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W®li «mspețî ai Ba®egil®r.c
de un lucru binecunoscut că înain- 
Șreme munții patriei noastre erau 

. te puțin vizitați, că- sporturile de 
ă erau apanajul feciorilor de bani 
i și că în cabane domnea promis- 
atea și desfrîul bogătanilor veniți 
i astîmpere plictisul. Anii au trecut 

I și dacă pitorescul munților nu s-a 
mbat cu nimic, s-a schimbat omul 
: merge pe munte. La munte vine 
n omul muncii, dornic să-și ne
ică concediul de odihnă, omul muti
lare la sfîrșit de săptămînă folosește 
irsiile organizate de O.N.T. „Carpați" 
iru a cunoaște frumusețile patriei, 
il muncii care în anii regimului de- 
rat-popular se bucură de toate con
te necesare practicării sporturilor 
arnă. La sfîrșit de săptămînă caba- 

se dovedesc neîncăpătoare pentru 
e de tinere și tineri veniți să cutre-

ere munții sau să participe la întrecerile 
de schi, așa cum s-a petrecut cu pu
țină vreme în urmă, cu prilejul unui 
interesant concurs organizat de comi
sia de specialitate din regiunea Ploești. 
Concursul s-a desfășurat în Bttcegi, iar 
concurența au fost cazați în elegantul 

1.400. Aci 
tineri, în
demni re- 
care a în- 
initna. Pe

hotel „Alpin" de la Cota 
am întîlnit sute și sute de 
cepători sau campioni, toți 
prezentanți ai noii generații 
drăgit muntele din 
cîțiva dintre aceștia 
rîndnrile de mai jos.

toată
vi-i prezentăm

FAMILIA SUCIU

începem cit familia Suciu nu pentru 
că ar avea ceva deosebit, ci pentru că 
este cea mai... numeroasă. Fostul mun-

ELISAVETA și ZORIT A SUCIU

citor din Reșița, Petru Suciu, — ac
tualmente pensionar, —. are șase co
pii. Șase copii cărora regimul demo
crat-popular le-a deschis porțile unui 
viitor fericit.

...Traian Suciu: 26 de ani, tehnician 
la combinatul metalurgic din Reșița, 
campion regional la schi; Elisaveta 
Suciu : 24 de ani, absolventă a Institu
tului de Cultură Fizică, fostă campioană 
a țării la schi; Iov Suciu : 22 de ani, 
tehnician silvic la Reșița, campion re
gional de schi; Olimpia Suciu : 21 de 
ani, învățătoare la Reșița ; Sofia Suciu: 
19 ani, studentă la Facultatea de me
dicină veterinară din București; Zo- 
rița Suciu : 18 ani, campioană școlară 
la schi, studentă în anul I la I.C.F.

Visa vreodată muncitorul Petru Su
ciu, plecat din sătulețul Scărișoara din 
țara Moților, că fiii și fiicele sale vor 
deveni profesori, tehnicieni, studenți? 
Că vor avea posibilitatea să facă sport, 
să devină campioni, să ne reprezinte 
țara peste hotare ?

ION SIMlON...

...este fini lui Niculae Simion, mun
citor la. U.I.H. Neholul, căruia anii lu
minoși i-au dat posibilitate să-și creas
că copiii așa cum se cuvine. Fiica 
cea mare, Valeria Simion, este ftme-

D. STĂNCULESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

Succesul tenismanitar indieni 
la campionatele Asiei

'îsiI complex sportiv din Cluj 
începe să se contureze...

ilujul este unul din orașele țării în 
î noile construcții ridicate în anii 
linoși ai puterii populare — fie că 
: vorba de fabrici sau policlinici, de 
lințe sau așezăminte de cultură — 
atrag atenția de la prima vedere, 

vara anului trecut a început tot- 
tă construirea unui mare complex 
rtiv.
merarea nu este încă terminată. To- 
i, sportivii și activiștii sportivi din 
ș îți vorbesc entuziasmați de pers- 
tivele pe care le deschide acest corn- 
c sportiv activității competiționale te reușită de mozaicuri și lemn de ste- 

Cluj. --------- — - . ....................
- Ge meciuri de volei și baschet, ce 
e de box, ce întreceri de tenis de 
să va găzdui marea noastră bază 
rtivă !...
tai vizitat și șantierul complexului, 
lat la capătul sudic al Parcului „Dr. 
tor Babeș", pe fostul teren „Voința", 
îrările sînt într-un stadiu foarte a- 
isat. Cum se spune — în faza de 
sare. In curînd, bogata țesătură a 
rajelor va dispare. In viitoarele luni, 
rărite vor continua — cu precădere 
în interior, la multiplele instalații pe 
e le necesită o lucrare de mari pro- 
ții!
îlădirea complexului ne-a impresionat 
ți nota ei de originalitate, printr-o 
e arhitecturală de mare efect, prin 
lectul monumental al lucrării. Ne-a 
as atenția, în special, acoperișul 
nplexului — de forma unei uriașe 
te. Tovarășul Mircea Rădulescu, in- 
erul șef al șantierului s-a oferit să 
pună în... temă.
- Nu mă surprinde faptul că v-ați 
htit privirile, în primul rînd, către 
>periș. Acest sistem de acoperiș-boltă, 
ierimentaf pentru prima oară la noi
bazează pe un principiu destul de 

jplu: o „pînză" din beton armat 
mează bolta, în timp ce arcele aceș
ti stat unite prin așa numiții tiranți 
-iricați din beton precomprimat.
- Ce avantaj prezintă acest nou sis- 
i de construcție ?

— Mai întîi, permite o perfectă stabi
litate la diferitele mișcări ale solului, 
fiind aproape cu totul exclusă apari
ția de fisuri. Apoi, din punct de vedere 
gospodăresc este, mult mai ușor de în
treținut. Ca să nu mai vorbim de linia 
armonioasă pe care o are I...

In compania tovarășului Rădulescu 
am făcut apoi o succintă trecere în re
vistă a detaliilor lucrării... Am aflat 
astfel că în sala interioară se va... în
scrie un patrat cu latura de 46 m., că 
gradenele tribunelor — combinație foar- 

jar — vor putea adăposti pînă la 4.000 
de spectatori! Terenul propriu-zis va 
fi parchetat și va permite organizarea 
unor întreceri de volei, baschet, box, 
tenis de masă și — în general — a 
sporturilor de sală. Sub tribune, vestia-

La Calcutta au luat sfîrșit campiona
tele internaționale de tenis de timp ale 
Asiei. In proba .de simplu masculin 
titlul a revenit reprezentantului Indiei., 
Ramanathan Krishnan, care l-a învins 
în patru seturi pe Barry Mc Kay, pri
mul jucător al S.U.A. (după trecerea 
la profesionism a lui Olmedo). La dublu 
bărbați perechea indiană Krishnan- 
Kumar a întrecut tot în patru seturi 
pe Woodcock (Australia )-Knighf (An
glia). Perechea Nares Kumar (India)- 
Margaret Hellyer (Australia) a cîști- 
gat dublul mixt îmingînd cu 7—5. 
6—2 pe Thomas Leyus-Irina Riazanova 
(U.R.S.S.).

