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In cinstea zilei de ,30 Decembrie66

încă o centrală telefonică, care va purta inscripția Jăbricat în Rj'.R.", 
e aproape gata. Tînărul Aurică Constantin, testor de centrale, îi face ultima 

verificare

La uzinele „Grigore Preoteasa" din 
Capitală, ca de altfel în toate între
prinderile noastre, munca și sportul 
nerg mînă în mînă. Sportivi cunoscuți 
a maestra sportului, canotoarea 

Stela Stanciu, care este o apreciată 
:talonatoare de contort, sau maestra 
.portului Elisabeta Popescu, vice-cam- 
pioană mondială la parașutism, figu- 
-ează pe panoul de onoare printre cele 
-nai bune muncitoare.

De asemenea, talentatul atlet Gh. Udrea 
contează ca unul dintre cei mai buni 
•lectricieni de întreținere din uzină.

Toate acestea se exolică și prin fap
tul că asociația sportivă a uzinei nu 
>-a limitat numai la obținerea de per
formanțe. Ea 
pită atenție și 
profesional ai 
.portul.

Tată două
Niculai Spiridon iubea 
vîrsta de 14 ani a intrat în echipa de 
juniori a uzinei. Astăzi, el s-a dove- 
iit un talentat jucător de fotbal (face 
arte.din lotul de juniori al țării). In 

icclași timp Spiridon a pornit temei- 
îic pe drumul vieții, contînd ca unul 

se îngrijește cu deose- 
de ridicarea 
tinerilor

nivelului
care practică

. concludente : 
fotbalul și la

exemple

Echipa masculină de baschet 
a țării noastre a plecat la 

Ljubljana

la

din elevii 'fruntași ai școlii profesio
nale „Grigore Preoteasa". La fel s-a 
întîmplat și cu Gheorghe Tonca, acum 
constructor calificat de centrale tele
fonice. La 13 ani, cînd a început să 
joace fotbal, asociația sportivă i-a că
lăuzit pașii spre profesiunea care azi 
îi este atît de dragă..

In vizita pe care am făcut-o la uzi
nă, am cunoscut-o și pe comunista 
Stela Nichifor, jucătoare de handbal. 
A început să ne povestească despre 
marea ei pasiune : despre uzină, des
pre munca ei de fiecare zi. li strălu
ceau ochii de lumină cînd ne spunea 
că atelierul mecanic unde lucrează ea, 
nu numai că a realizat cu mult înainte 
de termen economiile propuse, dar le-a 
și depășit. „Plenara C.C. at P.M.R. din 
3-5 decembrie 1959 ne-a însuflețit în 
obținerea unor realizări și mai mari. 
De altfel — adăugă ea cu mîndrie — 
în anul 1960 vom realiza de cinci ori 
mai multe economii decît anul acesta. 
Și în afară de aceasta, colectivul sec
ției din care fac și eu parte și-a luat an
gajamentul să mărească productivitatea 
muncii de la 10% la 17,5%'*.

Am stat de vorbă și cu testorul de 
centrale, comunistul Constantin Aurică, 
cunoscut și el ca un pasionat sportiv. 
L-am văzut la lucru, controlînd cu a- 
tenția încordată releele unei centrale 
telefonice. Munca lui e de mare răs
pundere. EI trebuie să constate dacă 
există vreo cît de neînsemnată defec- 
țittue în construcția minunatei mașini 
și, dacă este, s-o îndrepte pe loc. A- 
cum era preocupat de posibilitatea rea
lizării unor economii cît mai mari, 
fiind angajat cu fot sufletul în marea 
bătălie pe care o dă întreaga uzină în 
campania de economii.

Iată de ce la uzinele „Grigore Preo
teasa" nu există panou de onoare sau 
gazetă de perete în care să nu figureze 
la loc de cinste și muncitorii care fac 
sport.

SANDU MIRON

KepjOnalâ
Himedoara-Dcvâ
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PITEȘTI. Sala de sport a Școlii 
medii nr. 3 din localitate a găzduit 
zilele trecute, o interesantă competiție 
de volei dotată cu „Cupa 30 Decem- 
brie“. Disputele s-au ridicat la un bun 
nivel tehnic, echipele dovedind o pre
gătire excelentă și o mare putere de 
luptă. La această competiție au luat 
parte echipele raioanelor Pitești, Rîm- 
nicu Vîlcea. Cîmpulung, Curtea de 
Argeș, Slatina și echipa orașului 
Pitești, la fete și Rîmnicu Vîlcea. 
Horezu. Pitești, Cîmpulung, Slatina, 
Curtea de Argeș și echipa orașului 
Pitești, la băieți. In jocurile finale 
echipa masculină a raionului Rîmnicu 
Vîlcea a întrecut selecționata raionu
lui Pitești cu scorul de 3—2, iar 
echipa feminină a orașului Pitești a 

Un rezultat de egalitate care valorează cît o victorie:
București — Fraga 7-7 (3-3)

Rezultatul de egalitate înregistrat în 
rntîlnirea dintre reprezentativele ora
șelor Praga și București — 7—7 
(3—3) — este poate tot atît de va
loros ca și victoria obținută duminică 
de echipa noastră reprezentativă. Spu
nem acest lucru pentru că în parti
da de marți seara echipa Bucureștiu
lui a numărat în rîndurile ei o se
rie de alîe elemente tinere, dintre 
care unele și-au trecut cu succes exa
menul internațional.

Jocul a avut mult dinamism și a 
pus la grea încercare ambele forma
ții, scorul menținîndu-se sțrîns pe 
toată durata partidei. In privința sco- 
ru'ui trebuie precizat faptul că majo
ritatea timpului conducerea a avut-o 
selecționata cehoslovacă, dar avanta
jul ei nil a fost niciodată mai mare 
de un gol. Se poa.te deci imagina ușor 
tensiunea în care s-a disputat întîl- 
nirea, calmul și puterea de luptă so
licitate de acest meci unde momen
tele „cheie" au abundat de la primul 
minut de joc și pînă la fluierul final.

Handbalistele cehoslovace au intrat 
pe teren decise să obțină victoria și, 
în acest fel, să-și ia revanșa după 
înfrîngerea suferită cu două zile în 
urmă. Pentru aceasta ele și-au întă
rit apărarea, mareînd strict pivoții e- 
chipei noastre și preluînd-o „om Ia 
om“ pe Starck, care se dovedise 
în jocul anterior cea mai peri
culoasă atacantă din echipa ro- 
mînă. In atac au folosit tot baga
jul lor de cunoștințe și toate posibi
litățile tehnice ale jucătoarelor. Unele 
din acțiunile echipei cehoslovace au 
surprins apărarea noastră. Spre exem
plu, din neatenția apărării (în. special 
a lui Cătineanu) Mateju a înscris două 
puncte trăgînd cu stînga din săritură, 
iar primele șuturi prin piruetă ale lui 
Markova au însemnat tot atîtea go
luri. Important este însă că echipa 
noastră a avut maturitatea necesară

dispus de reprezentativa raionului 
Curtea de Argeș cu scorul de 3—0. 
In cursul întrecerilor s-a mai remar
cat selecționata raionului Horezu, care 
a avut o comportare foarte frumoasă, 

.dovedind o bună pregătire tehnică și 
o mare putere de luptă. Desfășurarea 
„Cupei 30 Decembre'* a prilejuit evi
dențierea a numeroase elemente ta
lentate, dintre care vom aminti de: 
Silvia Clavac (Rîmnicu Vîlcea), Elena 
Vasilescu (Cîmpulung), Gheorghița 
Vasile (Pitești-oraș), Gabriela Chiriac 
(Curtea de Argeș), Dan Popescu 
(Cîmpulung), Gheorghe Simion (Rîm
nicu Vîlcea), Dan Coler (Slatina) și 
Gheorghe Matei (Curtea de Argeș).

Handbal în 7

Tinăra debutantă in selecționata Bucureștiulul, Elena Drăghici, a avut o 
frumoasă comportare in jocul de marți seara, lat-o pe jucătoarea bucureș- 

teană finalizind o acțiune care a surprins întreaga apărare adversă.

să contracareze la timp fiecare element aceeași promptitudine contraatacul, în 
nou pe care îl arunca în luptă for- schimb au arătat mai mult curaj și 
mația cehoslovacă. Și astfel, pe măsură 
ce treceau minutele handbalistele ce
hoslovace își epuizau nu numai nii;-( 
loacele lor tactice și tehnice, dar și 
ultimele rezerve fizice.

Selecționata Bucureștiului 
tuit din toate punctele de 
plăcută surpriză. Incepînd
două jucătoare care au apărat poartai 
echipei (Gazacu și Boccea) și termi-; 
nînd cu debutantele Elena Drăghici( 
și Constanța Dumitrescu, 
orașului București a practicat un hand
bal în 7 modern, menținând un ritm 
viu de-a lungul întregii partide. Este* 1 
adevărat că de această dată handba
listele noastre nu au mai folosit cu

Aseară, a părăsit Capitala echipa 
nasculină de baschet a țării noastre, 
are va lua parte la turneul interna- 
ional de la Ljubljana.

