
COMUNICAT
Ka’ invitația' guvernului Republicii 

Populare Romîne, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria, tovarășul Anton Iu- 
gov, a făcut o vizată în Republica 
Populară Romînă, între 16 și 20- de
cembrie 1959.

Intre tovarășul Anton Iugov și to
varășul Chivu Stoica au avut loc 
convorbiri prietenești, care s-au des
fășurat într-o înțelegere deplină.

Au fost examinate problemele lăr
girii colaborării economice, precum 
și unele prob’eme ale' situației inter
naționale. care interesează cele două 
țări.

In toate problemele discutate s-a 
manifestat o unitate deplină de ve
deri.

Cei doi președinți de Consiliu de 
Miniștri au constatat cu satisfacție 
că hotărîrile prevăzute în Declarația 
comună a celor două partide și gu
verne, din aprilie 1957, se realizează 
cu succes și că au fost tăcuți pași 
importanți în dezvoltarea colaborării 
economice dintre cele două țări.

A fost semnat un Protocol care pre
vede ca :

— schimburile economice dintre 
Republica Populară Romînă și Repu
blica Populară Bulgaria să atingă în 
amil 1965 un volum de 3—I ori mai 
mare față de anul 1959;

— să se înființeze o Comisie mixtă 
permanentă pentru colaborare econo
mică și tehnico-științifică ;

— Republica Populară Romînă să 
sprijine dezvoltarea prospecțiunilor 
geologice pentru petrol în Republica 
Populară Bulgaria ;

— cele două părți vor colabora la 
dezvoltarea producției de minereu de 
fier și concentrate în Republica Popu
lară Bulgaria, precum și în domeniul 
producției cablurilor, a izolatorilor, 
laminatelor și altele, în vederea unei 
mai bune satisfaceri a nevoilor am
belor țări.

Cele două părți și-au exprimat 
convingerea că în urina măsurilor 
adoptate, relațiile de colaborare mul
tilaterală dintre Republica Populară 
Romînă și Republica Populară Bul
garia se vor dezvolta continuu în in
teresul construirii socialismului si a!

întăririi prieteniei frățești dintre po
porul romîn și poporul bulgar.

In timpul șederii sale, tovarășul 
Anton Iugov, însoțit de tovarășii 
Chivu Stoica, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne, și Petre Borilă, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Romîne, a vizitat: 
șa-ntieruil combinatului de celuloză, fa
brica de plăci aglomerate și uzina 
„Progresul“-Brăi.la, fabrica „Nicolae 
Crfe>tea“ și Șantierul. naval-Galați; 
fabrica de fibre și fire sintetice de 
la Săvinești; șantierul hidrocentralei 
„V. I. Lenin" de la Bicaz; rafinăria, 
termocentrala și șantierul combinatu
lui chimic și de cauciuc de la Bor* 
zești; stația de vinifkwe de la Va
lea Călugărească și altele.

In timpul convorbirilor avute cu 
muncitorii, inginerii și constructorii 
de la obiectivele vizitate, tovarășul 
Anton Iugov și-a exprimat bucuria 
față de realizările obținute și amploa
rea construcțiilor industriale, îndeo
sebi în ramura chimică.

Tovarășul Anton Iugov, președin
tele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Popu'are Bulgaria, a părăsit 
Republica Populară Romînă în seara 
zilei de 20 decembrie 1959

★

Duminică, 20 decembrie 1959, Bi
roul Politic al C.C. al P.M.R. a oferit o 
masă în cinstea tovarășului Anton 
Iugov, președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Bulgaria 
și a persoanelor, care l-au însoțit, cu 
prilejul vizitei sale în Republica Popu
lară Romînă.- •

La masă att participat ’ tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar 
al C.C. al P.MiR., Clîivu Stoica, pre
ședintele Consiliului de AJiniștri al 
R. P. Romîne și alți membri ai Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R. și membri 
ai Guvernului R. P. Romîne.

De asemenea a luat parte Ivan Spa- 
sov, însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Republicii Populare Bulgaria la Bucu
rești.

Masa s-a desfășurat într-o atmos
feră de caldă prietenie.

TELEGRAMA
Primului Secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

Președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne 
Tovarășului CHIVU STOICA

BUCUREȘTI
Părăsind Romtnia frățească, vă mulțumesc încă o dată din toată 

Inima pentru ospitalitatea cordială și sentimentele de dragoste fră
țească exprimate, la care am fost martor în timpul vizitei mele, 

întrevederile și convorbirile noastre au arătat cit de adtncă și trai
nică este prietenia și colaborarea dintre popoarele noastre frățești.

Primiți, scumpi tovarăși, urările mele calde de sănătate, succese 
noi în construirea Romîniei socialiste prospere, de pace și colaborare 
dintre popoarele din Balcani șl lumea întreagă.

20 decembrie 1959

’ *r-
ANTON IUGOV

Președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria

TENISMANII SOVIETICI EVOLUEAZĂ IN INDIA

In fiecare an, în ajunul Anului Nou, terenurile de 
gazon de la Bombay găzduiesc tradiționalul turneu de 
tenis al țărilor asiatice, ta el participă de obicei și cele 
mai bune rachete din Europa, S.U.A. și Australia. La 
actuala ediție se vor număra printre concurent! și jucă
torii sovietici Ana Dmitrieva, Irina Reazanova, M. Mo- 
zer, T. Leius șî S. Andreev. La Bombay sînt așteptați de 
asemenea să sosească primii doi tenismani suedezi Ulf 
Schmidt și J. E. Lundquist, „davîscupmanul" englez W. 
Knight ș. a. Din partea Indiei, printre participanți se 
vor număra cunoscuții tenismani Krishnan și Kumar. 
După încheierea turneului de la Bombay va avea loc 
concursul de la Madras la care tenismani! sovietici vor 
lua de asemenea startul.

PROLETARI DIX’ TOATE TARILE, UNIȚI-VÂT
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Vineri și duminica, la Floreasca

★ 8 pagini 25 bani
________j

Competiții
Reprezentativele de volei ale R.R. Romîne 
întîlnesc echipele Uniunii Sovietice

în cinstea zilei 
de „30 Decembrie**

Prima parte a campionatelor repu
blicane de volei s-a încheiat duminică. 
Asta nu înseamnă că voleibaliștii și 
voleibalistele noastre fruntașe vor in
tra in vacanță. Amatorii sportului cu 
mingea peste plasă, care au umplut 
săptămînile trecute pînă la refuz sala 
Floreasca din Capitală, vor asisla vi
neri și duminică la patru partide in
ternaționale, care se anunță deosebit 
de pasionante, intre reprezeotative'e 
masculine și feminine ale Uniunii So
vietice și ale țării noastre.

întotdeauna jocurile R.P.R.—U.R.S.S. 
au pasionai. întotdeauna spectacolul 
sportiv a fost la înălțime. Nici de data 
asta nu va fi altfel: se intilnesc două 
dintre cele mai puternice reprezen
tative din lume.

Echipele Uniunii Sovietice, în re
petate rînduri campioane ale Europei 
și ale lumii, vor sosi miercuri în 
Capitală. Ele vin din R.P.F. Iugo
slavia, unde au întîlnit duminică, la 
Ljubljana, formațiile țării gazdă. După 
jocuri interesante ca desfășurare, vic
toriile au fost împărțite: echipa femi
nină a Uniunii Sovietice a întrecut 
cu 3—<1 formația R.P.F. Iugoslavia, 
în timp ce echipa masculină a 
U.R.S.S. a fost întrecută cu 3—2.

.tociri masculin R.P.R.—U.R.S.S., 
care va avea loc vineri, este la a 26-a 
ediție. Prima întîlnire între voleiba
liștii celor două țări a avut loc cu 10 
ani in urmă la Budapesta, cu ocazia 
unui turneu internațional. Sportivii 
sovietici au cîștigat atunci eu 3—0. 
Intre timp, echipele noastre, în special 
cele masculine, au făcut mari progrese 
și în ultimii ani victoriile au fost 
împărțite. Vorbind despre aceste pro
grese ale voleibaliștilor noștri nu pu
tem să nu arătăm că istoria voleiului 
modern romînesc începe de fapt odată 
cu neuitata demonstrație din toamna

lui 1950 (tot în sala Floreasca)' a 
voleibalistelor și voleibaliștilor sovie
tici, care se întorceau victorioase de 
la campionatele europene de la Sofia.

Partida feminină este la a 20-a 
ediție, prima desfășurindu-se cu oca
zia aceluiași concurs internațional de 
la Budapesta. Deși voleibalistele noas
tre au pierdut toate jocurile disputate 
pînă acum, ele au pus de multe ori 
in dificultate pe experimentatele jucă
toare sovietice.

Spectatorii bucureșteni au admirat 
măiestria jucătoarelor sovietice chiar 
anul acesta, in turneul internațional 
desfășurat în Iulie pe terenul de la pa
tinoarul ,,23 August". lat-o in acțiune 
pe Ludmila Buldakova, una dintre cele 
mal valoroase componente ale repre
zentativei U.R.S.S.; ciștigătoarea tur
neului feminin.

ALBA IULIA: O reușită competiție 
de tenis de mată

De curind, consiliul reportai 
U.O.F.S. Hunedoara a organizat în 
cinstea zilei de 30 Decembrie, o reu
șită competiție de tenis de masă, la 
care au participat selecționatele mas
culine și feminine ale ce'or 8 ra oane 
din cuprinsul regiunii. La băieți, pe 
primul loc s-a clasat echipa raionului 
Alba Iulia (Steinhove.- I, Stcinhover II 
și Androne), care au întrecut iu fi
nală selecționata raionului Cugir cit 
5—3. La fete, majoritatea victoriilor 
au fost cucerite de reprezentantele 
raionului Hațeg (Margareta Szabo și 
Ana Purece).

Niou Sbuchea-coresp.
PITEȘTI: Gală de box

In întîmplinarea zilei de 30 Decem
brie,, reprezentanții secției de box a 
școlii sportive din localitate s-au în- 
iîlnit cu boxerii de ta duhul sportiv 
„Farul" Constanța. întrecerea a fost 
urmărită de peste 500 spectatori și s-a 
încheiat ou un rezultat favorabil gaz
delor: ,10—8, Cu acest prilej s-au 
evidențiat o' 'serie de boxeri printre 
care Rainea și Puchete (Pitești), Os
man și Dinu (Constanța).

I. Fețeanu-coresp.

IAȘI: Concurs de gimnastică
Cil puțin timp în urmă, în sala 

„Voința" din localitate a avut loc tui 
interesant concurs de gimnastică în
chinat apropiatei aniversări a Repu
blicii. La acest concurs au participat 
echipe studențești. Concursul a fost 
cîștigat de echipa Universtății „Ale
xandru Ioan Cuza". Pe locurile urmă
toare s-au clasat echipele Institutului 
Politehnic și Institutului Agronomic.

Radu Bogdan-coresp. |

Recent a avut loc la Craiova plenara consiliului regional U.C.F.S., în 
cadrul căreia s-a analizat activitatea sportivă din regiune și s-au propus unele 
măsuri penfnt îmbunătățirea muncii. Raportul prezentat de biroul consiliului 
regional, precum și discuțiile activiștilor și cadrelor tehnice au fost o oglindă 
a bogatei activități sportive ce se desfășoară în orașele și satele regiunii Cra
iova. Ele att constituit totodată o bună ocazie de a scoate la iveală și lipsu
rile care mai există în activitatea sportivă.

In rîndurile de mai jos redăm cîteva probleme privind activitatea spor
tivă a regiunii Craiova.

coitsiliihtr U.C.F.S. din rai raitele Băi-
Iești, Calafat ș: Tr. Severin-oraș, în 
celelalte raioane s-ait încasat cotizații 
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doar în proporție de 70 la sută, 
unele raioane, cum sînt Cujmir 
Vînju Mare, o serie de asociații 
au desfășurat o susținută muncă 
litică în sprijinul strîngerii cotizațiilor.

Atragerea de noi membri în U.C.F.S. 
și strlngerea cotizațiilor...

...au fost în acest an o preocupare 
permanentă a consiliilor raionale și 
orășeneș ", precum și a asociațiilor 
sportive. Numai anul acesta, în cele 
678 de asociații și în cele 2 cluburi 
teritoriale s-au înscris 28.941 de noi 
membri (numărul total al membrilor

U.C.F.S. atinge cifra de 171.061). In 
obținerea acestor rezultate o contri
buție de seamă au adus-o și consiliile 
U.C.F.S. din raioanele Băiilești, Baia 
de Aramă, Amaradia, Strehaia și ora
șul Tr. Severin. Au rămas în urmă 
în munca de atragere a noi membri, 
activiștii consiliilor U.C.F.S. din 
ioanele Cujmir, Olteț și Craiova.

întărirea bazei materiale, prin 
casarea ta timp a cotizațiilor, nu
constituit un obiectiv important pen
tru toate consiliile raionale U.C.F.S. 
și asociațiile sportive. Cu excepția

Actlvltatea eompetițională 
de mase.»

a înregistrat 
Marile com. 
fost sparta, 
vară și tra- 
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PREGĂTIRI PENTRU 1 O. DE IARNA
In majoritatea țărilor lumii, pregătirile pentru „Olim

piada albă" au intrat în faza finală. Recent, săritorii 
sovietici de pe trambulină au luat parte la un concurs 
de verificare la Perm. Victoria a revenit lui N. Samov 
urmat de V. Sannikov și K. Takadze. Proba combinată 
a fost cîștigafă de D. Kocikin. Cei mai buni schiori 
s-an întrecut — după cum se știe — la Sverdlovsk. In 
cursa de 40 km a învins Ahikin urmat în ordine de Se- 
liuhin, Kolcin și Kondakov.

Multă animație domnește pe piftiile .și trambulinele din 
Austria. Aici se antrenează numeroși sportivi, printre 
care echipa săritorilor din R.D.G. în frunte cu Rekna- 
gel, Harri Glass și Werner Lesser. De două săpfâmîni își, 
iau zborul de pe trambulinele austriace cei mai buni 
săritori suedezi Karlsson, Lindquist și Mikalsson.

A fost alcătuită echipa de hochei a S.LI.A. pentru J. O. 
Lotul cuprinde 20 de jucători.

...în cursul acestui an 
unele succese importante, 
petiții de mase, cum au 
chiadde de iarnă și de
diționale'e crosuri organizate în 
stea zilelor de 1 Mai și 7 Noiembrie, 
au înregistrat un număr de peste 
430.000 de participanți. Din marea

BUJOR l’ATRUTESCLJ 
TOMA RÂBȘAN

(Continuare in pag. a 2-a)

Ihipă două partide

Scorul este egal în meciul de baraj 
pentru desemnarea campionului de șah al țării

Partida iutii a meciului de baraj 
pentru desemnarea campionului țării 
dintre Cioâltea și Mititetu întreruptă 
sîmbăfă a fost reluată ieri după-amiază. 
Pionul în plus deținut de alb s-a do
vedit un avantaj insuficient pentru vic
torie. Negrul și-a axat apărarea pe con
tra șansele ce i le dădea pionul „f", aflat 
la un cîtnp dc transformare.

După o luptă scurtă, la mutarea (iti-a, 
cei doi parteneri au căzut de acord a* 
supra remizei. Astfel, după două parii-, 
de, scorul meciului se menține egal] 
1—1, Următoarele două întîlniri votj 
avea loc la Ploești. Astăzi., în partidei 
a treia, cu albele joacă Ciociltea,



Colosul do beton...

La fabrica de tricotaje „Moldova" Iași

...Șoseaua, panglică alb-cenușie, ur
mează îndeaproape linia sinuoasă a 
Bistriței, apoi se fringe în două, o 
parte la stingă, iar alta se oprește 
brusc, in țața colosului de beton, ce 
unește cele două maluri stincoase. 
Șantierul, întins de jur împrejur, fa
brica de beton, acel da-te-vino al 
„cărăbușilor" — camioanele transpor
toare de ciment —■ totul lucrează pen
tru alimentarea barajului.

in

Din înaltul cabinoL.

...de comandă a macaralei funicular 
hr. 3, de unde panorama șantierului fi 
se oferă in toată splendoarea ei, co
boară un tinăr subțirel, cu o față de 
adolescent. Iși șterge 
în cilii, apoi arătind 
baraj, zice ;

— Crește văzînd 
am venit pe șantier... ,

4șa l-am cunoscut pe, muncitorul 
fruntaș ton Găină. Auzisem de ispră
vile lui înainte de a-'l cunoaște. Ute- 
mistui Ion Găină a stabilit recordul 
șantierului... In 8 ore de lucru 110 
tone de beton! Ion Găină iubește 
mult sportul. Schior pasionat, nu se 
mulțumește insă să practice singur a- 
cest sport. A angrenat și un număr 
mare de tineri de pe șantier.

— Am făcut intense pregătiri pen
tru sezonul de iarnă. Pe lîngă reno
varea întregului material sportiv al 
secției, zilele acestea vom primi încă 
14 „garnituri" (bocanci și pantaloni) 
și peste 20 perechi de schiuri.

Coborind împreună treptele pasare
lei zise, arătind cu mina in depărtare :

— Zăpadă să fie, că treabă vom 
face. La noi sînt mulți cei ce iubese 
schiul I

palmele uleioase 
cu bărbia spre

...e fragmentat in blocuri, vreo 
la număr. In zona centrală, pe b lacul A 
13, .vana coborită din înălțimi "toamăS La intrarea în fabrica de tricotaje 
pasta cenușie a betonului. Muncita-A „Moldova" din Iași, privirile ne-au 
rii, îmbrăcați în pufoaice, încălțați în\ fost atrase de o „ediție specială" a 
cisme de cauciuc, înarmați cu vibra-f ziarului de perete, afișată chiar la 
toare de mare randament, împrăștieX poartă : „Astăzi 5 decembrie, colectivul 
betonul. Se toarnă tamely &//. Frun-C de muncă al fabricii și-a îndeplinit pla- 
tașul In muncă, Agop Garafcedian, ftî-vnul de producție, dînd totodată peste 
drotehnician, stă de vorbă cu șeful unei /plan 200.000 bucăți tricotaje și reali- 
brigăzi de dulgheri, comunistul Ștefani] zînd economii peste plan in valoare 
Lacurezeanu : ( de un milion lei..."

— Lași o parte din brigadă să ter-Z Gu imaginea frumoaselor succese do- 
lt’Șrarea începută, iar pe restul S ț,jn(țite de muncitoarele fabricii am în- 

u trimiți pe lamela 21... Cofram 1 ? . ., , . . .. . „ ,
Agop Garabedian, vechi muncitor pcy. cePllt vizita noastra in această lmpor- 

șantier, ne-a vorbit cu căldură de ba-/fantă întreprindere textilă ieșeană... 
tajul pe care-l construiește.. Apoi \ Primele cunoștințe: Maria Moraru de 
vorba alunecă spre„. sport. A utcepuir ț. depănat, Constanta Ivițoiu — 
cu fotbalul. Este doar membru al e l ’ r 
ahipei. Am discutat și de tir. Tinerii) 
iși amenajează un poligon. Ce au rea
lizați Șanțul de protecție, au nivelat 
terenul, și-au fixat țintele. Un ajutor 
prețios, au primit din partea ingine.ru- 
lui F'. Okoli'cinski.

betonul. Se toarnă lamely ȘG/1, Frun- 
lașul In munca, Ăgop Garabedian, hi-

Un tînăr...