Harry Glass grav accidentat 
la Innsbruck

T. STAMA

(Continuare în pag. a 2-a)

Sîmbătă. în Cadrul unor antrenamen
te desfășurate pe trambulina de la Inns
bruck, schiorul Harry Glass (R. D. Ger
mană), unul din favoriții probei de să
rituri de pe trambulină la I. O. de 
iarnă, a suferit un grav accident. După 
cum ni s-a comunicat ieri din Berlin, 
Glass a fost supus unei complicate 
operații care, după părerea medicilor, 
l-a scos pe cunoscutul sportiv de sub 
orice pericol. Probabil. însă, că el nu 
va mai putea relua niciodată activitatea 
sportivă.

pito- 
află 
Sus.

Pe Valea Timișului, în cadrul 
resc al masivilor înzăpeziți, se 
stațiunea climaterică Timișul de 
Aci, ca șl în alte stațiuni, vin oameni
ai muncii la odihnă. Sportul le-a de
venit prieten nedespărțit. Ii poți în- 
tilni fie în sala clubului, la masa de 
șah sau la cea de tenis, fie practi- 
cîrid schiul. In fotografia alăturată, 
an grup de oameni ai muncii la 
odihnă se întorc dintr-o excursie făcută 

prin împrejurimi.

Foto: I. Mihăică

Topitorul Mihai Avasiloaie este o mândrie a întreprinderii 
tru priceperea sa în mutică, comunistul Mihai Avasiloaie 
numit la controlul tehnic al produsului finit, 
noscut ca un jucător fruntaș de popice și 

întreprinderii.

„Solex". Pen
ei fost recent 

De asemenea, el este ca
uți talentat voleibalist al

Foto : B. Ciobanu

FOTBALIȘTII DIN NOD PE TERENIII

Astăzi au loc primele antrenamente ale anului
Primele vești despre fotbaliștii noștri fruntași. Desigur că ele vor 

bucura pe iubitorii sportului cu balonul rotund. Ca de obicei, aceste 
vești anunță reluarea pregătirilor și, deci, a campionatului, care pasio
nează zeci de mii de spectatori și căruia aceștia i-au dus dorul în aceste 
zile de iarnă fără zăpadă. Pînă la reluarea jocurilor de campionat însă 
(și aceasta înseamnă pînă la 6 martie) pasionați! fotbalului se vor 
mulțumi să-și urmărească echipele și jucătorii favoriți la

Și aceste antrenamente încep chiar de astăzi.
antrenamente.

Scurta vacanță a trecut repede și 
i.ată-i pe fotbaliștii echipelor de cate
gorie A revenind pe terenuri, dornici 
să se pregătească mai bine în ve
derea unui sezon care se anunță bo
gat în evenimente: returul campiona
tului, deci reînceperea luptei pentru 
clasament le va. cere eforturi deose
bite, iar meciurile internaționale cu 
reprezentativele R. P. Bulgaria (în ca
drul preliminariilor turneului olimpic) 
și R. Cehoslovace (în sferturile de fi
nală ale Cupei Europei) vor chema pe 
cei mai buni dintre ei să reprezinte 
fotbalul nostru în întreceri de mare 
importanță. Pentru toate acestea se 
cere din partea -antrenorilor și jucă
torilor multă stăruință și conștiin
ciozitate în pregătire. Buna compor
tare a echipelor în returul campio
natului și mai ales a reprezentativei 
noastre în partidele de la 1 mai (cu 
R. P. Bulgaria), 22 și 29 mai (cu 
R. Cehoslovacă) depinde de modul 
cum se vor pregăti jucătorii în a- 
ceastă perioadă. Acum se pun ba
zele viitoarelor comportări și rezul
tate bune, asigurîndu-se fotbalului 
nostru creșterea calității și a presti
giului său.

Calificarea în turneul olimpic de 
la Roma și în turneul final al Cu
pei Europei, obiective principale în 
acest an, constituie performanțe pe 
care fotbaliștii noștri le pot realiza 
printr-o pregătire metodică.

*

Pentru antrenori, ultimele zile 
lui 1959 și primele din noul an
constituit o perioadă destul de încăr
cată. dacă ținem seamă că acum au 
fost puse ia punct atlt dările de 
seamă asupra activității din toam
nă, cit și planurile de pregătire pen
tru noul sezon competițional. Pe A. 
Botescu, antrenorul Progresului, de 
pildă, l-am găsit definitivlnd planul 
de pregătire. După tradiționalul „La

trecut la sa
int eresează pe

ale
au

multi ani“. Botescu a 
hiect. Știa doar ce ne 
noi și mai ales pe iubitorii fotba
lului :

— Abia 
muncă și 
toamnă a 
adică de 
montele. Bineînțeles că 
De altfel, " ’
începem cu ședințe mai 
pregătire fizică, urmînd

terminat planul de 
activității din 

De marți (n. n. 
reluam antrena

ta aer liber, 
timpul ne și favorizează, 

ușoare, de 
ca treptat 

să avansăm ca intensitate și durată 
de pregătire. Miercuri după -----”
vom analiza în cadrul 
fotbal 
parte

am 
analiza 
echipei, 
azi) ne

masa 
secției de 

comportarea echipei tn prima 
a campionatului.

★
fapt, prima veste am primit-oDe 

duminică de la Cluj. Corespondentul 
nostru R. Fisch ne-a transmis tele
fonic cîteva amănunte despre activi
tatea Științei. Aceasta își începe 
trenamentele tot astăzi, 
ber. De ia 
participa la o competiție dotată 
„Cupa 16 Februarie", la care 
mai lua parte Rapid și C.F.R. Cluj, 
precum și Industria Sîrmii Cîmpia 
Turzii. Pregătirile studenților clu
jeni sînt conduse de Andrei Șepci 
și dr. Mircea Luca.

Celelalte două echipe 
categoria B, Rapid și 
vor relua pregătirile la 
cestei săptămîni.

*
are Ioc astăzi o ședință 
tehnic, în cadrul căreia 
data începerii antrena

mentelor și se va anunța 
de pregătire. După toate 
tățile, primul antrenament 
loc la sfîrșitul săptămînii. 
liderul campionatului se pune 
problemă deosebită, deoarece 
din jucătorii săi fac parte 
lotul reprezentativ.

★
Despre Petrolul am 

firește, cu antrenorul 
eșienii și-au început 
noul an printr-o vizită medicală, 
a avut loc ieri după amiază.

— De miercuri | 
lucru — a continuat 
trenament va dura 
nute, cu accent pe 
După această scurtă 
o ședință de analiză 
echipei în toamnă. Cu acest prilej 
jucătorilor li se va aduce la cunoș
tință întregul program de pregătire.