Boris Spasski a cîștigat 
turneul de la Riga

Turneul internațional de șah de 
iiga, desfășurat sub deviza „Marea 
Jaltică-marea păcii", a luat sfîrșit cu 
ictoria lui Boris Spasski, care a tota- 
izat 11*/2 P- (10 victorii, 3 remize). EI 

fost urmat în clasament de Vladas 
ăikenas cu II p., Aleksandr Toluș 91/, 
., Mihail Tal 9 p. Pe locurile urmă- 
aare s-au clasat: Teschner, Sliwa, 
îipslis 7 p., Pitsch, Nei 6 p., Kleaviti

p., Johanessen 4 p., Niemela 3*/2 p., 
Vitkowski 2‘/2 p., Frantz 2 p. învins
i turneu, Tal și-a luat revanșa în con- 
ursul fulger pe care l-a cîștigat cu 1G 
ictorii și o remiză.

Șase echipe și-au anunțat 
pînă acum participarea la 
campionatele mondiale 

handbal feminin

Viitoarea ediție a campionatului mon- 
ial feminin de handbal va avea loc, 
upă cum se știe, intre 12—19 iunie 
960 în mai multe orașe din Olanda, 
’luă in prezent și-au anunțat partici- 
area șase echipe: R. P. Romittă — 
eținătoarea titlului mondial —, R. F. 
lermană, Austria, R. P. Polonă, Dane- 
tarea și Olanda.

a consti- 
vedere o 
cit cele

formația

Săvinești, o nouă im
portantă localitate apăru
tă pe harta Republicii 
Populare Romine. La Să
vinești se află prima fa
brică de relon din țara 
noastră, o construcție cu 
o arhitectonică armonioa' 
să și cu o faimă cucerită 
intr-un timp record.

Foto: AGERPRES

BAIA MARE. Comisiile regionale de 
șah și de popice, în colaborare cu 
Trustul Minier Baia Mare, organizează 
în cinstea zilei de 30 Decembrie o 
serie de interesante întreceri la aceste 
discipline. La concursuri vor lua 
parte toate echipele minere din loca
litate, iar cîștigătoarele vor fi pre
miate cu „Gupa Minerului". Pînă acum 
și-au anunțat participarea asociațiile 
sportive Dinamo Săsar, Minerul Baia 
Mare, Minerul Strîmbu-Băiuț, Minerul 
Cavnic, 
Minerul 
Mare.

(Continuare tn pag. a 4-a)

Consiliul regional U.C.F.S.
Timișoara a obținut frumoase 

succese în muncă
Din Timișoara, ne-a sosit zilele tre

cute o veste îmbucurătoare. Consiliul 
regional U.C.F.S. și-a îndeplinit la 
data de 10 decembrie 1959 angaja
mentul anual în ceea ce privește 
creșterea numărului de membri U.C.F.S. 
precum și încasarea la timp a coti
zațiilor de membru U.C.F.S. Astfel, 
pînă la data de 10 decembrie, în 
satele și orașele regiunii Timișoara 
au fost înscriși în U.C.F.S. 191.857 
membri și au fost încasate cotizații 
in valoare de 2.349.342 lei. Toate a- 
ceste succese se datoresc activității 
competiționale bogate, desfășurate de-a 
lungul întregului an, activitate care 
a angrenat un mare număr de oameni 
ai muncii. Fără îndoială că succesele 
realizate de mișcarea sportivă din 
regiunea Timișoara se datoresc spri
jinului primit din partea organizații
lor de partid și U.T.M. precum si 
muncii politice de mase desfășurate 
de activiștii consiliului regional.

De asemenea, trebuie evidențiată în 
mod deosebit activitatea (în ceea ce 
privește creșterea -umărului de mem
bri și încasarea la timp a cotizațiilor) 
consiliilor raionale U.C.F.S. Arad 
(președinte Petru Corodan), limbolia 
(Dumitru Valea), Pecica (Dumitru 
Cociuban), Sînnicolau (Iosif Toth), 
Timișoara (Adolf Holșwander). Cia- 
cova (Ion Bisericăl. Reșița (G. Ma- 
ricici) și Gătaia (Ștefan Nicolau).



.HOCHEU'ra
ÎNCEPE „cupa 

30 DECEMBRIE44
Sîmbătă după-amiază va începe la 

M. Giuc tradiționala competiție de 
hochei pe gheață dotată cu „Cupa 30 
Decembrie".

La „Cupa 30 Decembrie" și-au anun
țat pînă acum participarea următoa
rele echipe: Voința M. Ciuc, Avîntul 
M. Ciuc, Dinamo Tg. Mureș și Știința 
Cluj. Au mai fost invitate și echipele 
Steagul roșu Orașul Stalin și Pro
gresul Gheorghieni.

★
Luni după-amiază s-au încheiat la 

Gheorghieni întrecerile pentru „Cupa 
Lacul Roșu" la hochei pe gheață. In 
ultimele două jocuri s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Progresul Gheor
ghieni II—Avîntul Reghin 3—2 (0—0, 
0—1, 3—1); Progresul Gheorghieni I— 
Dinamo Tg. Mureș 3—5 (1 — 1, 1 — 1, 
1—3). In urma acestor rezultate Dina
mo Tg. Mureș a cîștigat „Cupa Lacul 
Roșu". IOSIF BARA-coresp.

GIMMRSTICH —

UN CONCURS BINEVENIT...
Federația romînă de gimnastică a 

organizat între 16—22 decembrie „săp- 
tămîna gimnasticii", în cadrul căreia 
au avut loc o serie de acțiuni impor
tante pentru dezvoltarea gimnasticii 
în țara noastră. Printre ele se numă
ră și organizarea unui concurs de 
selecție pentru Ioturile de tineret ale 
R.P.R. La concurs au fost invitați 
27 gimnaști și 36 gimnaste din ora
șele Cluj, Sibiu, Oradea, Bistrița, 
Arad, Bacău, Constanța, Reșița, Li- 
pova, Timișoara, Tg. Mureș, Craiova 
și București.

La 18 decembrie, în sala Dinamo, 
a avut loc primul concurs de selecție. 
Primii clasați la acest concurs s-au 
întîlnit din nou (băieții în deschiderea 
meciului cu gimnaștii chinezi, iar fe
tele înaintea întrecerii cu gimnastele 
chineze) pentru desemnarea câștigăto
rilor. Iată care sînt aceștia :

Trei noi recorduri republicane 
în concursul de la Arad

FETE, Bîrnă: Ana Măr
gineanu și Cristina Do- 
boșan 9,20 p.; sărituri: 
Ana Mărgineanu 9,30 p.; 
sol: Emilia Scorțea și 
Ana Mărgineanu 9,35 
p.; paralele : Ana Mărgi
neanu 9,35 p. Individual 
compus: 1. Ana Mărgi
neanu (Dinamo Bucu
rești) 37,20 p.; 2. Emi
lia Scorțea (Olimpia Or. 
Stalin) 36,20 p.; 3. Cris
tina Doboșan (CSS Timi
șoara) 35,60 p.; 4. Eli- 
sabeta Nagy (Cluj) 35,55 
p.; 5. Iuiia Podoreanu
(București) 35,35 p.; 6. 
Ecaterina Nagy (Cluj) 
34,90 p.

BĂIEȚI. Sol: Alexan
dru Szilagy 8,95 p.; cal 
cu minere: Anton Kadar 
9,35 p,; bară: Gh. Con- 
dovici 9,10 p.; paralele : 
Anton Kadar 9,15 p.; ine
le: Anton Kadar 9,30 p.; 
sărituri: Anton Kadar
9,50 p.; Individual com
pus : 1. Anton Kadar (Tg.

HD^DEini’i

In zilele de 19 și 20 decembrie ora
șul Arad a fost gazda unui important 
concurs de tir -7 „Cupa orașului Arad" 
— la care au participat trăgători din 
Cluj,'Orașul Stalin, București și Arad. 
Componenții lotului republican au avut 
o comportare bună. Dintre rezultate se 
cuvin menționate cele ale senioarelor 
care au realizat trei noi recorduri repu
blicane.

Iată rezultatele:
'Armă liberă calibru redus, 3x40 focuri 

•— seniori, poziția culcai: 1. V. Enea 
(București) 393 p ; 2. M. Antal (Bucu
rești) 392 p; 3. St. Doczi (Cluj) 391 
p; poziția în genunchi: 1. M. Antal 
375 p; 2. I. Văcaru (București) 374 p; 
3. Gh. Stoian (București) 373 p; po
ziția în picioare: 1. M. Antal 348 p;
2. V. Enea 345 p; 3. G. Toth (Arad) 
345 p. Clasament pe trei poziții: 1. 
M. Antal 1115 p; 2. V. Enea 1102 p;
3. G. Toth 1099 p. Clasament pe echipe: 
1. București 4398 p; 2. Arad 4332 p; 
3. Orașul Stalin 4309 p. Armă liberă

calibru redus 3x30 focuri senioare, po
ziția culcat: 1. Ana Goreti (București) 
295 p; 2. Maricta Liber (București) 
293 p; 3. Tereza Quintus (Arad) 289 
p; poziția în genunchi: 1. Ana Goreti 
282,p; .2.,.Maric;ia Libșr 281 p; 3. Te
reza Quintus 280 p; poziția în*picioare:
1. Ana Goreti 272 p; 2. Tereza Quintus 
271* p; 3. Mariana Miiler (BueiB'ești) 
249 p. Clasament' pe trei poziții: 1. 
Ana Goreti 849'p ; 2. Tereza' Quintus 
840 p; 3. Marieti Liber ,819 p. Clasa
ment pe echipe: 1. București 2468 p;
2. Arad 1 2415 p; 3. Arad II 2331 p.