Un artificier.,

drumul. Emeric 
șantier prin anul 
vreo 17 ani și o

ivacioni
1950. A-
pojtă de

...ne întimpină la poalele barajului 
Are în mină un carnet cu însemnări 
E secretarul asociației sportive „Beto
nul", lean Fruth. Ce ne-a spus? Iată:

— .Cei 318 membri ai asociației 
noastre practică multe sporturi. Fot ’ 
bal, popice, schi,’volei, box, alpi
nism, șah și tir. Numeroși sportivi sînt 
fruntași în muncă. Exemple? Cîtei 
vreți... Strungarul Costea Valentin 
(popice), Mâyer Iosif din aceeași sec-| 
ție, Agop Garabedian și'încă mulți al 
ții. Acum dau o raită în problema 
cotizațiilor...

— Cum stați ?
— 85 la sută îndeplinit, iar res-| 

tul în zilele acestea.
—■ Fetele de pe șantier fac sport?1 
—- Să vedeți... (
— Atunci, pe cînd echipa de volei 

pe care o solicită fetele ?
Secretarul zimbi

pe neașteptate, Emeric 
salvă:

— Puteți scrie că în 
fetele vor juca volei pe 
tru 1

...Undeva în urmă au 
rul, fabrica de beton,
alunecă pe cabluri groase cit brațul,'1 
barajul și harnicii lui constructori. 
Dar prezența uriașei construcții se 
face încă simțită prin neobosiții „că- _ 
răbuși" care aleargă pe șosea zi Ș‘r 
noapte, ducînd praful acela cenușiu,\ formanțe remarcabile în numeroase 
cimentul, ce va stăvili calea mintoasei' 
Bistrițe șl îi va smulge forța dătă
toare de belșug, energia electrică, atît 
de necesară construcției socialismului.

OTTO BENKO C aproape nelipsită de

contul lui 1960
a fa-organizate de asociația sportivă 

bricii. Și exemple de acest fel sînt 
multe. Ele vin să confirme dragostea 
pentru sport a tinerelor muncitoare de 
la fabrica de tricotaje „Moldova" Iași.

Cu acestea n-am spus însă totul. 
La fabrica de tricotaje „Moldova", ti
nerele muncitoare manifestă un interes 
special și pentru gimnastica în pro
ducție. Zilnic iau parte la programele 
organizate 
care 
tate 
jută 
mai 
prin

peste 20G de muncitoare, 
s-au convins că această activi- 
le întărește sănătatea, ie 
să înregistreze succese 

însemnate în producție, 
eforturile inițiatorilor ei,

a și fost făcut. De cttrînd s-au cum
părat din fondurile alocate de între
prindere © masă pentru tenis. Dovadă 
a dragostei și înțelegerii care se a- 
cordă sportului în această fabrică. E 
și firesc. Sportul este un prieten drag 
al muncitoarelor de la fabrica de tri
cotaje „Moldova" Iași.

PETRE CODREA 
și AUREL SCAUNAȘ 

coresp.

Halful 
de la 
poves- 
despre

tăie 
a venit pe 
vea atunci 
lucru pe care n-o putea potoli în cele
opt ore de muncă. Fotbalul i-a deve
nit repede prieten bun, lui șl numero
șilor tineri de pe șantier, 
dreapta al echipei „Betonul" 
„baraj", Emeric Ivacioni. ne-a 
tit multe lucruri interesante
echipa lor. Locul III cucerit in cam
pionatul raional vorbește de la sine 
de valoarea fotbaliștilor constructori. 
Dar, pe Emeric Ivacioni îl preocupă a- 
cum altceva, E vorba de terminarea 
cit mai urgentă a patinoarului de 400 
m.p. care este în curs de amenajare. 
S-au prestat peste 300 ore de muncă 
patriotică de către tinerii sportivi ai 
asociației. Marginile patinoarului vor 
fi confecționate din materialul recu
perat de pe șantier. Urmează... înghe
țul promis de Institutul Meteorologic t 
Că patinatori s-or găsi destui / /

a- 
tot 

Astăzi, 
tova-

T

Despre sinonime 
și... sinonime!

Prin sinonim oamenii înțeleg două 
cuvinte care au același (sau aproape 
același) înțeles. Aceasta este o accep
ție unanim recunoscută.

Dar... să nu ne grăbim I Prin- 
tr-o regulă gramaticală proprie, pre
ședintele asociației sportive C.F.R, 
Giurgiu, tovarășul Iorgu Șomde, a 
ajuns să facă sinonime sportul cu 
fotbalul deși e bine știut că prima no
țiune cuprinde și pe cea de a doua cit 
și alte numeroase discipline sportive. 
Cei peste 120 de membri pe care-i are 
asociația sportivă C.F.R. Giurgiu, iu
besc fotbalul dar... vor să mai practice 
și alte sporturi: șah, tenis de masă,.. 
Iată o cerință legitimă, cu atît mai 
firească, cu cit ne aflăm în plin sezon 
de iarnă.

Mai notăm și faptul că nu s-au mai 
încasat cotizații din semestrul I al a- 
cestui an și astfel iată-ne tentați să... 
facem următorul „sinonim": sportul 
fotbal + alte discipline sportive 
încasarea cotizațiilor-)- ... etc.! De 
cord, tovarășe președinte?
(După o corespondență primită de 
Traian Bar bă lată).

La ieșirea din schimb, un grup de harnice textiliste de la fabrica „Moldova"- 
Iași — în același timp și sportive fruntașe — pozează fericite. Și în această 

cifrele de plaji!-„
Foto: A. Sava 

rașii Aurel Badea și Maria Antighin, 
gimnastica în producție se bucură la 
fabrica „Moldova" de o largă răspîn- 
dire.

La bunul renume pe care și l-a cîș- 
tigat fabrica prin calitatea produselor 
sale se adaugă succesele asociației 
sportive. „Anul acesta, ne explică 
președintele asociației sportive, tovară; 
șui ing. lacob, s-au organizat întreceri 
ia șah și tenis de masă cu muncitoa
rele de la „Textila roșie", de volei cu 
echipa fabricii de țigări. Victoriile au 
revenit de cele mai multe ori repre
zentantelor fabricii noastre. Să mai a- 
mintim și faptul că doi boxeri, mun
citori în secția de lăcătușerie a fabricii 
(este vorba de Vasile Ciocan și Ioan 
Alexoaie) au participat la campionatul 
republican de box, ajungînd pînă la 
faza de zonă".

Pentru anul i960, in contul căruia 
muncitoarele fabricii lucrează încă ' de 
la 5 decembrie, spoi tului i se vor crea 
noi condiții de dezvoltare. Astfel, va fi 
amenajat un club, un teren de volei și 
o spațioasă sală de sport. începutul

zi și-au depășii

secția mașini bază, Adriana Andronic 
și Maria Alexoaie — secția confecții. 
Toate sînt fruntașe în producție și au 
contribuit din plin la realizarea planu- 

incurcat. Apărut ( lui înainte de termen. In prezent, fie- 
Ivacioni îl... Scare dintre ele are depășiri de plan în- 

C tre 5 și 8 la sută. Se vor mulțumi cu 
. „ _ . Satît? Fără îndoială că nu! Plenara

priniavara Ș'/QG. aț p.M.R. din 3—5 decembrie a.c., 
șantierul nos- / pune în fața muncitorilor din ramura 

l textile sarcina ca producția de țesături 
rămas santic-c de bumbac să crească în anul 1960 cu 

1 9 la sută.vanele ce\ . , .. . .. .Acestea ar fi numai citeva caracte
ristici comune celor patru fete amintite. 
Comună este însă — în același timp — 
și pasiunea lor pentru sport, Maria 
Moraru de pildă, este o bună atletă. 
Probele sale preferate - 
plat, distanțe pe care a realizat per-

400 și 800 m.

concursuri. Constanța Ivițoiu, tot atletă, 
este pasionată pentru probele de cros; 
Adrianei Andronic îi plac șahul și 
tenisul de masă. O iubitoare a jocului 
de volei am găsit în Maria Alexoaie, 

la competițiile

La

- Toiagul fileu, numai pe tine îmi 
sprijin bătrînețile...

Desen de D. Mihăilă

DIN ACTIVITATEA SPORTIVA 
A REGIUNII CRAIOVA

(Urmare din pag. 1)

masă a conourenților s-au ridicat dți- 
va tineri taleniați, care au obținut 
rezultate promițătoare. Șahistul Iulian 
Stăiculescu, din raionul Tr. Severin, 
a cucerit locul 1 la Spartachiada de 
iarnă a tineretului; Jeana Neagu din 
Craiova a obținut looul 1 la săritura 
în înălțime senioare, în întrecerile at
letice ale Spantachiadei de vară. Alte 
competiții de mase care au avut o 
largă participare au fost: spartachiada 
pionierilor și școlarilor, precum și 
spartachiada fetelor, care a întrunit 
la startul întrecerilor un număr de 
93.105 participante In organizarea com
petițiilor prevăzute în calendar rezul
tate pozitive au obținut comisiile re
gionale de fotbal (președinte 6. 
Boșteanu), popice (N. Stănilă), volei 
(I. Dumitrescu), gimnastică (G. lo- 
nescu), box (I. Cetățeanu) și tir 
(T. Stamate). Numărul sportivilor le
gitimați din regiune este de 1.123. 
O lipsă a comisiilor regionale este 
aceea că din cele 1.896 de secții pe 
ramură de sport doar 149 sînt afiliate 
la federațiile respective. Un stimulent 
în atragerea membrilor U.C.F.S. în 
activitatea sportivă au fost concursu
rile organizate de multe asociații pen
tru cucerirea insignelor de „Campion 
al asociației sportive" și „Cel mai 
bun sportiv din t0“.

Activitatea sportivă de performanță 

din cadrul regiunii se rezumă la sec
țiile de box și hochei pe iarbă ate 
asociației Dinamo Craiova, la secția 
de lupte a C.S. Craiova care activează 
în prima categorie precum și la echi
pele din categoria B Știința Craiova. 
C.S. Drtibeta și C.S. Craiova (fot
bal).

Anul acesta sportivii regiunii Cra
iova au realizat 16 noi recorduri re
gionale, 62 de sportivi au obținut ca
tegoria a Il-a de clasificare, iar 3.780 
categoria a lll-a.

Deși numărul cadrelor tehnice este 
destul de mare, aportul lor la pregă
tirea sportivă a tineretului încă nu 
este satisfăcător. Marea majoritate a 
celor 169 de profesori de educație fi
zică și a celor 58 de antrenori func
ționează în centrul de regiune. De 
exemplu, 46 din cei 58 de antrenori 
activează la Craiova. Cele două clu
buri teritoriale, C.S. Craiova și Dru
beta Tr. Severin, nu își desfășoară 
activitatea în cete mai bune condițiuni. 
La aceste două cluburi accentul este 
pus pe fotbal și mai puțin pe cele
lalte ramuri sportive, ca și pe creșterea 
elementelor tinere. Astfel, secția de box 
a clubului Druibeta este complet ne
glijată, iar cei 30 de tineri boxeri și 
antrenorul lor nu se bucură de nici 
un fel de sprijin din parte condu
cerii clubului. La C.S. Craiova o 
mare parte din fonduri se irosesc pen
tru salariile celor... 35 de angajați ai 
clubului. Față de activitatea ce se 
depune în momentul -de față la clubul 

sportiv Craiova, considerăm că fondul 
de salarii al acestui club este prea 
mare.

Unele baze sportive...
...nu sînt întreținute în cele mai 

bune condiții, iar altele sînt folosite 
pentru alte scopuri decit cele pentru 
care au fost create. Așa, de exemplu, 
moderna popicărie cu două piste a 
clubului Drubeta din Tr. Severin este 
folosită la ora actuală ca anexă a 
unui șantier din oraș și asta cu 
îngăduința unor tovarăși de la Sfatul 
popular orășenesc. In unele orașe din 
regiune a devenit o practică des fo
losită ca bazele sportive să primească 
din cînd în cînd și o altă destinație 
decit cea sportivă. Acestei practici i 
se datorește și faptul că, la începutul 
verii, pentru o perioadă destul de 
lungă, terenurile de volei și baschet 
din Craiova au fost ocupate de... in
stalațiile circului. Calificativul de gos
podari nepricepuți trebuie să-1 pri
mească și activiștii de la C.S. Craio
va, care nu se îngrijesc ca sala de 
sporturi a orașului, pe care o admi
nistrează, să arate mai frumos. Un 
aspect puțin atrăgător îl are și sala 
nouă de gimnastică a școlii profesio
nale a uzinelor „Electroputere" care, 
din motive mai puțin obiective, nu 
este încă dată în folosință tinerilor 
de la școala profesională.

Munca de educație,.,
...a sportivilor din regiunea Craiova 

a stat în centrul preocupării activiști

lor din organele U.C.F.S., cluburi și 
asociații. Pe terenurile de sport sînt 
din ce în ce mai puțini sportivi a că
ror comportare să lase de dorit. Mulți 
sportivi sînt apreciați la locurile lor 
de muncă, sînt fruntași în producție 
și la învățătură. Așa sînt, de exem
plu, fotbalistul Gh. lacob de la Ate
lierele C.F.R. Tr. Severin, șahistul 
Victor Berciu de la fabrica de con
fecții Tg. Jiu, fotbaliștii Nicu Con
stantin și Ștefan Lucian de la depou! 
C.F.R. Craiova, care sînt fruntași în 
producție. Studenții N. lonescu, ju
cător de baschet, F. Scorțan fotbalist, 
sînt de asemeni fruntași în învățătură.

Consiliile asociațiilor sportive, sub 
conducerea organizațiilor de partid și 
cu ajutorul organizațiilor U.T.M., s-au 
îngrijit ța majoritatea sportivilor și 
cadrelor tehnice să fie încadrați în 
formele de învățămînt politic.

Așa. de pildă, cei 13 membri ai sec
ției de volei de fa „Electroputere" 
Craiova sînt încadrați cu toții în for
mele de învățămînt ale organizației 
U.T.M. din întreprindere. La fel, mem
brii echipei de handbal de la șantie
rele navale Tr. Severin frecventează 
cu regularitate cursurile de învățămînt 
politic.

O deosebită eficacitate în mobiliza
rea sportivilor pentru lichidarea lip
surilor o au gazetele de perete sati
rice, cum ar fi cea de pe strada prin
cipală a orașului Craiova. Nu aceeași 
eficacitate o are însă gazeta de perete 
satirică a cliuiblui Drubeta, pe care 
sînt afișate, din cînd în cînd, simple 
anunțuri în legătură cu activitatea 
fotbalistică.

La meciurile de fotbal o serie de 
jucători mai au uneori atitudini lip
site de sportivitate. Printre acești ju
cători se numără Veselia Pain și Sa
bin Bîscă de la Știința Craiova, Ni- 
colae Mîrlici de la Drubeta Tr. Seve
rin, care în repetate rînduri și-au lo
vit adversarii. Este mai grav faptul 

că atunci cînd antrenorul echipei Dru- 
beta (I. Stepan) a vrut să scoată 
din formație pe jucătorul N. Mîrlici, 
președinele secției de fotbal a inter
venit pentru folosirea mai departe în 
echipă a acestui fotbalist nedisciplinat-

Cadrele tehnice și în special an
trenorii muncesc unilateral și se 
preocupă doar de instruirea tehnică a 
sportivilor, uitind că ei trebuie să fie 
și educatorii tinerilor care fac sport

Trebuie pus mai mult accentul pe 
educarea fotbaliștilor de la C.S. 
Craiova. Metalul 7 Noiembrie. Electro- 
putere Craiova. Drubeta Tr. Severin, 
Flacăra Tg. Jiu unde se mai mani
festă o serie de atitudini incompati
bile cu ținuta unui sportiv de tip 
nou. In aceste cluburi și asociații se 
impune luarea de măsuri în ceea ce 
privește îmbunătățirea muncii de edu
cație politică. Mulți dintre componenții 
acestor echipe, cit și antrenorii lor nu 
frecventează cu regularitate cursurile 
de învățămînt politic și au un nivel 
politic scăzut, ca de exemplu, fotba
liștii G. Pistrițiu și I. Zaharia de la 
G. S. Drubeta Tr. Severin și Stelian 
Chilon de la „Electroputere" Craiova 
și alții. Cei șapte antrenori șl cei șase 
salariați ai clubului Drubeta nu par
ticipă la nici o formă de învățămînt, 
constituind un exemplu rău pentru 
mulți sportivi de la Drubeta.

Din cele de mai sus reiese că 
munca de educație a sportivilor din 
regiunea Craiova are nevoie de u,n 
ajutor mai eficace. Organele U.C.F.S., 
conducerile cluburilor și asociațiilor 
trebuie să pună în centrul preocupării 
lor munca de educație politică a spor
tivilor, să urmărească mai îndeaproa
pe felul cum sportivii și antrenorii se 
preocupă de ridicarea nivelului lor 
politic și ideologic.



Rolul gimnasticii de înviorare și al pauzei 
de educație fizică

in importanta operă de- educare co
munistă a tineretului nostru, educația 
fizică își aduce un aport substanțial. 
Intr-adevăr, este unanim recunoscut
faptul că de starea de sănătate, de 
robustețe a unui om depind nu
numai capacitatea sa de producție, 
dar și judecata sa limpede, buna dis
poziție, inițiativa creatoare. Principa
lul ijiijloc pentru menținerea unui or
ganism 
ganizată 
fizice.

Dacă 
generate, problema se pune la fel în 
școlile de toate gradele. în școlile 
profesionale intervine, în plus, și un 
all aspect: este vorba 
exercitată de practica 
pra dezvoltării fizice 
viitorilor muncitori și 
timpul activității desfășurate în atelie
re, elevii execută o serie de mișcări 
specifice meseriei pe care au îmbră
țișat-o. Aceste mișcări pot să dea naș
tere anumitor deficiențe fizice.

a
în t imput 

sol ic i-

viguros este practicarea or- 
și regulată a educației

sub raportul dezvoltării fizice

de influența 
meseriei asu- 
armontoase a 
tehnicieni. In

da
nilortorită dezvoltării unilaterale 

grupe musculare care 
lucrului sînt mai mult
fate. Se impune astfel efectuarea,

Vești de la corespondenți
tOAN Dt.TEȘAN: La Centrul Șco- nale. In majoritatea cazurilor, 

Iar Silvic din Periș (regiunea Bucu
rești) se desfășoară o vie activitate 
sportivă. Elevii Centrului școlar au 
participai, de cur'tnd, cu mult interes, 
la concursurile organizate de catedra 
de educație fizică în colaborare 
miletul U.T.M. pentru obținerea 
nci. „Cel mai bun sportiv din 
Printre elevii care au reușit să 
toate cele 4 taloane ale concursului se 
numără Atanasie Badea și Maria Ni- 
ță, fruntași la învățătură.

