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Comisia olimpică ad-hoc din 
cadrul Federației Internaționale 
de Fotbal (F.I.F.A.) a luat o ho- 
tărîre, în ședința sa de la 10 de
cembrie, cu privire la eventua
lele cazuri de egalitate de puncte 
în preliminariile turneului olim
pic. Forul internațional a făcut 
următoarele precizări :

1. Dacă două echipe din ca
drul aceleiași grupe au un nu
măr egal de puncte, va decide 
golaverajul.

In cazul cînd și golaverajul 
este egal, atunci se va disputa Via 
un meci suplimentar (cu prelun
giri dacă va fi necesar). Dacă 
nici acest meci nu va decide e- 
chipa cîștigătoare a grupei, a- 
ceasta va fi desemnată prin tra
gere la sorți, efectuată de comi
sia olimpică ad-hoc F.I.F.A.

2. DACA INTR-O GRUPA CELE 
TREI ECHIPE SÎNT LA EGALI
TATE DE PUNCTE, CÎȘTIGA- 
TOAREA VA FI 
PRIN TRAGERE LA SORTI, E- 
FECTUATA DE COMISIA OLIM
PICA AD-HOC.

Această hotărîre a 
la cunoștința tuturor 
de fotbal interesate.

Punctul 2 privește situația din /iiiaițiile de fete), 
grupa noastră. Dacă meciul de Jcembrie" 
Ia Sofia (1 mai 1960) R.P. Bulga
ria—R.P. Romînă se va termina 
la egalitate, cele două echipe 
vor avea același număr de punc
te (4) cu U.R.S.S. In acest caz, 
'îștigătoarea va fi desemnată 
prin tragere la sorți.

Competiții sportive io cinstea zilei
I TECUCI. Tinerii din locali- ALBA IULIA. Zilele trecute 
tate s-au întrecut într-o serie- s-a desfășurat în localitate coll
ide interesante concursuri de 
tenis de masă, volei și bas- 
Ichet. Concursul de tenis de 
masă a fost organizat de aso- 
îciația sportivă Voința și 

el au participat echipele 
/masculine și feminine reprezen
tative ale cooperativelor, me-ște- 
rșugărești din orașele Galați, 
<Brăiila și Tecuci. „Cupa 30 De- 
r cembrie" ta această disciplină 
ja fost cucerită de gazde, atît la 

< băieți, cit și la fete. Disputele
L'H, U13 X&XjrFk- / . ’ < • xi - iDESEMNATA VOil€l Htl avilt IOC 111 Silul

(Școlii medii mixte nr. 2, „Cupa 
30 Decembrie" revenind echipei 

fost adusă ^feminine Voința Galati (s-au federațiilor r '
Ijucat meciuri numai între 

„Cupa 30 
la baschet a fost

■cerită de echipa Știința II 
cuci, care a învins formația 
Gloria Tecuci cu 47—28.

for-
De-
cu- 
Te-

MIHAI CHITIC
corespondent

cursul de volei dotat cu „Cupa 
30 Decembrie", la care au luat 
parte reprezentativele masculine 
și feminine a 8 orașe din re
giunea Hunedoara. întrecerile 
organizate de consiliul U.C.F.S. 
din regiunea Hunedoara s-au 
bucurat de un deosebit succes. 
După o seric de partide foarte 
spectaculoase și de un bun ni
vel tehnic, în finale s-au în
trecut echipele orașelor Alba 
Itilia și Hunedoara, la băieți, 
Alba Iulia și Deva, la fete. 
Victoria a revenit selecționate
lor orașului Alba Iulia, care au 
cucerit astfel 
cembrie".

„Cupei 30 Decembrie" la care 
au luat parte aproaipe 200 
sportivi. Primele locuri au fost 
cucerite de următorii : tenis de 
masă: A. Cocîrță și V. Călin 
(Școala profesională I.M.U. 
Medgidia), la băieți și S. Moi
se și M. Irimia (Școala profe
sională Poarta Albă), la fete: 
șah : Alex. Neacșu și A. Oprea 
(A.S. Medgidia) la băieți și V. 
Opreanu și A.
(Școala medie Medgidia), ia 
fete ; gimnastică : echipa Școlii 
medii 
categoria
categoria 
categoria

Constant inescu

„Cupa 30 De-

N. SBUCHEA
corespondent

MEDGIDIA.
Școlii profesionale I.M.U. din 
localitate a găzduit întrecerile

Sala de sport a

din Medgidia ; trîntă : 
55 kg, Stan Valeria, 
68 kg, Horea Tănase, 
grea, Tache Moșescu.

ȘT. CONSTANTIN
corespondent

Candidatul de partid loti Nicolae este cunoscut de toți 
tovarășii lui de muncă de la uzina „Vasile Roaită". Harnic 
și priceput muncitor in sectorul III montaje, este totodată 

un fotbalist talentat, jucător de bază în echipa uzinei
Foto: Oh. Dumitra

Pe marginea ședinței de analiză a biroului 
consiliului regional U. C. F. S. Bacău

Rezultat egal în întîlnirile internaționale 
de volei de la Floreasca

Feminin: U.R.S.S.—R.P.R. 3-0. Masculin; R.P.R.—U.R.S.S. 3-0
Mîine, reeditarea celor două întîlniri

Roman. Corbeanu. II. Nicolau, Păunoiu, Cherebețiu și Drăgm 
primesc, la sfirșitul partidei cu jucătorii sovietici, mulțumirile 

spectatorilor pentru admirabilul spectacol oferit
Foto : I. Mthăică

Interesul deosebit manifestat 
de iubitorii voleiului din Capi
tală pentru dubla întîtnire dintre 
reprezentativele Uniunii Sovie
tice și ale țării noastre, se poa
te spune că a fost răsplătit. Pe 
de o parte lupta strînsă, evoluția 
palpitantă a scorului din intilni- 
rea feminină unde, deși echipa 
noastră a fost învinsă în trei se
turi (13-15, 8-15. 11-15), putea 
cîștiga primul set și chiar și pe 
cel de al treilea (dacă juca cu 
mai multă atenție în finalul a- 
cestora). Pe de altă parte, for
ma excepțională dovedită de e- 
chipa masculină care, folosind 
numai 6 iucători, a întrecut ca
tegoric cu 3-0 echipa Uniunii 
Sovietice (15-10, 15-7, 15-8) in 
urma unor acțiuni de toată fru
musețea, îndelung aplaudate. Su. 
ficiente aspecte interesante care 
au făcut din programul volei
balistă: de ieri seara din sala 
Floreasca un admirabil spectacol 
sportiv...

Experiența campioanelor 
mondiale ți-a spus cuvîntul

Echipa noastră ar fi putut a- 
jtu’ige la un rezultat mai bun 
dacă știa să insiste și să se 
concentreze mai mult în finalu- 
rile de seturi. De altfel, însăși 
foaia de arbitraj confirmă cum 
nu se poate mai bine aprecierea 
noastră. în primul set jucătoa
rele sovietice au condus cu 2-0, 
4-1, 7-3 și 10-4. Cele mai multe 

puncte ale lor au fost rodul ser
viciilor puternice în care au ex
celat V. Makarova sau căpitana 
echipei, Ludmila Buldakova. In

------ Printre sportivii uzinelor ,,Republica"
Am regăsit la uzinele .Repu

blica" aceeași atmosferă însu
flețită de muncă creatoare de 
întotdeauna. Pe fețele harnicilor 
laminortști am citii bucuria unor 
mari victorii. Ni le-au spus și 
nouă. La 28 noiembrie, colecti
vul de muncă al uzinelor a ter
minat planul producției globale 
și al producției marfă pe anul 
în curs, iar de la 2 decembrie 
au început și primele .șarje" 
din planul fizic pe anul 1900. 
In același timp, la capitolul eco
nomii, uzinele „Republica" au 
realizat pină la data de 1 de
cembrie suma de 3.241.000 lei!

Așadar, colectivul uzinelor 
„Republica" a muncit bine și în 
anul acesta. Succesele dobîndite 
reprezintă rodul strădaniilor tu
turora — tineri și uîrstnici, băr
bați și femei, muncitori, tehni
cieni, ingineri și funcționari. 
Tovarășul Gheorghe Petroiu, 
directorul general al uzinelor, e 
nespus de mulțumit că in reali- 

momentul cînd reprezentantele 
noastre depășesc emoția începu
tului și își pregătesc acțiunile cu 
mai multă atenție (prin coordo
narea mișcării în linia a doua) 
sau cînd se folosesc servicii pu
ternice și plasate (Ana Mocanii 
a realizat nu mai puțin de 4 
puncte direct din serviciu), sco
rul ne devine chiar favorabil : 
11-10 sau 13-12. Este regretabil 
că acest efort nu a fost suficient 
susținut. Lia Vanea, trăgătoare 
principală, a devenit inconstan
tă, Tinela Pleșoianu nesigură, 
iar tînăra Domnica Costîc nu s-a 
regăsit; doar Ana Mocanii, So
nia Colceriu și oarecum Florina 
Teodorescu au fost egale ca va
loare pe tot parcursul celor 55 
miinite de joc. In final, voleiba
listele sovietice, mai experimen
tate și mai hotărîte la fileu (de 
remarcat lipsa blocajului nos
tru), decid rezultatul setului în 
favoarea lor.

MIRCEA TUDORAN 
NEAGOE MARDAN

(Continuare în pag. a 3-a)

zarea succeselor amintite, mun
citorii sportivi — ale căror ac
țiuni le-a sprijinit totdeauna cu 
căldură — nu s-au lăsat mai

Rugbistul Iancu Dumitru lucrează cu toată atenția ta o piesă 
de precizie

Mișcarea de cultură fizică și sport a cunoscut o largii 
dezvoltare în regiunea Bacău, mai ales după apariția 
Hotărîrii Partidului și Guvernului din 2 iulie 1957. Or

ganele U.C.F.S., aplicînd în activitatea lor noi metode de muncă, 
respectînd întrutotul principiul centralismului democrat și folo
sind un larg activ voluntar, au obținut o serie de succese în 
rezolvarea sarcinilor ce le stăteau în față.

Astfel, față de cele trei gru
pări sportive aflate pe teritoriul 
regiunii înainte de Eliberare și 
cu cele 169 de colective sportive 
existente înainte de apariția Ho- 
tăririi din 2 iulie 1957, regiunea 
Bacău numără astăzi 480 de a- 
sociații sportive din care fac par
te peste 120.000 de oameni ai 
muncii. Concomitent cu mărirea 
numărului de asociații șt mem
bri s-a dezvoltat și baza mate
rială a asociațiilor sportive.

Recent, în cadrul unei ședințe 
lărgite, biroul consiliului regio
nal U.C.F.S. și-a analizat meto
dele și stilul de muncă folosite 
în ultima perioadă. In general 
s-a constatat o îmbunătățire sim
țitoare a muncii, fapt care a 
dus la întărirea prestigiului or
ganelor U.C.F.S. Desfășurîn- 
du-și activitatea pe baza 
planurilor de muncă tri
mestriale, discutate și aprobate 
de către consiliile respective, pla
nuri strîns legate de viața miș
cării noastre sportive, birourile 
consiliilor U.C.F.S. (regional, 
raionale și orășenești) și-au sta
bilit obiective cu răspunderi con- 

prejos, că prin eforturile lor 
și-au cîștigat simpatia și pre
țuirea tovarășilor lor de muncă.

Ni s-a vorbit cu multă căldu- 

crete, pe fiecare membru al bi
roului respectiv.

La sfîrșitul primului semestru 
al anului acesta s-a constatat că 
au fost obținute unele rezultate 
pozitive în activitatea sportivă 
de mase, în înscrierea de noi 
membri, în problema încasării 
cotizațiilor cit și în întărirea or
ganelor raionale și orășenești. 
Biroul consiliului regional, ana- 
lizînd în continuare toate aspec
tele activității, a ajuns la con
cluzia că atît biroul consiliului 
regional, cit și birourile consilii
lor raionale și orășenești nu 
desfășoară totuși o activitate 
susținută pentru realizarea o- 
b'ecdvelor elaborate la începutul 
anului. Au fost prevăzute sarcini 
și obiective concrete în următoa
rele două trimestre, cum ar fi : 
realizarea angajamentelor în ce 
privește înscrierea de noi mem
bri pe anul 1959, încasarea coti
zațiilor și recuperarea restanțe
lor acolo unde este cazul, spriji
nirea consiliilor raionale și oră
șenești în organizarea la un nivel 
superior a competițiilor de mase, 
introducerea și extinderea gim- 

ră despre tînărul candidat de 
partid Ilie Nicolae. lăcătuș de 
întreținere, stoperul echipei de 
fotbal, despre comunistul Ion 
Scarlat, tot lăcătuș, taloner ta
lentat în „XV"-le Metalului 
M.I.G. și autorul unei reușite 
inovații. Aceleași aprecieri și 
pentru un alt tînăr de nădejde, 
inginerul llie Pencof de la sec
ția electrică, utemist fruntaș și 
fotbalist. Și el, un inovator re
numit: împreună cu colectivul 
secției sale a realizat un dispo
zitiv prin folosirea căruia — de 
la începutul anului — s-au în
făptuit economii în valoare de 
aproape 200.000 lei.

Treburile uzinei nu i-au îngă
duit tov. Petroiu să rămînă prea 
mult timp în secția laminoare 
de șase (oii, unde ne întilnise. 
La despărțire însă ne-a rugat să 
subliniem dragostea pe care 
sportivii o manifestă pentru muti
că, grija lor de a da produse de 
bună calitate.

T. STAMA

(Continuare în pag. a 3-a) 

nasticii în producție, organiza* 
rea activității sportive în parcu
rile de cultură și odihnă. De a- 
semenea, pentru o cît mai bună 
desfășurare a activității, cît și 
pentru a se putea controla înde
plinirea sarcinilor trasate, birou
rile consiliilor raiona'e și orășe
nești au fost îndrumate spre în
tocmirea de planuri de acțiune 
cu obiective precise.

In acest sens pot fi date ca 
exemplu birourile consiliilor ra
ionale Roman, Tg. Ocna, Piatra 
Neamț, Tîrgu Neamț și 
orașul Roman, care fn 
urma indicațiilor și ajutorului 
primit și-au întocmit pianul de 
muncă axat pe directive princi
pale. Mai sînt consilii raionale 
și orășenești, ca cele din raioa
nele Bicaz, Onești și Moinești, 
care cu tot sprijinul primit în di
ferite consfătuiri și analize nu 
dau atenția cuvenită alcătuirii 
planurilor de muncă ale consi
liilor și birourilor respective. A- 
cestea caută să treacă în planu
rile de muncă generalități, lu
cruri irealizabile, fără termene 
precise de îndeplinire, dovedind 
astfel superficialitate în muncă.

Considerînd necesar ca fiecare 
activist să-și aibă întocmite pla
nuri de muncă individuale cu 
sarcini concrete pe săptămînă și 
pe zi, biroul consiliului regional 
a ținut o ședință în care s-a 
făcut o instruire practică asupra 
modului de întocmire a unui 
plan de muncă.

De asemenea, s-a acordat o 
atenție deosebită pregătirii și 
desfășurării ședințelor de birou. 
Ele s-au ținut cu regularitate, 
analizîndu-se problemele stabi
lite în planurile trimestriale și 
luindu-se hotărîri concrete. Un

(Continuare în pag. a 2-a)
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U. T. A. - echipa 
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★ 

KUZNEȚOV va încerca 
să ridice la 8600 puncte 

recordul mondial 
la decatlon

★

Miagazin sportiv



„SECȚIA NOASTRĂ../* Competiții— Concursuri
Înainte vreme, „băieții de la abator" 

erau spaima cartierului. După 10—12 
ore de muncă in care erau exploatați 
\jără cruțare, ieșind de la lucru apucau 
drumul crișmei, apoi al scandalului. 
Bătăi crunte, in care căutau să-și 
descarce tot veninul adunai in ceasu
rile de trudă.

Acum muncitorii de aci, plecind de 
la lucru, grăbesc pasul să ajungă mai 
repede acasă pentru a asculta un 
concert la radio sau se îndreaptă spre 
clubul asociației sportive, unde se în
trec in pasionante partide de șah.

...Cam acestea erau gindurile ce-mi 
treceau prin minte, acum citeva zile, 
stînd și ascultind pe Nicolae Bușea 
— unul dintre membrii „secției noastre" 
de șah, cum mi-l recomandase Vasile 
Baltag, inimosul responsabil al secției 
de șah a asociației sportive „Abatorul" 
din București.

Nicolae Bușea este „marea speran
ță" a secției de șah a asociației spor
tive „Abatorul". Pătrunzînd recent in 
tainele teoriei șahiste, rămine multe 
ceasuri aplecat asupra volumelor ce 
cuprind între scoarțele lor cheia mul
tor probleme. Secția de șah este mîn- 
dria lor, a muncitorilor din Abator. 
Cupe, plachete ciștigaie cu prilejul di
verselor concursuri stau orînduite la 
10c de cinste in vitrinele clubului.

Anul trecut, în Spartachiada de iar
nă, în jaza orășenească, Antoaneta 
Roșea, componentă a echipei „Abato
rul", a ocupat un meritat loc II. Anul 
acesta, șahiștii de la „Abatorul" se 
„bat" cu ardoare pentru calificare în 
etapele superioare ale campionatului 
republican pe echipe. Deocamdată, au 
ajuns în finala etapei raionale...

Pornim mai departe, să-i cunoaștem 
și pe ceilalți membri at „secției noas
tre". Ocolim o hală imensă. Bătrînele 
zidiri ale vechiului abator al urbei 
bucureștene {vor împlini peste cîțiva 
ani respectabila virstă de 100 de ierni) 
au acum vecine clădiri noi a căror

Știri 8in asociațiile sportive
O nouă asociație sportivă

Zilele trecute a luat ființă la Ocna
Mureșului asociația sportivă „.Victoria" 
de pe lingă întreprinderea de stat 
pentru cultura și fermentarea tutunului. 
In ședința de constituire a fost ales 
ca președinte al consiliului muncito
rul timplar Glieorghe Lenglier — un 
entuziast sportiv. Din consiliul asocia
ției sportive mai fac parte dispecerul 
Iuliu Păgideanu, normatoarea Elena 
Crîngaciu și distribuitorii Iosif Maier 
și Iuliu Bîrsan.

Din planul de muncă al noului con
siliu, spicuim următoarele puncte :

— organizarea secțiilor de volei, 
tenis de masă, sclii și handbal ;

— organizarea de excursii pe tema: 
toSă ne cunoaștem patria";

— introducerea gimnasticii în pro
ducție.

Remus Mihălțeanu-corespondent

Frumoase succese obținuie

'de asociațiile sportive din raionul
Teleajen

In raionul Teleajen este din ce în ce 
mai mare numărul asociațiilor sportive 
care obțin importante succese pe lima 
creșterii numărului de membri ai 
U.C.B.S. și a strîngerii cotizațiilor. 
Printre asociațiile care și-au îndeplinit 
angajamentele sau sînt pe cale să și le 
îndeplinească pot fi citate : asociația 
sportivă „Gloria" din Alăneci Ungu
reni, „Progresul" din Slănic, „Viitorul" 
din comună Drajna de jos și „Voința" 
Prăjani.

Un fapt demn de subliniat este acela 
că asociațiile sportive „Viitorul" din 
comuna Drajna de jos, „Voința" din 
comuna Prăjani și „Progresul" din co
muna Aluniș au fost premiate cu ma
teriale și echipamente sportive, în ca
drul unui concurs-bilanț pentru cea 
mai bună asociație sportivă sătească.

Rezultatele bune realizate de majori
tatea asociațiilor sportive din raionul 
Teleajen se datoresc, în cea mai mare 
•măsură, activității rodnice depuse de 
•consiliile respective, care au muncit 
•.planificat, reușind să angreneze un 
•mare număr de oameni ai muncii în 
diferite competiții locale. De asemenea, 
iun aport important în realizarea aces
tor succese revine și consiliului raional 
•U.C.B.S. care a îndrumat și controlat 
în permanență felul în care își îndepli
nesc sarcinile consiliile asociațiilor 
sportive.