Recordurile R.P.R. la senioare au 
fost obținute de echipa bucureșteană 
după cum urinează : 30 focuri culcat 
875 p (vechiul record 868 p); 30 focuri 
genunchi: 827 p (vechiul record 816 
p) și 30 focuri picioare: 768 p (vechiul 
record 753 p).

„Cupa orașului Arad" a fost cîștigată 
de echipa bucureșteană, care a totali
zat 119 puncte, urinată de Arad I cu 
210 puncte. Orașul Stalin cu 280 
puncte. Cluj 310 p.. Arad II 341 p.

Mureș) 54,75 p.; 2. Gh. 
Condovici (București) 
51,65 p.; 3. Alex. Szilagy

(Sibiu) 50,70 p.; 5. Francisc Nagy 
(Cluj) 50 p.; 6. Nicolae Oneșan (Li- 
pova) ‘48,05 p.

Emilia Scorțea (Olimpia Orașul Stalin) a obținut 
locul JJ in clasamentul individual compus. Iat-o 
lucrind la sol. Foto: I. Mihăică

(Cluj) 51,35 p.; 4. Frederic Fernegel 
'p j 5. Francisc Nagy 
(Cluj) 50 p.; 6. Nicolae Oneșan (Li- nnva) -aCW-, „ '

Dnpâ cum se poate observa, între- 
cerea fetelor a fost dominată de Ana 
Mărgineanu. Tînăra gimnastă a în- 
drăgif acest sport — și. a , început 
să-l șî practice — cu numai doi arii în 
urmă. Cu toate acestea, ea a reușit 

■ să întreacă în recenta verificare multe 
’sportive — la fel de tinere — dar 
mai experimentate, ca Emilia Scorțea 
și surorile Elisabeta și Ecaterina 
Nagy. Bine a concurat și Emilia Scor
țea. La băieți, Anton Kadar s-a evi
dențiat îndeosebi, ca element de mare 
perspectivă. Acestora ca și tuturor ce
lor ce au avut cinstea de a fi invi
tați la acest concurs, noi le recoman
dăm să muncească cu și mai multă 
perseverență, pentru că au toate po
sibilitățile ca într-un timp relativ scurt 
să promoveze în lotul de tineret al 
țării noastre.

In încheiere, subliniem această ac
țiune a federației ca foarte utilă și 
binevenită. _ Continuată și extinsă la 
nivelul regiunilor — ea duce la desco
perirea și recrutarea unor noi și ti
nere elemente pentru gimnastica noas
tră de performanță.

(e. m.)

ȘTIRI
OR. STALIN. La sfîrșitul săptr 

nii trecute, campionatele republic 
de handbal în 7 (faza regiunii ' 
lin) au continuat cu jocurile etap 
a Il-a și a 111-a din retur, lată 
zultatele înregistrate: MASCUL 
Recolta Hălchiu — Colorom Cxh 
30—27 (14-15); Tractorul Or. St
— Chimia Făgăraș 26—21 (10—
Dinamo Or. Stalin — Victoria Cc 
Mică 31-14 (18-6); Voința Sibii 
Voința Sighișoara 11 — 11 (9—7); < 
mia Făgăraș — Colorom Cot 
33—25 (15—11); Tractorul Or. St
— Victoria Copșa Mică 24—15 (8— 
Recolta Hălchiu — Voința Sighișc 
22—18 (10—9). Meciul Dinamo’ 
Stalin — Voința Sibiu a fost în 
rupt în urma retragerii echipei 
namoviste de pe teren. FEMIN] 
G.S.M. Sibiu — Măgura Codlea 18 
(9—0); C.S.M. Sibiu — Tractorul 
Stalin 8—7 (4—5); Măgura Coc
— Gloria Sighișoara 6—5 (5—1). 
primele locuri în cele două clasamt 
se. află Dinamo Or. Stalin și C.S 
Sibiu. (Gh. Măzgăreanu și C. Birt 
rui — coresp.)

BUZĂU. In jocurile desfășm 
săptămîna trecută în campionatul 
publican de handbal în 7 (faza 
giunii Ploești) s-au înregistrat uri 
toarele rezultate: Petrolul Ploești 
Prahova Ploești 28—10 (13—5); S.f 
Buzău — Poiana Cîmpina 25- 
(15—8); Petrolul Teleajen — Ra 
Plopeni 31 — 12 (11—8); Victoria 
zău — C.F.R. Buzău 25—20 (12— 
Petrolul Teleajen — S.S.E. Bu 
38—18 (19—11); Victoria Buzău 
Prahova Ploești 49—8 (21—5); Pel 
Iul Ploești — C.F.R. Buzău 24- 
(11—4); Rapid Plopeni — Poh 
Cîmpina 19—16 (12—7). In cla 
mentele celor două serii conduc, di 
patru etape, Petrolul Teleajen și 
trolul Ploești. (G. Găpățînă, cores................. ........  -

50 de ani în jurul ringului

RUGBI ■=

Despre Sinamo, C. C. jî. 
priticipakk adversare

Marginalii la sfirșlt de campionat 

și Constructorul guciirești, 
ale echipei campioane

Am scos in evidență, in articolul 
precedent, performanța echipei cam
pioane C.F.R. Grivița Roșie. De data 
aceasta citeva cuvinte despre celelalte 
formații bucureștene, care i-au „talonaf 
permanent de-a lungul campionatului 
pe feroviari.

Dinamo a cedat în finiș

Cind am stat de vorbă la Începutul 
anului cu antrenorul formației dinamo- 
vlste, Titi Ionescu, el ne-a declarat cu 
mult optimism : „De data aceasta sper 
să ciștigăm campionatul. In procesul 
de antrenament folosim noi metode, 
care vor duce — In cele din urmă — 
la un randament sporit. Veți vedea, vom 
produce o adevărată surpriză 1“

Speranțele lui Titi Ionescu nu s-au 
împlinit, dar Dinamo a fost — ca în 
fiecare an de altfel — foarte aproape 
de țel.

Să subliniem, mai intii, calitățile 
acestei formații bucureștene, cire în 
ultimii ani, mai precis din 1951 (cind 
a fost pentru prima oară campioană), 
se situează mereu pe primul plan al 
rugbiului nostru. O tehnică avansată 
la majoritatea jucătorilor, imprimată

de-a lungul anilor de antrenori pricepuți 
(A. Vogel, A. Groman și D. Ionescu). 
O concepție modernă de joc - poate 
cea mai cAară și mai spectaculoasă, re
marcată pe terenurile noastre de rugbi. 
In realizarea multor succese, un aport 
de seamă l-a adus Titi Ionescu care, 
în funcție de adversar, a ales căile 
cele mai sigure spre victorie. In plus, 
el s-a dovedit același eficace trans
former. Peste nivelul coechipierilor lor 
au evoluat și cele două aripi (A. Barbu 
și Diaconescu) foarte buni în atac, deși 
încă cu o serie de lipsuri în apărare. 
Dintre ceilalți jucători am reținut com
portarea constant bună a lui Iordă- 
chescu (cel mai sigur taloner din țară) 
Sebe, Mazilu, Graur (ultimul pentru 
activitatea intensă desfășurată „în mar
gine*) și Ghiondea, care a debutat 
promițător pe un post nou pentru el, 
acela de fundaș.

Amintind aceste părți pozitive, nu 
putem omite totuși și unele scăderi în 
jocul „XV-lui' dinamovist. Printre a- 
cestea, semnalăm : o tactică de joc nu 
întotdeauna bine definită (de aici o 
serie de insuccese), slăbiciunea liniilor 
a doua și a treia (Doruțiu, Zlătoianu, 
V. Rusu etc) deseori sub nivelul adver
sarilor, comportarea sub așteptări a cen-

trilor (Ilie Ion și Pilă). Iată, de fapt, 
de ce Titi Ionescu nu și-a putut ține 
— în cele din urmă — făgăduiala...

CC.A. pe drumul cel bun

După un început „furtunos", care a 
surprins față de faptul că C.C.A. pre
zenta o formulă de echipă cu totul 
nouă, tinerii jucători militari au slăbit 
ritmul, terminind întocmai ca și anul 
trecut, pe locul 3. Dar, de data aceasta, 
mai aproape de campioni : doar la
3 puncte (față de 8 acum un an). Și
acest lucru se cuvine subliniat O echipă 
cu mulți tineri de o valoare neconfir
mată încă (Zalman, D. Barbu. Nica, 
Ciobănel, Mihalcea, Doru Pavel), așa 
s-a prezentat formația militară în acest 
campionat. Desigur că cel mai bun a 
rămas inepuizabilul fundaș Penciu atît 
prin măiestrele sale lovituri de picior, 
cit și prin integrarea sa în atacul liniei 
de treisferturi. In realizarea acestei per
formanțe meritorii a fost necesară îm
binarea tinereții cu experiența unui 
Krammer, Nanu Radu. Merghișescu. 
Blăgescu etc. Dintre lipsurile echipei 
subliniem : fragilitatea înaintării și
lipsa de omogenitate intre comparti
mente.

Desigur, sudindu-se între timp, echipa 
antrenată de P. Cosmănescu se anunță 
redutabilă pentru campionatul viitor.

