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La Cota 1.400In regiunea Pitești 
activitatea sportivă din timpul iernii 

poate fi mai bogată!
Primul concurs de sclii 

al sezonului
Harta regiunii Pitești oferă 

privirilor un relief bogat. Munți, 
dealuri cu spinări line, șesuri 
întinse — toate străbătute de 
ape repezi și învolburate sau 
domoale. Vara sau toamna, co
loritul viu al reliefului piteș- 
tean incintă ochii, oferind ima
gini de neuitat.

Am străbătut în acest prag 
de iarnă în tren și în mașină, 
o bu^ parte din regiune. Pe 
dru ijâî Muscelului, sus, spre 
Rucar sau spre Curtea de Ar
geș, coamele munților, pudrate 
ici colo de albul zăpezii se 
profilau semețe pe un cer de 
un albastru opac.

Lin asemenea relief variat, 
privit în timp de iarnă și fă
cut parcă pentru a fi gazdă 
ospitalieră activității sportive 
din acest anotimp, ne-a contu
rat în minte imaginea unui 
reportaj... de sezon : cum își 
desfășoară pregătirile asocia
țiile sportive din satele și ora
șele regiunii Pitești pentru ac
tivitatea de iarnă ? Iată între
barea la care încercăm să răs
pundem în rîndurile de mai 
jos...

BAZA MATERIALA A ASO
CIAȚIILOR — PROBLEMA 

CHEIE PENTRU BUNA DES
FĂȘURARE A ACTIVITĂȚII 

SPORTIVE DE IARNA

Iată o primă condiție care se 
cere pentru ca o asociație spor
tivă să-și desfășoare activita
tea în bune condițiuni. De 
altfel, acest lucru nu consti
tuie o noutate pentru activiștii 
sportivi din regiunea Pitești, 
încă din luna noiembrie ei au 
luat măsuri pentru pregătirea 
condițiilor de practicare a spor
turilor de iarnă în toate raioa
nele regiunii. Cu prilejul 
plenarei consiliului regional 
U.C.F.S., care a avut loc luna 
trecută, s-au luat o seamă de 
măsuri menite să asigure baza 
materială a asociațiilor sportive 
și deci să creeze un teren 
prielnic desfășurării activității 
sportive în sezonul de iarnă. 
Asociațiile sportive din regiune 
au primit indicații să-și ame
najeze baze sportive simple 
(patinoare, pîrtii de schi) care 
să găzduiască în sezonul de 
iarnă cit mai multe întreceri 
pe plan local. Numeroase aso-

R. CALARĂȘANU

(Continuare în pag. a 2-a)

F.R.S.B.A. a programat deschi
derea oficială a sezonului de 
schi pentru ziua de 3 ianuarie, 
cînd se va desfășura la Predeal 
tradiționalul „Concurs de deschi- 
dere“. De fapt, primele întreceri 
au loc azi și mîine pe pîrtiile din

D. Chivu (Car pari Sinaia),
unul din favoriții probelor al
pine din concursul de la Cota 

1400
Foto: D. Stănculescu

jurul hotelului „Cota 1400“, unde 
își vor disputa întîictatea schiorii 
clin regiunea Ploești. Aceștia și-au 
început antrenamentele pe ză
padă de acum cîteva săptămîni, 
după prima ninsoare, și stadiul 
avansat al pregătirilor le permite 
să treacă la o activitate de 
concurs.

Concursul de azi și mîine este 
organizat de comisia de schi a 
regiunii Ploești și este denumit 
„Concursul de deschidere a se
zonului de schi în regiunea Plo
ești". La întreceri și-au anunțat 
participarea peste 250 de schiori 
fruntași și începători care vor 

probe î 
km se- 
km ju- 
slalom

concura la următoarele 
SIMBATA î fond 5 

niori ; 3 km «enioare ; 3 
niori ; 2 km junioare ; 
uriaș ;

DUMINICA : ștafetele și slalom 
special.

La aceste probe vor lua parte 
schiori din Sinaia, Bușteni. 
Azuga, Cîmplna, Ploești, precum 
și din alte localități de pe valea 
Prahovei. Dintre concurenți nu 
vor lipsi cunoscuții schiori Mihai 
Bucur, Petre Clinei, Mircea Clinei, 
Dumitru Chivu. Adrian Bătușaru, 
Mioara Simion, Gerlinde Bosch 
ș.a.

Echipa feminină de handbal în 7 a țării noastre
intilnește pe campioana mondială, formația R. Cehoslovace

ln deschidere un meci decisiv în cadrul Cupei Campionilor Europeni : Dinam?» 
Bucureștî-Spartak Kattowice

Programul internațional de 
handbal în 7, pe care îl va 
găzdui în acest sezon sala Flo
reasca din Capitală, va fi inau
gurat mîine după-amiază prihtr-un dintre 
„cuplaj" de calitate.

In primul joc se 
echipele masculine 
ale R.P. Romine și 
— Dinamo București 
Kattowice. Se știe că aceste două

■ formații au disputat primul lor 
joc din cadrul „Cupei Campio
nilor Europeni" în noiembrie la 
Krakovia unde, după o partidă 
extrem de disputată, au terminat 
la egalitate (13-13). Din această 
cauză a mai fost necesar încă 
un meci pentru a putea fi de
cisă echipa ce se va califica 

. pentru sferturile de finală ale 
acestei competiții. Așadar, este 
vorba de un joc decisiv, în care, 
fără îndoială, cele două echipe 
vor arunca în luptă toate forțele 
și în care — după părerea noas
tră — prima șansă este de partea 
dinamoviștilor bucureșteni 

Formația bucureșteană a 
vedit și cu alte ocazii că 
maturitatea necesară jocurilor 
grele, decisive, precum și posibi
lități tehnice și tactice să facă 
față cu succes celor mai 
cili adversari. Nu trebuie să

vor intilni 
campioane 

R.P. Polone 
și Spartak

do
are

difi- 
i în-
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țelegeți insă, că echipa Dlnamo 
București poate fi considerată 
învingătoare sigură. Să nu uităm 
că Spartak Kattowice este una 

cele mai puternice for
mații poloneze de handbal in 7 
și că, în ultima perioadă de timp, 
acest .sport a înregistrat un pro
gres evident în R.P. Polonă. 
Pentru a vă face o imagine mai 
clară despre valoarea handbalului 
în 7 polonez trebuie să amintim 
că, de curînd, eiihipa reprezenta
tivă a R.P. Polone (în componența 
căreia au intrai nu mai puțin 
de 7 jucători de Ia Spartak Kat
towice!) a pus la grea încercare 
redutabila reprezentativă a R. 
Cehoslovace, clasată pe locul se
cund la ultima ediție a campio
natului mondial de handbal 
în 7.

Nu mai puțin interesantă se 
anunță și cea de a doua partidă, 
care va aduce față în față re
prezentativele feminine ale R.P. 
Romine și R. Cehoslovace. După 
cum se ști-e, tinerele noastre 
handbaliste au debutat cu succes 
în acest sezon, realizând două 
concludente victorii asupra e- 
chipei R.P.F. Iugoslavia. De a- 
ceastă dată însă, sarcina lor este 
mai dificilă, deși ele vor evolua 
pe teren propriu. Adversarele de

I

mîine ale echipei noastre repre
zentative sînt campioane mon
diale și rezultatele internaționale 
obținute dovedesc că handbalis
tele cehoslovace formează o re
dutabilă echipă. In ultimul lor

!

Ora 19: Dinamo București-Spar- 
tak Kattowice. Formații; DINA
MO: Reții (Ilie) 
nes cu, 
pescu, 
raion, 
TAK: Warwas — Swiellinski, Sus- 
ki, Pisczek, Zawadzinski, Kan- 
torski, Golkowski, Cieslak, So- 
lik, Foksinski. Arbitru I. Korbcl 
(R. Cehoslovacă). Ora 20.20; 
R.P.R.-R. Cehoslovacă. Formații: 
R.P.R.: I. Nagy (I. C.azacu) — A. 
Starck, A. Szdkd, J. Ștefanescu, 
M. Constantinescu, V. Dumitrescu,
M. Ghiță, E. Cătineanu, A. Va
sile, C. Dumitrescu, E. Dră ghici: 
R. CEHOSLOVACA: B. Hers- 
mankova (M. Koriciankova) — V. 
Schmultova, I. Malczova, S. 
Kuccrova, M. Mateju, V. Dvor- 
jacova, M. Bartosekova, A. Vlna
jova, D. Beranova, K. Marzinova,
N, Markova, Șvernova, Arbitru: 
L. Keszthely (R. P. Ungară).

Formații:
, — Covaci, Ivă-

Costache I, Bădulescu, Po- 
'Tănăsescu, Crriciun, Si- 

Costache II, Ilriat; SPAR-

/X
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■ ■

meci internațional, ele au 
minat insă la egalitate cu repre
zentativa R.P Polone : 9-9. In
acest joc s-a remarcat că prin 
elan, tlîrzenie, poate fi contra
carată superioritatea tehnică, re
cunoscută, a handbalistelor ceho
slovace. Astfel a reușit repre
zentativa R.P.. Polone să obțină 
rezultatul valoros de care vor
beam mai înainte și credem că 
jucind in același fel, tinerele 
noastre handbaliste pot realiza 
o comportare frumoasă. în fața 
echipei campioane mondiale.

Ti

I

Patru
tllnirea 
jos: Vlnajova și Marzinova.

*

La sflrșitul 
țara noastră 
și masculine 
intilni de < 
cembrie, în 
țării noastre.

din jucătoarele cehoslovace care vor evolua mîine în tn- 
cu echipa R. P. Romine: sus: Cucerova și Șvernova,

Caricaturi de GORA .

Pentru priceperea și slrguința ei, utemista Radu Carmen, 
laborantă fruntașă, este apreciată de către toți muncitorii 
și tehnicienii uzinelor „Vasile Roaită" din Capitală. In 
timpul liber ea practică cu dragoste voleiul, în echipa 
uzinei. Iat-o in imaginea noastră pe Radu Carmen, in 

timpul unei lucrări de laborator.
Foto : Gh. Dumitru

Campionatul orașului București
la hochei

Patinoarul artificial din par
cul sportiv „23 August" va 
găzdui, începi nd de rutine, în
trecerile din cadrul campionatu
lui orășenesc de' hochei pe 
gheață. In prima etapă sînt 
programate, următoarele întîl- 
niri: ora 18.00: Constructorul II 
— Știința; ora 19.45: Dinamo— 
Constructorul I. Etapa a Il-a 
va avea loc joi, 24 decembrie.

(ora 15.30: Constructorii I 1 —• 
Constructorul II; ora 19.30: 
Dinamo — Știința), iar etapa a 
IH-a duminică 27 decembrie 
(ora 18.00: Constructorul II — 
Dinamo; ora 19.45: Știința —+ 
Constructorul I).

Returul competiției se va 
desfășura între 24 și 31 ianua
rie 1960.

ora

ora

Azi începe în sala Floreasca

Mlnirea Be gimnasiică dintre echipele 
femin’ne și masculine aleR.p.Romîne și R.f. Chineze

In loc de avancronică
Toate gimnastele chineze au intrat zîmbind. In paltoane al

bastre, ca un grup de eleve în prag de vacanță.
„.Un moment de ezitare și apoi, dispariție în vestiar. Rea

par zece treninguri roșii. Gimnastele din marea țară prietenă 
sorb din priviri ultimele exerciții la aparate ale gimnastelor 
noastre. Apoi rolurile se schimbă. încep încălzirea sportivele cu 
„părul de smoală". Alergări, accelerate și încetinite, de un galop 
pianistic: cele cinci sunete ale gamei chineze se îmbină pitoresc.

Bîrna de antrenament devine 
„fotoliul de orchestră" al gim
nastelor noastre. Iau și eu loc 
pe „strapontină". Caut să le 
ghicesc reacțiile. Sînt atit de ab
sorbite, incit... Și totuși, antre
norul Cains lianu întrerupe tă
cerea :

— Parca e ceva mai multă dis
ciplină la încălzire, nu?....

Nici un răspuns. Zîmbete vi
novate, pe furiș.

încep săriturile. Priviri ad
mirative.

— Nu mă surprinde — inter
vine Elena Leuștean. Au calități

Gimnastele chineze urmăresc cu un vădit interes antrenamentul 
gimnastelor noastre

Foto: V. Bageac

Dublă întîlnire R.P.R.-U.R.S.S. 
la velei

săptămî nii viitoare vor evolua în 
puternice le reprezentative feminine 
de 

două 
sala

volei ale U.R.S.S., care se vor 
ori, vineri 25 și duminică 27 de- 
Flor casca, cu reprezentativele

Concursul de patinaj artistic 
de la Moscova

Pe patinoarul artifi cial din Palatul Sporturi
lor de la Moscova a început concursul inter-

național de patinaj artistic la care participă 
sportivi din R.P. Ung ară, R D. Germană, R.P. 
Polonă, R. Cehoslovac ă, Finlanda și U.R.S.S. 
Proba de perechi a fost ciștigată de concu- 
rențll sovietici frații Nina și Stanislav Juk cu 
72,08 p. (Agerpres).

82 țări înscrise la J. O. de la Roma
O știre transmisă as eară de posturile de radio 

italiene anunță că pe ntru Jocurile Olimpice de 
vară de ‘ “
înscrieri din partea a 
cu 13 țări cifra record înregistrată pînă acum la 
Olimpiada de la Helsinki 1952.

la Roma au fost
82

primite pînă acum 
țări. Aceasta întrece

Intîlnirea internațională de 
gimnastică R. “ 
R. P. Chineză 
mîine în sala 
Capitală după 
gram :

AZI : la ora 
de deschidere, 
echipelor masculine. In des
chidere, de la ora 15, con
cursul lotului de juniori, iar 
în încheiere demonstrație la 
plasa elastică și o demonstra
ție de Judo.

MIINE: ora 11, întrecerea 
echipelor feminine. De la ora 
8,30 : concursul Iotului de ju
nioare, iar în încheiere de
monstrație susținută de an
samblul experimental al In
stitutului de Cultură Fizică.

P. Romînă — 
are loc azi și 
Floreasca din 

următorul pro-

18 festivitatea 
apoi concursul

deosebite. Și apoi, mai e și școala 
sovietică...

Caius pune capăt micii dis* 
cutii:

— Puțin „sol" nu v-ar strica I 
Pe covor: Elena Leuștean. 
Reacție neașteptată printre gim
nastele chineze. Pata in verde 
s-a pietrificat pe birnă, cea in 
albastru aterizează „forțai" de 
pe paralele... Dansul Lenuțel 
magnetizează privirile. Și totuși 
lucrul se reia imediat. Momentul 
de ..slăbiciuhe" a fost depășit.

Curlnd gimnastele noastre re* 
devin spectatoare. începe „solul" 
musafirilor. Emilia Liță nu face 
comparații, dar admiră ținuta 
brațelor, a capului, expresivitatea 
mișcărilor. In schimb Uta Pore- 
ceariu descoperă cauze („sînt 
convinsă că fac mult balet"), 
iar întregul grup constată un 
mare progres general față de 
„mondiale".

Cele două
pit. Lenuța---- r----- -r. .
sește două prietene. Convorbi
rea se limitează la... zîmbete șl 
îmbrățișări. Intîmpin mari greu
tăți cu textul foto. Cele două 
prietene seamănă. Caut febril o 
„diferență specifică". Sînt salvat; 
Cian Ttan-kun are strungăreață. 
Și totuși, duminică dimineața 
am să țin pumnii strînși pentru 
Ala Ven-țiun, a doua prietenă. 
Optimismul fetelor noastre îmi 
îngăduie aceasta...

grupuri s-au conto- 
Leuștean își regă-

(i. tc.). 1



Spartachiada de iarnă a orașului București
Interviu cu tov. Petre Capră, președintele Consiliului Orășenesc U.C.F.S. Bucureșt*

Pentru turiști și schiori
Cu puține zile.în urmă a început prima etapă a Spartachiadci de 

orașului București. Pentru a informa cît mai cuprinzător pe citi- 
ne-am 
Bucii-

ramă a 
torii noștri 
adresat tov. 
rești.

sportiv din viața Capitalei
Consiliului orășenesc U.C.F.S.

organizirii acestei cum- 
amploare — a început tov. 
râ — este acela de a sti-

— Scopul 
petiții c'.e 
Petre Car 
mula șt dezvolta interesul maselor de 
tineret din Capitală pentru practicarea 
sporturilor de iarnă. De asemenea, am 
avut în vedere șt asigurarea unei ac
tivități sportive continue pentru toate 
eategorite de sportivi precum 
area ii'rei competiții de iarnă 
ționale in orașul București.

— Din modul cum ați

cei ne-

și cre- 
tradi-

formu
lat scopul acestei competiții, re- 
ie e că printre participant se vor 
număra de data, aceasta și cam
pionii...

- Da, dar cu o „mică" rezervă : 
.vor participa la probele fa care

sportivilor de performanță cu 
clasificați.

— Care sînt sporturile 
vor lim startul cormurenții ?

— Spartachiada de iarnă a orașu
lui București ediția 1959—1900 se or
ganizează la : schi, săniuțe, patinaj 
și șah. în două etape:

— etapa I, raională, se va desfă
șura eu participarea tineretului șco
lar și a sportivilor din asociații și 
cluburi sportive 
raionale, separat

— Ce ne 
condițiile de

— Pot participa cj>pii și tineri, bă
ieți și fete de la 7 ani în sus, necla
sificați în ramura sportivă la care 
participă, fiind admiși după controlul 
medical. Ei pot concura la toate ra
murile sportive. Categoriile deconcu- 
renți sînt determinate doar de vîrstă 
și. sex.

