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Despre unele probleme actuale ale mișcării sportive 
din regiunea Baia Mare

Odată cu apariția Hotărîrii C.G. al P.M.R. și a Consiliului de Miniștri al R.P.R. din 2 iulie 1957 s-au des
chis noi și frumoase perspective și mișcării sportive din regiunea noastră.

Sub îndrumarea organelor de partid, organele și organizațiile sindicale din regiunea Baia Mare se pre
ocupă permanent de asigurarea celor mai bune condițiuni materiale pentru dezvoltarea și întărirea activității 
sportive, precum și pentru educarea tineretului care vine în număr din ce în ce mai mare pe terenurile și în 
sălile de sport

Gele 83 de asociații sportive orga
nizate pe lingă întreprinderile și insti
tuțiile din regiunea Baia Mare cuprind 
peste 74.000 de membri ai U.C.F.S., ele 
dispunînd la ora actuală de 126 de 
baze sportive și de o importantă can

fmagine din concursul de lupte desfășurat duminică la București. Luptătorii din 
fotografie întrebuințează mal mult forța și mai pufln tehnica.

Zografi a fost unul din cei mai pe ricutofi atacanți ai echipei C.C.A. in meciul 
m Voința M. Ciuc. In acest joc el a înscris 4 goluri contribuind la victoria echipei sale.

Ana Crivăț (l.C.F.) a ajuns balonul înaintea adversarei 
sale. Faza se petrece în meciul de baschet l.C.F, 

Bucureștf — Știința Cluj.

titate de echipament și materiale spor
tive. Prin muncă voluntară și cu spri
jinul Consiliului Sindical Regional s-au 
construit sau urmează să fie în curînd 
gata o serie de baze sportive simple, 
cum ar fi arenele de popice de la Ex-

Foto: T, Roibu 

ploatarea Minieră 7 Noiembrie, de la 
S.M.T. Cărei, Sanatoriul T.B.C. Borșa 
precum și terenurile din Negrești Oaș 
și Vișeu. Mai mult decît atît, comite
tele sindicale au pus la dispoziția aso
ciațiilor sportive sume care au contri- 

. buit în mod eficient la creșterea bazei 
materiale a asociațiilor sportive. Da
torită preocupării consiliilor unor aso
ciații sportive și cu sprijinul comite
telor sindicale respective, în 12 între
prinderi din regiunea Baia Mare a fost 
introdusă gimnastica în producție.

Cu toate aceste frumoase realizări, se 
mai constată însă și unele deficiențe 
în ce privește folosirea fondurilor și în 
privința gospodăririi bazelor, a mate
rialului și echipamentului sportiv.

GITEVA PROBLEME DE ORDIN 
FINANCIAR

Din constatările făcute pe teren a 
reieșit că o mare parte din fondurile 
asociațiilor sportive sînt folosite pen
tru organizarea de manifestații spor
tive, pentru deplasarea echipelor și 
pentru plata salariilor tehnicienilor an
gajați. Desigur, în această repartiție 
nu este nimic rău. Ceea ce supără este 
însă faptul că proporția cheltuielilor

AUREL FEȘTILA 
vicepreședinte al Consiliului 
sindical regional Baia Mare

(Continuare in pag. a 2-a)
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„C^pâ Campionilor Europeni^
INT1LN1REA DINAMO BUCUREȘTI — SPARTAK KATTOWICE SE VA 
JUCA DUMINICA LA BUCUREȘTI IN DESCHIDERE LA PARTIDA R. P. 
ROMINA — R. CEHOSLOVACĂ (FEMININ).

Gu jocul de la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni în care echipa campioană a 
țării noastre — Dinamo București —, va 
întîlni campioana R. P. Polone, Spar
tak Kattowice, partidele din cadrul 
primului tur al celei de-a IlI-a ediții a 
„Gupei Campionilor Europeni1* la 
handbal vor fi epuizate.

Aruncînd o scurtă privire asupra 
jocurilor desfășurate în acest tur, vom 
putea observa că majoritatea dintre 
ele s-au terminat cu rezultate scon-

*
PORTO: F. O. Porto-Olympic Club 

Flemailois 21—11 (8—7).
GOPENHAGA : Aarhus Gaf 1880-

In sala Dinamo din Capitală s-a desfășurat 
meciut de baschet băieți dintre Rapid și 
Dinamo. In fotografie, un moment din ata

cul baschclbaliștilor de la Rapid.
Foto; P. Haciaturian

Duminică dimineața s-a desfășurat pe patinoarul „23 
August" un concurs selecție pentru patinaj artistic. Iată 

trei dintre „concurenți" schlmbînd impresii asupra 
concursului.

Foto: H. Nandy

I

Duminică dimi
neața a avut loc 
solemnitatea de
punerii de coroane 
de flori la placa 
comemorativă în
chinată memoriei 

^eroicilor luptători 
pențru libertate și 
o viață mai bună, 
uciși mișelește la 
13 decembrie 1918 
în Piața Teatrului 
Național, din or
dinul guvernului 
burghezo - moșie
resc.

La solemnitate 
au participat re
prezentanți ai Co. 
mitetului Orășe
nesc București al 
P.M.R., ai Consi
liului Central al 
Sindicatelor, ai 
Consiliului sindi
cal orășenesc Bu
curești, delegați ai 
muncitorilor din 
întreprinderile Ca
pitalei, pionieri și 
elevi.

După depune
rea coroanelor, tov. 
David Avramescu, 
muncitor tipograf, 
participant la eve
nimentele de la 13 
decembrie 1918, a
evocat luptele re
voluționare pline de sacrificii duse de lupte, participanțti la solemnitate ao 
muncitorii bucureșteni cu 41 de ani păstrat un moment de reculegere. , 
în urmă.

In memoria celor căzuți în aceste (Agerpres) ’

O FRUMOASA VICTORIE A BASCHETBALiȘȚILOR TIMIȘORENI»

Șfiinfa — P. A. O.
Turneul internațional

In jocul internațional de baschet des
fășurat aseară In sala Floreasca, echipa 
Știința Timișoara a realizat o frumoa
să și categorică victorie învingînd for
mația P.A.O.R. Salonic ca scoral de 
74—56 (29—33). Întrecerea a oferit 
un spectacol interesant și atrăgător, la 
care au contribuit ambele formații.

In deschidere s-a disputat meciul 
restanță din campionatul republican

Fredensborg Ski Ball K’lub 24—II 
(9-5).

MULHOUSE : Paris Universite Clttb- 
Esch sur Alzette 15—12 (11—3).

PRAGA: Dukla-R. K. Borac Ben- 
jaluca 31-19 (17—7).

AMSTERDAM: T. Aalsmeer-B. V. V. 
Saint Gallen 17—13 (8—8). A fost 
singura surpriză înregistrată în par
tidele primului tur.

Alte două echipe calificate pentru 
etapa următoare sînt R.I.K- Goteborg 
(care fiind cîștigătoarea ultimei ediții 
a acestei competiții va juca direct în 
sferturile de finală) și campioana 
R. F. Germane — F. A. Goepingen

K. Salonic 74-56
se încheie astă seară

dintre echipele C.C.A. și Dinamo Bucu
rești. C.C.A. a învins cu 75—57, 
(37—27).

Turneul internațional de baschet sa 
încheie astă-seară prin jocurile ce se 
vor disputa în sala Floreasca după ur-, 
măiorul program: ora 18.30: P.A.O.K, 
Salonic — Dinamo București; ora 201 
C.C.A. — Știința Timișoara.

h handbal în 7
(finalistă în ediția trecută) — a cărei 
adversară, în primul tur, (S.U. Hel
sinki) a pierdut prin neprezentare.

Ultima echipă calificată va fi decisă 
prin jocul de duminică dintre Dinamo 
București și Spartak Kattowice. Vă 
reamintim că în primul joc, la Ka
ttowice, cele două echipe au terminat 
la egalitate, după un meci care a ne
cesitat si două prelungiri : 13—13
(6—7, 11-11, 12-12). Și astfel, con
form regulamentului, ele sînt nevoite 
să se întîlnească pentru a doua oară, 
de astă-dată la București. Partida va 
avea loc duminică seara în sala Flo
reasca, în deschidere la meciul inter
național dintre echipele feminine ale 
R. P. Romîne și R. Cehoslovace.

De asemenea, ținem să amintim că 
în urma recentei trageri la sorți a 
meciurilor pentru sferturile de finală, 
învingătoarea acestei întîlniri va în
tîlni — pe teren propriu — puternica 
formație cehoslovacă Dukla Praga. In 
cazul unei victorii a dinatnoviștilor, 
spectatorii bucureșteni vor putea asista 
la o reeditare a pasionantei partide 
din cadrul ediției trecute a „Cupei 
Campionilor Europeni" revenită echi
pei noastre campioane cu scorul da 
15-14.

(a.v.)

ȘTIINȚA CLUJ-SLAVIA
BRATISLAVA 3—1 LA VOLEI I

GLUJ 14 (prin telefon) In cel de al 
treilea joc din cadrul turneului său în 
țara noastră, formația de volei Slavia 
Bratislava a întîlnit astăzi echipa Ști
ința din localitate. După un meci de 
bună factură tehnică, victoria a reve
nit studenților cu scorul de 3—1 
(15—11, 3—15, 15—9, 16—14).

Sîmbătă, la Petroșani, Slavia a în
vins echipa Utilajul cu 3—2.

Radu Fisch, coresp. regional



Exemple pozitive! Dar de ce numai cîteva?
' Dacă ii vei întreba pe activiștii con
siliului raional U.C.F.S. Ploești care 
sînt cele mai bune asociații sportive 
din raion, nu vei aștepta mult răspun
sul. Vei afla imediat că in comuna Ne- 
goiești, pe lingă căminul cultural, este 
organizată o puternică asociație spor
tivă. ale cărei secții pe ramură de sport 
desfășoară o rodnică activitate. Nu
meroși săteni sînt angrenați în diferite 
competiții, unele dintre ele organizate 
chiar de către asociația sportivă „Re
colta" Negoiești. Un fapt important 
este acela că asociația sportivă „Re
colta" Negoiești are o frumoasă bază 
materială. Ca urmare a permanentei 
munci de îndrumare pe care consiliul 
asociației sportive o duce cu membrii 
U.C.F.S. (asociația are 425 de membri 
U.C.F.S.) s-au obținut frumoase reali
zări în ceea ce privește încasarea coti
zațiilor. La data de 1 octombrie aso
ciația avea o sumă de 5.249 lei reali
zată numai din cotizații.

După ce vor epuiza subiectul intere
sant pe care-l oferă activitatea asocia
ției „Recolta" Negoiești, activiștii con
siliului raional U.C.F.S. Ploești îți vor 
vorbi cu siguranță și despre asociația 
sportivă „Recolta" Tăriceni. Tot un 
exemplu bun. Dar, după aceea vor e- 
puiza „lista" exemplelor bune... Șt în 
raionul Ploești există 
sportive 1

Care este situația în 
ții ? Lucrurile nu se 
bine. Din cele 44 de asociații sportive 
din raionul Ploești doar 17 au realizai 
(unele doar in parte) angajamentul 
privind încasarea cotizațiilor, iar 8 din
tre ele nu an strîns nici un leu la 
capitolul cotizații pe anul 19591

Cauzele care au determinat această 
stare de lucruri sînt multiplex și ele 
provin, in special, din modul defectuos 
în care este organizată munca în ca
drul consiliului raional U.CP.S. Ploești. 
In această privință vom spune de la 
bun început că întreaga activRaie a 
acestui consiliu se bazează pe manca 
celor doi activiști salariați (președin
te Nuță Spirea, tehnician V. Alexan
dre seu), lucru care influențează nega
tiv dezvoltarea mișcării sportive în a- 
cest raion. Lipsiți de ajutorul colectiv 
și competent pe care îl pot primi din 
partea activiștilor obștești, cei doi teh
nicieni salariați ai consiliului raional 
U.C.F.S. Ploești nu pot urmări cu efi
cacitate realizarea principalelor obiec
tive ale mișcării sportive pe plan local, 
lăsindu-se angrenați, de cele mai multe 
ori, în diferite treburi mărunte, unele 
lipsite de semnificație (judecări de 
contestații, programări de arbitri etc).

44 de asociații

celelalte asocia- 
prezintă tocmai

Despre unele probleme actuale ale mișcării sportive din regiunea Baia Mare
(Urmare din pag. li 

înclină prea mult spr‘ aceste capitole, 
neglijîndu-se foarte mult organizarea 
competițiilor de mase, cumpărarea 
de echipament și materiale sportive 
precum și întreținerea bazelor sportive. 
Spre exemplu, în orașul Satu Marc 
din cei 126.000 lei chelttiiți de asocia
țiile sportive, aproape 80.000 lei re
prezintă salarii și fonduri necesare or
ganizării manifestațiilor sportive. fn 
privința organizării competițiilor spor
tive ni se pare că se cheltuiește prea 
mult din fondurile asociațiilor pentru... 
plata oamenilor de ordine sau de pază. 
La cele mai multe din întrecerile spor
tive acest lucru trebuie făcut în mod 
voluntar de membrii asociațiilor spor
tive respective.

Un fenomen negativ des întâlnit în 
munca financiară a asociațiilor spor
tive din regiunea Baia Mare îl consti
tuie faptul că ele nu se preocupă in 
măsură suficientă de realizarea venitu
rilor proprii din cotizații și manifes
tații sportive. Ca urmare a acestui 
fapt, o serie întreagă de asociații spor
tive se rezumă doar la fondurile 
comitetelor sindicale, ceea ce nu 
este deloc just, deoarece aceste 
fonduri sînt acordate pentru a 
sprijini dezvoltarea activității spor
tive și nu pentru a rezolva în în
tregime toate nevoile asociațiilor res
pective. Exemple de acest fel pot fi 
întâlnite Ia asociațiile sportive din în
treprinderile : „Petre Gheorghe“-Săsar. 
Uzinele „Gh. Glieorghiu-Dej" Baia 
Mare, Minele Cavnic și Baia Sprie, 
S.M.T. Cărei, I.F.E.T. Baia Mare etc.

Negii jind total munca de strîngere a

SPORTUL POPULAR
Pag. 2-a

In felul acesta ei pierd perspectiva 
mundi și fiind aglomerați cu nenumă
rate probleme, muncesc neorManizat, ia 
întimplare. lată motivul pentru care — 
deși au primit indicații in acest sens 
— totuși ei nu și-au alcătuit nici pînă 
în prezent un plan de muncă, orientai 
spre îndeplinirea principalelor obiec
tive, spre îndrumarea și sprijinirea a- 
sociațiilor sportive din raion.

Cel mai edificator exemplu privind 
stilul defectuos de muncă al acestui 
consiliu raional ni-l oferă însă situația 
ședințelor plenare și a ședințelor bi
roului consiliului raional U.C.F.S. De 
la 23 iulie, cind a avut loc plenara con
siliului raional U .C.F.S., și pînă la 16 
noiembrie nu s-a mai ținut nici o șe
dință de analiză, nici măcar a biroului 
consiliului raional. Nu s-au ivit oare 
în această perioadă probleme care să 
necesite a fi discutate în cadrul birou
lui consiliului raional 7 Nu se poate 
spune așa ceva atita timp cit, după 
cum s-a văzut, — referindu-ne la o 
singură problemă — în raionul Plo
ești există 8 asociații sportive în cadrul 
cărora nu s-a strins pe anul acesta 
nici un leu cotizații I

Așadar, in modul defectuos in care 
lucrează activiștii consiliului raional 
U.C.F.S., în lipsa muncii colective 
trebuie căutate principalele cauze care 
determină existența unor serioase lipsuri 
în activitatea asociațiilor sportive din

De ce ar fi nevoie să prezinți unui mii de lei se află într-o stare de plîns. 
președinte de asociație magazia pro- Cei 734 de membri ai asociației cer ca 
priei asociații — cum facem noi acum tov. Ion Bălțățescu să dovedească mai 
— prezentind-o președintelui Ion Băl- mult spirit gospodăresc și să se ingri- 
țățescu de la asociația sportivă „Utilaj jească sub toate formele de dezvoltarea 
Chimic" ? Răspunsul este scurt. Nu a activității sportive la asociația sportivă 
văzut-o! Nu a văzut și nici nu a auzit „Utilaj Chimic", 
președintele Ion Bălțățescu că materia
lele sportive care au costat zeci de

utizațiitor sportive și, în generai, de 
realizare a veniturilor proprii, unele 
asociații sportive au mers atît de de
parte îneît, sub privirile îngăduitoare 
ale unor comitete sindicale, au depășit 
prevederile bugetare. Astfel, s-a chel
tuit mai mult decit era prevăzut în bu
getul comitetului sindical pentru sport 
si în plus nici nu s-a realizat decît 
foarte puțin la capitolul venituri. Spre 
exemplu, asociația sportivă „Meteorul 
roșu" din Satu Mare a cheltuit pentru 
activitatea secțiilor pe ramură de sport 
o sumă însemnată, deși mai are de 
realizat încă 6.000 lei la capitolul ve
nituri. Analizind situația veniturilor si 
a cheltuielilor la cîteva asociații spor
tive din orașul Satu Mare s-a consta
tat că din cei 58.000 lei cit se anga
jaseră să realizeze din cotizații con
siliile asociațiilor respective, nu înca
saseră decit 20.000 lei. In schimb, s-au 
consumat fonduri mult mai mari. Este 
o problemă care trebuie să dea serios 
de gîndit organelor U.C.F.S. și consi
liilor asociațiilor sportive, care au da
toria să se preocupe mai eficient de 
munca de încasare a cotizațiilor și de 
realizarea altor venituri.

In ceea ce privește felul în care se 
folosesc fondurile asociațiilor sportive, 
mai poate fi arătat faptul că aproape 
toate asociațiile sportive din regiunea 
Ba>a Mare consumă aceste fon
duri în cea mai mare parte 
pentru fotbal. Făcînd un calcul 
s-a observat că aproape 85 la sută din 
fondurile sportive au fost cheltuite cu 
fotbalul. Spre exemplu, la I.F.E.T. 
Vișeu din cei 18.302 lei eheliuiți de 
asociația sportivă, 15.285 au fost folo
siți numai de secția de fotbal, cele
lalte secții firește că nu au mai avut 
nici un fel de activitate. Cit privește 

li s-a Nr. 35Jo competițiile de mase, acestora

acest raion. Este necesar ca primind 
sprijinul consiliului regional U.C.F.S. 
Ploești și angrenind intr-o continuă ac
tivitate pe toți membrii consiliului raio
nal, tn activitatea sportivă din raionul 
Ploești să se producă o cotitură. Mun
cind organizat, pe baza unui plan de 
muncă, urmărindu-se realizarea prin
cipalelor obiective, și punînd in practică 
numeroasele inițiative izvorîte din 
mase, activiștii consiliului raional 
U.C.F.S. Ploești vor putea obține im
portante realizări in munca lor.

