul dezvoltării sportului de mase, al întăririi bazei organizato- 
rice, cit și in domeniul sportului de performanță. Numeroși tineri sportivi 
din țara noastră au obținut performanțe și victorii valoroase, care au con
tribuit la creșterea prestigiului sportiv al Patriei.

Dintre numeroșii sportivi și sportive care s-au remarcat în mod deosebit 
în acest an, cine sînt cei mai buni zece ?

Iată întrebarea pe care ne-o punem și Ia care încercăm să răspundem eu 
ajutorul cititorilor noștri.

De aceea ziarul 
tema :

„CEI MAI BUNI
Răspunsurile la _ . _ ..._____ ,__________  .___

ziua de 25 decembrie a.c. pe adresa : Ziarul Sportul popular, strada Vasile 
Conta nr. ÎS, etaj IV, București, cu mențiunea pe plic : __:______
torii care răspund la anchetă își vor indica numele și pronumele, ocupația, 
adresa.

Recomandăm celor ce trimit răspunsuri ca, în determinarea ordinei celor 
10 sportivi pe care-i socotesc cei mai buni al anului, să țină seama de : valoa
rea recordurilor sau a performanțelor realizate de ei în acest an, clasarea la 
campionatele mondiale și europene la care au participat, locul ocupat și com
portarea avută în diferite concursuri internaționale sau intilniri inter-țări, 
contribuția la succesul formației din eare fac parte (in cazul sportivilor * 
la sporturile pe echipă), constanța in obținerea rezultatelor, precum și 
comportarea lor pe terenul de sport din punct de vedere al disciplinei si 
sportivității.

Indicarea celor mai buni 10 sportivi se va face în ordinea valorii. Ns. 
vor indica mai mulți sportivi pe același loc.

Deci, dragi cititori, care sînt — după părerea dvs. — cel mai buni K <«rc- 
tivi ai anului 1959 1

nostru a deschis în

10 SPORTIVI DIN 
această întrebare se

rîndul cititorilor săi o anchetă pe

ȚARA NOASTRA IN ANUL 1959“ 
primesc la redacjia noastră pînă !n

„Pentru anchetă". Citi
...a funcționat
școala medie „Horia, Cloșca și Crișan". 
Printre absolvenții cursului se află și 
Hana Gaftea, elevă în clasa a XI-a, 
care a ocupat locul trei la proba de 
fond din cadrul campionatelor republi
cane școlare și locul patru la campio
natele republicane pentru juniori, pre
cum și elevul Moise Ursu din clasa a 
Xl-a, care s-a clasat al patrulea la 
proba de slalom din cadrul Spartachia- 
dei tineretului.

Actualmente, la Abrud, sub conduce
rea directorului școlii, tov. Victor Me- 
saroș, ajutat de instructorii de schi Ni- 
culae 
șoară 
scop 
mele 
rea fizică generală, 
noslru Gh. Benga ne mai scrie că în
ceperea pregătirilor pe zăpadă stîr- 
nește entuziasmul celor Dește 70 de 
tineri înscriși în centrul de inițiere 
organizat de F.R.S.B.A. și care s-au 
îngrijit din timp de trierea și repa
rarea materialului cu care este -totat 
centrul

de

Devian și loan Oprișa, se desîă- 
o activitate intensă avînd drept 
reluarea activității centrului. Pri- 
antrenarnente urmăresc nregăti- 

Corespondentul

f.eioerth s-a remarcat tn tntrece rile celor mai tineri patinatori artistici,hnoit
prin grație și multă siguranță în mișc ări. Iat-o executîndu-și programul de 
exerciții liber alese, cu prilejul finalei campionatului republican de anul trecut

Foto : B. Ciobauu

HOCHEImÎt»

Azi, primele jocuri in cadrul „Cupei UGEC0M“
Astăzi după-amiază, pe patinoarul 

artificial din parcul „23 August" 
încep jocurile din cadrul „Cupei 
UCECOM", o interesantă competiție 
de hochei pe gheață la startul căreia 
se prezintă cele niai bune formații 
din țara noastră: C.C.A.. Voința M. 
Ciuc și Știința Cluj.

înainte de a vă reaminti programul 
jocurilor de azi și de mîine găsim in
teresant să facem o precizare în le
gătură cu regulamentul și anume în 
legătură cu eventualitatea că parti
dele finale se încheie la egalitate. Ce

se întîmplă în acest caz ? Meciurile 
vor fi prelungite cu două reprize de 
cîte 5 minute. Dacă și după aceste 
prelungiri egalitatea se menține atunci 
va cîștiga echipa cea mai tînără.

Iată programul meciurilor:
AZ! la ora 17: C.C.A.--Avîntiil M. 

Ciuc : ora 19: Voința M. Ciuc— Ștî~ 
ința Cluj.

MIINE ora 17: învinșii între ei f 
ora 19; învingătorii între ei. Echipă 
învingătoare a turneului va primi 
„Cupa UCECOM".

Cupa Sfatului Popular al Capitalei

Meciuri disputate în ultima reuniune înaintea finalelor

Ce we rezervă sezonul actual?
yuniaiBte a lunii octombrie, 
soare mult (era plus 15 gra- 
a scris pe gheața artificială 
’ ' " ' .------- j23 August"

bine al venit !“. Și, plini

in prjuim 
tntr-o zi cu 
de), cineva 
a patinoarului din parcul 
„Nou sezon J ....
de bucurie, patinatorii bucureșteni-, să- 
tui parcă de atâtea antrenamente pe „ro
tile", și-au început mai devreme ca ori- 
clnd — grație patinoarului artificial — 
pregătirile pe gheață. In acest tâmp, co
legii lor din provincie și-au continuat 
antrenamentele „pe uscat" pînă acum 
cîteva zile, cînd aproape întreaga țară 
a îmbrăcat haina albă a iernii, deschi
zând sezonul pentru toți. Și cum ulti
mele concursuri de patinaj și spectacole 
de patinaj artistic organizate astă pri
măvară au stîrnit o mare atracție în rîn
dul publicului, am socotit util să facem 
o vizită federației de specialitate, pen
tru a afla ce ne rezervă
■on. 
«.STELELE POLARE" LA

După cum e și firesc, la 
rației pulsează în aceste zile o activi
tate febrilă. Cu .toate că pe tov. Vasile 
Militaru, secretarul general, l-am găsit 
foarte ocupat cu rezolvarea problemelor 
celor care veniseră la federație, răspun
surile le-am primit mai curînd decît ne 
așteptam

— Cu ce sâ încep ? Desigur, cu patina
jul artistic. Spectatorii Capitalei vor a- 
vea ocazia să urmărească intre 23 fe
bruarie și 5 martie evoluția renumitului 
ansamblu al clubului „Dynamo" din 
Berlin, „Stelele polare", cu un efectiv 
de 50 de patinatori intre 5-16 ani. Acest 
ansamblu va prezenta spectacole pe 
gheața patinoarului „23 August", în or
ganizarea clubului Dinamo București.

— Pentru lunile decembrie și ianuarie 
aste prevăzut ceva ?

— Da. In decembrie veți viziona o 
competiție pe patinoarul „23 August" 
dotată cu „Cupa 30 Decembrie", iar în 
tot cursul lunii ianuarie se vor desfă
șura în întreaga țară etapa raională și 
faza regională a campionatului R.P.R. 
Finala va avea Ioc la București intre 
20—21 februarie. De asemenea, la începu
tul anului, juniorii vor lua startul în 
Întrecerile preliminare ale campionatu
lui republican, a cărui finală se va des
fășura la 16 și 17 februarie în orașul 
Sibiu. In plus, o serie de comisii oră
șenești vor organiza concursuri cu ca
racter local. Firește, în cursul lunii ia
nuarie vom asista și Ia cîteva specta
cole pe gheața patinoarului „23 August".

— Ce vor face viteziștii în acest timp ? 
*- Cei mai buni patinatori ai țării s-au

actualul se

BUCUREȘTI 
sediul fede-

înscris la cupa „30 Decembrie" organi
zată de Consiliul raional U.C.F.S. Mier
curea Ciuc. De asemenea, Știința Cluj 
a programat Ia Miercurea Ciuc tntro 
24—25 decembrie un concurs la care au 
fost invitați patinatorii din întreaga ța
ră. La 1 ianuarie viteziștii vor lua star
tul în campionatul R.P.R., iar intre 20- 
24 ale aceleiași luni, ei își vor disputa 
întâietatea în cadrul finalei care se va 
ține Ia Predeal sau Ia Miercurea Ciuc. 
Apoi, patinatorii noștri de viteză vor fi 
chemați să participe la tradiționala în
trecere „Cupa Orașelor". Mă opresc aici, 
fiindcă și așa cred că am depășit... con
dițiile noastre atmosferice. Dacă timpul 
va fi favorabil, noi vom mai iniția o se
rie de concursuri.

Intr-adevăr, informațiile date de se
cretarul federației sînt suficiente pentru 
a satisface — la început de sezoD — cu
riozitatea amatorilor de patinaj.

Joi seara, amatorii de box buciweș- 
teni, au asistat, în sala I.S.B., la ul
tima confruntare a pugiliștilor înain
tea finalelor „Cupei SPC“.

Cea mai spectaculoasă întîlnire a re
uniunii a fost furnizată de boxerii de 
categorie mijlocie Teodor Crîngașu și 
Dumitru Bălăci. Chiar din primul rund, 
ambii pugiliști s-au angajat într-un 
schimb dur de lovituri, din care a ie
șit avantajat boxerul feroviar, 
rui „stîngi" la figură au mers 
Incomodat de lin leucoplast la 
Bălăci a acționat prudent în 
rund, dar a răspuns aproape 
cu croșeurj de dreapta la figură. A- 
ceeași luptă echilibrată o oferă și re
priza secundă, cînd boxerii își împart 
perioadele de dominare. In schimb, re
priza a treia aparține aproape în în
tregime boxerului de la „Semănătoa
rea" care, profitînd de „căderea" ad
versarului, preia hotărît inițiativa și 
nu o mai cedează pînă la sfîrșit. Bă
lăci a dovedit o mai bună orientare în 
ring, a lovit mai clar, fapt pentru care 
juriul i-a acordat victoria la puncte.

Gheorghe Constantin (Cet. Bucur) 
și Nicu Constantin (Constructorul) au 
oferit, de-a lungul celor trei reprize, 
momente de luptă dinamică și specta
culoasă, în care au abundat loviturile 
clare și eficace. Bine „tăcuți" pentruTR. IOANIȚESCU
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ale că- 
în plin, 
arcadă, 
primul 
regulat

Cine va retrograda?
Incepînd de 

găzdui ultima 
lui republican 
echipe. Cele 16

azi, sala 
etapă a 
de lupte 

formații 
tîlni în cadrul celor patru 
de două zile, sîmbătă și duminică, 
pentru a se stabili forma definitivă 
a clasamentului pe anul în curs.

Dacă pentru Dinamo Bidirești, 
cucerirea locului I în serie, respec
tiv în campionat, este o simplă for
malitate, ea întîlnind echipe mult 
inferioare, pentru C.C.A. problema de 
a se menține pe locul II este mult 
mai grea. In eventualitatea unui meci 
nul în compania echipei din Satu 
Mare sau Baia Mare și în cazul 
cînd echipa Steagul roșu Or. Stalin 
(aflată pe locul III fa egalitate de 
nunele cu CC. A.) va obține Jocul I 
în serie, echipa miMtarilor va ft 
nevoită să cedeze locul II cucerit 
în eiapa precedentă.