— Dar despre probele tehnice ?
— La schi, concursurile se vor

la care

pe centre de concurs 
pe sporturi.
puteți spune despre 
participare ?

ei
nti sînt clasificați. De pildă, un spor
tiv cu 
poate participa la proba de schi, 
care, se
De altfel, 
iarnă 
tribute l.i o apropiere mai eficientă a

categorie de clasificare la șah 
la 

e înțelege, nu este clasificat, 
dorim ca Spartachiada de 
orașului București să con-

Doua e x e m p le
' Cu prilejul unui raid pe care l-am 
făcut zilele- trecute la consiliile raio
nale UCFS Stalin și Grivița Roșie, am 
avut prilejul să facem 
rite privind activitatea 
de iarnă a sportivilor 
raioane ale Capitalei...

constatări d'ife- 
acestui început 
din cele două

Centrele de patinai Șl schi

îți așteaptă oaspeții

Venirea iernii nu a pus activiștilor 
consiliului raional UCFS Stalin pro
bleme deosebite. Aceasta datorită 
faptului că cu mult timp înainte de 
căderea primei zăpezi, ei au 
un plan de ac.țîune concret,
participarea sportivilor din raion 
activitatea competițională <te 
scurtă citire a acestui plan 
imagine clară a grijii care 
aci pentru asigurarea unui
competrțional cît mai atractiv. In aceste 
zile, cînd mercurul din termometre a 
coborît sub zero grade, asociațiile 
sportive din raionul Stalin se pregă
tesc să-și trimită sportivii pe patinoa

Firește că în lunile de iarnă, acti
viștii consiliului raional au prevăzut, 
alături de inițierea tinerilor în „tai
nele" patinajului sau ale schiului, nu
meroase concursuri pe plan raional. 
Calendarul competition al prevede des
fășurarea a cinci concursuri de pati
naj viteză și a unor campionate ale 
asociațiilor sportive pe grupe și uni
tăți. De asemenea, în cinstea zilei de 
30 Decembrie, sînt prevăzute două 
competiții de tenis de masă și șah. 
lata, deci, că acolo unde a existat 
preocupare, venirea iernii nu a creat 
probleme deosebite.

alcătuit 
pentru 

la 
iarnă. O
ne dă o 
a existat 
calendar

rele și la centrele de schi amenajate 
din inițiativa consiliului raional 
UCFS. In fiecare sîmbătă și duminică 
dimineața, copiii și tinerii sportivi din 
raion vor avea posibilitate să parti
cipe la numeroase concursuri de ini
țiere și chiar oficiale (pe plan raional 
bineînțeles). Astfel, patinatorii vor a- 
vea la dispoziție patinoarele „Sănă
tatea" (str. Buzești 14), „Proiectan
tul" (str. Nicolae Filipescu 44), 
„M.I.G." (str. It. Leinnea) și patinoa
rul de Ia Combinatul Poligrafic Bucu
rești, special amenajat pentru con
cursuri de viteză. Numeroși profesori 
și instructori sportivi vor sta la dis
poziția tinerilor. Pentru schiorii din 
raionul' Stalin se organizează în a- 
ceste zile un centru de schi, care va 
fi dotat eu 150 perechi schiuri. Și aci 
(centrul se va organiza tot la Combi
natul Poligrafic București), tinerii 
sportivi vor primi îndrumări din par
tea unor instructori calificați. Paralel 
cu centrele de patinaj și schi, va func
ționa pe malul lacului Herăstrău un 
centru de săniuțe pentru copii.

Așteptăm ședința.

Ara mers, cura se spune... „întins", 
spre sediul consiliului raional HCFS 
Grivița Roșie. De fiecare dată, cînd 
treburile reportericești ne-au purtat 
spre acest consiliu, am avut prilejul 
să consemnăm succesele frumoase ob
ținute de sportivii din raion. Prin 
grija consiliului raional UCFS ac
tivitatea sportivă din raionul Grivița 
Roșie obține, de regulă, succese deo-
sebite. Nici acum nu se poate spune 
c.ă activitatea sportivă din acest raion 
bate pasul pe loc. Numai c.ă. vorbind 
despre sporturile de iarnă, constată
rile pe care le-am făcut nu sînt. mo
mentan, îmbucurătoare.

— Așteptăm • ședință în care vom 
alcătui calendarul competitions! de 
iarnă — ne spuneau deunăzi activiș
tii consiliului raional.

Va să zică, fotul depinde de— o șe
dință.

In loc să se alcătuiască din timp un 
calendar bogat, în care să se prevadă 
întreceri de șah. tenis de masă, hal
tere, patinaj, săniuțe, schi etc., la 
realizarea căruia să-și aducă contri
buția toate cele 35 asociații sportive 
din raion, consiliul raional UCFS Gri
vița Roșie așteaptă... o ședință I O 
ședință miraculoasă, de care depinde 
activitatea sau (poate) inactivitatea 
sportivilor din raion. în lunile de 
iarnă. Să sperăm însă că ședința nu se 
va ține... la primăvară I

R. G.
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V- ACTIVIȘTI SPORTIVI ! Folosiți din plin lunile de iarnă 
- pentru a sprijini organizarea de cît mai multe întreceri spor- 

t’.ve la schi, patinaj, șah, gimnastică, tenis de masă și haltere. 
In acest fel contribuit! la o largă răspîndire a acestor sporturi 

;; în nodurile maselor de tineret de la orașe și sate și la eon
ii iînua întărise organizatorică a asociațiilor sportive !

SPORTIVI 1 Participați în număr cît mai mare la compeîi- 
■■ țiile organizate d® consiliile asociațiilor sportive în timpul 
r_ lunilor de iarnă !
J-țf 4 4-4 + + 44+ + ♦ + 444+4444 4 4 44 4 44 4444 44 44 + 4f 4 4 44 4 444+44

desfășura în funcție de zăpadă, pe 
trasee cît mar variate, fotosindu-se în
deosebi parcurile, astfet: a. seniori 
și juniori — 2.000 m. fond ambele 
etape; b. senioare și junioare — 
1000 m. fond în ambele etape : c. 
copii — băieți și fete — 500 m. fond. 
t.a săniuțe — unde prevedem o largă 
participare — concursurile se vor des
fășura pe dealurile dimprejurut Bucu- 
reștiului și sînt deschise tuturor ca
tegoriilor de participanți. Cobcrîrea se 
face contra timp, iar poziția este la 
latitudinea sportivilor. Cit privește pa
tinajul, întrecerile sînt de asemenea 
deschise tuturor oategoriilor de parti- 

care vor trebui să străbată 
de 100 m. viteză cu start de 

întrecerile de patinaj se vor

cipanți, 
distanța 
pe loc. 
desfășura pe linia dreaptă a pistelor 
de atletism de pe stadioane și pe 
patinoarele ce se vor construi pe te
renurile de baschet 
șah, întrecerile 
șura sistem 
deosebire, de 
vor începe de 
asociațiile și

si vo’ei. La 
se vor desfă- 

eliminatoriu și. spre 
celelalte probe, aci 
la nivelul grupelor din 
cluburile sportive. Se 

califică în continuare primul clasat.
Se va decerna titlul de Campion al 

Spartachiadei de iarnă a orașului 
București, se vor acorrta de aseme
nea cupe, brevete, premii în echipa
ment și materiale sportive pentru 
primii clasați și se vor premia și cei 
mai buni organizatori... Deocamdată, 
aceasta este tot ce vă pot spune des
pre Spartachiada de iarnă a orașului 
București. Peste o săptămînă, două...

Am înțeles. Peste o săptămînă. 
două, vom putea face cunoștință cu... 
primii cîștigători ai etapei I. Și, bine
înțeles, pentru aceasta va trebui să 
urcăm dealij. Tobocului sau să asis
tăm la îndîrjitele curse de patinaj 
viteză.

Vremea e tare capricioasă. Azi ninge, 
mîine ...plouă! Săptămîna trecută, de 
pildă, un numeros grup de turiști din 
centrul universitar București au schiat 
la Cota 1400. Dar cei care s-au dus 
în același loc după cîteva zile nu pu
teau schia decît pe... iarbă. Așa se în- 
tîmplă de fapt cînd pleci la drum „ne
documentat".

De aceea turiștii și pasionații schiului 
au început în ultima vreme să ne asal
teze cu întrebările.

— Cum e zăpada la Poiana Stalin?
— Ninge la Sinaia ?
— Putem schia la Predeal ?
întrebări dificile. Cunoașteți doar 

cu.ii s-a schimbat vremea în ultimul

timp. Pentru zilele de 10, 20 și 21 d< 
cembrie a.c. Institutul Meteorologi 
Central comunică ploaie și lapoviț; 
Unde să se îndrepte atunci iubitorii d 
zăpadă ? După situația din ziua de 1 
decembrie a.c. noi le recomandăm Vîi 
ful Omul (18 cm zăpadă), Rarău (1 
cm), Fundata (15 cm), Ceahlău (9 cm' 
Vîrful Lăcăuți (7 cm), întorsătura Bl 
zăului. Iată și alte localități de muni 
cu zăpadă : Predeal (5 cm). Paltin 
(5 cm), Semenic (4 cm). Paring : 
Băișoara (cite “3 cm).

Oricum, turiștii și pasionații
tului cu schiuri au ce să aleagă. Poati 
în curînd, le vom da vești și mai. 
bune 1

spoi

Sportivi in halate albe
Sportul a devenit prieten drag s 

oamenilor muncii care lucrează in dc 
meniul sănătății publice Deseori, dup 
ore de lucru asidue, poți găsi oamer 
in halate albe aplecați asupra figurile 
de șah sau minuind, cu mai puțin 
dibăcie, dar cu o mare plăcere, paiet 
de tenis.

întrecerile sint viu disputate, ia 
satisfacția tnvinrătorutui nu - 
mică decit a unui... cîștigător de mar 
competiție. Atu observat acestea e 
prilejul ’ unui campionat pe . asociați 
disputat nu de mult la spitalul și poli 
clinica „Alexandru Sahia" din Capitali 
Din eei 35 de concurenți eare au par 
ticipat la turneul de tenis de masă 
locul I a fost ocupat de dr. Gheorgh 
Popa la bărbați iar la remei de sor 
Ecaterina Cristescu. (Fotografia de jo 
— stingă). întrecerile de șah au da 
drept cîștigător pe laborantul Constan 
tin Rădulescu. (Fotografia de sus Înf5 
fișează un aspect din timpul întreceri 
lor).

La Spitalul de boli contagioase Nr. 
din București au participat, de ase 
menea, un număr mare de concuren* 
In cadrul campionatelor asociației, 
tenis de masă locul I a fost cucei. 
de Gabriel Georgescu, tehnician saniiai 
Iar la femei de Viorela Georgescu (Foto 
grafia de jos — dreapta).

Ș'

In regiunea Pitești activitatea sportiva 
din timpul iernii poate fi mai bogată!

(Urmare din mg. 1)

citații sportive, ca cele din bazinul car
bonifer Câmpulung Muscel, U.l.L. Nr. 
2 Curtea de Argeș, LF.E.T. StUpeni. 
Petrolul Pitești ș. a. și-au procurat, 
printre altele, mese de tenis, garni
turi de șah. bocanci de schi, rucsacuri, 
hanorace.

Pe de altă parte, la unele asociații 
sportive și, în deosebi, fa cele din 
raioanele Drăgănești, Topoloveni, Pot
coava există tendința ca materialele 
să fie procurate doar pe o singură 
cale: aceea a achiziționării lor din 
comerț. Dar, acolo Unde există o mai 
bună gospodărire a fondurilor, unde 
problema economiilor stă la loc de 
frunte, se întrebuințează și alte me
tode pentru întărirea bazei materiale 
a asociațiilor. Este cunoscut exemplul 
unor asociații sportive, mai ales de la 
sate, unde membrii asociației își con
struiesc cu mijloace proprii, schiuri, 
patine, tocuri de șah, haltere etc. Din 
păcate, din satele regiunii Pitești nu 
se pot da deocamdată asemenea 
exemple.

MAI MULTE CONCURSURI

Așa cum spuneam mai sus, relieful 
regiunii Pitești este cît se poate de 
prteto+c practicării sporturilor de iarnă. 
Să vedem, deci, cum folosesc pitețtenii 
acest... specific. Am început prin a ne 
interesa de activitatea comisiei regio

nale. ca și a celor raionale, de schi, 
bob și patinaj. Răspunsul primit de 
la tov. Ion Tiircu președintele consi
liului regional U.C.F.S. privind acti
vitatea acestor comisii a fost urmă
torul :

— Există comisii pe ramură de sport 
la schi, patinaj și bob, spunea dînsuL 
dar activează numai pe hîrtie I...

Cauza, după tovarășul președinte, 
ar fi una singură : lipsa de zăpadă.

Desigur că practicarea unor spor
turi ca schiul sau patinajul, de
pinde într-o mare măsură de condi
țiile meteorologice. De asemenea, dacă 
vreți, și de tradiție. Una este tra
diția pe care o are schiul în regiunea 
Stalin (de pildă) și alta este cea din 
regiunea Pitești. Dar mai este ceva 
dincolo de tradiție: e vorba de dra
gostea față de sporturile de iarnă.

Anul trecut, de pildă, s-au organi
zat centre de schi la Curtea de Ar
geș și Câmpulung Muscel, în cadrul 
cărora s-au desfășurat și concursuri de 
schi. Dar aceste centre (unele 
dintre ele organizate de F.R.S.B.A.) nu 
aii contribuit prea mult Ia răspândi
rea sporturilor de iarnă în rândul 
maselor de tineri dm regiunea Pitești. 
La centrul de schi de ia Câmpulung 
Muscel au participat foarte puțini 
tineri din satele raionului fapt care 
dovedește câ nu s-a făcut prea mult 
pentru dezvoltarea pe bază de mase a 
acestui sport. Aceeași situație este 
ți în raionul Horezu, unde condițiile

naturale sînt dintre cele mai bun 
Tinerii din acest raion au participi 
la toarte puține concursuri de seb 
Asociațiile sportive sătești din raioi 
deși unele au o bază materială bun. 
așteaptă ca organizarea concursurik 
de schi să fie făcută de comisia r« 
tonală sau chiar de către comisia r< 
gionafă !?! Absența concursurilor popi 
lare de schi sau patinaj din calsndt 
rul competițional nu se datorește dup 
noi atît lipsei de zăpadă, cit slab 
activitâți a unor comisii, pe linia îi 
drumării asociațiilor sportive de a o 
ganiza cît mai multe întreceri p 
plan local- Cete trei concursuri de 
fășurate anul trecut în raionul Curte 
de Argeș nu sînt suficiente, dar sil 
„oglinda" activității comisiei de r< 
sort din acest raion.

Ne aflăm la începutul sezonuk 
sportiv de iarnă. In toate regiuni 
țării sportivii se pregătesc să part 
cipe la întrecerile de schi, patina 
bob, săniuș precum și la alte disc 
pline care-și continuă activitatea i 
săli. Consiliul regional U.C.F.S. P 
tești care a luat lăudabila inițiativ 
de a organiza „Cupa regiunii Piteșt 
trebuie să-și îndrepte eforturile spi 
organizarea concursurilor locate, ț 
asociații, care nu sînt costisitoare 
au meritul de a atrage în între.e 
fot mai mulți tineri.



Cinstea de a fi maestru
Dezvoltarea impetuoasă — în anii 

regimului de democrație populară — a 
mișcării noastre sportive a oferit unui 
număr însemnat de tineri și tinere 
posibilitatea de a urca cele mai înal
te treptî ale măiestriei sportive. Bucu- 
rîndu-se în permanență, prin grija 
părintească a partidului și guvernului, 
de condiții la care altă dată tinere
tul nici n-ar fi îndrăznit să viseze, 
cei mai talentați și mai conștiincioși 
sportivi ai patriei noastre au progresat 
necontenit și au primit în semn de 
prețuire a rodnicei lor activități înal
tul titlu de maestru sau de maestru 
emerit al sportului. Un țel spre care 
tinde orice sportiv din zilele noastre.

Brevetul și insigna purpurie sînt 
răsplata binemeritată pentru eforturile 
depuse de un sportiv de-a lungul ani
lor, pentru lupta lui cu secundele sau cu 
centimetri, pentru contribuția activă 
la construirea socialismului și dragostea 
lui pentru culorile patriei. In înalta dis
tincție acordată se recunosc de fapt 
meritele acelui sportiv, pe care cei mai 
tineri sau mai puțin experimentați îi 
respectă și admiră.

Ca urmare a educației sănătoase 
ce o primesc astăzi sportivii noștri, 
maestrul sportului muncește în con
tinuare și se comportă astfel îneît 
să se arate demn de cinstea care i 
s-a făcut. Și viața sportivă a patriei 
noastre ne oferă nenumărate exemple 
de acest fel. Maeștrii sportului, atle
tul Haralambie Răcescu, fotbalistul 
Nicușor, schiorul N. Pandrea, voleiba
listul Mareei Rusescu, maeștri emeriți 
ai sportului Petschovski, Ștefan Roman 
ș.a. ne-au făcut de multe ori dovada 
unei pregătiri superioare (rod al mun
cii susținute), a unei măiestrii care le-a 
tras de fiecare dată admirația iubi- 

.orilor de sport.
Unui maestru al sportului îi revin, 

firește, mult mai multe sarcini decît 
cele pe care le avea înainte de obține-

El trebuie să continue, din 
mai multă

■ instruire și perfecționare 
în ramura de sport în care activează, 
așa cutn fac maeștrii sportului la mo- 
tociclism Mihai Pop, Gh. loniță, Mir
cea Cernescu și Barbu 
Ian loniță la ciclism 
maestru al sportului 
îngăduit să uite nici un moment că în 
întrecerile la care el ia parte, antreno
rul, coechipierii și spectatorii așteaptă 
să-l vadă evoluînd la înălțimea expe- 
rienții sale și că numai printr-o pre
gătire conștiincioasă și perseverentă 
poate obține rezultatele scontate. Dar 
nu aici sfîrșesc, bineînțeles, îndatori
rile fruntașilor sportului nostru de tip 
nou. Un maestru al sportului trebuie 
să fie, în primul rînd, un bun agita
tor în ramura de sport în care acti
vează, deci un exemplu de comportare 
atît pe teren, cît și în viața de toate 
zilele. Asupra lui sînt îndreptate 
doar toate privirile, ale coechipie
rilor, partenerilor de joc și sutelor de 
mii de iubitori ai sportului. Și în acele 
priviri maestrul sportului trebuie 
să afle totdeauna numai aprobare și 
admirație pentru comportarea lui.

Cît de apreciat de toți este un maes
tru al sportului care, neuitînd nici una 
din îndatoririle sale de seamă, se ocupă 
cu dragoste și pricepere de creșterea 
elementelor tinere, viitoare cadre de nă
dejde ale sportului nostru ! Nu de pu
ține ori ne-a fost dat să vedem cum 
sportivi cu mai puțină experiență sor
beau cu nesaț îndrumările date de 
maestrul îndrăgit, prinzînd atunci par
că mai ușor ca oricînd din tainele 
sportului practicat de ei. Ce minunat 
tablou îți oferă prezența unor maeștri 
ai sportului ca Gheorghe Ion —moto- 
ciclism, Emil Niculescu — baschet,

rea titlului, 
plin, cu și 
procesul de

perseverență

Predescu, 
etc. Unui 
nu-i este

al sportului
Șt. Pongraț — canotaj sau maeștrii e- 
meriți ai 
Gheorghe 
aflați la 
Profesori
celeași simțăminte: dragostea pentru 
sportul preferat, dorința de a ridica 
necontenit prestigiul sportiv al patriei 
iubite. Și nu există altă mulțumire mai 
mare pentru un profesor decît aceea 
de a ridica elevul la înălțimea sa, de 
a-> crea condiții pentru noi progrese.

Prezența unuia sau a mai multor 
maeștri ai sportului într-o întreprin
dere sau instituție influențează nebă
nuit de mult progresul activității 
sportive în acel loc. Oamenii muncii 
privesc totdeauna cu drag spre locul 
unde 
pur.'e 
doar 
ta tea 
și fruntaș în muncă 
maeștrii sportului 
Bularca-Iupte, N.