îteva proLI eme organizatorice
și financiare din

Una din cele mai puternice asociații 
sportive din raion este .Victoria" din 
Liești. Avînd in rindurile ei pe munci
torii agricoli din cele trei gospodării 
colective din comună „Vasile Roaiiă", 
„Victoria Socialismului" și „Drumul 
belșugului" ea reușește să ducă o ac
tivitate sportivă susținută, cu cei 354 de 
membri pe care îi are. Discutind cu to
varășii din conducerea asociației spor
tive .Victoria" am aflat că ea are acum 
un fond de peste 11.000 lei. Dacă pro-

Foto text: Boris Ciobanii 

acordat o atenție necorespunzătoare. 
Aceeași situație există și la Exploatarea 
minieră „Iosza Befa" din Baia Sprie, 
la S.M.T. Oarei, la uzinele „1 Mai" 
Ferneziu, unde sumele destinate acti
vității sportive sînt folosite integral 
pentru echipele de fotbal. Considerăm 
că ne aflăm în fața unei concepții gre
șite despre activitatea sportivă și că o 
asemenea concepție a împiedecat în 
bună măsură dezvoltarea unor sporturi 
populare în regiunea noastră, cum ar 
fi atletismul, gimnastica, tirul, oină sau 
turismul.

MAI MULTA GRIJA
FAȚA DF AVUTUL OBȘTESC

In regiunea Baia Mare există nu
meroase exemple pozitive din care se 
poate vedea cum echipamentul și ma
terialul sportiv este gospodărit cu 
grijă, iar bazele sportive sînt reame- 
najate la timp, în așa fel îneît ele să 
nu se degradeze și să necesite apoi 
reparații costisitoare. Cu toate acestea 
mai există unele asociații sportive 
care manifestă dezinteres pentru aceste 
importante probleme. De pildă, o serie 
de baze sportive sînt neîngrijite, prost 
întreținute, ceea ce duce la degradarea 
lor treptată. In această situație se -flă 
stadioanele din Sighct și Caret, arena 
de popice a asociației sportive de la 
G.A.S. Ardud și unele terenuri de vo
lei șj baschet din orașul Baia Marc.

Pe de altă parte asociațiile sportive 
de la mina Cavnic, I.F.E.T. Baia Mare, 
Uzinele „Gh. Gheorghin-Dej" nu se 
preocupă de buna gospodărire a echi
pamentului sportiv, in loc să se afle 
în magazia asociațiilor respective, unde 
ar putea fi curățat șj reparat Ia timp, 
echipam?’tul stă la sportivi, dintre 
care mu1'’ îl folosesc în scopuri per
sonale. Alteori echipamentul este arun

Știri despre gimnastica în producție
Acum un an s-a introdus gimnastica 

în producție la fabrica de confecții 
.Proletarul roșu" din Bîrlad. Acest e- 
veniment de seamă In activitatea mun
citorilor din fabrică s-a bucurat chiar 
de la început de aprobarea unui mare 
număr de muncitori. E drept, unii din
tre aceștia 
tui gen de 
fa început 
după mult
mul de gimnastică desfășurat sub con
ducerea unor profesori de educație fi
zică, cei ce se țineau... mai la o parte, 

necunoscînd utilitatea aces- 
gimnast-ică nu s-au arătat 

prea entuziasmați. Dar, nu 
timp, participînd la progra-

I L i e ș t i

blema financiară a fost rezolvată in 
mod pozitiv, fapt care dovedește inte
resul membrilor asociației sportive 
„Victoria" pentru continua dezvoltare 
a activității lor sportive, nu același 
lucru se poate spune și despre activi
tatea organizatorică și de înscriere de 
noi membri in U.C.F.S.

Credem că, depunlnd același interes 
ca în problema cotizațiilor, consiliul a- 
sociației va obține rezultate frumoase 
și in acest domeniu, cunoscîndu-se dra
gostea față de sport a localnicilor, dra
goste dovedită recent in pregătirile 
ce se fac pentru amenajarea terenului 
de fotbal, situat in imediata apropiere 
a gării, chiar în centrul comunei.

Același interes in rezolvarea proble
melor financiare l-au dovedit ș: mem
brii asociației sportive .,Dinamo" din 
localitate. Aceștia iși achită cotizația 
la timp, fapt pentru care dinamoviștii 
din Liești merită calificativul ,b.nc". 
De asemenea, același calificativ trebuie 
să îl acordăm și sportivilor de la „Re
colta" G.A.S. Ivești — a căror asociație 
sportivă a împlinit nu de mult zece ani. 
Cei peste 130 de membri au cotizat cu 
’nalt peste angajamentele lor, însumînd 
în prezent suma de peste 7000 lei co
tizații.Trebuie să notăm că, deși toate 
documentele de planificare sînt lă zi, nu 
se prezintă aceeași evidență clară și 
in privința distribuirii carnetelor și a 
aplicării timbrelor U.C.F.S. Credem că 
această lipsă se poate remedia ușor 
cu ceva mai multă muncă.

Acum, In perioada de iarnă, munca 
organizatorică, propagandistică cit șt 
activitatea sportivă trebuie astfel diri
jate incit asociațiile sportive din ra
ionul Liești să se întărească necontenit 
contribuind astfel la dezvoltarea miș
cării de cultură fizică și sport din țara 
noastră.

OTTO BENKO

cat la voia întâmplării. mottv pentru 
care el se degradează mai repede. In 
așa fel se scurtează durata de folosire 
a echipamentului, făcîndu-se necesară 
cheltuirea de noi fonduri pentru pro
curarea unor materiale noi.

Toate aceste lipsuri dovedesc că 
simțul de răspundere al unor activiști 
sportivi este foarte scăzut și că aso
ciațiile sportive nu au fost analizate 
și trase la răspundere pentru felul în 
care se îngrijesc de avutul obștesc.

★
Cunoscînd toate aceste lucruri. Con

siliul sindical regional Baia Mare, 
in colaborare cu consiliul regional 
U.C.F.S., a hiat măsuri pentru in
struirea consiliilor sindicale raionale 
ca ele să se ocupe mai atent de felul 
în care asociațiile sportive gospodă
resc fondurile și bunurile pe care le 
au în folosință.

Mai mult decit atît, sub conducerea 
și cu sprijinul Comdetului regional 
P.M.R., Consiliul sindical regional, în 
colaborare cu consiliul regional UC.F.S. 
a organizat pe plan regional o cons
fătuire cu activiștii și tehnicienii spor
tivi din diferite asociații sportive, unde 
s-a analizat activitatea de cultură fi
zică și sport din regiunea noa
stră în lumina Hotăririi C.C. 
al P.M.R. și a Consiliului de Min'ștri 
din 2 iulie 1957, precum și felul in 
care sint asigurate condițiile materiale 
pentru desfășurarea unei rodnice acti
vități sportive.

In felul acesta vom reuși ca în scurt 
timp să fie eliminate și aceste lip
suri care mai dăinuie în act vitatea 
sportivă din regiunea noastră și. mun
cind neobosit, să fie realizate noi și 
importante succese pe drumul întăririi 
și dezvoltării mișcării de cul'tiră fi
zică și sport d<n regiunea Baia Mare. 

s-au angrenat temeinic alături de 
toți muncitorii fabricii și participă a" 
cum cu însuflețire la executarea pro
gramelor gimnasticii în producție. Roa
dele se văd cel mai bine în procesul 
muncii, sportivii angrenați în practi
carea exercițiilor dînd un randament 
sporit. Astăzi, 95 la sută din persona
lul fabricii de confecții „Proletarul 
roșu" participă la gimnastica în pro
ducție. Muncitoare destoinice ca Con-: 
stanța Buta, Grigore Nenica, Maria A-i 
vram, Maria Solomon ș.a. iau parte 
cu multă conștiinciozitate la exercițiile 
de gimnastică în producție, întărindu-și 
astfel forțele.

S. ELIADE — corespondent
★

Zilele trecute, s-a introdus — în ca- 
drul celor două asociații sportive (CFR 
și Gloria) din orașul Pașcani — gim
nastica în producție. Muncitorii de la 
Atelierele și Depoul C.F.R. din 
Pașcani au întâmpinat cu multă bucurie 
această inițiativă a asociațiilor sporti
ve. Exercițiile gimnasticii în producție 
sînt conduse de profesorii de educație 
fizică Constantin Tapu, Mircea Hudiță 
și de instructorii Gheorohe Mocanii și 
Vasile Curcă.

C. ENEA — corespondent

Vești din raioane
Cânssic 111 acest ra‘ol1>drtnlnAu ultimii ani, mișca

rea sportivă a cu
noscut o continuă dezvoltare, căpătînd 
un crescînd caracter de mase, feste 
7000 de tineri și tinere au devenit mem
bri ai U.C.F.S. participînd în mod activ 
la acjiunile sportive ce s-au organizat 
lată numai un exemplu: întregirile 
Spartacbiadei de vară au angrenat a- 
proape 9.000 de tineri. Activitatea spor
tivă de mase a tineretului este șt re
zultatul muncii comisiilor pe ramură de 
sport din raion, dintre Care cele de 
fotbaî, volei,..șali și tenis de masă att 
obținut cele mai bune rezultate.

In ultimul timp, în raionul Sărmaș 
s-a înregistrat și o creștere ă număru
lui de baze sportive. De exemplu, de 
la 23 terenuri de fotbal numărul aces
tora a crescut la 34, iar la volei — de 
la 20, la 25 terenuri. O contribuție la 
dezvoltarea bazei materiale și a baze
lor sportive a adus-o achitarea regu
lată a cotizațiilor de către membrii 
U.C.F.S. In acest an, în raionul Săr
maș s-au strîns din cotizații mai mult 
de 60.000 Iei.

Din cele peste 40 de asociații spor
tive, multe pot fi date ca exemplu pen
tru activitatea pe care o depun. Ne 
referim în special Ia asociațiile din co
munele Milaș, Rîciu, Crișeni, G.A.C. 
Balda ș.a. Mai mult de 13 asociații 
sportive și-an realizat angajamentele 
în ceea ce privește încasarea cotizații
lor pe anul 1959. Trebuie remarcat fap
tul că în conducerea acestor asociații 
se găsesc cadre voluntare cu dragoste 
de muncă cum sînt: profesorul Con
stantin Sală ian din Milaș, dr. Aristide 
Munteanu din Rîciu, colectivistul Gri- 
gore Buzan din Crișeni, colectivistul 
Ion Baciti din Balda etc.

ALEXANDRU MOMETE—coresp.

★

ISTRIA
U.C.F.S. Istria, in

Recent a avut loc 
la Babadag plenara 
consiliului raional 

care s-a analizat ac
tivitatea sportivă desfășurată in raion 
in ultima perioadă. Im plenară au luat 
parte membri ai consiliului raional 
U.C.F.S., președinți ai asociațiilor spor
tive din raion și membri ai comisiilor 
raionale pe ramură de sport.

Din darea de seamă prezentată de 
tov. Ion Popa, președintele consiliului 
raional U.C.F.S. Istria, a reieșit că, in 
perioada analizată, in raionul Istria au 
fost înregistrate, pe tărîm sportiv, fru
moase succese in direcția înființării de 
noi asociații sportive, a angrenării unui 
număr tot mai mare de băieți și fete în 
toate competițiile sportive, a înscrierii 
de noi membri in U.C.F.S., a achitării 
la timp a cotizațiilor și a amenajării 
de noi baze sportive.

De asemenea, in plenară s-a subli
niat că a existat o preocupare continuă 
pentru întărirea organizatorică a celor 
53 de asociații sportive ce ființează in 
raion. Ele cuprind un număr de 9212 
membri U.C.F.S., dintre care 7446 
sini cu cotizațiile la zi. O serie de disci
pline sportive — tenis de masă, călărie, 
notație etc. — mai puțin practicate 
ptnă acum, au luat o mare dezvoltare. 
In plenară, numeroși participanți au 
luat cuvintul analizind în mod judicios 
perspectivele de creștere a mișcării 
sportive din raionul Istria. Tot aci a 
fost prezentat un plan de măsuri pen 
tru activitatea sportivă de iarnă. De 
asemenea, s-a insistat asupra intensifi
cării muncii de atragere in mișcarea 
sportivă a unui număr mărit de tinere 
fete.

C. DULNICEANU — coresp^



La Institutul Politehnic din Iasi

Acolo wnde sportul
*

făcut multi prieteni

Un „oaspe” nou in căminele studențești:
gimnastica de înviorare

Țelul spre care tinde activitatea spor
tivă în învățămintul nostru superior 
este acela de a angrena întreaga masă 
a studenților în practicarea continuă și 
organizată a sportului. Este un țel im
portant, frumos șl spre a-1 realiza va 
mai fi, desigur, nevoie de multă muncă 
și perseverență din partea catedrelor de 
educație fizică, a colectivelor sportive 
universitare și studenților sportivi în
șiși, care trebuie să se considere pro
pagandiști activi ai sportului printre cei 
care se țin încă de o parte de această 
minunată și utilă activitate. Și cum 
vor putea fi aceștia „cîștigați“ pentru 
sport ? Mijloacele sînt nenumărate, dar 
în esență ele pot fi rezumate astfel : 
a dezvolta treptat gustul pentru activi
tatea sportivă, a sădi convingerea că 
este folositor să-ți petreci o parte din 
timpul liber făcînd sport.

în această privință, socotim util să ne 
oprim astăzi asupra unei probleme de
osebit de importante pentru educarea 
sportivă a studenților (căci, în fond,- 
este vorba de un proces de educare) : 
introducerea gimnasticii de înviorare în 
cămine.

Ce înseamnă, de fapt, un program de 
gimnastică de înviorare de 15 minute, 
bine alcătuit și desfășurat cu regulari
tate, zi de zi. în căminul studențesc ? 
Asupra efectului fiziologic al unui ase
menea program nu vom insista, el 
fiind binecunoscut. In cazul căminelor 
studențești avantajele sînt însă și de 
altă natură. Programul de înviorare 
executat în comun, la aceeași oră, de 
toți studenții, duce la întărirea disci
plinei în cămin. Veșnicii întîrziați la 
cursuri, obligați a ține pasul cu ceilalți, 
vor trebui — mai 
— să se dezbare 
ceiuri. Și apoi,

La căminul din str. Matei Voevod locuiesc studenți de la in
stitutul „Maxim Gorki" și de la Universitatea „C. I. Parhon". To
tuși, numai cei de la „Maxim Gorki" executa gimnastica de 
înviorare. Vecinii lor se hotărăsc greu să le urmeze exemplul.

Am asistat deunăzi, în curtea că
minului „Filimott Sîrbu" din Iași, 
la următoarea scenă: un grup 

de vreo 10—12 studenți, în mîini cu 
saci de sport, profitind de cîteva ore 
libere, se îndreptau grăbiți către sala 
de gimnastică a Institui ului Politehnic 
aflată chiar în curtea căminului. In fața 
intrării au avut o ...mică consfătuire, 
apoi, anul dintre ei a deschis masiva 
ușă a sălii. După cîteva minute, cind 
și-a făcut reapariția, ca toții s-au a- 
dunat — cerc — în jurul lui.

— Veste proastă... Nu putem intra 
în sală. Lucrează cei din III...

Cuvintele „delegatului" au provocat 
pentru cîteva clipe o adevărată conster
nare. După multe clipe de căutări, 
cineva propuse o soluție :

Să încercăm la sală, la Voința... 
plecat într-acolo la fel de grăbiți, 
însoțit o bună bucată de drum, 
studenți din anii I și II de la di- 
facultăți ale Instilulului, Ne-am

curînd sau mai tîrziu 
de proastele lor obi- 
mai este aspectul la

Nu oii la înviorare ?
— Nu, azi nu... suit foarte 

gimnastică...
care. ne refer im mai sus : gimnastica 
de înviorare constituie o primă treaptă 
spre cunoașterea efectelor binefăcătoare

obosit... tocmai am visat că făceam

Ne scriu studenții

0 interesantă întrecere fotbalistică
In anul universitar care a trecut 

Mircea Angelescu a fost președintele 
comisiei sportive a Asociației Studen
ților din Institutul de Construcții Bucu
rești. El a desfășurat o activitate rod
nicii, fiind unul dintre cei mai apre- 
ciați activiști obștești pe tărîm spor
tiv din rîndurile studenților bucureșteni. 
In acest an. studenții de la Construcții 
și-au dovedit din nou încrederea în cole
gul lor, alegîndu-1 secretar al consiliu
lui Asociației. Studentul Angelescu spri
jină intens, în noua sa calitate, acti
vitatea sportivă din institut, participă 
la organizarea diferitelor competiții stu
dențești din Capitală și în același timp 
este corespondent voluntar al rubricii 
de sport universitar a ziarului nostru. 
Recent, am primit de la Mircea An- 
gelesctt, student în anul IV al Facul
tății de Hidrotehnică, o corespondență 
cu privire la campionatul universitar 
de. fotbal al orașului București. Dar, 
săi dăm cuvîntul:

„Intre 1 noiembrie și 6 decembrie 
s-au desfășurat pe terenurile Știința 
Tei și Institutului Agronomic întrece
rile turului campionatului universitar 
de fotbal, organizate de Comisia spor
tivă a Consiliului U.A.S. București. 
In urma rezultatelor 
stabilite următoarele

1SERIA
1. Institutul Agronomic 5 4 0 1 25: 6 8
2. Universitatea 5 4 0 1 18; 8 8
3. Institutul tic Constr. 5 3 0 2 16:12 6
4. I.M.F. 5 1 1 3 12:15 3
5. Institutul Politehnic 5 1 1 3 8.14 3
6. Conservatorul 5 1 0 4 6:29 2

SERIA A II-A
1. I.C.F. 4 4 0 0 29: 4 8
2. I.S.E. 4 3 0 1 19: 5 6
3. I.P.G.G. 4 2 0 2 15:13 4
4. 1st. Maxim Gorki 4 i 0 3 5:19 2
5. Inst. de Arhitectură 4 0 0 4 1:28 0

parte a canj-

Și în acest an, locul

din tur au fost 
clasamente :

In legătură cu prima 
pionatului se poate afirma că întîlni- 
rile s-au ridicat la un nivel superior 
celor din ani trecuți- Majoritatea 
echipelor s-au pregătit cu atenție, re- 
mareîndu-se în special I.C.F., I.S.E., 
Institutul Agronomic, Universitatea 
„C. I. Parhon” și Inst. de Construcții, 
care au furnizat meciuri de calitate sa
tisfăcătoare- Elementele remarcate cu 
prilejul acestei competiții vor fi pro
movate în cadrele echipei de catego
ria B, Știința București. Nădăjduim că 
returului campionatului universitar 
(care se va desfășura la sfîrșitul lunii 
martie 1960) i se va acorda de către 
comisia orășenească de fotbal mai 
multă importanță, pentru a nu se mai 
întîmpla, cuni din păcate s-a întîmplat 
deseori în această toamnă, ca arbitrii 
delegați la meciuri să se remarce prin... 
absență".

ale sportului, un prim pas spre trezirea 
interesului pentru o activitate mai 
complexă decît exercițiile fizice.