Gh. Nilă și I. Borcea 
corespondenți

r- ---------------------------------
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culoare înveselește peisajul. După ci
teva minute sîntem în „sala mașini
lor". Aci printre puternicele compre- 
soare ale căror trepidații continui iți 
dau o senzație de forță, se mișcă în
cet, parcă netulburat de nimic, un 
om îmbrăcat într-o pufoaică albăs
truie. Bac cunoștință cu el: un alt 
membru al „secției noastre". Este ju
cătorul cel mai calm al formației. Re
zolvă cu „sînge rece" cele mai dificile 
finaluri de partide. Biresc. Inpinerut

Nicolae Fusca studiază împreună cu Mihai Cicerone (dreapta) una dintre 
partidele jucate la finala campionatului republican de șah

Victor Niță conduce una dintre cele 
mai noi și mai moderne secții ale aba
torului și este de specialitate frigoteh- 
nist. Prin țevi subțiri, prin tuburi 
groase, aerul rece „fuge" din compre- 
soare spre frigidere. Țevile au îmbră
cat o haină fină, imaculată. Zibeline 
în miniatură.

Și-au ales un nou consiliu

Membrii asociației sportive „Chi
mica" de pe lingă Combinatul chimic 
Karl Marx din Tîrnăveni, au trăit zi
lele trecute un eveniment important. 
A fost expusă în fata adunării gene
rale darea de seamă a consiliului aso
ciației pe anul 1959. Participanții la a- 
dunarea generală au apreciat ca fiind 
satisfăcătoare activitatea consiliului. 
Vorbind despre realizările obținute de 
vechiul consiliu nu s-au putut trece cu 
vederea, firește, unele lipsuri manifes
tate in cursul acestui an. In ceea ce 
privește munca organizatorică, a reieșit 
că nu s-a făcut totul pentru atragerea 
a cit mai mulți murcitori în asociația 
sportivă. Această muncă a fost dusă 
mai mult în salturi. De asemenea, pro
blema încasării la timp a cotizațiilor 
de membru al U.C.F.S. nu a stat in 
atenția consiliului de conducere al a- 
sociației. Această muncă s-a făcut in
tr-un ritm lent și numai în ultimele 
2—3 luni încasarea cotizațiilor a în
registrat unele succese. Membrii aso
ciației „Chimica" au arătat apoi că 
consiliul asociației nu a acordat toată 
atenția organizării campionatelor pe a- 
sociație. S-a neglijat organizarea con
cursurilor de atletism, deși acest sport 
este îndrăgit de tinerii muncitori ai 
Combinatului.

Apoi, adunarea generală a trecut la 
alegerea noului consiliu de conducere 
al asociației. Din componența noului 
consiliu fac parte cadre cu experiență 
in munca sportivă, ca Octavian Obreja 
— președinte, Coman Zachiu— vice
președinte, Alexandru loneseu — se
cretar, Ștefani Marcos, Ion Ptircărea. 
Ion Groza, Mihai Horvath, Ion Schuto 
ș.a.

Ion llasașiu-coresp.

Frumoase întreceri pe asociații

Asociația sportivă „Fulgerul" PTTR 
din cadrul direcției regionale PTTR 
Ploești sg mimară printre asociațiile 
sportive fruntașe din orașul Plo
ești. Unul din succesele asociației 
îl constituie faptul că toți salariații di
recției regionaîe sînt membri U.C.F.S. 
avînd cotizațiile achitate la zi. Ei par
ticipă — în cadrul celor 8 secții pe 
ramură de sport — Ia o bogată acti
vitate atît în cadrul competițiilor orga
nizate de asociația sportivă cît și in 
cele organizate de consiliul orășenesc 
U.C.F.S. Cei mai activi sportivi sînt cei 
din secțiile fotbal, șah, popice, tenis 
de masă și tir. Dar baza activității 
sportivilor din cadrul direcției regio
nale PTTR Ploești o constituie parti
ciparea lor la întrecerile organizate de 
asociație. In prezent, se desfășoară în 
mijlocul unui interes general între
ceri în cinstea zilei de 30 Decembrie 
la șah și tenis de m^să.

A. Florian—coresp.

Trecem mai departe. Secția de șah 
a asociației sportive „Abatorul" are 
peste 30 de membri. ...Ion V. Ion de 
la distribuții carne, Alexandru Grecu, 
Constantin Pescaru, Antoaneta Roșea, 
Petre Cugereanu, Constantin Voinea, 
Elena Cristescu... Sînt oameni care la 
sfirșitul zilei de muncă, entuziaști 
prieteni ai șahului, nu uită să treacă 
„neapărat" pe la sediul asociației, 
pentru a lua ultimele reviste de șah, 

pentru a stabili zilele de antrenament, 
zilele in care vor discuta chestiuni de 
tactică privind întîlnirile viitoare ale 
echipei.

Victor Chintescu, președintele consi
liului asociației sportive „Abatorul" 
îmi mărturisește că: „secția noastră" 
de șah e un colectiv puternic cu un 
responsabil (Vasile Baltag) plin de 
inițiativă, care își iubește tovarășii 
din secție.

P. VALENTIN

Cum ne gospodărim
Zilele trecute am făcut o scurtă 

vizită la magazia de echipamente și 
materiale sportive a alubufui „Petro
lul" Ploești.

Impresia pe care o face această 
magazie oricărui vizitator, de ciwn 
pășește pe ușa ei, este excelentă. In
tr-adevăr, ordinea perfectă, curățenia 
și buna aerisire lasă să se întrevadă 
că aoi sînt gospodari harnici și pri- 
cepuți, cărora nu le este indiferent 
cum se prezintă sportivii petroliști — 
sub aspectul vestimentar — pe tere
nurile de sport. Cînd am pătruns pe 
ușa magaziei de echipamente, ne-a 
întîmpinat un miros plăcut de zugră
veală nouă. Pereții, proaspăt vopsiți, 
ne-au dovedit că aci se făcuse curățe
nie generală. Rafturile .— pline de echi
pamente: maiouri, tricouri, treninguri, 
pantofi cu cuie, ghete de fotbal. Ală
turi, mingi de fotbal, de handbal, de 
volei, tot ceea ce este necesar unui 
mare club sportiv. Nu e mai puțin 
adevărat că și sportivii clubului petro-

Pe marginea ședinței de analiză 
a biroului consiliului regional U.C.F.S. Bacău

(Urinare din pag. 1)

fapt pozitiv îl constituie cunoaș
terea reală a problemelor care ur- 
meaz.ă să fie discutate în ședința de 
birou prin organizarea de brigăzi de 
îndrumare și control care deplasîndu-se 
pot studia, în mod concret, situația de 
pe terei și apoi, s-o prezinte biroului. 
Nu se urmărește însă în egală măsură 
felul cum sînt duse la îndeplinire unele 
din propriile hotărîri ale biroului cît 
și cele ale organelor raionale și orășe
nești. De exemplu, nu s-a urmărit ho- 
tărîrea de a se înmîna carnetele de 
membru U.C.F.S. pînă la sfirșitul lunii 
iulie a.c., sarcină care și pînă în pre
zent nu este în întregime îndeplinită. 
De asemenea, s-a dovedit criticabil 
modul cum se țin ședințele de birou în 
unele consilii raionale și orășenești. 
Astfel, s-a ajuns, cum este cazul la 
Piatra Neamț, la încălcarea statutului, 
prin ținerea neregulată a ședințelor lu
nare de birou cit și a plenarelor. Ase
menea greșeli au săvîrșit și birourile 
consiliilor U.C.F.S. Adjud și Onești.

O atenție deosebită o acordă biroul

TIMIȘOARA, ou de sport>vi și 
sportive din întreaga regiune au luat 
parte la recentul concurs de gimnas
tică ritmică și acrobatică desfășurat 
în localitate. Rezultate tehnice: MAS
CULIN. Categ. a III a : 1. I. Horvath 
(Timiș) : 2. T. Doboșan (Timiș) ; Ca
teg. I juniori: 1. P. Scheg (Arad)'. 
2. C. Selaru (Timiș) ; Categ. a II-a 
juniori : 1. N. Judea (Reșița) ; 2. V. 
Spaniol (Reșița) ; FEMININ : Categ. 
I : Cristina Doboșan (Timiș) ; 2
Despina Gruev (Timiș) ; Categ. a II-a:
1. Votări (Timiș) ; 2. Sandor (Timiș) : 
Categ. a IlI-a : 1. Eseher (Timiș); 2. 
Miskolczi (Timiș) ; Categ. I junioare :
1. Frankl (Arad) ; 2. Parizianu (Ti
miș) ; Categ. a II-a junioare: 1. H. 
Stoff (Timiș) ; 2. Laszlo (Timiș).

E. WEIL — corespondent

★

HUNEDOARA. Comisia regională 
de fotbal a organizat o interesantă 
competiție la care iau parte echipe de 
fotbal din întreaga regiune. Iată cîteva 
din primele rezultate înregistrate: 
Dacia Orăștie—Sebeșul Sebeș 8—4 
(G—2) ; Minerul Deva—C.F.R. Sime- 
ria 2—1 (1—0) ; Șantierul Hunedoara 
—Aurul Braid 3—2 (1—2).

NICU SBUCHEA— corespondent

★

TG. MUREȘ. Zilele trecute au luat 
sfîrșit întrecerile fazei orășenești a 
campionatului republican de handbal 
în 7. In întrecerea feminină, primul 
loc a revenit formației C.S. Tg. Mureș, 
iar în clasamentele celor două serii ale 
campionatului masculin, pe primele 
locuri se află Dinamo I și Școala Spor
tivă de Elevi,

ION PAUȘ — corespondent

★

BUCUREȘTI. Uniunea Asociațiilor 
Studențești din centrul universitar Bu
curești a organizat, de curînd, un con
curs de tenis de masă la care an luat 
parte 135 de concur en ți, studenți și 
cadre didactice. Gom-petiția a fost do
tată cu „Cupa 30 Decembrie". In în
trecerile individuale, primele locuri au 

list manifestă o grijă deosebită față 
de echipamentul lor. Marea lor ma
joritate vin la magazie, imediat după 
terminarea competițiilor și predau 
echipamentele. Foarte puțini sînt cei 
care mai poartă asupra lor echipa
mentul sportiv și, fără îndoială că în 
curînd, numărul lor se va reduce la 
zero. Sportivii olubului Petrolul au 
înțeles că păstrarea în bune condițiuni 
a echipamentului este o datorie ele
mentară a oricărui sportiv.

Dar, puțini dintre spectatorii pre- 
zenți la manifestațiile în cadrul că
rora evoluează sportivii clubului pe
trolist, știu că aspectul lor îngrijit 
se datorește în cea mai mare parte 
unui colectiv dc muncitori harnici și 
pricepuți. Iată de ce credem că este 
cazul să-i facem cunosctiți: Tudor 
Gonstanfiinescu și Gheorglie Moldo- 
veanu (gestionari), Gheorglie Roman 
(cJsmar), E'ena Glieorghe și Ana Ion 
(spălătorese).

FLOR 1 AN ALB U-corespondent

consiliului regional și problemei parti
cipării active a tuturor membrilor bi
roului consiliului regional, consiliilor 
raionale și orășenești la realizarea o- 
biectivelor și sarcinilor ce stau în fața 
mișcării de cultură fizică și sport din 
regiune. In general, s-a căutat angre
narea tuturor membrilor prin reparti
zarea de sarcini concrete. Paralel cu 
aceasta s-a căutat, cu prilejul fiecărei 
ședințe de birou, să se facă o informa
re asupra realizării sarcinilor avute în 
ultima perioadă de timp. Această meto
dă este aplicată și cu ocazia plenarelor 
de consiliu.

Unele consilii raionale U.C.F.S. nu 
înțeleg să angreneze pe toți membrii 
biroului și duc munca în mod sectar. 
Astfel de exemple sînt: consiliile ra
ionale U.C.F.S. Bacău, Buhuși, Adjud, 
Onești și Bicaz, tinde munca colectivă 
a birourilor consiliilor raionale lasă de 
dorit. O vină în această problemă cît 
și în aceea a atragerii numai în mică 
măsură a activului voluntar pe lingă 
birourile consiliilor raionale și orășe
nești o au și membrii biroului con- 

revenit reprezentanților Universității 
„O. I. Parhon", Delia lord adie și Hari 
Co'hn. Ocupînd primul loc și în între
cerea pe echipe, jucătorii de tenis de 
masă ai Universității „0. I. Parhon" 
au cîștigat cupa ptisă în joc.

A. MIHAIL — corespondent

★

La sfîrșitu'l săptămînii trecute, în 
cadrul etapei a II-a a „Gupei de iarnă" 
fa tir (s-a disputat proba dc armă 
sport 40 focuri, poziția genunchi) s-au 
înregistrat următoarele rezultate : IN
DIVIDUAL SENIORI: 1. M. Roșea 
(Palatul Pionierilor) 372 p; 2. Ervin 
Na bal (Gr. Roșie) 361 p; 3. M. Pe
trescu (Palatul Pionierilor) 360 p 
INDIVIDUAL SENIOARE: 1. Lidia 
Brașoveanu (Școala sportivă U.C.F.S.) 
346 p ; 2. Rodica Drăgusanu (Recolta) 
346 p; 3. Constanța Radu (C.C.A.) 
338 p.

ROMEO PITULAN — coresp.

★

SF. GHEORGHE. întrecerile de tenis 
de masă organizate in localitate în 
cinstea zilei de „30 Decembrie" s-au 
încheiat cu victoriile echipelor ,.Bol- 
vanyos" III (formată din Melik, Sely- 
mes și Briotă) la băieți și „Coopera
ția" (formată din Tereza si Rima) la 
fete

ZOLTAN PAPP — coresp.

★

PLOEȘTI. Poligonul stadionului 
Petrolul din localitate a fost gazda 
unui reușit concurs interraional de tir 
dotat cu „Cupa 30 Decembrie". Tro
feul a revenit formației orașului PJo- 
ești, care a ocupat Jocul I în clasa
mentul pe echipe. Constanța Popa, 
Elena loneseu, Mihai Zburlea și Nico- 
leta Rădulescu sînt cîștigătorii probe- 
lor individuale ale competiției

BAIA MARE. Consiliul regional 
U.C.F.S. în colaborare cu Comitetul 
regional U.T.M. și Consiliul regional al 
Sindicatelor Baia Mare a organizat 
în cinstea zilei de „30 Decembrie" o 
competiție rezervată asociațiilor spor
tive din întreaga regiune. Au avut loc 
întreceri la tenis de masă, popice, fir 
și șah. lată cîștigătorii : Tenis de 
masă : Simplu băieți: Gh. Murvai (Di
namo Săsar); Dublu băieți: Murvai— 
Onofrej (Dinamo Săsar) ; Simplu fete: 
Ioana Bindiu (Minerul Cavnic) ; Du
blu fete: Ecaterina Szekely — Otilia 
Horotan (Dinamo Săsar) ; Dublu 
mixt: Ioana Bindiu — M. Leahu (Mi
nerul Cavnic) ; Popice: Minerul Nis
tru ; Tir : Lucian Onofrei (Dinamo 
Săsar) la băieți și Victoria Rusu (Di
namo Săsar) la fete; Șah: Vasile 
Szabo (Dinamo Săsar) la băieți și 
Waltraud Oancea (Dinamo Săsar) Ia 
tete. Ocupînd primul loc în clasamen
tul pe echipe, formația Dinamo Săsar 
a cucerit „Cupa 30 Decembrie" cu care 
a fost dotată competiția.
VASILE SASARANU — coresp. regional 

siliului regional, care nu au participat 
cu regularitate la ședințele și plenarele 
consiliilor U.C.F.S. din raioanele și ora
șele respective.

A fost folosită cu mult succes me
toda sch mburilor de experiență atît la 
nivelul centrului de regiune, cît și la 
nivelul centrului de raion. Se poate 
da ca exemplu schimbul de experiență 
organizat la consiliul raional și orășe
nesc Roman, unde brigăzile constituite 
din președinți de raioane U.C.F.S, 
cît și din activul regional au 
avut posibilitatea să observe și 
să învețe din metodele cele mai 
bune folosite de cele două consilii 
și în egală măsură să dea un sprijin 
concret în asociațiile unde s-au depla
sat.

In cadrul acestei ședințe de ana
liză, cei înscriși la cuvînt au 
contribuit serios la discutarea probleme
lor mai sus amintite, contribuind ast
fel la lichidarea lipsurilor ce mai există 
în activitatea mișcării de cultură fi
zică și sport din regiunea Bacău.



TINERI BE NĂDEJDE».
„UNIUNEA TINERETULUI MUNCITOR 

MOBILIZARE A MASELOR DE TINERI DE LA
VA TREBUI SA DEVINĂ PRINCIPALUL FACTOR DE 
ORAȘE Șl SATE IN PRACTICAREA EDUCAȚIEI FIZICE".

(Din Hotărîrea Comitetului Central al P.M.R. și a Consiliului de Mi 
niștri al R.P.R. cu privire la reorganizarea mișcării de cultură fizică și 
sport din Republica Populară Romînă).

Rezultat egal în întâlnirile 
internaționale de la Floreasca

Sportului îi este caracteristică tine
rețea. Și în viața luminoasă a ti
neretului din patria noastră as

tăzi sportul ocupă un loc de cinste. De 
acest adevăr ne-am convins încă o 
dată, în timp ce luam parte la consfă
tuirea organizată în orașul Galați de 
ziarul „Scînteia Tineretului" și Co
mitetul regional U.T.M. Galați. O ini
țiativă pe care o salutăm din toată 
inima. Sala amfiteatrului era plină 
pînă la refuz. Peste 300 de secretari ai 
organizațiilor U.T.M., responsabili cu 
munca sportivă în organizațiile U.T.M., 
președinți de asociații sportive și pro
fesori de educație fizică de pe cuprin
sul regiunii Galați își dăduseră întîl- 
nire în acea duminică dimineața pen
tru a analiza împreună cum traduc ei 
în viață importanta sarcină trasată 
de partid și guvern.

lată, la tribună s-a urcat un tînăr 
blond. Cu glasul lui cald, Nicolaie 
Jacob, secretarul comitetului U.T.M. al 
întreprinderii „Laminorul" din Brăila, 
ne călăuzește imaginația spre locul lui 
de muncă, în mijlocul unor tineri en
tuziaști, harnici muncitori și, în același 
timp, îndrăgostiți de sport. Mai întîi, 
Nicolaie [acob ne „poartă" pe la lo
curile de muncă ale utemiștilor. Lung 
drum. Numărul utemiștilor fruntași în 
muncă și în activitatea sportivă este 
mare la „Laminorul" Brăila. Ne vedem 
apoi într-o sală a clubului. Se ține se
minarul la învățămîntul politic U.T.M. 
Conștiinciozitatea cu care s-au pregătit 
atletul Stelian Ghelt. fotbalistul Ion 
Bălan, boxerul Ion Ferentz, jucătorul 
de tenis de masă Ion Calibre și alți 
tineri este remarcabilă. Doar fotbaliștii 
Ilie Niță și Octavian Ulmen tac me
reu. Nu s-au pregătit pentru azi. La 
bibliotecă „dăm" peste registrul în 
care figurează 85 de nume de sportivi. 
Dintre aceștia 30 au devenit „prietenii 
ai cărții". „Campioni" la citit: sporti
vii V. Botez, T. Cuia și I. Brăscățeanu. 
Tînărul de la tribună lasă apoi să vor
bească cifrele : 1343 participanți la
Spartachiada de iarnă 1958-1959, peste 
1000 de membri înscriși în U.C.F.S., 
sute de sportivi întrecîndu-se în dife
rite competiții. Sînt prezentați apoi 
sportivii care lucrează voluntar la 
reamenajarea stadionului „Vasile 
Roaită". Strașnic mai muncesc Gh. 
Tiberiu, I. Bleoju, C. Mălureanu și 
I. Pîrvulescu...