E mare lucru să 
tului. De această 
în anii regimului 
neri și tinere. Dar tot atît- de mare 
lucru este să știi să păstrezi neîn
tinat acest titlu, să-1 aperi cu dîrzenia 
cu 
ce 
sportive și consiliile raionale, regio
nale și orășenești U.C.F.S. trebuie 
să-și facă o datorie de cinste din 
aceea de a veghea ca fruntașii vieții 
noastre sportive să fie în orice oca
zie demni reprezentanți ai sportului de 
tip nou, exemple bune de urmat de 
către toți ceilalți tineri care se întrec 
pe stadioane și în sălile de sport.

sportului lolanda Balaș și 
Viziru îrt mijlocul unor tineri 
începutul drumului în sport, 
sau elevi, pe toți îi leagă a-

lucrează tînărul cu insigna pur- 
prinsă la reverul hainei. Este 
cartea lor de vizită în activi- 
sportivă. Și cînd acesta mai este 

așa cum sînt
M. Ferecatu-tir, V. 

Cojocaru-tir...
fii maestru al spor- 
cinste se bucură 
nostru sute de ti-

care l-ai cucerit Iată de 
antrenorii, asociațiile, cluburile

OCTAVIAN GINGU

Azi și mîine la bazinul Floreasca

CUPA 30 DECEMBRIE”99 a
Astă-seară de la ora 19,30 și mîine 

dimineață de la ora 10, bazinul aco
perit de la Floreasca găzduiește un 
nou' concurs rezervat înotătorilor din 
Capitală. Este vorba de tradiționala 
„Cupă de iarnă", competiție care cu
prinde in programul ei probe pentru

aînotători și înotătoare de categoria 
H-a, a lll-a și copii.

Atît în prima zi cît și în cea de-a Il-a 
la sfîrșitul probelor de înot, vor avea 
loc meciuri de polo între echipele de 
juniori participante la „Cupa de iarnă".

BREVIAR OLIMPIC
tl.a Jocurile Olimpice de la Roma, așa 

cum am mai anunțat, va lua parte 
cel mai mare număr de țări din is
toria acestor întreceri. Credem că nu

este lipsit de interes să înfățișăm ci
titorilor noștri un tabel privind parti
ciparea la edițiile de pînă acum ale 
J-O.

Federația de tir organizează începînd 
de mîine, pe poligonul Dinamo din Ca
pitală, un nou șl important concurs : 
„Cupa 30 Decembrie", la care participă 
componenții lotului R.P.R.

întrecerile se vor desfășura după ur
mătorul program : 20 decembrie : armă 
liberă calibru redus, 3 x 40 focuri se
niori ; 24 decembrie : armă liberă ca
libru redus, 60 focuri culcat seniori și ju
niori ; 25 decembrie : pistol precizie 60 
focuri ; 26 decembrie : 
27 decembrie : armă
redus 3x30 focuri senioare 
întrecerile de mîine încep

pistol viteză ; 
liberă calibru 

și junioare, 
la ora 8,30.

Olimpiada Sporturi Sportivi B. și F NațiuniProbe

Me na 18F6 10 42 265 13
’arii 1900 14 fO 1.069 6 2U
>t. Louis 19)4 13 67 49’ — 11
^ondra 1908 21 104 2.059 36 22
Stockholm 19 2 13 106 2.541 57 28
Jerlin 1915 mt s- a țimtt din caitza războiului
Invers 1920 20 154 2.606 63 29
’ar is 1924 20 137 3.092 136 44
kmst >rdam 1928 17 120 3015 190 4tâ
.os Angeles 193-1 17 124 1,404 127 37
îerlin 1936 2! 142 4.069 3’8 49
Tokio-Helsinki 194'1 nu- s- a ținut din cauza războiurtui
.ondra 1944 nu s-a, ținut din cauza războiului
.ondra 1941 19 134 4 448 438 59
felsinki 1^52 19 149 5.867 573 69
Aelbotirne- 19 6 17 144 3.18-t 371 67
Itockholm 1 3 145 14 29

In acest tabel au fost incluse și care ii dat dovadă în întărirea :
olimpic.ținut numaiiporturile la care s-au 

lemonstrații.
® Comitetul Internațional Olimpic 

>feră anual o serie de recompense 
:um sînt: „Cupa Olimpică", „Diploma 
Olimpică de merit", „Cupa Fearnley", 
.Trofeul Mohamed Taher" și „Troleu! 
Jonacossa".

„Cupa Olimpică", fondată de Pierre 
le Coubertin in anul 1906, este atri- 
>uită unei instituții sau asociații care 
i adus servicii importante cauzei spor
ului internațional sau a concurat cu 
iucces la propagarea ideii olimpice.

„Diploma Olimpică de merit" a fost 
reată în anul 1905 la Congresul 
3.I.O. de la Bruxelles. Ea se decerne 
tnei personalități de seamă a spor
ului internațional. Printre cei distinși 
u această diplomă a fost 
ele T. Roosevelt.

„Cupa Fearnley" creată 
950 de Thomas Fearnley
1 C l.O.) are ca scop recompensarea 
tnui club sportiv pentru meritele de

prejedin-

în anul 
(membru

tutui
„Cupa Mohamed Taber", creată în 

1950 de Mohamed Taber (membru al 
C.I.O.), este decernată unui sportiv 
care are merite deosebite în întărirea 
spiritului olimpic.

Insfîrșit, „Trofeul Bonacassa" a 
fost instituit în anul 1955 de Comi
tetul Olimpic Național Italian 
(C.O.N.I.) și de familia lui Alberto 
Bonacossa (f»st membru al G.I.O.) 
Acest trofeu este atribuit unui Comi
tet Olimpic național care a 
succes cauza olimpismului. 
acestui trofeu sînt: 1955. 
Olimpic al U.R.S.S., 1956.
Iran; 1957. C.O. din Australia ; 1958. 
CO. al R.D. Germane.

® Schiorii suedezi s-au antrenat 
asiduu în ultima vreme în nordul 
țării. Intense pregătiri fac, de ase
menea, și patinatorii. Mari speranțe 
se puii în campionul olimpic S. Eriks
son, .care după o absență de dai ani 
și-a reluat antrenamentele și este într-o 
formă bună. ------• .

»
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Cristianul Mare a îmbrăcat mantia albă. Plrtiile sale sînt puncte de 
atracție pentru toți iubitorii de schi.

Foto: I. Mihăică

întreceri sportive organizate 
de asociația „Poligrafia"-București

Asociația sportivă „Poligrafia“-Bucu- 
rești a organizat zilele trecute întreceri 
sportive la tenis de masă, șah, popice, 
precum și un reușit concurs de orien
tare turistică în împrejurimile pădurii 
Brănești. Iată și rezultatele tehnice în
registrate: TENIS DE MASA: 1. Ate
lierele grafice Nr. 4; 2. Intrepr. poli
grafică „13 Decembrie"; 3. I. P. 2; 4. 
Editura Tehnică. ȘAH: băieți: 1. Ed. 
Tehnică; 2. I. P. 2; 3. I. P. 5 (fele) : 
I. P. 2 POPICE : 1. Comb, poligrafic

Buc.j 2. Intrepr. poligrafică „13 De-! 
cembrie"; 3. I. P. 4. CONCURSUL DEJ 
ORIENTARE TURISTICA: începători, 
gradul I: I. Centrul de Librării Buc. 
(Patil Marinescu-Mircea Miilthaler); 
2. C.L.D.C. (I. Samoiți-V. Buțan) ; 3, 
Forma (N. Covrigeanu-Angcla Cllitu)* 
Aurmscrii gradul II: 1. l.C.E.C.H.I.M* 
(Topciu-Alexc) ; 2. I.S.C.II. (Pietraru-i 
Segal) I 3. Viscofil (Ciuchiu-Ulbtw 
rean).

„Mîndria secției noastre"
Era în anul 1956...
La startul crosului de mase „Să 

întîmpinăm 1 Mai" s-a prezentat un 
tînăr slăbuț, destul de îna'lt pentru cei 
15 ani neîmpliniți ai săi. II chema Ște
fan Beregszaszi și era elev în anul lila 
Școala profesională siderurgică Hune
doara. S-a pregătit bine și... iată-1 
cîștigător 1 Finalele pe țară ale cro
sului îl găsesc printre concurenți, iar 
atunci cînd s-au împărțit premiile cîș- 
tigătorilor, se afla printre aceștia : se 
clasase pe primul loc la juniori, la 
categoria 15—16 ani.

Aceasta a fost prima lui mare per
formanță și începutul unei frumoase 
activități sportive. In 1957 obține ti
tlul de campion al R.P.R. la juniori 
categoria 15—16 a’ni, cu performanța 
de 2 min. 47 sec. pe distanța de 1000 
m. Numai după o lună de la cam
pionate realizează un nou record la 
aceeași probă: 2 min. 39 sec. 2710. 
Anul trecut, fiind component al lotu
lui republican de juniori, a luat parte 
la numeroase întîlniri internaționale. 
Cu ocazia unei astfel de întîlniri, în 
R.P. Polonă, realizează un nou re-

cord de juniori al R.P.R. la 1000 m' 
plat juniori, categoria 17—18 ani cu 
timpul de 2 min. 36 sec. 6/10.

Anul acesta, la campionatele de ju-' 
niori ale R.P.R. își înscrie din nou nu
mele printre campionii țârii. De data 
asta la clasica probă a celor două 
tururi de pistă.

Atletul Ștefan Beregszaszi este unul 
din muncitorii fruntași ai secției în- 
cărcări-descărcări a combinatului si
derurgic „Gh. Gheorghiu-Dej“ din 
Hunedoara. In urma frumoaselor re
zultate obținute atît la locul sau de 
muncă cît și pe terenul de sport, și 
în general pentru comportarea sa, 
ufemiștii din secție l-au ales ca se
cretar al organizației lor de bază 
U.Ț.M.

„Ștefan Beregszaszi este mîndria 
secției noastre", spuneau tovarășii săi 
de muncă despre el, cu prilejul adu
nării generale U.T.M., o spuneau cri 
mîndria oamenilor care au contribuit 
din plin la formarea lui ca vrednis 
muncitor și sportiv.

C. MORAR U 
corespondent

servit c.y 
L aurea ți i 

Comitetul 
G.O. din

ajuns la 16 ni, j<>»

Desen de D. Mihăilă

spiri-
Lăsați mingea I 

supăra degeaba. 

Ce se înttmplă?

Mitică ! 
state pe să le 

aplice. 
i cinci

scaune, 
tactică

să in- 
cu ei.

, ca 
să < 

mesei

înțeles ? Liber I 
vedem la teren.

P0MP1LIU VINTfLA

mers eît a mars, ink-o

— V-au așteptat pe dv.
— La ce m .au așteptat ? Să le servesc 

o cafea neagră ? Nu le-am spus duminică 
seara, la restaurant, ce-au de făcut azi ? 
Las-că le-arăt eu !

Supărat, Mitică se îndreptă spre teren, 
oprindu~se pe punctul care marchează cen
trul.

își pune palmele în formă de pîtnie la 
gură fi strigă :

M II T99
Cînd Mitica a ajuns la teren, antrena

mentul era în toi.
Gică, paznicul, stătea culcat pe iarbă. 

Zărindu-l pe Mitică apropiindu-se de 
se sculă în picioare,

— Să trăești., nea Mitică.
— Au venit toți, mă ?
— Toți, nea Mitică.
— Cînd au venit, mă?
— La trei.
— La trei ?
La semnul afirmativ al lui Gică, 

trebă din nou ;
— Toți ?
— Mda.
— Și de cînd sînt pe teren ?

De la trei juma’.
Cum ? Trei si jumătate ? DeTrei și jumătate ? De

«z,

tn-

H €
— înaintașii, ia vcuiți încoace I Luați, 

mă, și o minge !
— Am venit, nea Mitică.
— Haideți la careul de 16 m. Să tra

geți la poartă, să văd ce-ați mai învățat.
— Să treacă Petrică în poartă, că n-o 

să tragem în poarta goală.
—■ Âi dreptate, mă piciule. Petricăăă, 

unde dracu ai intrat ?
— Aici.
— Ia treci, mă, în poartă, să văd ce 

mai șliu ăștia I
Huummm !... Mingea trimisă de unul 

dintre jucători lovi bara transversali. Re. 
venită în teren, a fost reluată de un alt 
înaintaș. Lovită imprecis, a ocolit poarta 
și s-a oprit în plasa de sîrmă ce.nconjoară 
terenul de joc.

— Bravo, mă I O să comand pentru 
tine niște porți pe roate și o să anga
jez și niște oameni care să ie mute după 
cum vrei tu I Gata, mă I 
Ia veniți încoace I

— Nea Mitică, nu te
Se mai întâmplă.

— Ce se întâmplă, mă? ...........
Ia, toți în jurul meu I Tu, ăsta care ai 
tras așa de bine, scoate „șalupa" dreaptă 1

— De ce ?
—- De ce, de ne ce, debarcarea cînd 

îți spun !
Nicu se așeză pe pănunt, își scoate 

un bocanc, pe care îl întinde lui Mitică.
Mitică își scoate haina fi i-a dă ..piciu

lui* s-o tină, fși suflecă mlneca dreafrtă 
a cămășii. Apoi, ia bocancul de la Htcu.

— Așa. Dați.mi și mingea.
Mitică se așează pe pămînt, bagă palma 

dreaptă în bocanc și începe să explice f
— Mă. lovitura cea mai puternică o dai 

cu șiretul. Uite așa.
Apropie bocancul de minge. Potrivi fire

tul la mijlocul mingii pe rare o împinse 
prinlr-o scurtă mișcare a brațului.

— Ați văzut, mă ? Așa se lovește bine 
mingea. 0 trimiți acolo unde vrej tu. 
Și-acum, ce tot vă holbați ia mine ?

_  f ,| ?
— Nicole, irați „șalupa" și... întinde-ol 
Apoi. Mitică stătu cîleva clipe pe gin.

duri. Cu gesturi leneșe, își desfăcu mi
ntea cămășii, scoase rt'n buzunar bnPrnul. 
și-și prinse manșeta bnbrăcînd 'haina, se 
adresă jucătorilor :

— Hal. treceți ta lucru I Eu plec, r-am 
treabă. Pe la nouă v-niți pe la duh sa 
mai stăm de vorbă. Să i.it, toți, c-o să vă 
spun oum să jurați duminică...

In sala mare a clubului...

___________________

IymsurFI
INSECTAR

I------------------------------------ 1
— Sinteți toți, «ia ?
—- Da, nea Mitica ! 
Dialogul continuă :
— Mă, voi ăștia de la apărare, știfi 

ce-aveți de făcut ? Da ?
— Da, — au răspuns in cor apărătorii.

Vă repet : în careu n-au voie 
tre. Cum au 
înțeles ?

— Da, nea
— Și-acum 

arăt și înaintașilor ce
Mitică așează pe postavul 

bile albe, la mici distanțe una de alta. 
Apoi, așează cinci bile roșii in formă de W.

V-am mai spus eu că trebuie să fiți 
așezați în formă de W pe teren, — se 
adresă Mitică jucătorilor de la înaintare. 
Deci, trei vîrfuri de atac, care continuu 
să stea între apărători. Cînd un inter are 
mingea, trage tare. Tare, mă, ați auzit ? 
Să treacă de apărare. Și-atunci, voi ăștia, 
care sînteți Iîngă apărători fugiți după 
minge. Așaaa...

Mitică se opri. Privi pe fiecare sț con
state ce impresie le-a făcut „lecția* lut 
despre tactica pe care o vor aplica du
minică. Felele jucătorilor exprimau ne
dumerire. Dar, Mitică continuă calm, au
toritar și... competent :

— Ne-am înțeles ? Liber ! Duminică 
Ia două bc

P. s.
Asta a 

bună zi l-a/ii ,pus însă la punct rxs 
„.nea MTică". Cine ? Mai înt-î ju
cătorii — colectivul care nu mai 
putea răbda un asemenea „antre
nor". Apei, conducerea clubului 
.care s-a lămurit, m sfîrșut, de... 
talentul lui „nea M't'ci".

Si pnve s-a s<’îrșii. Să nu 
uităm însă înv țănAilele.
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„Cupa 30 Decembrie”„Cupa Sfatului Popular al Capitalei" 
și-a dovedit din plin utilitatea’ Joi seara s-au încheiat întrecerile 

din cadrul Cupei Sfatului Popular al 
Capitalei, competiție tradițională care 
a angrenat un mare număr de boxeri 
bucureșteni, de la începători și pînă la 
maeștri ai sportului.

Terminarea competiției a fost primită 
cu regrete de amatorii de box din Ca
pitală, deoarece Cupa S.P.C. i-a pa
sionat, timp de peste două luni, prin 
întîlniri dese ori de bună calitate.

Și, ca să începem de la... A, trebuie 
să semnalăm că disputele din sala 
I.S.B., de la uzinele „Timpuri Noi" si 
de la sala Casei de Cultură a Tine
retului din raionul Grivița Roșie au 
scos la iveală o seamă de pugiliști ju
niori care s-au dovedit a fi foarte ta- 
lentați. Cărui spectator nu i-a plăcut 
— de pildă — evoluția juniorilor Du
mitru Stăncuț (Recolta), Nicolae Motoc 
(I.C.I.), Constantin Kiss (Metalul 
M.I.G.), —- care din 20 întîlniri a câș
tigat 19! — Marin Constantin
(S.P.C.), Grigore Dumitrescu (Timpuri 
Noi) și a altor tineri? Iată unul din 
meritele acestei populare competiții.

Pe .de altă parte desfășurarea între
cerilor din cadrul Cupei’ S.P.C. ne-a 
prilejuit o serie de constatări intere
sante de ordin tehnic. In primul rînd 
trebuie spus că numeroși pugiliști au 
arătat — prin comportarea în ring — că 
s-au debarasat de multe din deprinde
rile greșite manifestate în trecut.

Participarea unora dintre pugiliști! 
noștri fruntași a asigurat reuniunilor 
un nivel tehnic ridicat. Spectatorii pre-

Metalul M. I. G.
Mîine dimineață începînd de la ora 

10 se va desfășura în Capitală întîl- 
nirea internațională de box între echi
pele Metalul M.I.G. și T.U.L.-Finlan
da. La cererea muncitorilor de la uzi
nele „23 August", federația noastră de 
box a hotărit ca această întîlnire prie
tenească să se desfășoare în sala de 
festivități a uzinelor „23 August".

Majoritatea boxerilor oare alcătuiesc 
echipa Metalul se află într-o formă re
marcabilă. [ntîlnirile suscită un interes

jj:nnRnrrna

Drăgătoiu încearcă să-l împiedice pe 
Paraschivescu să arunce la coș. Faza 
se petrece la meciul Știința Timișoara- 
Dinamo București, disputat in returul 
campionatului trecut, cînd dtnarnoiHștii 
au fost întrecuți cu 71-42. Vor reuși 

ei să-și ia revanșa?.
Foto: B. Ciobanii

Se mcheis turul 
campmatiiSui masculin

Turul • ampionatuhii republican mas
culin de baschet se încheie mîine prin jo
curile programate în Capitală, la Timi
șoara și la Cluj. Se anunță o etapă 
deosebit de disputată, cu multe meciuri 
care se pot termina cu scoruri strînse. 
Știința Timișoara—Dinamo București, 
Progresul București — Metalul M.I.G., 
Știința Cluj — Dinamo Oradea și Ra
pid București — Dinamo Tg. Mureș, 
iată ce'e mai importante întîlniri, ale 
căror rezultate pot determina în mare 
măsura modificări în clasament.