De altfel, catedrele de educație fizică, 
organizațiile U.T.M. și asociațiile stu
denților din toate institutele de învă
țămînt superior au primit la începutul 
acestui an universitar sarcina de a in
troduce gimnastica de înviorare în că
mine. Acum, după aproape trei luni, 
trebuie să constatăm cu regret că, 
cu excepția Institutelor „Maxim Gorki** 
și I.S.E. „V.I. Lenin“ din București, 
nici un institut nu poate raporta că a 
introdus gimnastica de înviorare în 
toate căminele. La Institutul Politehnic 
din Capitală s-a încercat ceva, dar se 
pare că după mai puțin de o lună lu
crurile au rămas baltă. Sporadic se des
fășoară programul gimnasticii de învio
rare în căminele Universității „C.I. 
Parhon** din București, Universității 
„Babeș-Bolyai** din Cluj și institutului Pe
dagogic Timișoara. Și asta-i tot !

Evident, problema nu este simplă. 
Sarcina introducerii gimnasticii de în
viorare trebuie împletită cu o muncă 
susținută de CONVINGERE, în rîndurile 
studenților din cămine. In acest do
meniu trebuie să se manifeste din plin 
colaborarea între organizația U.T.M.,- 
catedra de educație fizică, directorii edu
cativi și comitetele de cămin, și asocia
țiile studenților. Numai prin eforturile 
comune ale acestor factori se va putea 
asigura introducerea și menținerea pro
gramului gimnasticii de înviorare.

In căminele studențești locuiesc mai 
bine de jumătate din studenții noștri. 
In cămine s-a introdus și se extinde 
auto-deservirea,- ca un mijloc puternic 
de educare a studenților. Această ac
țiune a fost și este însoțită de o intensă 
muncă politică în rîndurile studenților. 
Același lucru trebuie să se petreacă șl 
cu gimnastica de înviorare, și acțiunea 
trebuie dusă la bun sfîrșit cît mal 
curînd !

Au
I-ani 
Erau 
ferite 
convins — mari pasionați pentru sport. 
O dată, de două ori pe săptămînă, în 
timpul lor liber obișnuiesc să treacă 
pe la sală. Doar se află în curtea că
minului. Reprezintă, pe bună dreptate, 
o adevărată tentație. Dacă nu e ocu
pată, de ce n-ar folosi-o?... Iar atunci 
cînd alții au fost mai... grăbiți, ei se 
îndreaptă firește către alte săli de sport 
ieșene.

A doua zi, în vizită la Institutul Po
litehnic, am povestit profesorului 
D. Pedimonle, șeful catedrei de 

educație fizică, scena- la care fusesem 
martori.

— Să știți că... întîmplări de felul 
aceleia la care ați asistat se petrec 
destul de des —• ne-a spus prof. Pedi- 
monte. Intimplarea explică totodată 
afluența studenților noștri pe terenuri
le și în sălile de sport.

A urmat o demonstrație convingă
toare.

— Institutul Politehnic numără a- 
proximativ 1900 de studenți. Dintre 
aceștia mai bine de 600 participă la 
orele de sport planificate in cadrul nor
melor de educație fizică. Sînt studenți 
din anii III și IV.

Din documentele prezentate 
întregi cu foi de concurs - 
însă............... '

se limitează doar la trecerea normelor 
de educație fizică, ci participă — cu 
aceeași însuflețire — și la competițiile 
organizate de catedră și de colectivul 
sportiv al Institutului, în primul rind 
la întrecerile din cadrul campionatelor 
universitare. Alături de ei sînt prezenți, 
bineînțeles, și studenții din ceilalți ani. 
Fiindcă veni vorba de campionate, ci- 
irele ne-au arătat că de la începutul 
anului universitar au fost înregistrate, 
aproape 1000 de participări în diverse 
întreceri pe ramură de sport. Catedra 
de educație fizică este sprijinită în ac
tivitatea ei de asociația studenților, 
mai ales prin responsabilii sportivi pe 
facultăți. Există chiar o adevărată în
trecere între acești organizatori spor
tivi — recrutați dintre cei mai buni 
studenți, — mai ales în acțiunile de 
mobilizare la diferite competiții. Ca sti
mulent, catedra de educație fizică oferă 
și premii celor cu rezultate bune.

Ne-a mai fost amintit un aspect 
demn de relevat: exemplul bun 
pe care îl reprezintă studenții 

care practică sportul la nivel de per
formanță, in cadrul clubului (C.S.M.S.). 
Ni s-au indicat și nume: Onofrei, 
loanovici și Ueroiu la volei, Cruția, 
Pologea, Don, Bărbosu la fotbal, Ră- 
dulescu, Oarză, Săndulescu la rugbl 
— elemente sirguincioase și la învă
țătură — ca și foștii studenți ai Insti
tutului, cum ar fi R. Rosenlierg și Gh. 
Drobotă, acum ingineri, despre care 
tovarășii lor de muncă îți vorbesc ca 
mult drag, scoțînd în evidență capaci
tatea lor, aportul adus în producție.

Așadar, la Institutul Politehnic din 
Iași, sportul și-a făcut în acești ani lu
minoși ai regimului democrat-popular 
mulți prieteni. Faptele ne-au dovedii-o 
că mase tot mai mari de studenți își 
manifestă dorința de a practica gim
nastica sau șahul, voleiul sau hand->. 
balul, tenisul de masă sau natația, 
să facă mișcare, sd se bucure din plin 
de binefacerile culturii fizice și spor
tului.

Pe primul plan
Și în acest an, locul principal în calen

darul activității sportive competiționale 
din institutele noastre de învățămînt 
superior îi ocupă campionatele universi
tare. Organizată la 8 discipline sportive, 
ediția din acest an a acestei competiții 
se remarcă prin accentul deosebit 
care este pus pe etapa I, de mase.

Dacă la șah și fotbal întrecerile a- 
cestei etape s-au încheiat la sfîrșitul 
lui noiembrie, în schimb la celelalte ra
muri - atletism, tir, gimnastică, volei, 
handbal în 7, baschet - pentru desfășu
rarea etapei pe institute (inter-ani și, 
apoi inter-facultăți) este prevăzută o 
perioadă mult mai lungă, de la începutul 
anului universitar și pînă în martie- 
aprilie 1960. In acest fel s-au a^gurat 
condiții pentru ca un număr mare de 
studenți, superior celui înregistrat Ia 
edițiile anterioare ale campionatelor, să 
ia parte la întreceri. Totodată, prelun
girea duratei de desfășurare a primei 
etape permite o pregătire mai atentă 
a participanților Ia sporturile indivi
duale, precum și organizarea competi
țiilor după sistemul turneu la sportu
rile pe echipe. întrebarea este : cum au 
fost folosite aceste posibilități, în insti
tutele de învățămînt superior, pentru 
organizarea la nivelul cerințelor a 
primei etape a campionatelor univer
sitare ? Pentru a găsi răspunsul, am 
cules unele aspecte de la cîteva institute 
din țară și din Capitală.

MUNCA SUSȚINUTA - REZULTATE 
CORESPUNZĂTOARE

Ca la orice competiție de mase, la 
campionatele universitare succesul 
primei etape este hotărît de mai mulți 
factori ; popularizarea susținută, mobi
lizarea unui număr cit mai mare de 
particîpanți, coordonarea acțiunilor 
tuturor organelor interesate în buna des
fășurare a întrecerilor. Un bun exemplu 
în ceea ce privește respectarea facto-

dosare 
rezultă 

că studenții din anii Iff și IV nu

„Cupa anilor l" la volei

curînd s-au încheiat întrecerile 
reușite competiții de volei rezer- 
„..:ior I de la toate institutele și

De 
unei reușite competiții de volei rezer
vată anilor I de la toate institutele și 
facultățile din centrul universitar Bucu
rești. Competiția a fost organizată de 
catedra de educație fizică a I.M.F. Au 
participat 15 echipe (8 de băieți și 7 
de fete). Echipe cîștigătoare: — Uni
versitatea „G. I. Parhon" (la fete) și 
Institutul Politehnic (la băieți).

Competiții tradiționale: „Geogra- 
fiada" la Cluj...

Geograf iada, întrecere inițiată de stu
denții Facultății de Geografie-Șt. Na
turale a Universității „Babeș-Bolyai" 
din Cluj se află la cea de a doua e- 
diție a sa. Desfășurată sub îndrumarea 
organizației U.T.M. și a catedrei de

campionatele universitare!
rilor amintiți îl oferă Universitatea 
j,C.I. Parhon*. Gazetele de perete* vi
trinele și panourile sportive înființate 
Ia fiecare facultate au constituit un real 
sprijin în acțiunea de popularizare a 
campionatelor în rîndurile masei de 
studenți. Colectivul sportiv și catedra 
de educație fizică au colaborat perma
nent pentru a asigura mobilizarea stu
denților și organizarea temeinică a com
petițiilor. Nu este deci de mirare că, 
pînă în prezent, Ia prima etapă a cam
pionatelor, Universitatea i.C.I. Parhon* 
se poate mindri cu peste 1.000 de par
ticipări.

Și la Institutul de Construcții se re
marcă o largă participare a studenților 
la prima etapă a campionatelor. Cele 
mai bune rezultate le-au obținut în a- 
ceastă privință Facultățile de Hidroteh
nică și Instalații și Utilaj. Acest lucru 
nu poate fi, desigur, separat de activi
tatea desfășurată de organizatorii spor
tivi ai celor două facultăți, studenții 
Petre Balaban, din anul II Hidrotehnică 
și Gh. Dima din anul III Instalații. 
Dintre instituțiile de învățămînt superior 
din țară, sînt de remarcat pentru orga
nizarea primei etape a campionatelor 
Universitatea „Babeș-Bolyai* din Cluj 
și Institutele Politehnice din Timișoara 
și Iași.

fost pur șî simplu uitat ! Este cazul 
Institutului Agronomic Craiova. La In
stitutul Agronomic „N. Bălcescu* din 
Capitală, colectivul sportiv și catedra de 
educație fizică au recurs la o *,inovatîe“ 
cu totul neinspirată : programarea
etapei I la șah pentru începutul semes
trului II (mijlocul lunii februarie 1960). 
Ce să spunem despre această „inovație"? 
Poate n-ar fi rău să le reamintim au
torilor ci că finala PE ȚARA a cam
pionatelor universitare de șah este pro
gramată în vacanța de iarnă din prima 
parte a lunii februarei 1960 !

In ceea ce privește celelalte discipline 
din programul campionatelor, situația 
este mai bună și, oricum, există posibi
litatea ca pînă la termenul încheierii 
primei etape (martie-aprilie 1960) să se 
obțină rezultatele așteptate. Sodotim Insă 
că trebuie depuse toate eforturile pentru 
a termina faza întrecerilor inter-ani 
pînă la sfîrșitul acestei luni, pentru ca 
o dată di reluarea cursurilor, în semes
trul n, să se desfășoare faza inter-fa- 
cultăți.

de sport tot mai mulțl studenți. Dar la 
baza activității sportive de mase din in
stitute trebuie să stea campionatele 
universitare. Obiectivul actual al spor
tului de mase din institute : mutarea 
centrului de greutate al activității spor
tive Ia nivelul anilor sau chiar al gru
pelor, poate și trebuie Înfăptuit, in 
primul rind, prin campionatele univer
sitare. De unde rezultă șl importanța 
deosebită care trebuie dată primei etape, 
etapa de masei a acestei competiții.

PRIMII... RESTANȚIERI AI CAM
PIONATELOR

Dar campionatele universitare nu se 
bucură pretutindeni de atenția cuvenită. 
In mod cu totul nejustificat, unele in
stitute au hărăzit o soartă vitregă în 
acest an șahului, organizînd de mîn- 
tuială sau chiar... de loc, prima etapă 
la această disciplină care are mulți iu
bitori în rîndurile studenților. Un număr 
de particîpanți sub posibilități au an
grenat I.M.F. Tg. Mureș, Institutul Po
litehnic București, Universitatea $,A1.I. 
Cuza* din Iași. In alte locuri, șahul a

ACTIVITATE COMPETITIONALA 
INTERNA CIT MAI BOGATA, DAR 

ȘI PREOCUPARE PENTRU CAMPIO
NATELE UNIVERSITARE !...

înainte de a încheia, o observație cu 
caracter general... Se constată, față de 
anii trecuți, o înviorare a activității 
competiționale interne în majoritatea 
institutelor. Aproape fiecare institut are 
competițiile sale tradiționale („Cupa 
Politehnicii” la Orașul Stalin, competiția 
,.Ziua Institutului” ia I.M.F. Buc., Univer
siada la București, ,,Cupa anilor I” Ia 
Institutele Politehnic, de Construcții, 
Medico-Farmaceutic din București etcț. 
Totuși, există uneori tendința care tre
buie stăvilită Ia timp, aceea de a neglija 
campionatele universitare. Desigur, 
sîntem bucuroși să aflăm de orice nouă 
acțiune menită să aducă pe terenurile

TIBERIU S I AMA
GHEORGHE VASILIU

corespondent

educație fizică a Universității, „Geo
graf iada" a angrenat numeroși studenți 
în întrecerile de fotbal, tenis de masă, 
șah, natație, volei, baschet

I. Fărcaș

..»! „Agronomiada” la

etc.
— coresp.

Bucurețtl

Cu puțin timp în urmă au luat sfîrșit 
întrecerile din cadrul etapei I a „Agro- 
nomiadei", rezervate studenților de la 
Institutul Agronomic „Nicolae Băl
cescu" din Capitală. La reușita acestei 
competiții și-au dat concursul atît co^ 
lectivul catedrei de educație fizică din 
institut, în frunte cu prof. I. Coia, cît 
și asociația studenților. lata și cîș- 
tigătorii întrecerilor : FOTBAL : echipa 
anului V; VOLEI: echipa anului IV; 
BASCHET: echipa anului III, ATLE-: 
TISM fete: 80 rn plat: 1. Maria
Constantinescu (Med. veterinară), 2, 
Florentina Mielcescu (Med. vet); lan-, 
gime: F. Mielcescu; greutate: Sofia 
Benz (Med. vet.) ; băieți: 100 m plat: 
Teodor Constantin (Inst. Agr.) ; 460 
m plat: I. Borcescu (Med. vet.); 800, 
m: I. Borcescu; 4x100 m: echipa Fa«4 
cultății de medicină veterinară; Iun-, 
gime: I. Georgescu (Med. vet.); înăl
țime: Gr. Mihăilescu (Fac. hortic.) i 
greutate: N. Sîrbu (Inst. agron.) $ 
disc: I. Boicriu (Inst. agr.).

Etapa a doua se va desfășura în prfe 
măvara anului viitor,

Nicu Nicolae coresp.

Gimnastica este dna dintre disciplinele sportive care se bucură de mult 
interns din partea tineretului din institutele de învățămînt superior. Fotografia 
noastră reprezintă un aspect de la întrecerile de gimnastică desfășurate la 

Cluj, cu prilejul prunei etape a campionatelor. universitare..



O invitație

• •«II din Potcoava...

Nu l-ați văzut însă pe Drăgan sau

Duminică dimineața, Someșul Cluj și Combinatul Poligrafic București au 
amintit deseori frumoasele întreceri masculine disputate cu o seară înainte 

în sala Floreasca. Iată o acțiune la fileu.
Foto: T. Roibu

Se întîmplă deseori. Unul din cei doi 
sau trei e cel mai iubit. E adoratul 
mamei. La 4 ani rupe aripile muștelor 
prinse cu paharul, la 6 taie cozile fete
lor, la 8 își pierde ghiozdanul la să- 
niuș, la 10... la 12...

Ceilalți doi (sau trei) sînt ascultă
tori și blînzi și aduc cununi de la ser
barea sfîrșitului de an.

totuși, el e adoratul mamei... 
inexplicabila slăbiciune...
Giulești povestea se repetă. Mai

Și
O
In , .
nevoie să spunem cine-i ...preferatul?

Astă seară,

Meci rierbi la „Floreasca”
Dinamo—Rap d (0

Derbiul campionatului feminin dintre 
cele două echipe neînvinse, Dinamo și 
Rapid, se desfășoară astăzi începînd 
de la ora 17 în sala Floreasca în des- 

meciulul internațional de 
baschet P.A.3.K. Salonic și Dinamo Buc.

Miercuri (ora 17) are loc - tot la 
Floreasca - meciul feminin Vlctoria- 
Cetatea Bucur, iar joi (de la ora 17.30) 
C.C.A.—Știința Cluj (m) și Rapid—Dina-A 
mo (m).

Rapid,

chiderea

e
Bineînțeles fotbalul.

...Și acum, cîteva cuvinte pentru giu- 
leștenii care n-au fost sîmbătă seara 
în sala Floreasca.

V-am văzut deseori cu respirația 
tăiată cînd trage Georgescu.

N-ați văzut însă „șuturile" imparabile 
ale lui Horațiu Nicolau.

V-am văzut palpitînd în clipele în 
care Ene II „taie" un culoar în apăra
rea adversă.

Nu l-ați văzut însă pe Plocon spăr- 
gînd triplul blocaj al „Cetății".

V-am văzut admirînd clarviziunea lui 
Langa.

Nu l-ați văzut însă pe Ponova ser
vind șarade de fantezie adversarilor.

V-am văzut aplaudînd suplețea și a- 
gerimea lui Greavu.

pe care ie-a ridicat cam
pionatul republican de lupte sînt nu
meroase și variate. Am asistat de-a 
lungul celor zece etape la întreceri di
namice, spectaculoase și de un nivel 
tehnic satisfăcător, 
bun. Am 
de desfășurare a categoriei 
folositor 
trecerile campionatului, că ei au 
posibilitatea să se pregătească multila
teral, făcînd progrese evidente mai ales 
la capitolul rezistență și mai puțin, 
spre regretul nostru, la capitolul teh
nică.