— Pe eînd primele jocuri ?
— La începutul lunii februarie-

în aer
I februarie, echipa

an-
11- 
va 
cu 

vor

clujene, de 
C.F.R. lîși 
sfîrșitul a-

La C.C.A. 
cu caracter 
se va fixa

programul 
probabili- 
va avea

Pentru 
și o 
șapte 

și din

stat de 
llie Oană.

activitatea

vorbă, 
Plo- 

pe 
care

pornim serios la'
Oană. Primul an- 
cam 30 de mi- 
pregătirea fizică, 

i ședință va urma 
a comportării

(Cotițituiare în pag. a 5-a)



Vie activitate sportiva în satele 0 comisie regională cu frumoase rezultate
raionului Tașnad

Sub conducerea și îndrumarea per- 
smanentă a comitetului raional de par- 
(tid, consiliul raional U.C.F.S Tășnad 
sa luat o seamă de măsuri menite să 
iducă la dezvoltarea activității spor
tive în satele și comunele raionului. 
!S-au creat tot mai multe posibilități 
asociațiilor sportive sătești pentru 
dezvoltarea sportului de mase. Dacă 
înainte de anul 1944 existau pe teri
toriul de astăzi al raionului numai 
patru colective sportive, în prezent, in 
raionul Tășnad activează 22 asociații 
sportive ; numai în cursul anului 1959 
au luat ființă 6 asociații sportive să
tești. Astăzi, numărul membrilor 
U.C.F.S. din cadrul asociațiilor spor
tive din raion se ridică la 7400. în 
ceea ce privește cotizațiile, asociațiile 
sportive din raionul Tășnad au înca
sat în cursul acestui an 46.000 lei, 
ceea ce a dus, firește, la consolidarea 
bazei materiale a asociațiilor respec
tive. Fruntașe pe raion în privința în
casării la timp a cotizațiilor sînt a- 
sociațiile Recolta din comuna Căuaș, 
Stăruința Tășnad, Dinamo Tășnad, 
Recolta’Ghirișa ș.a.

Paralel cu consolidarea organizato
rică a asociațiilor, o atenție deosebită 
a fost acordată atragerii tinerilor în 
competițiile sportive organizate pe 
scară locală. Asociația Recolta Căuaș 
deține primul loc pe raion în ceea ce 
privește organizarea de competiții 
sportive. Membrii acestei asociații 
și-au petrecut o mare parte din timpul 
lor liber pe terenul de sport al co-

Anivmarea 
duhului sportiv școlar 

Harghita Tg. Mureș
Sărbătorind un an de la înființare, 

clubul sportiv școlar Harghita din 
Tg. Mureș a organizat un turneu de 
baschet la care au participat echi
pele de fete ale cluburilor sportive 
școlare din București, Cluj, Orașul 
Stalin și Tg. Mureș. Jocurile s-au des
fășurat la un nivel tehnic satisfăcător. 
Primul loc a revenit Clubului sportiv 
școlar din Tg. Mureș, care a întrecut 
Clubul sp. șc. București cu 31—26, 
CI. sp. șc. Orașul Stalin cu 54—31 
și Gl. sp. șc. Cluj cu 54—17. Clasa
ment final; 1. CI. sp. șc. Harghita 
Tg. Mureș 9 p., 2. CI. sp. șc. Bucu
rești 7 p., 3. Gl. sp. șc. Orașul Stalin 
5 p., 4. CI. sp. șc. Cluj 3 p.

P. Ioan, coresp.

Succese, dar și deficiențe în munca de încasare 
a cotizațiilor din regiunea Galați

La sfîrșitul anului trecut activitatea 
sportivă din regiunea Galați se putea 
tnîndri cu o serie de importante suc
cese. Datorită inițiativei și muncii en
tuziaste a numeroșilor activiști spor
tivi din această regiune, s-a dezvoltat 
continuu baza de mase a sportului, s-a 
mărit considerabil numărul competiții
lor populare și al tinerilor prezenți la 
startul întrecerilor. Printre succesele 
obținute se numără și realizarea în 
proporție de 102,7 la sută a angajamen
tului la încasarea cotizațiilor.

Referindu-ne la acest din urmă as
pect al muncii desfășurate în rîndul 
membrilor U.C.F.S. trebuie să spu
nem că el scoate în evidență două la
turi pozitive :

a) grija asociațiilor sportive pentru 
întărirea bazei materiale și deci pen
tru dezvoltarea activității competîțio- 
nale ;

b) succesele obținute — datorită 
unei susținute munci politice în rîn
dul membrilor U.C.F.S. — în mări
rea mediei de cotizație pe fiecare 
membru U.C.F.S.

Activiștii consiliilor raionale U.C.F.S. 
și ăi consiliilor asociațiilor sportive’' au 
pornit însă — în munca de încasare a 
cotizațiilor — de la o premiză gre
șită : aceea că este important de rea
lizat suma globală și nu cotizația pe 
fiecare membru U.C.F.S. în parte. Din 
(această' cauză procentul realizat — 
102,7 la sută constituie numai aparent 
un succes total. Aceasta deoarece el a 
fost realizat numai cu ajutorul unora 
din asociațiile sportive. Prin mărirea 
mediei de cotizație pe membru U.C.F.S. 
aceslf» .asociații sportive au acoperu și 

munei, jucînd volei, fotbal, popice, 
șah, sau participînd la concursuri de 
tir. Consiliul asociației Recolta din 
comuna Găuaș (Gavr’il Pop-președinte, 
Grigore Suciu-secretar) cu ale cărei 
succese ne mîndrim, a pierdut însă 
din vedere un lucru important: atra
gerea unui număr mai mare de fete 
pe terenul de sport. Rezultate frumoa
se în ceea ce privește organizarea de 
competiții sportive pe asociație au ob
ținut și asociațiile Recolta din satul 
Sărăuad (președinte Vasile Szennyesi), 
Recolta Săcășeni (președinte Ludovic 
Kato) ș.a.

Dar sportivii din satele raionului 
Tășnad nu se mărginesc să participe 
numai la competițiile organizate pe 
plan local. Ei sînt prezenți și la com
petițiile organizate de consiliul raio
nal ’ U.C.F.S. E de ajuns să amintim 
că numai la faza raională a Sparta- 
chiadei de vară a tineretului — ediția 
1959 — au luat parte peste 300 spor
tivi din asociațiile sportive sătești. 
Un exemplu în această privință îl con
stituie și campionatul raional de fot
bal pe anul 1959—1960 la care parti
cipă 15 echipe sătești din raion, l’e 
asemenea, sportivii din satele raionu
lui Tășnad au luat parte la întrecerile 
dotate cu „Cupa Eliberării". „Cupa 
Agriculturii", întreceri care au dus la 
o înviorare simțitoare a activității u- 
nor asociații sătești.

Pentru anul acesta ne-am propus 
să mărim volumul activității competi- 
ționale și printr-o mai intensă muncă 
de mobilizare să angrenăm mase largi 
de tineri țărani muncitori în practi
carea sportului.

ȘTEFAN HOBLEA 
președintele consiliului raional 

U.C.F.S. Tășnad

sumele neîncasate de la o bună parte 
din celelalte asociații. In. acest fel a 
fost subordonat un factor pozitiv — 
mărirea mediei de cotizație — altuia 
negativ: acoperirea deficiențelor din
tr-o serie de asociații sportive.

Această metodă greșită s-a reflectat, 
în deosebi, în munca unor birouri ale 
consiliilor raionale și orășenești 
U.C.F.S. și în munca unor consilii ale 
asociațiilor sportive din orașul Galați 
(unde 20 asociații sportive nu și-au 
realizat angajamentele la încasarea co
tizațiilor), raionul Focșani (angaja
mentul a fost realizat numai prin 50 la 
sută din asociațiile sportive din raion), 
raionul' Filimon Sîrbu (13 asociații 
sportive nu și-au realizat angajamen
tele), raionul Brăila — H asociații și 
raionul Galați — 12 asociații sînt ră
mase în urmă cu încasarea cotizațiilor 
de la membrii U.C.F.S. Aspectul nega
tiv al acestei probleme este și mai 
bine reflectat de faptul că pe întreaga 
regiune sînt 120 asociații sportive în 
care consiliile nu au strîns cotizații de 
la înființarea asociațiilor.