I.r fete se.dispută etapa a X-a, pen
ultima, din cadrul turului. Cele mai in
teresante jocuri, sînt: Voința Tg. Mureș 
- Știința Cluj. Progresul București — 

I.C.F., C. S. Tg. Mureș — Construc
torul București și C. S. Oradea — Ști
ința București.
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„Greii" Vasile Netea (C. Bucur) și M. Peiti (C.C.A) au furnizat o dispută 
deosebit de dirză

zenți joi la finale ca și la reuniunile 
anterioare au aplaudat excelenta com
portare a valorosului Constantin Gheor
ghiu (care se află într-o formă deo
sebită), a lui Dănilă Done, Octavian 
Eremia (deși a fost învins), Cons
tantin Stănescu, Teodor Crîngașu, 
Onisei Florea, Adalbert Rosnovschi,

Mîine dimineață

T. U. L. (Finlanda)
deosebit ținînd seamă de valoarea pu- 
giliștilor finlandezi care, după cum se 
știe, au obținut recent la Budapesta o 
frumoasă victorie (cu scorul de 10-8) 
în fața selecționatei sindicale a R.P. 
Ungare. Iubitorii boxului din capitala 
țârii noastre așteaptă cu vădit interes 
evoluția campionului european Oile 
Makki, care va înfîlni pe experimenta
tul nostru pugilist Dănilă Done. For
mația metalurgistă cuprinde pe urmă
torii boxeri : Marin Cristea (muscă), 
Andrei Olteanu (cocoș). Eugen Dinu 
(pană), Dănilă Done (semiușoară), 
Gheorghe Dumitru (ușoară), Dănilă 
Enuț (semimijlocie), Dumitru Rizea 
(mijlocie ușoară), Gheorghe Simion 
(mijlocie), Ion Ferenczi (semigrea), 
și Petre Zaharia (grea).

întreceri pe care nu le nom uita ușor
Rapid—campion de toamnă

Din nou sală arhiplină la Floreasca. 
Din nou jocuri de calitate și... entu
ziasm. Asistăm la o sărbătoare a vo
leiului și aplaudăm cu plăcere gestul 
frumos al dinamovistului Mircea Cris
tea, care îl îmbrățișează pe jucătorul 
feroviar Drăgan, la capătul unei splen
dide întreceri in care Rapid ieșise în
vingător.

Cu o mai mare forță de atac. Știința 
Cluj a depășit pe C.C.A. după o 

frumoasă dispută
Dispută care s-a încheiat cu victoria 

fa limită a oaspeților: 3-2 (12-15, 
-43-15, 15-10, 15-11, 15-11), a durat 
mai bine dc două ceasuri. C.C.A., bene
ficiind de un trăgător în formă excep
țională (Corbeanu), a căutat să țină 
în; șah printr-un plus de elan și calm, 
o echipă mai completă. Bucurcștenii, 
din rîndurile cărora a mai ieșit în evi
dență Wolf, s-au impus în primele 
două .seturi, deși au fost conduși cu 
6-10 Ș 9-12, respectiv, cu 4-9 și 6-12. 
în această perioadă, momentele de ner
vozitate, de lipsă dc concentrare în 
joc și multele proteste adresate ne
justificat arbitrului principal (pentru 
sancționarea unor mîini peste fileu) a 
diminuat capacitatea Științei. De men
ționat că pripeala de care a dat do
vadă în atac Fierarii la sfîrșittd primu
lui set a „costat" de asemenea, mult. 
Studenții s-au redresat însă, în setul al 
treilea șj jucînd mai relaxat și-au pus 
în valoare, din plin, posibilitățile. Cel 
nrai’calm dintre ei, Bărbuță, a replicat 
cu succes la fi'leu lui Corbeanu. Dă- 
bală (o surpriză plăcută) a. făcut și 
el multe puncte, ca de altfel și Fierarii

Un „campionat”
intre 20 și 23 decembrie, în orga

nizarea U.C.F.S. oraș București, va 
avea loc „Cupa orașului București" la 
vofei pentru echipele reprezentative 
din: Cluj, Timișoara, Orașul Stalin,

Foto : Gh. Dumitru 
precum și a tînărului „greu" Vasile 
Netea,

■ Nu putem încheia aceste rînduri fără 
să evidențiem în mod deosebit comisia 
de box a orașului București (preșe
dinte Marin Zamfirescu, vicepreședinte 
Wily Siner)- care — de altfel — a 
avut în ultimul timp o frumoasă ac
tivitate pe linia popularizării „sportului 
cu mănuși" în toate raioanele Capi
talei, fără să mai vorbim de califica
tivul „excelent" cu care și-a trecut 
examenul cu prilejul organizării „Cu
pei Sfatului Popular al Capitalei".

Seec^onata Oradea — 
T.U.L. (Finlanda) 12-8

Aseară a avut loc la Oradea întîlni- 
rea internațională de box între selecțio
nata regiunii Oradea și echipa finlan
deză T.U.L. Orădenii au cîstigat cu 
scorul de 12—8. REZULTATE TEHNI
CE. C. Gui cîștigă fără adversar; V. 
Pleș b.p. Pentti; Paavo b.p. D. Fiera- 
ru (decizie eronată) ; V. Stoianovici 
b.p. Raimo; Makki b.p. Lavric (cam
pionul european a practicat un box de 
un înalt nivel tehnic); Em. Bagosi b.p. 
Mauri ; Mauri Bakman b. k.o. 1. N. 
A4ocsar; Raiino b. k.o. 3 Geza 
Toth; I. Istrate b. dese. Kelpo; O. 
Cioloca cîștigă fără adversar.

(bine orientat în atac) sau Cherebe- 
țiu. Efortului lor li s-a adăugat aceia 
al mai puțin experimentaților Ionescu, 
Szido, Datu, Stelea sau Mîinea. întrece
rea a continuat însă să fie la fel de 
disputată (8-8, 11-11 în setul al V-lea) 
ce-i drept, cu un efort special din par
tea lui Corbeanu. Neobosit și în apă
rare, de altfel (l-am văzut pe acest 
excelent trăgător principal plonjînd 
fără nici o ezitare pentru a salva 
mingi pe fundul terenului). Dar Știința 
are mereu conducerea și în final depă
șește- un adversar care se resimte în 
mod evident.

Dinamo a cedat în fața unei echipe 
puternice : Rapid

Scor: 3-1 (14-16, 16-14, 15-9, 15-8). 
Un lei de simetrie care ilustrează fidel 
lupta sportivă dc pe teren. In primul 
set feroviarii conduc cu 4-2, apoi sco
rul devine pc rînd 4-4, 5-8, 8-8, 10-8, 
10-10, 12-14, 14-14. La 14-15 luptă 
extrem de îndîrjită. Blocajul dinamo- 
viștilor face față de patru ori cu suc
ces ofensivei jucătorilor feroviari. Apoi, 
în setul al doilea, aceeași dispută dîr- 
ză, echilibrată: 4-2, 7-9, 8-11, 14-12, 
14-14. în aceste momente s-a recurs 
la toată gama loviturilor de atac. Au 
'impresionat în egală măsură Puiu Mi- 
hăifescu, Păunoiu, sau Plocon, Pavel, 
Horațiu Nicolatt. Rapid acționează din 
ce în ce mai omogen și are un animator 
foarte util în Dragan, iar în tinerii Min- 
ccv (care a redresat perfect echipa cu pa
sele sale) și Muntcanu, forțe autentice, 
în schimb, la Dinamo Păunoiu e țfin 
ce în ce mai inconstant, Derzei nesi-

al juniorilor
Constanța, lași și București. Primele 
întreceri sînt programate mîine în- 
t.-e orele 10—15 în sa:la Recolta. In 
continuare luni, marți și miercuri 
țoatâ ziua începînd de la orele 8. ,

Azi după amiază (de la ora 17), 
sala de sport de curînd renovată din 
str. Mendeleev nr. 34 va găzdui între
cerile de tenis de masă ale competiției 
„Cupa 30 Decembrie". Concursul este 
organizat de comisia orășenească de 
specialitate din București și la el par
ticipă jucători și jucătoare de toate ca
tegoriile de clasificare. Deci, un prilej 
de a se face un schimb folositor de

Ce-i noii îa tenisul ăe masă internațional
Veștile care ne parvin în ultimul timp ne semnalează activitatea bogată a jucătorilor și 

jucătoarelor de tenis de masă din multe țări. Este și normal să fie așa, dacă ne gîndirn. 
că ne aflăm în plin sezon competițional internațional. In Europa, deschiderea ^stagi
unii* s-a făcut încă de acum două luni prin campionatele internaționale ale Austriei. Au 
urmat apoi „internaționalele* Iugoslaviei, Ungariei și. recent, cele ale Scandinavici, ia să 
ni mai vorbim de numeroase întîlniri bilaterale.

Deci, protagoniștii sportului cu mingea de celuloid nu și-au luat de loc vacanță, ci 
dimpotrivă... Viitoarele luni vor aduce chiar o intensificare a activității. Doar peste trei 
luni și ceva vor avea loc campionatele europene (Zagreb, ®—10 aprilie 1960), iar în 7961 
Pekinul va găzdui campionatele mondiale. Fără îndoială, suficiente motive pentru ca cei 
mai buni jucători de tenis de masă Și specialiștii din diferite țări să nu-și permită 
prea multe clipe de răgaz, fiecare căutînd noi soluții fie pentru a-și consolida pozi
țiile, fie bentru a cuceri noi locuri fruntașe. Iată cîteva evenimente petrecute în ultimul 
timp în lumea tenisului de masă. J

0 Forurile sportive din R. P. Chineză a- 
cordă o deosebită atenție viitoarei ediții a 
,,mondialelor“ din 1961. Jocurile vor avea loc 
la Pekin. Sala de concurs va avea o capaci
tate de 15.000 locuri.

Dar, pe lingă preocupările organizatorice, 
federația de specialitate din R. P. Chineză 
manifestă o mare grijă și pentru pregătirea 
sportivilor^ săi. După succesul obținut de spor
tivii chinezi la campionatele mondiale de la 
Dortmund, cind Iun Kuo-tuan a dcvau.it cam
pion al lumii, jucătorii de tenis de masă din 
R. P. Chineză au realizat și în continuare o 
serie de performanțe care le-au atras apre
cieri unanițne. In concursurile d*n cadrul 
Festivalului, la ,, internaționalele” Ungariei și 
Scandinavici, în alte întîlniri bilaterale, cu

sportivii maghiari, englezi etc. jucătorii chi
nezi și-au afirmat clasa autentică, au dovedit 
marele progres în care se află. Si ceea ce 
merită a fi reținut este, desigur, faptul că 
în marea majoritate a competițiilor la care 
au luat parte, au fost prezenți mereu alți 
jucători, toți însă la fel de talentați și foarte 
tineri.

• Campionatele Australiei, care au avut loc 
acum cîtva timp în orașul Perth, au luat 
sfîrșii cu victoria unui junior: Cliff McDonald.

gur și doar Puiu Mihăilescu sau Mir
cea Cristea (inepuizabil) nu cedează 
pasul. Dinamoviștii se resimt de pe 
urma eforturilor depuse și de la acel 
9-9 din setul al patrulea, cînd Pavcl 
scoate uimitor o minge din tribună, 
victoria Rapidului nu mai poate fi 
pusă la îndoială.

...Astfel s-a încheiat „turneul" celor 
mai bune echipe ale țării. Joi seara am 
părăsit sala Floreasca cu un regret 
Acela de a nu putea asista decît la 
primăvară la o reeditare a aprigelor 
întreceri ale campionatului. Ne vor 
lipsi mult.

NEAGOE MARDAN 

O frumoasă imagine. După meci, învinșii felicită călduros pe învingători. 
In prim plan Derzei (Dinamo) strînge mina lui Drăgan (Rapid).

Foto: Gh. Dumitru

experiență, sportivi mai tineri avînd o: 
cazia să învețe muite lucruri utile în 
întrecerea cu fruntașii.

Competiția va continua mîine dimi- 
neață de la ora 8,30 în aceeași sală, 
Ultimele înscrieri se mai primesc astăzi 
pînă la ora 16,30 în sala de joc. In- 
tîlnirile vor avea loc la probele de 
simplu masculin și feminin.

Fostul campion mondial, japonezul Ichiro 
Ogimura, a fost angajat pentru mai multe 
luni de federația suedeză ca antrenor aL 
echipelor naționale.

A 1

S in Austria s-a luat hotărîrea ca să fie 
sită încă un an numai paleta acoperită 

cu cauciuc obișnuit, cu zimți, fără nici o ' 
altă combinație : soft sau sendvici.

© Federația de specialitate din R. D. 
Germană a decis interzicerea utilizării pale
tei sendvici (acoperită cu un strat de burete, 
pe care este lipit un cauciuc obișnv t cu 
ximții în afară) de către jucătorii tineri.

• De curînd, forul englez de specialitate 
a decernat cunoscutului jucător Johnny Leach 
premiul anual „Victor Barna*. pentru sezo
nul 1958—1959. Johnny Leach, care a făcut 
parte din naționala Angliei de 150 de ori, 
a fost singurul jucător englez care a ciștigat 
de două ori titlul mondial : în 1949 și 1951. 
Acum cîteva luni, Leach și-a anunțat retra
gerea din activitatea competițională interna
țională.

© In tenisul de masă feminin maghiar 
se afirmă de la un timp ca o jucătoare cu 
frumoase posibilități. Erzsi Heirits în vjrstă 
de 20 ani. Ea le-a învins într-o recentă com-’ 
petiție din R. P. Ungară pe Eva Koczian, 
Gizi Lantos și pe Livia Mosoczi fără sa piar
dă vreun set. j

• Jată acum și cîteva clasamente ale pri
milor jucători pe anul 1959 ;

R. P. CHINEZA — bărbați : 1. Van Ciuan 
-iao ; 2 Ciuan Ce-fu ; 3. Ciuan lun-nin .• 4. 
Li Fu-iur. ; 5. Ian lui-hua ; 6. luan Ce-sian; 
7. Si ln-sin. Interesant de semnalat că actua
lul campion mondial Jun Kuo-tuan nu figu
rează în lista primilor 12 jucători din R. P. 
Chineză ; femei : 7. Hu Ke-min ; 2. F. l'ei- 
tiun ; 3. Sun Mei-in ; 4. Ciu Ciun-hui ; 5. 
Ci Hui-fan ; 6. Sen Sou-huă. O curiozitate ; 
a patra clasata, Ciu Ciun-hui, ocupă același 
loc și în clasamentul alcătuit de Federația 
Internațională de tenis de masă pentru cele
mai bune jucătoare din lume.

R. D. GERMANA — bărbați : 1. Schneider; 
2. Pleuse ; 3. Hanschmann ; 4. Tâgcr ; 5. 
Fromm ; 6. Reimann ; 7. Lemke ; 8. Knap pc ; 
femei : 7. Kunz ; 2. Mittelstadt ; 3. Bannach; 
4. Woschce ; 5. Hnllmonn ; 6. Kalweit ; 7. 
Ristock ; 8. Herb^r.

ANGLIA — femei : 7. Haydon ; 2. D.
Rowe ; 3-4. Best și Mortimer 5. Ilanower 1 
6. Bird ; 7. Rook ; 8. Fielder.

R. P. UNGARA — bărbați : l. Berczik ;
2. Sido ; 3. Foldy ; 4. Bubonyi ; 5. Gyetvay;
6. Pignitzky ; femei : 7. Koczian : 2. Lantoș ;
3. Mosoczi ; 4. Mathe ; 5. Kerekcș ; 6-
Heirits ; 7. Szaryaș.

SUEDIA — bărbați : Mellstroem ; 2. Larsson; 
3. Alser ; 4. Borg ; 5. Rukell ; 6. Jihglov ;
7. Bengtsson; 8. Ljungsirom.

R. CEHOSLOVACA — bărbați : 7. Vyhna- 
novski ; 2. Andreadis ; 3. Stipek ; 4. ’Fere» 
ba ; 5. Polakovic ; 6. Posejpal ; 7, Slanck ; 8. 
Miko ; 9. Tokar ; femei : 1. Krupova ; 2.
Grafkova ; 3. Rabașova ; 4. Schwarzova ; 5.
Rysova ; 6. Chylikova ; 7. Vyhnanovska.

dcvau.it


n carnetul corespondentului ADEVĂRATELE VICTORII...
O dată cu terminarea campionatului, jucătorii și spectatorii comentează, 
otrivă, meciurile mai mult sau mai puțin pasionante, care, duminică de 
inică, i-au adunat pe stadioane.

Duminică 6 decembrie, la Timișoara. 
Șapte seara. Străzile plirîe. Mă stre
cor cu greu prin mulțime. Timișorenii

n campionatul regional Baia 
echipele și-au disputat întîie- 

în două serii. In prima serie, 
il întîi s-a clasat Dinamo Săsar 
puncte (nu a pierdut nici o 

i), cu un golaveraj puțin obiș- 
60:6 1! Locul următor a fost o- 
de Unio Meteorul Roșu Satu 
In seria a Il-a, primul loc a 

echipei Stăruința Sighet, care 
ca liderul seriei I, a cîștigat 

întîlnirile susținute. Pe locurile 
>are s-au clasat Minerul Baia 
și Constructorul Baia Mare.

V. SASARAN

ată un caz de neglijență, care 
t ca o echipă fruntașă în cărn
ii regional să piardă 2 puncte 
se. In meciul de campionat cu 
ui Lonea conducătorii echipei 
il Aninoasa au... uitat acasă fe
liile jucătorilor. Meciul, con- 
regulamentului, a fost pierdut 

de echipa Minerul. Cazul este 
nat; conducerea echipei de fot- 
n Aninoasa trebuie să tragă 
învățămintele acestei grave ne- 
2. Minerii din Aninoasa, susți- 
ai echipei de fotbal, ca și ai 
Ite sporturi, cer ca tovarășii 
aducerea asociației să tragă la 
dere pe cei care au cauzat e- 
pierderea celor două puncte, 

i sfîrșitul campionatului pot a- 
;reu în balanță !

N. ROVENȚA

i începutul campionatului re- 
.matorii de fotbal din Pucioa- 

pus mari speranțe în echipa de 
Unirea din localitate. Această 
avea pretenții justificate la 
loc. Pe parcurs însă, jucătorii 

irmait așteptările. Ei nu s-au 
t destul de serios. Au neglijat 
imentele și uneori, fiind slab 
ți, au suplinit pregătirea teh- 
i forța, ba mai mult... C. Teo- 
>i M. Radulescu au avut ieșiri

abaterile unor jucători, neglijînd — 
ca și antrenorul — munca de educa
ție. Totodată, ea nu s-a îngrijit să 
reîmprospăteze echipa cu elemente ti
nere, de perspectivă. In perioada ce ne 
mai desparte de începerea returului, 
atît jucătorii, cît și antrenorul și con
ducerea echipei Unirea vor trebui să 
facă o cotitură în activitatea Ier, 
pentru a ridica echipa la o comporta
re corespunzătoare posibilităților ei.