O evoluție sub așteptări

Dintre formațiile fruntașe, relativ 
slab s-a prezentat Constructorul-Bucu- 
rești, care în ciuda unui lot extrem de 
valoros a obținut un nemulțumitor loc
4 în clasament. Deși a avut cea mai 
bună linie de treisferturi din țară, 
(mai ales prin rapiditatea ei). Construc
torul nu a fost in stare să marcheze 
în total decît 100 de puncte (in medie 
mai puțin de 6 puncte de meci). Acest 
insucces se exp’ică prin lipsa unui 
sistem de joc, prin faptul că rugbiști 
valoroși au luat acțiunile pe cont 
propriu (vezi Râdulescu. Leați. Sava 
etc). Dintre individualitățile echipei au 
satisfăcut : Teofilovici, Marina, Posmo- 
șanu, Luscal, Bărăscu, Simion, Teodo- 
rescu). Sub nivelul anului trecut au 
evoluat însă : Rădulescu, P. Niculescu, 
Nistor. Sava.

Față de faptul că are bogate rezerve 
de tineri pregătiți de D. Ionescu. există 
premisele unei comportări mai bune 
în anul viitor, bineînțeles dacă antre
norul C. Munteanu va imprima echipei 
o concepție unitară de joc.

D. CA' LIMMCHI
T. STAMA

Primul lucru care te impresionează 
la omul acesta cu păr argintiu și cu 
fața brăzdată de cute este nestăvilita 
energie de care dă dovadă. In vigoarea 
cu care muncește pentru dezvoltarea 
boxului, în vioiciunea cu care se de
plasează de la o sală la alta pentru a 
asista la antrenamentele „copiilor" 
vezi omul energic, cu inițiativă care, 
în ciuda celor 65 ani, este mereu tînăr, 
mereu activ. Așa l-am cunoscut pe co
munistul Mihai Diaconescu, vicepre
ședintele comisiei regionale de box 
Galați...

L-am rugat să-mi povestească ceva 
din activitatea sa de susținător al 
texului. La început n-a vrut („Amin
tiri? Mereu amintiri... Alai bine să vor
bim despre ce este acum!...). Pînă la 
urmă l-am convins.

„Am îndrăgit boxul prin 1910. Să 
iot fie vreo 50 de ani de atunci... Fi
rește, e greu să-ți mai amintești totul. 
Dar, să încercăm... Am boxat vreo 
3—4 ani și din cauza proastelor condi
ții din acele vremuri, l-am abandonat 
ca sportiv. Ani ținut să vă spun că 
m-am despărțit de el numai ca sportiv 
fiindcă am continuat să fiu în preajma 
ringului ca susținător al „sporiului cu 
mănuși". l.a București, sau la Galați, 
ca muncitor ceferist, am luptat pentru 
răspindirea boxului in rindurile tovară
șilor mei de muncă.

In anul 1933 am fost ales 
vicepreședinte al clubului sportiv 
Gloria C.F.R. Mă ocupam, firește, de 
secția de box... Antrenorul secției era 
cunoscutul Panaitesbil 7-igoto. i-am vă
zut ridieîndu-se de-a lungul anilor pe 
Grigore lelesneac, Vasile Boanță, Du
mitru Cioboiaru, Nicolae Tătaru, Ion 
Peicin, Al. Pinzarti și alții. Am lost 
lingă ei și atunci cind au gustai feri
cirea victoriei, ca și atunci cînd au 
simțit amarul înfrîngerii. Cei mai vechi 
au plătit tribut greu profesionismului. 
Deși, noi am luptat să-i ferim de rapa
citatea unor afaceriști, n-am reușit în
totdeauna... Cei mai noi, care au avut 
bucuria să practice sportul într-o țară 
liberă, urcă fără sacrificii treptele 
măiestriei sportive. După eliberarea 
țării, tovarășii mei rni-au încredințat 
sarcina de președinte al asociației spor
tive C.F.R. Galați. Am încercat și aci 
să fac ce pot. S-ar putea să am o 
vină: n-am uitat nici o clipă... boxul t

Din anul 1949 activez în comisia 
gională de box și contribui alături 
ceilalți la dezvoltarea boxului în i 
dul tineretului. Știți, la Galați, bo 
este sportul nr. 1I".

Mai mult n-am putut afla de la 
cest înflăcărat susținător al texu 
care de 50 de ani este mereu prez 
în jurul ringului. A trebuit să dis 
multa vreme cu secretarul comisiei 
gionale, Eugen Balaban, cu foi 
boxer N. Tătaru (astăzi și el actb 
sportiv) și cu alții pentru a afla ; 
amănunte. Mihai Diaconescu a con 
huit efectiv la realizarea unor imf 
tante succese în texul gălățean. D.

astăzi sînt peste 400 tineri care u 
treptele ringului este și o victorie 
ltii; cele peste 70 gale organizate a 
acesta în regiune reprezintă și o p; 
din munca acestui neotesit activist: 
înființarea centrelor de tineret acti 
tul Mihai Diaconescu și-a adus ) 
țioasa sa contribuție... Cînd cei apr 
pe 10.000 spectatori care vin regi 
la galele de box aplaudă comporta 
frumoasă a cutărui sau cutărui tîi 
răsplătesc în fapt și munca activi: 
lui obștesc AVhai Diaconescu...

Eram gata de plecare. L-am întî 
din nou. Mi-a zîmbit și în loc de 
mas bun mi-a spus „Vreau să mă n 
drese cu 75 de ani de activitate 
jurul ringului

Io dorim din toată inima!
HRISTACHE NAU/1

BULETIN METEOROLOGIC PRIVIND
STAREA ZĂPEZII IN ZONA DE MENTE
In ziua de 23 decembrie ora 8, grosimea stratului de zăpadă în mt 

era următoarea :
Băișoara — 4 cm., Semenic — 9 cm., Paring — 3 cm., Păltiniș - 

cm., Fundata — 11 cm., Vf. Omul — 15 cm., Predeal — 4 cm., Rarău 
16 cm., C. Lung Mold. — 2 cm.,

In cursul zilei de 23 decembrie a nins în toată zona de munte.
Pentru următoarele 3. zile se prevăd ninsori din ce în ce mai ab 

dente în munți.
N. TOPOR

Director adjunct știiiijiiic al Institutului Meteorok



Retro.spec ți uni asupra campionatului categoriei A

Schimbare în bine la Farul Constanța
Mtilți au privit cu oarecare scepti

cism debutul echipei Farul în noul 
campionat. Bineînțeles, afară de... en
tuziaștii constănțeni, inimoși susțină
tori ai echipei lor. Ei au așteptat cu în
credere evoluția „Farului" și — să re
cunoaștem — evenimentele ulterioare 
le-au confirmat așteptările. Farul nu 
numai că n-a „înotat" undeva prin 
coada clasamentului, dar a dat un ve- 
itabil asalt locurilor fruntașe, ternii- 
aînd prima parte a campionatului pe 
in excelent loc patru. Succesul echipei 
constănțene — pentru că este cu ade
vărat un succes, dacă ținem seamă, 
nai ales, de faptul că s-a clasat îna- 
ntea multor echipe cu vechi „state de 
serviciu" în categoria A — se întrevă- 
<use încă din... primăvară. Un obser
vator atent a reținut, desigur, semnele 
intii reviriment în rîndurile fotbaliștilor 
ronstănțeni, manifestate în cursul lup
ei pentru evitarea retrogradării. In a- 
:eastă privință, cifrele sînt cît se 
cioate de concludente. Iată situația 
.Farului" în campionatul trecut, la 
ncheierea turului și returului : 
roamna 1958 11—2—1—8—12:29 5
Primăvara 1959 11—4—4—3—18:24 12

Goluri marcate : 19
Golgeteri : Olartt b. Moroianu 3, Sever, 

Nunu și Niculescu 2, Botcscu, Matei, 
Toma fi Ciosescu 1. Un 11 m transformat 
(Toma}.

Locuri ocupate in clasament (in ordinea 
clapelor) : 4—9, 2, 1, 4, 5, 6, 5, 7, 3, 
4, 4.

Cel mai bun meci : cu C.C.A. la Bucu
rești (2—3) ; cel mai slab : cu Minerul la 
Lupeni (0—4).

Efectiv folosit : f-lorescu (11 jocuri), 
Ghibănescu, ‘loma, Ciuncan, Sever, Olani 
(10), Ciosescu (9), Pana (8), Moroianu, 
Niculescu (7), Bibere (6), Pateu (1),
Corneanu. Matei (4). Botcicu. Nunu (3), 
Marosi, Straton și Meszaros l (l).