Cauzele rămînerii în urmă se găsesc 
în’ faptul că o serie de asociații spor
tive sătești au procedat greșit în ceea 
ce privește primirea de noi membri în 
U.C.F.S. Ele au promovat metoda ob
ținerii „unei zile muncă" în G.A.C. și 
au înscris în „bloc" — metodă com
plet nestatutară — pe toți membrii 
gospodăriei agricole colective. Unii co
lectiviști, sezisînd formalismul muncii 
desfășurate de consiliul asociației, au 
criticat (pe bună dreptate) acest sis
tem. Astfel, consiliul asociației spor
tive respective n-a putut și nu va pu
tea (pînă cînd nu va proceda statu
tar) să-și îndeplinească angajamentele.

Birourile consiliilor raionale U.C.F.S.

Este un fapt cunoscut că activitatea 
sportivă dintr-o regiune, raion sau oraș 
depinde în mare măsură de felul cum 
își duc munca comisiile pe ramură de 
sport. Am avut, nu o dată, posibilita
tea să vedem „la fața locului" cum 
muncesc aceste comisii, alcătuite din 
activiști obștești, oameni de cele mas PAUZA DE GIMNASTICĂ LA „METALOGLOBUS"

La U.S. Metaloglohus toți salariații 
au devenit membri ai U.C.F.S. Datorită 
entuziasmului și dîrzeniei cu care 
membrii diferitelor ei echipe știu să 
apere culorile fabricii in întrecerile la 
care participă, Asociația sportivă „Me- 
taloglobus" se bucură de o binemeri
tată stimă în întreg raionul.

De curind, în cadrul unora dintre 
secțiile U.S. Metaloglohus s-a intro
dus gimnastica în producție. După o 
îndelungată chibzuință muncitorii și 
muncitoarele care practică gimnastica 
în producție au ajuns la concluzia că 
cea mai potrivită formă pentru ei este 
pauza de gimnastică.

Fotografia noastră prezintă pe mun
citoarele din secția de fermoare, sec
ție fruntașă pe fabrică. Deși eram la 
4 ianuarie și primele trei zile ale anu
lui 1960 au fost libere, muncitoarele 
de aci se găseau în a... șasea zi de 
lucru a anului 1960/ Explicația e- 
simplă: sectorul lor a terminat planul'! 
de producție pe anul 1959 la 24 de
cembrie 1959. Fără îndoială că și „pauza 
de gimnastică" le-a ajutat la realiza
rea acestor succese. Pauza de gimnas
tică le corijează eventualele atitudini 
vicioase, le reconfortează, creîndu-le o 
bună dispoziție, o mai mare poftă, de, 
lucru.

și biroul consiliului regional U.C.F.S. 
Galați n-au analizat cu suficientă 
răspundere toate aspectele importantei 
munci de strîngere a cotizațiilor și au 
permis perpetuarea unor astfel de 
metode profund greșite. Este necesar 
să se producă o cotitură în munca or
ganelor și organizațiilor sportive din re
giunea Galați pentru a se putea obține 
în anul 1960 succese și in acest do-' 
meniu.

HR1STAC1ÎE NAUM

Nod complex sportiv din Cluj începe să se contureze...
(Urmare din pag. 1)

re și cabine speciale vor sta la dispo
ziția jucătorilor și oficialilor. De ase
menea, sînt prevăzute camere pentru 
radio și televiziune, cabinet medical. 
Toate completate cu o întreagă gamă 
de istalații sanitare. în sfîrșit, în ho
lul complexului, un spațiu corespunză
tor va fi rezervat pentru garderobă.

Aproape de încheierea discuției, tov. 
Rădulescu a ținut să ne facă încă o 
precizare :

— Tot ce vedeți aici s-a ridicat în- 
tr-un timp record, de numai cîteva luni. 
Este fără discuție meritul muncitorilor 
și tehnicienilor care au lucrat perma
nent pe șantier, dar și al numeroșilor 
sportivi de la diferite întreprinderi și 
instituții ale orașului, care au prestat 
zeci de mii de ore de muncă patriotică!

Și o ultimă întrebare:
— Pe cînd credeți că se vș putea 

face recepția noului complex ?
Chiar în acest an, mai precis în 

jurul zilei de 1 Mai...

diferite profesii, dar care toți muncesc 
entuziast pentru realizarea aceluiași 
scop: dezvoltarea activității sportive-

A
Ara nimerit în plină ședință a comi

siei regionale de box din Pitești. Mem
brii comisiei păreau deosebit de satis- 
făcuți. Motivul l-am aflat abia după 
ședință, cînd fostul boxer Petre Brătes- 
cu (actualmente președinte al comisiei 
regionale de box) ne-a îucunoștiințat 
că cu cîteva zile în urmă selecționata 
regiunii Pitești întrecuse pe cea a Cra- 
iovei cu scorul de 8-2 !

Desigur că acest rezultat constituie 
surpriză, ținînd seama de valoarea pu
ternicei echipe craiovene și—am făcut 
noi legătura — desigur că se datorește 
într-o măsură și activității neobosite 
a comisiei regionale de box.

Multe lucruri interesante, pe linia 
popularizării sportului cu mănuși, s-au 
discutat în ședința comisiei regionale 
de box. Am reținut cîteva aspecte care 
ui s-au părut deosebite. Din inițiativa 
comisiei regionale și cu sprijinul deo
sebit al consiliului regional U.G.F.S. 
boxul este pe cale să prindă rădăcini 
tot mai adînci în toate raioanele regiu
nii. Boxerii din orașul Pitești și cei 
din Cîmpulung Muscel merg deseori în 
satele și comunele regiunii și, în cadrul 
„duminicilor sportive" ce se desfășoară

Dilemă
(Piesă în patru acte)

PERSONAJE :
Președintele asociației sportive „Pro

gresul" (interpretat de Marin Pițnru) 
Primăvara
Toamna
O voce
Altă voce
Mai multe voci
LOCUL ACȚIUNII: orașul Giurgiu 

— sediul asociației sportive „Progre
sul".

ACTUL I
(începutul anului 1959)

PREȘEDINTELE : (răsfoind un do
sar) Cu ce să încep? Ufff... Greu e să 
fii președin...

PRIMĂVARA: (venind năvalnic) 
Cum merg treburile? Cum stați cu ac
tivitatea sportivă ?

PREȘEDINTELE: (tresărind) Acti
vitatea sportivă? A, dai Ar merge 
dar... Nu știu cu ce să încep!? Am 160 
de membri în asociație! Putem face... 
multe! Tir, șah... eventual cîteva ex
cursii. Avem un bazin de înot, deci no
tație sau chiar polo! Dar...

PRIMAVARA : (veselă) Spor la trea
bă ! M-ați intîmpinat cum se cuvine I 
Acum la... fapte! Cu bine!

(Cortina cade... optimistă).

ACTUL II
(In mijloc de vară)

PREȘEDINTELE: (cu mai multe 
dosare pe birou) Ufff... Căldurile astea! 
Totuși... problema e cu ce să încep? 
Să muncim însă planificat. Urtde-i lista 
aceea? lat-o! (silabisește) At-le-tism... 
Știu eu?... Mai avem timp! Baschet... 
Asta nu! Box... hmm ! Nici... Ciclism, 
călărie, gimnastică... Nu, rui, nu! Șah, 
tir, turism...

O VOCE : Cînd începem o dată ac
tivitatea sportivă?

PREȘEDINTELE: (tresare, vrea să 
se ridice, dar se răzgîndește) Cînd ? 
Acuși, acuși (citește lista în continuare).