închiderea activității sportive 
pe anui 1959

Timpul zboară pe nesimțite. In sală 
domnește o liniște profundă. Tînărul 
secretar Nicolaie Iacob continuă să de
pene povestea cea adevărată, minunata 
poveste a vieții de azi a tinerilor mun
citori de la „Laminorul" Brăila. în
soțim cu gîndul pe tinerii mctal.urgiști 
Ia cinematograf, în excursii la Dof- 
tana, ia expozițiile din București. Ne 
„întoarcem" apoi Ia Brăila unde asis
tăm la ședințe consacrate bunului mers 
al activității sportive, „facem" cumpă
rături de materiale și echipament spor
tiv din banii obținuți pe fierul vechi 
colectat de utemiștii sportivi, admirăm 
gazeta de perete și cea satirică, la 
care V. Coteț, Octavian Ulmen și Ionel 
Vasilache ajutați cu grijă de organi
zația U.T.M. au încetat să mai fie 
„abonați permanenți". In poarta în
treprinderii îi întîlnim pe tinerii F. 
Negrea, St. Butoi, St. Ghelt, Dan Ion 
și Gh. Tudor. Cu servietele sub braț 
se îndreaptă împreună cit ceilalți 35 
tineri din întreprindere spre școala de 
maiștri, liceul seral, iar II dintre ei 
spre facultate...

„Cum ați putut realiza toate aces
tea?" întrebarea stă gata să ne scape 
de pe buze, ceea ce ar fi provocat, fi
rește, întreruperea vorbitorului. „Succe
sele obținute în ultimul timp pe linia 
mobilizării utemiștilor din întreprinde
rea noastră în activitatea sportivă, pe 
linia educării sportivilor în spiritul 
moralei comuniste și a dezvoltării ba
zei materiale în sport se datoresc în 
primul rînd îndrumării permanente și 
sprijinului efectiv pe care ni l-a acor
dat comitetul de partid al întreprinderii 
și în al doilea rînd, colaborării con
tinue care a existat între comitetul 
U.T.M. și asociația sportivă", își în
cheie expunerea Nicolaie Iacob.

Intr-adevăr, numai așa sînt posibile 
asemenea frumoase succese...

...Locul lui Nicolae Iacob este luat 
acum la tribună de Mircea Caranas, 
secretarul organizației de bază U.T.M. 
de la gospodăria agricola de stat Ivești 
din raionul Liești. Cu ajutorul Iui ne 
reamintim imagini plăcute culese în 
timpul unei vizite la fața locului. Dar 
iată că aflăm lucruri noi. Sufletul ac
tivității sportive din gospodărie îl con
stituie și aici utemiștii încadrați în cele 
opt secții pe ramură de sport. Irr con
tinuare ne rețin atenția două realizări 
care ni se par deosebit de importante 
pentru progresul sportului Ia sate : 
angrenarea elementului feminin în 
sport și dezvoltarea bazei materiale 
a asociației sportive. Luptînd cu con
secvență pentru a dezrădăcina menta
litatea înapoiată, prin care fetele de- la 
țară erați țintite în trecut departe de 
sport, organizația de bază U.T.M. de 
la G.A.S. Ivești a reușit să angreneze 
în mai toate competițiile de masă un 

număr însemnat de fete. De asemenea, 
utemiștii de la G.A.S. Ivești n-au aș
teptat să Ie „cadă din cer" baze spor
tive, material <=; echipament sportiv. 
Tineri ca C. Bulai-lemnar, T. Moloacă, 
M. Eftimie și D. Mardare-tractoriști, 
Sofica Petre - brigadieră viticolă ' și 
alții, neprecupețindu-și eforturile, au 
trecut la amenajarea uniți teren de 
fotbal, a celor 4 terenuri de volei, a 
unei piste betonate de popice, a gro
pilor de sărituri, la confecționarea 
a 2 mese de tenis, 4 mese de șah, 12 
perechi de schiuri și alte materiale.

Să vedem cine-i va întrece pe acești 
tineri gospodari 1

★
Dintr-o altă parte a regiunii Galați, 

mai precis din Gospodăria agricola 
colectivă „11 Iunie" din Pechea, se
cretarul organizației de bază U.T.M. 
aduce un mesaj care ne încălzește ini
mile de bucurie : „In colectiva noastră 
utemiștii au făcut ca sportul să crească 
asemenea bobului de grîu, mare și fru
mos, semănat de miini harnice pe în
tinsuri fără haturi". Spartachiada de 
iarnă — 600 participanți, dintre care 
187 femei; crosul „Să întîmpinăm 1 
Mai" — 340 ( 89 femei) ; Spartachiada 
de vară — 729 tineri și tinere ; crosul 
„Să întîmpinăm 7 Noiembrie" — 215 
tineri și tinere ; învățămîntul de partid 
și învățămintul politic U.T.M. — peste 
ă00 tineri sportivi ; munca voluntară 
pentru amenajarea de baze sportive 
simple exorimată în sute de ore dato
rită cărora s-au realizat 4.000 lei eco
nomii. Performanțele Sportive se ser
vesc de cifre romane ca I, II și III 
(echipa de volei în „Cupa Moldovei", 
cicliștii în „Cupa Eliberării" etc.).

Așa stau lucrurile la asociația „Agri
cultorul". Si ntl-i de mirare. In co
lectivă se culeg în toate roade bogate...

★
...După ore întregi de discuții, prilej 

de nci constatări îmbucurătoare in 
ceea ce privește rolul activ al organi
zațiilor U.T.M. din regiunea Galați in 
dezvoltarea activității sportive, trăim 
clipe de sărbătoare, de entuziasm ge
neral. In semn de prețuire pentru 
numea desfășurată, cei mai merituoși 
activiști ai organizațiilor U.T.M. sînt 
premiați.

...Am părăsit sala cu satisfacția ce
lui care timp de cîteva ore a făcut 
cunoștință cu lucruri noi, utile și fru
moase. Entuziasmul cu care se ocupă 
tineretul din regiunea Galați de con
tinua dezvoltare a mișcării noastre 
sportive, rodnica colaborare dintre or
ganizațiile U.T.M. și asociațiile spor
tive de aici — sub îndrumarea părin
tească a organizaților de partid — 
ca și variatele metode folosite în 
muncă se recomandă singure cu exem
ple demne de urmat.

OCTAVIAN GINGU

(Urmare din pag. 1)

Desfășurări asemănătoare au și cele
lalte seturi. în setul al doilea echipa 
noastră conduce cu 3-0, 5-2 și 6-5 pen
tru a mai realiza numai 2 puncte piuă 
la sfîrșitul Iui (I), iar în ultimul, din 
nou tabela de marcaj arată 4-0, 9-6, 11-7 
pentru R. P. Romînă, ca de aci înainte 
să se înregistreze 8 puncte consecu
tive pentru U.R.S.S., care a practicat 
în finalurile seturilor un joc pc cît de 
spectaculos pe atit de eficace.

Arbitrul Sirocky (R.P. Polonă) a fost 
inegal în unele aprecieri, nesancționînd 
cu aceeași rigurozitate greșelile comi
se. Au fost folosite următoarele loturi: 
U.R.S.S. : Buldakova (cea mai bună de 
pe teren), V. Makarova. Plismanes. Ka- 
raseninikova, Konovalova. lașina — 
Strelnikova. Varkevici. R.P. ROMI NA: 
1 inela Pleșoianu, Florina Teodorescu, 
Domnica Costîc, Ana Mocanii, Sonia 
Colceriu, Lia Vânea—Victoria Herișa- 
nu, Elena Corbeanu, Elisabeta Preda.

Voleibaliștii remîni s au impus 
în urma unui joc strălucit

Calificativul strălucit nu este exa
gerat. Nu ne amintim să fi urmărit o 
evoluție mai reușită din toate punctele 
de vedere a reprezentativei noastre 
masculine ca în această partidă, In 
numai 60 minute de joc, echipa R.P.

Prinire sportivii uzinelor
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(Urmare din pag. I)

In compania tovarășului Marin Con
stantin, președintele asociației sportive 
ne-am continuat vizita, cunosclud și 
alți tineri muncitori care lac cinste u- 
zinelor Am cunoscut astfel pe tehni
cianul metrolog Ion Iliescu, rugbist, pe 
bobinatorul Cristea Popescu, fotbalist, 
pe muncitoarea Constanța Negoiță, 
tucătoare de popice. Toți, tineri entu
ziaști, pentru care colectivul de muncă 
reprezintă o adevărată familie De la 
too. Marin am aflat 'ofodafă șt unele 
noutăți care țin de „cartea de vizită" 
a asociației sportive: locul // la fotbal 
și. popice în campionatul orășenesc, lo
cul III la volei în același campionat.

Stînd de vorbă cu secretarul comite

Romîne, folosind exclusiv șase jucători 
(Roman, Nicolati, Drăgan, Păunoiu, 
Cherebețiu și Corbeanu) a înregistrat 
una dintre cele mai frumoase victorii 
din palmaresul ei, demonstrînd o exce
lentă pregătire teimică și fizică, bogate 
cunoștințe tactice și a parcurs toată 
gama voleiului modern.

în afara primului set în care oaspeții, 
jucînd variat și viguros în atac, fo
losind de cîteva ori surprinzătoare 
scheme tactice, au condus cu 6-1, se 
poate spune că meciul ne-a aparținut. 
Cei șase voleibaliști romîni au greșit 
de prea puține ori atit la fileu cît și în 
linia o doua, au imp-esionat prin forța 
loviturilor (II. Nicolau, Corbeanu și u- 
neori Roman), fantezie (Cherebețiu), 
finețe (Păunoiu) și o promptitudine 
extraordinară în intervenții (Drăgan) 
înscriind punct după punct și culegîiid 
ropote de aplauze bine meritate.

Echipa U.R.S.S., după un început 
bun, nu a mai susținut același ritm. 
Fasahov (introdus — după părerea 
noastră — destui de tîrziu în formație) 
și Kovalenko, au fost cei mai activi.

Arbitrul Konstantinov (R.P. Bulga
ria) a condus foarte bine următoarele 
echipe : U.R.S.S. : Cesnokov, Bugaen
ko, Poiarfiov, Gaikovoi, Kovalenko, 
Mondzelevski—Arașidze, Libin, Fasa
hov, Agaev. R.P. ROMîNA : Roman, 
Nicolau, Drăgan, Păunoiu, Cherebețiu, 
Corbeanu.

tului de partid, Iov. Constantin Cara- 
man, am aflat că în lumina Hotărîri- 
lor Plenarei C.C. al P.M.R, din 3—5 
decembrie a.c., o sene de secții și-an 
șt luat angajamente concrete, ca de 
pildă secția filetai: deoășirea planului 
de producție pe 1960 cu 2 la sută, eco
nomii la scule șt materiale in valoare 
de 175.000 lei, reducerea prețului de 
cost cu 02 la sută in afara sarcinilor 
planificate ele. ■ Angajamente asemănă
toare se pregătesc să-și ta în prezent 
și celelalte secții ale uzinelor. Ele o- 
glindesc atașamentul nețărmurit al 
muncitorilor de la „Republica" față de 
înțeleaptă politică a partidului, hotă
rîrea de a contribui și pe viitor la spo
rirea succeselor economiei țării noastre.

la Institutul Politehnic i GIMNRSTICR f
Catedra de educație fizică și 

asociația sportivă a Institutului 
Politehnic București organizează 
în zit»a de 27.XI 1.1959, la orele 
10, în sala de sport a căminului nr. 
1 din str. Ștefan Furtună 140 (tro
leibuz 81, tramvai 13. Podul Cotro- 
ceni) festivitatea de închidere a ac
tivității sportive pe anul 1959.

Cu acest prilej se vor desfășura 
finalele campionatelor universitare ta 
volei și baschet atit pentru studenți 
cît și pentru studente. De asemenea, 
vor avea îoc și demonstrații de gim
nastică sportivă și artistică.
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A. n t r e n o
In ultimul timp, activitatea de gimnastică din (ara noastră a dat naștere unei serii 

dc probleme organizatorice și melodice, care au făcut necesară 'ținerea unei consfătuiri a 
celor care muncesc in această ramură sportivă. Cunoscind acest fapt, Federal a romînă de 
gimnastică a organizat recent o consfătuire la care au luat parte majoritatea antrenorilor 
de gimnastică din (ară. președinți ai comisii lor regionale dc gimnastică, profesori de edu
cație fizică, medici.

Pentru a cunoaște care sini concluziile accs lei acțiuni, ne-am adresat tov. EMIL GHIBU, 
șeful Secției Tehnice a U.C.F.S.

— Ce probleme s-au discutat în 
recenta consfătuire metodică a ca
drelor tehnice care activează în 
gimnastică ?

— Despre munca comisiilor regionale, 
specializarea timpurie, gimnastica mas
culină, terminologia și planificarea în 
gimnastică, activitatea școlilor sporti
ve U.C.F.S. Trebuie apreciat ca pozitiv 
faptul că în organizarea consfătuirii au 
fost angrenați mai rrulți antrenori. 
Fixîndu-li-se anumite terne, aceștia au 
întocmit referate pe care la consfătui
re le-au și susținut. Au fost apreciate 
ca foarte bune referatele antrenorilor 
Silvia Mihăilescu (Timișoara), Marcel 
Mărășescu (Craiova), George Chiose, 
Robert Podlaha, Francisc Kocsis (Bucu
rești) și al doctorului Titus Crișan.

— Care sînt concluziile trase pe 
marginea activității comisiilor re
gionale ?

- Anul acesta, o serie de comisii au 
lucrat mai bine, mai organizat. Este 
cazul comisiilor din regiunile Stalin, 
Cluj și Timișoara. Acest luci u s-a re
flectat în rezultatele obținute în mun
ca de afiliere a secțiilor de gimnasti
că, în legitimarea sportivilor și în or
ganizarea unei bogate activități com- 
petiționale. Din păcate, alte comisii ca 
cele din regiunile Ploești, Hunedoara, 
Suceava ș. a. au dus o activitate ne
satisfăcătoare. Penrru a-și putea înde
plini sarcinile pe anul 1960. comisiile 
regionale trebuie să se ocupe în pri
mul rînd cu rrai multă atenție de co
misiile orășenești și raionale. In fața 
lor stau în viitorul an următoarele o- 
biective :

1. O foarte bogată activitate competi- 
ționaJă, prin lărgirea masivă a siste
mului competițional local, in acest

r i i u sf a

sens, este necesar să se organizeze cît 
mai multe concursuri pe scară locală, 
accentul punîndu-se pe întreceri în 
secții, în asociații și cluburi, inter- 
asociații și cluburi, la nivel de oraș și 
raion. Pentru copii vor trebui organi
zate concursuri pe diferite aparate, 
chiar nespecifice gimnasticii sportive, 
ceea ce constituie un mijloc foarte bun 
de introducere, ae atragere a copiilor 
spre activitatea de gimnastică.

2. îmbunătățirea procesului instructiv- 
educativ în secțiile de gimnastică, de
oarece se constată un nivel mediu de 
desfășurare a acestuia, pe alocuri chiar 
nesatisfăcător. Antrenorii trebuie să se 
preocupe mai mult de ridicarea nive
lului lor profesional prin studierea, și 
prelucrarea manualelor de specialitate, 
să discute diferitele 'metode bune de 
muncă. Acest lucru se poate face foar
te bine mai ales acolo unde există ca
binete metodicd-ștjjnțifive.

3. O atenție mare să se acorde legiti
mării și clasificării unui numai’ cit mai 
mare de gimna.ști. Sînt sarcini impor
tante, pentru îndeplinirea cărora, comi
siile regionale vor trebui să lucreze or
ganizat, planificat. De aceea, ele vor 
trebui ca încă de la începutul anului 
să-.și întocmească un plan de perspec
tivă — în afara celui anual - în care 
să prevadă măsuri privind activitatea 
competițională a antrenorilor, arbitri
lor, a tineretului, măsuri orivind baza 
materială.

— Ce ne puteți spune despre dis
cuțiile privind specializarea timpu
rie ?

— Referatele ca și discuțiile au arătat 
că în momentul de față specializarea 
timpurie este toarte necesară și că se 
pune doar problema posibilităților de 
aplicare în masă la un nivel superior. 

Pentru realizarea ei gimnaștii tineri 
trebuie împărțiți pe grupe de vîrstă : 
10—12 ani, 12—14 și peste 14 ani. înce
perea unei pregătiri de gimnastică la 
10 ani poate fi făcută numai dacă copiii 
au avut anterior o pregătire fizică mul
tilaterală și sînt bine dezvoltați fizic. 
Trebuie să fie clar că și în gimnastică 
specializarea timpurie trebuie să în
semne un mijloc eficace de angrenare 
a copiilor spre practicarea organizată 
a exercițiilor fizice ir vederea dezvol
tării lor fizice generale, asigurării să
nătății, însușirii corecte a tehnicii res
pective, creîndu-se astfel și bazele ne
cesare obținerii de rezultate superioa
re atunci cînd organismul este capabil 
să le atingă din punct de vedere fizio
logic. O altă concluzie privind specia
lizarea timpurie se referă la împleti
rea pregătirii tehnice cu dezvoltarea și 
pregătirea fizică multilaterală. Acest 
lucru foarte important este încă ne
glijat de antrenorii noștri care folosesc 
insuficiente mijloace din alte sporturi 
și lucrul în aer liber. Legat de. acest 
aspect, se impune - de asemenea — 
întocmirea lecțiilor astfel incit să fie 
mărit bagajul de deprinderi de mișca
re a copiilor. Pentru angrenarea unui 
număr cît mai mare de copii șt juniori 
în gimnastică se impune înființarea 
grupelor de copii și juniori *a toate 
cluburile sportive și la cît mai multe 
asociații. Pentru îndrumarea cît mai 
științifică a antrenorilor, federația de 
gimnastică a constituie o comisie care 
să elaboreze un material privitor la 
programul de studii pe grupe de vîr
stă.

— Ce sarcini au reieșit din con
sfătuire pentru dezvoltarea gim
nasticii noastre masculine ?

— Pentru ridicarea nivelului general 
al gimnasticii noastre masculine se 
impune intensificarea muncii, mai ales 
din punct de vedere calitativ, a meto
dicei în antrenamente. O mare atenție 
trebuie acordată pregătirii fizice gene
rale Trebuie, rupt pentru totdeauna cu 
rutina, cu activitatea numai în sală șl 
exclusiv cu lucru specific, folosinSu-se 
și sporturile complimentare, lucrul în

tui t...
aer liber. Este recomandabil, astfel, ca 
gimnaștii să facă alergări în teren va
riat în tot timpul anului, schi, haltere, 
jocuri sportive. Aceasta pentru că, 
după cum se știe, gimnaștilor noștri ie 
lipsește forța, rezistența și îndemîna- 
rea generală. O altă problemă se refe
ră la însușirea corectă a tehnicii ele
mentelor de dificultate, îmbinate cu o 
ținută asemănătoare. Recentul concurs 
pentru tineret a arătat că aceștia pre
zintă serioase deficiențe în privința de
prinderilor care, greșit însușite, cu 
greu se mai pot corecta. Bagajul de 
mișcări al gimnaștilor este încă mic, 
deoarece se lucrează prea mult în li
mitele programului de clasificare. Sar
cina antrenorilor este aceea de a de
păși aceste elemente cu sută la sută 
în planul de antrenament. Este nevoie 
de asemenea ca încă in perioada cînd 
lucrează la categorii inferioare gim
naștii să aibă exerciții liber alese, cu 
orientarea spre exerciții dinamice, cu 
o nuanță artistică în ele, executate în 
ritm susținut

— Vă rugăm să ne vorbiți, în în
cheiere, despre hotărîrile privind 
terminologia și școlile sportive.

- S-a ajuns la concluzia că termi
nologia trebuie să fie descriptivă, pu- 
tîndu-se introduce o serie de termeni 
convenționali, aceștia numai ca excep
ție. In orice caz, antrenorii trebuie să 
dea o importanță mai mare clarității 
și corectitudinii exprimării mișcărilor 
în vorbire și scris. In privința planifi
cării trebuie precizat că în afară de 
graficul planului anual și al planului 
de muncă pe etape, care să conțină 
ciclul de lecții și conținutul în rezu
mat al lecțiilor, se impune și întocmi
rea planului de perspectivă, avîndu-se 
în vedere că pentru ridicarea unui 
gimnast sau a unei gimnaste sînt ne
cesari mai mulți ani de muncă. In în
cheiere, vreau să evidențiez activitatea 
școlilor sportive U.C.F.S. din orașele 
Sibiu, Stalin și Arad, recomandînclu-le 
celorlalte să le urmeze exemplul îrt 
anul viitor.
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In ultima etapă a turului

Cel mai important meci:
Constructorul—Rapid

Prima jumătate a întrecerii celor mai 
bune echipe feminine din tară va lua 
sfîrșit mîine, o dată cu partidele de la 
București, Cluj și Timișoara. Singura 
restanță (Știința București — C.S. Tg. 
Mureș) urmează să se dispute marți 
după-amiază în sala Dinamo.