EMANOIL POPA : La Școala pro- 
-fesioriala textilă din Buhuși, gimnas
tica în producție este practicată pe o 
scară tot mai largă... Încă de 
pulul anului școlar, profesorul 
cație fizică, Mircea Crețu, a 
temeinic numeroși responsabili 
pe, din rîndul celor mai buni 
sport și învățătură. Acum, gimnastica 
în producție se desfășoară cu regulari
tate în curtea școlii și la programele 
organizate iau parte toți elevii.

VALERIA V LĂDOI ANU: In noul 
cartier muncitoresc din apropierea uzi
nelor „Independența" din Sibiu se află 
școala profesională de meserii, în care 
își desăvirșesc pregătirea pentru o 
muncă de înaltă calificare aproape 600 
de elevi. In această școală, sportul și-a 
cîșiigat an de an o frumoasă tradiție, 
care se împletește armonios cu o boga
tă activitate profesională. Astfel, cei 
mai buni alpiniști ai școlii au luat par
te la „Alpiniada Carpaților", în timp 
ce o altă echipă a efectuat în vara a- 
cestui an traversarea Carpaților meri
dionali (de la Băile Hercuîane pînă 
la Sinaia). Voleiul, sport mult îndră
git în școală, este bine reprezentat: 
locul I pe oraș constituie dovada cea 
mai grăitoare. O laborioasă activitate 
desfășoară secția de lupte 
dusă chiar de un elev 
Geza Deak, 
frumoase rezultate atît 
cerile de trintă din cadrul Spartachiadei, 
cît și în campionatul republican rezer
vat școlilor profesionale. Cea mai 
tînără secție este cea de atletism. Deși 
aceasta și-a început activitatea abia 
în acest an, au fost înregistrate o se
rie de rezultate promițătoare: locul II 
în „Cupa Flacăra Sibiului", locul IV 
în „Cupa Voința", locul I în probele 
de seniori din cadrul „Cupei Energia".

N. TOKACEK: Școala profesională 
Tehnometal „Gh. Gheorghiu-Dej" din 
Capitală numără astăzi peste 400 de 
elevi înscriși în U.C.F.S. Ei participă 
la numeroase concursuri organizate de 
catedra de educație fizică, la volei, gim
nastică, tenis de masă, șah, atletism. In a- 
celași timp, elevii școlii se pregătesc cu 
multă- sîrguință în vederea campiona
telor republicane ale școlilor profesio

cu co- 
insig-

10“.
obțină

la înce- 
de edu- 
prcgătit 
de gru- 
elevi la

— con- 
al școlii, 

care a înregistrat 
în inire

în mod științific, a unor exerciții cu 
efect compensatoriu, menite să contri
buie la realizarea echilibrului necesar. 
Dar, dacă ne-am rezuma numai la ac
tivitatea desfășurată în cadrul orelor 
de educație fizică, firește că n-am 
putea rezolva această importantă pro
blemă. De aici, necesitatea găsirii unui 
corectiv care să fie adus organismu
lui în anumite perioade de activitate. 
Și acest corectiv îl reprezintă gim
nastica de înviorare practicată fie în 
cămine dimineața, fie în atelierele- 
școală sub forma „pauzei de educație 
fizică".

In anul școlar precedent, M.I.O. a 
introdus —' cu titlu experimental —» 
gimnastica de înviorare și pauza de 
educație fizică (numai pentru anii I). 
într-un număr de 30 de școli profesio
nale dtii întreaga țară. Rezultatele au 
confirmat întru totul eficiența expe
rimentului : în majoritatea covîrșitoare 
a cazurilor, , elevii și-au îndreptat o 
serie de deficiențe fizice, au devenit 
mai tenaci, puterea lor de muncă a 
crescut, iar cei cu tendință către izo
lare, timizi, au devenit mai sociabili, 
mai disciplinați Exemplul cel mai 

Ștefania Nemeti

buna îndrumare 
din școală își 
directorul școlii,

elevii 
sportivi sînt și printre cei, mai buni la 
învățătură, ca de pildă atletul Tudor 
Anghel, voleibalistul Gh. lonescu, atle
tele Rodica Lorenț, și 
etc.

La organizarea și 
a activității sportive 
aduc contribuția atît 
tov. Eugen Staicu, comitetul U.T.M,, 
cît și profesoarele de educație fizică, 
Ana Dărîngă și Virginia Grozescu.

Utemistul fruntaș Eremia Roman
Ora de tehnologie era pe terminate. 

Elevii anului II „stații și rețele" de la 
Grupul tehnic școlar „losif Rangheț" 
din Capitală urmăreau cu atenție rezu
matul lecției din acea zi. Intr-o bancă, 
un tinăr cu o față prelungă, era fră- 
mintat de cele petrecute in cursul orei. 
„Ion Ancuța și Ali^lhndru Tănase au

J»
pricepere tensiunea

Utemisiul Eremia Roman, la locul său de muncă, verificînd cu atenție 
unui circuit electric

Foto: Gh. Dumitru 
care progresau mai repede se aflau și 
Ion Ancuța și Alexandru Tănase. Inima 
i se încălzea de bucurie la gîndul că în 
curînd vor alerga din nou umăr la 
umăr pe stadion. Și au alergat. Și încă 
foarte bine. In întrecerea cu elevii de 
la școlile profesionale „23 August" și 
„Tudor Vladimirescu" atleții de la 
„Rangheț" au cucerit cele mai multe 
victorii și primul loc în clasament I

★
Eremia Roman a venit la „losif Ran

gheț" dinir-o comună apropiată de 
Dunăre, aducînd cu el o diplomă de 
merit. Cel mai bun elev al școlii din co
muna Traian, raionul Turna Măgurele, 
pornise să afle minunatele taine ale

venit și astăzi nepregătiți Ia oră. Și 
doar mi-au promis că se vor îndrepta..."

Privi către ei. „Cît de atenți sînt acum. 
Și totuși, la lecție... Da, se mulțumesc 
doar să asculte". Ii revăzu apoi pentru 
citeva clipe lingă el pe stadion in timpul 
probelor de atletism. Acolo nu avea să 
le facă nici un reproș. Cit suflet, cită 
dirzenie I Așa nu mai merge 1 Va dis
cuta chiar astă2i in biroul U.T.M. al 
clasei. Apoi va cere si ajutorul tovară
șului diriginte. Și de va fi nevoie, 
ii va opri de la sport. Plnă 
se vor îndrepta. Dar altfel, cum 
ar mai ptdea să-i ajute? Ideea alcătuirii 
grupelor de consultații și meditații si 
la anul ll se cotitură șt mai bine. It 
va consulta chiar astăzi pe tovarășul 

elocvent <l-a oferit școala profesională 
petrol-chimie din Chnpfri'a, unde elevii 
au ajuns să îndrăgească pur și simplu 
această formă de activitate, să o so
cotească indispensabilă în procesul lor 
de formare. Este foarte adevărat că 
acest fapt se datorește și gradului înalt 
de înțelegere manifestat de conducerea 
școlii, și îndeosebi de organizația de 
partid, care au sprijinit în mod direct 
acțiunea.

In urma acestor rezultate, M.l.G. a 
generalizat — începînd ou acest an 
școlar — practicarea gimnasticii de 
înviorare și a pauzei de educație fi
zică. Se cere însă profesorilor de 
educație fizică ca în întocmirea com
plexului de exerciții din cadrul aces
tor forme de activitate să studieze în 
prealabil cu toată atenția poziția ele
vilor respectivi tn timpul lucrului, ast
fel ca exercițiile pe care le pregătesc 
să reprezinte ou adevărat un corectiv 
adus organismului. Numai așa elevii 
— dîndu-și seama de eficacitatea e- 
xercițiilor practicate — le vor prețui, 
le vor executa cu plăcere. Și astfel 
scopul acestei acțiuni va fi încuim- 
nat de succes.

Sa recomandat totodată ca elevii 
din anii ll, III și IV, care își des
fășoară activitatea practică chiar în 
întreprinderi și fabrici să participe Ia 
gimnastica în producție împreună cu 
muncitorii calificați. Din păcate, nu în 
toate cazurile 
venită acestei 
du-se cu bună

Obișnuindu-i 
primul an de școală 
gimnasticii de înviorare, a exereițiilor 
din pauza de educație fizică, creîn- 
du-le deprinderea necesară, aceștia 
vor ajunge mai tîrziu, ca muncitori 
calificați 
cu toată 
producție, 
muncitori 
tovarășii 
buni propagatori ai gimnasticii în pro
ducție.

prof. VIORICA P0>PA 
inspector principal în M.I.6.

se acordă atenția cu- 
recomandări, ignorîn- 

știință utilitatea ei.
pe elevi — încă din 

cu practicarea

sau tehnicieni, să participe 
convingerea la gimnastica în 

Venind în fabrică, viitorii 
și tehnicieni vor fi printre 

lor de muncă mai vîrstnici,

inginer Broșteanu, profesorul de la 
„rețele".

Utemistul Eremia Roman s-a ținui 
de cuvînt și, na după mult timp, grupele 
de meditații au început să-și arate roa
dele. Cind venea alături de fruntașii 
clasei să-i ajute pe elevii rămași în 
urmă constata cu bucurie că printre cei

La Reșița, 
printre viitorii oțelari
Bogată este activitatea sportivă a Școlii 

profesionale de ucenici din Reșița unde 
învață peste 1000 de elevi.

Sub îndrumarea atentă a cadrelor 
tehnice se desfășoară întreceri la care 
participă sute de elevi.

Zilele trecute s-a analizat activitatea 
secțiilor pe ramură de sport și printre 
cele care în anul acesta au desfășurat 
o bogată activitate se numără secțiile 
de atletism, volei, baschet, box, lupte 
și handbal.

In caietul de lucru al profesorului de 
educație fizică Valentin Munteanu am 
găsit notat faptul că elevii anului III 
— în majoritate sportivi — au primit 
de curîtid insigna de „Brigadier al 
muncii patriotice". Dintre aceștia s-au 
evidențiat în mod deosebit voleibaliștii 
Francisc Torok, Constantin Gherga ți 
Valter Mulaci.

„Iată cum se lovește mingea de vo
lei" — pare să spână profesorul V. 
Munteanu, elevilor săi din secția de 
volei. (Fotografia de sus).

Antrenorul Mihai Truică și-a luat 
angajamentul să scoată din această 
școală atleți de valoare republicană. 
Iată-l, în fotografia de jos dîțid indi
cații cum se ia un start.

(Text și foto: T. Roibu)

electricității. Viața nouă a patriei i-a 
deschis celui de al patrusprezecelea 
copil al țăranului întovărășit Angliei 
Roman, călea spre învățătură, spre lumi
nă. Modest, sîrguincios, disciplinat, tînă- 
rul Eremia Roman și-a atras simpatia 
profesorilor, maiștrilor și a colegilor lui. 
Cind a ajuns in anul II, fostul organi
zator de grupă în detașamentul de pio- 
neri al școlii din comuna Traian s-a 
dovedit potrivit de a fi ales și in biroul 
organizației U.T.M. pe clasă. De prima 
sarcină (responsabil cu munca profe
sională) s-a achitat, după cum am vă- 
zat, cu cinste. Anul acesta elevul Eremia 
Roman din anul III a primit din nou 
încrederea utemiștilor din clasă și acum 
răspunde in cadrul biroului de munca 
cultural-sportivă. O muncă frumoasă pe 
care Roman, o face cu pasiune. La 
„Rangheț" a învățat doar să prețuiască 
arta, frumosul... Datorită rodnicei Iul 
activități pe acest tărim, elevii anului 
III „stații și rețele" au făcut cunoștință 
pentru prima oară cu „Bărbierul din 
Sevilla", cu repertoriul Teatrului Mun
citoresc C'.F.R. Giuleșli și cu numeroase 
expoziții și filme. Seara, după specta
col, Eremia Roman se arată a fi un bun 
recenzor al operelor vizionate in colec
tiv. Tot la „Rangheț" Eremia Roman 
a 'îndrăgit și sportul. Și e un bun spor
tiv ! De data aceasta, elevii care îl ur
măresc in diferite întreceri atletice, sînt 
cei care iau rolul de ...comentatori. 12 
secunde pe suta de metri spun mult I 
Exemplul personal in muncă, învățătură 
și sport a fost cel mai convingător mij
loc de a atrage către activitatea spor
tivă pe tovarășii lui de an. Elevii de 
la „Rangheț", au devenit de temut in 
competițiile sportive la care iau parte. 
Un merii al faimei ciștigate îl are 
desigur și utemisiul Eremia Roman -* 
inginerul de nădejde de mîine.

G. S.

Scurt popas

La Centrul
profesional de meserii

și tehnic din Constanta
Am pășii în curtea Centrului școlar 

profesional de meserii și tehnic din ora
șul Constanța într-un moment foarte 
potrivit: pe baza sportivă a școlii se 

tdesfașura o oră de educație fizica... La 
lecție luau parte elevii anului I zidari. 
Sub conducerea prof. Nicolae Munteanu, 
elevii își făceau tocmai încălzirea prin 
.ușoare alergări. A urmat o gamă în
treagă — foarte reușită — de exerciții 
de gimnastică. Elevii executau fiecare 
exercițiu cu multă tragere de inimă. 
Și așa a trecut mai bine de jumătate 
din oră. In rest — scurt curs de ini
țiere în volei. Explicațiile profesorului 
erau ascultate cu multă atenție ; cum 
se primește o minge, cum se pasează, 
care este poziția corectă a palmelor, a 
corpului. Clasa, împărțită pe grupe, a 
trecut apoi la partea cea mai animată 
a lecției : demonstrația practică. Joc în 
cerc, la o plasă... imaginară, exerciții 
pentru însușirea tehnicii serviciului. In 

'timp ce lucrau, profesorul se oprea pe 
la fiecare grupă corectînd priza greșită 
a vreunui elev, ținuta incorectă a altuia, 
răspunzînd cu dragoste ori de cile ori 
era solicitat.

Și așa, ora de educație fizică se a- 
propie de sfîrșit. înainte de a suna clo
poțelul, profesorul Munteanu anunță 
desfășurarea unei curse de alergare. 

"T)in nou animație, voioșie. Cîștigător, 
un băiețaș brunet cu ochi sfredelitori 
— Marin Giubănică...

In pauză am făcut împreună cu prof. 
Munteanu o trecere în revistă a activi
tății sportive desfășurată în școală. 
Am aflat astfel, că peste 200 de elevi 
sînt membri ai U.Q.F.S., că baza sporti
vă a școlii a fost amenajată prin mun
ca voluntară a elevilor. Am vizitat apoi 
spațioasa sală de gimnastică, dotată 
cu toată aparatura necesară. M-a im
presionat vitrina cu trofee orinduite cu 
mult gust, rod al unei activități spor
tive bogate (participare la concursuri 
de gimnastică, volei, handbal, tenis de 
masă, șah etc). Am stat totodată clipe 
în șir să admir fotomontajul care ilus
trează nu numai rodnica activitate spor
tivă a elevilor de aci, ci și munca pro
fesionala, politică și culturală. La ple
care, încă o noutate care a întregit 
impresia plăcută ce mi-am făcut-o vi- 
zitînd școala : gardul împrejmuitor al 
școlii construit din beton și plase îm
pletite din fier forjat — o lucrare de 
adevărată artă — fusese ridicat de 
elevi. Am părăsit școala cu convinge
rea că instruiți de profesori și maiștri 
cu o înaltă calificare, elevii de aici se 
străduiesc să devină muncitori și teh
nicieni bine pregătiți, oameni de nădej
de ai construcției noastre socialiste.

E. PETRF.-coresp



HnMDBHL^?

Echipa noastră feminină în plină afirmare
pe plan internațional

— Azi după-amiază, jocul București^Praga —•
j Fără îndoială că iubitorii handbalului 
nu vor uita ctirînd reuniunea de du
minică după amiază din sala Floreaș- 
ca, în cadrul căreia echipa feminină a 
tării și formația masculină Dinamo 
București au obținut două frumoase 
victorii. Dintre ele firește că rezulta
tul realizat de handbalistele noastre 
are o mai mare valoare pe plan in
ternațional, știut fiind că echipa femi
nină a R. Cehoslovace deține titlul de 
campioană mondială și — ca atare — 
se bucură de un frumos prestigiu în 
lumea handbalului mondial.

Iu legătură cu acest meci este demn 
de subliniat că echipa reprezentativă a 
țării noastre a confirmat din plin ex
celentele rezultate obținute în cursul 
acestui sezon. Atît prin scorul final 
care i a fost favorabil, cît — mai ales 
•— prin comportarea pe care a avut-o 
și care îi dădea dreptul la o victorie 
mai concludentă, selecționata noastră 
a demonstrat în mod evident că se 
află pe drumul cel bun în însușirea 
elementelor de tehnică și mai ales de 
tactică, specifice handbalului în 7. 
Faptul este semnificativ, cu atît mai 
mult cu cit anul trecut principalul lu
cru pe care îl reproșam reprezentante
lor noastre Ia handbal în 7 era toc
mai că încercau să „transplanteze" 
bogatele lor cunoștințe din handbalul în 
11 la cel în 7. Acum însă lucrurile 
se prezintă cu totul altfel. Am văzut 
selecționata noastră jucind handbal în 
7 corect și folosind din plin aproape 
toată gama de elemente tehnice și 
tactice caracteristice acestui joc.

Și, discutînd despre acest lucru, să 
începem cu apărarea. In.frunte eu Irina 
Nagy, care în meciul de duminică a 
(ost cea mai bună jucătoare de pe te
ren, dovedind același curaj, aceeași 
elasticitate și promptitudine cu care 
zie obișnuise la handbalul în 11, apă
rarea selecționatei noastre s-a com
portat excelent. Cu o mobilitate deose
bită, atentă, promptă în blocaje a „în
chis" cu regularitate toate culoarele 
libere spre poartă și a acoperit în 
majoritatea cazurilor spațiul porții, în 
așa fel încit jucătoarele cehoslovace nu 
au reușit în tot timpul meciului să-și

Meciul Dinamo București— 
Sparta Kattowice in cifre

• După cum arătam în cronica noas
tră de ieri, Dinamo București a obți
nut în cea de a doua întîlnire cu 
Sparta Kattowice o victorie pe deplin 
meritată. Succesul dinamoviștilor se 
datorește în mare măsură superiorită
ții lor tehnice evidente, calmului cu 
care au acționat în cea de a doua 
parte a meciului, precum și faptului 
că au terminat majoritatea acțiunilor 
de atac cu șuturi pe poartă. Este inte
resant de arătat că în cele 60 de mi
nute de joc, dinamoviștii au executat... 
60 de lovituri la poartă, în timp ce 
liaiidbalișlii polonezi au șutat numai 
de 36 ori.

• Dacă din acest punct de vedere nn 
avem ce reproșa dinamoviștilor, în 
schimb eficacitatea acțiunilor a lăsat de 
dorit. Bucureștenii au tras de 15 ori 
în blocaj (Ivănescu 8, Hnat 5. Bădu- 
iescti 2) și de 10 ori în bară (Hnat 4, 
Bădulescu 3, Ivănescu 2, Zikeli 1) ; 
handbaliștii polonezi an tras numai 
de 11 ori în blocaj.