Formula desfășurării întrecerilor pe 
echipe a obligat însă pe luptători ca 
în multe meciuri, atunci cînd și-au asi
gurat un avantaj de un punot sau 
două, suficiente pentru victorie, să 
treacă la o apărare ermetică, care a 
mers uneori pînă la pasivitate. S-a făcut 
totuși un progres tehnic. Nivelul de pre
gătire nu mai este același ca în anii 
tre-cuți. Este mult mai ridicat. Există 
însă o disproporție mare între vîrfurile 
sportive ale acestui sport și restul lup
tătorilor angrenați in campionat. Do
vada cea mai elocventă ne-o prezintă 
echipa Dinamo București care de-a 
lungul campionatului și-a învins adver
sarii la scoruri categorice.

uneori chiar foarte 
constatat că actualul sistem 

_ A a fost
sportivilor participant! la în- 

avut

A BONAH-VA DIN TIMP 
PENTRU ANUL 1960 
_ LA ZIARUL

■
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COSTUL UNUI ABONAMENT ESTE: 
I LFI 12 PE 5LUA// 
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unite trebuie căutate aceste deficiențe? 
In primul rînd, în lipsa de preocupare 
a antrenorilor noștri față de problema 
pregătirii în tot cursul anului, iar în al 
doilea rînd în lipsa de curaj de a promo
va elemente tinere. Singurele echipe în 
rîndul cărora și-au făcut apariția tineri 
au fost C.S.M. Reșița, C.SaM. Galați, 
Metalul M.I.G. și Voința Tg. Mureș. 
Ultima formație însă, exagerînd în ac
țiunea de înlocuire a titularilor, a 
ajuns în situația de a retrograda.

Este știut faptul că în sportul luptelor 
există o tendință generală spre dina
mizare. însăși scurtarea duratei unui 
meci obligă pe sportivi să forțeze rea
lizarea procedeelor tehnice într-un timp 
cît mai scurt. Un factor important în 
dinamizarea luptelor îl constituie ar
bitrajul. Arbitrul este acela care poate 
... încuraja sau pune capăt pasivității. 
Cu prilejul campionatului republican 
a ieșit în evidență faptul că o parte 
din arbitri interpretează greșit regu
lamentul, confundînd lupta pasivă cu 
încercările fără rezultat ale concuren- 
ților și sancționîndu-le deopotrivă. Ba 
mai mult, uneori există chiar tendința 
de a favoriza o echipă sau alta. De ase
menea a putut fi constatată o lipsă 
condamnabilă de atenție în urmărirea 
și notarea procedeelor executate pe 
saltea. Astfel, în meciul Pană-S. Po
pescu, primul încercînd rostogolire la
terală a trecut prin autotuș, fapt ne
semnalat de arbitri, V. Pop (C.S.M. Baia 
Mare) a cedat luptătorului deplor Tg. 
Mureș. Mavridis (M.I.G.) lui Luchian 
(Galați), Volosciuc (Constanța) lui Petrov 
(Timișoara) etc. In fața unor astfel de 
manifestări nesportive, arbitrii, juriul 
concursului și membrii Federației de 
lupte nu au luat nici o măsură. Sau 
ce a făcut arbitrul principal cînd a 
văzut că arbitrii de la salteaua Nr. 2 
nu au punctat o acțiune a luptătorului 
M. Bolocan în meciul cu V. Micula, 
acțiune care în mod normal ar fi adus 
primului victoria ? S-a mulțumit cu 
o atitudine de spectator.

Considerăm că etapa finală a cam
pionatului republican de lupte pe e- 
chipe nu și-a atins în totalitate scopul 
propagandistic. Greșelile în arbitraje, 
cedările nejustificate ale unor echipe 
în favoarea altora au făcut ca spectato
rii prezenți în sala Dinamo să deza
probe astfel de manifestări. Este ne
cesar ca Federația de lupte să ia mă
suri împotriva tuturor celor care au 
contribuit la umbrirea spectacolului 
sportiv de sîmbătă și duminică. Și o 
sugestie : finala următorului campionat 
pe echipe să se desfășoare în patru 
localități diferite și nu în același loc 
cum s-a procedat pînă acum. Aceasta 
va duce pe de o parte la popularizarea 
luptelor, iar pe de altă parte la o mai 
bună desfășurare a finalelor.

V. GOOESCU
O. BENKO

Alo, Potcoava... Dați-mi asociația r are d-a face. Să zică mersi că a scă
pat numai cu înjurături. Aveam da- 
migenele pline șl nu ne-am îndurat 
să ne batem joc de bunătate de vin, , 
că altfel, i le spărgeam în cap. Ei și 
ce dacă comisia regională ne-a sanc
ționat... Tot ei o să aibă nevoie de noi 
și-o să ne ridice pedepsele. Avem picioa
re de aur... (Păcat că n-aveți și puțin 
cap, am zis în gînd).

— Alo, centrala I Dați-ne șl Piteș- 
tiul, asociația sportivă Rapid... Cu to
varășul Ion Cos tea.

— Eu sînt. Să știți însă că sînt 
tare supărat. M-am ales, nevinovat, 
cu șase luni suspendare. La urma 
urmelor ce mare lucru am făcut ? Am 
omorit pe cineva, am furat 2 Nu. Am 
înjurat și eu și am lovit pe un ar

bitru. Da parcă al
tădată n-am mai 
făcut eu d-alde as
tea și nu m-au sus
pendat. E drept, că 
m-au apărat cei 

de la asociație, nelăsînd comisia re
gională să-și facă de... cap. Cred insă 
că intervin ei și acum. Doar n-o să 
mă lase cu atita suspendare. Eram 
și eu... obosit șl nervos după o noaple 
de chef.

Unirea...
■— Aveți
— Alo?
— Eu!

don... Am
■vedeți așa
zică p. -l........-___ .

— Dumneavoastră sînteți fotbalist

legătura. Vorbiți.
Cine e la telefon 1
Fotbalistul...

vrut să spun 
suit obișnuit 

zică pe aici. Ce doriți?

Zmeu. Par- 
Mesina. Dar 
să mi se

pe Pavel plutind, literalmente, dea- ea S Ja 2 A m^z ă pe
trihi.nplnr in urmanin, mingii..? f /u[ ■■■■■■ I

In încheiere, O PROPUNERE : ce-ar' de^iotbal sîi
supra tribunelor, în urmărirea 1

In încheiere, O PROPUNERE : cc-ar 
fi să se recomande fotbaliștilor giuleș- 
teni vizionarea în colectiv a meciurilor 
echioei de volei ?

Soliști în contratimp

In echipa de volei a Cetății Bucur 
soliștii predomină. Roman sau Rusescu, 
Chezan sau Niculescu pot susține ori 
cînd 
bătă 
blul 
și-a

cu succes un... recital. Dar, sîm- 
seara, în sala Floreasca, ansam- 

a distonat. Rînd pe rînd, fiecare 
susținut partea solistică, neinte-, 

grîndu-se în jocul echipei, în care Pe
lin, Ganciu sau Paladc au depus lău
dabile eforturi.

Roman a început bine „uvertura", 
dar s-a stins după primele acorduri?

Chezan a încercat să-și... acordeze 
vioara pe parcurs, fără a izbuti, Ru
sescu a făcut față doar pasajelor lente, 
iar finalul „con brio" al lui Caius Ni
culescu n-a mai putut salva echipa.

Ansamblul Cetății Bucur are nevoie 
de repetiții. De cît mai 1 
Pentru a suna la unison.

l că sînteți mare amator 
de fotbal, sînteți pasionat șl după un... 

Ipăhărel. Și cînd ați „luat" un păhărel, 
vă luați de oameni, ii înjurați...

— Ei, și ce, n-are voie omul să aibă 
șl alte... pasiuni 2 Ce 2 Beau banii 
cuiva 2 Beau banii mei și am dreptul 

să mă distrez cum îmi place. Ce dacă 
mai înjur așa... în... glumă pe cineva, 

■trebuie neapărat să 
------ —" —' să

t nu 
!pot suferi oamenii 

ăștia. S-a mai gă
sit un... deștept, 
acum, de curînd, care s-a supărat pen
tru o înjurătură șl pentru o pereche 

*de... palme. Dar, ce să-i faci ? Așa 
j sînt toți arbitrii. (Asta era arbitru).

' Dar ce, parcă numai arbitrii 2 Și 
Junii de pe la gară sînt nesujeriți. In

tr-o zi cînd eram și eu mai bine dis
pus, mă încălzisem puțin cu niște...

1 Drăgășarii și-t căutam pe un arbitru 
• '.prin vagoane să mă răfuiesc cu el, a 

, sărit unul din ăia cu șapcă și cu 
'.geantă să-i țină parte. Dar l-am în- 

t eu minte să mai fie... avocatul 
cuiva. (Și măcar să fi făclii Dreptul). 
I-am spus una să mă pomenească. 
Norocul lui că n-a mai insistat, că 

Î aveam o poftă de bălaie, mamă... ma
mă... Niște incapabili, dom’le. Nu stă 
lumea în loc fără d-al de ăștia. Pe cînd 
,eu, dacă nu joc tui merge echipa. Ia 
să fac eu pe nebunul! Să vezi atunci 

\cum vin toți la mine să mă împace. 
Parcă-i uea: „Hai, măi, Ionică (ăsta 

T mi-e numele mic), nu mai fii supărat.
Hai, mă, nu mâi lua în seamă toate 

( nimicurile, că doar ești om... 
■ 'Ehe, unu e Mesina. Dacă nu

1 praful se alege de echipă.
1 • — Mulțumim. Dacă vreți

dați la telefon și pe colegii dv. Ispas

}se supere sau 
mă reclame ? Eu

cui die nevoie
multe repetiții.<

C.tLÎlHl

Al treisprezecelea jucător

In ultima vreme, mijloacele ofensive' 
ale jocului de volei cîștigă tot mai 
mult teren în dauna celor defensive.

Noua linie în arbitraj — exigență 
sporită la fileu și mai multă înțelegere, 
pentru cei supuși asaltului neîntrerupt' 
al atacanților în linia a doua — este 
menită să contribuie la frumusețea 
spectacolului, la progresul acestui 
sport atît de popular.

Constănțeanul Costin Mușat, care a 
condus mult așteptata partidă Rapid 
— Cetatea Bucur, a înțeles cum nu se 
poate mai bine stilul interpretativ, 
dîndu-ne o pildă de consecvență în res
pectarea acestei linii.

Și cîte din minunatele momente din 
prima parte a „derbiului" nu se dato
rează inteligenței cu care I 
arbitru internațional a înțeles spiritul 
noului stil. Am putea spune că Mușat 
a fost al treisprezecelea jucător, mereu 
prezent pe teren. Sau mai bine zis, tlh. 
dirijor perfect, care a contribuit la 
frumusețea spectacolului.

tînărul nostru'

★
După ce am lăsat receptorul, am 

stat puțin pe gînduri și mi-am zis: 
de ce oare unele asociații sportive se 
ploconesc în țața Mior asemenea... ve
dete, tmpiedicînd uneori comisiile re
gionale să sancționeze ieșirile lor ne
sportive ? N-ar ți mai bine să-i mai 
lase nițel (un an, doi) să se... odih
nească pe tușă 2 Ar avea de ci ști gat 
și ei și echipele in care joacă. Că 
doar știți proverbul: Merele putrede 
le strică și pe cele bune. De aceea, 
dați putregaiul la o parte.

V. GODESCU

(După o scrisoare primită de la 
Lemnoiu și I. Chirilâ).

serios." 
joc eu,

să ne

șl Rizea.
— Da, noi sîntein, așii fotbalului 

j din Potcoava. Ni se face o nedreptate.
■ Să știți asta. Noi ar trebui să jucăm 
intr-o echipă mare nu aici, într-un raion.
1 Sintem o... tripletă — mai mare dra
gul. Să spună arbitrul Ică Anastases- 
cu cum ne înțelegem de bine. Cînd a 
zis Mesina: „Pe el, fraților, să-l învă- 

Țăm puțin... regulament" toți trei am 
\ sărit ca unul. Dacă nu fugea în ca
bina șefului de tren îl arătam noi cine 
sîntem. Dar i-am zis-o șefului de 
tren... Uite așa ca să știe cu cine

IO AN CHIRI LA
NEAGOE MARDAN

Festivitatea de premiere a celor 
alergătorimai buni

Vineri seară a avut loc la sediul 
Federației romîne de motociclism fes
tivitatea de premiere a celor mai bum 
motocicliști în anul 1959. Cu acest 
prilej au fost îrunînate medaliile de 
campioni alergătorilor care au ocupat 
primul loc în întrecerile cu caracter 
republican, precum și medaliile de ar
gint 'și bronz motociciiștilor clasați 
pe locurile II și III.

Lista campionilor R.P.R. la moto
ciclism pe anul 1959 are următoarea 
înfățișare :

~ ...................................... META-
Șt. lan- 

Bereny — an-

interne și internaționale, constituie 
premize pentru rezultate .și mai valo
roase în sezonul anului 1960. Ei au 
asigurat federația că se va munci ou 
și mai multă conștiinciozitate pentru 
îmbunătățirea pregătirii și prin aceasta 
a performanțelor.

Știri din asociațiile
sportive

HOCHEI PE GHEAȚA LA ASOCIAȚIA
SPORTIVA „GLORIA C.F.R." GALAȚI

Pe lîngă celelalte secții pe ramară 
de sport, ca fotbal, volei, popice etc., 
asociația sportivă „Gloria C.F.R." a 
organizat de curînd și o secție de ho
chei pe gheață. Această inițiativă s-a 
bucurat de o mare simpatie din par
tea muncitorilor fabricii de piese de 
schimb din Galați. Așa se face că 
chiar din prima zi, numeroși tineri 
și-au exprimat dorința să învețe să 
joace hochei pe gheață. Ei au căpătat 
în aceste zile noțiuni elementare în mî- 
nuirea crosei și au făcut exerciții cu 
pucul în sala de mese a fabricii, în- 
vățînd în același timp și diferite sche
me tactice. Acum o dată cu căderea 
zăpezii, tinerii hocheiști din Galați 
vor ieși pe terenul „Nicolae Cristea" 
unde, de regulă, se amenajează pati
noarul orașului.

Cei mai sîrguincioși „elevi" ai sec
ției de hochei se dovedesc a fi strun
garul Hagiac, fruntaș în producție, 
turnătorul Marin Iancu, Dumitru Co- 
calcu și alții.

G. Ungureanu, corespondent

Regularitate și rezistentă : 
LUL M.I.G. (B. Predescu, 
covici, H. Sitzler, Gr. 
trenor V. Mavrodin).

Viteză pe circuit : 
(Dinamo), VENERA

G. NEDELCU 
VASILESGU 

(Metalul'M.I.G.), FL. COSTACHE — 
dublu campion (C.C. A.), Al. GER- 
NESCU (Dinamo), G. MORMOCEA 
(C.C.A.), M. DÂNESCU -Ț- G. UDRES- 
CU (C.C.A.), GHEORGHE ION 
(C.C.A.), GH. VOICULESCU (C.G.A.). 

Motocros : MIHAI POP — dublu 
campion (Dinamo), A1IRCEA CER- 
NESCU (Dinamo), Cii----------"
NIȚA (C.C.A.).

După festivitatea de 
luat cuvîntul alergătorul G. Alormocea 
și antrenorii N. Sădeanu, V. Mavro- 
din și Gh. Didescu, care au arătat că 
succesele repurtate de motocicliștii 
romîni în anul 1959, în competițiile

GHEORGHE IO-

premiere au

Festivitatea da premiere a campionilor republicani. Secretarul general al ' 11 M. 
felicită echipa Metalul Ml.G., campioană la regularitate și rezistență. De In 

stingă la dreapta: 11. Sitzler, SI. lancovici, Gr, Berenij și B. Preclescu, t



Retrospecțiuni asupra campionatului categoriei A

primul loc, echipa cea mai constantă
și mai omogenă: C. C. A.

Cu fotbaliștii clubului „Cetatea Bucur'* 
la Muzeul de istorie a orașului București

in cronicile primei părți a 
atului categoriei A și retrăim 

meci pasionanta desfășurare 
cerii celor 12 echipe. Pasio- 
i... concludentă în ce privește 
area echipelor și jucătorilor, 
ărerea noastră, clasamentul la 

fixat turul campionatului ex
il general, în mod fidel aceas- 
ortare pe parcursul întregului 
Despre această comportare va 
1 în rândurile care urmează, 
ce cîteva constatări pe mar- 
avoluției celor 12 echipe și, 
Ies, vom începe cu liderul,

★

i a caracteriza echipa G.G.A 
>are deosebit de semnificativă 
ea făcută de antrenorul G.
după meciul C.G.A.—.U.T.A.: 

i egala în acest joc; dar chiar 
a fi și cîștigat, ar fi însemnai 
jucat bine și atn fost mai buni 
C.A. ? Nu. După părerea mea, 
actuală, în comparație cu cele- 
lipe, G.C.A. este cea mai con- 
ji mai completă. Merită locul 
clasament".

cînd meciurile echipei C.C.A. 
într-adevăr, ia concluzia că 

calitățile acestei formații 
.onstanța, care rezultă mai 

n comportarea ca joc și mai 
in rezultate. Acestea din urmă 
nu indice acest lucru (C.C.A. 
ut trei meciuri). Media com- 
>r ca joc dovedește însă, con- 
de oare vorbeam. Chiar în- 
echipa C.C.A. și-a făcut jocul 
șntiit, gîndit, spectaculos, fiind 
1 cu regularitate în primele 4 
in clasament.
ce s-a impus C.C.A. în se- 

e toamnă ?
>c de ansamblu bine pus la 
In aceasta a constat, de fapt, 
:hipei. Oricare a fost formula 
ituire a formației, aceasta a 
omogenă, jocul său de ansam- 

a avut de suferit cu nimic, 
fost suficiente modificări în 

sezonului: 21 în apărare și 8 
:. Dar jucătorii introduși în 

s-au încadrat în jocul său, 
. unitatea de joc și concepție, 
atunci cînd a fost nevoie să 
urgă la o improvizație (de 
Zavoda I fundaș sau Raksi 
) sau cînd un om de bază, 
indisponibil, a fost înlocuit 

:zervă (Raksi în locul lui Za- 
I mecanismul echipei a func- 
normal. Aceasta dovedește o 
e uniformă, după necesitățile

echipei, a tuturor jucătorilor, titulari 
ți rezerve.