Cel mai important joc al etapei de 
mîine se desfășoară în Capitală și va 
opune echipei campioane 
de anul trecut — Con
structorul București — 
una din cele mai bune 
formații din țară — Ra
pid București, aflată în 
fruntea clasamentului da
torită unui meci mai mult 
jucat față de Știința 
București. Intîlnirea va 
avea loc mîine dimineață 
în sala Dinamo (ora 11) 
și va fi precedată de 
partidele Voința Bucu
rești — C.S. Oradea 
(ora 8,30) și Știința 
București — Voința Tg. 
Atureș (ora 9,45). Ulti
mul joc al programului: 
I.C.F. București — C.S. 
Tg. Mureș (ora 12,15) în 
aceeași sală.

In țară se vor desfă
șura numai două me
ciuri : la Cluj, echipa lo
cală Știința va primi 
vizita formației bucu- 
reștene Progresul, iar la 
Timișoara, C.S.S. Banatul 
va întîlni pe Voința O- 
rașul Stalin.

cnînniE

O interesantă 
la sfîrșit

Mîine după-amiază, amatorii de ec'hi- 
tație din Capitală vor avea prilejul 
să-i revadă pe favoriții lor în cadrul 
unei serbări hipice inedite. Cei mai buni 
călăreți au ținut să-și ia rămas bun 
de la anul 1959 printr-o serbare care 
va avea loc în manejul din Calea 
Plevnci. Organizatorii, cluburile C.C.A. 
și Știința București, au fost în... notă 
și au alcătuit un program care, sîn- 
tem siguri, îi va îneînta pe spectatori. 
Iată-1:

De la orele 15: Carusel (prezentat 
de elevii Centrului de Tineret Bucu
rești), probă de obstacole precizie în 
trei manșe (manșa I rezervată ele
vilor, manșa a doua actorilor de la
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Atletismul mondial în anul prcolimpic 1959 (IV)

Cei mai buni alergători la garduri și obstacole
La cîteva săptămîni după ce stabilise 

un nou record european la 110 m gar
duri, tot la Ziirich și tot pe același sta
dion, Martin Lauer - campionul con
tinentului nostru la această probă — a 
realizat un nou record al lumii : 13,2 
sec.

Ca și anul trecut, și în 1959 Lauer (22 
de ani) a avut un sezon bun, obținînd 
o serie de succese evidente la alergă
rile pe plat, la garduri, ca și la deca
tlon. Desigur nu este lipsit de interes 
să arătăm că în acest sezon el a fost 
învins de două ori pe 110 m g de atle
tul sovietic Mihailov, care a stabilit în 
1959 un nou record al Uniunii Sovie
tice.

Iată cum au evoluat rezultatele lui

Gerhardus Potgieter (Africa de Sud) 
se află în fruntea listei alergătorilor de 
Ia 400 m garduri. Rezultatele obținute 
de el în ultimii ani sînt următoarele : 
1956 - 51,3; 1957 - 50,4; 1958 - 49,7 ;
1959 - 49,9.

Excelentul atlet sovietic Semen Rjscin, 
cunoscut spectatorilor noștri de la cam
pionatele internaționale ale R.P.R. n-a 
tfost învins în decursul acestui sezon, 
anunțîndu-se printre favoriții probei Ia 
3.000 m obstacole la J. O. Evoluția per
formanțelor sale : 1955 - 8:49,0; 1956 - 
8:39,8; 1957 - 8:40,4; 1958 - 8:35,4; 1959 - 
8:37.8.

Martin Lauer în ultimii ani :

100 m 200 m 110 mg 400 n
1956 13,9
1957 10,6 13,7 513
1958 10,5 21,2 13,7 51,2
1959 10,4 21,2 13,2 51,7

110 M GARDURI
RECORDUL OLIMPIC î 13,5 L. Cal

houn (S.U.A.) și J. Davis (S.U.A.) Mel
bourne 1956.
13,2 (13,7; 13,7) Martin Lauer (R.F.G.)

Baschetbaliștii noștri 
susțin un nou examen

Astăzi începe turneul internațional de la Ljubljana
Incepînd de astăzi, orașul Ljubljana 

din R.P.F. Iugoslavia va găzdui timp 
de trei zile, un interesant turneu inter
național de baschet la care iau parte 
două selecționate masculine ale țării 
gazdă (A și B), și reprezentativele 
R. P, Polone și R. P. Romîne.

In partidele pe care formația R.P. 
Ronrîne le va susține în cadrul acestui 
turneu, ultimele din bogatul program 
internațional de anul acesta, baschet-

Maria Voicu (Constructorul) este una din baschet
balistele care au avut o remarcabilă comportare în 
acest sezon, lat-o, într-o acțiune caracteristică.

serbare hipică 
de an

Teatrul Tineretului și Operetă, iar 
manșa a IIl-a sportivilor fruntași din 
cluburile C.C.A., Știința București, Di
namo și Recolta), dresaj olimpic (de
monstrație executată de călăreții selec
ționați în lotul R.P.R.), defilarea că
lăreților.

Programul este completat cu festivi
tatea de premiere a călăreților și un 
spectacol artistic de estradă, care va 
începe la ora 20.30 în sala de specta
cole a Centrului Universitar al Aso
ciațiilor Studențești din Calea Plevnei 
61. La spectacolul de estradă își vor 
da concursul actori de la Teatrul Ti
neretului, Teatrul de Operetă și Tea
trul de revistă „C. Tănase".

13,6 (13,6; 13,7) Hayes Jones (S.U.A.)
13.6 (14,0*; 7 ) Willie May (S.U.A.)
13.7 ( ? ; 13,5) Lee Calhoun (S.U.A.)
13,7 (13,8; 13,9) Anatolii Mihailov 

(U.R.S.S.)
13,7 (13,6*; 13,4) Elias Gilbert (S.U.A.)
13,9 (14,4*; 7 ) Warren Cawley (S.U.A.)
13,9 (13,8; 14,2) Stanko Lorger (Iugo

slavia)
13,9 (13,9*; 14,0) Charles Cobb (S.U.A.) 
14,0 (14,6; 14,9) Walter Pensberger 

(R.F.G.)
14,0 ( 7 ; 14,2*) Dickie Durham (S U.A.) 
14,0 (14,3*; 14,2*) Calvin Cooley (S.U.X.) 
14,0 (14,2*; 7 ) Clarence Treat (S.U.A.)
14,0 (13,6; 13,8) Ancei Robinson (S.U.A.) 
14,0 ( 7 ; ? ) Russ Rogers (S.U.A.)
14,0 (14,2*; 7 ) Williams Tillman

(S.U.A.)

NUMAI EUROPENI:
14,2 (14,3; 14,4) Giorgio Mazza (Italia)
14,2 (14,3; 14,7) Valentin Cistiakov

(U R S S )
14,2 (14,4; 14,4) Nikoiai Berezuțki 

(U.R.S.S.)
14.2 (14,5; 14,7) Nikolai Batruh (U.R.S.S.)
14.3 (14,3; 14,3) Peter Hildreth (M. Bri-

tanie)
14,3 (14,6; 16,0) Nerco Svara (Italia)
14,3 (14,4; 14,7) Victor Matthews (M. Bri

tanie)
14.3 (14,7; ? ) Klaus Gerbig (R.F.G.)
14.4 ( 7 ; 14,4) Boris Stolearov (U.R.S.S.)
14,4 (14,5; 14,7) Vasilii Kuznețov (U.R.S.S.)
14,4 (14,4; 14,6) Eef Kamerbeck (Olanda)
14,4 (14,7; 14,6) Walter Tschudi (Elveția)
14,4 (14,4; 14,1) Bert Steines (R.F.G.)
14,4 ( ? ; 7 ) Schuster (R.F.G.)
14,4 (14,4; 14,5) Milad Petrusici (Iugo

slavia)
14,4 (14,4; 14,7) Ivan Veselski (Ceho

slovacia)
14,4 (13,9; 14,3) Giinther Brand (R.F.G.)
14,4 (14,4; 14,4) lurii Petrov (U.R.S.S.) 

♦) rezultat înregistrat într-o cursă

SPORTUL POPULAR
.P|9g. a 4-a N. 3536

pe 120 yarzi garduri (109,73 m).
19591955 1956 1957 1958

13,2 sec 0 0 0 0 1
W,3 sec 0 1 0 0 0

baliștii noștri vor avea de trecut un 
examen dificil. Intîlnirile echipei noas
tre cu reprezentativele R.P.F. Iugoslavia 
și R.P. Polone au prilejuit întotdeauna 
partide echilibrate, al căror învingător 
nu a putut fi decis decît în ultimele 
minute de joc. In luna decembrie a fi
nului trecut, echipa R.P. Romîne a 
întrecut, la București, echipa R.P.F. 
Iugoslavia cu scorul de 81—74 (36— 
30), pentru ca în cadirul campionatelor 
balcanice din acest an, întîlnirea din
tre cele două formații să revină bâs- 
chetbaliștilor iugoslavi, tot la o dife
rență de 7 puncte: 85—78 ( 45—37). 
Baschetbaliștii romîni s-au întîlnit cu 
baschetbaliștii polonezi, în ultimii doi 
ani, o singură dată. Partida a avut 
loc cu ocazia ultimei ediții a campio
natelor europene de la Istanbul și 
s-a terminat cu victoria la limită a 
echipei poloneze : 67—66 (35—34).

„Turneul la care participăm se anun
ță dificil — ne a declarat, înainte de 
plecarea la Ljubljana, antrenorul echi
pei noastre, — prof. C. Herold. Echi
pele pe care le vom întîlni se bucură 
de un frumos prestigiu în baschetul 
european și au avui întotdeauna com
portări remarcabile în întilnirile cu 
echipa noastră. In plus, jucătorii iu
goslavi sînt greu de învins la ei a- 
casă, iar echipa poloneză a pierdut la 
numai un 'punct diferență (63—64) 
recenta întîlnire cu echipa Franței. Cu 
toate acestea, jucătorii noștri așteaptă 
cu încredere acest turneu*.

ilKÎUi d; HI jB
Ultimul concurs al anului

Astăzi, de la ora 17 și mîine de la 
ora 10, bazinul acoperit de Ia Floreasca 
găzduiește ultimul concurs de natație 
al anului rezervat juniorilor de cate
goria a II-a (15-16 ani) și copiilor. 
Competiția, dotată cu „Cupa 30 De
cembrie", reunește la startul diferite
lor probe o serie de tineri înotători și 
înotătoare, mari speranțe ale natației 
noastre de performanță.

Vor.fi prezenți, deci, printre alții, ur
mătorii concurenți: juniori : N. Burdu- 
ja, I. Condiescu, M. Cerchez, toți de 
la C.C.A., A. Nicolau (Rapid), R. Lu
cian (Clubul sportiv școlar), V. Percea 
(Cetatea Bucur). Junioare: Ingrid 
Wâchter, Helga Boicehovschi, ambele 
de la Știința, Sanda Iordan (Dinamo), 
Henriette Țincoca (C.C.A.), Măriuca 
Rotaru (Rapid). Anca Demetrescu 
(Spartac). Băieți : Cornel Georgescu 
(Știința), Micki Zager, G. Malarciuc, 
C. Lungii, toți de la Clubul sportiv 
școlar ; fetițe : Anca Trohani, Voichița 
Novac, Milena Dumitrescu, toate de la 
Clubul sportiv școlar, Ioana Dumi
trescu (Constructorul).

13.4 sec 0
13.5 sec o
13.6 sec o
13.7 sec 0
13.8 sec 2
13.9 sec 2
14,0 sec 1

5

400 M GARDURI

Media rezultatelor celor mai buni 10 
atleți din :

1955
lume Europa

14,22 14,32
1956 13,73 14,19
1957 13,70 14,13
1958 13,75 14,07
1959 13,72 14,02

49,9* (49,7*; 50,4*) Gerhardus Potgieter 
(Africa de Sud)

RECORDUL OLIMPIC î 50,1 E. Sout
hern (S.U.A.) și G. Davis (S.U.A.) Mel
bourne 1956.

50,4 (51,6*; 7 ) Rkbard Howard
(S.U.A.)

50,5 (50,3*; 50,2) Joshua Culbreath 
(S.U.A.)

50,9 (49,2; 50,6) Glen Davis (S.U.A.)
51,0 (50,9; 51,5) Helmut Janz (R.F.G.)
51,1 (51,7; 53,2) Moreno Martini (Italia)
51,2 ( ? ; 53,5) Alexei Klenin (U.R.S.S.)
51,2 (51,0; 51,2) Iurii Lituiev (U.R.S.S.)
51,2 (52,5; 51,7) Salvatore Morale 

(Italia)
51,2* < ? ; ? ) Waren Cawlley (S.U.A.)
51,3 (52,0; 51,9) Clifton Cushman 

(S.U.A.)
51,4 (51,8; 54,0) Arnold Mațulevici 

(U.R.S.S.)
51,4 (52,1; 52,0) Pavel Sedov (U.R.S.S.)

NUMAI EUROPENI :

51.6 (51,0; 52,1) Per-Ove Trollsas (Suedia)
51.7 (51,2; 51,5) Martin Lauer (R.F.G.)
51.8 (51,3; 53,6) Christopher Goudge (M.

Britanie)
51,8 (51,8; 51,8) Bruno Galicker (Elveția)

ACTUALITATI
• Pentru a stimula creșterea nivelu

lui tehnic, Federația romînă de lupte 
a organizat anul acesta un concurs 
intitulat „Cele mai multe tușuri". Câș
tigătorul ediției 1959 a acestui concurs 
este Valeriu Bularca (Steagul roșu Or. 
Stalin), care a obținut 29 de victorii 
prin tuș în competițiile interne și trei 
în întreceri internaționale. Pe locul ur
mător s-a clasat Dumitru Cuc (Dina
mo București) cu 30 tușuri. Pe locul 
Ill Marin Belușică (Dinamo Bucu
rești). Dăm mai jos clasamentul pe 
categorii al acestui concurs.

Cat. 52 kg: 1. Lustig Oliver (CCA) 
24 v.; 2. Coroban Oliver (Constr. Cluj) 
15 v.; 3. Szabad Gheorghe (Dinamo 
Buc.) 15 v.; cat. 57 kg: 1. Dumitru 
Crăciun (CCA) 26 v.; 2. Nicolae Po
pescu (CSM Reșița) 17 v.; 3. Ion Mi- 
cula (Voința Lugoj) 13 v.; cat. 62 kg: 
1. Dumitru Pană (Metalul MIG) 20 
v.; 2. Mihai Soltz (Dinamo Buc.) 16 
v.; 3. Ion Vaideș (Marina Constanța) 
14 v.; cat. 67 kg: 1. Petre Popescu 
(CCA) 25 v.; 2. Marin Bolocan (CSM 
Reșița) 20 v.; 3. Dumitru Gheorghe 
(Dinamo Buc.) 18 v.; cat. 73 kg: 1.

însemnări de la un concurs
Activitatea competițională la haltere 

s-a încheiat acum cîteva săptămîni. A- 
ceasta nu înseamnă însă că în cadrul 
asociațiilor activitatea a stagnat. Dim
potrivă. In majoritatea orașelor halte
rofilii se pregătesc cu multă atenție în 
vederea competițiilor de anul viitor.

Un asemenea concurs l-a organizat 
recent, cu mult succes, A. S. Dinamo 
din Capitală. La întreceri nu au parti
cipat halterofili fruntași. Scopul acestui 
concurs a fost verificarea tinerelor ele
mente care nu au avut pînă acum po
sibilitatea să participe în competiții ofi
ciale. Inițiativa acestei asociații și a 
antrenorului ei, Alexandru Cosma, me
rită toată lauda. Concursul a scos Ja 
iveală cîteva elemente de real talent, 
care printr-o pregătire atentă pot ob
ține rezultate foarte bune. Ne referim 
în special la Matei Nicolae, care nu a 
împlinit încă vîrsta de 17 ani. Avînd 
o forță remarcabilă pentru vîrsta sa 
(greutatea : 103 kg), Matei Nicolae

Semen Rjscin, alături de Constantin Atoanei, într-o cursă desfășurată 
pe stadionul Republicii în 1956

51,9 (51,9; 53,3) Germano Gimelli (Italia) 
52,0 ( ? ; ? ) Boris Kriunov (U.R.S.S.)
52,0 (51,8; 51,1) Thomas Farrell (M. Brit.) 
52,0 (52,4; N ) Jussi Rintămaki (Finianca)
52.1 (52,5; 52,9) Georgi Cevicealov

(U.R.S.S.)
52.2 ( ? ; 7 ) Bryan (M. Britanie)
52,2 (52,2; 53,9) Jan Gulbrandsen 

(Norvegia)
52,2 ( ? ; 53,6) Jan Parlevliet (Olanda)
52,2 (52,1; 52,7) Uie Savel (Rominia)
52,2 (52,6; 53,T) Ingvar Carlsson (Suedia)

♦) rezultat înregistrat într-o cursă 
pe 440 yarzi (s-au scăzut 0,3 sec).

1955 1956 1957 1958 1959
sub 50,0 sec 0 2 0 2 1
50,1—51 ?0 sec 1 4 4 6 4
51,1-52,0 sec 7 18 15 19 17

8 24 ‘ 19 27 22
Media rezultatelor celor mai buni 10

atleți din :

RECORDUL OLIMPIC : 8:41,2 Ch.
Brasher (M. Britanie) Melbourne 1956. 
8:37,8 (8:35,4-8:40,4) Semen Rjscin 

(U.R.S.S.)
8:39,8 (8:53,4-8:49,8) Nikolai Sokolov 

(U.R.S.S.)
8:42,2 (8:40,6—8:48,0) Serghei Ponomarev 

(U R S S )
8:42,6 (8:37,6-9:07,6) Herman Buhl (R.D.G.) 
8:43,2 (8:45,4-8:56,6) Friedrich Janke 

(R.D.G.)
8:43,4 (8:48,0-9:07,6) Fred Doring (R.D.G.)

lume Europa
1955 51,65 51,76
1956 50,70 51,42
1957 50,97 51,49
1958 50,64 51,34
1959 50,86 51.36

3.000 M OBSTACOLE

Dumitru Cuc (Dinamo Buc.) 30 v. î
2. Valeriu Bularca (Steagul roșu Or. 
Stalin) 29 v.; 3. Ștefan Stanciu (Met. 
MIG) 16 v.; cat. 79 kg: 1. Marin Be- 
lușică (Dinamo Buc.) 26 v.; 2. Nico
lae Baciu (Steagul roșu Or. Stalin) 23 
v.; 3. Nicolae Elefterie (Cetatea Bucur) 
10 v.; cat. 87 kg: 1. Ion Țăranu (Di
namo Buc.) 20 v.; 2. Ion lonescu
(CCA) 13 v.; 3. Ștefan Simionescu 
(Cet Bucur) 12 v.; cat. grea: I. Gheor
ghe Popovici (Dinamo Buc.) 20 v.j
2. Francis Ballo (Vofnța Tg. Mureș) 
17 v.; 3. Tudor Tarbă (CCA) 11 v.;

★
• „Cupa 30 Decembrie", inițiată de 

către comisia de lupte oraș București, 
a angrenat 8 echipe de lupte din Ca
pitală. Ea s-a desfășurat în șase eta
pe. Pe locul 1 s-a clasat Cetatea 
Bucur cu 36 puncte. Pe locurile urmă
toare: Metalul MIG 31 p, Rapid 27 p, 
Constructorul 19 p, Semănătoarea 13 
p. Știința 1CF 8 p, Tînărul Dinamo- 
vist 6 p și CCA 4 p. Ultimele două e- 
chipe au participat numai la cîte o 
etapă.

de juniori
poate deveni un halterofil excelent la 
categoria grea. Dar pentru a fi un greu 
de valoare, antrenorul său va trebui 
să-l pregătească în condiții cît mai 
bune. Este un lucru îmbucurător faptul 
că acest tînăr halterofil a totalizat la 
primul său concurs o performanță pro
mițătoare : 290 kg, adică exact atît 
cît a ridicat și campionul și recordma
nul nostru Silviu Cazan, cu 10 ani în 
urmă, la primul său concurs 1

Un alt halterofil talentat, tot junior, 
s-a dovedit a îi St. Mincu. In cadrul 
categoriei semi-grea el a totalizat 255 
kg, rezultat destul de bun dacă luăm 
în considerare faptul că și el se află 
la primul concurs.