• Cei mai eficaci jucători ai întîlnirii 
au fost Covaci (3 goluri din 5 lovi
turi) și Suski (3 goluri din 6 lovituri), 
iar... cei mai ineficaci: Ivănescu (2 
goluri din 18 lovituri) și Swietlinski 
(2 goluri din 12 lovituri).

A. VASILIU
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creeze decît foarte puține ocazii clar? 
de gol. Și mai important însă este 
faptul că jucătoarele noastre, îmbună- 
tățindu-și tehnica individuală, au ju
cat corect, regulamentar Lăpă să abil-:

Apărarea echipei cehoslovace este.- „mat“. losefina Ștefănescu a primit mingea 
și aruncă la poartă din plonjon. Din păcate, mingea va lovi bara...

Foto: Gh. Dumitru

zeze de obstrucții. Asta înseamnă mult 
în handbalul în 7. Un singur exem
plu : echipa R. Cehoslovace nu a be
neficiat de nici o lovitură de la 7 m., 
în timp ce jucătoarele noastre au avut 
trei astfel de lovituri dc pedeapsă. 
Din păcate. însă, au ratat două din 
ele...

, Pentru că tot a venit vorba de ra
tări, să precizăm că echipa noastră a 
avut și alte ocazii clare ca uimare a 
unui joc variat în atac. Mingea a cir
culat rapid, „frontul" de atac menți- 
nîndu-se larg, ceea ce a obligat apă
rarea echipei R. Cehoslovace să sc în
tindă și sa ofere multe breșe. Cu toate 
că au avut de multe ori culoare libere, 
prin care puteau trage la poartă, ju
cătoarele noastre nu s au pripit, ci au 
acționat cu răbdare, pregătindu-și mi
nuțios acțiunea de atac. Datorită a- 
cestuî fapt, aruncările la poartă se 
realizau în general din poziții clare, 
de la semicerc. Un cuvînt bun pentru 
cei doi pivoți ai echipei (A. Vasi'.e și 
El. Cătineanu) care au hărțuit în per
manență apărarea adversă.

După turneul echipei T. U. L în țara noastră
O (lată cu meciul de duminică, echi

pa T.U.L. (Finlanda) și-a încheiat tur
neul in tara noastră.

Revenind acum asupra inillnirilor 
disputate vom da întîietate, firește, oas
peților. Un lucru e cert: boxerii din „țara 
celor 1000 de lacuri" au lăsat o fru
moasă impresie in țara noastră. Atît 
la Oradea cit și la București, oaspeții 
au demonstrat cunoștințe tehnice apre
ciabile, care i au ajutat să se descurce 
cu ușurință in situațiile critice și, in 
plus, au arătat o tenacitate deosebită, 
lucru pe care au știut să-l folosească 
cu succes.

Multe dintre partide s-au ridicat la 
un nivel bun, meritul revenind în a- 
ceasta direcție atît boxerilor metalur
giști cît și oaspeților. Fără discuție că 
cea mai interesantă dispută au furni
zat-o Olli Mâki și tinarul Gheorghe 

. Dumitru, partidă în care pugilistul 
finlandez a fost superior dar, a cărui 

\ sarcină — nu e mai puțin adevărat — 
(i-a fost ușurată și de lipsa de experi
ență a boxerului metalurgist. Dintre 
întîlnirile pe care le-am notat cu cali
ficativul „bine" se cuvine să amintim 
pe acelea dintre Andrei Olteana și 
Peti Saviaro, Dănilă Done și Raimo 
Paajanen, Dumitru Rizea și Mauri 
Bakmaan (acesta din urmă a partici
pat la campionatele europene de la 
Lucerna).

Deși in ansamblu boxerii melalurgiș- 
ti au dovedit o pregătire bună, totuși 
au fost situații în care unii dintre ei 
au manifestat serioase lacune, cărora 
antrenorul Ion Sioianovici trebuie să 
le acorde toată atenția. Să vorbim în- 
tîi despre pregătirea fizică, care la 
unii dintre pugiliștii metalurgiști a lă
sat de dorit. Dănilă Done, de pildă, 
după un început bun, a avut o „căde
re" vizibilă în repriza a doua și mai 
cu seamă spre sfirșitul meciului, cînd 
a primit multe lovituri ce puteau fi 
evitate. Același lucru s-a observat și 
la Gheorghe Simion. Considerăm că 
pregătirea fizică a boxerilor de la 
Metalul s-a făcut superficial; nici clu-

Ifl încheiere încă două probleme: 
contraatacul p fost cu succes folosit 
de echipa noastră. De cîteva ori echipa 
& CeliQsIoypfie a fost surprinsă, iar 

utilizarea în continuare a contraatacu
rilor a obligat jucătoarele cehoslovace 
să se replieze rapid și să risipească 
mult efort. Al doilea lucru pe care do
rim să-l mai amintim nu are un ca
racter pozitiv. Este vorba despre felul 
în care conducătorul dc jjz din. echipa 
noastră (V. Dumitrescu) a angajat 
pivoții : cu întîrziere și fără precizie. 
In această privință trebuie lucrat mai 
mult, pînă cînd angajarea pivoiilor se 
va face în cel mai potrivit moment, 
prompt și fără riscul de a se pierde 
mingea.

★

Pentru astăzi după amiază, în sala 
Floreasca, este programată o nouă în
tîlnire între cele două formații, care 
vor evolua de această dată sub nu
mele de selecționatele orașelor Bucu
rești și Draga. Partida va începe la 
ora 19,30, fiind precedată, la ora 18,15, 
de meciul masculin dintre echipele Di
namo București și Politehnica Bucu
rești.

GĂL1N ANTONESCU

ANDREI OLTEANU
Văzttți

bid Metalul și nici asociația sportivă 
„Titanii 23 August" nu s-au străduit 
să creeze condiții mai bune pentru 
pregătirea fizică a lotului metalurgist.

Pe de altă parte, unii dintre boxeri 
s-au dovedit a fi deficitari la capitolul 
„pregătire tehnică". In primul rînd s-a 
observat, in mod clar, că ei nu știu să 
lucreze corp la corp. Dănilă Ettuț, Du
mitru Rizea și Zamfir Ciocîrlan nu au 
știut să impună lupta de aproape.

Lipsa de orientare în ring a 
dus, de asemenea, la situații care au 
dezavantajat pe boxerii metalurgiști. 
Deși se vedea bine că adversarii pose
dă un blocaj — la figură — aproape 
perfect, totuși, boxerii de la Metalul 
(îndeosebi Rizea, Dumitru, Simion) 
continuau să lovească în blocaj, în 
timp ce adversarii erau vulnerabili la 
stomac. Iată cîteva din deficiențele 
boxerilor metalurgiști, care pe viitor 
vor trebui țplăturate.

• înotătorii reșițeni au cîștigat majoritatea probelor de înot. ©Ară
denii mai buni la polo.

Reșița

REȘIȚA 21 (prin telefon). - Peste 100 
de înotători din orașele Timișoara, 
Arad, Lugoj și Reșița s-au întrecut 
sîmbătă și duminică la bazinul acoperit 
din localitate, în cadrul unui concurs 
dotat 9U „Cupa 30 Decembrie". înotă
torii reșițeni au cîștigat majoritatea pro
belor precum și cupa pusă în joc. Iată 
cîștigătorii probelor : 50 m spate fetițe 
(12 ani) î Cristina Hohoi (R) 47,8; 50 m 
liber fetițe (12 ani): Maria Muscă (R) 
37,8; 100 m bras fetițe (14 ani): Maria 
Policovici (A) 1:43.9; 100 m bras ju
nioare cat. a II-a : Mariana Wagner 
(R) 1:30,2; 100 m fluture junioare cat. I: 
Ditta Langer (R) 1:31,4; 100 ni spate
fetițe (12 ani): H. Walz (R) 1:36,9; 50 m 
bras fetițe (12 ani) : Nadia Cavalioti 
(R) 48,G; 100 m liber junioare cat. I : 
Ditta Langer (R) 1:20,0; 100 m liber
fete (14 ani) : Silvia Hodoși (A) 1:24,5; 
100 m spate junioare cat. I : Mariana 
Wagner (R) 1:29,1; 4x100 m mixt (14
ani) : Reșița 6:30,9; 3x50 m mixt fetițe 
(12 ani) : Reșița 2:06,3; 50 m bras băieți 
(12 ani) : T. Patay (R) 44,2; 50 m liber 
băieți (12 ani) : M. Bogdan (R) 37.2 ; 
100 m spate băieți (14 ani) : M. Poto- 
ceanu (R) 1:16,5; 100 m fluture băieți
(14 ani) : H. Pischl (R) 1:15,2; 100 m li
ber juniori cat. a II-a : G. Gotter (T) 
1:04,0, G. Ligner (R) 1:04,0; 100 m bras 
juniori cat. I: R Silha (R) 1:22,2;
100 m bras juniori cat. a II-a : R. Koch 
(T) 1:26,8; 100 m liber juniori cat. I : 
H. Pischl (R) 1:01,0 - RECORD REGIO
NAL; 400 m liber juniori cat. a II-a : 
G. Ligner (Rî 5:12,2 ; 50 m spate băieți

HOCHEI^
„Cupa Lacul Roșu“ 

la Gheorghieni
GHEORGHIENI 20 (prin telefon). 

Sîinbătă a început întrecerea celor cin
ci echipe care participă în acest an la 
competiția dotată cu „Cupa Lacul 
Roșu": Progresul Gheorghieni I și 11. 
Dinamo Tg. Mureș, Avintul Reghin 1 
și II.

Iată rezultatele din primele două 
etape: Progresul.il— Avîntul II 8—2- 
(2—0, 5—0, I—2); Progresul I — A- 
vîntul I 19—0 (3-4), 6—0, 10—0):
Progresul I — Progresul II 13—3 
(4—1, 1—2, 8—0); Dinamo — Avîntul 
I 5—1 (2—0, 2—0, 1—1). Întrecerile 
continuă.

IOS1F BARA, coresp.
★

La Miercurea Cine s-a desfășurat 
sîinbătă întilnirea dintre Dinamo Tg. 
Mureș și Avîntul Miercurea Ciuc. Vic
toria a revenit mureșenilor cu scorul 
de 8—4 (2—1, 3—1, 3—2).

MĂKKI 
de Gora

Despre arbitraje numai cuvinte bu
ne. Atît arbitrii rotnîni V. Dumitrescu, 
și D. Dimulescu, cît și finlandezul N la
ment ari au condus in general mulțu
mitor, lăsînd lupta liberă și interve
nind numai atunci cînd situația o im
punea. >

R. CALARAȘANU
★

In „deschidere" la întilnirea interna
țională de duminică s-a disputat me
ciul restanță dintre N. Stoenescu (reg. 
Stalin) și .4. Ciobanu (reg. Constan
ța), coniînd pentru semifinalele „Cupei 
30 Decembrie". Reprezentantul regi
unii Stalin a cîștigat întilnirea prin 
K.O. în repriza a doua. Astfel, pentru 
finalele „Cupei 30 Decembrie" s-au 
calificat echipele regiunilor Cluj și 
Sta lin. Meciurile din turul finalelor vor 
avea loc joi 24 decembrie la Cluj, iar 
returul în ziua de 30 decembrie ia 
Orașul Stahn,

(12 ani) : M. Bogdan (R) 39,9; 100 m
bras băieți (14 ani) : G. Ldvenfeld (R) 
1:33,4; 100 m liber băieți (14 ani): H. 
Pischl (R) 1:09.9; 100 m spate juniori
cat. a II-a : D. Ilin (R) 1:21,6; 100 m. 
spate juniori cat. I : O. Wagner (R) 
1:16,0; 100 m fluture juniori cat. a II-a: 
G. Ligner (R) 1:22,9; 1C0 m fluture ju
niori cat. I: L. Sauer (R) 1:28,5; 3x50 m 
mixt băieți (12 ani): Reșița 2:03,6; 4x100 
m mixt băieți (14 ani) : Reșița 5:50,0; 
4x100 m mixt juniori cat. î : Reșița 
5:27,4.

La polo pe apă „Cupa 30 Decembrie* 
a revenit echipei C.F.R. Arad, care a 
întrecut pe Flamura roșie Timișoara 
cu scorul de 10-6, pe Olimpia Reșița cu 
12-8 și pe A.S.M. Lugoj cu 9-1. Pe locul 
II s-a clasat Olimpia Reșița (8-7 cu 
A.S.M. Lugoj și 9-6 cu Flamura roșie 
Timișoara), iar locul III a fost ocupat 
de Flamura roșie Timișoara (6-1 cuț 
A.S.M. Lugoj).

GH. DOBRESCU, corespondent

■mit
0 interesantă demonstrație
Sala de sporturi a liceului „Ion Luca 

Găragiale" din Capitală a găzduit du
minică seara prima întîlnire demonstra
tivă de judo de la noi din țară. Echipa 
t'.V. Arad (antrenor M. Botez) a plă
cut prin buna pregătire tehnică, mai 
ales la capitolul „aruncări". Am remar-i 
cat din echipa arădeană pe C. Bog
dan și O. Kiss. Echipa gazdă, Școala 
sportivă de elevi nr. 2 București (an
trenor A. Frazei) s-a remarcat prin 
rapiditatea în acțiuni. Mai bine pregă
tiți s-au dovedit a fi Ion Klapa și Ma-“ 
eridin .Llatibor. Iată rezultatul îniîlnirp 
lor: Cat. 54 kg: Alex. Stoianovici (B)’ 
învinge la puncte pe V. Hereș (A) în, 
tr-un meci în care a atacat de la înce
put și pînă la sfîrșit. Cat. 58 kg. : din 
primele secunde Otto Kiss (A) inițiazf 
atacuri care se termină cu fixări de 2l 
sec. Alexandru Stein (B) contraatacă, 
dar ineficace și pierde astfel la puncte. 
Cat. 62 kg.: Ion Klapa (B) învinge la 
puncte pe Cornel David (A). Cat. 67 
kg.: Batyi Ivan (A) învinge la puncte 
pe Viorel Panaitescu (B). Cat. 70 kg. : 
După o repriză terminată nedecis în 
prelungiri I. Macridin (B) îl învinge 
la puncte pe Alex. lacob (A). Cat. 75 
kg.: C onstantin Bogdan (A) după tm 
meci spectaculos îl învinge ia puncte 
pe .Stefan Iancu (B).

Meciul demonstrativ a plăcut publi
cului și dăm mai jos rezultatul final: 
U.V. Arad—Șc. sportivă elevi Bucu
rești 3—3.

O. B.

Pe marginea consfătuirii 
pe țară a arbitrilor

Zilele trecute a luat sfîrșit în Capi* 
tală consfătuirea pe țară a arbitrilor 
de box. Darea de seamă a colegiului 
central de arbitri, precum și referatele 
prezentate au stîrnit un viu interes în 
rîndurile participanților la această con
sfătuire. Darea de seamă a scos în e- 
vidență munca rodnică depusă de cole
giile de arbitri ale orașului București; 
precum și ale regiunilor Stalin, Craio
va, Cluj și Constanța care, pe lingă al
tele, organizînd cursuri de formare de 
noi arbitri, au îmbogățit numărul de 
judecători-arbitri cu încă 55 oficiali. O 
parte dintre noii arbitri au fost pro
gramați la diferite reuniuni și au dat 
deplină satisfacție.

De asemenea, darea de seamă a scos 
Ia iveală și o serie de aspecte negative 
dip activitatea unor colegii ale arbitri
lor dintre care notăm :

a) Numărul mic al arbitrilor de box 
în orașele Galați, Brăila și Timișoara. 
Deși aici activează cîteva dintre cele 
mai puternice secții de box din țară; 
numărul arbitrilor-judecători este mult 
prea mic față de necesități. Această si
tuație se datorește lipsei de preocupa
re a colegilor din cadrul comisiilor 
respective pentru organizarea cursuri
lor de formare a arbitrilor-judecători.

b) Slaba activitate a comisiilor de 
box din regiunile Hunedoara, Bacău și 
Suceava în direcția dezvoltării boxului 
în aceste regiuni. De altfel, această lip
să s-a manifestat și prin faptul că re
prezentanții regiunilor respective au 
lipsit de la consfătuire.

c) Comportarea nesatisfăcătoare a 
unor arbitri Ia meciurile la care au 
fost programați in cursul acestui an.

Au fost prezentate apoi cîteva inte
resante referate : „Criteriile de acor
darea punctelor și uniformizarea siste
mului de punctaj* (C. Chiria c), „Reguli 
de luptă și sistemul de arbitraj* (M. 
Stănescu), „Modificări și completări a- 
duse în regulamentul A.I.B.A. și sis
temul de uniformizare a tragerii la 
sorți" (P. Epureanu).

După discuțiile pe marginea acestoi 
referate, participanții la consfătuire au 
luat parte, în sala I.C.F., la un ciclu de 
lecții practice, în cadrul cărora s-a in
sistat asupra situațiilor privind lupts 
.,corp la corp", K. D.-ul (număratul) 
în reprizele I și II, neregularitățile co
mise de boxeri etc.

Discuțiile rodnice purtate de arbitrii 
participant la consfătuire pe marginea 
acestor referate, precum și lecțiile prac
tice au constituit un prețios schimb d< 
experiență între arbitri ceea ce, spe
răm. că va duce la îmbu”" “<’rea sub
stanțială a calității arbitraj el o

P. EP,



Re<rospecțiuni asupra campionatului categoriei A

)inamo Bacău—echipă de contraatac
INTRE VORBE Șl FAPTE

linei victorii, trei meciuri egale șl 
infringed; 18 goluri marcate și 
primite; 5 puncte realizate pe 

:n propriu (din 5 partide) și — 
t interesant de reținut — 8 puncte 
inute în 6 jocuri disputate in 
■lasare; un meritat loc 3 în cla- 
lentul turului; calificarea in sfec
le de finală ale Cupei R.P.R. ; 

i o eliminare din joc... iată pe 
rt bilanțul echipei Dinamo Bacău, 

încheierea sezonului oficial de 
in nă.
Jn bilanț care reflectă preocupa- 
pentiiu îmbunătățirea permanentă 

jocului și a comportării sportivilor 
amoviști. Față de anul trecut, e- 
ia din Bacău a făcut un salt ca- 
tiv. Acest salt a fost evident in 
na parte a campionatului, în care 
amoviștii — în general jucători 
j nume cu rezonanță, dar care
i pregătire s-au ridicat, devenind
ii pentru loturi reprezentative (Țir- 
nicu, Ujvari, Ciripoi, Vătafii etc.)
și-au atras aprecieri elogioase 
i’ calitatea jocului, prin omoge- 
ite (ca vîrstâ, dezvoltare fizică și 
gătire), prin buna organizare și 
lizare a jocului bazat pe contrii- 
c, care le-a adus succesul în midie 
tide. Din astfel de acțiuni Dinamo 
:ău a marcat al doilea gol în rnc- 

cu Steagul roșu, toate trei puncte 
:el cu Petrolul la Ploești, cele două 
uri ale victoriei asupra dinamo- 
ilor bucureșteni (unul din ele din 
ni acordat la un contraatac), golul 
partida cu Știința la Cluj, golul al 

ca (al victoriei) în întîlnirea cu 
ierul la Lupeni.
iar, la Dinamo Bacău, aceasta a 
stituit obiectivul principal al 
icii de instruire ? Răspunsul la 
astă întrebare-l-am primit în cursul 

convorbiri cu antrenorul O. 
«că, aflat în al doilea an de ac
ta te la Bacău :
- Desigur că nu. Scopul fina! este 
1: să jucăm cit mai bine și mai 
nos, să realizăm un adevărat joc 
isiv. Jocul de contraatac este nu-

o treaptă intermediară.
- Era necesară această tranziție ?
- Da. Analizând valoarea actuală 
ucăiocilor noștri mi-am dat seama 
echipa încă nu ponte practica un 
de finețe, mai ales în faza de fi-

1PA SO DECEMBRIE" LA REȘIȚA

F.Ș1ȚA  21 (prin telefon). Duminică 
luat sfîrșit meciurile din cadrul 
pei 30 Decembrie". la care au par
iat 9 echipe: C.S.AI. (din cat. B), 
'ipia, Muncitorul, Metalul și C.S. 'l. 
nori) din Reșița, Metalul Bocșa 
lină. Minerul Anina, Izvorul Bocșa 
dană și Minerul Ocna de Fier. 
iul decisiv s-a disputat în ultima 
ă între C.S.M. Reșița, care avea 
ouncte, și Metalul Bocșa Romîhă, 

avea 11 puncte. Deși partida a 
toc la Reșița, totuși victoria a re- 

t — la scorul de 4—2 (2—1) —
pei .Metalul, care a cucerit astfel 
iul loc. Alte rezultate de duminică: 
?ru/ Ocna dc l-ier — Metalul Rs- 
3—5 (3—3) și C.S.M. Reșița (țu- 
') — Izvorul Bocșa Montană 3—0 
'>)■
rinpetiția s-a bucurat dc mult suc- 
Echipele au folosit prilejul pentru 

cerca o serie dc elemente tinere în 
rea sezonului de primăvară. Ast- 
Metalul Bocșa Romînă a întrebuin- 
cu succes 4 juniori, iar Izvorul 
>a Aîontană 7 juniori.