— Asta a văzut-o, desigur, extremul 
Bindea...

n__  ,___ _ , — Dacă vrei. Cert este că astăzi
— mai volubili ca orieînd. O singură . Mițaru driblează derutant pe ambele 
temă: victoria de la Arad, în Cupă, 
asupra campionilor.

Sînt grăbit. La noapte plec. In 
holul hotelului ~s
teaptă însă o surpriză: 
dea, noul antrenor al studenților. A 
revenit chiar acum de la Arad. Caută 
să urgenteze masa echipei. „Mecani
cii" și „agronomii" au mnne o zi 
grea.

aș-„Partizanul" mă
Silviu Bin-

părți.
Intervine tov. Balița, secretarul clu

bului Știința:
— La toamnă, la București, Popa 

sa-u Greavu o să aibă prilejul să 
joace contra unui Bindea autentic.

— Mai știi ? Poate tot fundașii 
„Drubetei", — zîmbește Bindea, re- 
luînd firul discuției. Ăș vrea să mai 
adaug că Știința ajunge astăzi la

>

GH. BICA

® Echipa Victoria Moreni, care a 
luat ființă prin fuzionarea echipelor 
„T.E.G." și „Uzina Mecanică'* din 
localitate și care activează în campio
natul regional, a dovedit că merită 
sprijinul acordat de organele locale 
din Moreni. Sub conducerea instruc
torului voluntar I. Botescu, (a cărui 
comportare a fost întotdeauna exem
plară în fața jucătorilor), echipa a 
reușit să termine turul campionatului 
cucerind un loc bun în clasament și, 
ceea ce-i foarte important — fără ca 
vreun jucător al ei să fi fost eliminat 
sau măcar avertizat. Fotbaliștii de 
la Victoria au o comportare demnă și 
la locul de muncă. Unii dintre ei sînt 
chiar fruntași, de exemplu : Gh. An- 
ghelache, normator, Gh. Botescu, con
trolor, Gh. Nițoi, strungar, A. Neaga, 
mecanic, E. Marcu, sudor etc. Tre
buie să remarcăm că și în rîndurile 
jucătorilor din echipa de rezervă și 
juniori se duce o susținută muncă de 
educație.

I. SAVU

• Echipa studenților din Cluj își 
continuă pregătirile în săli de gim
nastică și în... bazinul acoperit. Pe 
lingă sporturi complimentare, ca bas. 
cheful și gimnastioa, în programul de 
pregătire sînt incluse și jocuri de 
polo și exerciții de înot.

Dintre echipele din cat. B, C.F.R. 
și-a încheiat activitatea. Rapid însă 
își continuă antrenamentele sub con
ducerea noului său antrenor Ștefan 
Kovacs. Fostul antrenor al Rapidu
lui, N. Săbăslau, a fost angajat de 
echipa Ariesul din Turda.

R. FISCH

Asistentul Petre Cojereanu lucrînd în laborator.

repful huliganice. Fapt pentru 
1 fost suspendați.
•a Unirea a terminat turul 
latului în- coada clasamentului, 
-de au dus delăsările, pentru 

intrenorul și conducerea poar- 
lare răspundere. Conducerea 
nu a sancționat de la început

IN JURUL BALONULUI
Comisia de competiții din federația 

de fotbal a sancționat echipa Drubefa 
Tr. Severin cu ridicarea dreptului de 
organizare pe timp de două etape, pen
tru insuficiente măsuri de organizare la 
jocul cu Știința Timișoara. Deci, pri
mele două jocuri din retur pe care ar 
trebui să le dispute pe teren propriu, 
Drubeta Tr. Severin le va susține în 
alte localități, pe care urmează să le 
fixeze și să le anunțe federației.

je meciul pentru titlul de campion al R.P.R.
u toă-am ază, incepînd de la ora 
sala M.F.A. din str. lng. Sa- 

are loc deschiderea meciului 
ij pentru desemnarea campio- 
ipublican de șah pe anul 1959 
ih. Mititeii! (Petrolul Ploești) 
Oiocîltea (Constructorul Bucu- 
:ei doi jucători clasați la ega- 
! primele două locuri ale fina- 
itate recent în Capitală. Prima 
se dispută sîmbătă. iar a doua

duminică (la aceeași oră), urmîna ca 
întreruptele să fie reluate luni. Urmă
toarele două partide ale meciului se 
vor desfășura în continuare la Ploești. 
In caz că după consumarea a 4 par
tide va surveni o nouă egalitate, me
ciul va continua la București, pînă la 
prima partidă cîștigată, care va desem
na pe campion. Azi după-amiază, în 
prima partidă a meciului, cu albele 
va juca Ciocîltea.

...Masa întîrzie. Profit de ocazie. 
Mă așez lîngă Bindea.

L-am văzut jucînd o singură dată. 
Sînt aproape 20 de ani de atunci. 
Păr cărunt. Ochi vioi, adînciți în or
bite.

Mă uit la Bindea, apoi Ia Cojereanu. 
La Leretcr. La Mițaru. Simt că timi
șorenii și.ait găsit antrenorul, iar 
„Binduț" — echipa. îmi vin în minte 
vorbe’e unui prieten, fost jucător : 
„Antrenorul, dacă n-a jucat la înain
tare, nu e antrenor și pace. Fundașii 
sînt specialiști în... demolări, 
schimb, înaintașii zidesc..."

Prietenul meu glumea, desigur. Sau 
poate era un admirator al înaintași
lor I

— Deși timișorean, sînt nou la Ști
ința. Ne-am întîlnit în iulie. Intr-un 
moment nu prea fericit. Echipa re
trogradase. Am stat de vorbă cu bă
ieții. l-am lăsat să-și spună păsul. 
Apoi am rostit și eu cîteva cuvinte. 
I-am rugat să nu uite că sînt în 
primul rind studenți și abia după 
aceea fotbaliști. Apoi le-am spus răs
picat că vremea programului cu două 
antrenamente de cîte 90 de minute pe 
săptămînă a apus.

— Bine, dar...
— Așa au spus și ei. Unii. Le-am 

retezat-o scurt. Și le-am amintit că 
și eu am ...................
Și că știu 
cînd vrea, 
dțițiile de 
lucrat mai 
namente pe săptămînă, cite 3 ore. 
Apoi am ajuns treptat la trei antre
namente. Scopul a fost atins. Știința 
are astăzi o bună pregătire atletică. 
In toate jocurile din 
cele din Cupă „am 
versar" spre sfîrșitul

— Și tehnica ?
— S-a lucrat mult.

individual.
de pildă, 
șablon. Numai pe o parte...

poartă din 2—3 pase. La Arad a foșt 
și mai evident, 
deseori 10 pase

Și încă ceva, 
că drumul spre 
tremele. Așa au făcut Dobay și — 
tat să-mi fie — Bindea ieri, așa 
Tătaru și Cacoveanu astăzi, așa 
buie să facă Mițaru și Gîrleanu. 
căutînd... capul lui Giosescu sau picio
rul drept al lui Cădariu, Știința a 
căzut în B. Extremele noastre trebuie 
să joace conjugat. Și să caute cu orice 
preț drumul spre poartă. Dacă Mițaru 
se lansează în cursă, Gîrleanu trebuie 
să alerge simetric, 
triunghiului 
„corner" e 
activă. Cite 
din șuturile 
1 n fotbal a 
trărilor și recentrărilor kilometrice.

despre

Petrolului i-au trebuit 
pînă la poartă.
Eu rămîn la părerea 
poartă îl forțează ex- 

ier- 
fac 
tre- 
Tot

strîngînd vîrful 
spre* poartă. Zona dinspre 
moartă pentru o extremă 
goluri n-a marcat Dobay 
mele, ricoșate de portar! 
cam trecut vremea cen-

ne spui

făcut cîndva ceva carte, 
cam ce poate un student 
și mai ales cînd are con- 
astăzi. Bineînțeles că am 
intens vara. Patru antre- 

săptămînă, cite

campionat și in 
venit peste ad- 
jocului.

Mai ales lucru 
Totul e șă observi. Uite. 
Mițaru. Avea un dribling

— Ce-ai putea să 
campionat ?

— Echipa a mers 
mai bine. Și o să 
bine. Compartimentele 
N-am ajuns însă la treapta superioară 
a omogenității, 
neașteptate, de pe o parte 
sînt uneori imperfecte. Dar 
și asta. Cu vremea. Mai 
Drept să-ți spun, jocurile 
cu Petrolul ni s-au părut

— Cum adică ?
— Foarte simplu. In B se

din ce 
meargă 

s-au

în ce 
și mai 

sudat.

Schimbările de joc 
pe alta, 
va veni 

ales la A. 
cu Jiul și 

mai ușoare.

a căzut în B deoarece „n-a găsit", 
(?) înlocuitori pentru Rodeanu, Covaci, 
Ritter... Astăzi însă, I od or sau Sttr- 
dah sînt jucători cu mari perspective.

...Masa se desfășura în liniște. Din 
cînd în cînd prindeam crîmpeie. Nu
mele 'lui Cojereanu, căpitanul echi
pei, revenea mereu. Ca și cel al 
„agronomului" Igna. Fuseseră cei mai 
buni la Arad. Ctirînd însă fotbalul fu 
abandonat, 
fațiile de 
veni vorba

— Cum
Interveni 

tent; la mecanică:
— Mult mai bine ca anul trecut. 

Sînt convins că apropiatele examene 
îmi vor întări părerea.

— Iar tovarășul asistent are un 
merit deosebit — adăugă secretarul. 
Toată vara a condus cursuri de nre-i 
gătire pentru admitere, la care Tar
can, Igna, Barcu și Manolache au 
fost nelipsiți.

Traian Gligor încercă să se apere:
— Nu e nimic extraordinar în asia. 

Datoria profesională firească și, dacă 
vreți, un pic de entuziasm. Sînt doar 
suporterul „Științei".

Bindea se apropie de mine și re
începu aproape șoptind :

— Fiindcă veni vorba de Manolache, 
vreau să-ți spun că orice antrenor 
are nevoie de un Manolache. Tînărul 
candidat de partid a adus în echipă ț 
ceva din energia și judecata sănătoasă -1 
a oțelurilor reșițeni, din mijlocul că
rora a venit. După acel surprinzător 
0—4 cu C.F.R.-ul, la început de cam
pionat, Manolache, Cojereanu și Gîr-. - 
leanu au rostit în ședință cuvinte , 
aspre despre înfumurare, iar spre sfîr
șitul turului, cînd cele cinci puncte 
avans li se cam urcaseră la cap bă
ieților, tot ei au avertizat că e cam 
devreme să cîntăm victoria.

Traian Gligo-r își reluă fraza 
ruptă :

— Vă rog să notați că anul 
profesorii sînt și mai exigeați, 
prezența e de sută la sută...

— Bine, dar deplasările ?
— Se recuperează total prin con

sultații. Manolache, Igna, Turcan șî._ 
alții nu au nici o absență, 
ar fi să adaug că fruntașii 
țătură Lereter și Enăchescu 
ponsabili de grupă...

—'Ar însemna că s-au 
multe la Știința.

— Și încă ceva — adăugă secre
tarul. Victoria din tur, victoriile din 
Cupă n-ar fi fost, poate, posibile fără 
o altă mare victorie: nici un jucător 
al Științei nu a fost eliminat de po 
teren sau cel puțin avertizat...

...Masa e pe sfîrșite. Totuși' trebuie 
să plec. Pînă la tren nu mai e mult, ‘ 
Mă ridic. II zăresc pe Igna. îmi zîtn4 . 
bește. Șade lîngă Manolache. Miir,ey - 
în bancă, vor fi probabil fot alăhirL 
Sînt amîndoi la Agronomie. Și tofj 
mîine, confabilul-șef Bindea își va 
relua ca deobicei lucrul la trust.

Și el are o zi plină...
IOAN CHIRII/

Se vorbea despre consul - 
a doua zi. Si pentru că 
de consultații...

merge școala ?
tov. Traian Gligor, asis-

între-s

acesta •
Și că

Iar dacă4' 
la î nvă-< 

sînt res-

schimbat

eastă săptămînă, în agențiile 
anosport s-a putut constata o 

deosebită. Explicația? Ne 
in săptămînă concursului spe- 
mosport, care se închide astâ- 
> întreaga țară. La acest con- 
.S. Loto-Pronosport. atribuie 
suplimentar premii în obiecte 
350.000 lei, dintre care a-

automobile „Wartburg", 
motocicletă „Simson", 
scutere „Cezeta", 
motorete „Simson" și alte nu- 

premii.
ul deosebit stîrnit în jurul 
concurs se explică și prin 
ă pentru fiecare variantă de- 
irticipanții au trei șanse de 

După cum este normal, 
rremiilor în bani, va cunoaște 
re simțitoare, iar premiile în 
prezintă și ele atracție.
mare, participanții concurează 

felurile pe buletine întregi, 
edus, pe buletine repetate sau 
ine cu participație, De altfel, 
interesant să amintim că la 
concursuri, buletinele repe

tate și buletinele cu participație s-au 
bucurat de succes. Astfel, buletinul 
cu participație nr. 3566 depus la a- 
genția centrală din Calea Victoriei 
nr. 9 București a obținut o moto
cicletă de 350 cmc., iar participanții 
Bumbii Vasi.le (Petroșani) și Negii- 
lescu C. (Moldova Noiiă — reg. Ti
mișoara) s-au clasat pe primele 
locuri la „0" rezultate cu buletine 
repetate care au avut 12 și — res
pectiv — 10 variante cu „0“ rezul
tate

Premiile concursului Pronoexpres nr. 50 
(16 decembrie 1959)

In urma trierii și omologării va
riantelor depuse la concursul Prono
expres nr. 50 (tragerea din 16 de
cembrie 1959) au fost stabilite ur
mătoarele premii :
. — Categoria IlI-a : 7 variante a
10.396 lei,

— Categoria
1.516 lei, ■

-— Categoria 
300 lei,

— Categoria
120 lei,
— Categoria 
2F lei.

Fond de premii : 509.442 lei.

a

a

IV-a: 48 variante a

V-a: 404 variante a

Vl-a : 1007 variante

Vll-a : 5683 variante

PROGRAMUL CONCURSULUI
PRONOSPORT Nr. 52 

DIN 27 DECEMBRIE 1959

I. Lazio — Milan
II. Sampdoria — Napoli

III. Palermo — Alessandria
IV. Spal — Fiorentina ,
V. Udinese. — Bologna

VI. Lanerossi — Ata’anta 
VII. Reims — Stade Franțais 

VIII., Racing Paris — Angers
IX. Touton — Monaco
X. Bordeaux — Lyon

XI. St. Etienne — Lens
XII. Rennes — Strasbourg

Rubrică redactată de l.S. Loto- 
Pronosport.

joacă poate 
prea bărbătește. Iar împotriva lideru
lui echipele se masează deseori în 
careu. „Științei" J '* 1 " ‘
jocul deschis al 
camdată însă ne 
cerea" apărărilor 
rilor noștri.

— Dintre
— Dintre

mu,Iți joacă un fotbal curat.
Cîmpina, Tîrgoviște, Sinaia chiar... In 
legătură cu asta, țin să-ți amintesc 
că sînt uimit de creșterea și dezvolta
rea fotbalului față de vremea tinereții 
inele. Și asta datorită pătrunderii lui 
în mase. Sînt convins că de acum în 
col? din multe orașe vor răsări mari 
talente.

— Și timișorenii ?
— Nici o grijă. Nu ducem lipsă de 

talente. Pînă acum însă, din rutină, 
nu le-am promovat cu curaj. C,F.R.-ul

de astăzi îi convine 
celor din A.
ocupam cu

masate ale

Deo- 
„desfa- 

partene-

care 
care

unii... 
nu unii ci cei mai 

Morenii,

ABONAT) VA PE ANUL ISBN

Intilnire demonstrativă interechipe
Duminică, cu începere de la ora 19, 

sala de sport a liceului „Ion Luca 
Caragiate" din Capitală va găzdui pri
ma întrecere demonstrativă interechipe 
organizată in țara noastră. Această :n- 
lifnire opune pe U.V.A. Arad (antrenor 
M. Botez), echipei Școlii sportive de 
elevi București (antrenor A. Frazei). 
Dăm mai jos, pentru cititorii noștri, 
cîteva spicuiri din regulamentul aces
tei discipline prea puțin cunoscute la 
noi.

Durata unei înțîlniri este de trei, 
mumie, dar — în caz de egalitate — 
poate fi pre’nngită pînă la cinci mi
nute. Lupta se onreșle în momentul 
cînd, un concurent acumulează 4 puncte.

Victoria poate fi obținută însă, și cu 
un punct sau chiar cu o jumătate de 
punct, la sfîrșitul celor. 3 minute de 
luptă. Acordarea punctelor se faee în 
modul următor : un punct pentru trîn- 
liri la sol și rostogoliri pe spate ; ace
lași punctaj se acordă și pentru o 
fixare de 30 secunde la sol sau dacă 
adversarul cere încetarea luptei. Jumă
tăți de punct se acordă in cazul unei 
fixări de 20 secund.'.

Cea de a doua întîln re va avea loc 
luni, la ora 10, în sala de sport a Insti
tutului Agronomic din Capitală, unde 
se vor întrece U.V.A. Arad și Agrono
mia București.

— b —



/

Marginalii la 'sfîrșit de tanipional

Comunicat

Fehipa anului C. F. R. Grivița Roșie
” întrecerea celor mai bune echipe de 
îugbi din țară a purtat, în acest an, 
pecetea unei forme de tranziție: de la 
actuala formulă de campionat cu 10 
echipe — către o competiție de o mai 
mare amploare și importanță care va 
angrena în I960 un număr sporit de 
formații. Este saltul firesc, cantitativ, 
dar și de calitate pe care-1 face sportul 
cu balonul oval față de interesul cres- 
cînd al tinerilor pentru acest sport. 
Celor 9 echipe rămase în prima cate- 
goric(C.F.R. Grivița Roșie, 
C.C.A., Constructorul " 
greșul, Știința Cluj, 
Știința Timișoara și 
li s-au adăugat — ca 
lor certe manifestată 
cundă unde au ocupat primul loc în 
cele 3 serii — Știința București, Pe
trolul Ploești și Știința Petroșani.

Dinamo, 
București, Pro- 
C.S.M.S. Iași, 

Metalul M.I.G.) 
urmare a valorii 
în categoria se-

In Capitală
GIMNASTICA — Sala Floreasea, 

de la ora 15: concursul lotului de 
juniori, de la ora 18: R.P.R.- R.P. 
Ghineză (masculin).

NATAȚIE — Bazinul acoperit Flo- 
reasca, de la ora 19,30: concurs pen
tru categoria a Il-a și a IlI-a și co-_ 
pii, urmat de meciuri de polo juniori 
din cadrul „Cupei de iarnă".

TENIS DE MASA — Sala de sport 
'din str. Mendeleev nr. 34, de la 
'17: întreceri în cadrul „Cupei 30 
cembrie".

ora 
De-

MIINE
!n Capitală

TENIS DE MASA — Sala de sport 
din str. Mendeleev nr. 34, de la ora 
8,30: întreceri în cadrul „Cupei 30 
Decembrie".