Rezultatele bune ale acestor juniori 
au dovedit din nou utilitatea organizării 
cît mai multor concursuri pentru tine
rele elemente. După asemenea întreceri 
am putea vorbi despre mulți halterofili 
talentați.

1. O.

8:44,4 (8:49,0-8:54,8) Ghenadii Repin
(U.R.S.S.)

8:44,8 (8:42,4-8:53,4) Gerhard Hecker
(Ungaria) 

8:45,0 (8:49,6—9:12,2) Grigorii Taran
(U R S S )

8:45,4 (8:42,4-8:48,8) Vladimir Evdokimov 
(U.R.S.S.)

8>45,4 (8:50,6—8:47,8) Bohumir Zhanal 
(Cehoslovacia)

8:46,4 (8:33,6-8:48,8) Zdzislaw KrzyszkO- 
wiak (Polonia) 

8:47,6 (8:50,0-9:05,2) Viktor Filiukov
(U R S S )

8:48,0 (8:55,8-9:01,8) lvân Peev (Bulgaria)
8:48,0 (8:52,0-9:22,0) Hans Norberg

(Suedia)
8:48,4 (8:56,0-8:51,4) Gunnar Tjbrnebo

(Suedia) 
8:48,6 (8:43,2—8:50,4) Vasilii Vlasenko

(U.R.S.S.)
8:48,6 (8:59,2- 7 ) Maurice Herriott (M. 

Britanie)
8:48,8 (8:54,6- N ) Pertti Koivunen 

(Finlanda)

8:49,8 (9:26,2- N ) Lage Tedenby
(Suedia)

8:49,8 ( 7 — 7 ) Leonid Zaharcenko
(U.R.S.S.)

1955 1956 1957 1958 1959
sub 8:40,0 0 2 0 5 2
8:40,2-8:45,0 2 5 2 7 7
8:45,2-8:50,0 11 10 9 9 12

' ROMEO VJLARA

13 17 11 21 21
Media rezultatelor celor mai buni 10

atleți din :
lume Europa

1955 8:46,10 8:46,10
1956 8:42,54 8:42,54
1957 8:46,78 8:46,78
1958 8:38,30 8:38,46
1959 8:32,86 8:42,86



FOTBHL -
Retrospecțiuni asupra campionatului categoriei A

I. T. A., echipa tinereții și a disciplinei
ul este un oraș cu tradiție în 
Oamenii pleacă dimineața la 
nuncesc cu rîvnă și spor pînă 
îinarea zilei de muncă. Apoi... 
atbalul trece pe primul plan, 
rei ani, problema „nr. 1" a fot- 
arădan era legată de comporta- 
lipei de categoria A: U.T.A 
J.T.A. „merge" slab, toată lu- 
ută soluții de îndreptare. Dacă 
* bine, toată lumea își găseș
te... Pe vremea aceea situația 
„roză". Unii dintre jucători 

ea bătrîni, alții erau trași îna- 
metehne și atitudini necon- 

.portului de tip nou: vedetism, 
;oana după căpătuială... Echipa 
porta din ce în ce mai slab, 
la scoruri mari. Apoi veni ziua 
nducerea secției de fotbal •— 
i și ea de elementele care co- 
i abaterile — s-a dispensat de 
ile" fotbaliștilor cu apucături 
e. Și, spre satisfacția miilor de 
:anți ai echipei, U.T.A. a pornit 
3 unui reviriment total.
ipt, rîndurile de față au drept 
o succintă analiză a comportă- 

>ei arădane în turul campionatu- 
am considerat necesară aceas- 

specțiune pentru că secretul 
or fotbaliștilor arădani în ac- 
:ampionat se află tocmai în 
educativă și în politica de pro- 
a elementelor tinere în prima 

. Analiza modului în care a- 
chipă a rezolvat diversele pre
dicate de jocurile de campionat 
imnă altceva decît felul în care 
emente introduse în formație 

drat sau nu în ansamblu.

ri marcate: 12 (media: 1,09). 
eteri: Petschowski, Pircălab 
sas, Petescu 2, Țirlea, Igna 1. 
n transformat (Petschowski). 
ri ocupate in clasament (in 
i etapelor) 4—9, 8—9, 9,
>, 1, 1, 3, 2, 3, 5.
iv folosit: Sziics, Băcuț, 
Sereș, Pircălab, Țirlea (11 
Coman, lzghireanu, Pet- 

ki (10), Petescu (9), Mețcaș 
op (3), Floruț (2), Igna, 
i, Tăuceanu, Weichelt (1).

ibuit sau nu la creșterea capa- 
hnice și tactice a echipei.
:eput unu dintre suporterii e- 
ădane au privit poate cu ne- 

asemenea experiențe în plin 
ar rezultatele ulterioare au con- 
îstețea schimbărilor efectuate, 
tinerii Mețcaș, Igna, Ko- 

răucean s-au impus. In 
campionat U.T.A. obligată 

rejurări (Igna plecat la 
Koszka transferat la Ra- 
ecurs la o nouă garnitură, 
ai, speranțe, îndoieli... Pîrcă- 
scu, Floruț, Pop. Dar acești 
1 spulberat îndoielile. E de 
ă amintim că Pircălab a fost 
t în lotul republican. Astfel, 
ie promovare a elementelor 
ovenite îndeosebi din propria 

i juniori, antrenată de Dumi-

AZI

O

In Capitală
IE — Bazinul Floreasca, de 
: concurs în cinstea zilei de 
ibrie rezervat înotătorilor de 
a Il-a, juniori și copii.

1AL — Sala Floreasca, de la 
Rapid — Confecția (f), Ști- 

tapid (m), Constructorul — 
Bucur (f), Politehnica — 
), Dinamo — C.C.A. (m).

M1INE

In Capitală
— Sala Floreasca, ora 17:
- R.P.R. (f), ora 19: 
-R.P.R. (m).
E — Manejul din Calea 
» la ora 15: Festivitate hipică 
de an.
ET — Sala Dinamo, de la 
Voința București — C.S. O- 
Știința București — Voința 
(i), Constructorul București 

București (f), l.C.F. — C.S.
(I).

E — Bazinul Floreasca, de 
concurs în cinstea zilei de 

trie, rezervat înotătorilor d» 
a 11-a, juniori și copii.

In prima finală a „Cupei 30 Decembrie"

Regiunea Cluj-Regiunea Stalin 23*17

Mețcaș în acțiune. Tînărul atacant al echipei arădene a pus deseori în 
dificultate apărările adverse, lată-l, după ce l-a depășit pe Caricaș, față 

în față cu Birtașu (Progresul).
trescu III) tinde să creeze'la Arad o 
tradiție, U.T.A. devine prin aceasta u- 
nul din „laboratoarele" în care noua 
generație a fotbalului nostru se cizelea
ză cu meticulozitate și pricepere.

Antrenorul echipei arădene, Coloman 
Braun, avînd Ia dispoziție un lot ne
omogen din punct de vedere, tehnic 
(alături de tineri neexperimenfați au 
fost menținuți în formație Petschowski, 
Sereș, Sziics, Băcuț II), dar cu multă 
putere de luptă, a reușit, bineînțeles 
cu trudă, să orienteze echipa spre un 
stil propriu de joc, adoptînd o variantă 
a sistemului WM (așezarea pe teren 
3-4-4) în care maestrul emerit al spor
tului Iosif Petschowski joacă un rol 
principal, coordonînd cu subtilitate și 
finețe, la mijlocul terenului și în fa
zele de finalizare, eforturile tinerilor 
săi parteneri. Dispozitivul acesta a in
comodat vădit pe adversari în cadrul 
jocurilor de campionat (vezi întîlnirile 
cu Progresul, Rapid, Steagul roșu, Di
namo Bacău etc.) și le-a creat arăde
nilor un avataj care s-a concretizat 
cel mai adesea în rezultate favorabile. 
De fapt, în aceste întîlniri au greșit 
mai mult adversarii, care în loc să-și 
impună propriul lor joc au căutat doar 
să contracareze varianta de sistem apli
cată de arădani. Antrenorul textiliștilor 
a recurs la această variantă din nece
sități impuse de însăși componența lo
tului și pentru că se potrivea însușiri
lor jucătorilor. Caracteristica echipei 
este un joc simplu din care însă nu 
lipsește fantezia, atacuri amplificate pe 
aripi care pun în evidență calitățile 
excelente ale lui Pircălab și rolul impor
tant al lui Petschowski în dirijarea 
manevrelor tactice:

Vorbind despre calitățile echipei 
U.T.A. nu putem trece cu vederea un 
fapt foarte important, care stă la baza 
comportării bune a echipei în toamnă: 
disciplina care există în rîndurile aces
tei formații. U.T.A. nu numai că nu 
a avut jucători eliminați sau avertizați 
dar fotbaliștii arădani s-au remarcat 
întotdeauna printr-o atitudine exempla
ră pe terenul de joc. Jocul lor corect 
(excepție doar unele „intervenții" cam 
„tari" ale lui lzghireanu) a fost apre
ciat de spectatori. Pe tinerii fotbaliști 
de la Arad nu i-am văzut reclamînd 
arbitrului nici măcar atunci cînd li s-a 
anulat un gol perfect valabil (meciul 
cu Rapid). Aci are un merit deosebit 
conducerea secției și antrenorul Braun, 
care urmărește pas cu pas comportarea

III) 1
i. U.T.

jucătorilor, atît în viața particulară, 
eît și în producție. Conducerea este in
transigentă față de abateri, fapt dove
dit la sfîrșitul turului campionatului 
cînd a sancționat exemplar pe unii ju
cători (Szekely, Farmati, Capaș; Sereș) 
pentru lipsă de seriozitate în pregătire 
Szekely a fost chiar scos definitiv din 

ne-
Szekely a fost chiar scos definitiv 
lot pentru a nu influența în mod 
gativ tinerele cadre.

Revenind la comportarea echipei tre
buie să amintim faptul că în turul 
campionatului apărarea s-a dovedit 
compartimentul cel mai bun al forma
ției (a primit cele mai puține goluri: 
11). Uneori însă, arădanii — dorind 
să mențină scorul care le era favorabil 
— au renunțat la atac (de pildă, în 
meciul de la Bacău). De altfel, atacul 
este, la ora actuală, partea mai slabă 
a echipei textilistc și de aci sarcina 
pentru viitor de a se „lucra" mai mult 
pentru mărirea eficacității cvintetului o- 
fensiv.

Prin prisma celor menționate, locul 
V ocupat de U.T.A. la sfîrșitul turului 
campionatului este meritat și el vine 
să răsplătească efortul comun, nepre
cupețit, al antrenorului, jucătorilor 
conducătorilor echipei.

AL. INOVAN 
PAUNESCU

Și

Joi seară a avut loc la Cluj prima 
întîlnire (tur) din cadyjl finalelor „Cu
pei 30 Decembrie", între echipele re
giunilor Cluj și Stalin. O impresie deo
sebită au lăsat boxerii Verdeș, loano- 
vici (ambii din Cluj), Popa și Lupu 
(reg. Stalin). 
Cluj a cucerit 
23—17.

REZULTATE 
Verdeș (C) b. 
cocoș: G. Popa

Selecționata regiunii 
victoria cu scorul de

TEHNICE. Muscă: A.
p. AI. Săraru (S);

(S) b. p. L. Fercșteanu

Concursul de fotografii

După otsm s-a anunțat, la 
decembrie se închide termenul fixai 
pentru trimiterea lucrărilor la con
cursul de fotografii „Sportul to R.P. 
Romină". Concursul este organizat de 
Comitetul Olimpic Romîn în colaborare 
cu revista „Sport", în vederea parti
cipării țării noastre la Expoziția Olim
pică de fotografii sportive care va 
avea toc la Roma, în luna iulie 1960.

Reamintim că fotografiile pentru 
concurs vor fi trimise pe adresa Co
mitetului Olimpic Romîn, str. VasHe 
Conta nr. 16, București. Dimensiunile 
fotografiilor: 30x40 cm, maximum și 
24x30 cm minimum.
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(C)j reprezentantul regiunii StaJin a 
început partida confuz, dar pe parcurs 
și-a revenit și a avut un finiș excep
țional, trimițîndu-și adversarul la po
dea în repriza a treia. Pană: A. Dră- 
gan (S) meci nul cu N. Turoș (C) — 
decizie eronată, care-1 dezavantajează 
pe Drăgan. Semiușoară: N. Lupu (S) 
meci nul cu G. Simonka (C). Lupu a 
avut avantaj în toate reprizele pisto- 
nîndu-și regulat adversarul cu nume
roase stîngi, urmate de contre de 
dreapta. Simonka a avut la începutul 
reprizei a treia o sclipire care a... im
presionat pe arbitrii clujeni, obținînd 
astfel un rezultat nemeritat. Ușoară: 
A. Nagy (C) b. k. o. II 1. Toth (S). 
Semimijlocie: V. Sășeanu (S) meci nul 
cu Gh, Deak (C) — decizie eronată, 
adevăratul învingător fiind reprezen
tantul regiunii Stalin. Mijlocie mică: 
N. Stoenescu (S) b. p. I. Botezan (C). 
Mijlocie: Șt. Rusu (C) b. p.
(S). Semigrea: M. foanovici 
C. Peterman (S). Rezultatul 
o surpriză, ținînd seama de 
boxerul clujean este încă junior, iar 
adversarul său are o experiență boga
tă. Grea: D. Vîlceanu (C), b. ab. 1 N. 
Blejean (S).

Cea de a doua intilnire (retur) din 
cadrul finaleloi „Cupei 30 Decembrie" 
intre echipele regiunilor Cluj și Stalin 
se va desfășura miercuri 30 decembrie 
la Orașul Stalin.

„Cupa 30
Buccgi a nins mult. Pe Valea lui 

din
In

Carp, ca și pe pîrtiile de fond 
jurul „Cotei 1.400" zăpada s-a așternut 
din belșug, spre bucuria schiorilor care 
și-au intensificat pregătirile. Pînă la 
deschiderea oficială a sezonului a mai 
rămas doar o săptămînă, deci orice 
moment trebuie folosit la maximum 
pentru antrenamente sau pentru verifi
cări, așa cum se va petrece azi și mîi-

Mioara Simion, campioană republicană la junioare, va concura in cursele 
de fond din cadrul „Cupei 30 Decembrie"

Foto: D. Stănculescu

Astăzi se închide ultimul concurs 
Pronosport al anului 1959. Cu acest 
prilej este interesant să facem o 
scurtă privire retrospectivă asupra 
premiilor celor mai mari obținute în 
anul care a trecut de părticipanții la 
Pronosport. Recordul pe anul în curs 
a fost stabilit la concursul din 2(Tciecem- 
brie de către inginerul I. Oeriu din Iași 
care a obținut frumoasa sumă de 
135.690 lei. Al doilea premiu ca im
portanță este cel obținut la concursul 
nr. 22 de un participant din regiu
nea Timișoara: 131.125 lei. Pe lista 
premiilor importante trebuie să mai 
menționăm pe Cîțea Gh. din Bucu
rești cu 130.785 lei, Anghei Luca din 
Ploești cu 104.259 lei, Colodiuc Petre 
din Bacău cu 81.542 lei.

Chiar de la primele 
ale anului care vine se 
premii mari și noi dorim 
ce-1 vom face la ultimul 
lui 1960 să cuprindă 
participant cu premii

★
In urma trierii și _

riantelor depuse la concursul Prono- 
expres nr. 51 din 23 decembrie a.c.

Pronosport
au fost stabilite următoarele premii: 

aCategoria a IlI-a: 9 
7422 lei fiecare.

Categoria a IV-a : 
1484 lei fiecare.

Categoria a V-a:
332 lei fiecare.

Categoria a Vl-a:
125 lei fiecare.

Categoria a VH-a :
20 lei fiecare.

Fond de premii 467.646 lei.

variante
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335

884

variante

variante

variante

a

a

a

5567 variante a

★
urnă a

Racing (camp.

Nimes (camp.

concursuri 
pot obține 
ca bilanțul 
concurs al 
mai mulți

importante.
eît

omologării va-

I. Sibișan 
(C) b. p. 
constituie 
faptul că

Decembrie™
ne cînd se va desfășura concursul do
tat cu „Cupa 30 Decembrie", organizat 
de consiliul U.C.F.S. al regiunii Plo
ești, prin comisia de specialitate. La 
întrecerile de slalom uriaș, slalom spe
cial și fond, care se vor desfășura pe 
Valea lui Carp și pe pîrtiile din jurul 
hotelului „Cota 1.400", vor lua part$ 
schiori fruntași din Sinaia, Buștc*.!, 
Predeal, Orașul Stalin, Sibiu, precum 
și reprezentanți ai raioanelor din regiu
nea Ploești.

Intensă preocupai*# 
la Baia Mare

• Comisia de schi din regiunea Boia 
Mare organizează un curs de instruc
tori la care vor lua parte 32 cursanți 
din cadrul asociațiilor sportive din 
Baia Mare, Baia Sptie și Sighet.

• Actualmente se fac intense pregă
tiri pentru începerea activității unor 
centre de inițiere la Borșa-sat (instruc
tor Oacar Griga), Sighet (instructori 
Felicia Ilnițchi 
Vișeul de Sus 
chi).

și Eugen Kraftsik) și 
(instructor 1. Gruzniț-

desfășurării în eît mai 
a concursurilor din

premiilor 
concursul 
decembrie 
decembrie 
sala din

Extragerea din 
suplimentare acordate la 
special Pronosport din 20 
va avea loc duminică 27 
începînd de la ora 17 în
str. Doamnei nr. 2. Tragerea va fi 
urmată de film. Intrarea liberă.
PROGRAMUL CONCURSULUI PRO
NOSPORT NR. 1, DIN 3 IANUARIE 

1960
I. Elveția (B) — Italia (B) 

II. Angers — Reims (camp, francez)

III. Strasbourg 
francez)

IV. Toulouse — St. Etienne (camp, 
francez)

V. Lens — Nice (camp, francez)
VI. Lyon — Sochaux (camp, fran

cez)
VII. Bordeaux 

francez)
VIII. Sedan — Toulon (camp, fran

cez) .
IX. Limoges — 

francez)
X. Monaco — Le 

cez)
XI. St. Francais 

(camp, francez)
XII. Ales — Lille

In luna ianuarie se vor acorda pre
mii suplimentare în bani și obiecte 
tuturor participanților care vor juca 
consecutiv la fiecare concurs. Valoa
rea premiilor este 150.000 lei în bani 
si un autoturism Moskvici total 
200.000 lei.

De la concursul nr. 1 (inclusiv) e- 
tapa din 3 ianuarie 1960 premiile 
pentru „0" rezultate se suspendă.

Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronosport.

Rennes (camp.

Havre (camp fran-

Valenciennes

(camp francez)

• In vederea 
bune condițiuni 
acest sezon au fost reamenajate și puse 
la punct pîrtiile de coborîre de la Mo- 
goșa, Borșa și Izvoare, precum și ce
le de fond de la Izvoare. La lucrările 
de reamenajare au adus o importantă 
contribuție, prin muncă voluntară, 
sportivi din asociațiile sportive din 
Baia Mare, Baia Sprie și Sighet.

• Cu prilejul celei de a Vl-a ediții a 
„Cupei Alogoșa" la care vor lua parte 
reprezentativele regiunilor Hunedoara, 
R.A.M., Suceava, Oradea, Cluj și Baia 
Mare, comisia regională va idecerna 
o insignă ce va purta inscripția „Mo- 
goșa“. Întrecerile vor avea loc in zi
lele de 30 și 31 ianuarie 1960.