(Cortina cade greoi) 

Vedere exterioară a construcției conifiliixului sportiv dm Cin:
Foto: T. Staiua ,

' SĂU
v? jș-v',

acolo, organizează gale de box la ca 
asistă un mare număr de săteni. Re 
niunile care au avut loc la Priboie 
(raionu] Topoloveni), Costești, Vede 
Potcoava și în alte comune, au desch 
tinerilor săteni gustul pentru box.

Deseori, membrii comisiei regiona 
se deplasează în raioane, unde ajută 
îndrumă activitatea comisiilor pe r. 
mură de sport. La Slatina, Drăgășar 
Rîmnicu Vîlcea, la Schitul Golești’, < 
pildă, comisiile locale au simțit d 
plin sprijinul experimentatului aritr- 
nor Cristian Panaitescu în ceea ce pr 
vește descoperirea și creșterea elemes 
telor talentate, organizarea reuniunii 
de box etc. Comisia de box a regim) 
Pitești a luat inițiativa de a organî:, 
la Slatina — după modelul Cupei Sf;" 
tului Popular al Capitalei — o comp; 
tiție pugilistică dotată cu „Cupa Sf; 
tului Popular al regiunii Pitești". D 
asemenea, pentru anul I960, comisi 
regională de box a prevăzut organiza 
rea a numeroase gale, deschiderea d 
cursuri pentru arbitri judecători.

Iată numai cîteva din obiectivele er 
tuziaștilor activiști obștești care aici 
tuiesc comisia de box a regiunii P: 
iești și a căror frumoasă activitate di 
anul 1959 ne fac să credem că pe vi 
tor vor obține succese tot mai mari.

R. CALARAȘANU

ACTUL Hi
(octombrie 1959)

PREȘEDINTELE : (în spaield^e^ 
vraf de dosare) Cu ce să încep? Fot 
bal ? Ar merge dar vezi că nu se mă. 
poate juca decît o lună! Altceva! Na 
tație? Acuși pică frigul! Tir? Știi 
eu ? Șah ? Asta ar fi. Avem ce-i drep 
niște garnituri dar...

TOAMNA: (intrind solemnă dar., 
neștiutoare) Merge treaba, merge ?

PREȘEDINTELE: (tresărind vizibil. 
Păi să vedeți...

TOAMNA': Ce să văd ? Eu nu văc 
nimic! Ce mai stați? Acuși vine sori 
mea mai vîrstnică și voi... De ce ni 
faceți pregătiri pentru iarnă?

PREȘEDINTELE: (sfios) Facem 
cum să nu facem dar... cu ce să înce
pem ?

(Cortina cade dezolată)
ACTUL IV

(primele zile ale anului 1960)

PREȘEDINTELE: (consultînd a- 
ceeași listă) Și totuși cu ce să începemd. 
Atletism, baschet, box etc. Cu, cp'"

O VOCE : Cu șah, tenis de _m 
tir...

PREȘEDINTELE: Cu ce?
O VOCE: Cu încasarea cotizațiilor 

restante. Pe 1959 membrii asociației 
sportive „Progresul" din Giurgiu mi 
șt-au achitat cotizațiile decît pe primei, 
semestru.

PREȘEDINTELE: (abătut) Așa-il 
Dar cu ce...

ALTA VOCE: Cu antrenarea între
gului consiliu al asociației în activitatea 
sportivă!

PREȘEDINTE : Dar...
MAI MULTE VOCI : Nici un dar..' 

E timpul să începem treaba I
(Cortina nu cade. Așteaptă)

(După o corespondență a lui 
T. Barbălată)

OTTO BENKO



Preocupare deosebită pentru bunul mers
al activității sportive în școli

pentru pro- 
Dar multe 
activității 

relevate de

unor tineri sănă-

Urmărirea desfășurării educației fi- 
ce în școli este una din sarcinile im- 
srtante ale secțiunilor de învățămîni 
cultură ale sfaturilor populare și con- 

liilor U.G.F.S. îndrumând și contro- 
ad îndeaproape această activitate, ele 
1 în permanență posibilitatea de a cu- 
>aște cum se predau orele de educa- 
» fizică, dacă este respectată progra- 
a de studii, felul în care contribuie 
fortul la formarea

, și, puternici, buni la învățătură.
Pentru îndeplinirea în condiții * tot 

ai bune a acestor sarcini, secțiunea 
gională de învățămînt și cultură 
itești, împreună cu consiliul regional 
.G.F.S., a organizat recent o ședință 
care s-a analizat activitatea de edu- 

iție fizică din școlile de toate gradele 
■> pe cuprinsul regiunii. Participant 

■ șefii secțiunilor raionale de învăță- 
înt și cultură, președinții consiliilor 
ionale U.G.F.S., directorii de școli, 
■ofesorii de educație fizică, membri 

consiliilor pedagogice — au salutat 
i căldură această acțiune deosebit 
nevenită.
Baza consfătuirii de la Pitești

de

lă) și metodistul regional 
blemele de educație fizică, 
și importante aspecte ale 
sportive din școli au fost
către cei care au luat cuvîntul. Am reți
nut astfel faptul că în raioanele Sla
tina și Rm. Vîlcea, de pildă, se acordă 
o mare atenție educării tinerilor sportivi 
din școli Pentru aceasta se folosesc 
excursiile în marile centre industriale 
ale țării sau în locurile pitorești ale pa
triei, se organizează gale de filme edu
cative și sportive, întîlniri cu munci
tori vîrstnici care le vorbesc despre 
viața din trecut și cea de azi. Toți ele
vii sportivi sînt încadrați în învăță
mântul politic U.T.M.

Variată este și activitatea ce se des
fășoară în afara orelor de curs. Elevii 
din regiunea Pitești — chiar și cei din 
școlile elementare — sînt antrenați în 
diverse competiții sportive. Sînt organi
zate astfel campionate pe clase, întîl
niri interșcoli etc. (Rm. Vîlcea, Cîm- 
pulung). De mare popularitate se bucu
ră printre elevi campionatele școlare 
și Spartachiada pionierilor și școlarilor, 
care atrag un mare număr de concu- 
renți. Și, de nenumărate ori, această 
bază de masă asigură, firesc, creșterea 
numărului sportivilor de performanță 
în care sînt fruntași pînă acum elevii 
din Rm. Vîlcea.