Dinamo va 
campionatu- 
clasice 

se vor în- 
grupe timp

pe

Interesantă se anunță disputa pen
tru evitarea retrogradării, la care 
„candidează* șase echipe I In această 
privință, campionatul din acest an a 
fost maii disputat oa wicînd. Teo
retic, cu cele mai puține șanse de a 
evita retrogradarea iau startul: Vo
ința Tg. Mureș (40 pct.), G.S.M. Ga. 
lăți (41 pct.). și Voința Lugoj (41 
pct). Nici Marina Constanța nil arc 
însă o poziție de invidiat (42 pct ). 
Ea participă într-o serie cu Dinamo 
București, C.F.R. Timișoara și Cons 
tructorul Cluj Pentru a fi în alara 
pericolului de retrogradare, echipa 
marinarilor va trebui să obțină 
puțin o victorie și un meci nul 
performanță greu de realizat în 
ceastă serie.
Oradea sînt 
im meci nu) 
tru a evita

cel

a-
Echipele din Cluj 

mai puțin primejduite, 
fiindu-le suficient pen- 

„zona primejdioasă",

Cea mai frumoasă partidă a reuniunii de joi seara au furiuzal-o „mijlociu". 
~ Crîngașu încearcă să trimită un croșeu 

Foto: B. CicBanu
ALTE REZULTATE. JUNIORI Gh. 

Barbore (Dinamo) b.p. C. Roșu (Se
mănătoarea), 1. Ionite (Pasteur) b.p. 
D. Manea (Titani), V. Badea (Titani) 
b.p. L. Gavri'lă (C.F.R.-ICI). SENI
ORI. R. Șerban (Gr. Roșie) b.p. S. 
Ghidriceanu (ISB), FI. Onisei (Gr. 
Roșie) b.p. I. Pătruț (C.F.R.-ICI), Gh. 
Tănase (Gr. Roșie) b.p. A. 
(Gr. Roșie), M. Rizoiu b.ab. II 
toc (C.F.R.-fCI), Gh. Rosster 
b.p. E. Schnapf (Știința).

T. Crîngașu și D. Bălăci. In clișeu, T. 
de dreapta
categoria mijlocie, beneficiind și de o 
alonjă respectabilă, cei doi pugiliști. 
au furnizat un meci apreciat de spec
tatori în care victoria a revenit bo
xerului de la Constructorul. O frumoa
să victorie a obținut tînărul M. Va- 
siliu în dauna puternicului AI. Podaru. 
Succesul boxerului de ta Știința este 
rodul gîndirii tactice, al boxului „cu
rat" pe care l-a prestat. Acționînd a- 
tent și folosind cu succes directe și 
un-doi-uri la figură, neangrenîndu-se 
în boxul de aproape, care-i convenea 
lui Podaru, Vasiliu a cucerit o meritată 
victorie.

CozmA 
C. Mo
(C.B.)

tt. CALARAȘANU
•■sxrr

Luni seară: reuniunea finală
Luni seara, iubitorii de box din 

Capitală, pe care tradiționala competi
ție pugilist ică „Cupa S.P.C.” i-a atras 
în acest an în număr tot mai mare 
spre sălile de box, vor avea prilejul 
să asiste la ultima confruntare din ca
drul acestei competiții, sau, cum i se 
mai spune, „finala finalelor". Sperăm 
că această adevărată finală (după cum 
Se știe s-a desfășurat un ciclu de 4 
finale) care va avea loc luni seară, 
incepînd de la ora 19.30 în sala Di
namo, va satisface pe deplin exigen- 
fele publicului.

Iată de altfel programul finalei „Cru
pei S.P.C.": Mircea Dobrescu (CCA) 
— Alexandru Baricin (C.B), Constan
tin Gheorghiu (Dinamo) — Octavian 
Eremia (C.B.), Vasile Czegeli (CCA) 
—- Marin Urlăfeanu (Dinamo), Adal
bert Rosnovschi (Constructorul) — 
Dănilă Done (Metalul), Ștefan Bejan 
(CCA) — Constantin Stoian (Dinamo); 
Gheorghe Simion (Metalul) — Con-! 
stantin Stănescu (C.F.R. — ICI), 
Victor Vlădescu (CFR — ICI) — Ni- 
culae Alexandru (Constructorul). Va
sile Nctea (C.B.) — Mihai Peiti (CCA).
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pregătiri Înaintea unei duminici fără... meciuri...
oate că unora li se pare nefiresc 
aceștia sînt foarte mulți) că se 

>pie o duminică și nu... simt înfri- 
area atît de obișnuită apropierii 
iurilor de fotbal, dar... mîine este 
ia duminică — dintr-o lungă serie 
ără fotbal. De acum înainte, acești 
onați ai fotbalului vor trebui să se 
nuiască, cel puțin timp de două 

și jumătate, cu ideea vacanței... 
>nul s-a încheiat și doar pe ici-pe 

se mai dispută cîte un joc ami-

:easta nu înseamnă însă că echi- 
, jucătorii, și-au pus echipamentul... 
ui și au Încetat orice activitate.

mîine nu are ioc nici un meci, 
e acestea terenurile din București 
unoscut animația obișnuită. Și dacă 
torii de fotbal și-ar face drum zilele 
ătoare (azi, de pildă, la Dinamo) 

terenurile din Capitală, unde de 
lă se antrenează echipele de A, cu 
ranță că vor găsi în plină activi- 

fie pe dinamoviști, fie pe rapi- 
sau pe cei de la Progresul.

cheierea activității competiționale 
constituit semnalul vacantei pen- 
fotbaliști. după cum veți vedea 
jos.

*
lele acestea ne-a vizitat antrenorul 
’it, Em. Vogi, din conducerea teh- 
a Rapidului.
La noi activitatea mai continuă 

e-a spus Vogi. Bineînțeles că an- 
imentele au alt scop și alt eon- 
. Nu-i vorba nicidecum de antre- 
:nte obișnuite în perioada eompe- 
îală, ci de ședințe care urmăresc 
jnerca formei, a pregătirii fizice 
ire au mai mult un caracter de 
are. In general, programul de an- 
nent conține alergări, diferite 

sportive, iar cînd are loc în 
jocuri complimentare. Spre sfîrși- 

ecției pe teren apare (nici nu s-ar 
i altfel) și... mingea și să vezi 
ci bucuriei De altfel, sînt incluse 
: exerciții cu scopul de a aduce co-

rectări în tehnica individuală. Jucă
torii participă cu multă plăcere (chiar 
Macri, care nu-i încă restabilit), se an
trenează cu rîvnă.. La unul din antre
namente jucătorii au făcut atîtea lu
cruri frumoase cu balonul îneît un 
spectator a exclamat: „Dacă jucau 
numai pe sfert așa cu Pompierul în 
cupă, astăzi erau calificați 1..." Dar 
n-au jucat așa și... Sperăm să evităm 
pe viitor asemenea „dușuri reci"...

★
Pe antrenorul echipei C.C.A., Gh. 

Popescu, l-am întîlnit la federația de 
fotbal. Deci, cadru potrivit pentru o 
discuție asupra subiectului nostru. Și 
am aflat următoarele :

— Săptămîna aceasta am ținut două 
ședințe de antrenament în sală, de in
tensitate mai redusă. Am urmărit o 
pregătire fizică multilaterală, dar și 
dezvoltarea îndemînării tehnice. In a- 
cest scop, am introdus în program 
multe exerciții cu balonul. Ocazia a 
fost bună și pentru a face corectări cu 
caracter tehnic. Dintre jucători au 
lipsit Voinescu, Zavoda II, Jenei, 
Raksi, Tătaru și Constantin (acesta 
din urmă a suferit o operație). La 
începutul săptămînii viitoare jucătorii 
vor pleca în concedii.

★
_ Mare animație este, la antrenamente, 

și la Dinamo și Ia Progresul. In gene
ral, scopul este același.

— Folosim această perioadă post- 
competițională, ne spunea antrenorul 
Traian lonescu (Dinamo), pentru a 
menține jucătorii într-o activitate orga
nizată și continuă, și — mai ales — 
pentru a face diferite corectări. Sînt ju
cători cu care urmărim dezvoltarea 
părții superioase a corpului (Varga, 
Semenescu), iar alții care trebuie să-și 
îmbunătățească tehnica individuală. 
Antrenamentele au loc pe teren și 
vor continua și săptămîna viitoare, 
apoi vom lua un scurt concediu.

Despre Progresul ne-a informat — 
în lipsa lui A. Botescu — C. Drăgușin, 
antrenorul echipei de juniori:

— Ședințele au continuat cu regu
laritate, cu participarea tuturor jucă
torilor, afară de Mîndru, Dinulescu, 
Soare, Caricaș, Smărăndescu l și II și 
Știrbei. Joi echipa a jucat la două 
porți cu juniorii, vineri a început vi
zita medicală, care va continua sîm- 
bătă. Antrenamentele vor continua pînă 
la 28 decembrie, scăzînd progresiv în 
intensitate. Ele vor fi reluate, de data 
aceasta în vederea returului, la 5 ia
nuarie. .

★

De altfel, activitatea propriu-zisă de 
pregătire a echipelor va începe în ju
rul datei de 5 ianuarie. Pînă atunci, 
comentariile pasionaților fotbalului vor 
încerca să suplinească lipsa meciuri
lor...

La Cluj a început „Cupa Știința1'
Știința Cluj a cîștigat „Cupa ARLUS“

Sărbătoare sportivă la Cluj... Cele cinci echipe studențești de fotbal din 
categoriile A și B se întrec în competiția dotată cu „Cupa Știința", organi
zată cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la înființarea primei formații de 
fotbal a studenților clujeni.

N JURUL BALONULUJ
Consiliul orășenesc U.C F.S. Bu- 
ti va organiza — prin comisia 
3 de fotbal — un curs de arbitri 
ma ianuarie. Condițiile de admi
și informații în legătură cu a- 
curs se primesc la sediul U.C.F.Ș.
București de la Stadionul Tine- 

ii, în zilele de marți și joi între
ÎS—20
Ieri a început ia Paris ședința

'•A. (Uniunea Europeană de
il). Lucrările continuă astăzi,
se va întruni comisia de juniori 
va proceda la tragerea la sorți
ipelor Turneului Internațional de 
"i ediția 1960 (în Austria). Fe
ia. noastră este reprezentată de 

’ul său general tov. I. Stoian.

CLUJ 11 (prin telefon). — Activi
tatea fotbalistică continuă. Iubitorii 
acestui sport au o săpiămînă bogată 
in meciuri amicale, la care iau parte 
cîteva echipe bune din categoria A și
B.

Marți s-a disputat finala „Cupei 
ARLUS", in cadrul căreia Știința 
Cluj a dispus cu 5—1 (0—0) de
C. F.R. Cluj. Punctele au fost marcate 
de Ivansuc (2), Marcu, Constantin 
și Petru Emil, respectiv Dezso.

.Miercuri a început o nouă compe
tiție : „Cupa Știința", organizată cu 
ocazia împlinirii a 40 de . ani de la 
înființarea primei echipe studențești 
de fotbal în orașul Cluj. In primul 
meci, la care au asistat 4000 de spec
tatori, s-au întîlnit C.S.M.S. Iași și 
Știința Craiova. Rezultat final: 4—2 
(3—0) pentru ieșeni. Meci de bună 
calitate. In prima repriză C.S.M.S. a 
jucat foarte bine, a dominat și a în
scris prin Voica (2) și Unguroiu. 
După pauză a dominat Știința, care a 
marcat prin O nea (din 11 m) și De

O echipă tînără, de viitor

dintre ce'e mai tinere echipe fe- 
; de volei care activează în câin
ii categoriei A este Progresul 
mînt-Tîrgovișfe.
gînd barajul de la Constanța, 
ia tîrgovișteană a promovat în 
categorie a țării, unde a reușit 
comporte destul de bine, dacă 
seama de lipsa de experiență a 
relor ce o compun.
actualul campionat, Progresul 
iște ocupă locul 10 din 12 echipe, 
d pînă acum două victorii, 
ndoială că participarea la în

trecerile categoriei A, alături de echipe 
care numără în rîndurile lor numeroase 
maestre ale sportului și componente ale 
lotului republican, înseamnă pentru ju
cătoarele din Tîrgoviște un prilej de 
a-și îmbogăți experiența, de a-și per
fecționa jocul.

Dintre jucătoare s-au remarcat: E- 
lena Grigoriu, Mihaela Bărbulescu, 
Magdalena Duțu.