• In „Cupa Mogoșa", regiunea Baia 
Mare va fi reprezentată de 32 de schio
ri ai C.S.M. Baia Mare, de elevii Șco
lii de tineret Baia Mare, precum și de 
schiori ai asociațiilor sportive Stăruin
ța Baia Mare, Chimistul Baia Mare, 
Minerul Baia Sprie, Progresul Vișeul 
de Sus și Tisa Sighet.

V. SASARANU 
corespondent regional
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Despre un important succes 
și despre factorii care l-au determinat 
— Pe marginea jocurilor de handbal feminin cu echipa R. Cehoslovace -

t
Mîine începe la Oradea

0 importantă competiție 
cu participarea jucătorilor fruntaș

' Rezultatele obținute de selecționata 
noastră feminină în întîlnirile de hand
bal în 7 cu reprezentativa R. Ceho
slovace constituie un succes de pres
tigiu al sportului nostru. Cele două 
meciuri disputate au confirmat, în mod 
elocvent, că handbalul nostru feminin 
a înregistrat un cert progres și că în 
dezvoltarea lui la noi în țară, acest 
sport merge pe un drum bun.

Dar, pentru a avea o imagine mai 
clară a progresului înregistrat, este 
necesar să amintim, în cîteva cuvinte, 
despre evoluția anterioară a echipei 
noastre reprezentative, 
curl disputate în anul 
nata noastră a suferit 
consecutive în partidele 
șuiul Budapesta. Apoi, 
la campionatele mondiale care au avut 
loc în Iugoslavia, din cele patru me
ciuri disputate nu am cîștigat nici 
măcar unul. Deci, insuccese pe toată 
linia. Și acum, după aproape doi ani, 
din trei partide internaționale jucate 
(să nu uităm : două în deplasare, iar 
una acasă, avînd drept adversar for
mația campioană a lumii) ani reali
zat tot atîtea victorii.

Ne aflăm, așadar, 
evident progres. Iată motivul pentru 
care ne-am propus să scoatem în evi
dență factorii care au determinat acest 
însemnat progres.

In primul rînd va trebui să con
semnăm, ca un factor principal, dez
voltarea generală pe care a iuat-o în 
ultimii ani în țara noastră handbalul 
în 7. Pe plan intern, în activitatea 
acestui sport s-a produs un adevărat 
reviriment, în sensul că au apărut o 
serie de centre noi, în care se practică 
acest sport. In marea lor majoritate 
noile echipe sînt formate din elemente 
tinere, valoroase, capabile de progres. 
Datorită acestui fapt, activitatea s-a 
îmbogățit serios, organizîndu-se multe 
competiții pe plan local, care — în 
general — s-au bucurat de un frumos 
succes. Chiar în concepția federației 
de specialitate s-a produs o serioasă 
cot tură. în ceea ce privește handbalul 
în 7, astfel că în calendarul competi- 
țional, ponderea nu a mai înciinat 
spre handbalul în II. Și trebuie să 
spunem ră federația dc handbal a 
procedat just cîn.d și-a axat preocu
pările mai mult pe competițiile de ju
niori, care au avut darul să asigure o 
bază de mase acestui sport.

Pe de altă parte, asigurarea unui 
volum competițional central corespun
zător a creat în rîndurile secțiilor de 
handbal din țara noastră un stimu
lent serios. Lupta pentru întîietate a 
început să intereseze și ca urmare pre
gătirea formațiilor noastre fruntașe de 
handbal în 7 a început să se desfă
șoare la un nivel superior.

I In alt factor care a

In primele jo- 
1957, selecțio- 

două înfrîngeri 
cu echipa ora- 
în același an,

în îața unui

cesele înregistrate la acest sfîrșit de 
an este și acela că în scurtele perioa
de de pregătire în comun a jucătoare
lor selecționate s-a lucrat foarte bine 
punîndu-se un deosebit accent pe pre
gătirea morală și de voință și făcîn- 
du-se o selecționare judicioasă, în 
funcție de perspectivele handbalistelor 
noastre. Astfel, au fost promovate în 
formația reprezentativă a țării o serie 
de elemente tinere (A. Vasile, El. Că- 
tineanu. El. Drăghici, Constanța Du
mitrescu etc.) care au mari posibili
tăți de dezvoltare în viitor. Vom su
blinia în această privință faptul că 
antrenorul echipei reprezentative, Con
stantin Popescu, s-a orientat bine în 
pregătirea și omogenizarea formației, 
folosind din plin experiența acumulată 
cu prilejul desfășurării „Gupei orașu
lui București". Această întrecere spor
tivă internațională a constituit un mi
nunat prilej de a observa o serie de 
formații valoroase, de a împrgmttta 
ceea ce este mai folositor din expe
riența lor.

Disculînd despre factorii care au 
determinat aceste succese și despre 
pregătirea echipei noastre reprezentative, 
nu putem uita însă și un alt element 
important. Este vorba despre faptul 
că majoritatea handbalistelor noastre 
au o valoare ridicată la handbalul în 
11, ceea ce a constituit o bună bază de 
pregătire pentru specializarea în hand-

balul în 7. Avînd această bază asigu
rată, atît antrenorii secțiilor fruntașe, 
cît și antrenorul echipei reprezentative 
au putut lucra mai lesne și, în special, 
au. putut obține rezultate mai bune și 
într-un timp relativ scurt.

Spre ce trebuie să ne îndreptăm 
atenția în viitor ? Credem că întîi 
este necesar să se acorde multă grijă 
centrelor noi apărute In ultimul timp 
și a căror activitate este bine să fie 
mai substanțial sprijinită. Activiștii 
voluntari din aceste centre pot primi 
un ajutor mai concret de la tehnicienii 
handbalului în 7, iar federația trebuie 
să manifeste aceeași atenție pentru 
aceste centre ca și pentru cele în care 
handbalul în 7 se bucură de o mai 
largă popularitate. Apoi avînd tot 
timpul în față perspectiva viitoarelor 
mari competiții, cum ar fi campionatul 
mondial din 1962, este bine să fie 
menținută preocuparea pentru promo- 

Treptat ele- 
și experiența 
a partidelor 
există sufi- 

în 7, condiții

varea elementelor tinere, 
raentele tinere vor căpăta 
jocurilor internaționale, 
decisive. Tinere talente 
ciente acum în handbalul 
de pregătire sînt, un progres suficient 
de mare pentru a ne putea prezenta 
bine la indiferent ce întîlnire interna
țională, a fost înregistrat — așa că 
nu rămîne decît să perseverăm pe dru
mul acesta.

CALIN ANTONESCU

Printre competițiiile interHe de te
nis de masă devenite tradiționale, este 
și aceea organizată în fiecare an de 
consiliul regional U.G.F.S. Oradea prin 
comisia regională de specialitate și 
dotată cu „Cupa 30 Decembrie". Edi
ția actuală, care va avea loc mîine, 
luni și marți, se anunță deosebit de 
interesantă. Concursul de la Oradea 
va constitui și un bun prilej de ve
rificare a membrilor loturilor repu
blicane în vederea viitoarelor competi
ții internaționale. Deci, la Oradea 
vor participa alături de ceilalți jucă
tori și jucătoare invitate și fruntașii 
acestui sport. La start vor fi prezenți 
maestra emerită a sportului Angelica 
Rozeanu, campioana republicană Ella 
Constantinescu, Maria Alexandru. Geta 
Pitică, Mariana Barasch, Catrinel Fo- 
lea, Marta Tompa, Maria Biro. Adal
bert Rethi, Paul Pesch, Otto Bottner 
și alții. Din cauza apropierii sesiunii 
de examene nu este certă participarea 
clujenilor Radu Negulescu și Gheor- 
ghe Cobîrzan. In ori ce caz. spectatorii 
orădeni — ținînd seama de valoarea 
concurenților — vor avea ocazia să 
vizioneze meciuri de un nivel tehnic 
ridicat.

Concursul va cuprinde șapte probe: 
echipe masculine și feminine, simplu 
bărbați și femei, dublu masculin, fe
minin și mixt.

„Cupa 30 Decembrie" va reveni 
echipei reprezentative care va acumula

(P 
m:

cel mai mare număr de 
toate probele.

★
Azi și mîine, consiliul 

U.G.F.S. T. Vladimirescu 
misia raională de tenis de
Capitală va organiza „Cupa 
cembrie". întrecerile vor aver 
sala de sport din str. Mendelei 
și la ele vor putea concura jucă 
jucători 
tegorie. 
simplu 
rile se
13 (la
U.C.F.S. T. Vladimirescu) 
amiaza pînă la ora 15,30 chiar 
de concurs.

bucureșteni de or 
Se vor disputa pro 

masculin și feminin, 
mai pot face azi pîn.
sediul consiliului

si

In

S-a deschis un ceri 
de antrenament pentru

determinat suc-

A început „Cupa 30 Decembrie"

Astăzi se reia

campionatul republican— 
faza orașului București 

In program: meciul Dinamo—C.C.A.

Fază
Ciiic,

Astăzi, începînd de la ora 16,30, 
sala t-Toreasca din Capitală va găzdui 
cinci întîlniri în cadrul campionatului 
republican de handbal în 7 (faza orașu
lui București). Din program se deta
șează meciul Dinamo — C.C.A. în 
care se vor întîlni dotiă din cele mai 
bune echipe de handbal în 7 din țară. 
Intilnirile dintre Dinamo și C.C.A. au 
oferit întotdeauna iubitorilor acestui 
sport partide de calitate, viu disputate. 
Este de așteptat că și de data aceasta, 
cele două formații fruntașe vor realiza 
un joc pe măsura valorii și reputației 
lor. O partidă interesantă este și aceea 
care opune Politehnicii, tînăra echipă 
a Clubului Sportiv Școlar, lată, de alt
fel. programul complet al etapei: Ra
pid—Confecția (f); Știința—Rapid 
(m); Constructorul—Cetatea Bucur (f); 
Politehnica—Clubul Sportiv Școlar (m); 
Dinamo—6.G.A (m).

înaintea 
clasamente

1. Dinaino
2. G.G.A.

Rapid
G.S.S.
Politehnica
Știința

3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

Știința
Cetatea
Rapid 
Construct! rul 
Confecția

acestor jocuri 
•au următoarea

MASCULIN
6 5 10
5 4 10

6 3 2 1
7 2 2 3
7 12 4
7 0 0 7

FEMININ
4
4
3
0
0

Bucur
5
5
4
5
5

0 
0
0
1
1

cele două 
alcătuire :

158:95
130:92 

121:115 
119:137 
138:159 
115:183

78:27
58:27
44:16
27:80
28:85

SPORTUL POPULAR

11
9
8
6
4
0

8
8
6
I
1

M- QKHK

din jocul Știința Cluj—Voința Miercurea 
disputat pe patinoarul artificial 

Foto:
Ieri, la Miercurea Ciuc, patru dintre 

echipele noastre fruntașe de hochei pe 
gheață au luat startul în tradiționala 
competiție organizată de asociația 
sportivă Avîntul: „Cupa 30 Decem
brie".

La această competiție participă — 
‘ ipă cum se știe — echipele Voința

Copiilor, tinerelor și tinerii 
pătoci din Capitală, dornici să 
tenisul de masă, federația dc 
litate le-a rezervat o surpri? 
plăcută pentru acest siîrșit de 
la 15 decembrie a început să 
neze în sala de sport din str. 
leev nr. 34 un centru de ant 
pentru copii și tineret unde 
au asigurate cele mai bune 
de pregătire. In această sal 
instalate 12 mese. O serie t 
nori, în frunte cu maestra e 
sportului Angelica Rozeanu, v 
cu regularitate lecții teoretice 
tice, după un program bine 
Astfel, tinerele și tinerii (ne 
la vreo asociație sau club) 
urma aceste cursuri de ant 
vor căpăta treptat cunoștint 
nice pentru a putea deve 
cîțiva ani jucători de valoan

Cei care doresc să se însc 
cest centru, o pot face zii 
orele 9—11 chiar la sala 
dip str. Mendeleev nr. 34.

Cluj. Aceste formații își 
vor disputa înlîietatea în 
jocuri sistem turneu (tur- 
retur) care se vor încheia 
în seara zilei de 30 de
cembrie.

Pînă la închiderea e- 
diției ne-a parvenit doar 
rezultatul întîlnirii dintre 
echipele Avîntul Miercu
rea Cine și Voința Mier
curea Ciuc: 5—3 (1 — 1, 
4—0, 0—2). Au marcat: 
Ferenczi, Hollo I, Takacs 
(Voința) și Szabo, Hollo 
III (2), Ântal, Ianovics, 
pentru Avîntul. Jocul a 
lost frumos. Cu mulți ti
neri în formație, Avîntul 
a practicat un joc supe
rior și a cîștigat pe me
rit.

Meciul Știința Cluj— 
Dinamo Tg. Mureș nu se 
terminase la ora cînd a 
avut loc convorbirea tele
fonică.

Astă seară se dispută 
întîlnirile Avîntul M. 
Ciuc—Știința Cluj și Di

namo Tg. Mureș—Voința M. Ciuc.
★

In campionatul orașului București 
Constructorul I a întîlnit formația 
C.C.A. II. Victoria a revenit cu scorul 
de 14—1 (0—0, 7—0, 7—1) echipei 
Constructorul, care s-a dovedit net' 
superioară, donu'nînd cu autoritate mai 
ales în reprizele a doua și a treia.

Un rezultat foarte bun a obținut și

Știința București care a dispus de 
Dinamo cu 10—1 (3—0, 3—0, 4—1). 
După aceste meciuri, In fruntea cla
samentului continuă să sc afle Știința 
București, care de altfel, față de com
portarea avută pînă în prezent, s-a 
dovedit a fi echipa cea mai bine pre
gătită.

Tinerii s e

din București 
B. Ciobanu

după cum se știe — echipele Voința 
Miercurea Ciuc, Avîntul Miercurea 
Cine, Dinamo Tg. Mureș și Știința

Tinerii s e
„A fost una dintre cele mai reușite 

competiții. Am asistat la întreceri echi
librate și mai ales pasionante, cîștigă- 
torii cunoscîndu-se de-abia la penultima 
pereche. Dar, ceea ce ni-a impresionat 
în mod deosebit a fost asaltul tineri
lor care au întrecut o serie de popicari 
experimentați" — ne-a spus maestrul 
sportului Petre Purje din Cîmpina, 
după ultimul concurs republican des
fășurat în Capitală. Valorosul nostru 
popicar (care a fost nevoit să stea 
pe „tușă", fiind bolnav) are perfectă 
dreptate. Faptele și cifrele dovedesc a- 
cest lucru : 24 procentaje peste 400 p.d., 
3 de 400 p.d. și 5 peste 390 p.d. Ulti
mul clasat la băieți a doborît din 100 
bile mixte 377 popice. Autorii rezulta
telor peste 400 p.d. : Alex. Andrei 
(Buc.) 458; Ernest Kiss (Mediaș) 
450, Gh. Constantin (Buc.) 450, Gh. 
Popescu (Craiova) 447, Gh. Mahărăscu 
(Ploești) 445, Francisc Micola (Cluj) 
445, Dumitru Coteanu (Buc.) 440, Va-

E. Popovici și B. Neagu învingători în „Cupa 30 Decembrie"

sile Leancă (Roman) 428, < 
(Arad) 421, D. Ivanciu (Buc.) 
nel Antonescu (Buc.) 412, F 
nole (Buc.) 412, Oh. Andr- 
407, Ovidiu Panică (Buc.) 4 
Zombor.i (Or. Stalin) 402, Ii 
(Oradea) 401. Deci, alături d 
sportului Alex. Andrei, Fr. Mi< 
lin Erdei și de jucătorii fru 
Zombori, Gh. Popescu și V 
o serie de tineri care s-au 8 
elemente înzestrate cu mult 1 
tărîte să urce cît mai curîn 
măiestriei.

Dintre 
concurs, 
Crista 
Maria 
toate din București. Ele au reuț 
gă și chiar să depășească,,cii 
p.d. Calificativul bine îl meri 
sosință jucătoarele Elena 
(Buc.), Ileana Antal (Arad) 
Nicitlae (Buc.) și Ștefania 
(Giurgiu), care s-au prezenl 
progres. Se cuvin menționați 
jucătoare Cornelia Moldovea 
F.caterina Ventzel (Constan 
Caragață și Elena Trandafi 
din București), care au obțim 
mai mult decît mulțumitoari

fetele care au luai 
foarte bine s-au 
Rezac, Ana D 

Dumitru și Elena

Joi și vineri, pe poligonul Dinamo 
din Capitală, au continuat întrecerile 
de tir din cadrul „Cupei 30 Decem
brie", prin probele de pistol liber și 
acină calibru redus 60 focuri culcat, 
seniori și juniori.

Cei mai mulți dintre concurenți. au 
avut o comportare bună reușind re
zultate frumoase, mai ales la pistol 
liber unde s-au înregistrat cifre care 
depășesc pe aceea cu care s-a cîști- 
gat această probă la campionatele re
publicane. Revelația acestor două zile 
de concurs a fost Bratu Neagu (Ști; 
ința), care a depășit categoric pe toți 
trăgătorii cu experiență, specialiști în 
proba de pistol liber, 
lotului republican (G. 
Manciu, T. Jeglinschi, 
E. Harea ș.a.). Bratu 
dovadă de mult calm

Au fost însă trăgători care s-au 
comportat slab, cum a fost cazul lui 
Ilie Nițu (Cetatea Bucur). Acesta a 
vrut chiar să abandoneze la un

Numai intervenția

componenți ai 
Maghiar, V.

V. A ta nasiti, 
Neagu a dat 

și concentrare.

promptă a arbitrului P. Gorcti, a fă
cut ca el să continue concursul. Ati
tudinea hii Ilie Nițu, membru al lo
tului olimpic, este nepermisă, și va 
trebui serios analizată de către fede
rație. De asemenea, cu toate că a de
pus eforturi pentru ocuparea unui loc 
fruntaș, îi reproșăm lui G. Maghiar 
faptul că un trăgător de falia lui, cu 

' nu are. voie 
așa cum a

îndelungată experiență, 
să scape focuri în aer 
făcut ieri.

Un alt aspect neplăcut, 
dență de întrecerile de 
60 focuri, a fost acela 
din fruntașii acestui sport au privit 
superficial concursul. Altfel nu ne 
putem explica rezultatele slabe pe 
care le-au obținut unii. M. Ferecatu, 
de pildă, s-a clasat pe locul al 9-lea 
cu 579 
nici pe 
Același 
pre N.
comportări mai bune de la un con
curs la altul.

scos în evi- 
joi la armă 
că o parte

puncte, cifră care nu oglindește 
departe adevărata lui valoare, 
lucru se poate spune și des- 
Rotam, care ne obișnuise cu

Iată rezultatele: ARMĂ LIBERA CA
LIBRU REDUS, 60 FOCURI, CUL- 
CAT-SENIORI: 1. E. Popovici (Meta
lul) 589 p.; 2. T. Ciulu (C.C.A.) 588 
p.; 3. V. Enea (C.C.A.) 584 p.; 4. 
M Antal (Știința) 583 p.ț 5. N. Du
mitrescu (Spartac) 582 p.; JUNIORI : 
1. Gh. Stoian (Palatul Pionierilor1) 
584 p.; 2. M. Riiscscu (Dinamo) 582 
p. (13 m.); 3. S. Dănesctt (Știința) 
582 p. (12 m.); 4. I. OlăresCU (Pa
latul Pionierilor) 567 p.; PISTOL
LIBER 60 FOCURI: 1. N. Bratu (Ști
ința) 538 p.; 2, V. Manciu (C.C.A.) 
534 p. (0 alb); 3. M. ~ " *
(C.C.A.) 534 p. (1 alb); 
dendorf 532 p. (1 alb); 5. 
schi (Dinamo) 532 p. (3

Concursul continuă la 
după următorul program:

Astăzi, ora 10: proba de pistol vi
teză.

Mîine, ora 9: armă liberă calibru 
redus, 3 x 30 focuri, senioare.

Dumitriu 
4. G. Hei- 
T. Jeglln- 

alb).
„Dinamo",

- V. GODESCU -

HIPISM
Duminică 27 decembrie, i 

la ora 10, se va disputa pe I 
Baneasa Trap, ultima reuni 
cest an.