Baza consfătuirii da ia Pitești au 
)nstituit-o trei referate prezentate de 
:ful secțiunii raionale de învățămînt 
cultură Slatina, directorul școlii me- 

i nr. 1 din Rm. Vîlcea (care este și 
jeședintele asociației sportive din școa-

JȘu eforturi sporite în noul an
' Sportivii 
îjheorghe 
are sînt 
r pe terenurile de sport și în pro

feție. Cei mai apreciat! în momentul 
i față sînt membrii brigăzii nr. 2 
! tineret, condusă de candidatul de 

1 Traian Ardelean. Iată numai 
,_i din realizările care aii făcut 
se vorbească despre această bri- 

Jă: colectarea a două vagoane de 
,r vechi pe care l-au expediat oțc- 
țrilor din Hunedoara și Reșița, ac
me pentru care harnicii oțelari i-au 
’ :itat printr-o emoționantă telegra- 

1600 ore muncă voluntară ; 10 
ți basculanți, confecționați din 

Jale vechi economisind astfel o 
...J de peste 30.000 lei, economii 
in reducerea timpului de reparații 
ipitale de 10800 lei pe trimestrul ÎI

Să vă facem cunoștință cu sportivii 
'.această brigadă. Tînărul Traian 

conducătorul brigăzii, este 
■jen și jucător în echipa de 
uzinei. In orele libere el ia 
multă tragere de inimă la 

organizației de tineret și se 
conștiincios de sarcinile de res- 

__ oil sportiv al comitetului sindical 
j secție. Nicolae Kerekeș, lăcătuș, 
te instructor de box al echipei „Chi- 
istul" de curînd înființată. Totoiată 
este și un talentat pugilist (a fost 
‘tot al campionatului republican de 

i). Vasile Barbu de la secția de 
.tore a țevilor de plumb este un 

fotbalist la fel ca și lăcătușul 
Alexandru. Carol Szavitzki, 

și Ștefan Gosma, fierar, și-au 
simpatia tovarășilor lor pentru 

i comportare pe care o au în 
; de lupte și respectiv box.

r_ sportivi pe care i-am pre-, 
mai sus au reușit, alături de 

i membri ai brigăzii nr. 2, să 
------- to în mod efectiv, împreună cu 

: colectivul uzinei, la realizarea pla- 
i anual înainte de termen. De a-

Legătura dintre învățătură și sport 
a fost bine subliniată. Directorul școlii 
medii nr. 1 din Rtn. Vilcea a vorbit 
despre rolul pozitiv pe care îl are spor
tul în pregătirea generală a elevilor. 
In această școală, ca de altfel și la 
Cîmpulung sau Curtea de Argeș, elevii 
slab pregătiți la învățătură sînt scoși 
din activitatea sportivă și reprimiți nu
mai la îmbunătățirea situației lor șco
lare. Profesorii de educație fizică țin 
o strînsă legătură cU părinții, îi infor
mează pe aceștia despre mersul la în
vățătură al elevilor și iau împreună 
măsuri corespunzătoare.

Vorbind despre succesele pe care 
sportul școlar le-a făcut în regiunea Pi
tești, participantîi au arătat însă și u- 
nele deficiențe.

Cu tot sprijinul primit, sportul școlar 
n-a înregistrat în regiunea Pitești sal
tul Ce era de așteptat. Aprecierea este 
valabilă atît din punct de vedere can
titativ cît și calitativ. Astfel, cifra de 
9.800 membri U.G.F.S. din 40 de aso
ciații sportive școlare — și din 150.000 
de elevi — este foarte 
treaga regiune sînt doar 
lare pe ramură de sport, 
cestea numai 13 afiliate.
din rîndul elevilor nu au putut parti
cipa la etape superioare ale diferite
lor competiții (echipa de gimnastică a 
regiunii) pentru că n-au fost... legiti
mați. Spartachiada pionierilor și școla
rilor — mult îndrăgită de elevi — a 
avut numai o etapă : pe școală. Mai de
parte, nimeni — din cei ce au avut 
datoria s-o facă — nu s-a mai interesat 
de ea. Și doar pentru ea nu era ne
voie nici de fonduri, nici de profesori 
cu o înaltă calificare!

Am prezentat cîteva din aspectele ce 
ni s-au părut mai interesante de la a- 
ceastă consfătuire deosebit de utilă. 
Avem convingerea că de acum înainte, 
multe din lipsurile semnalate își vor 
găsi rezolvarea. In încheiere adresăm 
organizatorilor îndemnul 
nua această acțiune din 
nostru școlar va avea de

mică. In în-
53 secții șco
lar dintre a- 
Mulți sportivi

cîteva 
bocanci și mingi de fot- 

trecut 12 ani. Treptat, ma- 
primit tot mai mult echi- 
ajungînd ca azi să fie în- 

cu materiale pentru ho-

Bin carnetul 
e tai

a 
cu

eciur

care lucrează Ia uzinele 
Gheorghiu-Dej“ din Baia 
cunoscuți pentru succesele

semenea harnicii muncitori de la uzi
nele Chimico-Metalurgice „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ au reușit printr-un efort co
lectiv să depășească angajamentul 
15 milioane lei, realizînd economii 
valoare de peste 21 milioane lei, 
urmare a inițiativei muncitorilor de 
secția topitorie care au lansat la înce
putul anului 1959 chemarea : „Fiecare 
muncitor cil cel puțin o propunere pen
tru descoperirea și folosirea rezervelor 
interne." Această mișcare a stîrnit un 
larg ecou și în rîndurile sportivilor. 
Și desigur că și în acest an muncitorii 
din această mare unitate industrială 
vor obține succese și mai mari.

VASILE SASARANU 
corespondent

de 
în 
ca 
la

de a conti- 
care sportul 
cîștigat.

E. M.

Era în anul 1947, cînd a fost 
angajat magaziner. Singurele ma
teriale sportive pe atunci: 
tricouri, 
bal. Au 
gazia a 
pament, 
zestrată
chei, fotbal, baschet, lupte, box, te
nis de masă, tenis de cîmp, popice, 
tir, alpinism, schi, bob. Dar să 
vedem, cine este cel care se ocupă 
cu grijă părintească de acest ma
terial sportiv, de buna deservire a 
sportivilor. Se numește Toma Sta- 
mate, „nea Stamate" cum îi spun 
toți. 12 ani, din cei 50 pe care i-a 
împlinit de curînd, nea Stamate i-a 
dedicat cu pasiune muncii de ma
gaziner. Dar el nu este numai un 
simplu magaziner, ci și un bun 
prieten al sportivilor, nelipsind de 
la meciurile de fotbal sau baschet, 
lupte sau box, trăind alături de 
sportivi clipele bucuriei sau împăr
țind cu ei amarul... înfrîngerilor. 
Pentru dragostea cu care îngrijește 
echipamentul și materialul sportiv, 
„nea Stamate" este prețuit de toți 
sportivii asociației „Steagul roșu", 
care îl consideră un adevărat prie
ten al lor.
PETRE DUMITRESGU -r- coresp.

INTENSA ACTIVITATE SPORTIVA 
LA MORENI

In orașul nostru venirea iernii nu 
a oprit activitatea spcrtivă. Dimpo
trivă. în aceste zile desfășoară în 
sălile și cluburile din localitate o 
serie de întreceri dotate cu diverse 
cupe. Astfel, au fost organizate con
cursuri de tenis d- masă, șah și pa- 
pice în cinstea zilei de 30 Decembrie. 
Nici sporturile de iarnă nu au fost 
neglijate. Consiliul raional U.G.F.S., 
în colaborare cu asociația sportivă 
„Flacăra" a luat frumoasa inițiativă 
de a amenaja un patinoar în centrul 
orașului. De asemenea, magaziile aso
ciațiilor sportive din localitate sînt 
pline cu bocanci, hanorace, pantaloni 
de schi, schiuri și alte materiale ne
cesare sporturilor de iarnă.

R. Săvulescu

,CEL MAI BUN SPORTIV DIN 10"

—==—^ 1H M UfirM —
Cîteva considerații pe marginea activității la ve
Deși a început tîrziu și s-a desfășu

rat sporadic, activitatea ciclistă pe ve
lodrom a cunoscut totuși în 1959 im
portante succese în domeniul îmbună
tățirii performanțelor. Stimulați de a- 
propierea Jocurilor Olimpice de la Ro
ma, pistarzii au muncit sîrguincios și 
sub îndrumarea antrenorilor au reușit 
să îmbunătățească evident cele mai 
bune rezultate din probele clasice. O 
scurtă prezentare a rezultatelor obți
nute în sezonul trecut va scoate în e- 
vidență această creștere, precum și ne
cesitatea îmbunătățirii performanțelor 
în anul olimpic.