De aici rezultă clar saltul mare 
acut de echipă în primăvară. In toam- 
ia acestui an, ,,Farul" scomportat 
te linia evoluției din primăvară și a- 
est lucru se poate vedea din compa- 
area următoarelor situații: 
’rimăvara 1959 11-4-4-3—18:24 12 
oanma 1959 11—5—3—3—19:15 13
Deci, continuitate îr. comportare, dar 

ti '.in plus — firesc — pentru acfivi- 
atea din toamnă. Și era normal să 
e întîmple așa pentru că echipa con- 
tănțeahă:

155.690 lei
;tc valoarea premiului I tffe Ia concursul 
jecial Pronosport din 20 decembrie. Această 
erformanță care constituie recordul premiilor 
ronosport pe anul 1959 a fost realizată de 
ig. I. Oeriu din Iași, singurul participant care 

avut 12 rezultate exacte. In convorbirea 
■Jcfonică avută «ieri cu cîștigătorul celui 
ii mare premiu la Pronosport, acesta ne-a 

__ _,Joc la Pronosport dc la introduce-' 
.a concursurilor de pronosticuri sportive, 
îftig pentru prima dată dar suma dc 135.690 
i m-a făcut să uit repede timpul care a 
ecut așleptind premiul.
Folosesc acest prilej pentru a da un sfat 

arlicipanților la Pronosport : jucați la fie- 
ire etapă ! Perseverați și nu se poale să 
ți premiați !
Sîntem îndreptățiți să credem că toți 

ire au jucat la Pronosport în anul 19.59 
>r lipsi de la ultimul concurs al anului 
>ncursul "hr. 52 — care se închide în 
eaga țară sîmbătă seara.
In urma trierii și omologării variantelor 

epuse la concursul special Pronosport au fost 
abilite următoarele premii : 
Premiul I : 1 variantă cu

135.690 lei :
Premiul II : 66,50 variante cu
2.448 lei ;
Premiul III : 1.215,30 variante 
te 20Q -jlei..
Fond de premii : G03.Q66
Premii’e pentru „0“ rezultate <!e la concur.
I Pronosport nr. 50 : 

motocicletă* 350 cmc.: Hotinescu Radu 
n București.

motoretă ,,Simson“: M. Andrei din
a iova.
1 aparat radio ,.Stassfurt": G. Meirașu din 
ăila.
1 aparat ,,Zorki“- Cristea Ion din Plo
ii.
Lista completă va apare în 
ronosport nr. 298.

★
La concursul Pronoexpres 
mbrie 1959) au fost extrase 
a rele numere :

29 34 3 11
Numere de rezervă: 37 
Fondul general dc premii: 
Rubrică redactată de I. S. Loto-Pronosport.

clarat :

nu

cei
nu

in-

1

1

12

11

cu

rezultate

rezultate

10 rezul-

Programul Loto-

Nr. .51 (23 Be
rlin urna urmă-

13

Locațiune de b'lete
Permisele valabile la sala Floreasea 
întru jocurile de volei R.P.R.-U.R.S.S. 
n 25 și 27 decembrie sînt următoarele: 
ișii și albastre în piele, albastre der- 
atin cu stampila „volei”, gris derma- 
n cu stampila „volei", verzi dermatin, 
irnetele ‘ ........................................
zate la 
Pentru 
îrmatin 
degații, 
curilor 
asca.
Sint valabile biletele cv seria 71 pen- 
u 25 decembrie și 72 pentru 27 de- 
imbrie și se pun în vinzare la casele 
Iii Floreasca, incepind din ziua de 

decembrie a. c.
Respectarea numerotării locurilor este 
lligatorie.

de antrenori și arbitri volei 
zi.
masa presei permisele verzi 
vor trebui să lie însoțite de 
eliberate numai în limita 

repartizate pentru Sala Flo-

— a folosit cam același lot (din 
cei 19 jucători din toamnă, 11 — ma
joritatea titulari — au jucat și în pri
măvară). deci a avut asigurată omo
genitatea ;

— și-a întărit lotul cu cîțiva jucă
tori de valoare (Florescu, Olarii) și cu 
elemente tinere (Datcu, Nunu) — ceea 
ce pe de o parte a adus echipei un 
plus de experiență și calitate, iar pe de 
altă parte elan și tinerețe, caracteris
tice de altfel acestei formații;

— a știut sa folosească experiența 
acumulată în campionatul pe 1958— 
59, jucătorii săi au învățat mult din 
schimbul de experiență pe care-1 pri
lejuiește, de fapt, un campionat și — 
ceea ce este mai important — au apli
cat cu succes cele învățate. In această 
privință un merit revine celor doi an
trenori, I. Lengheriu și T. Mihai, care 
au știut să-și îndrumeze jucătorii spre 
o pregătire mai conștiincioasă, reușind 
să îmbunătățească pregătirea unora 
(Pană, Ciuncan, Toma) și valoarea al
tora (Sever, Niculescu. Moroianu). Un 
plus de exigență și fermitate în munca 
de antrenament și educare a sportivi
lor îi va face' să realizeze și mai mult;

— a căpătat un echilibru între com
partimente :

— și-a format un joc mai organizat, 
mai disciplinat și mai bine desfășurat, 
tinzînd spre manevre tactice subtile, 
în care elementele „motor" sint Pană, 
Niculescu, Sever și Olarii (golgeterul 
echipei).

Toate acestea s-aii concretizat în 
prima parte a campionatului printr-o 
comportare superioară celei din toam
na anului trecut și chiar celei din pri
măvara acestui an. Echipa a fost mai 
constantă, a jucat aproape la fel de 
bine acasă și în deplasare, obținînd re
zultate corespunzătoare (excepție: 
acel 0—4 la Lupeni), a dovedit mai 
multă eficacitate (medie de goluri : 
J,72 față de 1,18 în 1958 și 1,63 în 
primăvară), într-un cuvînt a practicat 
un fotbal mai bun și a demonstrat o 
mare putere de luptă și mult elatl

Noi considerăm însă, că față de 
lotul bun de jucători pe care-1 are la 
ora actuală, „Farul" poate juca mai 
bine, poate atinge o valoare mai ridi
cată. Ceea ce doresc din toată inima 
oamenii muncii din Constanța. Pentru 
aceasta însă, jucătorii „Farului" tre
buie să muncească mai mult și mai 
bine cu scopul de a remedia deficiențele 
care îi împiedică să realizeze progrese 
mai mari.

La bază 
muncă de 
revine in 
Ei trebuie 
disciplină, ...
tire, dragoste pentru echipă și club, 
pentru locurile lor de muncă. Fotba
liștii „Farului" au manifestat în sezo
nul de toamnă multă pasiune pentru 
acest sport, au luptat cu marc ambi
ție și mult elan pentru succesul echi
pei lor, dar au comis uneorj, acte de

V ii

indisciplină (Qiosescu, Tonia), neregu- 
larităfi în joc (Ciuncan), Dintr-o gre
șită îndrumare și dintr-o greșită înțe
legere a jocului atletic, jucătorii au a- 
lunecat deseori pe panta unui joc în 
forță, dur, neregulanientar. In această 
direcție trebuie să-și îndrepte atenția 
antrenorii și în general spre formarea

SEVER (Earui).
Desen de: 1’. Stoenescu

de campion republican
V. Ciocîltea — Gh. Mititelu 3*1 —<

trebuie să stea o temeinică 
educație și această sarcină 
primul rină antrenorilor. 
să insufle sportivilor lor 

conștiinciozitate în pregă-

unor sportivi conștienți, disciplinați, cu 
o educație cetățenească sănătoasă, pre- 
zenți cu aceleași rezultate bune fie te
renul de sport și in producție.

Asigurînd această bază, antrenorilor 
le va fi ușor să remedieze lipsurile 
tehnice remarcate cu prilejul jocurilor 
din toamnă și să realizeze: îmbinarea 
cît mai armonioasă a pregătirii teh
nice cu pregătirea atletică, dezvoltînd 
calitățile fizice (și în primul rînd re
zistența și viteza care lasă de dorit) 
și folosinJu-le nu ca scop în sine, ci 
ca mijloc pentru îmbunătățirea calită
ții ; îndrumarea echipei spre o concep
ție de joc ofensiv, constructiv, cu ac
țiuni larg desfășurate pe aripi, renuii- 
țînd pe de o parte la tendințele de joc 
distructiv (in apărare) și la „tacticile 
speciale", la acele „rețete" (în atac) 
care dăunează pregătirii tactice ge
nerale a jucătorilor și care le împiedică 
dezvoltarea tehnică (de pildă. Sever 
dintr-un inter bun a ajuns o extremă 
modestă); menținerea unei formații de 
bază, evitînd pe cît cu putință, modi
ficările (mai ales în atac, în toamnă au 
fost 17 la număr) care nu fac altceva 
decît să micșoreze randamentul echi
pei.

Eliminînd toate aceste lipsuri și a- 
dăugînd o mai justă atitudine față de 
Cupa R.P.R., antrenorii și fotbaliștii 
„Farului" vor fi în măsură să răs
pundă eu noi succese așteptărilor nu
meroșilor și entuziaștilor lor susțină
tori.

P. GAȚU 
s & "W— -

Cei mai buni
In fruntea clasamentelor în aler

gările de fond (5.000 m și 10.000 m) 
s-au instalat în acest an doi renumiți 
atleți': Friedrich Janke (R.D. Ger
mană) si, respectiv, Piotr Bolotnikov 
(U.R.S.S.). ■

Atletul german Janke (in virstă de 
28 de ani) a reușit din 1953 și pînă 
astăzi următoarele rezultate :

PLOEȘTI 23 (prin telefon de la tri
misul nostru special). — Continuarea 
la Ploești a meciului Ciocîltea — 
Mititelu pentru titlul de campion de 
șah al R.P.R., s-a dovedit o inițiativă 
excelentă. Numeroși iubitori de șah 
din localitate au umplut pînă la re
fuz sala de festivități a Casei Ofițe
rilor, pe scena căreia luaseră loc cei 
doi candidați la titlu.

Partida a treia a meciului, începută 
marți, a debutat cu o variantă din a- 
părarea franceză certificată de ma
rele maestru Keres în tratatul săti ca 
dind joc bun negrului. Albul însă a 
găsit căi ingenioase de a-și conso
lida inițiativa, dînd un caracter ascu
țit partidei. A rezultat un joc de mij
loc foarte interesant, bine condus de 
ambele părți. Fiecare mutare deschi
dea probleme noi celor doi adversari 
și era urmărită cu interes crescînd de 
numerosul public.