(ill. DOBRESCU, corespondent

U.T.A. A JUCAT LA !N£U

ȚAD 21 (prin telefon). — Echipa 
alegorie A, U.T.A. a jucat duiiii- 
la Ineu, cir formația locală Pro- 

ul, care activează in campionatul 
.mii Oradea. Arădenii au desfășu- 
jn joc frumos, epre a plăcut spec- 
ilor localnici și au cîștigat cu 
.ii dc 8—0 (4—0). U.T.A. a aliniat 
ația: Necula — Miculan, Băcuț 
•>if>hete — Tusz, Neanițu — Pircă- 
Petescu, Țirlea, Fiorul, Pop (Ma
il.
cătorii textiliști au intrat într-un 
1 concediu după acest meci, ur- 
I sa reia pregătirile la 5 ianuarie. 

nalizare, ca formația C.C.A., de pildă. 
Dar, caracteristicile jucătorilor, calită
țile acestora mi-au permis să le im
prim — ca fiind mai potrivit, după 
părerea mea — un joc de contraatac, 
bazat pe viteză, forță și explos ivita te, 
prin pase cit mai puține, fără a urina 
drumul obligatoriu, drumul obișnuit 
in cadrul sistemului W.M. (prin așa 
zisul „careu magic"). In acest scop 
am îndrumat jucătorii, făcînd dese 
exersări, spre construirea acțiunilor 
din propriul teren prin pase directe

O. ȚÎRCOVNICU
și cit mai lungi, întotdeauna cu altă 
direcție, in diagonală pe cit cu putință 
— pentru că dezorganizarea apărării 
adverse se realizează mai ușor prin de
plasarea jocului de pe o parte pe alta. 
In imediata apropiere a porții extre
mele folosesc mult centrările pe par
tea opusă, care surprinde deseori apă
rarea.

— Pentru aceasta ați luat, desigur, 
măsuri practice...

— Bineînțeles. Pe de o parte o 
pregătire teoretică, pe de alta una 
practică. în lecțiile de antrenament 
am inclus multe și variate exerciții 
necesare perfecționării degajărilor fun
dașilor, paselor și lansărilor în dia
gonală ale mijlocașilor și înaintașilor, 
dezvoltării vitezei, forței, intr-un cu- 
vînt tuturor elementelor necesare prac
ticării unui astfel de joc. Și cred că 
am realizat ceva în această privință...

Trebuie să adaug că in ce privește 
pregătirea jocului de contraatac si de 
omogenizare a echipei de mare ajutor 
m:-au fost:

1. COLABORAREA CU MEDICUL. 
Controlul medical lunar riguros (clu
bul are un cabinet medical) și avi
zele medicului mi-au folosit foarte 
mult in alcătuirea programului de an
trenament al unor jucători (Ujvari 
Flurea, Tircovnicu etc.).

2. CONTINUAREA ACTIVITĂȚII 
IN TIMPUL VERII. După părerea mea, 
curba efortului nu trebuie scăzută va
ra după terminarea campionatului, ci 
menținută și . chiar ridicată, prin al- 
cătu rea unui program de jocuri făiă 
caracter de competiție, încluzînd par
tide internaționale. Eu am făcut acea
stă experiență și rezultatele au fost 
bune. Echipa nu numai că nu a obo
sit, dar spre sfîrșitul sezonului a fost 
capabilă să forțeze jocul in repriza a 
doua, fără să resimtă efortul, fapt ve
rificat de medic.

Și, bineînțeles, m-au ajutat și con
ducerea secției) a clubului (prin mă
suri eficace, mai ales de ordin edu
cativ, mulțumită cărora unii jucători ca 
Florea sau Țîrcovnicu s-au îndreptat) 
și organele locale. Nu pot uita nici 
ajutorul dat de jucători. Ei dovedesc 
conștiinciozitate în pregătire. Pe de 
altă parte au preocupări culturale ca

Duminică 27 decembrie se desfă
șoară concursul Pronosport nr. 52 (ul
timul concurs din anul 1959). Acest 
concurs cuprinde 12 meciuri de fot
bal (6 din campionatul italian și 6 
din campionatul francez). Așa cum s-a 
putut vedea din rezultatele concursu
lui special Pronosport din 22 decem
brie, concursurile din sezonul de iar
nă sînt deosebit de interesante fiindcă 
meciurile programate se soldează cu 
multe surprize. Astfel, deși la con
cursul special au fost două meciuri 
anulate, la triere s-a constatat că doar 
1 buletin a întrunit 12 rezultate. Re- 
zultate'e meciului internațional de 
handbal R.P.R. — R. Cehoslovacă 
precum și ale meciurilor de fotbal 
R.F. Germană—R.P.F. Iugoslavia, N-a- 
poli-Bari și Lyon-Toulouse au consti
tuit surprize care au triat o mare parte 
din buletinele depuse la acest con
curs. Cei care nu au fost premiați cu 
bani mai au însă șansa să fie pre
miați Ia tragerea suplimentară pentru 
obiecte care va avea loc duminică 27 
decembrie în București. 

vizionarea de spectacole (teatru si 
cinema), formarea de biblioteci perso
nale (Cincu, FI. Anghel, Ciripoi, Pu
blik, Vătafu) etc. Deosebit de rodnice 
au fost cele două întîlniri ale jucăto
rilor cu membrii susținători ai clu
bului. In urma acestor întîlniri s-a 
îmbunătățit disciplina și pe teren și în 
tribune, la jocurile disputate la Bacău. 
Am făcut însă puțin în ce privește 
organizarea de vizite în fabricile si 
uzinele din oraș și regiune, pentru ca 
jucătorii să cunoască mai bine efortul 

.4. PUBLIK
și realizările muncitorilor în opera de 
construire a socialismului, și —ur- 
mînd pilda lor vie — să desfășoare 
și ei pe terenurile de sport și Ia lo
curile lor de muncă o activitate demnă 
de un sportiv de tip nou.

— Pentru că l-ați atins, să trecem 
la capitolul lipsurilor...

— Este foarte adevărat: echipa 
manifestă lipsuri. Treaba nu-i încă 
terminată. Mi-am notat multe lipsuri,

Goluri marcate: 18 (medie: 1,83)
Golgeteri : 'fircovnicu si Publik (este 

4), Dragai (3), Asan, Filip ;i Ujvari 
(cile î) jr Petrescu (Progresul). Un 11 rn 
transformat (Ujvari) și unul ratat (Ra
dulescu).

Locuri ocupate In clasament (in ordinea 
etapelor) : 4-9, 5-7, 3-4, l-l. 1, 3, 4, 4, 
4, 5, 3.

Efectiv folosit : Faur, Giosanu (II 
jocuri), Vătafu, Publik (10), Cirnaril. 
Ujvari. jircavnicu, Ciripoi (9), Rădulescu, 
Filip (7), Asurr, Cincu, Fl. Anghel. 1. 
Lazăr, tlragoi (5), Florea (3), Cram (I).

dintre care mai importante cred că 
sînt următoarele : a) trecerile din apă
rare în atac sînt frînate încă de unii 
jucători (Țîrcovnicu, Asan, de pildă) 
care stau cu spatele spre minge si nu 
pot juca direct, ci numai oprind bato
nul, deci pierzînd timp; b) degajările 
fundașilor nu au prjeizia necesară si 
im sînt directe (toți degajează oprind 
în prealabil mingea) ; c) mijlocașii si 
înaintașii folosesc încă pase „moi" și 
nu pase-șutate ; d) ritmul in contra
atac se menține la un nivel scăzut; e) 
jocul cu capul este insuficient; f) exis
tă o oarecare lipsă de promptitudine 
în sancționarea unor abateri de la 
disciplină. Toate acestea, ca și altele, 
sînt notate ca puncte principale de 
realizat în cursul pregătirii pentru se
zonul viitor. Nu trebuie să ne dezamă
gim susținătorii.

Intr-adevăr, iubitorii de sport din 
Bacău așteaptă pe lîngă confirmare, 
o comportare și mai bună din partea 
echipei lor.

P. GAȚU

Revenind la concursul nr. 52 soco
tim interesant să arătăm că și acest 
concurs poate aduce premii frumoase 
deoarece cuprinde o serie de meciuri 
echilibrate dintre care amintim: La
zio—Milan, Spăl—Fiorentina, Udi- 
nese—Bologna, Bordeaux — Lyon, St. 
Etienne — Lens ș.a. Firește, de la 
acest concurs nit trebuie sâ lipsească 
nici unul din iubitorii concursurilor de 
pronosticuri sportive. Poate tocmai 
ultimul concurs al anului le va aduce 
premiul cel mare. In plus, socotim 
necesar să amintim că la fiecare con
curs se atribuie suplimentar — din 
fond special — premii in obiecte pentru 
„0“ rezultate.

*

Mîine miercuri 23 decembr e vor ă- 
vea Ioc în București, în sa-ia -din str.

La 2 iunie 1959 ziarul nostru re
producea următoarele rînduri scrise de 
fotbalistul GAVRIL SERFOZO in
tr-un memoriu adresat federației:

„Recunosc că am avut o atitudine 
nesănătoasă din cauza influenței edu
cației mic burgheze pe care am moș
tenit-o. Sancțiunea a fost pentru mine 
un ajutor care mi-a arătat drumul 
adevărat pe care trebuie să-l urmeze 
fiecare sportiv din Republica Populară 
Romînă. Mi-am dat seama că fiecare 
sportiv trebuie să fie un cetățean cins
tit, să muncească cinstit, să apere 
cu dragoste culorile Republicii. M-am 
încadrat în muncă în mod efectiv si 
acum lucrez la secția C.F.U. unde 
caut să-mi fac datoria în mod con
știincios pentru a putea fi cit mai fo
lositor țării mele".

Ce-1 îndemnase pe Serfozo să-și 
facă atunci autocritica ? Faptele se 
cunosc. Fotbalist fruntaș, Serfozo sc 
făcuse vinovat de abateri grave, co
misese acte incompatibile cu morala 
sportivului de tip nou. Motiv pentru 
care a fost sancționat cu excluderea 
din activitatea sportiva. Lucrurile se 
puteau încheia aici. Dar, în, orîndni- 
rea noastră, se acordă o grijă perma
nentă față de cei care an greșit, fie
căruia oferindii-i-se posibilitatea să 
se îndrepte, să-și recâștige încrederea 
pierdută. Pentru aceasta cel ce a gre
șit trebuie să muncească, să fie con
știent de abaterile săvârșite. să nu 
Ie mai repete.

O asemenea posibilitate i s-a oferit 
și lui Gavril Serfozo. La cererea sa cl 
a fost încadrat în muncă, în marele 
centru industrial de la Reșița, acolo 
unde bravii muncitori dau patriei oțel 
și fontă. Avea ce să învețe de la a- 
cești oameni Serfozo I

★

A trecut o jumătate de an. Am vrui 
să vedem în ce măsura și-a respectat 
Serfozo angajamentul luat, cum mun
cește, cum trăiește, care este aportul 
lui în echipa de fotbal, acolo la Re
șița. Am călătorit spre „cetatea fontei 
și a oțelului", dar lucrurile aflate des
pre comportarea lui Serfozo ne-au 
mîhnit. Cuvintele solemne scrise cu 
o jumătate de an în urniă au ră
mas, cum se spune, pe hârtie. Serfozo 
n-a lichidat și nici măcar n-a încercat 
să lichideze vechile sale năravuri. Deși 
colectivul în mijlocul căruia a trăit a 
făcut tot ce i-a stat in puteri ea să-l 
a iute.

Serfozo a fost primit la Reșița cu 
multă prietenie. A fost înconjurat de 
dragoste, atenție și înțelegere. I s-a 
repartizat o locuință în noul și fru
mosul cartier de blocuri muncitorești 
Lunca Pontostului. Munca era pasio
nantă. Avea salariu bun. I s-a făcut 
loc în echipa de fotbal G.S.M. Re
șița din categoria li Ce-ar fi doni 
mai mult ?

Cum a răs-puns însă el la toate 
acestea. După primul succes al echipei 
C.S.M. (6,-1 cu Dinamo București, cat. 
B.), Serfozo a început să ocolea
scă locul. de muncă. Pasă-ini-te „da
toria" sa la Reșița era doar să... di
rijeze atacul echipei de fotbal. El, 
Serfozo, se consideră „creatorul" nr. 
1 ,,creierul" formației. A devenit o 
obișnuință ca in orele când ceilalți 
componenți ai echipei munceau cu 
vrednicie în producție, Serfozo să... co
linde bufetele și restaurantele. Nu o 
dată a fost văzut beat. La antrena
mente venea... după toane. Se pre
gătea mai puțin decît ceilalți, era le
neș și nepăsător. Aceasta a dus fi; 
rește la căderea vertiginoasă a forme: 
sale sportive, motiv pentru care a și 
fost scos din echipă în ultimele etape 
ale turului.

Mai mult decît atît, Serfozo a des
fășurat o activitate desțrtietivă în ca
drul secției de fotbal a clubului. A 
provocat neînțelegeri între cei doi an
trenori, Zilahi și Dincă Sehileru, a

Doamnei nr. 2, cu începere de la ora 
17,30, următoarele trageri:

— Tragerea din urnă a premiilor 
în obiecte pentru „0“ rezultate de la 
concursul Pronosport nr. 50.

— Tragerea pentru desemnarea câș
tigătorilor concursului organizat de 
I.S. L-oto-Pronosport prin ziarul „In
formația Bucureștiului", cu prilejul 
concursului special Pronoexpres din 9 
decembrie.

— Tragerea concursului Pronoex
pres, nr. 51.

După trageri va urma un film ar
tistic.

★
In urma trierii buletinelor depuse 

la concursul special Pronosport din 
20 decembrie a.c. au fost stabilite ur
mătoarele rezultate provizorii :

1 variantă cu 12 rezu'fate
66 variante cu 11 rezultate

1212 variante cu 10 rezultate

Rubrică redactată de l. S. Loto- 
Pronosport. 

făcut zîzanie între jucători. Faptul â 
avut desigur repercusiuni asupra în
tregului colectiv.

Intr-una din zile Serfozo s-a pre
zentat la conducerea clubului și a 
spus că e hotărît să plece din Re
șița.

„Sînt bătrîn — zicea el — nu mai 
pot să joc. Mă duc în altă parte. O 
să mă fac antrenor".

„Nu ești bătrîn la 32 de ani, tova
rășe Serfozo — i s-a răspuns. Poți să 
mai joci și încă foarte bine. Cu con
diția însă să te pregătești, să duci o 
viață sportivă, să lași băutura și să-ți 
vezi de muncă. Și apoi ai putea de
veni antrenor chiar la noi..."

Dar nici aceste cuvinte tovărășești, 
încurajatoare, nu i-au mers la inimă. 
In noaptea de 23 noiembrie Serfozo 
„a dispărut" din Reșița ,plecînd pe 
furiș, să nu privească în ochi pe acești 
oameni care l-au primit și l-au tratat 
cu o grijă părintească. Locuința că
pătată de la Combinat a fost lăsată 
în mixi ilegal unei femei care nu avea 
nimic comun cu uzina.

■ Am cerut părerea cîtorva tovarăși 
de la Combinatul Metalurgic Reșița în 
legătură cu comportarea lui Gavril 
Serfozo. Iată ce ne-a spus ING. ILIE 
NISIPEANU — prim locțiitor al direc
torului general, vicepreședintele , Clu
bului Sportiv Muncitoresc Reșița :

„Tovarășul Serldzo a avut toate 
condițile să muncească, să facă sport, 
să ducă o viață sănătoasă, să se 
îndrepte. S-a bucurat de mult spri
jin și nu i-a lipsit nimic. Primele 
două săptămîni s-a ținut de treabă. 
Apoi ne-a făcut numai necazuri. La an
trenamente invoca felurite motive ca 
să nu lucreze : ba că-l doare umărul, 
ba piciorul. A fost ajutat în nenumă
rate rinduri. Totdeauna a promis, și-a 
luat angajamente, dar nu le-a respec
tat. Acesta a fost Gavril Serfozo-."

MATEI STUBNEA — prim maistru 
la oțelărie ne-a declarat:

„Ojelarii noștri s-au bucurat mult 
că le-a venit un jucător bun. Dar 
foarte curînd au fost dezamăgiți de 
comportarea lui Serfozo. El n-a vrut 
să primească ajutorul care i-a fost 
acordat in permanență".

★

Nu știm ce am mai putea adăuga. 
La 32 de ani Serfozo este un om 
matur. Ce vrea să facă? Unde o să 
ajungă ? Ce ajutor mai mult decît î 
s-a dat, ar dori să primească ? De 
cîte ori crede Serfozo că poate să-și 
facă „autocritică", să-și ia angajamen
te pe care să le calce în picioare și 
pînă unde poate merge răbdarea și 
înțelegerea celor care depun mari e-, 
forturi ca să-l vadă un oin cinstit, 
demn, harnic și, folositor?

Iată atîtea întrebări pe care Ser-; 
fbzo ar trebui să și le pună singur.

TEODOR VALERI U

AZI

In Capitală

HANDBAL. — Sala Floreasca, ora 
18.15: Dinamo—Politehnica (m); ora 
19.30: București—Praga (f).