PERFORMERII VITEZEI

tice a alergătorilor noștri. Gunoscînd 
faptul că, de pildă, la campionatele 
mondiale din anul 1959 învingătorul a 
realizat în cele două manșe ale fina
lei 11,9 sec și 12,2 sec, este clar că 
balanța victoriei este înclinată nu nu
mai de elementul viteză ci și de cel 
tactic. Am spus aceste lucruri pentru 
ca, pe de o parte alergătorii noștri să 
ru supraestimeze valoarea rezultatelor 
lor, iar pe de altă parte pentru a a- 
trage atenția federației de specialitate 
că în anul olimpic sînt necesare și 
verificări tactice.

Iată cele mai bune rezultate obținute 
în 1959 (pînă în acest sezon cea mai 
bună performanță aparținea alergăto
rului Vasile Oprea din 1954 cu 12.0

loârom

Pentru participarea viteziștilor noș
tri/la J.O. s-au fixat norme preolim- 
'piee Kt 200 m cu start lansat: 11,7 
sec pentru anul 1959 și 11,4 sec pentru 
anul 191)0. Aceste norme constituie o 
verificare numai din punctul de ve
derea!. îmbunătățirii/’ vitezei. Ele nu ne 
pot afifa însă stadiul pregătirii tac-

sec) :

11,7 sec
11,8 sec
11,8 sec
11,9 sec
12,0 sec
12,0 sec
12,2 sec
12,2 sec
12^ sec
12.6 sec

12.0

Petre Tache (Dinamo) 
Petre Tache (Dinamo) 
Constantin Voicu (G.G.A.) 
Constantin Voicu (G.G.A.) 
Vasile Oprea (C.G.A.) 
Constantin Voicu (G.G.A.) 
Șt. Lemîndroiu (Dinamo) 
Petre Tache (Dinamo) 
Vasile Oprea (G.G.A.) 
Ion Ioniță (Voința)

altfel, și a ocupat locul VI), Ion Io
niță domină și acum, în preajma J.O. 
de la Roma, proba de 1000 m cu start 
de pe loc. Deși încă departe de recor
dul țării pe care îl deține (1:12,1) Ion 
Ioniță este totuși un candidat serios 
pentru participarea la Jocurile Olim
pice. îndeplinind norma preolimpică 
(a obținut 1:12,8 față de 1:13,0, cît 
reprezintă norma pe anul 1959) și 
manifestînd o evidentă ascendență de 
formă, el s-a impus în fața selecțione
rilor ca un element de bază. Este ne
voie însă ca acest talentat alergător 
să obțină în anul 1960 rezultate mai 
bune decît norma fixată (1:12,0), de
oarece multe din performanțele obținu
te pînă acum în Europa sînt superioa
re și ele vor fi îmbunătățite — fără 
îndoială — în anul olimpic. Lista ce
lor mai bune performanțe în anul 1959 
se prezintă astfel:

Sportivii din orașul și raionul Sf. 
Gheorghe acordă o atenție deosebiți 
concursului pentru insigna „Cel mai 
bun sportiv din 10“. Pînă în prezent 
s-au acordat nu mai puțin de 449 de 
astfel de insigne. Printre asociațiile 
sportive care au obținut succese de 
seamă în cadrul acestor concursuri, 
se numără: A.S. A. „Tînărul Coa« 
structor", „Olimpia" și „Balvanyos*.

Zoltati Papp
UN MODEL DE ORGANIZARE j

La clubul asociației sportive „Sănia 
tatea" din Roșiorii de Vede se duce O. 
activitate model pentru celelalte clu
buri din oraș. Astfel, în cele două săli 
principale ale clubului au loc, zilnic, 
întreceri sportive oficiale sau amicale 
la tenis de masă și șah, completate 
în timpul liber, cu emisiuni de tele
viziune și magnetofon. Clubul este 
deschis în fiecare zi și 
de foarte multi 
tate.

NOI ARBITRI

sportivi

LA

zile 
de

P.

o*  ioniță (stînga) șl Petre Tache (dreapta) — cei 'tun bum pistarzi ai 
anului 1959 — disputlndu-și intîietatea Intr-o probă de viteză.

Clubul 
este vizitai 

l din locali-

Alexandru

TG. MUREȘ
s

a luat sfîrșiț 
tenis de mas ăi

Acum cîteva 
cursul de arbitri 
Dintre cei 14 cursanți, 11 au primit 
carnetul de arbitru. Ei vor fi delegați 
să conducă meciurile din cadrul cam
pionatului orășenesc care va începe îtii 
cursul acestei luni.

Recordul mondial și olimpic al pro
bei aparține alergătorului Ploog (Aus
tralia) cu performanța de 11,2 sec și 
a fost realizat în anul 1956 la Mel
bourne, după desfășurarea finalei o- 
liinpice, în cadrul turei tentative spe
ciale.

Performanțele din anul 1959 scot în 
evidență doi alergători: Petre Tache 
(care a și realizat norma preolimpică) 
și Constantin Voicu (apropiat ca va
loare de P. Tache și realizator al unei 
performanțe la numai o zecime de se
cundă de norma preolimpică).

ION IONITA DOMINA
PROBA DE 1090 METRI CU START 

DE PE LOG

Ca și înaintea Jocurilor Olimpice 
din 1952 (la care a și participat, de

1:12,8 Ion Ioniță (Voința) 
1:13,1 Ion Ioniță (Voința)
1:14,1 Dan Budișteanu (Dinamo) 
1:14,7 G. Dumitrescu (G.G.A.) 
1:15,0 G. Dumitrescu (G.G.A.) 
1:16,2 Vâsile Oprea (G.G.A.) 
1:16,2 Constantin Bilciu (Voința) 
1:16,4 Dan Budișteanu (Dinamo) 
1:16,8 V. ” ‘ ~ ~ ‘
1:16,9 O,

Voîoșin (C.C.A.)
Bilciu (Voința)

deRecordul 
1:09,2 și a 
de italianul 
pic, care aparține aceluiași alergător, 
este de 1:09,8 (Melbourne, 1956). 
Anul acesta, la concursurile desfășu
rate în Europa, au fost înregistrate nu
meroase performanțe de valoare. Fără 
a alcătui o statistică a lor, vom cita 
totuși cîteva: 1:12,8 —
(U.R.S.S.), 1:11,6 — Scob 
1:12,5 —• Prodanov (R.P. 
1:12,5 — Novakov (R.P. 
1:12,6 — Delattre (Franța).

mondial al probei este 
fost realizat în anul 1956 
Faggin, iar recordul olirn-

Kolumbet 
(Franța), 

Bulgaria), 
Bulgaria),

IIRISTACIIE NAUM

loan Pătiș

FRUNTAȘ IN MUNGA,
FRUNTAȘ IN SPORT

Fotbalistul Guță Oprică, unul din 
cei mai buni jucători ai echipei G.F.R. 
Roșiori, care activează în campiona-- 
tul regiunii București, este adesea ci-j 
tat printre sportivii fruntași din regiu-i 
nea noastră. Atît în campionatul diix 
acest an, cît și în celelalte ediții ale 
întrecerii celor mai bune echipe de 
fotbal din regiune, jucătorul Guță 
Oprică a constituit un exemplu de 
sportivitate și dragoste pentru asocia
ția din care face parte.