2. Joc de atac îmbunătățit, în com
parație cu campionatul trecut. Pro
grese s-au constatat în: organizarea 
acțiunilor (totul este pregătit din pro
pria jumătate de teren, cu partici
parea tuturor jucătorilor în mod con- 
știenf, gîndit), desfășurarea lor (pe 
baza unei legături permanente între 
apărare și atac, în care halfii și in
terii își înțeleg foarte bine misiunea, 
se realizează faze rapide pe extreme, 
pentru învăluirea apărării adverse) și 
finalizare (acțiunile se încheie de re
gulă cu șuturi, mai mult s-au mai 
puțin precise).

La acestea trebuie adăugate mane
vrele tactice, pregătirea tactică a ju
cătorilor, care le permite să schimbe, 
în mod surprinzător, direcțiile de atac, 
în funcție de condițiile de joc și în 
raport cu plasamentul adversarilor. 
Sezisînd acestea, militarii au străpuns 
deseori cu succes apărările (ca în 
meciurile cu Farul, Rapid, Minerul, 
Progresul), prin acțiuni simple, din 
2—3 pase, dar eficace. Jocul în miș-

(vă amintiți?) un gol (anulat) în 
meciul cu reprezentativa R. P. Bul
garia și îotr-un meci de cupă, eu 
Metalul Titanii.

îmbunătățirea jocului de atac a con
stituit al doilea obiectiv în munca 
de antrenament la G.O.A.

3. Constanță în comportare, față 
de campionatul pe 1958—59.

In același timp, G.C.A. s-a impus 
prin cîțiva jucători al căror joc s-a 
îmbunătățit constant, contribuind la 
creșterea valorii și randamentului 
echipei. Pe primul loc se situează 
Constantin. El este „creerul" echipei, 
cu un rol bine precizat: acela de 
organizator și creator, prezent în cîmp 
ca și în fața porții, unde s-a dove
dit și un bun realizator. Spre sfîr- 
șitul sezonului însă, după meciurile 
cu Progresul și R. P. Bulgaria, a 
manifestat oarecare inconstanță și o 
tendință ușoară de a deveni vîrf de 
atac, negiijîndu-și astfel sarcinile de

Privind „strămoșul bicicletei"
Foto: Gh. Dumitru

Note,
ilungirea termenului de dispu- 
•Jerturilor de finală ale „Clipei 
• pînă la 15 iunie (in loc de 
, ceea ce ne dă posibilitatea 
igramări mai potrivite a celor 
:uri cu R. Cehoslovacă (primul 
f fixat la 22 mai la București), 
condițiuni bune de alcătuire a 
ului fotbalistic de primăvară —

în același timp, de pregătirea 
reprezentativ. Intr-adevăr, fiind 
să diputăm intr-un interval de 
art (1 aprilie — 15 mei) cel 
ei jocuri internaționale, aceasta 
dus o oarecare aglomerare a

JENEI

Goluri marcate: 28 (medie: 2,54)
Golgeter: Constantin 12 goluri, 

urmat de Tătaru și Raksi cîte 5, 
Alexandrescu 4 și Cacoveanu 2.

Locuri ocupate în clasament (în 
ordinea etapelor): 1, 1, 2, 3, 4. 4, 
3, 1. 1, 1, 1-

Efectiv folosit: Constantin, Ale
xandrescu, Zavoda II (cîte 11 
jocuri), Raksi, Tătaru (10), Ca
coveanu, lenei (9), Bone, Zavoda 
I (8), Mihăilescu, Voinescu (6), 
Tonta, A pol z an (5), Ivănescu (4), 
Cepolschi, Staicu (3), Dragomi- 
rescu (2).

care, jocul fără balon este bine rea
lizat, mișcările jucătorilor fiind ar
monizate în raport cu cerințele fazei. 
Așa se explică de ce o manevră sim
plă devenită clasică, nu poate fi totuși 
anihilată : în timp ce ceilalți jucători 
se mișcă, demareîndu-se și trăgînd 
după ei adversari, Constantin se de
plasează de pe dreapta pe stingă, 
lăsînd să se înțeleagă că va trimite 
mingea în altă direcție, și-i pasează 
în adîncime lui Tătaru, care este 
lansat și nu așteaptă «ieeît... întîlni- 
rea cu mingea. Așa a marcat Tătaru

știri3

programului de primăvară, ceea ce s-ar 
fi răsfrint în primul rînd asupra des
fășurării campionatului și a pregătirilor 
echipei reprezentative. Dimpotrivă, ho- 
tărirea adunării generale a U.E.F.A. de 
a fixa noul termen la data de 15 iunie 
dă posibilitate federației noastre să 
alcătuiască un program mai judicios al 
campionatului, care asigură baza pre
gătiri) jucătorilor selecționabili pentru 
trei jocuri internaționale stabilite la in
tervale convenabile (1 mai, 22 mai și 
probabil începutul luiiii iunie).

• Tragerea la sorți a grupelor Tur
neului Internațional de Juniori 
(U.E.F.A.) ediția I960- a fixat repre
zentativa noastră într-o grupă foarte 
puternică, în cadrul căreia reîntîlnim 
vechi cunoștințe. Este vorba de echi
pele Belgiei și Franței. Cu ele ne-am 
întîlnit în-ediția 1955, în Italia (1—1 
cu Belgia și 1—0 cu Franța), apoi în 
1957 în Spania (2—0 cu Belgia și 0—2 
cu Franța) și în 1958, în Luxemburg 
cu Franța (0—3). Cu Spania nu ne-am 
întîlnit pînă acum. Valoarea — ridi
cată — a juniorilor din aceste țări 
impune pregătiri atente în vederea Tur
neului de anul viitor, din Austria, unde 
sperăm că juniorii noștri se vor pre
zenta la înălțimea reputației cîștigate 
de echipele noastre naționale prece
dente.

bază în cadrul echipei. Tătaru este 
o „aripă" excelentă. Comportarea lui 
a lăsat să se întrevadă că .a lucrat 
foarte mult în ce privește demarcă
rile și finețea în finalizare. Jenei s-a 
afirmat definitiv, fiind unul din oa
menii de bază ai echipei. Este bun în 
atac și — spre deosebire de Bone — 
bun și în apărare. Voinescu, din re
zervă anul trecut, a redevenit titular 
și în echipa națională, datorită preo
cupării față de pregătirea sa perso
nală, atingînd valoarea și forma care 
i-au adus consacrarea. Mai mențio
năm pe Zavoda II — în revenire 
față de campionatul trecut și con
stant —, și pe Raksi, un jucător subtil 
de mari perspective.

Echipa C.C.A. a lăsat să se vadă 
însă și unele defecțiuni care ni se 
par destul de importante. In primul 
rînd, este foarte „sensibilă" în atac 
la jocul tare, în fața căruia cedează 
în luptă. (Alexandresctt, Tătaru, Raksi). 
Eficacitatea, în ciuda celor 28 de 
goluri în 11 meciuri, ni s-a părut 
sub nivelul posibilităților jucătorilor. 
Dacă frecvența și tăria șuturilor sa
tisface, în schimb mai trebuie lucrat 
la capitolul precizie. In sfîrșit, ten
dința de a-și pierde calmul a fost 
prezentă în cîteva jocuri (cu Farul, 
Dinamo București, Știința).

Evident, sînt lipsuri care se pot 
remedia printr-o muncă atentă și con
știentă de pregătire. Și jucătorii mi
litari au dovedit preocupare în aceas
tă direcție. Faptul că iubesc fotbalul 
și le place să-l practice la nivelul su
perior, constituie garanția unei com
portări viitoare și mai bune.

P. GAȚU

Cine și-ar putea imagina că tinerii 
aceștia care pășesc cu sfiiciune în sălile 
Muzeului de istorie a orașului Bucu
rești sînt aceiași care, cu cîteva ore 
înainte — sfidînd 2ăpada și gerul — 
bateau mingea voinicește pe unul din 
terenurile complexului sportiv ,23 Au
gust"?

Dar, să-i cunoaștem t Sînt jucătorii 
echipei de fotbal a clubului „Cetatea 
Bucur": Alex. Paraschiv, C-tin laă- 
nescu, Gr. Ghica, Iordan Dumitru, Ion 
Bonini, Vasile Opriș, Nelu Cergan, Ion 
Coșer, Anghel Lăzărescu, Gh. Lungoci, 
C-tin Ilie, Nicolae Popa, Nicolae Oprea, 
toți buni fotbaliști, toți vrednici mun
citori.

S-au oprit în fața unor documente 
importante: originalul Proclamației Gu
vernului provizoriu citită la Izlaz la 9 
iunie 1848... 13 septembrie același an 
care simbolizează lupta dintre pompie
rii bucureșteni și armatele turcești...

Drumul istoriei merge tot înainte. 
Fotbaliștii privesc cu respect nume
roase mărturii din glorioasele lupte 
pentru libertate ale poporului nostru: 
adunare populară la Filaret în 1848... 
adunare muncitorească la sfîrsitul sec. 
al XIX-lea, multe aspecte din bogata 
și seînteietoarea viață a dezvoltării miș
cării muncitorești... Apoi, Grivița 19331... 
Zeci de amintiri impresionante.

Urmează alte săli în care 
vederile panoramice ale orașului 
ți se par vii. Privești Bucureșiiul 
de pe terasa Oteteleșanu și vezi că din
colo de casele aspectuoase de pe Calea 
Victoriei, înegreșie zarea numai sărăcie. 
Maidane, în care biete așezări omenești 
au creat ulițe cu mers întortochiat, bi
zar. Aici locuiau cei din a căror trudă 
fără răgaz, se înălțau palatele din 
centru...

Portarul echipei de fotbal, Constan
tin Ivănescu, sudor la I.T.B., s-a oprit 
în fața bătrînului tramvai cu cai... 
Zimbește l Iși cheamă colegii de echipă, 
toți muncitori itebiști.

„Cît de departe este „unchiașul" a- 
cesta de strălucitoarele tramvaie de 
acum !“.

Sălile muzeului sînt luminate pretu
tindeni la fel, dar parcă în încăperile 
în care intrăm acum e mai multă lu
mină. Pășim în Bucureștii zilelor 
noastre.

Ne întimpină frumusețea maior 
de blocuri muncitorești, liniile măiestre 
ale edificiilor culturale, eleganța noilor 
clădiri, căldura palatelor construite 
pentru cei care muncesc. Stadionul „23 
August". Măreață și strălucitoare con
strucție a socialismului, una din măr
turiile vii ale vieții fericite a tinere
tului de azi /

— Vizitați în mod obișnuit muzeele ? 
m-am adresat unui iînăr.

— Din activitatea echipei noastre ou 
lipsește un bogat program cultural- 
educativ. Astăzi, înainte de a vizita 
muzeul, am avut ultimul antrenament 
al acestui an. Pînă la 15 ianuarie 1960, 
cînd vom relua antrenamentele, vom 
viziona împreună diverse spectacole 
teatrale (în primul rînd doresc să ve
dem „A treia, patetica"), vom asista 
la cîteva conferințe ale S.R.S.C., vom 
vizita muzee și vom... încuraja la me
ciuri echipa de velei a clubului nostru.

Bineînțeles, că și în timpul activi
tății competiționale, programului cultu- 
ral-educativ îi acordăm aceeași însem
nătate, Cred că faptul acesta a contri
buit în mare măsură la educarea 
noastră.

SANDU M RON

A apărut

nr. 19
al revistei ilustrate

SPORT
La 20 decembrie 1959, I. S. Loto- 

Pronosport organizează un concurs 
special Pronosport la care se vor a- 
corda, în mod suplimentar, din fond 
special, premii în obiecte în valoare de 
300.000 lei.

In afara premiilor obișnuite în bani 
(premiile I, II sau II!) și a premiilor 
săptămînale pentru „0“ rezultate, parti
cipanții au șanse de a obține și unul 
sad mai multe obiecte dintre care a- 
mintirii:

3 automobile „UTărtburg",
1 motocicletă „Simson" de 250 cmc-,
2 scutere „Cezeta", 2 motorete „Sim- 
son", 2 televizoare „Rubin", 2 frigi
dere ZA. L. „Moscova", 2 frigidere 
„Pinguin", 5 aragazuri și alte nume
roase premii de valoare. Prin urmare, 
la acest concurs, împreună cu premiile 
pentru „0“ rezultate, participanții vor 
primi premii .în obiecte de cep. 350.000 
lei. Toți participanții care depun bu
letine pentru concursul din 20 decem
brie primesc gratuit, pe baza buleti
nelor depuse, un număr de cupoane 
egal cu numărul variantelor întregi 
ach’tate, avînd fiecare serie și număr 
(unicat sau duplicat).

La acest concurs special, în afară 
de buletinele obișnuite iau parte și bu
letinele cit participate în următoarele 
condițiuni:

Cupoanele cuvenite acestor buletine 
cu participate se vor stabili de către 
agenție după închiderea participării la 
buletinul respectiv. Aceste cupoane se 
vor păstra anexate la cotorul buletinu
lui rămas la agenție, adică nu vor fi 
eliberate participanților.

Să presupunem că pe un buletin cu 
participate de 96 variante (144 lei) 
au participat 4 persoane fiecare cu cîte 
10% (40% din valoare întregului bu
letin). Se transformă cele 96 variante 
la procentajul de 40% $ se obține prin 
rotunjire un număr de 38 variante a- 
chitate integral- Pentru aceste 38 va
riante agenția va reține 38 cupoane. 
La închiderea participării cu acest bu
letin, cele 4 persoane vor lua cuno
ștință de numerele cupoanelor cu care 
buletinul participă la tragerea premii
lor suplimentare, iar agenția va trece

numerele acestor cupoane pe talonul 111 
aflat la participant. Să presupunem că 
la tragerea din urnă unul din cele 38 
cupoane a ieșit cîștigător cu un au
tomobil (40.000 lei). Această suma va 
fi. împărțită în mod egal celor 4 parti
cipant (10.000 lei). In același, mod 
se procedează cu toate buletinele cu 
participație.

In urmă trierii variantelor depuse 
la concursul Pronosport nr. 50 au fost 
găsite 3 variante cu 12 rezultate exacte, 
17 cu 11 rezultate ex'acte și 391 va
riante cu 10 rezultate exacte.

★
Tragerea din urnă a premiilor pen

tru „0“ rezultate la concursul Pro
nosport nr. 49 va avea loc mîine la 
ora 17 în sala din str. Doamnei nr- 2. 
La ora 19 vă avea loc extragerea din 
urnă a numerelor concursului Prono- 
expres nr. 50, în aceeași sală.

Va urma un film. Intrarea liberă.
Rubrică redactată de I. S. Loto-' 

Pronosport.



Maestrul sportului Theodor Ghițesca, în timpul simultanului dat la școala 
elementară mixtă nr. 102.

Foto : Gh. Dumitru
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[ Cîteva consideratium pe marginea campionat

Răspuns la
Școala elementară mixtă nr. 102... 

Cercul sportiv al școlii are ședință 
(responsabilă : prof. Mioara Mehedinți).

— Să organizăm un simultan de șah 
— propune pioniera Ioana Tănase.

— Dar pe cine să invităm ?... întrea
bă președintele cercului, elevul Mihai 
At iran.

întrebarea i-a pus pe toți în încurcă
tură. Pentru cîteva minute numai. Apoi 
propunerile au început să curgă : Mi- 
titeju... Drimer... Ghițesca...

S-au oprit la Theodor Ghițescu. Două 
argumente... hotărîtoare: e tînăr și lo
cuiește în cartier.

— Să-i trimitem o scrisoare!... Pro
punerea a fost primită cu aplauze. S-au 
poticnit puțin la titlu (cum să-i spu
nem : dragă maestre sau stimate maes
tre?...). Apoi a mers ușor. Au încheiat 
astfel: „Noi vă așteptăm cu mult drag 
șt cu multă nerăbdare".

Răspunsul n-a întîrziat. A sosit chiar 
la data fixată și l-a adus chiar... maes
trul sportului Theodor Ghițescu.

...L-au primit în sala frumos împo
dobită și în care obișnuitul careu pio
nieresc fusese înlocuit cu un careu din 
mese de șah. La fiecare masă cîte un 
jucător sau o jucătoare dintre cei care 
s-au remarcat în recentul campionat pe 
clase. In bănci, alți elevi: spectatorii.

iHaCHU-.1,;,]

Hu așa se joaca bărbătește!
Nu este pentru prima oară cînd ne 

ocupăm de problema jocului tare, băr
bătesc, în hocheiul pe gheață. Toc
mai de aceea nu vom insista prea 
mult asupra importanței pe care o 
prezintă folosirea corectă de către 
jucători a corpului în duelurile pentru 
puc. Urmărind însă partidele din ca
drul „Cupei UCECOM" am avut oca
zia să constatăm un lucru interesant 
privind jocul bărbătesc.

Constatarea este legată de evoluția
— sub alte aspecte destul de promi
țătoare — a echipei Avîntul M. Giuc. 
Majoritatea tinerilor jucători care com
pun ' această formație sînt începători 
în hochei și, ca atare, nu stăpînesc 
încă bine arta patinajului și a con
ducerii pucului. Lucruri scuzabile ți- 
nînd seama de vîrsia lor. Ne-a mirat 
însă foarte mult faptul că ei, dorind 
probabil cu orice preț să se ridice 
la nivelul adversarilor lor, încercau
— printre altele — să joace „tare", 
să folosească corpul în duelurile pen
tru puc. Nici măcar acest lucru nu 
era încă prea grav, deși Ia niște tineri 
pentru care patinajul este în momentul 
de față o problemă te puteai aștepta 
să nu abuzeze de jocul cu corpul, 
cum au făcut jucătorii de la Avîntul.

Legat însă de acest lucru trebuie să 
spunem că nereușind să realizeze prea 
mult folosind corpul, hocheiștii de la 
Avîntul au început să întrebuințeze... 
crosele. Vă puteți imagina ce „armă" 
periculoasă devenea crosa în mîinite 
neexperimentate ale acestor tineri. In- 
vîrtind-o prin aer ca pe un toiag 
oarecare, lovind în stînga și în dreap
ta, încercînd cu ajutorul crosei să-și 
agațe adversarii, care, mai buni pa
tinatori, îi depășeau în viteză, ho
cheiștii echipei Avîntul constituiau un 
pericol pentru ceilalți jucători. De ne
numărate ori, în cele două partide 
disputate la București, jucători ca 

o scrisoare...
După o scurtă prezentare, după cîteva 

explicații în legătură cu desfășurarea 
simultanului, încep jocurile. Theodor 
Ghițescu trece pe la fiecare masă. E- 
moționați, tinerii jucători așteaptă mu
tarea cu răsuflarea întretăiată.

Printre cei care opun a rezistență 
mai dîrză se numără Constantin Mi- 
clăuș, premiantul școlii, Mihai Mican, 
Irina Popescu...