Către .sfîrșitul celor cinci ore de ioc, 
Mititelu a ales 
slabă, ceea ce a permis adversarului 
său să obțină o puternică poziție de 
atac. Partida s-a întrerupt cu avan
taj evident pentru alb, care poate forța 
cîștigul în numai cîteva mutări.

Miercuri după-amiază s-a desfășurat 
partida a lV-a în care Mititelu a avut 
albele. S-a jucat varianta Sâmisch din

Indiana regelui și negru părea a fi în 
dificultate. El a găsit însă resurse care 
i-au permis să treacă la contraatac și 
să le valorifice destul de repede în 
fața planului de joc inexact ales de 
alb. Amenințat cu pierderi materiale, 
Mititelu s-a recunoscut învins la mu
tarea a 27-a. 
dează fără 
ruptă cu o 
V. Ciocîltea
scorul de 3-1 și titlul de campion.

El a anunțat apoi că ce- 
joc partida a între-
zi înainte. In felul acesta 
obține victoria în meci cu

RADU VOIA

De la I. C. F
face 
de- 

Vl-a

o continuare mai

Institutul de Cultură Fizică 
cunoscut că in zilele de 28-29 
cembrie 1959 are loc cea de a 
sesiune de comunicări științifice a 
cadrelor didactice din institut.

Lucrările sesiunii se vor desfășura 
in sala de festivități I.C.F., str. 
Maior Ene nr. 12, incepind de la 
ora 16.

Comunicările vor cuprinde pro
bleme de metodică, probleme d', 
antrenament și de medicina culturii 
fizice.

Sint invitați a lua parte profesorii 
de educație fizică, antrenorii, arbi
trii și activiștii din domeniul cul
turii fizice.

Campionatul republican de lupte 
clasice pe echipe din acest an a fost 
mai disputat ca oricînd, mai ales în 
ultimele sale etape, cînd șase echipe 
au luptat pentru a evita retrogradarea. 
Alături de Voința Tg. Mureș, cea de a 
doua echipă care va retrograda va fi 
Constructorul Cluj. Aceasta, deși la e- 
galitate de puncte cu Voința Lugoj și 
A. S. Marina Constanța, avînd un tuș-

averaj mai slib, n-a mai putut evita 
retrogradarea. Cele două echipe, cîști- 
gătoare ale campionatului de calificare, 
care vor participa în cadrul campiona
tului republican pe echipe ediția 1960 
sînt: U.V.A.-A.M.E.F.A. Arad și
C. S. Craiova.

Iată clasamentul definitiv ai campio
natului republican 
1959:

echipe ediția

1. Dinamo București 30 30 0 0 462— 14 90
2. C.C.A. București 30 27 0 3 347—119 84
3. Steagul Roșu Or. St. 30 25 2 3 321—137 82
4. C.F.R. Timișoara 30 16 4 10 225—219 66
5. Metalul M.l.G. 30 15 5 10 248—222 65
6. C.S.M. Reșița 30 15 1 14 222—230 61
7. Dinamo S. Atare 30 14 1 15 233—227 59
8. Cetatea Bucur 30 12 2 IG 220—238 56
9. C.S.M. Baia Mare 30 11 2 17 184—230 54

10. A.S.M. Lugoj 30 8 6 16 203—261 52
11. Rapid Oradea 30 9 3 18 195-278 51
12. C.S.M, Galați 30 9 2 19 168—282 50
13. A. S. Marina Constanța 30 6 6 18 190—260 48
14. Voința Lugoj 30 7 4 19 175—285 48
15. Constructorul Cluj 30 9 0 21 149—306 48
16. Voința Tg. Mureș 30 8 0 22 158—306 46

RTLETISM
Atletismul mondial în anul preolimpic 1959 (III)

alergători în cursele de fond
13:44,4 (13:52,2-14:02,2)

13:48,4

(13:52,2-13:57,8)

s.ooo m 10.000 m 13:52,6

]953 15:05,2 - 13:52,8
1954 — —
1955 14:23,8 — 13:53,0
1956 14:04.6 —
1957 13:52,0 29:21,2 13:53,2
1958 13:59,4 29:53,4
1959 13:42,2 29:44,6 13:53,6 (14:07,6-13:51,8)

a fi im 13:53,6

(14:02,0- ? )

Piotr Bolotnikov se arată 
demn urmaș al celebrului camp on și 
recordman Vladimir Kuț. El a înre
gistrat in decursul acestui sezon corn- 
petițional cele 
cariera sa :

Kazimierz Zimny 
(Polonia)
Jozsef Kovacs 
(Ungaria)
Stanley Eldon 
(M. Britanie) 
Hans Grodotzki 
(R.D.G.)

Sandor Iharos 
(Ungaria)
Matti Huttunen 
(Finlanda)
Reijo Hdykinpuro 
(Finlanda)
Piotr Bolotnikov 
(U.R.S.S.)
Alexandr Artîniuk 
(U.R.S.S.)
Miroslav Jurek 
(Cehoslovacia) 
Miklos Szabo 
(Ungaria) 
Bruce Tulloh 
(M. Britanie)

(14:42,6— N ) Hedwig Leenaert
(Belgia) 
Stanislav Ozog 
(Polonia)
Gerhard Hdnicke 

(R.D.G.)
Marian Jochman 
(Polonia)
Ludwig Muller 
(R.F.G.) 
Tapani Kurki 
(Fimanda) 
Xaver Hdger 
(R.F.G.)
1956 1957 1958

0 
0 

13 
13 ’
buni 10

(14:02,0-14:18,0)

(13:57,2-14:05,0)

( N -14:07,4)

( 1 ? )

II

10.000 METRI

RECORDUL OLIMPIC : 28:45,6 VI. Kut 
(U.R.S.S.) Melbourne 1956

mai bune rezultate din

10.000 m
31:40.0 ’
30:05,4 
29:30,4 
29:09,8 
29:04.4 
29:03,0

1954
5.000 m

~ 15:15,0
1955 —
1956 14:10,0
1957 13:54.4
1958 13:58,8
1959 13:52,8

Iată acum listele celor n buni 
în cursele de 

am notat rezulta-

iai 
curseleperformeri mondiali 

fond. In paranteze 
tele respectivilor atleți înregistrate în 
anii 1958 și 1957.

5.000 METRI
RECORDUL OLIMPIC : 13:39,6 VI. Kuț

(U.R.S.S.) Melbourne 1956
13:42,2 (13:59,4-13:52,0) Fredrich Janke

(R.D.G.)

13:59,2

14:02,8

14:04,2

14:04,4

(13:59,6-14:18,6)

(14:03,0-14:20,4)

(13:54,6-14:26,4)

(14:16,0-14:11,8)

(14:17,0-14:39,4)

1955
0 2
2 1

_4___ 6
6

1959
o“
5

11
16

1 
0

11
9 12

Media rezultatelor celor mai 
atleți din :

29:03,0 (29:04,4-29:09,8) Piotr Bolotnikov 
(U.R.S.S.)

(29:28,6— N ) Hans Grodotzki 
(R.D.G.)

(29:06,4-29:34,4) Lembit Virkus 
(U.R.S.S.)

(29:30,4-29:47,0) Gerhard Hdnicke 
(R.D.G.)

(29:36,0—29:30,6*) Martin Hyman 
(M. Britanie) 

(30:27,0-29:37,4) Erkki Rantala 
.(Finlanda)

(29:03,8—28:53,8*) John Merriman 
(M. Britanie) 
Hubert Părnakivi 
(U.R.S S.)
Jozsef Kovacs 
(Ungaria)
Alexel Deseatcikov 
(U.R.S.S.)
Osvaldo Suarez 
(Argentina) 
Ivan Cerniavski 
(U.R.S.S.)
Kazimierz Zimny 
(Polonia) 
Evghenii Jukov 
1U.R.S.S.)
Hedwig Leenaert 
(Belgia)
Zdislaw Krzyszko- 
wiak (Polonia) 
Thyge Tdgersen 
(Danemarca)
Jams Buryis 
(U.R.S.S )
Sandor Iharos 
(Ungaria)

( ? —30:51,8) Alexandr Artiniuk
(U.R.S.S.)

29:16,2

29:17,G

29:18,0

29:21,0

29:24,6

29:25,6

29:26,0

(29:17,4- ? )

(29:05,6—29:48,6)

(29:05.4—29:20,4)

29:26,0 ( -29:39,6)

29:27,6 (29:16,0-29:24,8)

29:28,6 ( N

29:29,4

29:31,2

29:31,8

29:34,4

N )

(28:58,6-29:20.4)

( n N )

BOLOTNIKOV (U.R.S.S.)PIOTR(28:56,0- N )

(29:51,2-29:45,0)

(29:56,4- N )

sub 29:00,0
29:00,2-29:20,0
29:20,2-29:35.0

1955 1956 1957 1958 1959
1
4
9

'14

4
4

10
18

2
10

1
19
buni 10

0
5

15
20

1956
1957
1958
1959

lume
13:56,16 
13:53 40 
13:55.02 
13:49,14

Europa
13:58,34
13:54.20
13:55.02
13:49,14

0
6
7

13
Media rezultatelor celor mai 

atleți din :

•) rezullnt» in-egistrale in curse pe 
6 mile (9.656,1 m).