In fotografie : echipa Progresul Tîr
goviște, avînd în mijloc pe antrenorul 
ei, dr. Eugen Slrăjescu.

Se înmlnează premiile echipei Știința București, campioană la gimnastică 
pe anul 1959

Foto: B. Ciobanu

In probele feminine, 
se afirma elementele tinere

liu și a fost la un pas de egalare, dar 
a ratat o mare ocazie în min. 89. In 
schimb, C.S.M.S. a marcat în nun. 
90 prin Cojocaru,

Printre spectatorii întîlnirilor pentru 
„Cupa Știința" se numără, de bună 
seamă, și foști jucători sau susținători 
ai echipei ce lila ființă cu 40 de ani 
în urmă. Prilej de amintiri, dar și de 
elocvente comparații. E lung drumul 
de la condițiile mizere de odinioară, 
cînd sportul era un adevărat „lux" 
pentru studenți, la situația de astăzi, 
cînd căile măiestriei sportive sînt larg 
deschise tuturor studenților. Catedre 
speciale ale institutelor și universită
ților se ocupă de pregătirea fizică a 
viitorilor profesori, medici, ingineri.’ 
La Cluj, mai bine de jumătate din nu
mărul total al studenților sînt angre
nați într-o activitate sportivă continuă. 
Sărbătoarea sportivă studențească de 
la Cluj- depășește, așadar, semnificația 
unei simple manifestări jubiliare. Ea 
devine un prilej de manifestare a re
cunoștinței studenților pentru minuna
tele condiții de viață și de studiu ce 
le sînt asigurate prin grija părintească 
a partidului și guvernului.

★
Vineri s-au disputat semifinalele 

competiției. în prezența a peste 6000 
de spectatori :

ȘTIINȚA CLUJ — C.S.M.S. IAȘI 
1—0 (0—0). Unicul punct a fost în
scris de Maleianu în min. 55. Oas
peții au atacat mai mult în prima re
priză, gazdele în a doua-

ȘTIINȚA TIMISOARA — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 2—6 (1—0). Bucurește- 
nii au jucat joarte bine înainte de 
pauză, cînd au și ratat prin Dridea 
și Balint. Timișorenii au corespuns 
numai în repriza a doua. Au marcat: 
Lereter (min. 36) șt Mano’.ache 
(min. 86).

Finala are loc duminică: Știința 
Cluj — Știinta Timisoara.

RADU FISCH, 
corespondent

Astă-seară se închide în întreaga 
țară concursul Pronosport nr. 50.

Anul trecut concursul nr.' 50 a adus 
premii din cele mai frumoase. In frun
tea premiaților de atunci s-a situat dr. 
Viorica Constantinescu din București, 
care depunînd un buletin colectiv a ob
ținut premii în valoare de 98.336 lei.

Iată pronosticul pe care dr. Viorica
Constantinescu l-a 
cursul din această

I.
II.

II).
IV.
V.

VI. 
VII. 

VIII.
IX,

X.
XI. 

XII.

i dat pentru con- 
săptămînă.

1
1, X
1
X
X, 2
1, X
1, 2

1
X, 2

1
X
1, X

Actuala ediție a campionatului femi
nin a fost cîștigată, pe merit, de Știința 
București. Echipa studențească, în ma
joritate formată din gimnaste care fac 
parte din lotul republican (în afară 
de Viorica Kelemen, care a dovedit că 
își merită locul în cea mai bună for
mație a țării) s-a prezentat la startul 
întrecerii cea mai bine pregătită din 
toate punctele de vedere.

In lupta pentru titlu, Știința nu a 
avut adversare „periculoase". N-a avut 
încă, dar... va avea curînd. Și aceasta 
deoarece în campionatul actual am 
văzut multe elemente tinere, cu un real 
talent care, muncind mai departe eu 
sîrguință, se vor afirma nu peste mult 
timp printre fruntașele acestei disci
pline sportive.

In primul rînd, subliniem frumoasa 
performanță a echipei dinamoviste, 
care s-a prezentat la finala campio
natului — în afara consacratelor Emi
lia Liță și Anica Kocsis — cu gim
naste tinere, ca Ana Mârgineanu, 
Elena Niță, Constanța Marinescu. Iar 
laudele la adresa tinerei formalii 
Olimpia Or. Stalin sînt, poate, și mal 
mari decît cele pentru echipa dinamo- 
vistă. Pe lîngă Emilia Scorțea, gim
nastele Viorica Edroiu, Nicoleta Ba- 
beș, Tania Mayer au avut o contri
buție importantă la realizarea perfor
manței de a se clasa pe locul III. Și 
echipa Voința Cluj a lost formată în 
majoritate din gimnaste tinere, talen
tate, din rîndurile cărora s-au remar
cat în special surorile Nagy. Deci, ca 
cea mai importantă constatare după 
campionat, putem afirma că . în gim
nastica feminină avem multe cadre de 
rezervă, cu perspectivă.

Actualul campionat a scos din nou 
în evidență faptul, de altfel binecunos
cut, că în secțiile unde există preocu
pare pentru creșterea elementelor ti
nere, rezultatele nu întîrzie să se arate. 
Și pentru a sublinia această afirmație, 
dăm și un exemplu negativ în acest 
sens : echipa Constructorul București 
s-a prezentat la campionat slab pre
gătită, sub așteptări. Cauzele acestor 
fapte nu trebuie căutate numai în de
ficiențe tehnice, în pregătire. Principa
lul motiv pentru care Constructorul

nu-și mai poate menține locui fruntaș 
în ierarhia echipelor feminine din țara 
noastră este faptul că antrenorul Mar
cel Duncăn nu se ocupă de reîmpros
pătarea formației. Rezultatele s-au vă-' 
zut la concurs...

Analizînd mai departe comportarea, 
gimnastelor noastre în finala campio
natului, vom prezenta, pe scurt, cîteva* 
aspecte generale ale pregătirii tehnice I 
a concurentelor. Am constatat că exer
cițiile impuse la categoriile superioare 
și în special cele „olimpice" mai au 
destule deficiențe în ceea ce privește 
continuitatea și stilizarea lor la toate 
aparatele, iar la sol sincronizarea miș
cărilor cu muzica mai lasă de dorit.- 
La gimnastele de categoria 1 se ob
servă o insuficientă preocupare pentru 
însușirea corectă a exercițiilor la inele 
și în mod deosebit a exercițiilor cu 
obiecte. De fapt, ultimele constituie 
„punctul nevralgic" al pregătirii, cu 
toate că ar trebui să stea la baza în
sușirii elementelor de gimnastică ar
tistică. In acest domeniu mai sînt 
multe de făcut. Pe lîngă cele arătate 
mai sus, gimnastele noastre trebuie sa 
pună un accent mai mare în alcătuirea 
exercițiilor liber alese, pe originalitate, 
pe dinamismul elementelor și al legă
turilor între ele.
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Locațiune de bilete
întreprinderea de exploatare a ba* . 

zelor sportive comunică :
Biletele pentru jocul de baschet r 

C.C.A.—P.A.O.K. Salonic, ce va avea 1 
loc în sala Floreasca duminică 131 
decembrie 1959, orele 19,30, s-au pus 
în vînzare la agențiile Pronosport din 
Calea Victoriei nr. 9 și C.C.A., iar 
în ziua jocului se vor pune în vîr- 
zare și la casele sălii Floreasca.

Permisele valabile la acest joc sînt 
următoarele : roșii și albastre în pe!?, 
verzi dermatin la masa presei în li
mita locurilor repartizate pentru . sala 
Floreasca, sînt necesare delegații. 
Albastre dermatin și gris dermatin cu 
ștampila Baschet, vizate la zi.

Respectarea numerotării locurilor 
este obligatorie. ,

PREMIILE CONCURSULUI PRONO-
EXPRES DIN 9 DEC.

In urma trierii și omologării varian
telor depuse la concursul special Pro- 
noexpres din 9 decembrie ati fost sta
bilite următoarele premii în bani.

Categoria a IlI-a: 10 variante a
13.747 leî fiecare.

Categoria a lV-a: 57 variante a
2.411 lei fiecare.

Categoria a V-a: 435 variante a 
526 lei fiecare.

Categoria a Vl-a: 1.591 variante a 
144 lei fiecare,

Categoria a Vil-a: 8.398 variante a- 
27 lei fiecare.

Fondul de premii: 962.302 lei.

PROGRAMUL CONCURSULUI SPE CIAL PRONOSPORT DIN 20 DE
CEMBRIE

L R. P. Romînă — R. Cehoslovacă (handbal feminin)
II. R.F. Germană — R.P.F. Jugoslavia (fotbal internațional'
III. Milan — Sampdoria (caanp. italian)
VI. Fiorentina — Padova (camp, italian)
V. Napoli —- Bari (camp, italian)
VI. Roma — Botogna (camp. italian)
VII. Genoa — Alessandria (camp, italian)
VIII. Monaco — Nîmes (cam. francez)
IX Stade Francais — Nice (camp, francez)
X Limoges — Toulon (camp, francez)
XI. Lyon — Toulouse (camp, francez)
XII. Le Havre — Racing Paris (camp, francez)

Rubiică redactată de 1. S. Lolo- r luiiosporț



RTK.ETI5ÎM
Atletismul feminin mondial în anul preolimpic 1959 (I)

Cele mai bune alergătoare de viteză
Mai puțin de nouă luni ne mai 

despart de începerea celui mai impor
tant eveniment sportiv internațional: 
cea de a XVII-a ediție a Jocurilor 
Olimpice de vară.

Intre ce’e 18 sporturi care figurează 
pe programul competițiilor olimpice 
de la Roma, atletismul ocupă — fără 
nici un fel de discuție — primul loc.

Roade'e activității laborioase desfă
șurate de atleți în ultimul timp și în 
special în acest an preolimpic, pot 
fi observate cu destulă ușurință din 
listele celor mai buni performeri mon-

11 i.
Incepînd de astăzi vom publica lis

tele celor mai bune atlete ale lumii 
în anul 1959, după care vom prezenta 
— în continuare — rezultatele băr
baților.

tabelele retrospective cuprind în 
afara performanțelor din acest an și 
rezultatele a.lleților respectivi din anii 
1958 și 1957.

La sîîrșitul fiecărei liste de perfor
mante sm prezentat și un tabel al 
rezultate'or cele mai bune obținute 
în u'timii ani. In mod special, am 
notat și rezultatele anului preolimpic 
1955 pentru a putea ilustra creșterea 
impresionantă a nivelului atletismu
lui.

100 METRI

RECORDUL OLIMPIC : 11,4 lac Betty 
Cuthbert (Australia) Melbourne 1956

200 METRI
RECORDUL OLIMPIC : 23, 4 sec. Mar

jorie Jackson (Austrialia) Helsinki 1952 
și Betty Cuthbert (Australia) Melbourne 
1956
23,4* (23,5* - 23,7*) Betty Cuthbert

(Australia)
23,4 (2M - N ) Lucinda Williams 

(S.U.A.)
23,6 (23,9 -24,5*) Isabel Daniels (S.U.A.)
23,6 (24,0 - 23,9) Gisela Birkemeyer 

(R.D.G.)
23,7 (23,7 - 23,8 ) Maria Itkina 

(U.R.S.S.)
23,8* (24,2 - 23,9*) Nancy Boyle (Aus-

I Ml
De vorbă cu arbitrul italian de pol 

Andrea Costa

11,1 (11,7-11,6) Calina Popova (U.R.S.S.)
11,5 (11,7—11,7) Gisela Bukemeye/ (R.D.G.)
11,5 (11,5-11,6) Maria Itkina (UJ.S.S.)
11,5 (11,7—11,6) Nona Poliakova (U.R.S.S.)
11.5 (11,5—11,7) Giuseppina Leone (Italia)
11.6 ( ? —10,9*) Robyn Scott (Australia)
11,6 (11.8-11.9) Anni Biechl (R.F.G.)
11,6 (11,3-11,5) Vera Kr epkina (U.R.S.S.)
11,6 (12.1-12,3) Vivi Mai*kusen (Danemarca)
11.6 (11,9- ? ) Cian Tii-min (R.P. Chineză)
11.7 ( ? — ? .) Larisa KoJeșova (U.li.S.SL) 
11,7 ( ? -J0,9*) Barbara Jones (S.U.A.)
11,7 ( ? - ? ) zlnfonina Agafonova 

(U.R.S.S.)
11,7 (11.9—12,0) Zinaida Cistiakova 

(U.R.S.S.)
11,7 (11,7-12,0) Joke Bijleveld (Olanda)
11,7 (11,8—11,9) Valentina Maslovskaia 

(U.R.S.S.)
J 1,7 (11,7-11,8) -Barbel Mayer (R.D.G.)
11,7 ( ? - ? ) Svetlana Vetrova (U.R.S.S.) 
11,7 ( ? —11,9) Galina Alexeeva (U.R.S.S.) 
11,7 ( ? — ? » Ziba Alexorova (U.R.S.S.) 
11,7 ( ? — ? ) Ludmila Neciaeva (U.R.S.S.) 
11,7 (11,7—11,8) Olga Bulatova (U.R.S.S.)

tralia)

(U.K.S.S.)
*) performanța realizată într-o cursă

23,8 (24,4 - 24,5 ) Giuseppina Leone 
(Ita ia)

23,9 (24,2 -24,1 ) Gali ia Popova
CU.n.S.S.)