GIMNASTICA — Sala Floreasea, de 
la ora 8,30: concursul lotului de ju
nioare, de la ora 11 : R.P.R.-R. P. Chi
neză (feminin).

NATAȚIE — Bazinul acoperit Flo- 
reasca, de la ora 10: concurs pentru 
categc-ia a Il-a, a IlI-a și copii, urinat 
de meciuri de polo juniori din cadrul 
„Cupei de iarnă".

BOX — Sala uzinelor „23 August", 
de la ora 10: reuniunea internațională 
Metalul, M.I.G. Bucureșli-T.U.L. Fin
landa.

BASCHET — Sala Ciulești, de la 
ora 10: Rapid-Banattil Timișoara (f), 
Rapid-Dinamo Tg. Mureș (m), Pro- 
gresul-I.C.F. (f) ; sala Dinamo, de la 
ora 16: S.C.A-Voința Iași (m), Pro
gresul - Metalul M.I.G. (m) 
București-Steagul roșu Orașul 
(m).

JUDO — Sala liceului „I.L. 
giale", de la ora 19: Școala sportivă 
de elevi Buctireșfi-U.V- Arad.

VOLEI — Sala Floreasea, de la ora 
16 : joc de verificare a lotului mas
culi.i.

HANDBAL — Sala Floreasea ora 
117,30: C.S.S.-Știința (m) ; ora 19: 
Dinamo Biicureșfi-Spartak Kattowice 
(masculin); ora 20,20: R. P. Romînă- 
R. Cehoslovacă, (fete).

Știința
Stalin

Gara-

In țară
' BASCHET — TIMIȘOARA : Știința- 
Dinamo București; CLUJ : Știința-Di- 
namo Oradea (mase). TG. MUREȘ: 
A oința-Știința Cluj; C.S. Tg. Mureș- 
Constructorul
STALIN : 
ORADEA ț
(tem.).

lată-l pe cei 15 jucători at echipei C.F.R. Gnvița Roșie după victoria înre
gistrată în partida cu Știința Cluj. In picioare: Rusu, Stoenescu, Morarii, 
Grigoriu, Iatan, Mladin, Pica, Stanciu. los: Rotaru, Țibuleac, Stănescu, 

Oblemenco, Vusek, Irimescu și ~
Pentru a putea aprecia în mod real 

„forțele" care se vor înfrunta în anul 
următor, socotim necesar să trecem în 

echipele... aliniate în ordinea 
lor în campionatul care s-a în-

revistă 
clasării 
cheiat.

BRAVO C.F.R.!
Rngbiștilor de la Complexul C.F.R. 

Grivița Roșie le-au revenit din nou lau
rii victoriei. In felul acesta, cununa 
succeselor lor este cu adevărat stră
lucită : în 12 ani de 6 ori pe primul 
loc în campionat, (ultimele 3 victorii 
sînt consecutive).

O performanță care cinstește și răs
plătește eforturile muncitorilor ceferiști 
a căror dragoste pentru rugbi este bine 
cunoscută.

Realmente, „XV“-le C.F.R.-ului (an
trenori: V. Morarii și I. Mitea) s-a 
impus cu autoritate, dovedindu-se cel 
mai eficace în atac. Dovada? Cele 218

Buda (de la stingă la dreapta)
puncte marcate. In medie, feroviarii au 
înscris 12 puncte de fiecare meci, față 
de numai 3 primite, ceea ce ne duce 
Ia concluzia că și apărarea lor a fost 
foarte sigură. Prin aceasta, campionii 
— care au acumulat în cele din urmă 
50 de puncte în clasament — au lăsat 
la 3 puncte pe principalii lor urmări
tori, Dinamo și C.C.A. (fiecare cu cite 
47 p). Subliniem aceasta, deoarece ahul 
trecut titlul a fost decis doar de gola
verajul superior al ceferiștilor (atit 
C.F.R. cit și Dinamo avînd cîte 51 
puncte). Neînvinsă în actualul campio
nat, formația feroviară datorează acest 
lucru în primul rînd dragostei cu care 
rugbiștii apără culorile asociației lor 
sportive, dragoste care izvorăște din 
legătura lor nemijlocită cu locul de 
muncă (toți lucrează cu bune rezul
tate în cadrul complexului C.F.R. Gri- 
vița Roșie). Acesta este rezultatul 
muncii temeinice de educație, pe care

o desfășoară permanent comitetul de 
partid al Atelierelor C.F.R. Grivița 
Roșie.

Sub aspect tehnic, remarcabil a apă
rut mai ales efortul colectiv al înaintă
rii sale : Șerban, Stanciu, Cotter, Stoe- 
nescu, Mladin, Moraru, Rusu, Picu, pe 
formula obișnuită (au mai 
Soculescu, Grigoriu, Ciobanu și 
Atunci cînd joacă organizat, 
înaintarea manifestă o forță 
cabilă datorită deosebitei sale 
nități. O înaintare puternică ,, 
(aproape 700 kg) care știe să orga
nizeze grămezile spontane, să lupte în 
margine șj să conducă — cursiv — 
balonul la mină, iată punctele tari alo 
înaintașilor feroviari.

In plină creștere este însă și com
partimentul treisferturilor, alcătuit din 
elemente consacrate (Stăr.escu, cu mul
tă spontaneitate și rapiditate în trans? 
miterea Taloanelor și Țibuleac, exce
lent transformer, dar în jocul de cîmp 
cil o evoluție sub așteptări) și com
pletat cu tineri de real taient, care se 
impun pentru loturile reprezentative. 
Este vorba, în primul rînd, de Wusek 
și Rotaru, Ia fel de buni în atac ca și 
în apărare. Oblemenco s-a remarcat de 
asemenea, dar insistînd prea mult in 
acțiunile personale strică — uneori — 
faze bine concepute. Alături de ei au 
evoluat cu destul succes si alți tineri 
cu perspective, cum ar fi Irimescu, 
înlocuit ulterior (datorită accidentării 
sale) de Bostan, pentru care anul 1960 
poate să însemne noi pași pe drumul 
consacrării. In sfîrșit, fundașul Buda 
(care a jucat în toate meciurile) prin 
siguranța și plasamentul său a im
primat echipei multă încredere în for
ței» sale.

Acesta este „cincisprezecele" fero
viar, tînăr, dar în același timp matur 
și puternic, echipa care va sta desi
gur din nou și în I960 in fruntea celor 
care vor asalta titlul suprem.

D. CALLIMACIII 
T. STAMA

/vm

evoltt.it
Iatan), 
grupat, 
remar- 

omoge- 
și grea

Direcțiunea Instliutului de Cu 
Fizică și Sport face cunoscut stud 
lor înscriși la secția fără frecvenț; 
sesiunea I de examene pentru 
școlar 1959-1960, va avea loc în 
rioada de la 27 martie — 10 aj 
1960. De menționat că perioada 
dicată mai sus se referă și la cat 
didactice care predau în cadrul î 
țămînhdui elementar și mediu.

Alaterialele necesare cît și pro 
marea examenelor vor fi trimise f 
rui student, la domiciliu.

Studenții din anul II-V inel 
care au de susținut normele pra 
la schi se pot înscrie la cursul de 
organizat de Institut între 1-27 feb 
rie 1960 -în masivul Parîngului sa 
cursul practic pentru specializare d 
Poiana Stalin (3-27 martie 1960) 

Se precizează că Examenul de 
va avea loc între 25 ianuarie— IC 
bruarie 1960.

înscrierile se primesc la secretari 
Institutului pînă la data de 5 ia: 
rie 1960, dată pînă Ia care vor fi 
date la catedră și lucrările de dipk

Se 
1958 
riilor 
doar 
Stat.

pot _înscrie absolvenții ser 
și 1959, precum și absolvenții 
mai vechi, care’s-au preze 

o singură dată la Examenul

Locafiune de bilei
Biletele pentru întîlnirea interni 

nală de box Metalul 23 August—T. 
Finlanda, care va avea loc în sala 
festivități a Uzinelor 23 August (c. 
tul liniei de tramvai 23) duminică 
XII a c. orele 10,30 — se pun în 
zare de sîmbătă 19.XII a. c. orele 
la agenția centrală Pronosport din 
lea Victoriei, chioșcul special din 
Ion Vidu și Uzinele 23 August.

Permisele valabile pentru această 
tîlnire sînt următoarele : roșii și al 
tre în piele, albastre dermatin cu st 
pila ,,box“, gri dermatin cu stăm 
„box“, verzi dermatin și carnetele 
antrenori și arbitri box.

Seriile de bilete valabile în zile 
19 și 20.XII a. c. la sala Floreasea 
următoarele :

— seria 67 — pentru 
nastică R.P.R.—China

— seria 68 — pentru 
nastică R.P.R.—China

— seria 69 — pentru _ 
bal Dinamo București—Spartak Kz 
wice și R.P.R.-C.S.R. din 20.XII a

întîlnirea de g 
din 19.XII a.
întîlnirea de g 
din 20.XII a.
jocurile de h:

Atletismul feminin mondial în anul p^eolim^ie 1959 (iV)

Aruncătoarele sovietice pe primele locuri 
clasamentele probelor de greutate, disc și sulif

primele locuri în clasamentele 
mai bune aruncătoare ale Iu-

Pe 
celor 
mii se află excelentele atlete sovieti
ce. Ele au dominat cu autoritate ma
joritatea concursurilor internaționale 
ale anului 1959 și au obținut rezul
tate dintre cele mai bune. La arun
carea greutății 6 din primele 10 locuri, 
la disc 5 din 10 și la suliță 7 locuri 
din 10 sînt ocupate de atletele sovie
tice.

Foarte îmbucurător este faptul că 
la toate probele de aruncări, repre-, 
zentantele R. P. Romîne Ana Co- 
man, Lia Manoliu și Maria Diți se 
situează cu rezultatele lor printre cele 
mai bune atlete ale lumii.

La aruncarea greutății", tînăra a- 
tletă sovietică Tamara Press a obți
nut un excepțional record mondial, 
aruncîrid bila de metal dincolo de li
nia care marchează 17 metri. Evolu
ția rezultatelor acestei sportive, la a- 
runcarea greutății, ca și la disc, mar
chează o impresionantă creștere :

Pe primul Toc în clasamentul arun
cătoarelor de disc a _revenit fosta 
campioană olimpică Nina Ponomare
va, cu un rezultat excelent. Vechea 
atletă se arată a fi constantă în a- 
runcări foarte bune și, poate as
pira fa o medalie olimpică la Roma, 

rezultatelor
pira Ta 
Evoluția sale din

53,23
ultimii ani a fost u.-mătoarea :
1950 — 47,42 rn ; 1951 — 49,78 ni;
1952 — 54,91 ni; 1953 — 55,68 m ;
1954 — 50,43 nî ; 1955 — 56,62 m;
1957 — 55,19 m :; 1958 — 54,36 m;
1959 — 56,18 ni.

Elvira Ozoliina o conduce cu 39 de
cm pe Biruie Zallagaitite-Kalende, re-

52,69

52,70
52,28

aruncarea suliței, 
o principală can- 

campioană olim-

cordmana lumii la 
anunțîndii-se drept 
didată la titlul de 
pică.

ARUNCAREA

ARUNCAREA DISCULUI
RECORDUL OLIMPIC : 53,69 m Olga
Fikotova (Cehoslovacia) Melbourne 1956
56,18 (54,36-55,19) Nina Ponomareva 

(U.R.S.S.)
55,80 (54,38-53,16) Tamara Press (U.R.S.S.) 
55,70 (53,89-46,20) Kriemhilde Hausmann 

(R.F.G.)
(51,66-46,21) Irene Schuch (R.D.G.) 
(52,53—50,90) Lamrra Tuguși 

(U.R.S.S.)
(52,73—49,25) Evghenia Kuznețova 

(U.R.S.S.)
Doris Muller (R.D.G.) 
Stepanka Mertova 
(Cehoslovacia)

Alexandra Șelobkovicl 
(U.R.S.S.)

1935 1955 1957 1958

GREUTĂȚII

55,01
54,61

(52,28-51,30)
(52,46-52,57)

(48,50-44,38)

16,28 (15,77-15,11)
16,19 (15,95-15,42)

greutate disc
1955 13,75 43,09
1956 14,70 50,55
1957 15,89 53,16
1958 16,54 54,38
1959 17,25 55,80

București,
Voința-Voința București, 
C.S.O.-Știința București

ORAȘUL
16,29 (15,84-15,36)

(15,83—16,13)

(15,93-16,50)

(16,54-14,43)
(15,74-15,32)

(14,87-14,77) 
(13,92- ? ) 
(14,85-14,44) 
(13,68-12,28)

pr MIINE, ALERGĂRI DE TRAP

" Miine dimineață, la ora 10. se desfă
șoară o reuniune pe hipodromul Băneasa 
•- Trap.

Programul acestei reuniuni se carac
terizează prin marele număr de conca- 
renți - patru alergări cu cîte 10 cai 
fiecare - și prin șansele sensibil egale 
ale cailor participant.

Alergarea
Nădejdea, în 
rele de elită

RECORDUL OLIMPIC : 16,59 m Tamara 
Tîșkievici (U.R.S.S.) Melbourne 1956

Tamara Press (U.R.S.S.) 
V alerie Stoper (N. 
Zeelandă)

Marianne Werner
(R.F.G.)

Johanna Liittge (R.D.G.) 
Ludmila Jdanova
(U.R.S.S.)

Maria Kuznețova 
(U R.S.S.)

(15,20—15,01) Liubov Șevțova 
(U.R.S.S.)

Tamara Tîșkievici 
(U.R.S.S.)

Marlene Brown (S.U.A.) 
Antonina Vașcenko
(U R.S.S.)
Ana Coman (Romînia) 

Sigrun Grabert (R.F.G.) 
Mathilde Hartl (R.F.G.) 
Renale Garisch (R.D.G.) 

( N - N ) Nina

17,25 (16,54-15,89)
16,96 (16,47-16,29)

56,00-56,99 m 
55,00—55,99 m 
54,00-54,99 
53,00—53,99 
52,00-52,99 
51,00-51,99 
50,00—50,99

m 
m 
m 
m 
ni

1 
0
0
1
0 
o
1

0' 
1 
0
1
2
2
5

3 11 11
Media rezultatelor celor mai 

atlete din :

0
0
2
1
5
4
3__

15 
buni

1955
1956
1957
1958
1959

Eur
5»,
51,
51,
52,
53,

principală este premiul 
care figurează exempla- 
ale generațiilor adulte. 

Cu acest prilej, armăsarii Vampir și 
Oțel dispută ultima lor alergare. Săp- 
♦ăniîr.a viitoare vor fi expediațl la her
ghelii. unde vor funcționa ca pepiniert.

In această interesantă alergare parti
cipa : tlareău 1700 (Oar.ă), zvon 11 17a» 
(Ciobanu), Olteț 1720 (Crainic), Singurel 
1720 (Brailovschi), Oțel 1720 (Szaba A.), 
Omar 1720 (Tănase), Simfonist 1720 
(lehim), Ticăv. 1710 (Voronin), Eronin 
1719 (Mihăilescu). Vampir 1750 (Avram).

Altă alergare de seamă este premiul 
Opal, în care de asemenea, figurează

cai din prima categorie și anume: Tămî- 
ios 1700 (Oană), Harkov 1700 (Ciobanu), 
Jovln 1720 (Solcan), Hopușor 1720 (Mol
dovan), Demon 1740 (Szabo A.), Chiostec 
1740 (Brailovschi), Caliban 1769 (Barao- 
nici). Triumf 1760 (Crainic), Hermina 
1780 (Mihăilescu), Hamefal 1780 (Tănase).

In premiul Oleg, caii de doi ani 
aleargă alături de caii aduiți. Participă 
următorii cai: Răboj 1660 (Teofil), Fluieră 
vînt 1660 (Borlescu Gh.), Nimfa 1680 
(Solcan), Energia 1680 (Ghinea), Haga 
1700 (Baraonici), Ograda 1799 (Istrate), 
Fanfan 1700 (Ichlm), Holtei 178» (Marcu 
Tr.), Narcis 1720 (Toderaș) și pitic 1720 
(Avram G.).

CALENDARUL ALERGĂRILOR
In cursul prezentei luni se vor or

ganiza reuniuni de trap în fiecare 
miercuri și duminică, la următoarele 
date : duminică 20, miercuri 23, dumi
nică 27, miercuri 30.

In luna ianuarie se vor ține reuniuni 
numai în zilele de duminică și anume : 
3, 10, 17, 24 și 31 ianuarie.

Ponomareva

15,00 (14,74-14,31) Ana
(U.R.S.S.)
Logina (U.R.S.S.)

1955 1956 1957 1958 1959
peste 17,00 m 0 0 0 0 1
16,50-16,99 m 1 3 1 3 1
16,00—16,49 m 1 0 4 2 3
15.50-1539 m 1 2 1 6 5
15,00-15,49 m 3 5 5 4 6

6 10 11 15 16
Media rezultatelor celor mai bune 10

atlete din :
lume Europa

1955 15,27.4 15,274
1956 15,707 15,630
1957 15,845 15,717
1958 ÎG.IKS 15,981
1959 16,190 15,997

51,83

51,66

51,16

50,38

49,60
49,44

55,76
55,37

54.13

Comori

lume 
50,024 
51,889 
51,863 
52,871 
53,943 

ARUNCAREA SULIȚEI
RECORDUL OLIMPIC î 53,86 m 

launzeme (U.R.S,S.) Melbourne 
(51,55-50,42) Elvira Ozoiina (U.R.S 
(57,49-51,56) Birute Kalende (U.ILS 
(52,40-49,45) Alevtina Sastitko 

(U.R.S.S.) 
(51,80—50,09) Elena Gorceakova 

(U.R.S S.) 
(52,31—50,88) Maia Makarova 

(U R S S )
(53,65-53,28) Ursula Figwer (Polo 
(56,67—53,80) Dana Zatopkova 

(Cehoslovacia)
(49,85—50,13) Vlasta Peskova 

(CehoslovaciaJ 
(53,28-49,28) Olga Zuieva (U.B.SJ 
(48,14—47,30) Valentina Dobroslavț

(50,43-45,67)

(49,26-47,26)

(52,45-51,51)

(49,40—4G,87)

(50,00- ? )

(41,02-35,89) 
( N -59,77) 
(47,00-43,83) 
(47,40-19,554 
(47,28—45,80) 
( ? - ? )

(46,75-41,25)
(18,39- ? )

Kazimiera
RiKowska

Antonina
(U.R.S.S.)

Liubov Borisova
(U.R.S.S.)

Birute Tomsone
(U.R.S.S.)

Helta Ulbricht (R.D.G.) 
Albina Eikina (U.R.S.S.) 
Hanna Bienert (R F.G.) 
Ingrid Eichmann (R.D.G.) 
Lia Manoliu (Romînia) 
Valerie Stoper (N.
Zeelandă)

Iudith Begnar (UHgariai) 
M?ria Koroleva
/U.R.S.S.)

Ir
19

(U.R.S S.)
Maria Grabowska 
(Polonia)

Alide Tamm (U.S.S.J 
Ursula Behr (R.D.C 
Maria Diți (Romîni 
Irine Giinther—Sehwj 
(R.D.G.)