După simultan, tînărul maestru al 
sportului le povestește pionierilor 
despre recentul campionat al țării, 
despre Mihail Tal...

Urmează întrebări. Multe și intere
sante. Theodor Ghițescu răspunde cu 
plăcere. Apoi, un moment emoționant: 
de la o masă de șah se ridică elevul 
Mihai Mican, care este și președintele 
unității de pionieri din școală.

— „Vă mulțumim din toată inima 
pentru răspunsul pe care l-ați dat la 
scrisoarea noastră /"

Apoi i-a înmînat oaspetelui un bu
chet de flori, i-a făcut cadou o cravată 
roșie și o insignă de pionier.

Pionierii din sală aplaudă cu entu
ziasm. Răspunsul pe care l-au primit 
la scrisoarea trimisă maestrului spor
tului Theodor Ghițescu le-a mers drept 
la inimă.

f(. ș.

Na așa se folosește crosa! Iată Ui fotografia noastră cum un apărător al 
echipei Avîntul a „agățat" cu crosa la patină un adversar care l-a depășit 

intr-o fază de poartă.
Foto: B. Ciobanu

Un ntare aport în munca de „cură
țire" a hocheiului nostru de astfel de 
„sisteme de joc" îl au și arbitrii. 
Iată ce reproșam ffin cronica jocului 
Știința Cluj — Avînitul M. Giuc arbi-

Hollo HI, Gsaba, Iszlal, Ianovtci, 
Vacar Lajos, Rigo și alții împărțeau 
cu... generozitate lovituri de crasă 
crezînd că în felul acesta joacă 
hochei... bărbătește.

Ei bine, nu ! Hocheiul se joacă cu 
totul altfel și ne ocupăm în aceste 
rînduri de această problemă tocmai 
pentru că este vorba de niște tineri 
destul de talentati, dar care, dacă de 
la această vîrstă învață să joace ne
regulamentar, mai tîrziu va fi foarte 
greu să fie dezobișnuit! de astfel de 
apucături. Și în privința felului în 
care sînt învățați să jc-ace hochei co
rect, principala sarcină revine an
trenorului echipei, Ștefan Szabo, un 
vechi și cunoscut hocheist.

Anul 1959 s-a caracterizat printr-un 
evident progres al echipelor din pro
vincie. Astfel, echipele de categorie A 
C.S.M.S. Iași (antrenor I. .lingă) și 
Știința Timișoara (antrenor E. Sfete- 
scu) au dat o replică viguroasă experi
mentatelor echipe bucureștene, vădind 
în același timp tendința către adevă
ratul joc de rugbi — cu faze specta
culoase, cu o cursivitate deplină a ac
țiunilor, cu orientarea jocului în spe
cial pe linia de treisferturi.

Un rugbi de calitate au arătat si 
unele echipe din categoria B, ca La
minorul Roman, Știința Petroșani, 
Zimbrul Tecuci, Olimpia Orașul Stalin, 
precum și echipele bucureștene Știința, 
Rapid, Sirena, Dinamo, care au evo
luat — deseori — la valoarea mul
tor echipe din categoria A.

Saltul calitativ înregistrat în acest 
an în cugbiul nostru se explică prin 
aceea că echipele noastre, în special 
cele fruntașe, au acordat o atenție 
sporită pregătirii tehnice și tactice a 
jucătorilor. Printre echipele care merită 
a fi remarcate în această privință se 
numără C.F.R. Grivița Roșie, campioa
na țării, Dinamo și C.C.A. Au fost însă 
și meciuri în care chiar echipele frun
tașe au părăsit jocul deschis și s-au 
orientat în a juca doar pentru rezultat.

Paralel cu tendința către jocul mo
dern amintită mai sus, la unele sec
ții de rugbi din cluburi și asociații a 
existat permanent și grija pentru pro
movarea de noi cadre, care să împros
păteze necontenit loturile echipelor 
respective. In acest fel au fost promo
vați tineri cu frumoase perspective în 
sportul cu balonul oval ca Valeriu Iri- 
mescu, David Grigoriu (G.F.R. Gri
vița Roșie), Eliade Simion (Construc
torul), Paul Ciobănel și I. Zalman 
(G.C.A.), Vasile Rusu (Dinamo), Ghe- 
orghe Stoica (Progresul), Horia Cîr- 
lan (Știința Timișoara), Al. Dragomir 
și Gh. Dăiciulescu (Metalul M.I.G.), 
Radu Detnian (Știința Cluj) etc., ju
cători cari au reușit să facă pași în
semnați pe calea desăvîrșirii măies
triei lor sportive.

Cu toate rezultatele bune obținute, 
mai sint de semnalat însă serioase 
lipsuri, în special în ceea ce privește 
calitatea muncii unor antrenori, pe ca
re o socotim nesatisfăcătoare. Astfel, 
echipa Progresul, deși are un lot va
loros, cu prinzi nd jucători care nu de 
mult făceau parte din loturile repre
zentative ale țării, a evoluat în ac
tuala ediție a campionatului cu mult 
sub posibilitățile ei. Explicația constă 

teilor AI. îeodorescu și N. Virgil care 
probabil din motive „sentimentale" 
(„Sînt tineri... învață și ei...“) au 
trecut cu regularitate cu vederea jocul 
neregulamentar practicat de hocheiștii 
de la Avîntul. Dacă asemenea greșeli 
vor continua să fie trecute cu vederea 
nu vom putea realiza un lucru im
portant și anume acela ca hocheiștii 
din țara noastră să învețe să joace 
tare, bărbătește, însă în limitele per
mise de regulament.

GALIN ANTONESCU 

în aceea că antrenorul echipei, Victor 
Vardelea, nu a căutat să analizeze la 
timp cauzele acestei comportări și nu 
a luat măsurile corespunzătoare. Ace
lași lucru se poate spune și despre 
echipa Constructorul, ai cărei antrenor 
(Cornel Munteanu) a făcut prea puțin 
pentru că în returul campionatului for
mația pe care o pregătește să reedi
teze performanțele obținute în primă
vară, deși a avut la dispoziție un lot 
bine închegat și, mai ales, o remarca
bilă pepinieră de jucători tineri. Este 
de semnalat în această privință faptul 
că în cadrul categoriei B, calitatea 
muncii de instruire a unor antrenori 
ca Iulian Gheorghiu (Unirea Brăila), 
Iosif Hubert (G.F.R. Cluj), M. An
tonescu (G.F.R. Timișoara) mai lasă 
încă de dorit, ceea ce a determinat ca 
echipele respective să nu dea ran
damentul cuvenit.

O cotitură importantă în activitatea 
antrenorilor a constituit-o tnunca poli- 
tico-educativă desfășurată cu sportivii. 
In majoritatea cazurilor această preo
cupare a fost evidentă. S-a muncit în 
mod continuu, ceea ce a făcut ca și re
zultatele să fie cele dorite. Pot fi ci
tați ea exemplu de disciplină și corec
titudine jucătorii echipei C.C.A. (an
trenor P. Cosmănescu), Sirena ș. a. 
Sînt însă și echipe îii care munca de 
educație ou sportivii nu s-a desfășurat 
pe măsura importanței ei. Cum pot 
explica unii antrenori ca I. Coman

(Minerul Lupeni), Constantin 
(Petrolul Ploești), I. Milea ( 
Grivița Roșie), Cornel Mm 
(Constructorul), cazul unor ji 
ca Taici, Costinaș, Varta, Cotte: 
dulescu ș. a., a atitudinii pe car 
știa au avut-o pe teren și pentri 
a fost necesară intervenția fedt 
prin diverse măsuri, care să sî 
neze gesturile lor reprobabile și 
lor periculos ?

Lipsuri serioase se mai ma 
și în ceea ce privește arbil 
Astfel, cu toate că , sîn 
posesia tuturor materialelor ne 
pentru cunoașterea perfectă a re; 
de joc, mai există arbitri care < 
studiere superficială a regulilor i 
n-au reușit să asigure o desfă 
normală partidstor încredințate, 
fel, arbitri ca S. Valsamos (G 
Gh. Îeodorescu (Tecuci), S. Urs 
Oculeanu, 0. Florea, M. Fule 
Zamfir, M. Stănculescu, Al. Ga 
etc. au prestat în diferite ocazii 
traje necorespunzătoare, care ai 
de multe ori la nemulțumirea pub 

și a jucătorilor. O lipsă important 
în această privință și colegiul c 
de arbitri (președinte: tov. Em 
leriu) care nu s-a preocupat su 
de prelucrarea cu arbitrii a r 
meritului de joc, nu a luat măst 
promovare a unor noi arbitri, 
ca totul să meargă de la sine.

Față de toate cele amintite, co 
răm că analizele ce se vor face i 
drul federației vor trebui să sco; 
evidență nu numai succesele ob 
ci șî lipsurile, pentru ca o dată < 
cute să se ia măsurile corespunzi 
care să ducă și mai mult la < 
rea acestui sport, la creșterea t 
giuiui său internațional.

I. NIȚULES 
vicepreședinte al Federației 

mîne de rugbi.
prof. N. PĂDUREA 

antrenor fede

- iterarrni ji; ii ii —

In pragul primelor concursuri
Printre cei care veniseră zilele tre

cute, cu diverse treburi, la federația 
de hocliei-patinaj am întîlnit o serie 
de sportivi, care ne-au pus în curent 
cu ultimele evenimente petrecute în 
secțiile de patinaj din Capitală și pro
vincie.

— La noi Ha Orașul Stalin ani avut 
ipînă acum doar trei zile de pregătire 
pe gheață — ne-a spus campionul 
țării la patinaj artistic R. Turușanco. 
In așteptarea înghețului continuăm 
antrenamentele „pe uscat". Am venit 
■la București pentru a procura ghete 
și patine necesare celor lt tineri de 
care mă ocup în secția asociației 
Steagul roșu.

. De la antrenorul Științei Cluj, Sorin 
Pașcu, am aflat că valoroșii patina
tori de viteză Gh. Katona, Titus Sarea, 
Emil Pop, Rodica Zoioaș și Carol 
Komiosegy s-au pregătit în mod deo
sebit în vederea concursului dotat cu 
„Cupa 30 Decembrie" (au participat 
la o serie de întreceri de verificare 
desfășurate pe pista din Miercurea

Giuc). In luna noiembrie, cînd 
din parcul orașului a fost în 
timp de aproape două săptămîn 
ducerea tehnică a organizat un c< 
pentru descoperirea de noi ele. 
Gu acest prilej au fost selec 
tinerii Sorin Mincu, Ladislau 
rieși, Iolanda Toth și Viorica .c 
care au arătat calități de vitez.

Antrenorul Florin Gămulea (D 
București) ne-a informat că ce 
buni dintre cei 25 de tineri pt 
îi pregătește vor fi înscriși la 
piața competiție dotată cu „Gu 
Decembrie", care va avea lc 
Miercurea Giuc. De la această 
cere nu vor lipsi în orice caz, ji 
Vlad Olteanu, Petre Tivadani, 
ziana Florescu și Mugur Macrin 
îi dau mari speranțe pentru ac 
sezon.

Și acum 6 știre pentru t 
bucureșteni: joi la ora 18 ei r 
întruni la patinoarul artificial „2 
gust" pentru un scurt instruct 
legătură cu noul sistem de ar

înotătorilor
Iată și ■ cîștigător ii probelor de 

desfășurate sîmbătă și dum 
MASCULIN: 400 m liber: N. 
duja (C.C.A) 5:32,2; 100 m 
A. Nicolau (Rapid.) 1:22,3; 66 
bras: D. Șandru (SS.E.) 58,1; 
m. fluture : M. Bucurescu (CI. s; 
57 5; 100 m liber: C. Măre 
(Cet. Bucur) 1:04,6; 33,33 m 
VI. Moraru (CL sp. șc.) 21.0 
m bras: N. Cîrjan (CI. sp. șc.) 
33,33 m spate: C. Lungu (CI. s| 
25,4; 200 m bras: D. Șandru 3 
JW m fluture: A. Nicolau 1 
4x200 m liber: Rapid 10:45,2 
MININ. 400 m liber: Aurelia 
(Șc. Sp. UCFS) 7:02,5; 100 m . 
Monica Dinescu (CI. sp. șc) 1 
66,66 m spate: Maria Gluvacoi 
sp. șc) 63,8! 100 m liber: C. 
Sterian (S.S.E,) 1:24.4; 100 m 
Ani Kraus (CI. sp. șc.) 1:39,1 ; 
m fluture: Voichița Novac (CI. s; 
31,0; 66,66 m liber: Maria Glu 
55,1} 33,33 m brasf Ani Kraus

Concursul
Ca sfîrșitul săptămînii trecute bazi

nul acoperit de la Floreasca a găzduit 
meciurile de polo din cadrul „Cupei 
de iarnă" ■— competiție rezervată echi
pelor de juniori — și concursul îno
tătorilor bucureșteni cu categoria a II-a 
și a IlI-a de clasificare.

Cele patru jocuri programate în eta
pa a V-a, s-au încheiat cu următoarele 
rezultate: Cetatea Bucur — Clubul 
sportiv școlar 2-1, Școala sportivă de 
elevi — Voința 6-0, Rapid — Șc- sp. 
UC.F.S. 13-0, Dinamo — Constructo
rul 6-0.

Clasamentul:

1. Rapid 5 5 0 0 49: 5 10
2. Dinamd 5 4 1 0 30: 6 9
3. Cetatea Bucur 5 4 0 1 31: 7 8

4. Clubul sp. șc. 5 3 1 1 31: 8 7
5. Șc. sp. elevi 5 2 0 3 14:20 4
6. Constructorul 5 1 0 4 10:23 2
7. Șc. sp. U.C.F.S. 5 0 0 5 2:44 0
8- Voința 5 Q Q 5 2:56 0



Mîine în sala rloreâsca
g g * pAmniAnilAi* fTill'iflffruntare in „lupa Lampioniior turoima

îtHnța București-Lokomotiv Sofia, ia fete
umai trei zile de la meciul sus- 
e G.G.A. cu echipa campioană 
iei — P.A.O.K. Salonic — o altă 
fruntașă are cinstea de a re- 

a baschetul romînesc în „Gupa 
inilor Europeni". De astă dată 
rba de echipa feminină Știința 
)ti (actualul lider al campiona- 
care va întîlni mîine seară, în 
celei de a doua partide din 
tur, puternica formație bulgară 

>tiv Sofia. In primul meci dis- 
a Sofia, echipa bulgară a ob- 
ictoria cu scorul de 58—37. 
>a oaspete — clasată pe locul 
în ultimul campionat al R.P. 

a — a înregistrat în acest an 
de rezultate remarcabile (recent 

gat turneul internațional de la 
ava). Din lot fac parte Do- 
Djambazova (jucătoare de bază 
ezentativa R.P. Bulgaria), Emi- 
>ova, Nița Borisova, Vesela Po- 
din lotul echipei reprezentative), 

și Stanka Vasilieva, Țonka

Gheorghieva, Iliana Todorova, Verka 
Hristova, Marina Mitova, Lucika Grue- 
va, Ignatka Mihneva și Ludmila Pe
trovna.

In întîlnirea de mîine seară, repre
zentanta noastră, Știința București, nu 
va avea o sarcină prea ușoară. Ținînd 
seama de valoarea ridicată a adversa
relor, diferența de 21 de puncte con
stituie un handicap greu de remontat, 
dar nu și imposibil. De aceea jucătoa
rele noastre vor trebui să-și concentreze 
toate forțele pentru a evolua la nive
lul valorii lor.

Știința București va folosi următo
rul lot: Adriana Florescu, Ana Hara- 
lambie, Ștefania Dinescu, Viorica Ni- 
culescu, Teodora Predescu, Zamfirița 
Danciu, Emilia Todirașcu, Irina Ri- 
zescu, Raluca Manolache, Valeria Ar- 
mășescu, Olga Talpeghiu și Adina Ma- 
nolescu. întîlnirea se va desfășura în 
sala Floreasca începînd de la ora 19 
și va fi condusă de arbitrii Maria Koz- 
lovskaia (U.R.S.S.) și Istvan Tarr.

Andrei Gorog (Știința Cluj) a cucerit la ultima ediție a campionatelor re- 
I................................
pe două probe.

Dorința de a vizita secțiile de schi 
ale cluburilor și asociațiilor sportive 
din regiunea Cluj ne-a fost stimulată 
de zăpada care a acoperit dealurile ce 
împrejmuiesc Clujul...

pentru ca noua pîrfie să fie utilizată 
pentru antrenamente și concursuri.

Antrenorul Alexandru Daniel se stră
duiește ca pînă la începerea concursu
rilor să pună la punct pregătirea schi.’ 
orilor din secție, astfel ca participa
rea lor la întreceri să fie cît mai rod
nică.

La Cîmpia Turzii schiorii se antre
nează temeinic sub supravegherea an
trenorului Iosif Mersei, avînd ca prim 
obiectiv o cît mai frumoasă comportare 
în întrecerile care se vor desfășura la 
Băișoara cu prilejul aniversării - 10 
ani de fa înființarea secției.

In schimb, intensitatea pregătirilor 
lasă încă de dorit la Știința Cluj, — 
unde numărul celor care participă la 
antrenamente este foarte redus — 
Abrud și Cîmpeni, unde activitatea ele
mentelor remarcate anul trecut (în ca
drul centrelor inițiate de F.R.S.B.A.) 
nu este urmărită de comisia regională, 
precum și la Bistrița, unde schiorii nu 
au avut o pregătire „pe uscat" satis
făcătoare.