In țară

ȘAH. — Ploești, . Casa Ofițerilor, 
ora 17 : a treia partidă V. Ciocîttea— 
Gh. Mititeii! din cadrul barajului penJ 
tru titlul de campion R.P.R.

MÎINE ;

In țară

ȘAH. — Ploești, Casa Ofițerilor, 
ora 17 : â patra partidă V. Cidcîltea-S 
Gh. Mititelu, din cadrul barajului.



Rezultatele competiției „Cupa 30 Decembrie11
întrecerea de tenis de masă dotată 

cu „Cupa 30 Decembrie", desfășurată 
sîmbătă și duminică în Capitală, s-a 
bucurat de un succes deosebit. Au 
luat parte peste o sută cincizeci de 
concurenți reprezen'tînd majoritatea a- 
sociațiilor și cluburilor bucureștene. In 
general; jocurile au fost de un nivel 
tehnic satisfăcător. La fete, pe locul 
întîi s-a clasat campioana republicană 
Ella Constantinescu, care s-a dovedit 
foarte sigură în apărare. La băieți, 
victoria a revenit lui Otto Bottner, 
bine inspirat în acțiuni, dar nu și su
ficient de constant.

Iată rezultatele tehnice mai impor
tante :

SIMPLU FEMEI — semifinale: 
Ella Constantinescu — Catrinel Folea

Wihiii roimni n avui «portari inoritnrii, 
dar puteau realiza mai mult

Turneul întreprins recent de un lot 
de jucătoare și jucători romîni de tenis 
de masă în Suedia ne-a adus satisfac
ția unor comportări — în general — 
meritorii. Cucerirea pentru a doua oară 
consecutiv a titlului de campioni in
ternaționali ai Scandinaviei de către 
perechea Maria Alexandru—Gheorghe 
Cobîrzan a constituit un succes deose
bit.

Intr-o convorbire avută cu conducă
torul delegației, tov. Marin Stanciu, 
președinte'e federației de specialitate și 
cu antrenorul care a însoțit pe sportivii 
noștri, fov. Stan Ilie, am aflat o serie 
de ludruri interesante în legătură cu 
evoluția sportivilor noștri în Suedia.

— „Călătoria noastră în Suedia a 
fost foarte obositoare — a început iov. 
Marin Stanciu. Plecați miercuri 2 de
cembrie din București, am ajuns la Bo
ras — din cauza timnuliii nefavorabil

~ abia sîmbătă la prînz în joc de 
miercuri seara. Pînă la Berlin am că
lătorit cu avionul, de aci la Copenhaga 
am mers cu trenul, din capitala Dane
marcei ne-am continuat călătoria cu 
vaporul pîriă la Malmo și apoi din 
nou cu trenul pînă la Boras, unde am 
sosit chiar în ziua începerii competiției. 
După concurs, miercuri 9 decembrie 
am părăsit Borasul, plecînd cu trenul 
și apoi cu un autobuz la Huskvarna, o 
localitate aflată pe malul lacului Vat
ter. De aici, cale de cîteva sute de ki
lometri, am călătorit cu trenul pînă 
la Gdteborg.

Fără îndoială, a fost o călătorie 
foarte interesantă, dar și foarte obosi
toare pentru că a solicitat mari efor
turi sportivilor noștri, dintre care multi 

2—0, Geta Pitică — Mariana Jandres- 
cu 2—0; finala: Ella Constantinescu 
— Geta Pitică 2—1 (—16, 9, 18). 
Geta Pitică a început bine meciul și 
deși a utilizat o paletă nouă ea a 
arătat că se acomodează destul de 
bine și de repede. Pe parcurs însă, Pi
tică a manifestat unele scăderi inexpli
cabile, dar caracteristice acestei jucă
toare, picrzînd în cele din urmă la li
mită.

SIMPLU BARBAȚI: sferturi de fi
nală: Ionescu Soare — Vrînceanu 
2—0, Ella Constantinescu — Pîrvu 
2—0, Naumescu — Sîndeanu 2—1, 
Bottner — Angelica Rozeanu 2—0; 
semifinale: Bottner — Naumescu 2—0, 
Ella Constantinescu — Ionescu Soare 
2—1; finala: Bottner — Ella Constan
tinescu 2—0 (19, 20).

\ _______________________

In întrecerile din Suedia

sînt tineri. Cu toate acestea, ei au avut 
o comportare bună, remareîndu-se mai 
ales Maria Alexandru, Gheorghe Co
bîrzan, Radu Negulescu — care a dat 
o ripostă dîrză lui Bercztk — și Adal
bert Rethi, în proba de juniori pe care 
a și cîștigat-o. Maria Alexandru putea 
s-o învingă pe campioana europeană 
Eva Koczian, dacă era mai calmă și 
punea în aplicare sfaturile antrenoru
lui.

In ceea ce-i privește pe organizatori, 
aceștia au asigurat în general condiții 
satisfăcătoare de desfășurare a jocu
rilor. In încheiere — a spus tov. M. 
Stanciu — vreau să adaug că Maria 
Alexandru, Geta Pitică, Negulescu, Co
bîrzan și Rethi, prin comporta
rea avută au făcut o bună propagandă 
sportului din țara noastră".

— „întrecerile la care am luat parte 
ne-a declarat antrenorul Stan IFe ■>— 
nu s-au ridicat la un nivel tehnic prea 
înalt. Au fost însă cîteva întâlniri 
care au satisfăcut mai ales datorită 
aportului adus de sportivii chinezi, de 
cehoslovacul Stipek și într-o anumită 
măsură de jucătorii noștri. In general 
însă s-a atacat puțin. Deși au obținut 
unele succese, suedezii Larsson și 
Mellstrîim nu s-au prezentat la ade
vărata lor valoare. Sub posibilități a 
jucat și Adalbert Rethi în întâlnirea 
cu Suedia, unde a acționat cu teamă. 
Cu un plus de energie și dîrzenie 
fetele noastre puteau realiza și ele mai 
mult. De pildă, la situația de 2—1 la 
seturi, Maria Alexandru a avut la un 
moment dat avantaj (17—14) în me
ciul de simplu cu Eva Koczian și mat 
erau cinci minute de joc. In loc să ac
ționeze cu atenție și cu maximum de 
concentrare, Maria Alexandru s-a gră
bit să atace în situații nefavorabile și 
a pierdut un meci pe care — așa cum 
s-a desfășurat — trebuia să-l cîștige. 
Noi am învățat din această deplasare 
o serie de lucruri utile și sperăm că 
jucătoarele și jucătorii noștri — cu 
experiența acumulată cu prilejul turne
ului în Suedia vor reuși în viitor per
formante și mai valoroase".

G.

Cîteva comentarii despre jocurile 
din campionatul masculin

Popovici, unul din jucătorii de bază ai echipei Știința Timișoara. Ială-l, in 
fotografie, impiedicindu-l pe Cojocarii să arunce la coș. Fază din meciul Știința 

Timișoara — Metalul M.l G.
Foto: T. Roibu

Turul campionatului republican mas
culin de baschet, încheiat duminică, a 
prilejuit una din cele mai interesante 
întreceri desfășurate în ultimii ani. 
încă din prima etapă s-a văzut că în
tre majoritatea formațiilor participante 
există un echilibru de valoare. Pe 
parcursul campionatului acest echili
bru a fost din ce în ce mai evident.

De altfel, că în nici un Campionat de 
pînă acum, s-au înregistrat 3 meciuri 
egale, iar în 25 de partide diferența 
nu a fost mai mare de 5 puncte. In 
multe partide echipa învingătoare nu a 
putut fi cunoscută decît în ultimele 
secunde și de cîteva ori victoria a fost 
decisă de precizia aruncărilor libere 
executate la încheierea jocului.

S()ectaculozitatea întrecerilor a fost 
un alt capitol care reliefează succesul 
turului campionatului republican. Me
ciurile Știința Cluj—C.C.A., Dinamo 
Tg. Mureș—C.C.A., Știința Cluj—Di
namo Oradea, Dinamo Oradea—C.C.A., 
Rapid București—Dinamo Oradea, Vo
ința Iași—Știința Cluj, Știința Timi
șoara—Voința Iași, Știința București 
—Dinamo Tg. Mureș și multe altele 
au prilejuit dispute pasionante, care 
au entuziasmat publicul și care 
au constituit o frumoasă propagandă 
pentru baschet. In această privință 
trebuie să subliniem străduința jucă

Clasamentele la zi
MASCULIN FEMININ

1. C.C.A. 11 10 0 1 866:67» 31 1. Rapid București 10 9 0 1 519:377 28
2. Dinamo Tg. Mureș 11 7 2 2 766:668 27 2. Știința București 9900 580:344 27
3. Știința București 11 7 1 3 736:658 26 3. Constructorul Buc. 10 8 0 2 485:378 26
4. Dinamo Oradea 11 7 0 4 700:708 25 4. C.S. Tg Mureș 9 7 0 2 459:351 23
5. Știința Timișoara 11 7 0 4 629:613 25 5. Progresul Buc. 10 5 0 5 442:455 20
6. Voința Iași 11 6 0 5 681:722 23 6. C.S. Oradea 10 5 0 5 460:472 20
7. Știința Cluj 11 € 0 5 743:724 23 7. Voința Or. Stalin 10 5 0 5 481:502 20
8. St. roșu Or. Stalin 11 5 1 5 575:635 22 8. I.C.F 10 3 0 7 407:449 16
9. Dinamo București 11 3 0 8 617:657 17 9. Voința Tg. Mureș 10 3 0 7 404:494 16

1®. Rapid București 11 2 1 8 616:675 16 10. Voința București 10 2 1 7 419:510 15
11. Metalul M.I.G. 11 2 0 9 584:667 15 11. Banatul Timișoara 10 2 0 8 338:488 14
12. Progresul Bue. 11 1 1 9 633:741 14 12. Știința Cluj 10 0 1 9 360:534 11

0 veste bună pentru ciclist

Baiolina—produs 
în țara noastu

torilor pentru continua îmbunătățire a 
tehnicii individuale și pentru însușirea 
și aplicarea unei concepții tactice 
moderne, preocuparea antrenorilor pen
tru depistarea și promovarea elemen
telor tinere cu talie înaltă, insistența 
cu care s-a lucrat pentru con
tinua îmbunătățire a procentajelor a- 
runcărilor de la distanță și seu i-dis- 
fanță, element care constituia o mare 
lacună a echipelor noastre fruntașe.

BASCHETBALIȘTtl DE LA C.C.A...

...s-au dovedit și în acest campionat 
cei mai buni, reușind să se claseze pe 
primul loc, la distanță apreciabilă de 
echipa clasată pe locul secund, Mili
tarii au realizat meciuri valoroase, în 
special în ultima parte a turului, ma
nifestând o curbă mereu ascendentă a 
formei sportive. Punctul tare al echipei 
a fost atacul, care a înscris cu 100 de 
puncte mai mult decît formația clasată 
pe locul secund. In schimb apărarea 
s-a dovedit deficitară, în primul rînd 
din cauza insuficientei combativități a 
jucătorilor.

Clasîndu-se pe locul secund, echipa 
Dinamo Tg. Mureș s-a dovedit cea 
mai valoroasă formație din provincie 
și a fost singura care a realizat o 
victorie asupra campionilor țării. Di-

namoviștii mureșeni alcătuies 
formație puternică, în coniponen 
reia intră jucători cu o bună | 
tire tehnică și fizică. Continuîi 
se pregătească cu aceeași serii 
ca pînă acum, insistând asupra 
nării unor deficiențe care mai d 
(căderi în unele perioade ale j< 
multe greșeli personale), dinam 
mureșeni vor reuși să se compc 
mai bine în retur, consolidîndu- 
ctil în clasament.

Știința București; Dinamo O 
Voința Iași și Știința Cluj ai 
printre echipele prezente din | 
moment în lupta pentru locurile 
tașe. Inconstanța în comportare 
împiedicat însă să obțină rezu 
bune pe cure le puteau realiza 
formații, alcătuite din element 
loroase. In general au av 
comportare frumoasă și, inii 
de defecțiunea arătată, ele 
ratat multă preocupare penfrt 
manenta îmbunătățire a v 
lor. O mențiune specială s< 
vine echipei Știința Timișoara 
scăpată în primăvară „ca prin tu 
acului" de retrogradare, a înțcl 
numai muncind cu toată serio; 
poate redeveni formația care se I 
de aprecieri elogioase în anii t 
Studenții timișoreni au izbutit să ; 
iască o formație cu un puternic spi 
lechv. Pentru buna lor comporta 
turul acestui campionat, pentru 
zitatea cu care s-ati pregătit,-

frumoasele rezultate înregistrate - 
torrtă cărora au ocupat locul 5 î 
sament — studenții timișoreni 
toate laudele.

In partea de jos a clasamente 
află echipele bucureștene Diuami 
pid. Metalul M.I.G. și Progre 
căror comportare, a lăsat de dor. 
jial sau total. Dinamo și Rapn 
meritul că au promovat cu curai 
rie de jucători tineri, care au d 
reale perspective și care iii reti 
face ca valoarea acestor forma 
crească. Metalul M.I.G. și Pro; 
deși aii în componență jucăti 
ceriă valoare, s-au comportat ins 
nivelul posibilităților, arătând del 
sfioase în pregătirea telm că ș 
tieă precum și lipsă de combat

D. STANCULEt

SCHI

Centrele de inițiere pe prim plan
_ De curînd a avut loc la Poiana Sta

lin o importantă consfătuire, la care 
au participat antrenorii și instructorii 
centrelor de inițiere organizate de 
F.R.S.B.A. In cadrul acestei consfătuiri 
au fost discutate o serie de importante 
probleme a căror rezolvare va contri
bui la o mai bună desfășurare a acti
vității centrelor de inițiere în schi, con
siderate — pe bună dreptate — ca prin
cipal izvor de cadre pentru schiul de 
pe’iormanță.

,n legătură cu această consfătuire 
ue-am adresat profesorului Virgil Teo- 
tiorescu, președintele colegiului de an
trenori din cadrul F.R.S.B.A., care a 
condus lucrările.

— Care a fost principalul scop 
al acestei consfături ?

— După cum se știe, peste puțină 
vreme se vor deschide porțile celor 20 
de centre de inițiere organizate de 
F.R.S.B.A. Mai pr?cis la 27 decembrie, 
cînd în cele 20 de localități se 
va desfășură festivitatea de inaugurare. 
Consfătuirea de la Poiana Stalin a 
fost organizată de F.R.S.B.A. pentru a
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asigură o bună desfășurare ă muncii 
de instruire, pentru a pune la punct o 
serie de probleme metodice, și tehnice, 
astfel ca instructorii și antrenorii să 
aibă clarificate metodele ce le vor fo
losi.

— Asupra căror probleme s-au 
purtat discuțiile î

— Consfătuirea ă avut ca punct prin
cipal de discuții problemele legate de 
melodica învățării schiului repartizată 
pe cei doi ani de studii. Anul I, la 
care iau parte cei ce învață să schieze, 
cuprinde pregătirea generală .necesară 
însușirii bazelor tehnice ale schiului, 
fără diferențiere pe prolte ; anul al 
Il-lea cuprinde specializarea pe probe. 
La cursurile anului al Il-lea iau par
te numai cei care și-au însușit bazele 
generale a'e tehnicii schiului în cadrul 
primului an. In felul acesta se asigură 
o pregătire de perspectivă, cu o temei
nică bază tehnică. Discutarea particu
larităților metodicii de învățare a schi
ului de către copii a ocupat o bună 
parte din tim|HiI consfătuirii.

— Cum au decurs lecțiile ?
— Programul consfătuirii a fost îm

părțit în două : lecții teoretice și lecții 

practice. După dezbaterile asupra lec
țiilor teoretice, axate pe probleme me
todice, au urmat lecțiile practice la reu
șita cărora au adus o prețioasă con
tribuție — prin exemplificări — com. 
ponenții lotului republicau. In privin
ța procedeelor tehnice ne-am orientat 
după discuțiile purtate la congresul de 
la Zakopane, precum și după materia
le editate în ultimii ani. Cel mai im
portant lucru hotărît la consfătuirea de 
ia Poiana Stalin a fost continuarea 
măsurilor luate anul trecut, cînd s-a 
indicat ca participanții la centre să în
vețe de la început elementele cete mai 
evoluate în tehnică : ocolirile cu schiu- 
rile paralele. Bineînțeles, cind se ivesc 
copii care își însușesc mai greu elemen
tele de tehnică, instructorul sau antre
norul este obligat să-i învețe ocolirile 
prin frînare (cu plug), dar mimai ca 
mijloc de învățare, de tranziție și nu 
ca un scop în sine.

— Ce alte probleme s-au mai 
discutat ?

Un accent deosebit a fost pus pe 
rolul educativ pe care trebuie să-i aibă 
instructorul și antrenorul. S-a arătat 
că instructorul și antrenorul de pe 

lingă un centru nu ati ca obligație nu
mai învățarea schiului, ci și educarea 
copiilor. Instructorii și antrenorii paf. 
ficipanți la consfătuire s-au angajat să 
țină o permanentă legătură cu familia, 
cu școala, eu medicul, astfel ea activi
tatea de învățare a schiului să nu stân
jenească procesul general de creștere și 
educare a copilului, ci să-l ajute.

Mai trebuie să amintesc faptul că in
structorii și antrenorii au promis ca i- 
mediat după înapoierea lor în localită
țile cu centre de inițiere să ia legă
tură cu forurile competente și să asi
gure din vreme toate condițiile organi
zatorice și administrative.

★
După cum se vede, preocuparea 

F.R.S.B.A. pentru asigurarea succesului 
centrelor de schi se manifestă și pe a- 
ceastă cale, a îmbunătățirii muncii de 
instruire. Sîntem convinși că datorită 
măsurilor luate, în cele 20 de centre 
se va desfășura o activitate și mai 
susținută decît în sezonul trecut, cînd 
au învățat să schieze peste 2.000 de 
copii și tineri.

D. S.

In ultimii ani sportivii patriei 
tre au aflat cu nespusă bucurie 
mai multe materiale sportive car 
veneau din import vor fi fabric 
țară. Numeroși tehnicieni s-au < 
studiului realizării de materiale 
five. Rodul muncii lor a însem 
o contribuție la obținerea valori 
performanțe de sportivii romîni 
trecerile internaționale.

Zilele trecute am aflat o vest
ii va bucura fără îndoială pe c 
noștri: baiolina (soluție de lipit I 
pe geanta roții) — importată p 
cum din Italia și Franța — se v 
duce în țara noastră. Un cofecti 
tehnicieni de la fabrica „Nivea" < 
rașul Stalin, alcătuit din C. C 
Traian Busuioc și W. Siemens 
realizat baiolina romînească „C 
FIX". La realizarea ei și-a adu: 
tribuția, în calitate de consultau 
trenorul de ciclism al clubului .■ 
Olimpia Orașut Stalin. Martie 
nescu.