In premiul Segarcea, vc' 
cai din prima categorie, 
startul: Egoist 1700 (Gh 
mon 1720 (Szabo Al.), Ch 
(Brailovschi), Caliban II 1 
N.), Tarcăti 1740 (Solcar 
1740 (Ștefănescu), Lustragiu 
hailescu), Hamefal 1760 
Vampir 1790 (Avram).

La fel de atracțioase se r 
miile Sandina, și Select.

In primul, caii de doi i 
măsura forțele cu caii de t

In următorul se prevede 
aprig disputată între Sita, H 
gant, Hermes, Zdravăn, Adria 
Tămîios, ale căror șanse 
apropiate.

Următoarea reuniune sc 
puia în ziua de 3 ianuarie



,Omul, cît trăiește învață..."
• a fost bucuria tinerilor munci- 
elevi din orășelul Landsberg 

Germană) cînd au aflat că la 
ile lor sportive va fi prezent și 
fatopek. Bineînțeles, renumitul 
mise ca oaspete de onoare și nu 
icipant. Sportivii din Landsberg 
Iteptat cu multă nerăbdare, fapt 
)il nu numai pentru că în urmă 
Za ani rezultatele și performan- 

Zatopek au uimit lumea, ci și 
că Emil este un bun prieten al 
neri. Se știe că în ultimii ani, 
J a părăsit sportul de perfor- 
Zatopek se ocupă îndeaproape 

carea și pregătirea tinerilor at- 
calitate de antrenor. Acesta a 
motiv în plus ca renumitul 

cehoslovac să primească cu 
meurie invitația ziarului „Land- 

(n. r. „Tineretul sătesc") de 
i la un concurs de cros, deose- 
riginal, al tineretului din Lands-

La J. O. de la Roma:

Kuznețov va încerca să ridice la 8600 puncte 
recordul la decatlon

Start! Emil Zatopek printre partid.panți ? D-a, dar numai pentru cîteva suie 
de metri, deoarece renumitul sportiv cehoslovac va aștepta încheierea între

cerii, ca spectator, la locul de sosire.

Recent, în cadrul unei anchete în
treprinse printre ziariștii de sport din 
U.R.S.S. au fost desemnați cei mai 
buni 10 sportivi sovietici ai anului 1959. 
Primul loc a fost atribuit cu unanimi
tate de voturi recordmanului mondial 
de atletism în proba de decatlon, Va
sili Kuznețov. Este pentru a doua oară 
consecutiv cînd Vasili Kuznețov este 
declarat cel mai bun sportiv de către 
redactorii ziarelor și revistelor sovie
tice. In anul 1959, Kuznețov a reușit 
să corecteze recordul mondial al pro
bei de decatlon obținînd excepționala 
performanță de 8357 puncte. Intr-o 
declarație făcută corespondentului a- 
genției „TASS" Vasili Kuznețov a spus: 
„Mă voi strădui să corectez din nou

recordul lumii. Această tentativă o voi 
face cu prilejul Jocurilor Olimpice de 
la Roma, unde aș vrea să ridic recor
dul la 8.600 de puncte".

Iată acum clasamentul celor mai 
buni 10 sportivi sovietici: 1. Vasili
Kuznețov, recordman mondial de atle
tism, 2. Igor Novikov, campion mon
dial de pentatlon modern, 3. lurii Vla
sov, campion mondial de haltere, 4. 
Mihail Tal, mare maestru internațio
nal dc șah, 5. Rudolf Plukfelder, re
cordman mondial de haltere, 6. Galina 
Popova, atletă, 7. Igor Ter-Ovanesian, 
recordman european de atletism, 8. Igor 
lașin, fotbalist, 9. Iuri Titov, campion 
european de gimnastică, 10. Nicolai 
Pucikov, jucător de hochei pe gheață.

mineața aceea de toamnă sute 
țeni ai orășelului din regiunea 
șteptau să-i vadă pe tinerii con- 
Și iată-i la start. Pornirea o 

>pek. Și pentru a imprima un 
ii susținut, pe primele sute de 
leargă și exrecordmanul mon- 

centrul orașului concursul în

cepe să devină și mai interesant. Ti
nerii au de rezolvat misiuni destul de 
dificile. Intîi ei trebuie să împingă 
cîteva sute de metri o roabă încărcată, 
apoi să rostogolească un butoi umplut! 
După alte cîteva sute de metri de a- 
lergare pârtiei panții au de adăpat cai 
și vaci din cirezile gospodăriilor. Dar

întrecerea nu s-a terminat încă... Ei se 
opresc în parcul orașului unde fiecare 
din ei va sădi cîte un pom.

In sfîrșit, după ce pe un traseu de 
5 km toate aceste misiuni au fost în
deplinite, concurenții trec linia de so
sire. Campionii și campioanele, atît pe 
echipe cît și individual, sînt îmbrățișa
ți, felicitați de localnici. Dar parcă 
cea mai mare bucurie o au atunci cînd 
Emil Zatopek le strînge mîna, îi îm
brățișează și îi sărută pe micuții atleți, 
oferindu-le cîte o cupă.

„Am asistat la un concurs foarte 
frumos, care se remarcă prin originali
tatea sa. Cursa aceasta n-am s-o uit 
niciodată. Vă promit că mă voi strădui 
ca acest gen de concursuri să fie intro
dus și în R. Cehoslovacă. M-aș bucura 
să-mi pot realiza această dorință, iar 
anul viitor să putem organiza un ase
menea concurs interțări. lată de ce 
vizita mea în acest orășel a fost cît 
se poate de utilă. Am avut încă o dată 
ocazia să mă conving de adevărul unui 
dicton actual: omul, cît trăiește înva
ță" — a spus în încheiere Emil Zato
pek.

Se apropie întrecerea celor mai buni 
șalvști sovietici

începutul anului 1960 rezervă iubi
torilor șahului întreceri care vor ține 
încordată atenția. La 15 martie s&dă 
startul în marele meci pentru titlul 
suprem între campionul mondial Mihail 
Botvinik și chalengerul său Mihail Tal. 
Competiția este în măsură să stîrneas- 
că de pe acum pasiuni și discuții, cu- 
noseîndu-se valoarea și, mai ales, di
ferența de stil a celor doi competitori.

Pînă atunci, însă, amatorii întreceri
lor pe tabla cu pătrate albe și negre 
vor putea asista (chiar și de Ia mii 
de kilometri depărtare) la confrunta
rea celor mai buni șahiști sovietici 
(minus Botvinik și Tal bineînțeles). In 
ianuarie începe campionatul de șah al 
U.R.S.S. la care se cunosc pînă acum 
IC din cci 20 de participanți.

Marii maeștri T. Petrosian — cam
pion al U.R.S.S., P. Keres și V. Smî- 
slov, I. Averbach și D. Bronstein au 
fost invitați de federația dc speciali-

tale să ia parte la turneu. Ceilalți au 
trebuit să-și cucerească locul in com
petiții preliminare. Iată-i: V. Simaghin 
— campion al Moscovei, V. Korcinoi, 
B. Spasski, E. Gheller, L. Polugaevski, 
B. Gurghenidze, A. Suetin, A. Lutikov, 
L. Șamkovici, N. Krogius și D. Liber- 
zon, calificați în semifinale.

Pentru celelalte patrii locuri candi
dează învingătorul meciului de baraj 
L Neî—L. Stein, clasați la egalitate în 
semifinală precum și părticipanții se
mifinalei de la Kuibîșev în frunte cu 
marele maestru Mark Taimanov.

emerite ale originalei întreceri: traseul cu roaba încărcată și săditul 
ii. Totul trebuie făcut foarte repede, dar în același timp și bine Fotbal

Pregătiri pentru J. O.

Vladimir Sineavski aspiră 
la o medalie olimpică

declarație făcută coresponden- 
enției TASS, Aram Altîrian, 
ii reprezentativei de lupte a 
a arătat că Vladimir Sineav- 

lion mondial la lupte libere, 
ușoară, va avea ca adversari 
la Jocurile Olimpice de la Ro- 

lgarul Vilciov, maghiarul Toth 
id Tadjik.
irul ucrainean, în vîrstă de 27 
ie pregătește cu minuțiozitate 
a acestui eveniment. El prac- 
egularitate halterele, gimnas- 
ul, voleiul și baschetul. De 
e săptămînă sportivul sovietic

se antrenează în lupta la parter timp 
de două trei ore, studiind procedee noi 
și perfecționînd pe cele vechi.

Vladimir Sineavski este student la 
Institutul de cultură fizică din Kiev. El 
a început să practice luptele în anul 
1952, devenind în anul următor cam
pion al Ucrainei și de atunci își păstrea
ză cu regularitate acest titlu. In ultimii 
ani, Sineavski a cucerit de trei ori me
dalia de aur de campion unional, anul 
trecut a cîștigat „Cupa Păcii", iar în 
toamna aceasta la Teheran a cucerit 
titlul de campion mondial.

(Agerpres)

Zenit Leningrad în Indonezia
De la 15 decembrie, echipa sovietică 

Zenit Leningrad — clasată pe locul 8 
în ultimul campionat unional — se a- 
flă în turneu în Indonezia, unde are 
programate o serie de întîlniri amicale 
cu diferite formații din această țară. 
Intîlnind la Djakarta o selecționată a 
a armatei indoneziene, fotbaliștii so
vietici au terminat învingători cu scorul 
de 4—0.

„Cupa Campionilor Europeni"
Ultima confruntare din cadrul opti

milor de finală ale „C.C.E." opunînd 
echipele Nice — campioana Franței și 
Fenerbahce — campioana Turciei a dat 
cîștig de cauză fotbaliștilor francezi la 
un scor neașteptat de sever : 5—1 
(3—0). Intîlnirea a avut loc pe teren 
neutru, la Geneva, după ce în primele 
două meciuri se realizase scorul gene
ral de 3—3. De data aceasta, echipa

pe glob
franceză — care marchează o puterni
că revenire de formă și în campionatul 
național — s-a dovedit net superioară. 
Nice se califică astfel pentru sferturi 
de finală, în care urmează să întîlnCas- 
că pe deținătoarea trofeului, echipa 
Real Madrid.

De notat că pînă acum n-a fost fixa
tă nci o dată de disputare a meciurilor 
din această fază a competiției. S-a pre
cizat însă că ele trebuie epuizate pînă 
cel mai tîrziu 20 martie 1960.

A luat sfîrșit întrecerea echipelor 
sudamericane

Desfășurată în orașul Guayaquil 
(Ecuador), competiția care a angrenat 
reprezentativele mai multor țări ale A- 
mericii de sud, a luat sfîrșit miercuri, 
o dată cu disputarea jocului Argentina- 
Brazilia 4—1 (0—0). Așteptat ca un 
adevărat „derbi", acest meci n-a mai 
putut influența însă desemnarea cîști- 

■ gătoarei întrecerii, fiindcă în ajun Uru
guay — terminînd la egalitate cu Pa
raguay (1—1) — își asigurase primul 
loc în clasament. Echipa uruguayană a 
totalizat 7 puncte, față de cele 6 ale 
Argentinei. Pe locul trei. Brazilia cu 
4 puncte.

W\&ieu**£
O La 23 DECEMBRIE a luat ființă 

Federația de radioamatori sportivi din 
Uniunea Sovietică, avînd ca preșe
dinte pe Ernest Krenkel. Numele lui 
Ernest Krenkel este foarte binecu
noscut în Uniunea Sovietică și străi
nătate. Doctor in științe geografice și 
Erou al Uniunii Sovietice, Krenkel 
este unul dintre cei mai vestiți ex
ploratori ai Polului Nord. In anii 
1937—1938, luind parte la expediția 
condusă de Ivan Papanin, Krenkel a 
înființat prima stație de radioemisie 
în centrul Arcticii.

• MIERCURI s-a disputat o nouă 
etapă contînd pentru campionatul de 
hochei pe gheață al R. Cehoslovace. 
Au fost înregistrate următoarele re
zultate tehnice : Slovan Bratislava — 
Tj Vzkg 6—3; Spartak Brno — Dn- 
kla Jililava 4—1 ; Litvinov — Slovan 
Opava 3—2; Chomutov — Kladno 
5—2; Spartak Plsen — Ruda Hvezda 
Brno 2—0; Dinamo Pardubice — 
Spartak Sokolovo 5—4. Deși a fost 
învinsă, echipa Ruda Hvezda-Brno 
continuă să se afle în fruntea clasa
mentului.

• IN CADRUL unui concurs de pa
rașutism sportiv, desfășurat în apro
piere de Pekin, sportivii chinezi au 
stabilit un nou record mondial în pro
ba de săritură de la 1500 m în grup 
(cu aterizare la punctul fix).

Cei trei parașutiști sportivi, I.iu 
Ciăn-ven, Liu San-tai și Ciun len-kuo 
au reușit să aterizeze la 2,95 m de 
centrul cercului. Această performanță 
corectează cu 8 cm vechiul record 
mondial.

Undeva în
i-vă să vedeți lupta mastodonților !“, „Cine va 
Fericitul sau Magazia ?", „Nemaivăzut, nemai- 
/lcesfe cuvinte sforăitoare puteau fi citite de cu
lisele răspîndite pe toate străzile orașului ame- 
'tjord (statul Connecticut). Bineînțeles, nu era 
tr despre mastodonți sau alte asemenea animale 
, iar cei care trebuiau să dea lupta nu erau în 
tecii oameni, avînd însă — e adevărat — o în- 
igrozitoare. Aceștia fuseseră aleși special de un 
r de spectacole „sportive" cu caracter senzațio- 
i a susține întîlnirea-vedetă 
l galei sale de „catch", foar- 
ful unui anumit public de 
n. Doamnele și domnii, ama- 
>ectacole „tari", se plictisiseră 
e boxul în întuneric, luptele
i isterice și „catchul" în noroi. Lor li se oferea 
ceasta o adevărată „premieră": lupta între oa- 
itri, adevărați mastodonți vii...
I pe ringul din Hartford au urcat (ridicați de 
ipeciale) cei doi protagoniști ai serii: Humphrey 
tul", care trage la cîntar nu mai puțin de 334 
și adversarul său Klahoun, supranumit și 

, totalizînd vreo 288 kilograme. „Oameni ca 
încap într-un singur pat; nu pot folosi auto- 

u tramvaiul; nu pot ieși pe stradă fără ca toți 
ierului să nu-i petreacă cu alai"... — sublinia 
•aselor programe editate pentru spectacol.
i mări interesul „competiției", ca arbitru a fost 
t personaj celebru din lumea interlopă a spor- 
oceanic, fosta vedetă a ringului Tony Galento’. 
pă ce și-a încheiat cariera de boxer, a mai apă

rut în spectacole de catch, îniîi ca actor principal, apoi ca 
arbitru. El folosește o formă „activă" a arbitrajului și ia 
adesea parte directă la încăierare, împărțind cu geiiero- 

‘zitate pumni ambilor adversari. Prin aceasta Galento dă 
o notă și mai „senzațională" meciurilor ce le arbitrează, 
domeniu in care are acum reputația de veritabil „specia
list".

E drept, la meciul „mastodonților" Galento a ezitat să 
intervină prea des. Numai apropierea celor doi adversari 
producea — după cum descria presa a doua zi — un 

„șoc îngrozitor". După acest prim con
tact, a urmat o luptă spasmodică. în 
care cele două mase de carne se cioc
neau cu violență. Klahoun n-a rezis
tat, însă, multă vreme în poziție verti
cală. El și-a pierdut echilibrul, că-

zînd ia podea cu un zgomot asurzitor. Eforturile sale de 
a se ridica de la pămint s-au dovedit zadarnice... El ră
sufla cu greutate și implora pe cei din jur să-l ajute. 
Dar nu pentru a continua lupta. Klahoun avea acum o 
singură dorință: să scape cu viață...

Abia atunci, „arbitrul" Galento s-a hotărît să ridice mîna 
lui Humphrey, proclamîndu-l învingător. Era și timpul... 
Humphrey abia se putea ține pe picioare și gîfîia jalnic. 
Așa că, în ciuda urletelor publicului care cerea continua
rea luptei, aceasta încetă din lipsă de combatanți...

Organizatorii meciului între mastodonți se puteau feli
cita. încasările atingeau cifre record. Iar faptul că pen
tru succesul afacerii fușeseră folosiți oameni bolnavi, care 
pentru a-și prelungi existența își vindeau corpurile lor 
diforme, bineînțeles că' nu deranja pe nimeni din sală...

(dună -Sovetski Snort")

Baschetul se numără printre cele mai populare sporturi în R. P- Chineză^ 
Vara și iarna au loc felurite competiții. Nu de mult în „Palatul Sporturilor 

din Pekin s-au întrecut cele mai bune echipe studențești.
Foto: Sin Hua
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„AVALANȘA"
CU

— UN FILM PE CARE IL RECOMANDAM 
CĂLDURĂ TINERETULUI NOSTRU

Ești tentat să consideri „A- 
VALANȘA", una dintre 
cele mai recente producții 

ale Studioului Cinematografic 
București, drept un film cu su
biect sportiv. Nu numai pentru 
făptui că unul din rolurile prin
cipale este 
sportului 
și pentru 
priu-zisă 
înfățișează 
cu muntele, 
mari .proporții, în care eroii fil
mului schiază, escaladează 
piscuri înghețate, folosesc frîn
ghia, pioletul, carabiniera, l*at 
pitoane, reușind în cele din urmă 
o mare performanță. O perfor
manță pentru care însă nu sînt 
răsplătiți — așa cum 
nuiește — cu un titlu 
pion sau cu o medalie 
La capătul drumului îi 
o satisfacție mult mai 
ceea de a fi salvat viața unor 
tovarăși de muncă ingropați dc 
zăpadă în micul post de control 
ai funicularului unei mari uzine. 
Satisfacția datoriei împlinite cu 
prețul unor mari sacrificii...

Deși se slujește de sport, „A- 
valanșa" nu este un film sportiv 
în adevăratul sens al cuvîntului. 
Marele său merit este acela de 
a fi știut să transmită un înflă
cărat mesaj al dragostei față 
om, al solidarității între cei 
muncesc, al forței colectivului 
încercările cele mai grele 
care viața i le pune în față. Ac
țiunea respiră de u.i profund u- 
manism, de o largă generozita
te, de un viguros optimism. Fil
mul ilustrează marele adevăr că 
în orînduirea noastră nouă, omul

dicul uzinei, deși acesta îi îngri
jea soția grav bolnavă. Discre
ția cu care trece apoi Leca peste 
grijile lui personale, dăruindu-se 
intereselor colectivului, puterea

deținut de maestrul 
Atirel Eremia, 
desfășurarea 

a
o
o

ci 
pro- 
careacțiunii 

crîncenă luptă 
ascensiune de

se obiș- 
de cam- 
de aur. 
așteaptă 
mare, a-

de 
ce 
în 
pe

nu este singur, că simte mereu 
alături umărul tovarășului, că 
face parte dintr-o mare familie. 
Gestul spontan al omului nou, 
gata oirieînd de sacrificiu în fo
losul colectivității te impre,sio- de înțelegere față de problemele 
nează. Cu multă măiestrie artis- de viață ale tovarășilor din e-

din protagoniștii filmului ,.Ava. 
în timpul turnării pregăti-

Maestrul sportului Aurel Eremia, unul
lanșa*, a avut din plin prile ful să folosească , «
rea fi calitățile sale de alpinist. Iată-l înli-un cadru emoționant, escala- 
dînd peretele de piatră. Peste cîteva clipe...
Dar mai bine să vă rezervăm surpriza dc a vedea, cu prilejul vizionării 
filmului, cele intîmplate.

tică este redată figura comunis
tului, secretarul de partid Leca 
(Romulus Neacșu). El însu
mează o serie de mari ca
lități morale: energie, curaj, 
abnegație. Leca trece cu succes 
un mare examen *-.că de la în
ceputul filmului : în momentul 
cînd este alcătuită echipa d« 
salvare, secretarul de partid in
sistă să facă parte din ea și me-

Varietăți
Boxer și- actor

fil- 
de- 
un

Walt Disney Va deschide 
„Olimpiada Albă"

Cunoscutul producător de 
me Walt Disney, ale cărui 
sene animate se bucură de
renume mondial, va fi preșe
dintele de onoare al Comitetu
lui de ceremonii al celei de a 
VlII-a ediții a Jocurilor Olim
pice de iarnă. In această cali
tate el va deschide și va în
chide Jocurile Olimpice, ocu- 
pîndu-se totodată și de premie
rea învingătorilor olimpici. 
Prezența lui Walt Disney la 
Squaw Valley nu este o întîm- 
plare. Creatorul desenului a- 
nimat „Albă ca Zăpada și cei 
șapte pitici" a fost în trecut 
un valoros schior.