(52,25—49,30) Tamara Țvetkova

(51,44-53,36)

(49,90-45,77) 
52,04 (49,09-43,91)

(52,59-52,38)
(53,13-48,36)

(U.R.S.S.)
Inesa launzeme 

(U.R.S S.)
Lotte Kipp (R.F.G.)
Maria Antal (Ungă 
Anna Pazera (Austrl 
Erszcbet Vîgh-Krebs 
(Ungaria)

(49,69—48,22) Voriko shida (Japo

(50,65-44,51) 
(51,25-46,34) 
(57,40- - ) 
(45,43-47,28)

Sobocinska- 
(Polonia) 

Zolotuhina

ROMEO ViLAIt

1955 1956 1957 1958
peste—57,00 m 0 0 0 2
56,00-56,9» m 0 0 » 1
55,00—55,99 m 1 0 0 0
54,00-54,99 m 1 0 1 4
53,00-53,99 rn 0 2 4 3
52,00-52,99 m 2 4 2 5
51,00-51,99 m 1 3 2 7
50,00—50,99 m 2 5 5 4

7 14 14 26
Media rezultatelor celor mai bune

atlete din :
lume Eur

1955 51,497 51..
1956 52,351 S2„
1957 52,761 52,
1958 54,94t 54,
1959 54,425 54,

evoltt.it


Trei sportivi sovietici răspund la două întrebări:

um v-ați pregătit pentru J. 0. de iarnă și cine sînt 
concurenții principali în proba dv.?

Punct final în „cursele morțif,
ediția 1959

Au rămas zile numărate pînă ia deschiderea celei de a VII l-a ediții a 
>curi!or Olimpice de iarnă. Cei mai buni sportivi ai lumii se pregătesc 
j mult pentru marele eveniment. Un corespondent al redacției „Informa- 
ormîi vestnik" ‘ ’
îi buni sportivi sovietici cu 
impiadei albe ? Pe cine considerați 
teva din răspunsuri :

FEDOR 
nerit al 
Jocurile
:nm pe , ,
ge că este o mare cinste să parti

de pe lingă agenția TASS din Moscova s-a adresat celor 
întrebările : Cum vă pregătiți în vederea 

drept conourenți principali ? Iată

TERENTIEV — maestru 
sportului, schior.
Olimpice de iarnă preocupă 
toți sportivii. Fiecare înțe-.

de aur de campion și să stabilesc 
două recorduri mondiale. A fost o 
pagină de neuitat din viața mea. Dar 
victoriile nu bucură numai, ci și 
obligă. E greu, să cucerești titlul de

Ichlorid sovietic V. Kuzin se afld printre favorita probelor de fond la J. O. 
Squaw Valley.
campion, dar să-l păstrezi e 
greu 1

Pentru deplasarea la Squaw 
mai exact pentru a cîștiga 
de a face această călătorie,

de iarnă la
>i la „Olimpiada, albă". Cu atît 
ii mult în țara noastră, unde pen- 
i fiecare loc în echipa olimpică se 
mară zeci de candidați de valoare 
îrte apropiată.
încă de la jumătatea verii am in
put antrenamente serioase. In pro- 
ara au intrat crosuri, alergări pe 
ită, exerciții de imitare, curse pe 
tine cu rotile, jocuri sportive.
După exemplul schiorilor scandinavi, 
ui acesta, în timpul concediului, 
am antrenat în pădure: am tăiat 
am spart lemne, am făcut diferite 

mei, Roadele att fost cele așteptate :
i simt ‘foarte bine, dispoziția este 
■elentă, starea sănătății de aseme- 
i.
Dintre sportivii care vor lua star- 

în probele de schi de la Squaw 
''ey consider candidatul nr. 1 la 
.alia olimpică pe finlandezul Hak- 
linen. Nu mai puțin periculoși sînt 
npatriotul său llemelainen, suede- 

Jerenberg, norvegianul Brenden, 
sștia sînt, cum s-ar spune, adver-
ii „scontați". Nn mă îndoiesc insă 
i o clipă că „Olimpiada albă" va 
ice multe surprize.
/orbind despre candidați! la rne- 
iile olimpice nu pot trece cu ve- 
ea pe colegii mei de echipă P. 
cin, V. Kuzin ș.a. Dar oare poți 

’ treci în revistă pe toți ?... 
iVGHENIl GRISIN — maestru e- 
it al sportului, patinator, campion 

tipic și recordman mondial în aler
ite pe distanțe scurte.
a Jocurile de la Cortina d'Ampezzo 
avut fericirea să cuceresc piedalii

și mai

Valley, 
dreptul 

am în-

eeput să mă pregăfesc în mai. In 
prima perioadă atenția a fost îndrep
tată spre pregătirea fizică generala, 
pentru dezvoltarea forței și reacției.» 
Am lucrat cu haltere, am făcut sprin
turi, am efectuat sărituri de triplu 
de pe loc. Mult timp petreceam pe 
patinoarul artificial din Parcul So
kolniki lucrînd la finisarea tehnicii.

Mă întrebați despre principalii ad
versari ? Sînt prea mulți... Totuși aș 
putea numi pe cîțiva. La 500 m foarte 
periculoși sînt viteziștii scandinavi A. 
Estvang (Norvegia), 1. Jarvinen și T. 
Salonen (ambii din Finlanda), precum 
și compatrioții mei Voronin și Graci. 
La 1500 m principalul pretendent la 
medalia de aur este finlandezul Jar
vinen, care a reușit anul trecut extra
ordinarul rezultat de 2:06,4.

NIKOLAI SOLOGUBOV — maestru 
emerit al sportului, campion olimpic, 
căpitanul echipei de hochei a U.R.S.S.

După cum se știe hocheiștii sovie
tici dețin titlurile de «pamoioni olim
piei. Vom depune toate eforturile să 
păstrăm aceste titluri, deși înțelegem 
câ nu va fi deloc ușor.

Campionatul țării este în plină des
fășurare. Au avut loc meciuri inter
naționale. N-am ce zice, echipa nu 
joacă rău. Totuși, mai trebuie sudată. 
In lot au intrat o serfe de jucători 
tineri care confirmă speranțele puse 
în ei.

La partea a doua a întrebării e 
mai greu de răspuns. Nn mă voi în
șela spunînd că adversarul nr. 1 
este reprezentativa Canadei, de multe 
ori campioană a lumii și a Jocurilor 
Olimpice. Foarte tari sînt echipele 
S.U.A. și a Suediei,.precum și prie
tenii noștri — sportivii cehoslovaci.

Tal învins pentru u doua oară 
în turneul de fia Riga!

turneul ae șah de la Riga pasio
nează mai cu seamă prin confruntarea 
a doi dintre cei mai tineri și -mai re
marcabili mari maeștri contemporani 
Miliail Tal și Boris Spasski. După ce 
l-a învins în runda a IlI-a pe Tal, 
Spasski a făcut o singură remiză cu 
Sliwa cîștigînd în continuare șase par
tide la rînd, printre care la Mikenas 
și Teschner. In runda a IX-a Mikenas

a cîștigat la Tal astlel ca adversarul 
lui Botvinik în meciul pentru titlul su
prem a fost scos definitiv din cursa 
pentru primul loc.

După zece runde în clasament condu
ce Spasski cu 9 p. urmat de Mikenas 
8 p, Toluș 7‘/2 p„ Tal 7 p., Teschner 
5‘/2 (1) p., Gipslis 5 (1) p. Au mai ră
mas de jucat trei runde.

Provocatorii de la Bonn nu se astîmpără
Secretarul Uniunii sporturilor de iar

nă din R. F. Germană, Baumer, a a- 
nunțat că ministrul Afacerilor Interne 
de la Bonn a interzis să se arboreze 
drapelul R. D. Germane la campionate
le europene de patinaj artistic ce vor 
avea loc în luna februarie la Garmisch 
Partenkirchen.

J. Koch, președintele uniunii interna
ționale de patinaj, a declarat că la 
campionatele europene de Ia Garmisch 
Partenkirchen trebuie să fie arborate 
drapelele tuturor țărilor participante, 
așa cum s-a procedat și pînă acum. A- 
ceastă nouă hotărîre arbitrară a gu
vernului de la Bonn care caută să în
răutățească legăturile internaționale a 
stîrnrt vii proteste în cercurile sportive 
din țările europene. In căzut că guver.

nanții de la Bonn nu vor renunța la 
hotărîrea lor, este foarte probabil că 
Uniunea sporturilor de iarnă din 
R. F. Germană să renunțe la organiza
rea campionatelor europene de patinaj 
artistic de la Garmisch, (Agerpres).

Pe circuitul betonat de la Sebring— 
în Statele Unite ale Americii — s-a 
consumat duminica trecută ultimul aot 
al unei veritabile tragedii... De fapt, 
tittul oficial al suitei de evenimente 
încheiate dincolo de ocean este : cam
pionatul mondial profesionist de au
tomobilism. Dar cum această compe
tiție dă totdeauna nu numai învingă
tori, ci și victime, cununa de lauri a 
campionului și turul de onoare cu 
care-și sărbătorește victoria nu pot 
atenua sensul său profund tragic. Și 
ca de obicei, alături de clasamentul fi
nal, consemnat prin adiționarea de 
puncte obținute în cursele oare alcă
tuiesc campionatul, urmează să fie 
alcătuit acum și un alt tabel, mult mai 
elocvent, al celor ce n-au mai ajuns să 
treacă linia de sosire, ci au rămas 
undeva pe parcurs, striviți între rămă
șițele bolizilor, sfirtecați de exploziile 
motoarelor, arși de vii în carcasele 
mașinilor...

La actuala ediție, prin retragerea 
neînvinsului pilot argentinian. .‘uan Ma
nuel Fangio și după ___________
tragica dispariție 
a campionului pe
1958, englezul Mike 5î <“l f
Hawthorn, prima 
șansă in competiție
o avea fără îndoială alergătorul britamc 
Stirling Moss, care ani de-a rîndtil 
îl talonase pe Fangio, părînd a-i fi un 
firesc succesor. Dar previziunile spe
cialiștilor în materie au fost infirmate. 
Apariția surprinzătoare a australianu
lui Jack Brabham a spulberat toate pro
nosticurile și automobilistul de la anti
pozi, care cumulează talentul condu
cerii cu cunoștințele de inginer me
canic, a terminat pe primul loc al 
clasamentului generat. Forțat să aban
doneze la Sebring, din cauza unor de
fecțiuni mecanice, în momentul cînd 
conducea distanțat, Moss a trebui să 
se mulțumească cu locul trei în clasa
mentul general, lăsîndu-l înainte și pe 
compatriotul său Tony Brooks.

Acesta ar fi, foarte pe scurt, bilan
țul sportiv ai actualului campionat. De 
fapt, însă, în asemenea competiții lup
ta se dă mai puțin între oameni și mai 
mult între mașini, bolizi produși de 
diferite fabrici și concerne. Fiir. ă 
obiectul principal al curselor automo
bilistice din occident este tocmai de
monstrarea superiorității uneia sau al
teia din firmele participante, un spec
tacular mijloc de reclamă periau cutare 
sau cutare marcă de automo .. Omul, 
automobilistul profesionist, este redus 
la anonimat, asimilat aproape cu o pie
să a motorului, care poate fi înlocuită 
oricînd, în momentul defecțiunii. Și în 
condițiile vieții din țările capitaliste se 
găsesc mereu oameni dispuși ca pen
tru o bucată de pîine să se așeze la 
volanul acestor adevărate care ale 
mort ii.

Nu se poate spune deocamdată dacă 
cifra totală a victimelor actualului se
zon întrece sau nu pe cea de anul tre-

cut. In sezonul 1958 — după cum ne 
informează revista engleză „World 
Sports" — au pierit, printre alții, ur
mătorii cutomobihști cunoscut: : Luigi 
Musso (Marele Premiu al Franței) ; 
Peter Cc-llins (Marele Premiu al R. F. 
Germane) ; Stuart Levis-Evans (Ma
rele Premiu al Marocului) ; Archie 
Scott-Brown (circului belgian pentru 
auto-sport) ; Peter Whitehead (Turul 
Franței pentru automobile) ; Pat O* 
Connor și Jimmy Reece (cursa de 500 
mile de la tndianopolis) etc... etc...

In această cavalcadă a mort i își 
face loc cîteodată si o sinistră ironie. 
Ni se relatează astfel că Peter Whi
tehead declarase la începutul sezonului 
trecut că nu va participa la cursa de 
tragică celebritate a celor 24 ore de la 
Le Mans, în Franța, fiind prea peri
culoasă. Intr-adevăr, în această cursă 
care începe și se termină noaptea, un
de fiecare viraj ascunde neasemuite 
pericole, partespa-rea esite echivalentă 
aproape cu o sinucidere, 
prea periculos 1...

„Le Maris — 
a declarat automo
bilistul și fraza a- 
cestuia a inspirai pe 
cronicarul de spe
cialitate al revistei 
sus citate, Jery A- 
mes, pentru a da un 

titlu sugestiv unuia din articolele sale. 
Whitehead s-a retras din această cursă, 
dar a murit la următoarea, pe care o 
considera mai puțin.» periculoasă.

După cei 1.000 km. ai cursei de la 
Nurburgring (R. F. Germană), alergă
torul german Erwin Bauer își pier
duse probabil complet mințile din cau
za vitezei amețitoare și a teribilei ten
siuni nervoase. El n-a mai oprit moto
rul, ci a continuat să apese pe acce
lerator cu o energie disperată, intrînd 
din nou în circuit. Turul de pistă supli
mentar i-a fost fatal. Bauer s-a răs
turnat la kilometrul tOOl si a murit 
în flăcări...

Altă tristă întimplare : campionul 
mondial Mike Hawthorn și-a pierdut 
viața într-un banal accident de cir
culație, la cîteva săptămîni după ce se 
retrăsese definitiv din activitatea com- 
petițională... Foștii săi patroni, care ii 
storseseră de vlagă cit a fost în viață, 
n-au pierdut prilejul să-i exploateze si 
moartea, susținînd că, în general, nu 
cursele sînt responsabile pentru victi
mele lor, ci... ghinionul pitoților.

Un zîmbet amar poate stîrni cazul 
asului britanic Stirling Moss. Cînd s-a 
căsătorit acum un an, el a promis ti
nerei sale soții că va abandona auto
mobilismul imediat ce va cîștiga cam
pionatul mondial. Faptul i se părea 
iminent. Dar iată că duminică la Se
bring, motorul mașinii sale Cooper- 
Climax, n-a vrut să-l aducă pînă la 
finiș. Și în momentul cînd părăsea de
zolat pista, Moss avea totuși o con
solare : rămăsese teafăr. Deocamdată.^

V. CH1OSE ț
RADU VOIA j

O nouă victorie a echipei Spartak 
Moscova în America de Sud

i CEA DE A 6-A 
^TIDA a meciului 
ova—Zvorîkina pen- 

campionatul mon-
I feminin de șah 
terminat remiză, 

fel, scorul meciului 
tinuă să fie egal: 
3.

Scurte
știri

IN CAMPIONA- 
.DE ȘAH al R.P. 
;are, cu trei runde 
mte de sfîrșit, con

ta egalitate L. 
bo, G. Barcza și 
Portisch, fiecare cu

12 puncte (din

DE
Zia-

SECȚIA 
)RT a Uniunii 
Oor din R. Ceho- 
■acă a desemnat pe 
mai buni 10 spor- 
eehosfovaci din a-
1959: 1. V. lira-

sek (campion mondial 
.la slalom nautic), 2. 
K. Divin (campion eu
ropean de patinaj ar
tistic), 3. L. Nwak 
(căpitanul reprezenta
tivei la fotbal), 4. V. 
Mandlik (atlet), 5. P. 
Kanf orek (campion de 
maraton), 6. M. Se- 
dina (rnotociclist), 7. 
V. Kudnna (campion 
european la pistol vi
teză), 8. K. Gtrf (că
pitanul reprezenta oli
vei de hochei), 9. T. 
Bubernik
10. Vera 
(gimnastă),

(fotbalist), 
Czaslavska

e IN ORAȘUL MAG
NITOGORSK s-au des
fășurat campionate
le unionale sindicale 
la haltere. Cele mai 
bune rezultate au fost 
abținute de campionii 
mondiali Rudolf Piuk- 
telder, categoria mijlo. 
cie, cu 445 kg, și Ale
xei Medveedev, cate
goria grea, cu 490 kg. 
Halterofilii sovietici au 
încheiat anul preolim- 
plc cu un bilanț exce
lent. Bi au stabilit 18 
recorduri mondiale și 
europene, 25 de recor
duri unionale și au cu
cerit 4 titluri de cam
pioni ai lumii la ulti
ma ediție a campiona
telor mondiale disputa
te la Varșovia.

Fosta campioană unională de fofbal, 
echipa Spartak Moscova, a susținut un 
nou ioc în cadrul turneului întreprins 
în America de Sud, întîlnind la Ca
racas, capitala statului Venezuela, pu
ternica echipă profesionistă „MiJlio- 
rrărios" din Columbia. In prima lot 
întîlnire, desfășurată la Bogota, cele 
două echipe terminaseră 
(t-1).- - ' '
reușit să 
terminînd 
2—1.

înainte 
liștilor sovietici le-au fost oferite bu
chete de flori de către o delegație de 
tineri muncitori, membri ai Partidului 
Comunist din Venezuela.

Victoria obținută la Caracas este a 
treia din cadrul turneului echipei Spar
tak Moscova. Întîlnind cîteva din cele 
mai puternice echipe sudamericăne,, 
Spartak a cîștigat trei jocuri, a termi
nat unul la egalitate și a pierdut două.

Sovietice Și Italiei se vor întîlni în- 
tr-un meci amical, care se va desfă
șura pe stadionul olimpic din Roma, 
intîlnirea este programată pentru luna 
octombrie, iar în meci revanșă cele 
două reprezentative vor juca la Mos
cova în luna mai 1961. Este pentru 
prima oară că se întîlnesc echipele re
prezentative ale celor două țări.

Marche marchează pentru prima oară 
un gol pentru naționala franceză.

★

la egalitate 
De data aceasta, Spartak a 
înscrie o prețioasă victorie, 
învingătoare cu scorul de

de începerea meciului, fotba-

Două întîlniri U.R.S S-halia

In a doua jumătate a anu'ui viitor 
reprezentativele de fotbal ale Uniunii

Reprezentativa Spaniei învinsă 
la Paris

stadionul Colombes din 
disputat joi după 

internațională 
reprezentativele

• Mîine se dispută la Hanovra în- 
tîlnirea internațională dintre primele 
reprezentative ale R. F. Germane și 
R.P.F. Iugoslavia.