23^9* (24,6 - 24,4*) Mo’lie Hiscox (M.
Brit.)

23,9 (24,8 — N ) Brujhilde Hendrix 
(R.D.G.)

24,0 (24,5 — N ) Valentina Maslovskaia
(U.R.S.S.)

24,0 (24,7 — .? ) Nina Poliakova 
cu.n.s.s.)

24,0* (24,8* — 2 ) Dorothy Hyman

*) performantă realizată într-o cursă
re 100 yarzi (91.44 m).

2955 1956 1957 1958 1959
11,3 sec 1 0 0 1 0
11,4 sec 0 2 0 0 1
11,5 sec 2 7 1 3 4
11,6 sec 2 12 5 5 5
11,7 sec 4 7 7 16 12

9 28 13 25 22

Media rezultatelor celor mal bune 10
atlete din .

lume Europa
1955 11,61 11,69
1956 11,49 11.52
1957 11,63 11,63
1958 11,55 11,56
1959 11,54 11,56

(M. Brit.)
24,1 ( N - N ) Jutta Heine (R.F.G.)
24,1 ( ? — 24,8 ) Olga Bulatova

(U.R.S.S.)
24.1 ( ? — 24,6 ,) Galina Alexeeva

(U.R.S.S.)
*4,2 (23,9 —24,5 ) Vera Krepkina

(U.R.S.S.)
24.2 ( 2 — 2 ) Nina Bar likova

(U.R.S.S.)
24,2 (24,4 - 21,5 ) Celina Jesionowska 

(Polonia)
24,2 (23,9 - 24,1 ) Barbara Janiszewska 

(Polonia)
24,3* (23,9* - 2 ) Kay Johnson

(Australia)
24,4 (24,8 — N ) Antonia Munkasi

(Ungaria)
24.4 (24,3 — 24,5 ) Barbel Mayer

(R.D.G.)
21.4 ( ? - ? ) Antonina Agafonova

(U.R.S.S.)
24.4 ( 2 — 25,0 ) Ludmila Ignatieva

(U.R.S.S.)
24,4 ( ? — ? ) Svetlana Vetrova

(U.R.S.S.)

AZI
■N CAPITALA

NATAȚIE — Bazinul Floreasca, de la 
ora 19,30 : .Concurs pentru categoria a 
II-a de clasificare. Școala sportivă de 
elevi—Voința („Cupa de iarnă", polo ju
ni ori).

VOLEI : Sala -Floreasca, de la ora 17 : 
Dinamo-C.C.A. (m), Cetatea Bucur—Ra
pid (m).

HOCHEI - Patinoarul „23 August", ora

IGOEJWOSGUIffllE
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SPORTUL POPULAR

17 : C.C.A.—Avîntul Miercurea Ciuc, ora 
19 : Voința Miercurea Ciuc-Știința Cluj 
(Cupa UCECOM).

LUPTE — Sala Dinamo, de la ora 9,30: 
elapa finală a campionatului republican 
de lupte clasice.

MIINE
ÎN CAPITALA

NATAȚIE — Bazinul Floreasca, de la 
ora 10 : Concurs pentru categoria a Il-a 
de clasificare (Clubul sportiv școlar — 
Cetatea Bucur ; Recolta — Școala spor
tivă U.C.F.S ; Constructorul—E namo, 
„Cupa de iarnă", polo juniori).

VOLEI — Sala Floreasca, de la ora 8,30: 
Progresul-Știința Cluj (f), C.P.B.-Some- 
șul Cluj (f.), Metalul M.I.G.-știința Ti
mișoara (f), Dinamo-Voința Orașul Sta
lin (f))

BASCHET - Sala Dinamo, de la ora 
9 : Voința-Rapid (f), I.C.F.-Știința Cluj 
(f), Dinamo—Rapid (m). Sala Floreasca, 
de la ora 15 : Constructorul-Progresul 
(ț), Metalul M.I.G.-știința Timișoara 
im), Știința București-Voința Orașul 
Stalin (I). Ora 19,30 : C.C.A.-P.A.O.K.
Salonic, în cadrul „Cupei campionilor 
europeni".
.HOCHEI — Patinoarul „23 August" de 

la ora 17 : întreceri din cadrul „Cupei 
UCECOM" (învinșii din prima zi între 
ei și învingătorii între ei)

LUP21E - Sala Dinamo, de la ora 14 • 
etapa finală a campionatului republican 
de lupte (Clasice

ÎN ȚARA
VOLEI — CLUJ : Știința—Politehnica O- 

■rașul Stalin, TIMISOARA : Știința-ȘU- 
ința Galați, PETROȘANI : Utilajul-Con- 
structorul București, ORAȘUL STALIN > 
Traclorul-Victoria București (masculin), 
1’WIIMCI : Progresul Tîrgovișțe—Rapid 
■București, SIBIU : Voința-Petsrolul Con
stanța (feminin).

BASCHET - IAȘI : Voința—Știința 
Cluj, ORADEA : Djiiamo—f t'v'.ța Bucu- 
•reti oPASUL .Șl ALIN : Steagul roșu- 
rrogresul București (masculin), ORA
DEA : C.S.O.-Voința Tg. Mureș, TIMI
ȘOARA : ;Ean?!jI-C. S. Tg. Mures (fe
minin)).

BOX - ORADEA ȘI ORAȘUL STALIN: 
semifinalele Cupei „30 Decembrie

*) performanță realizată într-o cursă 
pe 220 yarzi (201,17 m) — s-au scăzut
0,2 sec. !

N) nu a participat.
1955 1956 1957 1958 1959

23,4 sec 0 2 0 1 2
23 5 sec 0 2* 1 0
23,6 sec 0 0 0 0 2 r
23,7 sec 2 12 8 1
23,8 sec 13 1 1 2
23,9 sec 0 0 2 6 3
24,0 see 2 4 3 5 3

5 12 8 16 13
Media rezultatelor celor mai bune 10

atlete din :
lume Europa

1955 24,00 24,03
1956 23,67 23,85
1957 23,92 24,10
1958 23,76 23,90
1953 23,70 23,81

400 METRI
(Această probă nu figurează 

în programul Jocurilor Olimpice)

Start într-o cursă de 100 m pe stadio
nul Dinamo din Moscova. Prima din 

dreapta: Galina Popova

53,4 (53,6 - 53,6) Maria Itkina
(U.R.S.S.)

54,0* (55,2* 55,6*) Mollie Hiscox (M.
Britanie)

54,3* (544* •* N ) Betty Cuthbert (Aus
tralia)

54,6 (54,6 55,3 ) Ecaterina Parliuk 
(U.R.S.S.)

54,6 (56,0 55,3 ) Tatiana Avramova 
(U.R.S.S.)

54,S* (564* 56,5*) Mărise Chamberlain
(N. Zeelandă.)

55,1 <55,7 — N ) Barbel Mayer (R.D.G.)
55,1* < ? 2 ) Joyce Jordan (M. 

Brit.)
554 (55,2 56,8 ) Zinaida Kotova 

(U.R.S.S.)
55,2 (56,8 2 ) Valentina Sciurkina

(U.R.S.S.)
55,2 (56,3 ~~ 54,4 ) Albina Homutova

(U.R.S.S.)
55,2 (564 56,7 ) Valentina Agafonova 

(U.R.S.S.)
55,3 (55,2 N ) Ludmila Lîsenko-

Șevțova (U.R.S.S.)
55,3 ( ? 2 ) Sin Kim-ian (R.P.D. 

Coreeană)
55,5 (55,7 56,2 ) Vera Mihanova 

(U.R.S.S.)
55,6 (56,3 - 56,4 ) Klavdla Kadințeva

pe 440 yarzi (402,34 m) — s-au scăzut 0,3 
sec. !

1956 1957 1958 1959
sub 54,0 sec 0 1 1 2
14,1 - 54,5 0 1 1 1

51,6 - 55,0 0 2 1 3
55,1 - 55,5 2 5 6 9

2 9 9 15
Media rezultatelor celor mai bune 10

atlete din :
lume Europa

1956 55,70 55,70
1957 55,92 55,02
1958 55,05 55,68
1S59 54,62 54.75

ROMEO VILARA

Arbitrul italian de polo Andrea Costa a cutreierat în lung și 1 
Europa. La invitația federației noastre de natație, el a venit și în 
noastră, pentru a conduce mai multe întîinirî internaționale. Am f 
prilejul pentru a-1 ruga să ne răspundă la cîteva întrebări.

— Știți, desigur, că după Mel
bourne, mai multe „voci" din 
CI.O. s-au ridicat împotriva jo
cului de polo, vrind să-l suprime 
din programul J.O. Potrivit ca
lei rațiuni ?

— S-a obiectat la început că poto
ul este un sport prea... brutal. Au 
existat, ce-i drept, jocuri desfășurate 
dincolo de limitele permise de regu
lament, dar acestea nu pot da naș
tere la.. generalizări. Părerea mea, 
ca și a altora, este că in cadrul 
C.I.O. a existat, fără nici un temei, 
un curent împotriva sporturilor de 
echipă.

— Există, totuși, multe cusu
ruri — și . dv. le cunoașteți mai 
bine — atît în materie de ar
bitraj cît și de regulament, care 
favorizează jocul dur.

— Este foarte adevărat. Din ne
fericire, la ora actuală, sînt două 
maniere, cu iotul opuse de a con
duce o partidă de polo: una de in
terpretare mai „strinsă" și o alta de 
interpretare mai ,largă", care lasă 
jocul dur mai liber și, deci, mai pu
țin controlabil. Această a doua ma
nieră poartă în ea, după părerea mea, 
gemenele . jocului dur. In ceea ce 
privește regulamentul, cred că-i mai 
slut necesare unele modificări: mă 
refer, de pildă, la „împingerea" res
tricțiilor actuale pentru zona de 2 m 
la... 4 m, ceea ce ar face ca multe 
echipe să renunțe la jocul static mai 
economic, in acțiunile ofensive. Noi 
arbitrii am saluta-o cu satisfacție, 
deoarece am fi scutiți de aprecieri... 
aproximative in „duelurile" atît de 
dese, dintre centrul fix și apă'ători. 
S-a experimentat, nu de mult, arbi
trajul in doi, ca la baschet, cu re
zultate deosebite. Jucătorii au renun
țai la multe infracțiuni, iar jocul a 
avut, din această cauză, o desfășu
rare mai clară. Ar trebui, de ase
menea, să se admită și la polo ju
cătorul de rezervă. Și, în legătură cu 
aceasta, mărirea duratei de joc. 
Odată admise aceste propuneri, jocul 
de polo ar cîștiga in dinamism și 
spectacol, avind jucători odihniți, ca

pabili să mențină același rit, 
toată durata partidei.