1957
1958
1959

lume
29:16:84"
29:09,32 
29:18.58

Europa 
29:17.78 
29:09.32 
29:18,58

ROMEO V ILARA
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Cei mai bum temsmani 
sovietici pe 1959

Recent, federația unională de tenis 
de cîmp a dat publicității clasamen
tele celor mai buni jucători sovietici 
în anul 1959. La masculin, primul loc 
a fost atribuit jucătorului din Kiev, 
Mihail Mozer. Pe locurile următoare 
se află Thomas Leyus (Tallin), An
drei Potanin (Leningrad), Serghei 
Andreev (Moscova), Viktor Anisimov 
(Rostov pe Don), Serghei Lihaciov 
(Baku), Rudolf Sivokin (Rostov pe 
Don), Nikolai Ozerov (Moscova) etc.

Primul loc la feminin a revenit ti
nerei jucătoare Ana Dmitrieva (Mos
cova), campioana țării. Este pentru 
prima oară cînd tînăra jucătoare o 
precede în clasament pe Valeria Kuz
menko (Kiev). Pe locul trei se află 
Larisa Preobrajenskaia (Moscova), 
urmată de Irina Riazanova (Tbilisi).

(Agerpres)

PE SCURT
• Cea de-a opta partida a meciului 

pentru titlul mondial feminin de șah 
s-a terminat remiză la mutarea a 
64-a. In felul acesta, campioana lumii, 
Eiisaveta Bîkova menține avansul de 
un punct. Scorul : 4*/2—31/,.

• A XlV-a ediție a Olimpiadei de 
sari se va desfășura între 16 octom
brie și 9 noiembrie 1960 la Leipzig, 
:n R.D. Germană. Pînă acum și-au 
anunțat oficial participarea : U.R.S.S., 
R. Cehoslovacă, R.P. Polonă, R.P.F. 
Iugoslavia, Suedia și Monaco.

’ In cadrul unui concurs de atle
tism, desfășurat la Brisbane, atletul 
australian Hector Hogan a egalat re
cordul lumii în proba de 100 yarzi, 
realizînd timpul de 9,3 sec.

• Echipa Ruda Hvezda Brno con
duce detașat în campionatul de ho
chei pe gheață al R. Cehoslovace. Ea 
a acumulat 33 puncte, avînd un avans 
de 7 p. față de următoarea clasată. 
Slovan Bratislava.

Un rezultat de egalitate
care valoreazâ

(Urmare .din pag. 1)

mai multă fantezie în construirea ac
țiunilor ofensive, ceea ce a surprins 
dese ori apărarea adversă. Ga u-n 
exemplu în această privință vom nota
raptul că prin circulația rapidă a min
gii ș-au creat numeroase „culoare**, 
folosite acum din plin, pentru a se 
arunca cu eficacitate la poartă, din 
apropierea semicercului de la 9 metri.

Cele 14 goluri au fost marcate în 
ordine de: Markova (min. 3), C. Du
mitrescu (5), Mateju (6), A. Vasile 
l6), Mateju (14), Starck din 7 m. 
(19), Markova (22), Starck (23), Bar- 
tosekova (25), A. Vasile (29), 
Starck (31), Malerova (32). Vlnarova 
(34 , A. Vasile (35).

Xrbitrul LASZLO KESZTHELY (R.P. 
Ungară) a condus corect și autoritar 
următoarele formații: BUCUREȘTI: 
Torcea (Cazacu)—Starck, V. Dumi
trescu, Ștefănescu, G. Dumitrescu, 
Drăghici, Cătineanu, Constantinescu, 
A. Vasile, Niculescu; PRAGA: Hers- 
mankova (Koriciankova)-Schmidova, 
Malerova, Kucerova, Mateju, Dvora- 
cova, Bartosekova, Vlnarova, Marko
va, Svermova.

în deschidere s-a disputat meciul 
masculin dintre formațiile Dinamo

ABONAȚI-Va a
PE ANUL 
LA REVISTA

I

CULTUR 
FIZIC 

SPORT
SE POT FACE . 

(/ LA Oft CULE PTTR,LA FACTORR, -4 
U POȘTALI Șl LA RESPONSABILI^ , 

O' DIFU2AREA PRESEI DINk • 
>N n PRINDERI

Reprezentativele de volei ale U. R. S. S.
din nou în fața publicului bucureștean

• Mîine, In sala Floreasca, la ora 17 : R P.R. — U.R.S.S. (I) și la ora 19 : R.P.R. — U R S.S. (m) • Dumi 
nică: meciurile revanșe • Sportivii sovietici învingători marți în Iugoslavia

Aseară, un ultim antrenament al reprezentativei noastre feminine. Urmărită 
cu atenție de Sonia Colceriu și Florina Teodorescu, tinăra jucătoare clujeană 
Domnica Costic trimite mingea puternic pe lingă blocajul efectuat' de... 

jucătorii de la l.S.E.P.
Foto: Gh. Dumitru

Calendarul competițional al voleiului 
nostru pe anul 1959 are o strălucită 
încheiere : dubla întilnire dintre repre
zentativele R.P. Romine și Uniunii So
vietice. La numai cîteva zile de la des
fășurarea pasionantelor întreceri ale 
campionatelor republicane, care au 
consacrat pe campionii de toamnă, iu
bitorii voleiului din Capitală au mi
nunatul prilej de a admira evoluția 
valoroșilor jucători și jucătoare sovie
tice. Miine, începînd de la ora 17, 
vom asista în sala Floreasca la cea 
de-a 20-a partidă feminină R.P.R.— 
U.R.S.S. iar în continuare la cel de-al 
26-lea meci masculin R.P.R.—U.R.S.S. 
Duminică, prin reeditarea întocmai a 
programului, noi cifre se vor adăuga 
în palmaresul celor 4 reprezentative.

Oaspeții sînt așteptați să sosească 
azi dimineață, din R.P.F. Iugoslavia, 
unde au întreprins un turneu. In ulti
mele două meciuri, susținute marți în 
localitatea Osiek, sportivii sovietici au 
învins categoric formațiile tării gazdă: 
3—0 (13, 7, 7,) la fete, și 3-0 (4, 
10, 8) la băieți. Din reprezentativele U- 
munii Sovietice fac parte jucători și 
jucătoare evidențiați în turneul interna
țional care a avut loc anul acesta in 
luna iulie la București : Iuri Gesnokov 
(căpitanul echipei), Mondzelevski, Fa- 
sahov, Libinș, Kovalenko, Agaev sau 
Melitia Eremeieva (căpitana echipei), 
Ludmila Buldakova, Lila Konovalova, 
etc.

Loturile reprezentative ale țării noa
stre cuprind pe: Florina Teodorescu, 
Lia Vanea, Elena Corbeanu, Tinela 
Pleșoianu, Elisabeta Preda, Viorica 
Herișan (Dinamo), Sonia Golce*u, 
Cornelia Moraru. II, Alexandrina Bere- 
zeanu (Rapid), Doina Vințan (Meta-

cît o victorie
București și Politehnica București. 
Victoria a revenit dinamoviști'lor cu 
scorul de 30—19 (12—11).

CĂLIN ANTONESCU
A. VASILIU

Cum se va desfășura campionatul mondial 
de fotbal din 1962?

Dintre toate competițiile cu caracter 
mondial, campionatul de fotbal stîr- 
nește cel mai mare interes. E și firesc 
să fie așa. Sportul cu balonul rotund 
este practicat de milioane de oameni, 
iar întrecerea lor pasionează alte zeci 
și zeci de milioane de pe toate me
ridianele. La viitoarele campionate 
mondiale, care se vor desfășura în 
anul 1962 în Chile, și-au anunțat pînă 
acum participarea 60 de țări. Dar și 
numărul acesta va fi probabil depă
șit, întrucît termenul de înscriere ex
piră abia în februarie 1960.

Firește, la Santiago de Chile nu 
vor putea veni toate reprezentativele 
înscrise în campionat. De aceea va fi 
nevoie de turnee și întîlniri prelimi
nare, în urma cărora să se aleagă 
echipele participante ale turneului fi
nal.

După ce sistem se vor disputa a- 
ceste jocuri ?, se întreabă de pe a- 
cum iubitorii fotbalului. Problema 
principală este asigurarea unei selecții 
judicioase care să excludă posibilita- 
tea ca echipe de valoare slabă (la- 
vorizate de o tragere la sorți noro
coasă) să ajungă în turneul final în 
dauna altora, care au „căzut" într-o 
grupă puternică. La edițiile anterioare 
ale competițiilor exemplele au abun
dat, creînd un supărător decalaj de 
valoare.

S-au făcut multe propuneri în a- 
ceastă direcție. Cea mai comentată 
este aceea a lui Ernst Țhomann, 
membru al FIFA, vice-președintele 
Comitetului de Organizare al Cam
pionatului Mondial din 1962. Formula 
sa va fi luată în discuție la Congre
sul FIFA de la Roma în I960. Iată, 
pe scurt, despre ce este vorba:

Thomann ia ca punct de plecare în 

Iul M.I.G.), Ana Mocanu, Domnica 
Costic (Someșul Cluj), Dana Golimaș 
(Voința Or. Stalin), Anca Dumitrescu 
(I.F.A.) — antrenori N. Tărchilă și 
Gh. Constantinescu și, respectiv, Ro
man, Miculescu, Rusescu, Ganciu (Ce
tatea Bucur), Mihăilescu, Derzei, Pău- 
noiu (Dinamo), H. Nicolau, Drăgan, 
Pavel (Rapid), Corbeanu (C.C.A.), 
Cherebețiu, Fieraru, Bărbuță (Știința 
Clu ) — antrenori N. Sotir și V. Su
rugiu.