Oampuonul lumii la catego
ria semigrea, boxerul negru Ar
chie Moore va debuta ca... ar
tist de cinema. Intr-adevăr, el a 
semnat de curînd un contract 
cu casa de filme Metro Gold-: 
win Mayer pentru filmul „A- 
ventiirile lui Huckleberry Finn" 
după celebrul roman al scriito
rului progresist american Mark 
Twain. Moore va interpreta 
rolul lui Jim, prietenul nedes
părțit al lui Finn din timpul 
aventu-ilor acestuia de-a lungul 
fluviului Mississipi. I

chipă, cît și felul în care știe 
să-i înflăcăreze pentru o cauză 
nobilă în momentele cele mai 
grele, ni-l face pe Leca drag 
și apropiat. In marea încercare 
prin care trec, oamenii înving 
nu numai muntele, ci și pro
priile lor slăbiciuni. Este cazul 
doctorului (George Măruță) în 
care se petrece o mare transfor
mare. Omul blazat, sfîrșit aproa
pe, dezamăgit de racilele mediu
lui intelectual burghez în care 
trăise găsește elanul nebănuit 
ca la cei cincizeci de ani ai săi 
să înțeleagă adevăratul rost al 
vieții.

Pe alt plan ne sînt înfățișați 
cei patru muncitori ingropați de 
vii în mormintul de zăpadă. Cu 
fiecare clipă care trece le rămî- 
ne tot mai puțin aer de respirat. 
In fața tnorții iminente ei se pre
zintă plini de bărbăție și demni
tate Și tot spiritul colectiv este 
acela care le ușurează suferința.

Am insistat asupra acestor as
pecte ale filmului regizat de 
Gh. Turcu după scenariul lui 
Horia Lovinescu, pentru că ele 
constituie un fond prețios de idei 
cu o mare forță educativă, pen
tru că ele reprezintă realități

din viața noastră de toate zilele. 
Ne bucură că pentru realizarea 
acestei valoroase producții ro- 
mînești s-a apelat la sport și 
sportivi. Nici că putea exista o 
întilnire mai fericită decît cea 
dintre alpinism, „sportul temera
rilor", și mesajul moral pe care 
și l-au propus să-l transmită 
maselor de spectatori realizatorii 
„Avalanșei". Ne pare rău insă 
că singurul sportiv autentic în 
scenariu, Drăgan (Petru Gheor
ghiu), este prezentat într-o lu
mină care nu caracterizează fi
gura luminoasă a sportivului din 
zilele noastre crescut și educat 
de partid. Cu toate că în Drăgan 
are loc o criză sufletească, „ca
zului" său nu i se dă rezolvarea 
pe care spectatorul o așteaptă. 
Deși Drăgan parcurge și el... 
tot traseul.

Un fapt îmbucurător. Fuziunea 
cu sportul s-a produs in acest 
film și... dincolo de ecran. Poate 
că s-ar fi putut realiza un al 
doilea film cu cele petrecute în 
timpul turnării. Sportul a cîști- 
gat cu acest prilej noi prieteni. 
Colectivul care a realizat filmu] 
a trăit în condițiile de pe ecran. 
Acolo sus, pe crestele înzăpezite, 
actorii și tehnicienii au înfruntat 
furtuni de zăpadă, geruri aspre, 
au făcut primii pași pe schi și 
s-au încins pentru prima oară 
cu frînghia alpinistului.

Imaginea, de o mare claritate 
și profunzime, de o deosebită 
puritate pe măsura valorilor mo
rale ale operei, încununează stră
daniile colectivului artistic, ofe
rind priveliști îneîntătoare, din 
minunatul tezaur de frumusețe al 
patriei. O invitație in plus pen
tru sportivii noștri de a viziona 
această remarcabilă realizare ci
nematografică.

OCTAVIAN VAL. NEAGOE

i n tele vi

blican, cred că voi juca și eu 
garnitura a doua.

— Probabil la... centru? în! 
rîzînd.

— Bineînțeles, mai la mijit 
echipei, fiindcă la masa î 
încă n-am loc. Dar cînd vo 
la punct cu antrenamentul...

Dridea pare foarte decis, 
în fața porții I Viitoarele îr 
ceri șabiste ne vor dovedi c 
tînărul centru atacant este 
atît de eficace și pe terenul 
64 patrate. (rd. v.).

5 minute 
cu șahistuLe. DRIDEI

Sa știi lingă cine te așezi... — 
iată o regulă de bază din „co
dul" nescris al spectatorului de 
de șah. Fiindcă dacă n-ai un 
vecin de bancă versat, cu care 
să poți schimba în șoaptă pă
reri (contradictorii, bineînțeles...) 
despre mersul partidei, atunci — 
hotărît lucru — mai bine stai 
acasă și citești a doua zi croni
ca în ziar.

La Ploești, în aglomerația care 
domnea în sala care a găzduit 
meciul Ciocîltea—Mititelu, n-am
mai stat să-mi aleg vecinul. Și... v 
n-am regretat. Cînd pe tablă a-^ 
păru mutarea a 15-a a partidei, 
m-am adresat (mai mult dintr-o 
putere a obișnuinței) tînărului 
«acela brunet, simpatic, din stin
gă mea :

— Ei, ce zici, e bine Dg5!?...
Am primit imediat un răspuns? tfV* «a 

competent: O N □ J
— Dacă Mititelu nu acceptă ț 

schimbul damelor, atunci negrul 
obține contra șanse pe flancul 
regelui. A jucat bine...

L-am privit mai atent pe in
terlocutorul meu. Nu era altul 
decît... Dridea, centrul înaintaș 
al Petrolului.

— De cînd... la șah? întrebai 
convins că în cauză era doar 
„vacanța fotbalistică". Dar, o. 
nouă surpriză:

— Cam de vreo 7 ani — a 
venit răspunsul.

Și astfel am aflat că pentru 
ing. Mircea Dridea, fotbalul nu 
este singura pasiune sportivă. 
Joacă șah cu plăcere și... talent. 
Dovadă că în 1953, școlarul Dri- 
dea s-a clasat pe locul doi î 
grupa ploeșteană a optimilor de 
finală din campionatul republic 
can și tot atunci și-a luat cate
goria I la șah. A fost o adevă
rată revelație.

— Și de ce nu continui? 11 
ispitim din nou.

— Am întrerupt pentru cîțiva 
ani. M-am luat cu... 
Dar nu e timpul pierdut, cred. 
Acum. în timpul iernii, vreau 
joc mai mult șah. Și dacă Pe---in cel de-ai S4-lea minut a 
trolul face încă o echipă de șah" rentU‘de “motivele urcare it 
pentru viitorul campionat repu-;:°er^PA

RADU
■ STALIN.
■ evidență, 
probabil

• încheiat,
baschet • __ _____  -—-o—~
dintre Știința Craiova și Săi 
tea Roșiori reprezintă un re 
în țara noastră ia acest sp

' 189—14 ! (Și nu garantăm că 
rerul a avut vreme să n< 
chiar toate coșurile !).

PUIU ADAM, TÎRNAVEN 
1) In 1957 a avut loc, la A 
o întrecere atletică între s 
ționata țărilor scandinave t 
ceea a țărilor balcanice, 
final : 243-177. 2) In prelin
riile campionatului mondial 
fotbal din 1958, reprezentati' 
fotbal a R.P.R. a obținut u 
toarele rezultate : cu Greci; 
(la București) și 2-1 (la At< 

V cu Iugoslavia : 1-1 (la Bucu 
îtl ș. și 0-2 (la Belgrad). Din g 
' . noastră s-a calificat, după

4 se știe. Iugoslavia.
■4 GHEORGHE POPESCU. B 
4-REȘTI. - 1) Echipele de ' 
4 ale Romîniei și Franței s- 
4 tîlnit o singură dată : în 
4 Fotbaliștii noștri au învin 
T 6-3. 2) In întîlnirile cu Bulț 
Ț cea mai netă victorie am r 
4 tat-o în 1933 (Balcaniada) : 
4 3) Iașin are 30 de ani. Ra2 

fotbalul ieste cu 4 ani mai tînâr> 
1 t PAUL LEIBOVICI, DOROi

T Nu era necesar să sublinia 
X Minerul Vatra_ Dornei a p

* - — terenul d<

COLAN, ORA 
— Nu avem o astle 
dar e mai mult < 

că scorul cu care 
anul trecut, meciu 

din cadrul categorie

UN TRANSFER ORIGINAL
Sintem obișnuiți cu știrile des

pre nenumăratele transferări de 
jucători din Europa occidentală, 
și de peste ocean, acolo unde 
predomină sportul profesionist. 
Conducătorii cluburilor sportive 
fac o adevărată bursă a jucă
torilor, realizînd ciștiguri însem
nate în urma acestor „oînzări- 
cumpărări" de „vedete".

Dar iată și un transfer mai

zorul

jK nei a pierdut întîlnirea ci 
- * acest scor fiind mai mare 
“ ’rezultatul de 3-6 cît arăta t 
' 'de marcaj în momentul în 
' i perii.
., IULIA GAMPE, CLUJ.
., Laszio Papp nu se va m. 

originaL Clubul de fotbal Bobinson. De-
dm, Mendoza (Argentinaprotesionist^ nu_j mai recUi 

făcllld O propunere clubului „Ar-..pa Robinson drept campi-
mira“

IV. V, Belinovici:

„Procesul învățării 
in educația fizică'
Apărută de curînd în librării, 

lucrarea lui V, V. Belinovici vine 
să dezlege importantele probleme 
ale învățării educației fizice, e- 
sențială pentru organizarea efi
cientă a lecțiilor de instruire. 
Totodată, lucrarea elucidează cu 
multă competentă 
și particularitățile 
de învățare a acțiunilor mo
trice — orientate pe princi
pii și reguli pedagogice — 
și, legate de acestea, stabileș
te metodele de instruire. Este de 
subliniat, în același timp, atenția 
acordată bogatei experiențe 
practice, a muncii profesorilor 
de educație fizică din U.R.S.S., 
a pedagogilor, a maeștrilor 
sportului.

In ansamblu, lucrarea Iui V.V. 
Belinovici urmărește procesul de 
învățare a educației fizice de la 
nivelul elevilor de vîrstă școlară 
și pină la tineretul din învăță- 
mîntul superior, inclusiv. Răs- 
punzînd unei imperioase necesi
tăți, ea constituie un prețios în
dreptar în munca studenților de la 
I.G.F., a profesorilor de educație 
fizică, ca și a tuturor antrenori
lor din țara noastră.

ii

conținutul 
procesului

Nu sînt de fel un încăpățînat. 
Cu o excepție : cînd e vorba de 
fotbal ! Să mă fi tăiat și n-aș 
fi admis că există și alte spor 
turi „interesante** în afară de 
fotbal. De altfel, de acest lucru 
m-am convins pe propria mea 
piele sau mai bine zis pe pro
priul meu televizor : cum se 
transmitea un meci de fotbal, 
casa mi se umplea de musafiri.

Și cînd mă gîndesc că la în
ceput nici n-am vrut să aud de 
televizor, știam din experiența 
altora, cunoșteam din povesti
rile redate cu mai mult sau mai 
puțin haz, ce poate păți poseso
rul unui televizor, din cauza oas
peților, unii nedoriți și neinvitați.

Dar, după cum v-am mai spus, 
nu sînt un încăpățînat și m-au 
convins prietenii :

„Acum nu mai e nici un fel 
de pericol, fiecare are televizo
rul său. Dacă unui n-a avut bani 
de ajuns, și-a luat în rate și tot 
are ! Să te rogi de cineva să 
vină și te refuză. Ce are nevoie 
omul să se îmbrace, să plece de 
acasă ? Stă conacd la el în foto
liu — în halat și papuci, și vede 
meciul. Te iei după umoriști ?“

Rezultatul ? Mi-am cumpărat 
un splendid i.Rubin". Intr-ade
văr, mare minune !... Apeși pe 
buton și primești „prompt și 
conștiincios" la domiciliu, spec
tacole de teatru, de cinema, or
chestre și... meciuri de fotbal. 
Ei bine... De la meciurile de fot
bal au început toate...

Dacă toată săptămîna eram 
lăsat - aproximativ — în pace, 
în schimb duminica, duminica 
meciurilor de fotbal mă făcea 
să retrăiesc aevea toate episoa
dele pe care pînă atunci cre
deam că le născocesc umoriștii. 
(N-are rost să vi le mal poves
tesc, probabil că le-ați citit sin
guri). Curînd m-am convins că 
realitatea poate fi și mai crudă...

Casa începuse să semene cu 
un stadion (îmi lipsea doar ga
zonul); ba Intr-o seară prietenii 
au sărbătorit victoria echipei

preferate aprinzînd făclii... Ve
cinii erau gata să cheme pom
pierii, noroc că pînă la 
lucrurile s-au lămurit...

Eu și mai ales nevastă-mea de
venisem doi dușmani ai toam
nei bogată în... meciuri de fot
bal.

„Las’că vine ea, iarna.Aș
teptam cu o sadică satisfacție 
stadioanele troienite, în timp ce 
noi — numai eu cu nevasta mea 
— tolăniți in fotolii, priveam Ia 
televizor într-o binefăcătoare tă
cere, cine știe ce program fru
mos.

Și, într-o zi a venit iarna ! 
S-a terminat turul campionatu
lui de fc bal. Mai erau cîteva 
meciuri din Cupă ? Nu-i nimic. 
Se duc și ele... Mult a fost, pu
țin a rămas. A sosit și ziua cînd

Schiță 
umoristică

urmă

cronicile de fotbal s-au transfor
mat în comentarii retrospective. 
Insfîrșit Va veni duminica cea 
mult dorită, cea mult aștep
tată !...

încă la începutul săptămînil 
am ținut sfat cu nevasta și am 
hotărît care e fotoliul ei, care e 
al meu.

„Și ca să nu te deranjezi în 
timpul programului, să prepari 
din timp cîte o cafeluța !...

Cafeluța mult ‘ ‘
puteai s-o faci 
Ne-ar fi trebuit _________
cafea pentru cîți spectatori - 
pardon, musafiri, aveam.

Duminică am mîncat fără gra
bă. Nu ne mai era teamă că ne 
prind „oaspeții14 la masă... Apoi 
am mîngăiat fotoliul, l-am pri
vit cu nespusă duioșie și m-am 
așezat. Alături, cafeluța aburea 
în ceașcă, umplînd casa cu a- 
romă...

Răsuflăm ușurat... Nici un pe
ricol de musafiri... Programul a-

visată !... Dar 
astă toamnă ? 
kilograme de

nunța un meci de hochei... Cine 
să vină la hochei ? Ce sporturi 
mai poate interesa pe cineva. în 
afară de fotbal ?

— Ce zici Lenuțo ? Ce bine-i 
să ai televizor...

Am înlemnit... 
strident... Cînd 
năvălit prietenii, 
decît înainte.

— Ce te miști așa greu? Nu 
vezi că am intîrziât... Sau vrei 
să înceapă meciul fără noi? E- 
goistule !

I-am privit 
ei cu ironie. 
Mă gîndeam 
la dezamăgirea care-i aștepta. 
Credeau că-i meci, bineînțeles, 
un meci de fotbal și cînd o să 
vadă ce-i așteaptă !.,. Mi-i și 
închipuiam plecînd, unul cîte 
unul, cu capul plecat... Vor fl 
grăbiți, vor avea motive - 
unul și unul. Dar am să-i 
depsesc ! Am să-i oblig să 
să privească tot meciul de 
chei. Mă răzbun pentru 
ce-am îndurat astă toamnă

Le-am spus, 
gat, 
„E meci fraților, dar 
bal, e... meci de 
gheață !

Mă priveau cînd 
cînd cu milă...

Unii s-au așezat în 
ne-au băut cafelele...

„Bravo, dragă. Te-ai simțit și 
ai pregătit cafele. Dar numai 
două cînd noi sintem zece ?**

Careva s-a supărat :
„Iți închipui că noi nu știm la 

ce venim ? Bine că s-a terminat 
cu fotbalul ! 
gimnastica, 
lul.„“.

„...Șl încă 
cu nespusă 
ce stați copii, deschideți televi
zorul !...

iarna ?
Soneria sună 

am deschis, au 
parcă mai mulțt

lung, mă uitam la 
Cum s-au păcălit ( 
cu sadică bucurie 

care-i
meci,

aproape am strl- 
cu ochii sticlind de bucurie : 

nu de fot- 
hochei pe

cu ironie,

fotolii, alții

A început Hocheiul, 
baschetul, bandba-

în 1 ! spuse altul 
satisfacție... Așa că

Insfîrșit, m-am convins că pe 
lume nu e numai fotbalul, dar... 
zău că-mi vine să vînd televi
zorul.

------- . ,r. ...... --- — ---- . „ - y twuuisun arepc campu 
gentino“ pentru a obține trans-4 * lumii ia categoria mijlocie. 
ferarea extremei stingi Medardoi ^"TpulmeTpapp^» uu 
Sosa a ojerit drept plcita aprilie cu Gustav schoitz, j
50.000 litri de vin. Orașul titlul european al acestei
doza este cel mai mare cenlru->-Boiii.2>sibiulaavutech. 
viticol din Argentina și America^’̂  de Locomotiva sibiu,’ < 
latină, iar echipa in cauză este. ■ participat ' ..............
subvenționată de cei mai --campionatului

. j • , • - sindu-se p» ' _____  __  ,proprietari de vu din regiune .. retrogradind în categoria E
Nu ne vom mira dacă intr-O-clasamentul acestei edl 

zi vom auzi că echipa din Napoli".'^^^ 
a cumpărat un jucător cu...-- 
10.000 kg. portocale, sau că; “ 
domnul Germain, patronul echi-.<- 
pei Reims (fosta campioană a'~

--------- ------ 1 cons 
Gene Fulmer. Papp va bo 
titlul european al aceste?

la fotbal, după 1944. 1

la ediția din 
i republican 

pe ultimul loc ș

comotiva București 28 p., 3 
ța Timișoara 25 p., 4. Loc 
va Timișoara 24 p., 5. C.C 
p., 6. Partizanul Petroșani 
7. I.C.O. Oradea 22 p., 8. Dfjci rțeiiiis (/(Jsia campioana București 21 p., 9. Loco

Franței) și al fabricii de șampa-gTg. Mureș 18 p.. io. Pari 
nie din localitate, a dat 2 va- -f®uclo18 rp'^. 
goane din produsele fabricei ■salcfP'r™r.5" 
pentru un centru înaintaș, i/iîi) ion Pîrcăiab Șl LVA11U 
locul faimosului Raymond Ropa, f 
cedat unei echipe din llaga cow-Iniori^rare"^' 1955,’' 
tra... 25.000 kg. brirtză de O/a«-f Republicii, a învins
cedat unei echipe din Haga eon

da.
In definitiv... afacerile 

afaceri in lumea sportului 
pitalist și năravurile rămin 
ravuri.

ALEX. DUMITRESCU

. , 11. Metalul Re: 
, 12. Locomotiva Sibiu 16 
PETRE BURIAN, SLATI 

> și Mirce:

2) Reprezentativa noastră 
pe Sts 
cu 8- 

. __ de juniori
Polone, a avut următoare, 
tulre : Boceanu — Neamțu, 
cu. Gref — Bodo, Maior (' 
nlcu) — Copil. Tîrcovnlcu 
II), Ene II (Mateianu), Geo 
Văcaru.

ION POSTA

+ selecționata 
sîntț~ ' 
ca- f 
na-L

Pentru cei care simulează ..11 m’

Paznicul: — Scoală-te, băiete, că te apucă Anul Nou
; Desen : D. PSANDU MIRON