— Nu de mult, președinte 
gii Europene de natație, 
Rajki, ne spunea că și i 
a propus modificări rădică’ 
că întîmpină unele obiecții 
partea F.I.N.A....

— Este adevărat- In biroul a 
ducere al acestui for sini mulți 
acționează după concepții con
toare. Cu timpul insă șperătr 
„scoatem la capăt".

— Ce ne puteți spune < 
valoarea partidelor arbitrat 
București ?

— Ele au atins un nivel i 
și in general nu mi-au dai m: 
furcă.

— Ați văzut anul aces 
cei mai valoroși jucători dc 
din țara noastră în două c 
la Moscova și acum la 
rești. Cum apreciați, deci, 
rea jocului de polo din 
nia ?

— Surpriza, bineînțeles, am i 
prima dată la Moscova, cînd 
nia a reușit joc egal cu cam/ 
olimpică (n.n. Ungaria), l.a 
rești am avut... confirmarea fr 
selor posibilități ale jucătorilo 
mini. Le lipsește insă experienț 
cesară partidelor „de mare ca 
și aceasta nu poate veni dec 
timpul-

— O ultimă întrebare 
pronostic pentru... Roma.

— Cu plăcere. Cred că locul 
fi disputat de reprezentativele 
riei și U.R.S.S. Nu este, inși 
dusă o surpriză din partea Iu 
viei, Italiei, Romlniei sau Gem

— „Molto grazia"... 1 
mese...

— Scuzați-mă, dar n-am ter 
Vreau să mai spun că in ce 
zile petrecute în frumoasa dv. 
am găsit gentileță și dovezi de 
și prietenie care-mi vor râmi 
albumul frumoaselor amintiri d 
ceastă perioadă sportivă.

G. NlCOLAEf

Popă ântalsaggea Btacwgești-B wdapss

g Saltul... săritorilor |
Pentru cei prezenți la recenta întîl- 

nire de înot, polo și sărituri dintre re
prezentativele Bucureștiuîui și Buda
pestei, dubla victorie realizată de să
ritorii și săritoarele noastre de la tram
bulină în întrecerea cu reprezentanții 
unei țări cu o frumoasă tradiție în a- 
ceastă specialitate a însemnat o vie 
satisfacție.

Să nu uităm că Ujvary, Marton și 
Iren Zsagot au adus țării lor un va
loros titlu european și locuri fruntașe 
la ultimele campionate europene, iar 
Gerlach, Konkoly sau Klara Balla-Ba- 
llane — învinșii reprezentanților noș
tri Avram Rotman, Emilia Lupa și 
Elena Gheorghe în această întîlnire — 
au .avut comportări remarcabile în 
multe întilnirj internaționale din acest 
sezon.

Două victorii în probe care — este 
adevărat — șansele noastre erau 
minime: iată — deci — noi perfor
manțe care nu pot decît să ne bucure 
și în același timp să ne încredințeze 
că, în sfîrșit, echipele reprezentative 
ale natației noastre au reușit să acopere 
„un gol" care ne-a privat de puncte 
prețioase în ultimele noastre întîlniri 
internaționale. Și, într-adevăr, atît cei 
doi cîștigători—A. Rotman și Emilia 
Lupu —- cît și debutanta Elena Gheor
ghe a cărei remarcabilă comportare (a

ocupat locul II) a făcut să 
treacă aproape neobserva
tă absența campioanei 
noastre Viorica Ke'.emen, 
s-au dovedit în accentuat 
progres față de ultimele 
lor evoluții.

Săritorii și săritoarele 
noastre au demonstrat o 
bună pregătire — în spe
cial la exercițiile impuse 
— și o remarcabilă putere 
de concentrare în concurs.

Cu toate acestea, evolu
ția săritorilor și săritoa
relor noastre mai lasă 
încă deschisă o problemă: 
aceea a săriturilor liber 
alese, care de cele mai 
multe ori pot fi decisive 
într-un concurs. Lipsa din 
program a săriturilor cu 
un coeficient mare (peste 
2,00) iese și mai bjne în 
evidență dacă consultăm 
tabelul alăturat care indi
că suma coeficienților ce
lor 6 sărituri executate a-

de sportivii noștri, cît 
de cei maghiari.

București : Rotman 11,3 ; Condovici 
10,5 ; E. Lupu 9.6 ; E. Gheorghe 8,6.

Budapesta : Konkoly 12,2 ; Gerlach 
11.4; K. Balla-Baliane 10,1; T. Szabo 
9.6.
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Emilia Lupu, executind o săritură, contra trahil
Motivul ? Din lipsa unei pr 

corespunzătoare, atît săritorii 
săritoarele noastre nu încearcă s 
cute săriturile „grupate" sau 
care au cel mai mare coeficiei

MIINE

Mîlne duminică 13 decembrie, la ora 
10, se organizează o reuniune pe hipo
dromul Băneasa-Trap.

Ca și la precedentele reuniuni, progra
mul se caracterizează .prin marele nu
măr de concurențl. In 7 alergări vor 
fi aliniați 70 de concurenți. Figurează 
o alergare cu 12 concurențl, două cu 
cite 11 și una cu 10.

O altă caracteristică o formează justa 
echilibrare a șanselor doncurenților.

In perspectivă întreceri spectacu
loase. cu sosiri strinse șl probabil cote 
mari. Cu titlul de curiozitate mențio
năm că la reuniunea din ziua de 
miercuri 9 decembrie la ordinea triplă 
s-a piAlit cota 3iei pentru 1 leu.
„ J£lQCi£«iete giergațj glut j Premiul

Flaut : Pamfil 1700 (Avram), Cuta 1720 
(Moldovan), Hamefal 1720 (Tanase), 
Zvon II (Ciobanu), Tic 1740 (Szabo), 
Hermina 1740 (Mihăilescu), Olteț (Crai
nic), Simfonist 17C0 (Ichim).

Premiul Frunziș : Tămiios 1700 (Oa- 
nă), Hopușor 1720 (Moldovan), Hermes 
1720 (Mihăilescu), Berna 1720 (Țănase), 
Evantai 1720 (Niculae Gh.), Sena 1720 
(Ichim), Demon 1710 (Szabo A.), Chlos- 
tec 1740 (Bonțoi V.), Caliban II (Barao- 
nici).

Un deosebit interes prezintă de ase
menea premiul Glia, în care concurează 
6 cai de doi ani alături de 5 cai de 
trei ani. Printre caii de doi ani se află 
cîteva exemplare de nădejde, ca Pilic, 
Eviva, Energia,

atunci cînd totuși o lac, sâritur 
sînt lipsite de siguranță și p 
Ba mai mult chiar. Sînt și unele s 
„întinse" cum sînt cele contra 
bulinei (Rotman, Gheorghe) sa 
cu „șurub" (Lupu, Condovici' 
sînt de multe ori executate def

Cu alte cuvinte, iată capit.du 
pra căruia specialiștii noștri 
să-și îndrepte cea mai mare : 
pentru ca într-un viitor cît mai 
piat săritorii noștri să poată aju 
valoarea pe care calitățile lor 
tind.

ADRIAN YA5L1



Programul J. 0. de iarnă de la Squaw Valley Ieri, meci international de volei ia Cluj

mara Rîlova pe patinoarul de la
Alma-Ata

La Olimpiada de Iarnă de la Squaw 
Valley, care va începe la 18 februarie 
1960, vor participa sportivi și sportive 
din 30 de țâri ale lumii, printre care : 
U.R.S.S., R. Cehoslovacă, R. P. țJriga- 
ră, R. P. Polonă, R. P. Bulgaria, Fran
ța, Italia. Germania (echipă unită), 
Suedia, Elveția, Norvegia, Finlanda, 
S.U.A., Canada, Japonia, Anglia și al
tele. 22 de țări s-au înscris la compe
tițiile de schi alpin și nordic, iar 17 
țări în probele de patinaj viteză (mas
culin). In turneul olimpic de hochei, 
care contează totodată pentru campio
natul mondial și european, se vor în
trece echipele U.R.S.S., campioană o- 
limpică, Canadei, campioană mondială, 
R. Cehoslovace, Suediei, S.U.A., Fin
landei, Australiei, Japoniei și Germa
niei. In programul jocurilor figurează și 
proba de biatlon la care s-au înscris 
9 țări: U.R.S.S., Finlanda, Franța, Ger
mania, Anglia, R. P. Ungară, Norvegia, 
Suedia și S.U.A.

Iată acum programul complet al 
Iimpiadei de la Squaw Valley. 18 
brttarie : festivitatea de deschidere

o- 
fe-

Ș«

primele jocuri din cadrul competiției de 
hochei pe gheață; 19 februarie: schi 
(coborîre masculin și proba de 30 km). 
Patinaj artistic și hochei pe gheață. 20 
februarie : schi (coborîre femei și fond 
10 km feminin). Patinaj artistic femi
nin (impuse) și patinaj viteză (500 m 
femei), Hochei. 21 februarie: schi 
(slalom uriaș, biatlon și sărituri pen
tru combinații), patinaj artistic feminin, 
patinaj viteză (1500 m femei). Hochei. 
22 februarie : schi (fond 15 km pentru 
combinată). Patinaj artistic femei (im
puse), patinaj viteză (1000 m femei). 
Hochei. 23 februarie : schi (slalom uriaș 
femei, fond 15 km), patinaj viteză 
(3000 m femei), patinaj artistic femei 
(libere). Hochei. 21 februarie : schi 
(slalom special băieți), patinaj artistic 
masculin (impuse), patinaj viteză (500 
m masculin). Hochei. 25 februarie: 
schi (ștafeta 4x10 km), patinaj artistic 
masculin (impuse), patinaj viteză 
(5000 m masculin). Hochei. 26 februa
rie : schi (slalom special femei, ștafeta 
3x5 km), patinaj viteză (1500 m mascu
lin), patinaj artistic masculin (libere). 
Hochei. 27 februarie : schi (50 km), pa
tinaj viteză (10.000 m). Hochei. 28 fe
bruarie : schi (sărituri speciale de la 
trambulină). Ceremonia de închidere. 
(Agerpres).

Bratislava—Cluj 3-2
CLUJ 10 (prin telefon). Azi dimi

neață a sosit în localitate, iar seara a 
și jucat echipa masculină de volei a 
orașului Bratislava. Oaspeții au primit 
replica selecționatei Clujului. DupA 
un joc foarte interesant, prin evolu
ția scorului mai ales, echipa orașu
lui Bratislava a cîștigat cu 3—2 (13— 
15, 8—15. 15—3, 15—12, 15—10). Clu
jenii au jucat excepțional în primele 
două seturi și au lăsat impresia că 
vor cîștiga partida. Dar au intrat în-

crezuți în
dut net. In ciuda efortului depus in 
seturile următoare, ei nu au putut re* 
face terenul și oaspeții, care au tră
gători excepționali, au cucerit victoria^ 
Slmbătă, Bratislava va juca la Petro
șani ca Utilajul, iar luni din nou la 
Cluj, dar sub numele dp Slavia Bra
tislava, ca Știința Cluj.

al treilea set și... au pier*

R. FISCH, corespondent j

Campionatele mondiale de bob,
în ianuarie la Cortina d’Ampezzo

se

se pregătesc
înlandezul Jarvinen, norvegianul 

.innesen sau sportivul sovietic 
ncearenko ? Cine dintre acești trei 
npioni mondiali ai ultimilor ani va 
olua cti mai mult succes la Squaw 
Jley ? Sau poate victoria va re- 
îi unor „ste'e" noi ?“ 
ubitorii patinajului viteză pun de- 
>ri aceste întrebări. Și nici nu-i de 
"are : puțin timp a mai rămas pînă 
starturile „Olimpiadei albe".