9 In grupa a X-a 
americană) Peru a 
guay cit 6—0.

e A luat sfîrșit 
țărilor Asiei de sud-vest. In ultimul joc, 
Israel și Pakistan au terminat la ega
litate ; 2—2. Primul loc în clasament 
a revenit echipei Israelului.
• In competiția țărilor Americii de 

Sud, reprezentativa Uruguayului a 
învins Argentina cu 5—0.
• Campioana R.P. Polone, „Gornik" 

Kattowfce, a întîlnit Ia Essen (R.F. 
Germană) o combinată a cunoscutelor 
ctaburi Rot Weiss și Schalke 01. FotbaJ 
liștii polonezi au învins cu 2—I.

preolimpică (sud- 
întrecut" pe Uru-1

turneul echipelorParis, 
amiază 

fotbal 
și

Pe 
s-a 
intîlnirea 
dintre _ , ....
Spaniei. Confirmînd rezultatele bune 
'' ------- fotbaliștii fran-

întreacă echipa 
Spaniei, care în ciuda numelor sonore 
cuprinse în formație mt s-a ridicat Ja 
înălțimea învingătorilor decît spre sfîr- 
șitul partidei. Scor: 4-3 (3-1). Punc
tele an fost marcate de Muller, Fon
taine, Vincent și Marche (Franța) și 
Suarez, Martinez și Verges (Spania). 
Golul lui Verges „a căzut" cu două 
minute înainte de sfîrșit, în momentul 
cînd spaniolii atacau dezlăn'niți poarta SPORTUL POPULAR
gazdelor. De remarcat este că fundașul Nr. 3532 Pag. a 7-a

din ultima vreme, 
cezi ati reușit -ă

de
Franței
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lin prieten al spor4 i v i I or

Aîcc.iul s-a terminat de mult...
Au plecat spectatorii, în vestiare 
s-a stins și ultimul ecou al frea
mătului, al veseliei jucătorilor, 
pe care numai tinerețea fericită 
o poate da... Stadionul Giulești 
ar părea pustiu dacă nu s-ar 
auzi, de undeva, dintr-o încăpe
re pitită sub tribunele de beton, 
ritmicitatea de ceasornic a unei 
lovituri de ciocan. Ion Roșianu, 

' magazinerul rapidiștilor, încă 
nu s-a hotărît nici de data â- 
ceasta să plece acasă. A obser
vat că în sprinturile sale, Copil 
n-a avut totdeauna „țîșnirea" lui 
obișnuită. Și-a spus: „încă un 
crampon fixat în tocul ghetei îi 
va da lui Copil mai multă stabi
litate, îi va înaripa fuga"... Așa 
s-a întîmplat nu de mult și cu 
alți jucători, cu Georgescu, de 
pildă, sau cu Ene II. Tot maga
zinerul — pe care nu l-a pome
nit... nici o cronică sportivă — 
le-a fixat cîte un crampon-două 
în plus pe talpa ghetei. După 
meci, prietenii săi, jucătorii, i-au 
mulțumit. Își dăduseră seama 
că și priceperea lui Ion Roșianu 
îi ajutase...

De 14 ani de cînd este maga
zinerul rapidiștilor, Ion Roșianu 
a fost nelipsit de la toate meciu
rile susținute de echipa din Giu
lești. Pe tușă are locul său. 
„înarmat" cu tricouri, chiloți, 

. apărători, genunchiere de rezer
vă, el est? gata să intervină ori 
de cîte ori se ivește vreo întîm- 
plare neprevăzută.

De-a lungul anilor a lucrat 
cu două generații de jucători. 
Mulți dintre „piticii" de ieri, că
rora niciodată nu le-a refuzat 
mingea, sînt astăzi ingineri, ec.o- 

: nomiști, fruntași în producție la 
Atelierele „Grivița Roșie" sau 
ofițeri ai armatei noastre popu
lare. Alții nu mai aparțin clu-

bului Rapid. Au trecut în alte 
cluburi bucureștene sau din cu
prinsul țării. Nici unul însă nu 
l-a uitat. Ori de cîte ori revin 
în București își fac drum pe la 
Ciulești, îl caută, îi string mîila 
cu dragoste, cu recunoștință.

Echipa Rapidului a devenit 
cea de a doua familie a sa. Se 
bucură de fiecare victorie a e- 
chipei. Se întristează atunci cînd 
aceasta părăsește învinsă terenul. 
Îmi povestea nu de mult 
câtor, că după un meci 
acum cîțiva ani care a

un ju- 
pierdut 
contri-

gheata
ei, in

Ultima revizie înainte ca 
să fie așezată la locul 

raft...

buit la retrogradarea 
giuleștene din categoria 
Roșianu a plîns. A plîns pur și 
simplu, ca un copil. Ce dovadă 
mai grăitoare de atașament față 
de echipă ?...

Cea mai mare bucurie a

echipei
A, Ion

mea este fotbalul, ne spunea 
gazinerul Ion Roșianu. Sînt 
ciuri pe care nu le poți

ma
me- 

. uita
niciodată. Ai prilejul să cunoști 
jucători de care te simți legat 
sufletește toată viața 1 Mi-a ră
mas la inimă, de pildă, neuitata 
extremă stîngă a Rapidului 
Fănică Filote. Ii... ghiceai raftul 
după ordinea desăvîrșită care 
domnea. Fănică Filote era un 
exemplu pentru întreaga echipă. 
Să vă spun, am ajuns să cu
nosc cu ochii închiși a cui este 
fiecare gheată pe care o am în 
magazie, fiecare echipament. 
Priviți : gheata aceasta, de pil
dă, are bombeul ros... Excelent 
trăgător 1 Cea de dincolo e tot 
a unui înaintaș, dar... mai puțîn 
uzată 1

Ion Roșianu n-a spus însă to
tul... Din modestie a „uitat" să 
adauge că în activitatea sa este 
preocupat îndeaproape și de rea
lizarea unor economii cît mai 
mari. Prin îngrijirea conștiin
cioasă a echipamentului el a reu
șit să prelungească viața ghete
lor de fotbal cu aproape un an 
de zile 1

...Turul campionatului de fot
bal s-a terminat. Jucătorii, an
trenorii și — bineînțeles — spec
tatorii au intrat într-o bine me
ritată vacanță. Singur Ion Ro
șianu își continuă activitatea. 
La reluarea campionatului, echi
pamentul trebuie să fie... în 
formă 1

SANDU MIRON

Acum doi ani, maistrul călitor Ernest Loukota și-a sărbă
torit nunta de aur cu uzina și cu sportul, cărora le-a închinat 
o jumătate de veac. Astăzi, în al 68-lea an al vieții, alții mai 
tineri înfruntă dogoarea cuptoarelor. De cîtva timp bătrînul 
Loukota nu prea iese din casă... Din cînd în cînd pe la fotbal, 
handbal sau pe la frumosul bazin acoperit al Reșiței. Alai ales 
cînd se antrenează copiii...

De pe s-o fi retras Ernest
...Reșița... Strada 1. C. Fri

mu 4—
Ciocănim cu prudență... In

trăm... Loukota-baci sade la o 
masă „inundată". Sute de hârtii 
îngălbenite, tăieturi din ziare,

Loukota ?

In preajma primului război 
mondial. Sport, in ciuda dis
prețului patronilor și a condi
țiilor inexistente. După război, 
istoria se repetă... Anii trec...

In 1930 Loukota baci, devenit

Bătrînul Loukota își păstrează cu multă grifă trofeele care-i 
amintesc "despre frumoasa sa activitate din domeniul 

‘ sportului

fotografii cu colțuri îndoite... 
Abia acum aflăm secretul izo
lării. Ne găsim in fața noului 
șantier de lucru al bătrînului, 
care scrie de zor „Istoria spor
tului muncitoresc reșițean".

0 istorie trăită. O 
care va avea atîtea șt 
momente autobiografice. 

. ...Primele începuturi...
cu prețul unor mari sacrificii...

istorie 
atitea

Sport

Contravenientul Cisowski
Thadee Cisowski, centrul îna 

intaș al echipei pariziene Racing 
Club, nu observase 
semnul de circulație indicînd 
„parcarea interzisă", 
opri mașina la marginea trotua
rului. La întoarcere, deschizînd 
portiera, văzu pe perna din fața 
volanului un bilețel împăturit cu 
grijă. Desfăcînd hârtia, Cisowski 
citi următoarele •

„Ați merita să plătiți amenda 
pentru contravenție, dar vă dau 
ocazia să vă reabilitați. Sînt su
porter al echipei Racing și dacă 
în meciul de mîine dv. personal 
veți marca două goluri, voi a- 
nula procesul-verbal de contra
venție.

ȘAHISTE

(Din „Krokodil")

Agent de circulație, 
F. Dubois".— Doctore, 

ziția d-tale e foarte 
dificilă...

po-

probabil

cînd își

A doua zi, Racingul juca 
compania echipei Sochaux. 
în deosebită vervă de joc, atacul 
parizienilor marcă nu mai puțin 
de 8 goluri în poarta adversan-

în 
Și

Toto : T. Roibu

antrenor de fotbal, obține un 
mare succes... Echipa pe care 
o antrenează, U.D.R., cîștigă 
campionatul național. Un s'n- 
gur succes de seamă pe fon
dul nerăsplătitei 
riafe sportului.

August 
zărește
53 de ani Loukota-baci 
mai tînăr ca orieînd. 

continuă să fie marea

trude închi-

1944... Ernest 
luminile vieții

Varietăți

achitat!
lor. „Reabilitarea" lui Cisowski 
nu era însă completă, fiindcă te
mutul centru atacant (al doilea 
în clasamentul golgeterilor di
viziei franceze, după Fontaine) 
nu marcase în acel meci decît 
un singur gol...

Și totuși, trecînd în dimineața 
următoare pe aceeași stradă, a- 
gentul de la intersecție îl salu
tă cu mîna la chipiu, strigînd-J-i 
vesel :

— E-n regulă!... 8—0 anulea
ză în mod automat contraven
ția!...

23 
Loukota 
noi. La 
e parcă 
Sportul 
lui pasiune.

Intre-timp se mută la Brașov. 
Nici aici nu uită sportul. Pan- 
drea, Pop, Taus, Moarcăș îi 
datorează lui Loukota-baci des
coperirea multora 
atletismului.

Apoi se întoarce 
de foc". Maistrul 
kota „călește" nenumărate pro
moții de sportivi. In camera 
lui găsești ca pe o panoplie 
pantofi cu cuie, sulițe, discuri... 
Amintiri de la foștii 
săi elevi: Bocikai, 
Lișka, Truică, lle- 
gheduș, și mulți 
alții.

In 1948, o dată

din tainele

în „Cetatea 
călitor Lou-

Aparate științifice 
în slujba sportului

prin 
Cu- 
Ta- 
să

cu crearea școlii profes 
siderurgice ocupă catedre 
educație fizică si izbutești 
formeze intr-un singur an 
mai puternică secție de al 
din Reșița.

Paralel cu această act. 
comunistul Ernest Loukc 
dăruiește muncii de prof, 
dist al sportului. Cui 
centrele muncitorești din 
Reșiței și-i atrage către 
pe muncitorii din Domat 
Secul, Bocșa Montană 
Văliug.

Nu de mult, bătrînul rr. 
călitor a primit insigna 
rite sportive" și o di 
pentru munca lui neobosi. 
chinată sportului.

...Paginile scrise ale 
riei“ 
zi c-u
scrie la nesfirșit.
— Deseori 

și abia 
șir îmi 
depășesc
mea cuprinde povestea s 
lui muncitoresc reșițeai 
lupta cu orînduielile 
vechi, pentru totdeauna 
și marșul biruitor al sp<

lui Loukota-baci 
zi. Simte că ar

mă fură ami. 
după ce scriu pa, 

dau seama că 
subiectul. „îs

care ești mereu tentat 
scapi minunatul mîine.

nost-u nou. Nădăjduies
termin curînd și totuși
nu mă îndur să mă g
la un sfîrșit. Cît e de
să pui punct unei isto

T. ROI
C. H

IN 4 RÎN0URI
Pe marginea unui 
trimis de corespondenți 
Dobrescu, în care se 
că fotbaliștii din Reși 
continuă activitatea p 
padă (?!?).

După cum pot toți să vaa
E un caz destul de rar: 
Să toci fotbal pe zăpadă 
C.înd a nins doar... in zi

ALEXANDRU FR1EDM
șofer la Corn 

Aletalurgic Re.

LALIDIS, CRA
IOVA. — 1) In cadrul campio
natului mondial de baschet ce 
s-a ținut în ianuarie, Ia San
tiago de Chile, reprezentativa 
masculină a U.R.S.S. a între
cut echipa S.U.A. cu scorul de 
62-37 ............ - ’'
drescu, 
echipei 
august 
echipa 
ven Ins 
este

VASILE SABOU, 
r- Baschetbaliștii 
și Hoffman II, 
pînă în primăvară la echipa 
Dinamo-Oradea, activează 
cum la Știința Craiova, frun
tașa seriei I a campionatului 
categoriei B. Ei sînt sludenți 
în anul I la Institutul Agro
nomic din Craiova. Le puteți 
scrie pe această adresă.

DANIEL BIZIM, BUCU
REȘTI. — 1) Hocheistul Mihai

2) Alexan- 
înaintaș, 

a împlinit 
A debutat 
a clubului

> — Petrolul 
aTigajat civil

(25-14). 
centrul

C.C.A.,
31 ani. 

de pitici

al 
în 
în 

Jii-
E1de azi. 

la M.F.A.
ORADEA.

Hoffman I
care au jucat

a-

Flamaropol îndeplinește acum 
funcția de antrenor la Uniu
nea asociațiilor studențești din 
Romînia. — 2) Nu există nici 
o legătură de rudenie între 
Tătarii (C.C.A.) și Tătaru 
(Corvinul Hunedoara).

VASILE R. DUMITRU, T.. 
MĂGURELE. 1) Ați... pier
dut: la campionatul mondial 
de fotbal diti 1958 (Suedia) 
poarta echipei U.R.S.S. a fost 
apărată de 
zinski. Vă 
că, potrivit 
cronicarilor 
campionate 
apărut și în „Sportul popular" 
— lașin a fost cel mai bun - 
portar, alături 
zul Gregg.

DUMITRU
CIMPINA. — 
de fotbal, un 
la poartă și mingea e gata să 
intre în poartă. Un apărător 
atinge mingea cu mîna, dar eă 
intră totuși în poartă. Se acordă

lașin și nu de Ra- 
amintim, de altfel, 
aprecierilor tuturor 
sportivi prezenți la 
— părerile lor au

de nord-irlande-

UN'GUREANU,
1) „Intr-un meci 
jucător șutează

gol sau lovitură de la 11 metri?" 
Problema ridicată de dv. e 
foarte simplă : aplicînd legea 
avantajului,' arbitrul va acorda 
pol. — 2) Jucătorul Ungiiroiti 
de la C.S.M.S. Iași este fiul 
antrenorului Unguroiu de la 
aceeași echipă. — 3) Cîmpina 
n-a avut niciodată o echipă de 
fotbal în categoria A. Asta nu 
însemnează că nu poate avea 
cît de curînd. Totul depinde 
de sîrguința fotbaliștilor din 
orașul dv. Dar te poți afirma 
foarte bine și în cadrul cate
goriei B. Nu... literele contează 
atîta, cît jocul pe care îl 
practică fotbaliștii dv.!

MARIN GRADINARU, 
CURTEA DE ARGEȘ. - 1) 
Crîsnic, portarul Jiului Petro- 

de ani 
a

împlini 35
2) U.T.A. 

două ori 
fotbal. Prima 
1947—1948, a

șani, va 
în mai.
tigat de 
R.P.R. la 
în ediția 
oară în ediția 1953—1954.

cîș- 
Cupa 
oară 
doua

ION POȘTAȘUL

întâmplarea s-a petrecut 
luna mai, anul acesta... 
noscutul ciclist dinamovist 
che Petre nu mai reușea 
realizeze performanțe pe măsura
posibilităților sale, deși el se 
pregătea cu aceeași conștiin
ciozitate. Surprins, antrenorul 
secției de ciclism, M. Mihăi.'es- 
cu, a cerut sprijinul cabinetului 
metodic, de pe lîngă cabinetul 
medical al clubului sportiv 
„Dinamo".

Deși încă în fază de expe
rimentare, cabinetul a preluat 
cazul, supunîird pe sportivul 
respectiv unei întregi game de 
examene, cu ajutorul unor a- 
parate, concepute și construite 
în țara noastră.

Iată-1 pe Tache Petre în ana
liza „Inipedanțemetruliii". Cu 
ajutorul acestui aparat, reali
zat de ing. M. Demetrescu și 
dr. Al. Pariheniu, i s-a putut 
„măsura" starea de oboseală 
nervoasă, prin impulsurile pe 
care creierul le transmite la pe
riferia organismului și pe. care 
impedanțemetrul le înregistrea
ză fidel. Apoi, cu ajutorul. P1 
„Pragului de fosfeu" aparat 
-«ustruit după concepția prof. 
Krestovriikov (U.R.S.S.), s-a 
precizat gradul de oboseală a 
centrilor vizuali. După aceea, 
prof. N. Petrescu, șeful cabi
netului metodic, p_rintr-o elec
trocardiogramă redusă a stabilit 
indicii probelor . funcționale : 
forța de împingere a picioa-

a

retor, regularitatea 
și, totodată, curen- 
ții electrici ai muș- 
cliițor. Cu ajutorul 
„ D inamog ralului"— 
aparat construit 
de prof. N. Pe
trescu — a fost 
indicat cu riguro
zitate gradul în 
care obosesc muș
chii mîinilor și ai 
picioarelor. Insfîrșit, 
ciclistul, Taclie Pe
tre a făcut cunoș
tință și cu „Sterio- 
tipimetrul". Acest 
aparat, realizat tot de către prof. 
N. Petrescu, funcționînd cti aer 
comprimat, înregistrează pe o 
bandă de hîrt'e forța și viteza 
mișcărilor sportivului.

Observațiile culese pe parcurs 
au alcătuit .un material com
plex, și amănunțit, verificat ști
ințific, cu date noi, asupra stării 
fizicopsihice în care se găsea 
în acel moment, „eroul" în-tîm- 
plăcii noastre. Material care 
studiat de medic și antrenor a 
, " "t acestora cunoașterea 
capacității sportivului. Ăvînd 
diagnosticul stabilit, căile de 
îndreptare se puteau afla lesne. 
Ceea ce, de altfel, s-a și întâm
plat... Rezultatul ? Peste puțin 
timp, în luna august, ciclistul 
Tache Petre și-a revenit com
plet — performanțele sale îm- 
bunătățindu-se continuu. Astfel, 
a ajuns la realizarea țelului 
atât de mult dorit de orice

Dinamovistul Vasile Anghel își „mc 
forța piciorului

normsportiv : realizarea 
olimpice.

Acesta a fost un 
de edificator ca să 
utilitatea practică a cab 
metodic, care, deși în f; 
perimentală, pe lîngă c 
dă și o ser.'e de rezolvi 
nite să ajute antrenor 
afle cauzele care frîneaz 
sul ascendent în activit-.i 
performanță a unor spor

Este demn de subliniat 
nul pe care conducerea 
lui sportiv ,.Dinamo" îl 
în această direcție. Deși 
cepului ei, activitatea c 
rată pînă în prezent de 
tul metodic dovedește o 
plus, că în țara noastră 
rea de cultură fizică și s 
bucură de prețuire și gr 
fiind neglijat nici unul 
pectele care pot contribu 
dicarea capacității de 1 
sportivului.

caz. 
oglii