Noul produs romînesc a fost i 
mentat și a dat rezultate exceler 
este net superior baiolinei franc 
are calități superioare baiolinei 
ne, în ceea ce privește rezisten 
umiditate.
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întrecere pe care n-o vom uita ușor
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Moscova„Dinamo"
le... Foarte bine... Excepțional...
estea sînt notațiile pe care le-am făcut la întrecerile de gimnastică 
rate simbătă și duminică în sala Floreasca. Și cum să nu acorzi „bine", 
tilor noștri, care au constituit o frumoasă surpriză prin evoluția lor, 
bine" oaspeților dragi din Marea Chină Populară, care ne-au încîntat 

importarea dovedită și „excepțional" Elenei Leuștean, pentru modul 
onant în care a încheiat concursul aducîndu-ne, totodată, și cea mai 
•oiă:9j85. k ( \ . «V. rvVltî 3
tiviiatea la gimnastică în acest an s-a încheiat într-un cadru entuziast, 
itrecere frumoasă, oferindu-ne prilejul de a constata lucruri foarte îm- 
oare care ne fac să privim cu optimism evoluția fruntașilor gimnasticii 
în anul viitor. •

ratele, sărituri, inele,. bară), Gh. Stăn- 
ciu și Ion Zamfir, din echipa noastră și 
Bao Nai-tzen (cîștigătorul „solului", 
împreună cu Iui Le-fen și Gh. Tohă- 
neanu) și Iui Le-fen, care s-a clasat 
pe primul loc la cal cu minere (9,70!)

3AIEȚI O VICTORIE PUTIN 
AȘTEPTATA

ectînd ordinea în care au avut 
•ecerile, ne vom ocupa maThiiîi 
nnaști. Și vom începe prin a

noastre, care mai văzuseră la lucru pe 
partenerele lor în anul 1958 la mon
dialele de la Moscova. „Mult au pro
gresat de atunci" este părerea Elenei 
Leuștean și a Soniei Iovan. Intr-adevăr 
gimnastele din China Populară au con
stituit pentru reprezentantele țării noa
stre un adversar foarte dificil. In afară 
de sărituri, dominate net de fetele noa
stre, gimnastele chineze au fost tot 
timpul pe primul plan al întrecerii, 
„secondîndu-le“ îndeaproape pe Sonia 
Iovan și Elena Leuștean. Bîrna ți solul 
sînt aparatele la care au comportările 
cețe mai bune. Dar, față de felul în 
care au concurat putem afirma că nu 
este departe ziua îij care vor da acglași 
randament și la sărituri sau paralele. 
Exercițiile la sol sînt pline de elemente 
de gimnastică acrobatică. Ele execută 
foarte bine „salturi întinse înapoi", 
„salturi grupate" pe care le „tt-mpe 
rează" cu elemente artistice. A impre
sionat îndeosebi exercițiul la sol al 
concurentei Ci lu-fan, însoțit de muzică 
specific chinezească, ca și cele de la 
bîrnă, executate de Se Sti-cin, Ma Ven- 
tzen și Ci Iu-fan, punctate de către 
arbitre cu note foarte mari.

Despre învingătoare am mai vorbit 
și în numărul nostru de ieri. Ele au 
cîștigat datorită valorii lor cunoscute 
(este de altfel și părerea unanimă a 
lotului chinez), datorită unei experien
țe mai mari de concurs. Echipa este 
omogenă și acesta este unul din lucru
rile cele mai îmbucurătoare. Munca pe 
care componentele lotului nostru fe
minin o depun la antrenamente se 
face simțită dînd roadele așteptate.

-fen a obținui la paralele locul II cu 9,50 p. Iată-l in timpul exercițiului 
Foto: I. Mihăică 

și pe locul al doilea la individual corn, 
pus.
„GIMNASTELE CHINEZE AU CONSTI. 

TUIT O FRUMOASA SURPRIZA" 
Cu aceste cuvinte și-au început a- 

precierile toate componentele echipei

:ă puțini au lost cei ce sperau in 
i echipei noastre. Aceasta, pe 
>arte datorită valorii oaspeților, 
de alta, cunoscînd comportarea 
făcătoare a gimnaștilor noștri 
Inirile internaționale anterioare. 
>t, după primul aparat — para- 
■ impresia ne-a și fost confir- 
Sportivii chinezi au cîștigat cu 
ans mai mare de un punct: 
45,05. După „sol", tot gimnaștii 

au condus, dar cu același 
cîștigat la paralele. La sol, 
jilt a fost egal. A treia probă 
iturile — dau învingători pe ro- 
Ei execută mai bine, au mai 
stabilitate la aterizări, au zbo- 
ai înalte. La jumătatea concursu- 
prezentativa R P. Chineze mai 
ea doar cu 0,05 p. Dar, după 
sportivii chinezi stabilesc o nouă 
ță : 184,95—183,60 p. Oaspeții
tias în fruntea clasamentului — 
i o distanță mai tnică (230,45— 
p) și după exercițiile la „cal 
ere”. Din acest moment, victoria 

nu mai părea un lucru atît de 
e realizat. Intr-adevăr, la „bară" 
•ntanții R.P. Romîne au reușit 
lepășească partenerii, să acumu- 
i punctaj mai mare decît al aces- 
1 1,50 p și să aducă echipa noa- 
e primul loc. Rezultat final: 
{omină—R.P. Chineză 277,15— 
Pl
prezentat succint evoluția „scoru- 
tîlnirii dintre gimnaștii romîni și 
, pentru a oferi și celor ce n-au 
t concursul posibilitatea de a cu- 
— măcar așa — felul în care 

Ținut o victorie prețioasă, dar 
tru a dovedi echilibrul dintre a- 
louă formații care ne-au furnizat 
ișit spectacol sportiv. De aceea, 
pare firesc să evidențiem pe în- 
ori, dar să aducem aprecieri 
e și învinșilor. Individual, au 
ai buni : Frederic Orendi, care a 
t locul 1 la patru aparate (pa

184,95—183,60 p. Oaspeții

german,

Berlinului
cros or-

t
>r
r.

Stammer.

țintirea unui sportiv
luptător antifascist

mt, în împrejurimile 
^sfășurat tradiționalul

în amintirea neînfricatului 
antifascist, sportivul Willi 

Peste 400 de atleți și atlete 
D. Germană s-au prezentat

rtul acestei competiții. Pe dis- 
de 2,4 km participant» la alor- 
;-au angajat într-o dispută dîrză 
ită cu surprinzătoarea victorie 
irului sportiv Bert

a întrecut pe ultimii 300 m pe 
mânui european, S. Valentin, 
nd performanța de 6:39,3. Dis- 
de 7,5 km a fost parcursă de 

campion al R.D.G., H. Gro
in excelentul timp de 21:29,6. 

va Ziehe a cîștigat proba de 
i rezervată femeilor cu rezul
te 2;37.6.

ARBITRAJ COMPETENT Și UNITAR
Gîteva cuvinte despre cei ce au con

dus întrecerile. In ambele meciuri, ar
bitrajul a fost corect, competent și u- 
nitar. Aplauzele spectatorilor s-au a- 
dresat deopotrivă concurenților — pen
tru frumosul spectacol oferit și arbi
trilor — ale căror note au coincis de 
nenumărate ori.

ELENA MATEESGU

„DINAMO" este numele uneia dintre 
primele asociații sportive create în 
1923 în U.R.S.S. Și totodată al sta
dionului din Moscova care, nu de mult, 
a împlinit 30 de ani.

„DINAMO este forță și mișcare" — 
spunea Gorki. De cite ori nu ne-am 
convins de aceasta, urmărind pe te
renul stadionului o întrecere sportivă 
plină de dinamism, de forță și mișcare.

La „Dinamo” am fost martorii stră
lucitei victorii pe care frații Serafim și 
Gheorghii Znamenski o repurtau asu
pra recordmanului mondial, finlandezul 
Eino Purie. Pe aceeași pistă a alergat 
cu neasemuită energie vestitul Vladi
mir Kuț.

„Biografia” stadionului păstrează 
numele multor campioni care au evoluat 
în cele aproape 8000 de competiții des
fășurate la Dinamo, în fața a 80 mi
lioane de spectatori. Pe acest stadion 
au fost aplaudați Jules Ladoumegue și 
Emil Zatopek, Henri Cochet și Sigge 
Eriksson, Hialmar Andersen și Janusz 
Sidlo și mulți alții.

Aici, în întrecerea sportivă, s-au 
născut nu numai recorduri. S-a întărit 
prietenia, oamenii s-au cunoscut mai 
bine, au învățat să se prețuiască. Nu 
degeaba Eduard Mc. Harry din dele
gația orașului Coventry (Argl'a) a de
clarat, vizitînd stadionul:

„îmi exprim speranța că întrecerile 
sportive vor fi singurul fel de luptă pe 
care o vom duce in viitor".

„Dinamo” a fost construit într-o 
fostă împrejurime a Moscovei, denumită 
Parcul 
colului

încă 
gîndul 
verzit 
pentru amenajarea unui complex spor
tiv, dar proprietarul terenului, contele 
Odoevski-Maslov s-a împotrivit.

Stadionul a putut fi construit abia 
în anii puterii sovietice, în perioada 
lj)26—1928 (și inaugurat în 1929). Pe 
atunci, singurul mijloc de legătură cu 
stadionul era tramvaiul, care nu putea 
însă să transporte marele număr de 
iubitori ai sportului, dornici să asiste

Petrovsk, înălțat la sfîrsitul se
al XVIII-lea.
dinainte de revoluție s-a născut 
de a se folosi acest teren în- 
aflat în apropierea orașului,

la competiții. De aceea, n.ulți se du
ceau... pe jos la Dinamo. Acum însă 
se poate ajunge aici pe diferite căi. 
Troleibuze, autobuze, două 
metro — trec prin fața 
60.000 de spectatori sînt 
comod în mai puțin de o 
oră.

In 1934 „Dinamo” a 
struit Terenul a fost adîncit cu 3 me
tri. Pista a devenit mai tare și mai 
elastică. Sistemul dc drenaj a fost îm
bunătățit, iar băncile tribunelor, puse 
cap la cap, măsoară acum 30 de kilo
metri.

Numeroasele săli amenajate sub tri
bune pot primi simultan pînă la 2000 
de sportivi. Aici, în aceste săli, și-au 
șlefuit măiestria numeroși campioni ai 
lumii: gimnasta Valentin Muratova; 
halterofilul Aleksei Medvediev, scri- 
merii Aleksandra Zabeltea, Iakov Rîl- 
ski.

„Nu m-am antrenat niciodată în con
diții atit de bune” — declara boxerul 
francez, Marcel; Thill, care fusese aici 
prin anul 1930.

E vestit stadionul pentru pista sa, 
pentru gazonul său, dar și pentru ghea
ța pe care o pregătesc iarna maeștrii 
Grișkin și Kuzncțov. 
parată 
străini.

Este 
pentru 
cesibil 
sportiv se va întinde pe un an întreg 
la „Dinamo”. Marele stadion va fi a- 
coperit. Atunci nu-va exista in lume 
o ar nă mai mare ca aceasta Dimen
siunile sale (26OX1~O m) vor întrece 
Sala Municipalității din Atlantic City, 
sala de expoziție din St. Louis, sta
dionul acoperit din Chicago.

Lucrările de acoperire vor . 
cheiate în 1962. Pentru aceasta, 
a alocat 80.000.000 ruble. Dar și 
cît timp „Dinamo” se mai află

linii de 
stadionului, 
transportați 
jumătate de

tos. recon-

cu o oglindă
Ea a fr -f com- 

dc antrenorii

bun și frumos 
multe sporturi el 
iarna. Curînd

stadionul, dar 
încă nu e ac- 
însâ sezonul

ii te
statul 
acum, 

1 ..sub 
cerul liber”, o instalație de încălzire 
amenajată sub gazon, permite prelun
girea sezonului de fotbal.

E. DMITRIEV

ATLETISM
Atletismul mondial in anul preolinipic 19 (51)

Zoltan Vamoș printre cei 
lumii la 800ai

acest an 
alergăto-

mai de 
m și la

seama alergători
1500 m

Paul Schmidt ocupă în 
primul loc în clasamentul ~ 
rilor pe 800 m (1:48,2 în 1956; 1:48,2 
în 1957; 1:46,8 în 1958 și 1:46,2 în 
1959) cu un rezultat care întrece 
vechiul record german al lui Rudolf 
Harbig. Cercetînd lista performerilor 
mondiali ai acestei probe este inte
resant de remarcat progresul înregis
trat, în ultimii trei ani, de cei mai 
multi dintre alergători.

Marcînd o serioasă revenire în 
forină, atletul maghiar Istvan Rozsa- 
volgy a preluat în acest an „capul 
listei" celor mai buni specialiști ai 
lumii în proba de 1.500 m. Fostub re
cordman al lumii a obținut în 1059 
victorii concludente și un rezultat care 
vorbește de la sine. Evoluția perfor
manțelor sale, 
următoarea:

în ultimii ani, a fost

In clasamentele ambelor probe 
apare la un loc de frunte și numele 
tînărului atlet romîn Zoltan Vamoș. 
Reprezentantul țării noastre a marcat 
în acest sezon un impresionant salt 
valoric, obținînd o serie de rezultate 
dintre cele mai bune și numeroase 
victorii internaționale. In afară de 
cele două succese repurtate cu prilejul 
Jocurilor Balcanice de la București, 
cînd Vamoș a cucerit medaliile de 
aur în probele de semifond (800 m — 
1:48,2 și 1.500 m — 3:44,2), o com
portare remarcabilă a avut și în cadrul 
concursului preolimpic de la Roma, 
cînd a -.ocupat locul doi, după Rozsa- 
volgy (cu 3:45,3) înaintea unor con- 
curenți dinire cei mai de seamă : 
Michel Jazy (Franța), Siegfried Her
mann (R.D.G.), Zbigniew Orywal 
(Polonia), Olavi Salonen (Finlanda), 
Gianfranco Baraldi (Italia) etc.

1958
1959

olimpic :RECORDUL
Courtney (S.U.A.) Melbourne 1956 
1:46.2 ‘ '

1:46,5

1:47,0

1:47,1

1:47,5

1:47,5

1:47,6

1:47.8
1:47,9

1:47,9

1:47,9*

1:48,0

1:48,1

1:48,1

1:48,2

1:48,3

1:48,4

1:48,5

1:48,5

1:48,6

1:47,7 . Th.

Schmidt

I

800 m 1.500 m Performantele sale au crescut astfel:
1953
3954

3:47,4
3:46,6 800 m 1.500 m

1955 1:48,8 3:41,2
1956 1:48,7 3:40,5 1954 1:59,9 —

1957 1:50,2 3:44,4 1955 1:52,2 4:01,4
1958 1:50,2 3:40,0 1956 1:51,3 —
1959 1:48,4 3:38,9 1957 1:49,4 ""

1:48,6

1:48,7

Sprintul final în cursa de 1500 in din concursul preolinipic de la Roma. Se 
văd: Baraldi (50), Jazij (7), Vamoș (70), Hermann (77) și Hozsavdlgij (63)

(1:46,8 — 1:48,2)

(1:49,7 - 1:49,5)
<

(1:50,8 - 1:51,9)

(1:49,1 - 1:50,5)

(1:48,9 - 1:46,0)

(1:47,5 - 1:50,6)

(1:49,7 - 1:49,6)

(1:48.3 - 1:48,1)
(1:49,4 - 1:49,1*)

(1:50,9 - 1:48,4)

(1:47,0 - 1:48,5*)

(1:50,0 - 1:52,8)

(1:47,0 - 1:47,5)

(1:46,9 - 1:48,2) ’

(1:49,8 - 1:49,4)

(1:50,3 - 1:49,0)

(1:50,2 -

( ?

(1:49,3 -

(1:49,5 - _____

(1:51,3 - ? ) Rudolf Klaban (Aus-

(1:49,6 - 1:49,9)

(1:47,7 -

(1:51,4 -

(1:49,2 -

(1:52,7 -

1:48,4)

1:48,6)

Paul
(R.F.G.)

i ștefan Lewan
dowski (Polonia) 

) Peter
(R.F.G.)

i George
(Jamaica) 

Rogers 
(Belgia) 

Christian 
(Elveția) 

i Siegfried 
(R.D.G.) 

i Dan Waern 
I Thomas 

(S.U.A.) 
Michel 

(Franța) 
i Brian Hewson (M. 

Brit.) 
Pierre-Yvon Lenoir 

(Franța) 
Michael Rawson 
(M. Brit.) 

Tadeusz Kazmierski 
(Polonia) 

ZOLTAN VAMOȘ 
(ROMINIA) 

Rolf Meinelt 
(R.D.G.) 

Istvan Rozsavdlgy 
(Ungaria) 
) Jerome Walters 

(S.U.A.) 
Friedrich Stracks 

(R.F.G.) 
Olavi Salonen 
(Finlanda)

Adam

Kerr

Moens

Wăgli

Valentin

(Suedia) 
Murphi

Jazy

tria)
Thomas
(Spania)
Lajos Szcntgali 
(Ungaria)
Peter Parsch 
(Ungaria)

Jacek Jakubowski 
(Polonia)
Manfred Matus-

1:48,9)

1:53,2)

1:50,3)

1:57,3)
chewski (R.D.G.)

Barris

buni

1955 1956 1957 1958 1959

sub 1:46,0 2 0 1 0 0
1:46,1 -1:47.0 1 3 4 7 8
1:47,1 - 1:48.0 7 7 11 9 9
1:48,1 - 1:49,0 9 18 20 7 14

19 2b i>6 23 26
Media rezultatelor celor mai 

10 atleți din :

lume
7*47 22 _
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Sportivii bulgari se pregătesc din
Anul olimpic bate la ușă... Pretu

tindeni în lume pregătirile sînt în 
toi. Ataeștrii sporturilor de iarnă, 
cei care vor deschide marea întrecere, 
își fac de pe acum... bagajele pentru 
lunga călătorie la Squaw Valley — 
în California. Desigur că nici sportivii 
bulg ari nu stau cu mîinile încrucișate.

Recent a avut loc la Sofia o con
ferință de presă a ziariștilor de sport, 
cu prilejul căreia tov. Vasil Popov — 
vicepreședinte al U.C.F.S. — a expus 
un referat despre pregătirile sporti
vilor bulgari în vederea Jocurilor 
Olimpice. Printre altele vorbitorul a 
subliniat marea importanță a acestor 
Jocuri și seriozitatea cu care trebuie 
privită participarea echipei bulgare 
la întrecerea sportivă supremă.

R.P, Bulgaria va fi reprezentată la 
ediția din 1960 a Jocurilor Olimpice 
la 16 discipline. Bineînțeles că toți 
iubitorii de sport din Bulgaria doresc 
ea acestora să li se adauge încă una: 
fotbalul. Dar, la acest capitol, un cu- 
vînt îl au de' spus fotbaliștii romîni».

Ținînd seama de marile progrese 
înregistrate în ultimii ani se poate

«ATLETISMUL DIN R.P.D. COREEANĂ
IN EVIDENT PROGRES

Odată cu campionatul republican, 
desfășurat de curînd la Phenian, s-a 
încheiat activitatea conipetițidnală din 
acest an a atleților din R.P.D. Co
reeană. Peste 400 de atleți și atlete 
și-au disputat titlurile de campioni 
ai țării, reușind, in ciuda condițiilor 
atmosferice neprielnice, să obțină per
formanțe bune. De altfel, în întregul 
sezon, atleții din această țară prietenă 
au evoluat cu mult succes, stabilind 
peste 50 de noi recorduri. 20 de 
atleți și atlete ait îndeplinit in acest 
an normele de maeștri ai sportului.