,1960 va fi încununat de succes 
>tru patinatorii sovietici — am au- 

spunînd pe un iubitor al sportu- 
— Judecați și dv.: în an" ,A-X 
— 1955, 1957 și 1959 — 

rdut campionatul lumii, 
ligat cu regularitate în __
: 1954, 1956 și 1958. înseamnă că 
m este din nou anul lor..."
Lceasta este desigur o glumă. Va 
inge cel mai puternic, cel care s-a 
gătit mai bine pentru întrecere, 
’rimul mare meci al acestei ierni 
avea loc la sfârșitul lui decembrie, 
Moscova. Se vor întrece cei mai 
ii patinatori din principa ele orașe. 
)i. neobișnuit de t'mpur’u, se vor 

ira campionate^
,.j de altitudine de 
. Aceste întreceri vor 
care vor evolua la 

uarie în campionatele 
Oslo, în februarie la 
idial masculin de la 
feminin din Suedia, precum și la 
de la Squaw Valley.

ără îndoială că sportivii sovietici 
fi optimiști în legătură cu Jpcu- 
Olimpice. In momentul de față, 

le aparțin toate recordurile mon- 
e de patinaj viteză, iar cununa 
lauri a campioanei mondiale re- 

: invariabil, de malțî ani, repre- 
fantelor U.R.S.S. Actuala dețină- 
e a t'tlului, Tamara Rîlova și 
a campioană, Inga Artamonova, 

în plină strălucire a activității 
sportive.

I

pentru

a ris
că In
se vor

anii fără
■ ei au

Dar l-au
anii cu

le țării pe pati- 
lîngă Alma- 
desemna pe 
sfârșitul lui 
europene de 
campionatul 

Davos și la

Patinatorii sovietici 
pentru J. O.
Am întâlnit-o pe Tamara Rîlova la 

Moscova, cu prilejul campionatelor 
lumii de baschet.

— îmi place mult baschetul, a 
spus ea, de aceea am și venit la Mos
cova, să văd jocurile celor mai bune 
echipe ale lumii.

— Dar ciitn vă pregătiți 
noul sezon ?

— Cît se poate de serios, 
puns campioana lumii. Cred 
trecerile de Ia Squaw Valley
număra printre cele mai interesante 
din întreaga istorie a patinajului vi
teză.

— Cu ce rezultate se 
cîștiga, după părerea dv., 
campioni ?

— Cred că 45,3> sec. 
1:32,0 pe 1000 m, 2;2<5 ... 
și 5:05,0 pe 3000 m va ajunge. Dar 
să nu uităm că toate acestea ar 
constitui performanțe record...

Cam de aceeași părere este și Oleg 
Goncearenko, care ia drept punct de 
plecare actualele recorduri mondiale. 
Fostul campion mondial consi
deră drept favoriți la Squaw Valley 
pe patinatorii scandinavi șt sovietici. 
Dar, surprize ■ pot produce sprinterii 
din R.P. Chineză și S.U.A.

Din echipa sovietică vor face parte, 
probabil, o serie de tineri care vor 
debuta în competiții internaționale. 
Se așteaptă mult de ta tânărul stu
dent Nikolai Stelbaums, din orașul 
siberian Omsk, care anul trecut — 
cînd era complet necunoscut — a 
alergat 10.000 m în 16:31,4 întrecînd 
cu 1,2 sec. recordul mondial al nor
vegianului Andersen, record oare re
zistase timp de 7 ani tuturor atacu
rilor.

vor putea 
titlurile de

pe 500 m, 
pe 1500 rn

A. ERMAKOV

■ Campionatele mondiale de bob 
vor desfășura între 22 și 31 ianuarie 
1960 pe pîrtia stațiunii de sporturi de 
iarnă Cortina d'Ampezzo (Italia). La 
1 decembrie au început lucrării® de re- 
amenajare a pîrtiei care în 1956 a găz
duit întrecerile de bob 
Iimpiadei de iarnă.

Pînă în prezent 
nate și-au anunțat

din cadrul O-

la campio- 
participarea

CEI MAI BUNI GIMNAȘTI SOVIETICI Al ANULUI
Federația de gimnastică dițr U.R.S.S. 

a dat publicității clasamentul celor 
mai buni gimrlăști sovietici pe anul 
1959. In alcătuirea acestui clasament 
s-a ținut seama de toate marile coni- 
netitii la care ati participat gimnastii 
fruntași ai U.R.S.S.

In clasamentul bărbaților primul loc 
a lost acordat cunoscutului sportiv Bo-

ris Sahlin. rii este urmat 
tov, N. Stolbov, Azarian, 
Portnoi. Foarte interesant 
me.ntul gimnastelor. Cunoscuta spor
tivă Latînina ocupă doar locul 4 ;ag 
Muratova locil secund, iată de altie! 
ordinea primelor 6: 1. Astahova. 2. 
Muratova 3. Kalinina. 4. Latînina, 5 
Liuhinova, 6. Mordovina.

SCRISOARE DIN

de Jurii Ti-
Lipatov șr 

este clasa-

• în anul preolimpic atleții și-au îmbunătățit performanțele
Și în R. P. Ungară ca de altfel în 

' toate țările, se face la sfirșit de an 
un bilanț, o trecere in revistă a celor 
mai bune rezultate sportive.

In actualul sezon sportivii maghiari 
au obținut o serie de performanțe 
valoroase la atletism. Firește, nu ne re
ferim la meciurile inierțări ale căror 
rezultate nu au 
R. P. „ .
reatizate în concursuri de atleții ma
ghiari. Ascest lucru ne bucură în mod 
deosebit, dacă ținem seama că ne a- 
flăm în anul preolimpic. Pe lista ce
lor 'mai bune performanțe mondiale, a- 

. tlefii maghiari ocupă locuri cu mult 
mai bune deci! în- anii precedenți. Ast
fel, Rozsavblgyi, neînvins în acest an 
pe 1500 m, deține cel mai bun rezul
tat mondial al anului: 3:38j9. La disc, 
numai polonezul Piatkowski este su
perior reprezentantului R. P. Ungare, 
Szecsengi (59,04 rn). La aruncarea 
greutății au apărut cîteva elemente 
tinere care s-au impas în arena in
ternațională. Este vorba de Varju și 
Nagy, ale căror performanțe au depă
șit 18 m1 Trebuie de asemenea ară
tat că rezultatele medii la unele probe

favorizat echipele
Ungare, ci la performanțele

FOTBAL PE GLOB
Tragerea la sorți în 

,Cupa campionilor europeni"
trunită la Paris, comisia de orga- 
re a ,,Cupei campionilor europeni" 
otbal, din cadrul V.E.F.A., a proce- 
la tragerea la sorți a viitoarelor 
niri din sferturile de finala ale 
petiției. Iată aceste întâlniri: F.C. 
:eîena—Wolverhampton Wanderers; 
ta Rotterdam—Glasgow Rangers; 
C. Nice sau Fenerbahce—Real Ma- 
; Wiener Sport Klub—Eintracht 
ikfurt.
u a fost fixată nici o dată de dis- 
re a jocurilor, acestea urmînd a fi 
ramate în urma luării de contact 
uburilor în cauză. In schimb, s-a 
izat că întîlnirile din această fază 
impetiției trebuie epuizate pînă la 

de 20 martie viitor.
eciul restanță dintre Nice și Fener- 
e (devenit necesar datorită fap- 

că scorul după două jocuri este 
: 3—3} urmează să se desfășoare 
'.Iveția, lj Geneva, la data de 23 
tnbrje.

Finala „Cupei campionilor europeni" 
va avea loc Ia 25 mai 1960 în orașul 
Glasgow. Tragerea la sorți a semi
finalelor competiției se va face la 10 
martie 1960 cu prilejul viitoarei reu
niuni a comisiei U-E.F.A. •

Argentina la a doua victorie

Campionatul Amerîcii de Sud a con
tinuat în orașul Guayaquil (Ecuador) 
cu întîlnirea dintre reprezentativele 
Argentinei și Paraguay. Fotbaliștii ar
gentinieni. au obținut cea de a doua 
victorie din cadrul acestei competiții, 
terminind învingători cu scorul de 
4—2 (1—1). Argentina conduce în 
clasament cu 4 puncte — din cele 2 
meciuri susținute pînă acum.

Este foarte probabil că învingătoa- 
rea competiției va fi desemnată de 
meciul Argentina — Brazilia, progra
mat în ultima zi a campionatului — 
23 decembrie. După cum relatează 
agențiile de presă din formația Bra
ziliei nu face parte nici un jucător

al echipei care anul trecut a cîștigat 
titlul mondial în campionatul desfă
șurat în Suedia.

. Unele meciuri ale acestui campionat 
se desfășoară în atmosfera tipică sud- 
americană. Astfel, la încheierea parti
dei Ecuador — Uruguay cîștigată 
surprinzător de gazde cu scorul de 
4—0 (2—0) cu cîteva minute înaintea 
epuizării timpului regulamentar de joc 
spectatorii cuprinși de un entuziasm 
dus pînă lă paroxism au invadat 
terenul .ridicînd pe brațe pe jucătorii 
echipei învingătoare...

O In cea de a doua semifinală a 
turneului orașelor-expoziție, selecțio
nata Barcelonei a dispus de cea a 
Belgradului cu 3—1 (1—1). In finală 
Barcelona va întâlni echipa Birming- 
hamului, care a eliminat echipa bel
giană St. Gilles.

• La Ernakulam (India) s-au dispu
tat noi jocuri pentru competiția țări
lor asiatice: Pakistan — Iran 4—1 
(4—1); Israel — Pakistan 2—0 
(0-0).

echipaje
Germania (echipă unită). Spania 
S.U.A. Si-au dat avizul de principiu 
federațiile din Austria, R. Cehoslovacă, 
Anglia, R. P. Polonă și Elveția. Comi
tetul de organizare așteaptă răspunsul

Norvegia,
care au

din Italia, Argentina,
l si

campio- 
ianuarie

din partea federuțiilo-r din
Canada, Franța, Suedia șa. 
fost invitate să participe.

Festivitatea de deschidere a 
telor este prevăzută pentru 22

i pe stadionul olimpic din Cortina. Pri
mele două coborîri în proba boburilor 
de două persoane vor avea loc la 23 
ianuarie. In ziua următoare se vor des
fășură celelalte două coborîri. La 30 
și 31 ianuarie vor avea loc cele 4 cobo- 

i rîri rezervate echipajelor de 4 persoa
ne. Lucrările congresului Federației 
internaționale de bob vor începe la 29 
ianuarie. (Agerpreș)

BUDAPEST A
• Handbalul în 7 a luat locul celui în 11

1960 in R. 
nu se va mai

sini excelente. La 800 
de exemplu, un număr 
80 de atleți maghiari 
coborit sub 2 minute, 
1500 m 40 atleți au aler
gat sub 4 minute, 
m 32 de sportivi 
cronometrați sub

la 5000

In 
gară 
handbal în II I Practica a 
dovedit că jocul de hand
bal în 7 (care va lua 
locul celui în 11), este 
mai util, mai spectaculos 
și a căpătat o răspîndire 
mai mare. Federația ma
ghiară a hotărît ca Ince- 
pînd din 1960 să nu mai 
organizeze un campionat 
pentru jocul de handbal 
în 11. In locul acestuia 
toate echipele vor fi an
grenate în campionatul de 
handbal la 7.

SUBERT ZOLTAN 
corespondentul ziarului 

„Sportul popular" 
la Budapesta

țstvan Rozsavolgtji este cel mai bun atlet maghiar, 
al anului 1959. Iată-l în cursa de 1500 m (urmat de 
tinărul Szekeres) în care a stabilit excepționalul 

record de 3:38,9

încheiat cu un rezultat 
de egalitate: 14—11.

■ In continuarea tur
neului pe care-1 în
treprind în S.U.A., e- 
chipele selecționate de 
baschet ale U.R.S.S. 
au evoluat în orașul 
Seattle. Echipa femi
nină a Uniunii Sovie
tice a obținut a șa
sea victorie consecu
tivă întrecînd cu 
62—48 formația „Rei- 
nes“. Partida mascu
lină a revenit echipei 
gazde, „Seattle Ba
kers", cu 78—74.