Calendarul comisiei de schi din re
giunea Cluj prevede o serie de con
cursuri interesante, dintre care mențio
năm : Campionatele regionale (6—7 
februarie la Abrud), „Cupa 16 Februa
rie" (13—14 februarie la Cluj), „Cupa 
Pionierilor" și „Clipa Moților" (13—14 
februarie), „Cupa Regiunii Cluj" 
(12—14 martie la Borșa). în afara a- 
cestor concursuri, comisia regională a 
mai prevăzut întreceri pentru elevi și 
copii, precum și participarea selecțio
natei Cluj la întîlnirile organizate de 
regiunile Stalin, Baia Mare, Hunedoa
ra, Timișoara, Suceava și R.A.M-

R. FlSCll—coresp. regional

publicație pentru juniori titlurile de campion la slalom special și combinată 
Foto : D. Stănculescu

Prima vizită am făcut-o la cea mai 
puternică secție de schi din oraș și a- 
nume la aceea a clubului sportiv 
C.F.R. Aci am aflat că membrii secției 
își continuă cu intensitate sporită pre
gătirile începute încă din luna iulie la 
parcul sportiv „Babeș-Bolyai"și în pă
durea Făget. Cei 25 de schiori și-au 
luat angajamentul să construiască o 
pîrfie de schi în pădurea Făget, unde 
au fost efectuate peste 800 de ore 
de muncă voluntară pentru defrișarea 
pîrtiei. In această activitate s-au evi
dențiat în mod deosebit Emil Horvath, 
Dan Căpitan, Ioan Gebefiigy, Arnold 
Balazs și Carol Fabich. Pîrtia, este ter
minată și se așteaptă o nouă zăpadă

După meciul cu P« A. O* K."Salonic

ie pentru atac, insuficient
ria detașată obținută de echipa 
la Salonic în fața campioanei 

P.A.O.K., ne îndreptățea să 
că baschetbalișfîi romîni vor 
și la București șt că astfel se 

lifica pentru turul următor al 
Campionilor Europeni". Și tnili- 
l ne-au înșelat așteptările : du- 

iara au cîștigat din nou la o 
apreciabilă. Oaspeții au dat 

că dîrză și au luptat din răs- 
fapt, pentru care merită toate 

ife, dar nu au putut face față 
iversar .a cărui superioritate în 
rea tehnică, tactică și fizică s-a 
,tat de-a lungul întregului meci, 
ana țării noastre a practicat un 
id, spectaculos și eficace, aplau- 
seori de către numerosul public 
î sala floreasca. 
;întem mulțumiți totuși de felul 
funcționat sistemul defensiv, de 
de concentrare a echipei. Aces- 

nstituie lipsuri remarcate la 
nu numai în meciul cu P.A.O.K. 
n partidele susținute în cadrul 
Satului republican. Să explicăm, 
rorul — în primul rînd — a 
cifre semnificative. In momen- 
față, G.G.A. a primit în cele 

ciuri din campionatul categoriei

A 501 puncte, adică mai multe decît 
au primit — tot în opt jocuri — 
alte ecliipe aflate la mijlocul sau chiar 
„periferia" clasamentului (Știința Bucu
rești 483, Voința Iași 486, Steagul roșu 
Orașul Stalin 454, Rapid. București 
465, Metalul M.I.G. 491, Dinamo Bucu
rești 490, Dinamo Tg. Mureș 466). In 
meciul de dumirycă seara P.A.O.K- le-a 
marcat militarilor 60 de puncte, dintre 
care 46(1) prin doi jucători : lconomu 
27 și Stalios 19. De aici rezultă în mod 
clar insuficiența sistemului defensiv, 
disproporția dintre’ apărare — foarte 
vulnerabilă — și atac — foarte eficace.

Slăbiciunea apărării a trecut însă oa
recum neobservată în fața unor adver
sari inferiori ca pregătire tehnică și 
tactică. Ea va fi însă scoasă în eviden
ță de partidele cu ecliipe puternice. Să 
nu uităm că echipa G.G.A. va trebui 
să joace eu Dinamo Tbilisi, a cărei va
loare este recunoscută. Or, în această 
situație, în fața unor astfel de parte
neri, slăbiciunea apărării nu va mai pu
tea fi compensată de eficacitatea ata
cului, cil atît mai mult cu cît — dată 
fiind valoarea ridicată a 
— nici atacul nu va avea 
unei eficacități sporite.

Cauza acestei slăbiciuni

pentru apărare
tată în faptul că, siguri pe randamen
tul atacului, militarii neglijează apăra
rea. Și în această direcție trebuie în
dreptate eforturile în munca de instru
ire. Jucătorii de la G.G.A. trebuie să 
privească cu mai multă seriozitate a- 
părarea, sub toate aspectele. Buni teh
nicieni, ei pot da un ran lament mul
țumitor și în defensivă, cu condiția 
însă ca atenția și dîrzenia să nu slă
bească nici un moment.

In încheiere, semnalăm două atitu
dini care nu fac cinste acestei echipe 
atît de iubite de public. Ne referim la 
aruncarea executată de Fodor în timp 
ce se afla cu spatele la coș și, mai ales, 
la „demonstrația" nedoritâ a lui Dines
cu care a încercat să-și etaleze „mă
iestria" aruneînd la coș... pe sub picior. 
Nimeni nu contestă subtilitatea și spec
taculozitatea jocului practicat de Fo- 
j._ j. ' -• pjnă [a

cu otul 
nu trebuie

de a'ci și
Ia artificii 

ce

adversarului 
certitudinea

dor, dar 
a recurge 
deplasate e o cale 
urmată. Cît despre Dinescu, atitudinea 
lui a părut cu atît mai supărătoare cu 
cît pregătirea sa tehnică de bază este 
departe de a satisface. De altfel, gestul 
lui a primit pc- loc dezaprobarea cuve
nită din partea spectatorilor.

D. STĂNCULESGUSTANCULESGU

ACTIVITATEA LA ZI
Sîmbătă și duminică au avut loc la 

Orașul Stalin jocurile ultimei etape 
din tur și ale primei etape din retu
rul campionatului republican de hand
bal în 7 (faza regiunii Stalin). In 
întrecerea echipelor masculine, cel mai 
important joc s-a desfășurat între for
mațiile locale Dinamo și Tractorul, 
partidă care avea să decidă primul 
loc în clasament la terminarea turului. 
După un meci echilibrat și viu dispu
tat, dinamoviștii au obținut o victorie 
la limită: 24—23 (12—11). în cele
lalte jocuri s-au înregistrat următoa
rele rezultate: Voința Sibiu-Colorom 
Codlea 34-20 (12-10) ; Recolta Hal

Atletismul feminin mondial în anul preolimpic 1959 (11)

Atletele din gările lagărului socialist 
domină in cursele de 800

ci Kohler-Birkemeyer (R.D.G.) 
continuarea retrospecțiuni lor 
asupra sezonului atletic fe- 

al anului preolimpic. 1959, 
m astăzi listele celor mai bune 
lin lume la 800 m și ia 80 m

ultimii ani a fost următoarea : 1953 
— 2:12,8; 1954 — 2:07,6; 1955 — 
2:05,8; 1956 — 2:05,3; 1957 — 2:13,2; 
1958 — 2:06,4; 1959 — 2:06,2.

La 80 m garduri, prima performeră 
a lumii este atleta din R.D. Germană, 
Gisela Kohler-Birkemeyer care cu re
zultatul de 10,6 sec. pe care l-a înre
gistrat în acest sezon a egalat recor
dul lumii ia această probă : 10,6 sec. 
Zenta Gastl-Kopp (R.F.G.) 1956 și
Galina Bîstrova (U.R.S.S.) 1958.
Gisela Birkemeyer, de mai multe ori 
campioană internațională a țării 
noastre, este o excelentă alergătoare 
și în probele de viteză. Iată evoluția 
rezultatelor sale în ultimii 7 ani:

100 m 200 m 80 m g
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959

chiu-Victoria Copșa 28—19
(12-10); Chimia Făgăraș-Voința Si
ghișoara 23-19 (15-4); Tractorul Or. 
Stalin-Cotorom Codlea 43-26 (23-12) ; 
Voința Sighișoara-Victoria Copșa Mică 
20-18 ■ (12-8); Voința Sibiu - Recolta 
Hălchiu 22-16 (15-8) ; Dinamo Cr. 
Stalin-Chîmia făgăraș IG-15 (8-6) A 
fost cel mai frumos joc desfășurat 
pînă acum în acest campionat.

In turneul rezervat echipelor femi
nine s-au înregistrat următoarele re
zultate : Măgura Codlea - Luceafărul 
Or. Stalin 7-6 (6-3); C.S.M. <ubiu- 
Gloria Sighișoara 14-8 (8-4); Lucea
fărul Or. Stalin-Gloria Sighișoara 7-7 
(4-6); Tractorul Or.
Codlea 
în cele 
mo Or.

Stalin-Măgura
8-3 (4-0). După ultimele jocuri 
două clasamente conduc Dina- 
Stalin și Tractorul Or. Stalul.

GH. MAZGAREANU 
și G. BîRLEANU coresp.

simpla citire a numelor acestor 
>e poate constata că majoritatea 
t din țările lagărului socialist.
la 800 m 24 din cele 30 de

— luate în evidență pînă la
— sînt din U.RS.S. și din țările 
rocrație populară, iar la 80 m 
, 20 din cele 30 de atlete — 
pînă la 11,0 sec. — reprezintă 
lagărului nostru. Numai acest 
fapt și este suficient pentru a 
seama de impresionanta creș- 
valorii atletismului din țările

de I
runtea listei la 800 m se află 
sovietică Ludmila Lîsenko-Sev- 
>ine cunoscută spectatorilor ro- 
e la campionatele internaționale 
P.R. din 1956, cînd a cîștigat 
de 800 m cu 2:05,4. Evoluția 
nai bune rezultate ale sale din

12,0 
12,0
11,7
11,5
11,7
11,7 
IM

800 METRI
OLIMPIC va

Roma,

25,0 
24,4 
24,0
24,1
23,9 
24,0 
23,6

11,4
11,0
10,9
10,8
10,8
10,8
10,6

Krystina Nowa-

2:08,5 (2:98,6 - 
(U.R.S.S.)

2:10,7) Dora Kozlova ley

2:08,5 ( ? - 2:12,6) Albina Somutova
(U.R.S.S.) 10,6
2:08,5 ( ? - 7 ) Vera Ghileva 10,7
(U.R.S.S.) 10,8
2:08,5 (2:15,2 - 2 ) Vera Mitgute-
Kummenerfeld (R.F.G.) 10,8
2:68,6 (2:11,8 - 2:08,7) Gisela Sasvari 10,8
(Ungaria) 10,8
2:08,6 (2:12,1 - ? )Nanny Schluter 10,8
(R.F.G.)
2:08,6 (2:15,0 - 1 ) Greetje Kraan 10,8
(Olanda) 10,9
2:08,8 ( ? - 2:12,4) Tamara Dimi-
trieva (U.R.S.S.) 10,9
2:08,9 (2:10,2 - 2:12,3) Lidia Ușakova 10,9
(U.R.S.S.) 10,9
2:09,0 N - 2:07,9) FLORICA GRE- 10,9
CESCU (ROMINIA)
2:09,1 ( N - 2:10,4) Halina Gabor 10,9
(Polonia)
2:09,2 ( N - 2:07,6) Ursula Donath 10,9
(R.D.G.)
2:09,3 (2:13,8 - 2:08,8) Terez Bansagi 10,9

fi stabilit
deoarece

RECORDUL
abia anul viitor la
această probă n-a mai figurat în pro
gramul J.O.
2:06,2 (2:06,4
Sevtova (U.R.S.S.)
2:06,8 (2:06,3 - ~
laeva (U.R.S.S.) 
2:07,2 (2:06,6
(U.R.S.S.)
2:07,3 (2:08,4 -
(U.B.S.S.)
2:07,5 (2:11,2 -
Britanic)
2:07,9 (2:08,2
(U.B.S.S.)
2:08,2 (2:09,0
(U.R.S.S.)
2:08,4 (2:10,3 •
(U.R.S.S.)
2:08,5 (2:09,7
(U.R.S.S.)
2:08,5 (2:06,6
(U.R.S.S.)
2:08,5 ( ?
(M. Britanie)

2:13,2) Ludmila Lîsenko-

2:05,6) Elisaveta Ermo-

2:07,6) Dzidra Levicka 

2:10,0) Liubov Janvareva

? ) Joyce Jordan (M.

2:12,3) Zinaida Kotova

2:12,2) Nina Timciuk

2:08,0) Tatiana Avramova

2:11,3)

2:08,4)

2:09,8)

Nina Mnikh

Vera Mnhanova

Phyllis Perkins

(Ungaria)
2:09,4 (2:10,7 - 2
kowska (Polonia) 
2:09,4 ( ? - ? ) 
2:09,5 (2:11,3 - 2:1 
(Franța)
2:09,6 (2:10,2 - 2: 
(Polonia)
2:09.8 ( ? - 2:1
(U.R.S.S.)
2:10,0 (2:09,0 - 2 
(Ungaria)

Reiniș (U.R.S.S.) 
Nicolle Gouilleux

Beata Zbikowska

Polina Kuzmiceva

Aranka Razi

sub
2:06,1 
2:07,1 
2:08,1 
2:09,1

1955 1958 1957 1958 1959
5,0 2
2:07,0 1 
2:08,0 2 
2:09,0 1 
2:10»0_S__

9 17 18

rezultatelor celor

2
1
4
4
6

2
1
4
4
5

1
6
1
8

__ 2
16

mai

0
2
4

15
_ 9

30

m și SO oi g.
Strickland (Australia) Melbourne 
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(10,8—10,8) Gisela Birkemeyer (R.D.G.) 
(11,1- N ) Irina Press (U.R.S.S.) 
(10,8— ? ) Norma Thrower (Austra

lia)
(10,8-10,9) Zenta Gastl-Kopp (R.F.G.) 
(10,6-10,8) Galina Bîstrova (U.R.S.S.) 
(11,1— ) Alevtina Vasipova (U.R.S.S.) 
( N — N ) Zinaida Safronova

(10,8-11,5)
(10,9-11,0)

(11,1-11,2)
(11,0-10,9)
(11,0-11,2) 
(10,9-10,9)

(11,1- ? )
(11,2-11,4) Draga

(10,9-10,8) Noii
10,9 (11,3-11,4) Alena Stolzova (Ceho

slovacia)
11,0 (11,0-11,1) Galina Grinvald (U.R.S.S.) 
11,0 (11,3- N ) Jutta — * ----- ~ '
11,0 (11,2- _
11,0 ( ? -11,4) Neli Akimova (U.R.S.S.) 
11,0 (11,0-11,3) Gertrud iz—:
11,0 (10,9—11,2) Carol Quinton (M. Brit.)
11.0 (11,0-11,3) Karin Richert (R.D.G.)
11,0 (11,3-11,6) Christa “ ~

11,0 ( ? -11,4)
11.0 (10.8-11,4)
11,0 (11,1- ? )
11,0 (11,0-11,2)

(U.B.S.S.)
Rimma Koșeleva (U.R.S.S.) 
Gloria Cook—Wigney 
(Australia)
Liu Cen (R.P. Chineză) 
Lilia Makoșina (U.R.S.S.) 
Dzidra Tralle (U.R.S.S.) 
Edeltraud Eiberle-Keller 
(R.F.G.)
Elena Iaroșinskaia 
(U.R.S.S.)
~ _ Stamejcici (Iugo
slavia)
■’ “ Eliseeva (U.R.S.S.)

Stolzova 
slovacia)

.. ,____  Heine (R.F.G.)
? ) Marry Bignal (M. Brit.)
...................... -2 - )

Hantschk (R.F.G.)

sec 
sec 
scc

Media
10

bune
atlete din :

lume Europa Media r 
atlete din

1955 2:08,08 2.08,08
1956 2:07,29 2:07,29
1957 2:07,50 2:07,50 1955
1958 2:06,91 2:06,91 1956
1959 2:07,65 2:07,65 1957

1958
80 M GARDURI 1959

RECORDUL OLIMPIC : 10,7 sec. Shir-

Smoger - Gutsche 
(R.D.G.)
Irena Kause (U.R.S.S.) 
Nina Vinogradova (U.R.S.S.) 
Lia Hitrina (U.R.S.S.) 
Miroslava Trkalova (Ceho
slovacia)

IS55 1956
- 0

0
1
2
2

~5
listelor celor mal

1
4
2
5
3

15

1957 1958 1959
0
9
3
5
3

11

lume
11,01
10,77
10,89
10,79
10,70

ROMEO

1 1
o 1
8 8
5 9

12 12_
26 29
bune 10

Europa
11,03
10,78
10,89
10,82
10,80

VILARA

Mîine începe 
„Săptămîna gimnasticii"
După cum am mai anunțat, între 16 

și 22 decembrie va avea loc în Bucu
rești „Săptămîna gimnasticii", care cu
prinde numeroase manifestări. Pe lingă 
întîlnirea internațională dintre echi
pele masculine și feminine ale R. P. 
Romîne și R. P. Chineze — care con
stituie punctul de atracție al „Săptă- 
mînii" — șf concursul de verificare și 
selecție a tineretului, în această peri
oadă se va desfășura și consfătuirea 
metodică a antrenorilor și arbitrilor (în 
zilele de 16, 17, 18, 19 și 21 decem
brie).

La această consfătuire sînt invitați 
specialiști din toată țara. Ei vor dez
bate probleme importante privitoare la 
dezvoltarea gimnasticii în țara noastră, 
probleme care alcătuiesc bogata or
dine de zi a consfătuirii: specializa
rea timpurie, problema vîrstei la care 
să înceapă practicarea gimnasticii, 
densitatea și conținutul lecțiilor pe gru
pe de vîrstă, rolul gimnasticii artistice 
în pregătirea pentru gimnastica spor
tivă, însușirea corectă a unui mare ba
gaj de deprinderi în minimum de timp, 
aspecle fiziologice ale activității în 
taberele de juniori etc.) ; terminologia 
în gimnastică ; metodica antrenamente
lor în secții (organizarea antrenamen
telor cu multe categorii de clasificare, 
educația gimnaștilor în secțiile asocia
țiilor și cluburilor, considerații medico-' 
pedagogice și fiziologice asupra antre
namentelor în unele secții cu gimnaștî, 
care lucrează nemijlocit în producție); 
planificarea în gimnastică; problemele 
gimnasticii masculine (însușirea baga
jului inițial de deprinderi și pregătirea 
fizică generală, trecerea de la nivelul 

I mediu la categorii superioare etc.). 
| Consfătuirea va avea loc la școala me- 
1 die nr. 35, calea Dorobanți 163, et. III.



„N-avem nici un motiv să fim supărați..."
Impresiile conducătorilor echipei P*A.O»K. din Salonic

Ieri, în holul hotelului „Ambasador" 
i-am întîlnit pe conducătorii echipei 
de baschet P.A.O.K. din Salome. Oas
peții greci nu erau deloc supărați de 
înfrîngerea suferită cu o zi înainte, ci 
dimpotrivă erau mulțumiți de faptul că 
tînăra lor echipă (a cărei medie de 
vîrstă nu depășește 20 decani) a avut

C.CA. este o formație omogenă, bine 
antrenată. Nu exagerez deloc cînd 
afirm că Novacec, Fodor, Nedef, Fol- 
bert și Niculescu sînt jucători de mare 
clasă. Lupta sub panou o execută ex
celent, ajungind cu ușurință in pose
sia balonului și ... coșul este Ca și 
realizat. Schimburile derutante de pase,

Citeva minute în fața unei noi vitrine. Oaspeții silit ineîntați de varietatea 
și frumusețea produselor expuse.

care prin mărimea și utilarea lor con
stituie lucruri noi pentru delegația 
noastră".