Bilanțul partidelor feminine dintre 
cele două reprezentative ne arată că 
toate întilnirile de pînă acum au re
venit voleibalistelor sovietice, cel mai 
bun rezultat realizat de noi (2—3) 
fiind obținut la campionatele mondiale 
din 1956 de la Paris. In schimb, la 
băieți au avut loc întreceri din ce în 
ce mai echilibrate, sportivii romîni în
scriind în ultimii doi ani două victorii 
(3—2 ia Moscova și 3—2 la „europe
nele** de la Praga) și o înfrîngere 

propunerea sa asigurarea unei selecți* 
cît mai bune în vederea turneului fi
nal. Se preconizează participarea în 
finală a 16 echipe, la fel ca și la ul
timele ediții ale întrecerii. Se califică 
direct, ca șl pînă acum, echipa cam
pioană a lumii (Brazilia) și repre
zentativa țării organizatoare (Chile). 
Din restul de 14 locuri 4 vor fi ocu
pate de formațiile din America (3 
din Sud și I din Nord). In sfîrșit, 
pentru desemnarea celorlalte 10 echipe 
Thomann dă următoarea variantă:

Primele 8 echipe europene clasate 
la C. M. din Suedia în 1958 vor sus
ține (prin tragere la sorți) meciuri 
tur-retur. Cele 4 cîștigătoare se ca
lifică în turneul final. Echipele în
vinse, însă nu sînt scoase din cursă. 
Ele. alături de cele 6 cîștigătoare ale 
grupelor preliminarii din Europa și 
Orientul Mijlociu și cele 2 cîștigătoare 
ale grupelor afro-asiatice, vor susține 
din nou (prin tragere la sorți) me
ciuri tur-retur, desemnînd pe celelalte 
6 finaliste.

Nu pot fi contestate unele puncte 
pozitive pe care le prezintă propu
nerea. Ea ar asigura într-adevăr o 
bună selecție printre echipe. Dar tre
buie luat neapărat în discuție carac
terul greoi al sistemului precum și 
faptul că el programează (mai ales 
pentru echipele europene) un număr 
prea mare de meciuri de calificare 
într-un interval foarte scurt. In caz 
că propunerea va fi acceptată ea va 
deveni operantă nu mai devreme de 
septembrie 1960 (congresul FIFA are 
loc înaintea J.O.), iar toate partidele 
vor trebui să se încheie cel mai tîr- 
ziu la 15 aprilie 1962, deoarece după 
două săptămîni începe campionatul. 
In asemenea condiții o echipă euro

(0—3) la Paris, în „Cupa continente
lor".

întilnirile vor f( arbitrate de Sirocki 
(R.P. Polonă) și Constantinov (R.P. 
Bulgaria).

BREVIAR
• Gimnaștii fruntași din R.P. Po

lonă și R. Cehoslovacă se pregătesc 
intens în vederea Jocurilor Olimpice. 
Forul de specialitate polonez a alcă
tuit un lot de 11 gimnaști și 9 gim
naste care au și început pregătirile. 
Printre aceștia se afla Jokiel, Symo- 
noviez, Reinis, Konopka precum și cu
noscutele gimnaste Kot, Stahov, Nie- 
durna etc Lotul cehoslovac cuprinde 
12 gimnaști și tot atîtea gimnaste. Din 
lot fac parte Danis, Klecka, Gaydos, 
Eva Bosakova, Nina Kaslaska ș.a.

peană care pornește din grupe tre
buie să susțină aproximativ 8 meciuri 
într-un interval de un an și jumătate 
(inclusiv două ierni). Să recunoaștem, 
e cam mult. Pe de altă parte echipele 
sud-americane au un program mult 
mai ușor în lupta pentru calificare, 
ceea ce reprezintă un avantaj consi
derabil.

FOTBAL
22 echipe în campionatul de fotbal 

al U.R.S.S. pe anul I960
Federația unională de fotbal a ho- 

tărît ca numărul echipelor de catego
ria „A" care vor participa la viitoa
rea ediție a campionatului U.R.S.S. 
din 1960 să fie mărit la 22.

In afara celor 12 echipe care au e- 
voluat la ultima ediție a campionatu
lui categoriei A se includ alte 10 e- 
chipe (cîte o echipă din R.S.F.S.R., 
R.S.S, Ucraineană, R.S.S. Bielorusă, 
R.S.S. Azerbaidjană, R.S.S. Armeană, 
R.S.S. Kazahă, R.S.S. Uzbekă, R.S.S. 
Lituaniană, R.S.S. Letonă și R.S.S. 
Estonă). Desfășurarea campionatu
lui se va face după o nouă for
mulă ; cele 22 de echipe vor fi 
împărțite în două serii. Din fiecare 
serie vor face parte cîte 6 echipe de 
categoria A și cinci din echipele noi 
participante. La turneul final, pentru 
desemnarea formației cîștigătoare a 
titlului de campioană, vor participa 
primele trei echipe din fiecare serie. 
De asemenea, vor avea loc 3 turnee 
pentru stabilirea locurilor de la 7 la 
22.

• IN CAMPIONATUL SUDAME- 
RICAN de fotbal, după trei jocuri pe

Spre o echipă unită 
a Germaniei la toate 
sporturile—la J. 0.

In ciuda uneltirilor și picdic 
puse de guvernul de la Bonn, fc 
rațiile sportive din R.D. Germană 
R.F. Germană continuă activitatea 
gaiiizatorică pentru alcătuirea ech 
unite a Germanici la Jocurile Olimi 
de iarnă și de vară.

Recent, federațiile de baschet 
cele două țări au căzut de acord 
alcătuiască o echipă unică, cu care 
ia parte la turneul de la Roma. La 
alcătuit din cei mai buni jucători 
R.D.G, și R.F.G., va susține înair 
J.O. mai multe întîlniri de verific.

Federațiile de box au stabilit 
fele galelor de verificare a pugilișt 
din cele două țări, în vederea a 
ttiirii echipei pentru Jocuri. Reui 
nile de selecție vor avea loc în 
măvară la Berlin. Cu acest prilej, 
trenorii echipei vor verifica cîte 
pugiliști din fiecare categorie.

Săritorii de pe trambulină 
R.D. Germană se afla de mai m 
vreme în Austria, desăvîrșindu-și i 
gătirea în vederea apropiatelor în 
ceri de la Squaw Valley. Cunosci 
sportiv, Helmuth Recknagel a saT 
eforturile organizațiilor sportive 
cele două țări pentru alcătuirea e 
pei unite a Germaniei. Recknage 
află într-o formă foarte bună. E 
efectuat pînă aciim aproape 300 
sărituri, anunțîndu-se un preterit 
principal la o medalie olimpică.

OLIMPIC
• Boxerii polonezi își intens 

pregătirile pentru Roma. Recent, I 
polonez a fost împărțit în două ec 
care au susținut un meci. Reunii 
desfășurată la Gdansk în fața a ' 
spectatori a fost ciștigaiă de repre 
tativa A cu scorul de 16—8 (în I 
au avut loc 12 întîlniri). Iată ci 
rezultate mai interesante : Dampk 
Walasek, Drogosz b.p. Mistiak, Paz 
b.p. Kasprzyk, Adamski b.p. Biidl 
Pietrzykowski b.p. Kubacki.

• Schiorii „alpini" din Franța 
inaugurat sezonul de iarnă pârtiei 
la un mare concurs organizat re. 
sub denumirea de „Criteriul p 
zăpezi". La întreceri au luat parte 
candidații pentru echipa olimpic 
Franței, inclusiv ciieva tinere tal. 
susceptibile de a ocupa un loc in 
tul pentru Squaw Valley. Slab 
uriaș a fost câștigat la femei de l 
Tereza Leduc. Cel mai bun schior 
dovedit a fi Adrian Duvillar, cai 
înregistrat in proba de slalom t 
o viteză medie de 77 km pe oră. 
limpicii" francezi au programate 
tru viitorul apropiat noi întreceri 
terne și internaționale.

PE GLOB
primul loc se află echipa Uruguay 
cu 6 puncte urmată de echipele 
ziliei 4 puncte, Argentinei 3 pu 
Equadoruhii 1 punct și Paraguay 
0 puncte.

• ÎN PREZENT SE AFLA IN 
ZITÂ în R. D. Vietnam o selecțio 
de fotbal a Armatei R. P. Poloni 
primul meci susținut la Hanoi f< 
liștii polonezi au fost întrecuți 
scorul de 1—0 de echipa R. D. 
nam.

• IN TURNEUL PREOLIMPIC 
FOTBAL (zona americană) s-au 
putat două întîlniri retur. La Bu 
Aires, echipa olimpică a Argentiri 
întrecut cu scorul de 6—0 (3—0) 
mația statului Chile (în primul 
argentinienii învinseseră cu 5—I) 
orașul Lima, selecționata Perului 
învins la limită : 3—2 echipa 
guayului. In primul joc echipa I 
lui cîstigase cu 6—0.

• IN PRIMUL JOC din ci 
turneului pe care-1 întreprinde îi 
frica, echipa cehoslovacă de f 
Slovan Bratislava a jucat la Acer 
selecționata Ghanei. Fotbaliștii < 
slovaci au terminat învingători 
scorul de 2—0 (0—0).