■ A treia partidă a 
meciului pentru titlul 
mondal feminin de 
șah dintre Elisabeta 
Bîkova și Kira Zvo- 
rîkina, întreruptă în 
poziție egală, s-a ter
minat remză- Scorul 
este l'(a—1‘/«.

Scurte știri
■ Tradiționalul meci 

anual de rtigbi dintre 
echipele universități
lor Oxford și Cambrid
ge a revenit primilor 
cu 9—3. Pînă acum 
studenții din Oxford 
au cîștigat de 36 de 
ori meciul, an fost în
vinși de 30 de ori, iar 
12 partide s-an ter- 
ninat lă egalitate.

■ Joi seara în ora
șul Aalborg s-a dis
putat întîlnirea inter
națională de handbal 
în 7 între echipele 
Danemarcei și R. F. 
Germane. Meciul s-a

■ Comitetul de or
ganizare a „Cupei 
campionilor europeni" 
la handbal în 7 a sta-« 
bilit întîlnirile din 
sferturile de finală' 
care urmează sa se 
dispute pînă la 10 
ianuarie I960: 6 b-
teborg (Suedia j-Aar-1 
lins (Danemarca), A* 
alsmeer (Olan.1a'-Goe- 
poingen (R.F.G.), 
P U.C. (Franța )-F. C; 
Porto (Portugal a) și 
Dinamo București sau 
Spartak Katowice cu 
Dukla Praga (p. Ce
hoslovacă ).

SPORTUL POPULAR
Nr. 3528 Pa?, a 7-a



Acesta este Lazăr Baroga

IN TIMPUL LIBER

Lazăr Baroga este sportivul 
care la campionatele mondiale 
da haltere desfășurate nu de 
mult la Varșovia, a reușit cea 
mai frumoasă performanță romi-

categoria
$£•11 -grea.

In ^‘1952, la 
La?', r Dar o ga 
școli medii din Craiova, unde 
își crease o bună reputație de... 
'gim nst. Cine putea crede că 
tui mu departe decît în anul ur- 
măt->r, Lazăr Baroga avea să se 
dedice spartului halterelor ? Ce 
l a determinat să facă această 
șchimbare ? A fost la mijloc

vîrsta de 15 arii, 
era elfo al unei

un. rămășag între el și colegi: 
cine poate ridica o greutate mai 
mare.
Primul lui concurs nu „anunța" 

deloc pe viitorul recordman al 
țării. Insuccesele inerente înce
putului nu l-au descurajat. Aju
tat de colectivul in care ac
tiva a muncit cu perse
verență, cu conștiinciozitate. Și 
iată că roadele acestor strădanii 
se văd curînd încununate. La 
sfîrșitul anului 1955, participlnd 
la campionatele republicane de 
haltere pe echipe, Lazăr Baroga 
atrage atenția specialiștilor prin- 
tr-o performantă remarcabilă: 
302 kg. In 1957, performanțele 
sale cresc considerabil: 377 . 385, 
397 kg. — ultima consacrîndu-1 
ca pe un valoros semi-greu. Anul 
acesta el atinge 400 kg, iar apoi' 
la mondiale 405 kg. îndrumat și 
ajutat continuu de antrenori și 
de tovarășii săi de muncă și 
sport, tînărul șofer mecanic La- 
„ăr Baroga, component al celei 
mai redutabile formații de haltere 
a țării — i 

cu prilejul 
publicație de 
formantă si 
412.5 kg.

Acesta este _
sportiv sîrguincios, perseverent, 
care — datorită condițiilor mi
nunate de practicare a sportului 
oferite de statul nostru demo
crat-popular tineretului —a reu
șit să urce treptele măiestriei 
sportive, să realizeze performan
țe de ' isunet!

Intr-o seară, priveam nucul 
ecran al televizorului. In pro
gram : formații artistice de a- 
maiori in studio. O voce caldă 
de tenor acompaniată de orches
tra I.M.F. aduce in încăpere 
melodia fermecătoare a unei 
canțonete. Ei. dar solistul e o 
figură ce ni se pare cunoscută. 
Ci'ie-i ? Memoria pare să re 
joace o festă ..

•h
...Spune-mi, ți-ai amintit ane 
solistul de la televiziune 7 
încă nu.

— Facem o 
își aduce mai 
pînă la primul

— Facem.
— la spune, ai fost în ultima 

vreme la tenis ?
— Ce legătură are asta ?
— Are, pentru că ani Nștigat 

prmsoarea. Solistul nu este altul 
decît doctorul Eugen Cristea, 
jucătorul de tenis de la Progre
sul.

— Ai dreptate, el este. Să știi 
insă că nu-mi pare rău că am 
pierdut. Dimpotrivă. Sînt bucuros 
să constat o dată in plus ră 
sportivii noștri își petrec atît de 
plăcut timpul lor liber.

— Dacă vrei îți ofer deînda'.ă 
și un alt exemplu. Ce-ai zice 
să-i facem o viznă neașteptată 
tui Feri Zavoda. Stă la doi. pași 
de aici,..

stă., „neînsuflețită". Intrăm di
rect întrun mic „conflict" de 
familie. Feri-jiinlor a încurcat 
cîteva piese, punînd la grea 
încercare cunoștințele electro-teli- 
nice ale tatălui săli. Intr-un 
fotol ii, colegul de echipă al Iui 
Feri, >on Alexandrescu, care a

duminică
celălalt capăt al firului, fotbalis
tul Petre Mîndru ne solicită o 
scurtă întrevedere. II rugăm să 
revină după ce terminăm de 
scris reportajul de față. Insis
tă totuși și peste puțin timp ÎI 
avem în față pe cunoscutul por
tar al echipei Progresul.

prinsoare ? Care 
repede aminte, 
colț de stradă

*

C.C.A. — a reușit 
campionatelor re
ia Oradea, o per- 
mai răsunătoare :

Lazăr Baroga : un

...Soneria își face „datoria". 
In ușă apare o femeie tînără.

— Bună seara ’ Feri e acasă?
— Da, poftiți înăuntru. Soțul 

meu „meșterește" iar la televi
zor. Știți, vechea lui pasiune, e- 
lectrotehnica...

Străbatem un hol mic pe ai 
cărui pereți Feri Zavoda în 
„poziție de șut“ amenință poarta 
adversarilor echipei C.C.A. — fo
tografii, caricaturi. Intrăm în
tr-o cameră mobilată cu gust. 
In față avem un tablou surprin
zător. Pe covorul din 
camerei sînt răspîndite sumede
nie de piese. Alături de ele, ele
ganta cutie a unui „Tenip 2“

mijlocul

0 speranță a fotbalului maghiar: FLORIAN ALBERT
Nu de mult am răsfoit cîteva ziare și reviste de sport din străinătate. Citind comentariile unor 

antrenori și ziariști despre cei mai buni fotbaliști ai anului, ne-a surprins plăcut faptul că 
tînărul îiicător mucrhi.ir. l-lnrinn Alhert fi„„r„E>7a „„ celor care s-au remarcat în

un mare talent al fotbalului maghiar",
■■ tînărul jucător maghiar, Florian Albert figurează pe listele 

arena internațională. „Albert este un fotbalist complet, 
scrie de pildă ziarul berlinez „ISE".

Pe Albert l-am văzut prima 
oară, anul trecut, la București 
in echipa de juniori a R. P. Un
gare. in meciul de pe stadionul 
„23 August" el s-a evidențiat 
nu numai prin marcarea a două 
goluri, ci și prin jocul său plin 
de fantezie...

Dubă un an l-am revăzut la 
Budapesta. într-un meci de cam
pionat. Intre timp, Albert căpă
tase mai multă siguranță și 
sobrietate în conducerea balonu
lui și parcă mai multă stăpînire 
de sine. De aceea, n-a fost de 
mirare faptul că selecționerul 
maghiar, Lajos Baroti. l-a intro
dus în prima echipă a repre
zentativei R. P. Ungare. Firește, 
alcătuirea unei echipe ‘ care să 
figureze mulți tineri și chiar un 
junior, este un act de curaj. Dar 
Baroti n-a greșit. După un debut 
promițător în meciul cu Suedia, 
Albert a entuziasmat spectatorii 
din Belgrad atunci, cînd a mar
cat trei goluri... Un succes ase-

mănător l-a repurtat și 
ciul cu R. F. Germană, 
înscris un gol de toată 
sejea, după ce a driblat patru 
adversari. Valoarea arătată de 
Albert în meciurile internațio
nale a fost dovedită și în par
tidele de campionat: el ocupă 
locul secund în clasamentul gol- 
geterilor (a înscris 13 goluri). 
Excelentul centru atacant de la 
Ferencvaros este un fotbalist 
complet: trage la fel de bine cu 
stingul și cu dreptul, are multă 
putere de luptă, subtilitate în 
acțiuni și se remarcă îndeosebi 
în jocul de cap. (în meciul cu 
Vasutas a înscris cu capul nu 
mai puțin de patru goluri!).

Aceasta ar fi, pe scurt, pre
zentarea fotbalistului Albert, dar

în me
ci nd a 
frumti-

să nu uităm un lucru esențial 
pentru a-i completa portretul : 
studentul Albert, care în timpul 
liber este gazetar sportiv la 
agenția maghiară de presă 
(M.T.I.) a împlinit la 15 sep
tembrie doar 18 ani!

„Albert, Gdrocs, Farkaș (n. r. 
ultimul joaca în reprezentativa 
de juniori al R.P.U.), Du nai și 
mulți alții, despre care nu s-a 
vorbit încă prea mult în presă, 
sînt marile talente ale fotbalului 
nostru ** — spunea recent La jos 
Baroti unui ziarist străin.

Cu asemenea elemente, noua 
echipă a R. P. Ungare pentru 
campionatul mondial din 1962 
începe să se profileze...

ION OCHSENFELD

El malHWll 
nu «te mulțumii
Num irufi spectatori ai meciului de 

tugbi în 15 dintre Franța Austra
lia, disputat recent pe stadionul 
t.Parc- des Princes* din Paris, dădeau 
semne de nemulțumire după termi
narea jocului. Aceasta desigur deoa
rece rezultatul fusese defavorabil 
gazdelor: australienii cîstigaseră la 
limită. Printre acei care criticau jo
cul naționalei franceze se afla fi fos
tul recordman rațional pe 1500 m, 
l\ FA-Mabrouk. FA îl socotea respon
sabil în special pe jucătorul Lacaze:

— N-ați observat ? — spunea FU 
Mabrouk — la fiecare lovitură de pi
cior, Lataze scotea iarbă din teren 
'țts vîrful ghetei!...

Indignarea lui El-Mabrouk era fi 
mai justificată decît a celorlalți spec
tatori. FA 
stadionului 
de huria

este... îngrijitorul-șef al 
fi deci foarte preocupat 
conservare a gazonului... 