Din marea masă a sportivilor s-a 
'detașat tinăra atletă Sin Rin Dan, 
în vîrstă de 18 ani, care a stabilit 
de-a lungul anului în curs nu mai 
puțin de H noi recorduri pe distan
țele de 200, 400 și 800 m. Această 
talentată alergătoare s-a impus și în 
numeroase competiții internaționale la 
care a participat (în Bulgaria, Po
lonia, U.R.S.S. etc.) clasîitdu-se de. 
cele mai multe ori pe primele locuri.

afirma că la actuala ediție a J.O. spor
tivii bulgari vor putea încurca „soco
telile" multora din reprezentanții 
celor 82 de țări care și-au anunțat 
participarea. Sînt multe discipline la 
care sportivii bulgari vor figura în 
lupta pentru întiieiate. Să luăm, de 
exemplu, luptele. La ultima ediție a 
campionatului lumii, luptătorii bulgari 
s-au clasat pe locul HI , iar Liutvi 
Ahinedov a devenit campion mondial 
la categoria grea, învingîndu-,1 fără 
drept de apel pe colosul tiirc Caplan. 
Sau halterele. La campionatele mon
diale care au avut loc anul acesta la 
Varșovia, sportivii bulgari au ocupat 
locul V în lume și locul HI în Europa, 
iar maestrul emerit al sportului Ivan 
Vesetinov s-a clasat pe locul II în 
Europa, Ia categoria grea. La box, 
printre alte nume figurează și cel al 
iui Velinov, finalist la campionatele 
europene din acest an.

Prestigiul ciclismului bulgar va fi 
apărat de cîștigătorul ediției jubiliare 
a „Cursei Păcii", maestrul emerit al 
sportului Nencio Hriștov, de maestrul 
emerit al sportului Boian Koțev și 
alți rutieri de valoare. Nu trebuie să-i 
uităm nici pe baschetbaliști.

Pentru a-și putea da seama de 
nivelul la care s-aii ridicat pregăti
rile „olimpicilor" și pentru a se lua 
din timp unele măsuri de îmbunătă
țire, U.C.F.S. a hotărît ca toate cam
pionatele republicane să fie terminate 
cel tîrziu pînă la 10 iunie 1960, iar 
pînă la Jocurile de la Roma sportivii 
bulgari, să susțină cel puțin cîte 4 
întîinirî internaționale în fiecare dis
ciplină la care concurează.

Acum atenția iubitorilor de sport 
și a specialiștilor din R.P. Bulgaria 
e reținută în primul rînd de pregătirile 
schiorilor, care vor intra primii în 
luptă, participînd la Jocurile Olimpice 
de iarnă de la Șquaw Valley.

De fapt, perioada de pregătire a 
luat sfîrșit cu concursul de verificare 
care a avut loc recent pe pîrtiile de 
la Vitoșa. După ce vor participa la 
începutul lui ianuarie la tradiționalele 
întreceri pentru Cupa oferită de ziarul 
„Otecestven Front" (unde vor avea 
ca parteneri pe schiorii din R.P. 
Polonă, R.D. Germană, R.P. Ungară 
și pe studenții Institutului de Cultură 
Fizică și Sport din Moscova) cei mai 
buni schiori bulgari vor pleca peste

timp pentru J. 0.
hotare. Ei vor face antrenamente co
mune cu schiorii din Elveția, Italia și 
cei din Austria, de unde pe data de 
5 februarie vor începe călătoria spre 
Squaw Valley. Printre alții în lot sînt 
maestrul emerit al sportului Gheorghi 
Dimitrov, campionul internațional pe 
anul 1958 al R.P. Romîne, maestrul 
emerit al sportului. Gh. Varoșin, 
maestrul sportului Popanghelov, cam
pioana Bulgariei, Krăstana Stoeva.

Poporul bulgar are un proverb, 
care există și la romîni „rano pile, 
rano pee“ — ceea ce ar însemna 
„cine se scoală de dimineață, departe 
ajunge". De aceea și sportivii bulgari 
au început din timp pregătirile și 
doresc din toată inima să se prezinte 
cît mai bine la Jocurile Olimpice, atît 
cele de iarnă de la Squaw Valley, cît 
și Ia cele de vară de la Roma.

IVAN VLAH

Intîlniri internaționale 
ale sportivilor din R.D. Germa

• Patinatorul Helmut Kiihnert 
(R.D.G.) a concurat în localitatea 
Kiruna (Suedia) obținînd două vic
torii : 500 m : 43,7 și 3000 m : 
4:53,5. Helga Haase (R.D.G.) s-a 
clasat pe primul loc în proba de 
500 m obținînd rezultatul de 49.0.

■ Iată rezultatele obținute în în- 
tîlnirea de haltere dintre echipele 
R. D. Germane și Suediei în care, 
după cum se știe, victoria a revenii 
atleților germani cu scorul de 4—3: 
cat. cocoș : Reck (R.D.G.) 282,5 kg., 
Olafson (S) 275 kg.; cat. pană :
Stolt (R.D.G.) 297,5 kg., Eddberg 
(S) 297,5 kg., cat. ușoară: Ditrich 
(R.D.G.) 340 kg., Westlîn (S) 327,5 
kg.; cai. setnimijlocie: Franken (S) 
367,5 kg., • Hahnenfeld (R.D.G.) 355 
kg.; cat. mijlocie: Borman (S) 390 
kg., Gohring (R.D.G.) nu s-a pre
zentat la start fiind bolnav; cat. «emi-

întrecerea celor mai bune șahiste ale lumii

grea : Svenson (S) 392,5 kg., 
(R.D.G.) 375 kg.; cat. grea: S 
linger (R.D.G.) 400 kg., Kaner 
(S) 385 kg.
• La Berlin a avut loc iuti 

feminină de gimnastică între ec 
U.R.S.S. și R.D. Germane. Vi 
a revenit sportivelor sovietice ci 
rnl de 383,800—378,502. Pe 
trei locuri s-au clasat Muratova 
tamonova și Latînina.

■ In localitatea Steiier- 
(R.D.G.), echipa feminină de 
bal în 7 a R.D. Germane a < 
cu 3—0 de cea a R, P. Poloni 
tîlnirea masculină între ac 
echipe a fost cîștigată de ju< 
polonezi cu 5—4.
• Reprezentativa masculină

handbal a R. D. Germane a o 
o prețioasă victorie la Berlin 
fața echipei Danemarcei : 15—
Rostock, selecționata feminină a 
nemarcei a întrecut cu 13—7 p

{ a R.D.G.
■ Echipa feminină de baschet 

bold Universităt Berlin a dispi 
meciul revanșă din cadrul „ 
campionilor europeni" de for 
franceza A. S. Montferandaise 
52—50 (28—27). Intriicît în y 
meci victoria a revenit echipei 
ferandaise cu 69—47, ea s-a 
cat pentru turul următor.

SCURTE ȘTIRI f

Hocheiul elvețian renunță la... canadieni

De la începutul acestei luni Mosco
va găzduiește un important eveniment 
șahist: în capitala sovietică se desfă
șoară meciul pentru campionatul mon
dial între deținătoarea titlului Elisa- 
veta Bîkova și câștigătoarea turneului 
candidatelor, Kira Zvorikina. Din par
tidele jucate pînă acum reiese clar va
loarea tehnică deosebit de ridicată a 
acestei întreceri. Ambele jucătoare s-au 
pregătit cu seriozitate pentru marea 
confruntare la care iau parte.

Primele șase partide n-au dat avan
taj nici uneia dintre jucătoare. Fiecare 
obținuse cîte o victorie față de 4 întîl- 
niri încheiate la egalitate. Dar remi-

zele consemnate în meci au fost, după 
cum arată în cronicile ziarului „Sovet- 
ski sport" arbitrul principal al meciu
lui, maestra internațională Hruskova- 
Belska, partide interesante, de mare 
luptă.

în sfîrșit, în partida a Vll-a campi
oana lumii a reușit să ia avantaj. De
sigur meciul este departe de a fi jucat. 
Zvorîkina va depune în continuare toa
te eforturile pentru a ugala și a trece 
înainte. Ceea ce nu va fi ușor. Se în
țelege, în fața sa stă campioana lumii. 
Așteptăm cu interes desfășurarea vii
toare a acestui pasionant meci.

In fotografie, Zvorîkina și Bîkova la 
masa de joc.

• ECHIPA cehoslovacă de 
Dukla Praga și-a început turneu 
Republica Arabă Unită întîlnind 
nică la Cairo selecționata ora 
Gazdele au repurtat victoria cu : 
de 1-0 (l—0).

« INVING1ND cu scorni 
57—45 (36—18) formația luxe 
gheză Sparta Betrange, echipa 
calină de baschet Chorale de R 
s-a calificat pentru turul următo 
„Cupei campionilor europeni".

• PESTE 3000 de spectatori ; 
mărit duminică la Ljubljana 
întîlnire internațională de volei 
echipele selecționate ale Iugoslav 
U.R.S.S. Victoriile au fost îinp. 
la feminin formația sovietică ; 
minat învingătoare cu scorul de 
(14, 12, 5) în timp ce la ma 
gazdele au cîștigat cu 3—2.

• ZM RUNDA a 12-a a tun 
internațional de șah de la Riga < 
înregistrate următoarele rez: 
Spasski-Witkowski 1—0; Nit 
Frantz 1—0; Mikenas-Gipslis 1—6 
Ney ’/« — 'ti, Teschner-Ki< 
'h—'h. Au fost întrerupte pai 
Slîwa-lohanescn și Tolus-Pitsch.

Bogată activitate internațională a 
fotbaliștilor sovietici în anul I960

Elveția, țară cu o veche tradiție în 
hocheiul pe gheață (analele o mențio- 

' nează încă din 1910 ca organizatoare 
a primei ediții a Campionatului Euro
pei), și-a pierdut mult din faima de 
odinioară și sînt destui ani de cînd nu 
•nai contează în lapta pentru suprema
ția pe continent.

Intr-adevăr, din 1950 cînd, parlici- 
pind la campionatul lumii de la Lon
dra, a cîștigat pentru a patra oară ti
tlul de campioană europeană, Elveția 
n-a mai putut face dovada unui hochei 
de calitate în nici una din competițiile 
de amploare disputate ulterior.

In fața acestei situații, și pentru a 
produce un reviriment de natură să 
ridice nivelul teh
nic al jocurilor din 
campionatul națio
nal, Federația elve
țiană de hochei pe 
gheață a aprobat
(acum cîțiva ani) propunerea de a se 
recurge la serviciile jucătorilor străini, 
in special canadieni, cărora să li se 
acorde drept de joc în formațiile elve
țiene în toate competițiile, fie ele ca 
caracter oficial sau amical.

„Cotitura" a durat cîțiva ani, după 
care s-a constatat, spre surpriza ini
țiatorilor, că măsura... impestrițării e- 
chipelor elvețiene cu canadieni n-a dat 
rezultatele așteptate. Nivelul tehnic al 
hocheiului nu numai că nu se ridica, 
dar continua să scadă.

Aceasta a dus la o stare de nemul
țumire aproape generală, care, cu oca
zia Congresului Federației Elvețiene 
de Hochei (ținut la Lausanne) a dai 
naștere la discuții șl critici vehemente, 
încheiate cu o rezoluție care statorni
cește interdicția de a folosi pe viitor 
jucători străini în campionat și reco
mandă punerea accentului pe creșterea 
și ridicarea elementului național.

Cit de salutară a fost socotită hotă-

rirea aceasta pentru majoritatea clu
burilor elvețiene reiese din faptul că 
ca a fost adoptată de Congres cu o 
majoritate cooîrșitoare de voturi: 270 
contra 7.

Profesioniștii canadieni, la care s-a 
renunțat, nu erau cu toții jucători de 
mina iutii și mai ales nu înfățișau nici 
pe departe un exemplu de morală și 
de viață sportivă pentru colegii lor el
vețieni. (Unul din ei a fost recent im
plicat într-tm scandalos proces de viol). 
Ei au introdus pe scară largă practicile, 
profesioniste, corupția, „aranjările" de 
meciuri, jocul brutal, scandalurile. Pre
zența în formație a canadienilor ducea 
de cele mai multe ori la desființarea 

jocului de asociație 
canadienii căuiind 
să-și afirme calită
țile (și să-și salveze 
contractul1) în spe
cial prin acțiuni

individuale și prin marcare de goluri, 
ceea ce nu aducea nici un aport nive
lului tehnic general și nu constituia 
Un exemplu de urmat pentru jocul 
modern, colectiv.

Rotul lor in creșterea de elemente 
tinere și în descoperirea de noi talente 
pentru reîmprospătarea echipei națio
nale a Elveției a fost aproape nul, 
jucătorii elvețieni ridicați în urma cola
borării cu canadienii, pînă la un nivel 
corespunzător jocurilor internaționale 
puțind fi numărați pe degete.

Rănittie de văzut in ce măsură acea
stă recentă hotărîre a Federației elve
țiene va impulsiona hocheiul în „țara 
cantoanelor". Se știe doar că pentru 
dezvoltarea sportului, pentru ridicarea 
măiestriei jucătorilor, se cere preocu
pare, asigurarea de condiții care să 
ducă la progres. Iar în Elveția, ca și 
în toate celelalte țări capitaliste nici 
nu poate fi vorba de așa ceva.

Federația de fotbal a U.R.S.S. a sta
bilit calendarul internațional pe anul 
I960. In afara meciurilor pentru ,,Cupa 
Europei” interțări, echipa U.R.S.S. va 
susține întîlniri cu selecționatele Sue
diei, Italiei, Austriei și Scoției. Fot
baliștii sovietici vor susține de aseme
nea partide amicale cu echipe de club 
din Anglia. Belgia, Brazilia, R.P. Bul
garia, R.P. Ungară, R.D. Germană, 
Grecia. Olanda. India, Italia, R.P- Chi
neză, Franța, R.F. Germană și alte țări.

(Agerpres)

A luat sfîrșit turul campionatului 
bulgar

Sîmbătă și duminică s-au disputat 
jocurile etapei a XI-a, ultima cTin tu
rul campionatului R.P. Bulgaria. Me
ciul cel mai important a avut loc la 
Sofia între echipele Ț.D.N.A. și Loko
motiv, aflate pe primul și. respectiv, 
ultimul loc al clasamentului. Singurul 
gol al partidei a fost marcat de către 
Aleksiev (Ț.D.N.A.) în repriza a doua, 
consfințind astfel victoria echipei cam
pioane. De remarcat că Ț.D.N.A. a ter
minat turul fără înfrîngere.

In celelalte meciuri ale etapei s-au 
înregistrat următoarele rezultate : Sla
via—Spartak Sofia 2-0. Spartak Plov
div-Spartak Pleven 1-1, Mi nior—Botev

(De la corespondentul nostru T. HRIS- 
TOV).

5. Slavia 11 3 5 3 10:11 11
6. Botev 11 5 1 5 12:14 11
7. Spartak Varna 11 4 3 4 11:18 11
8. Spartak Plovdiv 11 1 8 2 12:15 10
9. Spartak Sofia 11 3 3 5 9:10 9

10. Spartak Pleven 11 2 5 4 5: 8 9
11. Dunav 11 2 4 5 11:16 8
12. Lokomotiv 11 1 4 6 9:15 6

înainte de începerea meciului Ț.D.N.A .—
Lokomotiv a avut loc o festivitate în
cadrul căreia căpitanul echipei militare,
Șt. Boșkov,, a fost sărbătorit cu oca-
zia retragerii sale din activitatea fot-
balistică. Fostul internațional a dat lo-
vitura de începere a meciului.

Redacția și
X X K

Plovdiv 3-1, Spartak \rarna—Dunav
Ruse 1-1.

1. Ț.D.N.A. li 7 4 0 24: 7 18
2. Levski 11 5 5 1 16:10 15
3. Septemvrî 11 452 16:12 13
4. Mini or 11 434 14:13 11

Preliminariile turneului olimp'c
A Reprezentativele amatoare ale țării 

lor sudamericane au început întrecerea 
preliminariilor olimpice. în cadrul ce
lor trei grupe (VIII, IX și X). Depla- 
sîndu-se la Bogota, echipa Braziliei a 
fost învinsă cu 2—0 de Columbia. După 
cum am anunțat, Peru a întrecut pe U- 
ruguay cu 6—0. în tur. Urmează să se 
desfășoare întîlnirile dintre Chile și 
Argentina. Toate aceste confruntări 
trebuie să stabilească echipele care — 
împreună cu Mexic și Surinam, cîști- 
gătoarele grupelor VI și, respectiv, VII 
— vor desemna pe cele 3 reprezentante 
ale Americii la J. O. de la Roma.
• .în grupa XII a intrat în competiție 

echipa Sudanului. Fotbaliștii sudanezi 
au întrecut la Khartum pe Uganda cu 
1-0, iar la Addis Abeba au terminat la 
egalitate cu Etiopia : 1—1. Iată clasa
mentul grupei :
1. Etiopia 3 12 0 4:3 4
2. Sudan 2 110 2:1 3
3. Uganda 3 0 12 2:4 1

• Federația de fotbal a Libanu 
anunțat că își retrage echipa din 
V și nu se va prezenta la cele 
jocuri cu Turcia, care rămîne 
definitiv pe primul loc al clăsan 
lui.
• Federația austriacă de fotbal 

cis ca echipa selecționată a Aust 
nu participe la viitorul campionat 
dial de fotbal programat în anu 
în Chile. Neparticiparea este mc 
prin faptul că echipa Austriei a 
o slabă comportare în ultimele 
niri internaționale.
• După 14 etape, în câmpii 

spaniol conduce Real Madrid cu 
urmată de Barcelona (19) și Ai 
Bilbao (18). Iată rezultatele înregi 
în etapa de duminică : Sevilla—A 
Bilbao 5-0, Barcelona—Espanol 1-0, 
n'ada-Betis 1-2, Real Sociedad—Rea 
drld 1-3, Valladolid-Valencia 3-2, 
do-Saragoza 5-0, Atletico M? 
Elche 5-1.
• Campioana R.P. Polone, Gorr 

jucat la Bremen cu echipa locali: 
der, Meciul a luat sfîrșit cu un 
tat de egalitate : 4-4.
• Ultimul meci din ,,Cupa Dr. 

va avea loc la 6 ianuarie 1960 la 
pole. Cu acest prilej se vor întî: 
chipele Italiei și Elveției.
• Cunoscutul fotbalist austriac PI 

fost jucător al „Wunderteamului* 
cetat din viață în vîrstă de 49 de
• Echipa selecționată a Algei 

jucat la Sanhai, unde a dispus c 
lectionata orașului cu scorul de 1
• S-a stabilit ca cele două în 

de fotbal dintre echipele selecț. 
ale Portugaliei și Iugoslaviei dii 
drul „Cupei Europei inter-țări“ .• 
dispute la 8 mai la Lisabona și r< 
tiv 22 mai la Belgrad.
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