— In timpul cît ați stat la noi, ați 
făcut cunoștință cu viața culturală a 
Capitalei ?

— „Desigur- Cu toate că timpul a 
fost drămuit, am căutat posibilitatea vi
zionării unui spectacol de operă, cu 
atît mai mult cu cît la Salonic nu 
avem un teatru de operă. Frumoasa in
terpretare a rolurilor din „Carmen" de 
Bizet, grandioasa montare — ne-au 
entuziasmat pur și simplu."

La despărțire, oaspeții și-au mani
festat dorința ca echipa lor să revină 
cît mai curînd în București.

— „Ani dori să devenim din nou 
campioni ai Greciei pentru a juca în 
„Cupa campionilor europeni" cu o 
echipă rominească, sau să susținem 
meciuri amicale. Vă asigurăm insă că 
atunci vom lăsa o impresie mai bună. 
Explicabil. Cunoștințele căpătate aici 
ne vor ajuta să progresăm" — a spus 
în încheiere d. Pandelakis.

ION OCHSENFELD

Reprezentativele de gimnastică ale R. P. Bulg 
au intrecut selecționatele R. P. Chineze

SOȚIA (de la corespondentul nos
tru).

Sîmbătă și duminică, într-una din 
sălile stadionului „Vasil Levski", a a- 
vut loc dubla întîlnire de gimnastică 
dintre reprezentativele R. P. Bulgaria 
și R. P. Chineză.

întrecerea a cuprins numai exerciții 
libere, victoriile revenind la limită re
prezentativelor R. P. Bulgaria.

Iată rezultatele obținute în cele 
patru probe ale întrecerii: sărituri: 1. 
Go Ke-jui — 9,60 p; 2. Dimova — 
9,55 p. Sol: 1. Ți Jui-fan — 9,60 p; 
2. Pavlova — 9,50 p. Bîrnă : 1. Ți Jui- 
fan — 9,75; 2. Ma Vcn-tziun — 9,60p. 
Paralele inegale: 1. Dimova — 9,70 
p; 2. Grigorova — 9,65 p. In clasa
mentul general individual primele două 
locuri au fost ocupate de sportivele 
chineze Ți Jui-fan cu 37,80 p și Go 
I<e-jui cu 37,65 p, fiind urmate de spor
tivele bulgare Dimova (37,60 p.) și 
Grigorova (37,55 p.). Reprezentativa 
Bulgariei a obținut primul loc în cla
samentul general pe echipe cu 186,40 
p. în timp ce reprezentativa R. r. Chi
neze a realizat 186,20 p.

întrecerea dintre reprezent 
masculine a decurs într-o notă 
echilibrată, victoria fiind decisă 
tima probă, solul, unde gazdele t 
superioare. Iată rezultatele înreg 
la fiecare probă : sărituri: Koev, 
licv, Kîncev, Jiu Le-fen, Gin Ți- 
toți cu 9,40p. Paralele: 1. Koe 
9,70 p; 2. Jui Le-fen — 9,55 p.
1. Koev și Jui Le-fen — 9,55 
Kapsîzov — 9,50 p. Cal cil mîn 
Jui Le-fen — 9,70 p; 2. Kapsfc
9.50 p. Inele : 1. Kapsîzov — 9,
2. Bao Nai-tzian — 9,80 p. S 
Kapsîzov — 9,75 p; 2. Jui Le-fc 
9,70 p. In urma acestor rezultat 
samentul general individual a c 
următoarea înfățișare: 1. Jui Le-
57.50 p; 2. Kapsîzov — 57,45 j 
Koev și Hrisfov — 56,10 pț 4 
Jen-țze — 55,95 p. In clasament 
neral pe echipe reprezentativa 
riei s-a clasat pe locul 1 cu 28 
iar reprezentativa R. P. Chineze p 
2 cu 281,30 p.

TOMA HRIS

Noutăți d e la U.E.F.A..
— De vorbă cu tov. L Stoian, delegatul Federației romîne de fotbe 

Ia adunarea generală a Uniunii Europene de Fotbal Asociație —
multe de învățat de la baschetbalist» 
formației C.CA.. Dar, să dăm cuvîn- 
tul d-ini Qiorgios Pandelakis— condu
cătorul secției de baschet a clubului:

— „Cunoștința noastră cu basche
tul rominesc, prin intermediul echipei 
voastre campioane, ne-a produs o ex
celentă impresie. Roininu cunosc bine 
tainele acestui foc. Nici chiar for
mația Spartak din Praga, alcătuită din 
multi jucători internaționali, nu ne-a 
impresionat atît de mult. De altfel, a- 
ceasta nu este numai părerea mea Și 
a jucătorilor, dar și a presei șl a spec
tatorilor din Salonic."

— Care sînt aprecierile dv. despre 
jocul echipei C.C.A. ?

— „Oh, ar fi multe de spus. Să în
cerc să le iau in ordinea importanței.

viteza și contraatacul prin surprindere 
sint caracteristicile campionilor din Ro- 
minia. Iată de ce n-avem nici un mo
tiv să fim supărați. Tinerii noștri ju
cătorii se iritorc acasă cu multe... co
șuri pline de cunoștințe. Și încă ceva. 
Publicul rominesc este foarte obiec
tiv.

In discuție intervine d. Dimitrios 
Laskaris, conducătorul lotului.

— „La București, am văzut multe 
lucruri de neuitat. M-au impresionat 
In deosebi frumoasele blocuri noi, con
struite in centrul orașului precum și 
ritmul in care se lucrează in prezent 
la alte blocuri. Și trebuie să ținem cont 
că treaba aceasta în timpul iernii nil 
este deloc ușoară. Am admirat, de a- 
semenea. frumoasele baze sportive,

Ingemar Johansson 
este oare „liber

Știri contradictorii ne parvin asupra subiec
tului la ordinea zilei în lumea boxului pro
fesionist : cînd se va disputa revanșa meciu
lui pentru titlul mondial Johansson—Patter
son ?

Pină acum, acest meci a fost programat de 
mai multe ori, anunțîndu-se de fiecare (lată 
„cu precizie" ziua și locul lui de disputare. Dar 
pe rînd întîlnirea celor doi grei a fost mu
tată ; cînd la New York, cînd la Goteborg 
în Suedia, iar apoi la Miami, Los Angeles 
și Chicago, pentru ca de tot atîtea ori știrile 
să fie dezmințite ulterior. Acum meciul a fost 
aminat „sine die" și multe voci autorizate 
spun că el nici nu va mai avea loc în anul 
cs vine. Aceasta împotriva declarațiilor re
petate ale actualului campion mondial, Inge
mar Johansson, care pretinde că este totdeauna 
" ‘ “ acorde prioritate fostului campion,

chalcnger al său. 
de ce întîrzie 
mai recentă 
difuzată de 
de presă și

dispus să 
ca viitor

Atunci, 
lui? Cea 
știre — 
agențiile 
posturile de radio stră
ine la sfîrșitul săp
tămânii trecute — pare 
să facă lumină î 
ceasta încurcată 
blemă. Intr-o 
Johansson a 
de a acorda 
învins, subliniind ___ _ r
întreprinde nimic în această direcție atît timp 
cit organizatorii primului meci se află sub 
urmărirea justiției... Fiindcă — trebuie fă
cută precizarea — firma „Rosensohn Enter
prises Inc", organizatoarea precedentei în- 
tîlniri și șeful ei, Bill Rosensohn, precum și 
managerul lui Patterson, abilul Cus D’Amato, 
se află sub anchetă, fiind implicați în afa
cerile^ gangslerești descoperite recent în boxul 
american. O serie de ,procese au și fost con
sumate. Astfel, gangsterul Frankie Carbo — 
supranumit de presa transoceanică : ,,’omul
cenușiu"... — a fost condamnat la 2 ani 
închisoare. Desigur prea puțin pentru cel care 
de atîta vreme conduce din umbră destinele 
boxului american, urzind o țesătura întreagă 
de mașinații murdare în jurul galelor pe 
care le regizează.

Am avut de mai multe ori ocazia să scriem 
despre aceste personaje cu tristă celebritate 
din lumea sportului capitalist, acești odioși 
patroni ai campionilor și sportivilor de per
formanță intrați sub influenta lor. Fie că se 
cheamă Rosensohn, D'Am al o sau Carbo, fie
care dintre ci poartă de fapt un singur nume: 
exploatator... Ei storc cîștigicri imense din 
Vlaga și talentul sportivilor pe care-i ex-

ploatează fi-i țin prizonieri în chingile unor 
contracte draconice.

Un boxer ambițios ca suedezul Ingemar 
Johansson n-a ezitat să se înhame la carul 
patronilor boxului american, numai ca să-și 
vadă realizat visul de a boxa cu cel care de
ținea pe atunci titlul mondial, Floyd Patterson. 
Aspirațiile suedezului s-au văzut realizate 
chiar peste speranțele sale cele mai îndrăz
nețe. Patterson a fost învins de la prima 
confruntare și încă de o manieră care eli
mină orice îndoială asupra valorii noului 
campion. Acum Johansson îjt sărbătorește 
succesul. Lui i-a fost atribuit recent de către 
asociația ziariștilor americani titlul de „bo
xer al anului". Și în plus, o șansă nesperată 
face ca el să scape de sub controlul foștilor 
săi stăpîni, ajunși pe mîna justiției. Prilej 
pentru a . denunța toate contractele ce-l legau 
de aceștia (inclusiv acela al meciului re
vanșă...).

tn a-
pro- 
declarație 

reafirmat 
revanșa 

! însă că

î ba sfîrșitul săptămînii trecute, capitala Franței a fost locul de desfă
șurare a două importante evenimente din fotbalul internațional. Și dacă 
întîlnirea pentru „Cupa Europei", Franța—Austria, a avut darul să pasio
neze pe amatorii de pronosticuri din multe țări, nu mai puțin interesant a 
fost celălalt eveniment fotbalistic găzduit de Paris, și anume sesiunea 
adunării generale U.E.F.A. la care au fost luate mai multe hotărîri de 
mare importanță. Pentru a afla amănunte suplimentare în legătură cu 
aceasta, am solicitat pe cale telefonică un interviu tov. I. Stoian, secre
tarul general al Federației romîne de fotbal, pe care a reprezentata» la 
Congresul U.E.F.A. ’ '

fost spectator la întîlnirea 1 
— Austria. Puteți să ne fa 
scurtă caracterizare a : 
meci ? — a. fost ultima n 
întrebare.

— Primul meci din sfertur 
finală ale „Gupei Europei" a c 
zultatul scontat. Francezii, au i 
victoria, deși scorul de 5—2 est 
sever, dat fiind aspectul gene 
jocului. Trebuie să precizez că g 
victoriei au fost marcate ma 
pe greșeli ale apărării austriace 
torită efortului individual al unoi 
toni foarte buni, cum sînt Font? 
Kopa. Acesta din urmă a exc< 
distribuirea de mingi, rezutnî 
însă la acest rol. Gu toate că a 
numeroase faze spectacutoas 
poartă, jocul a fost de o valoat 
nică modestă. Atlsfriacii sînt în 
declin. Bi au imprimat totuși 
o notă de combativitate, ceea 
altfel este actualmente o car acte 
generală a întilnirilor interna 
— a încheiat convorbirea noasțr 
I. Stoian.

Prima întrebare .— motivată de in
teresul cu care privesc iubitorii noștri 
de fotbal viitoarele evoluții ale re
prezentativei țării — a fost pusă în 
legătură cu întîlnirile R. P. Romînă 
— R. Cehoslovacă din cadrul „Gupei 
Europei":

— Cînd se vor disputa cele 
două jocuri ?

— In cadrul ședințelor U.E.F.A. — 
ne-a răspuns la telefon tov. Stoian — 
nu s-a ajuns decît la un acord de 
principiu în această chestiune. După 
cum ați aflat desigur, întreg programul 
sferturilor de finală ale „Cupei Eu
ropei" a fost prelungit pînă la 15 
iunie 1960, răstimp în care va trebui 
să disputăm cele două meciuri cu fot
baliștii cehoslovaci. Am făcut propu
neri pentru datele meciurilor — pri
mul urmînd să se dispute duminică 
22 mai, la București — dar pentru cel 
de al doilea delegatul R. Cehoslovace 
a cerut să recurgem la tratative bila
terale și deci așteptăm acum preciză
rile federației cehoslovace.

— Ge amănunte ne puteți da 
în legătură cu turneul de juniori 
U.E.F.A. ?

— Mai întîi să vă dau compoziția 
celor patru grupe, trase la sorți : 
A — Olanda, Grecia, Portugalia, Italia; 
B — Polonia, Austria, Anglia, Bul
garia ; G — Turcia, R. F. Germană, 
R. D. Germană, Luxemburg; D — 
Belgia, România, Spania, Franța. 
După cum se vede, juniorii noștri au

..... ........... .........★

o sarcină destul de dificilă. Am văzut 
pe juniorii francezi în deschidere la 
meciul Franța—Austria — cînd au 
terminat învingători cu 3—2 asupra 
echipei austriaca de juniori — și mi-au 
lăsat o foarte bună impresie. După 
cum se știe, jocurile din grupe se 
vor disputa între 16 și 20 aprilie fn 
trei orașe din Austria: Viena, Neus
tadt și St. Polten. In primul joc vom 
înitîlni Belgia, apoi Franța și Spania. 
In semifinala competiției, cîștigătoa
rea grupei noastre va juca împotriva 
celei din grupa B. Finala va avea 
loc ta 24 aprilie, la Viena.

— După cum ne-ați spus, ați

PE GLOFOTBAL
T.D.N.A. - ciștigatoarf: a turului 

IN CAMPIONATUL BULGAR

(De Ia corespondentul nostru la Sofia 
TOMA HRISTOV)

Penultima etapă din turul campiona
tului bulgar s-a desfășurat duminică in 
condiții nefavorabile. In nord terenurile 
au fost acoperite cu zăpadă, iar în Ca
pitală și în jumătatea de sud a țării s-a 
jucat pe terenuri desfundate. De re
marcat totuși că s-au înscris 13 goluri, 
etapă record după reluarea campiona
tului. Cele mai multe goluri au fost 
marcate în întîlnirea Septemvrî—Spartak 
Plovdiv (4-1) două dintre ele fiind 
opera" tînărulul Internațional Iakimov 

(Septemvrî); care trece astfel pe primul
★ =====

loc în clasamentul golgeterilor, 
puncte înscrise.

Intrecînd pe Minior cu 3-1; cam 
Ț.D.N.A. și-a asigurat locul I î 
indiferent de rezultatele ultimei
La Plovdiv, Levski Sofia a făcu 
din cele mai frumoase meciuri al<
tui sezon, dispunînd de Botev < 
De remarcat că în echipa gazde 
jucat Iliev și Kostov, pînă acuir 
luni titulari ai echipei Levski. Ei 
acum la Botev; intrucît îșl satisfi 
giul militar la Plovdiv. Derbiul ecl 
situate în coada clasamentului (] 
Lokomotiv) s-a terminat nedecif 
Oaspeții au egalat în minutul 8( 
rezultate : Spartak Pleven-Slav
Spartak Sofia-Spartak Varna 2-0
1. Ț.D.N.A. 10 6 4 0 !
2. Levski 11 5 5 1

inge mar Johansson 
respiră ușurat. El nu 
mai simte deasupra 
grumazului jugul lui 
D' Amato, omul _ _
l-a obligat să semneze 
acel odios 
prin care ____

se angaja să-i verse acestuia 33 la sută din 
toate veniturile sale prezente și viitoare.

...Johansson se crede liber. Dar este el oare 
liber cu adevărat ? Deșartă iluzie... A dis
părut D’Amato, va veni un altul de teapa 
lui. Și iată că de cîteva zile în jurul taberei 
de antrenament a campionului mondial, la 
Goteborg, dă tîrcoale altă hienă a boxului 
profesionist. Promotorul britanic Jack Solo
mons vrea să profite de neputința lui 
Patterson de a obține revanșa și oferă 
deținătorului titlului alte meciuri, alte con
tracte bănoase (pentru Solomons, bineînțeles...). 
Se și ventilează ideea unui meci între Inge
mar Johansson și greul englez Henry Cooper 
pentru primăvara anului viitor. Campionului 
mondial i se pregătește un nou jug...

Și între timp — ca o usturătoare ironie — 
tot lui Johansson i se propune să apară 
televiziunea americană in rolul principal 
piesei lui Ernest Hemingway „Ucigașii"... 
aceasta se descrie, cu condei ascuțit, 
bianța specifică a boxului din țările capitaliste, 
viața unui boxer pe care o organizație con
curentă de gangsteri trebuie să-l „lichideze".

Posibil ca Ingemar Johansson să interpre
teze într-un stil foarte realist rolul victimei...

organizarea meciu-

făcută 
intențiile 
ultimului 

i nu

Presei 
sale 
său 

poate

care

contract 
boxerul

la
al
In

am

RD. V.

Fază din meciul Septemvrî Sofia—Spar tak Plovdiv; disputat duminică la So
fia în cadrul campionatului de fotbal al R.P. Bulgaria. Portarul V. Stoinov 
(Spartak) sare la mingea pe care o ur mărește și Iakimov (Septemvrî) - ju
cătorul cu nr. 8. Foto : Mircea Popescu

3. Septemvrî
4. Botev
5. Spartak Varna

11 4 5 2
10 5 1 4
10 4 2 4

PRELIMINARIILE TURNEUL’
OLIMPIC

In această duminică s-au des: 
jocuri în cadrul preliminariilor 
ului olimpic de fotbal în două di 
pele africane.

La Lagos reprezentativa Rer 
Arabe Unites a obținut o victorie 1 
în fața Nigeriei (6-2),- ceea ce îi p 
să treacă din nou pe primul loc 
samentului în grupa a Xl-a.
1. R.A.U. 3 2 0
2. Ghana 4 2 0!
3. Nigeria 3 10!

Reprezentativa Tunisiei se menț 
fruntea grupei a XIII-a, în urma 
riei cu 2-0 obținută în fața Ma 
cursul săptămînii trecute. Aceas- 
urmă a susținut un nou joc dur 
fiind învinsă la Casablanca de 
cu 2ț1. Iată clasamentul :
1. T-uriisia 3.2d
2. Maroc 3^1*1,
3. Malta 4Iol2

La t-Bagdad s-a desfășurat prețui 
tîlnirii Turcia-Irak din grupa; 
(asiatică). Fotbaliștii turci âu < 
a doua victorie, cîștigînd întîlnii 
3-2.
1. Turcia
2. Irak
3. Liban

2 2 0 0
3 10 2
10 0 1
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