(După „Sovietski Sport“)

LUMINIȚA GHEORGHIU, BUCU
REȘTI. — Maestra sportului Olga 
Orban-Szabo are 22 ani și este 
studentă în anul II — la filo
logie - la Universitatea „Babeș- 
Bolyai" din Cluj. Ii puteți scrie 
pe adresa : Cluj, str. Gh. Dosza 
Nr. 28. -

TITI TRANSAFIR, COMUNA 
MORDENI. — 1) Cel mai sever 
scor în campionatul categoriei A. 
la fotbal — în perioada 1950— 
1959 — s-a înregistrat în meciul 
de fotbal Petrolul-U.T.A., dispu
tat în 1957 pe Stadionul ,,23 Au
gust" : 9-0 ! Cea mai netă vic
torie în deplasare a obținut-o, în 
1956, echipa C.C.A. : Dinamo 
Bacău—C.C.A. : 0-8 ! 2) Pînă acum 
au avut loc 4 ediții ale „Cupei 
Campionilor Europeni" la fotbal. 
De fiecare dată învingătoare a 
fost echipa Real Madrid. —

CRISTEA VASILE, BRAIL A - 
1) Recordmana țării la săritura 
în înălțime înaintea Iolandei Balaș 
a fost Irma Kiss : 1,48 m. Un 
rezultat pe care îl depășesc net 
astăzi și junioarele de categoria 
a Il-a (15-16 ani) : Rodica Voro- 
neanu - 1,63 m. ! 2) Retragerea 
unei echipe de pe teren consti
tuie un act foarte gray de indis
ciplină, care poate atrage elimi
narea echipei vinovate din com
petiția respectivă. Dacă o echipă 
ar proceda astfel, în semn de 
protest împotriva unui „11 metri" 
— aceasta este problema pe care

m.

o ridicați dv. — arbitrul ar aș
tepta 3 minute ca echipa „su
părată" să reia jocul. După expi
rarea acestui termen, el fluieră 
sfîrșitul meciului și echipa cea
laltă cîștigă întîlnirea cu 3-0 

sau cu rezultatul care era pe 
teren în momentul întreruperii 
meciului, dacă acest rezultat era 
superior lui 3-0. —

ION POPESCU, PITEȘTI. ►- 
1) Negrul Ira Murchinson n-a a- 
bandonat atletismul. El a reușit, 
de altfel, anul acesta 
care, după cum puteți 
socoteala, e numai cu 
de secu dă inferior 
mondial. Singur Ray 
alergat în acest an suta de metri 
în 10,1 sec. 2) Rennye, fosta aripă 
stîngă a echipei C.C.A. și joacă 
acum la C.S.A. Sibiu. —

DUMITRU SECHE. BUCUREȘTI. 
Vaczi activează astăzi la echipa 
Gaz Metan din 
„anul olimpic" 
campionate mondiale 
pe gheață. Echipa care 
la întrecerile de hochei 
Jocurilor Olimpice de 
Valley este socotită și 
mondială.

IOAN HAGIAC, BACAU - 
Haralamb Iftimie a fost transferat 
la Dinamo București, unde a și 
jucat în cadrul meciurilor pentru 
Cupa R.P.R —

ION POȘTAȘUL

un „10,2“, 
face ușor 
o zecime 

recordului 
Norton a

Mediaș. 2) In 
nu se dispută. 

la hochei 
va învinge 
din cadrul 
la Squaw 

campioană

încă o răsucire a piuliței și reparația s-a terminat. Dar., 
vedem „urmările"..

* 
« ♦ *

Literatura umoristică ne-a 
bișuuit să-i vedem pe scoție 
nu numai „campioni" ai zgirc 
niei ci și oamenii cei mai... s 
perstițioși. In Scoția, se zice 
a fost „inventată" superstiția 
pisicile negre, sarea vărsată 
masă, cifra 13, „bătaia ochiul 
sting" și alte asemenea... pre 
oase „descoperiri" ale menta 
tații și modului de viață bt. 
ghez. Deci, nimeni n-ar mai o 
tea contesta astăzi scoțienilor 
titlul absolut de „campioni" 
suners'i fiilor.

Iată însă că de curînd s- 
făcut „remarcați" în acest a 
meniu și unii cetățeni ai ace. 
mic teritoriu din partea de m. 
zănoapte a insulei irlandeze, ca 
se numește oficial Irlanda 
Nord. Aceștia au dus diner 
de limitele cunoscute p’nă act 
o superstiție care privește 
activitatea soortivă. După c't. 
se știe, în Marea Brifanie nu 
joacă niciodată fotbal dumb, 
ca... Nu o permite biserica și 
contraveni acestei uzanțe e.

FOILETON
venit și el în vizită, se amuză 
copios...

— Poftim, acum te-ai convins 
și de exemplul despre care îți 
vorbeam. Numai că, îmi vine 
greu să cred că vom putea ttr- 

în continuare, pro
astă seară de la te-

dreptate. Pasiunea

mări aici, 
gramul din 
leviziune.

— Aveți
lui Feri „durează" mult. Cred că 
în curînd va trebui să ne mai 
cumpărăm un televizor sau să 
ne „abonăm" la cineva pentru a 
putea urmări și noi programele.

Feri Zavoda nu protestează la 
„aprecierile" făcute de soția sa. 
Pare destul de încrezător în mă
iestria lui. Și cînd mai ai și un 
ajutor ca... Feri cel mic, cel'care 
a stricat televizorul...

★

Luni dimineață... Obișnuința 
profesională ne îndeamnă să re
latăm impresiile culese cu o sea
ră înainte. In redacție domnește 
o liniște profundă. Toți lucrează 
intens la numărul de marți. Ne 
apucăm și noi să scriem. Dar iată 
că telefonul prinde să sune. La

„Schiul
de I. Berindei

In pragul noului sezon, schio
rilor li s-a adus un prețios dar : 
cartea „Schiul alpin" scrisă de 
profesorii Ion Berindei și Alexan
dru Forțu, " 
drei 
I.C.F. 
este 
în ultimii ani _  _______ ___
moașă disciplină sportivă, deve
nită un bun al maselor, necesi
tatea creării de noi cadre de ins
tructori, bine pregătiți, realizarea 
unei unități în metodele de an
trenament folosite de specialiști, 
toate acestea făceau absolut ne
cesară publicarea unei lucrări 
prin care să fie pușe la dispo
ziția instructorilor, antrenorilor, 
schiorilor șl chiar a celor ce 
doresc să învețe „de unul singur", 
elementele necesare.

Autorii au reușit să cristalizeze 
tot ce era mai important și să 
ofere un prețios îndrumar tehnic.

, din colectivul cate- 
de educație fizică de la 

Editarea acestei lucrări 
binevenită. Avântul luat 

de această fru-

Puțin cam stingherit, Mîndru 
scoate din buzunar două file îm
păturite, caligrafiate mărunt.

— Nu vă supărați că vă de
ranjez, dar vreau să aflu păre
rea dumneavoastră despre a- 
ceastă cronică. Am mai scris șiț 
altele, dar n-am îndrăznit să le 
aduc. Acum mi-am luat inima în 
dinți și... aștept părerea. Știți, e 
o veche dorință a mea să devin 
gazetar sportiv.

Ne-am uitat unul la altul și 
în mod tacit ne-am bucurat că 
tema reportajului nostru se îm
bogățea ,,ad-hoc“ cu încă un 
exemplu, de felul în care își pe
trec timpul liber sportivii. Dar 
mai ales ne bucuram că de data 
aceasta descoperisem un viitor 
confrate întru meserie. Cu un 
singur lucru n-am fost de acord: j 
lipsa de operativitate a gazeta
rului amator. Cronica ar fi pu
tut apare foarte bine în paginile 
ziarului nostru din ziua prece
dentă...

»

>

OCTAVIAN GINGU 
VALENTIN PAUNESCU

Recenzie de sezon

Șl

alpin"
Alex. Forțti

Cartea, publicată sub îngrijirea 
Editurii Tineretului, cuprinde o 
descriere amănunțită (insolită de 
schițe sugestive) a elementelor ce 
compun tehnica schiului alpin, 
începind cu echilibrul schiorului 
și continuând cu coborârile, tre
cerile neregularităților de teren, 
frânările și ocolirile. Metodele și 
etapele de învățare alcătuiesc un 
capitol aparte, ln care sînt des
crise formele de învățare a pro
cesului de instruire, metodica în
vățării și particularitățile predă
rii schiului la diferite vârste.

Lucrarea „Schiul alpin4* con
stituie o Însemnată contribuție in 
procesul general de dezvoltare 
a schiului și studierea ei de către 
instructori, antrenori, schiori ea 
și de 
învăța 
sport, 
sprijin

generai de

antrenori, 
către cei doritori de a 
„tainele" acestui frumos 

va constitui un însemnat 
in activitatea lor.

const+ rat îndeobște un grei 
păcat. Dar, — fapt important 
este admisă totuși și o... deroș 
re de la cele 
cu riscul de 
multe echipe 
aii inclusiv!) 
dar numai atunci cînd mecinr 
se dispută dincolo de hotar 
țării. Deci s-a dovedit în rr 
indiscutabil 
cauză este... operantă nume 
teritoriul insular, acolo undit 
serica cu reprezentanții ei și 
magnații capitalului pot exeri 
presiunile respective.

Dar. dacă echipele din Angi 
Țara Galilor sau Scoția au s 
ținut pe continent numeroi 
jocuri duminică, forurile spo. 
ve nord-irlandeze sînt categc 
împotriva acestei „periculoa 
idei. Chiar meciurile peste i 

tare ale echipei reprezentat 
a Irlandei de Nord sînt prog 
mate numai în cursul săptă. 
nii. In legătură cu aceasta, 
spinoasă problemă s-a ridi 
la ultimul campionat mont 
de fotbal, desfășurat în 1958 
Suedia. Naționala Irlandei 
Nord a avut programate d< 
jocuri duminica. Nici o moa 
care în program nu a fost ad, 
să de organizatori. Și atunci 
să nu piardă prin neprezent 
irlandezii au acceptat să jo 
aceste meciuri, dar numai d. 
cîteva ședințe furtunoase 
federației lor de specialiti 
beneficiind de o... dispensa .. 
cială a autorităților refig.oi 
Nici faptul că echipa lor a ci 
gat respectivele două focuri ( 
lifieîndu-se in sferturile de 
nată ale C.M.) nu i-a corn 
— pe înalții pretați și organ 
tori — de netemeinicia 
ției lor retrograde.

Recent, istoria s-a 
Federația de fotbal a 
de Nord a luat in discuție i 
ticiparea țării la viitorul c. 
pionat mondial, care se va t 
fășura în Chite. Problema p 
cipală: jucăm sau nu jucăm 
minica? După discuții și ar 
mentări ample, răspunsul a 
categoric: NU! Astfel, Irla 
de Nord nu 
campionatul 
ediția 1962.

Ca să nu-i

de mai sus. C't 
„a le merge ră 
britanice (scol 
joacă și dumim

că superstiția

corn

repe 
Irlai

va participa 
mondial de fot

meargă rău...

Renumitnl plot Cikalov - arbitru sportiv
Numele renumitului pilot Ci

kalov este cunoscut, fără îndoia
lă, în întreaga lume. Puțini sînt 
aceia, însă, care știu că, în pu
ținul timp liber de care dispunea, 
pilotul Cikalov era... arbitrul de. 
moto. Documentele, asupra vieții 
îndrăznețului pilot ni-l prezintă, 
intr-adevăr, pe acesta si ca un 
bun arbitru.

Numărul din 
al revistei „La 
cat în paginile
intitulat „Arbitrajul sportiv", pe 
care arbitrul V. P. Cikalov l-a 
scris cu trei zile înaintea morții 
sale tragice, în timpul încercă
rii unui nou tip de avion. Printre

decembrie 1938 
volan" a publi- 
sale un articol

altele, Cikalov arăta în articolul 
amintit: „A fi întotdeauna calm, 
cu sînge rece, obiectiv sută la 
sută — iată sarcinile principale 
care stau în fața arbitrilor".

Activitatea de arbitru a pilo
tului de încercare Cikalov s-a 
desfășurat întotdeauna în spiritul 
celor scrise de el in articolul ci
tat. Deși lucra foarte multe 
ore pe zi, el găsea timp pentru 
a se dedica șl activității de ar
bitru sportiv, adueîndu-st o va
loroasă contribuție la dezvoltarea 
sportului cu motor în Uniunea 
Sovietica. El însuși un mare pa
triot, Cikalov s-a preocupat în
deaproape de educația sportivilor

sovietici in spiritul dragi 
nețărmurite față de patrie. Ii 
cest sens, se relatează un 
semnificativ petrecut în tir 
unui concurs de motocicl 
Un sportiv a cerut arbitr 
principal al cursei, pilotul C 
Iov. permisiunea de a con 
pe o motocicletă străină. Cik 
a dat un răspuns prompt ce 
concurentului: „Dacă sînteți 
alergător bun, veți cîștiga ș 
o motocicletă sovietică. Pr 
sele uzinelor noastre nu sîn 
nimic mai prejos decît cele : 
ine. Eu cunosc precis lucru 
costa — cu tehnica noastră 
zburat peste Polul Nord 
în America".