Comunistul Guță Oprică nu este 
însă numai un sportiv fruntaș. Ga< 
lăcătuș de revizie la atelierul G.F.R.- 
Roșiori Nord el constituie întotdeauna) 
o pildă de conștiinciozitate și seriozi- 
tate pentru tovarășii săi de mutică^

Al. 0. Popescu



Masivul Straja a găzduit 
un reușit concurs

La cabana „Straja" domnea atmos
fera caracteristică întrecerilor sportive 
festive. Schiorii din regiunea Hune
doara se adunaseră pentru a participa 
la primul lor concurs din acest sezon, 
organizat de comisia regională de spe
cialitate în cinstea zilei de 30 Decem
brie. Schiorii hunedoreni, bucuroși că 
zăpada acoperise masivul Straja, nu 
au întîrziat o clipă pentru a efectua 
primele antrenamente și apoi pentru a 
lua parte la primele dispute. întrece
rile s-att bucurat de un deosebit suc
ces. Cei peste 50 de sportivi s-au a- 
vîntat cu tot elanul în cursele de sla
lom și coborîre, dovedind că au folo
sit din plin perioada de pregătire. In
tre concurenți s-a dat o luptă pasio
nantă și în majoritatea probelor pri
mele locuri au fost viu disputate. De 
remarcat că alături de schiori cunos- 
cuți, ale căror performanțe anterioare 
îi recomandau drept favoriți ai probe
lor, s-au evidențiat o serie de elemente 
tinere de mare talent.

La concurs au luat parte schiori re- 
prezentînd următoarele asociații spor
tive : Minerul Lupeni, Retezatul Uri- 
cani, Progresul Deva, Corvinul și 
I.M.S. Hunedoara din Cugir și Petro
șani. ,

întrecerile, desfășurate timp de 
două zile, s-au încheiat cu următoa
rele rezultate: SLALOM URIAȘ, ju
niori : 1. 
Lupeni) ; 
Lupeni) ; 
Lupeni) ; 
(Minerul 
(Minerul
herul Lupeni) ;

Nesnere (Progresul Deva), 2. Rodica 
Andros (Progresul Deva); 3. Maria 
Rădulescu (Minerul Lupeni); FOND 
seniori (5 km) : 1. Gh. Lupaș (Mine
rul Lupeni) ; 2. Avei Rișițan (Corvi
nul Hunedoara) ; 3. Petre Ambruș 
(Minerul Lupeni) juniori (4 km) : 
1. Petru Fodor (Minerul Lupeni) ; 2. 
Aron Peter (Minerul Lupeni) ; 3. Ion 
Husan (Corvinul Hunedoara) ; juni
oare (2 km) : 1. Rodica Androș (Pro
gresul Deva) ; 2. Irina Dotzo (Mine
rul Lupeni) ; 3. Maria Rădulcscu (Mi
nerul Lupeni) ; senioare (3 km) : 1. 
Terezia Kato (Minerul Lupeni).

De remarcat faptul că majoritatea 
probelor, desfășurate pe trasee destul 
de dificile, au fost cîștigate de repre
zentanții asociației sportive Minerul 
Lupeni, care 
superioritate 
renți.

au manifestat o evidentă 
asupra celorlalți concu-

I. C1ORTEA și N. ZBUCHEA-coresp.

Jucătoarele noastre au avut o comportare 
promițătoare în meciurile cu formația Uniunii Sovietic

„întotdeauna, meoiurile de volei din
tre echipele Uniunii Sovietice și R. P. 
Române au pasionat. întotdeauna, spec
tacolul sportiv a fost la înălțime. Fără 
îndoială, nici de data asta nu va fi 
altfel". Asemenea aprecieri erau una
nime în preajma jocurilor internaționale 
disputate vineri 25 și duminică 27 de
cembrie 1959 în sala Floreasca din Ca
pitală. Și ele s-au adeverit aproape în
tocmai. Nu numai partidele masculine 
— la care ne refeream în mod special 
în avancronici — ci și cele două me
ciuri feminine au corespuns așteptări
lor, fiind spectaculoase ca desfășurare 
și pasionante ca evoluție a scorului, în 
cel puțin patru din cele șapte seturi 
jucate.

Dacă miile de spectatori bucureșteni 
precum și tehnicienii romini știau ce 
pot vedea la formația feminină a Uniu
nii Sovietice (în repetate rînduri cam
pioană a lumii și a Europei), pe care 
o mai admiraseră în Iulie, cu ocazia

Noii oaspeți ai Bncegilor.

Francisc Ulman (Minerul
2. Gheorghe Niță (Minerul
3. Iosif Batzony (Minerul 
seniori: 1.
Lupeni) ; 
Lupeni) ;

Adalbert Kato
2. Alfred Schmidt

3. Ion Moroi (Mi- 
senioare : 1. Ildiko

Concursurile cu caracter

(Urmare din pag. 1) 

ționară; Ion Simion, în vîrstă de 
ani, este elev Ia Școala medie din 
muna Pătîrlagele, Lucia Simion i 
elevă la Școala profesională textilă 
din Orașul Stalin, iar „prîslea", Con
stantin Simion, este elev în clasa a Il-a 
a Școlii elementare din Nehoiaș. Din cei 
patru, l-am cunoscut pe Ion. L-am 
întîlnit la hotelul „Alpin", alături de 
alți tineri din raionul Cislău, gata să 
ia startul la concursul amintit mai sus. 
Toți sănătoși, zdraveni, cu obrajii îm
bujorați și cu ochii strălucind de opti
mism.

: 17 
co- 

este

g

1

turneului internațional, în schimb pen- datoria însă să îmbunătățească dini 
trui ei un semn de întrebare îl repre- în ce mai mult munca de pregăti 
zenta echipa noastră. Aceasta cu atît 
mai mult cu cît comportarea reprezen
tativei R. P. Romîne la turneul de astă 
vară a lăsat de dorit din multe puncte 
de vedere.

Pentru meciurile cu echipa U.R.S.S. 
lotul a cuprins sportive care au jucat 
și atunci (Ana Mocanu, Doina Vințan, 
Lia Vanea, Florina Teodorescu, Alexan
drina Berezeanu), altele care, mani- 
festînd o formă bună, au revenit în lot 
(Tinela Pleșoianu, Sonia Colceriu) și 
o serie de tinere jucătoare (Domnica 
Gostîc, Elisabeta Preda, Viorica Heri- 
șanu, Dana Golîmaș, Sanda Dumitre
scu, Cornelia Moraru II), cele mai mul
te dintre ele pentru prima dată selec
ționate în reprezentativă. De aceea, în
tâlnirile cu jucătoarele sovietice au fost 
folosite ca un prilej de verificare a po
tențialului jucătoarelor noastre în ve
derea meciurilor internaționale de anul 
acesta. Pentru acest motiv, în cele două 
meciuri nu a fost folosită o formație 
de bază, ci au fost încercate majoritatea 
jucătoarelor din lot Comportarea lor 
a fost mai mult decît promițătoare și 
a lăsat să se întrevadă posibilitatea ca 
echipa reprezentativă să revină pe locul 
fruntaș ocupat în voleiul 
nu cu mult timp în urmă.

Afirmând acest lucru ne 
faptul că vîrsta medie a 
20 ani (media de vîrstă a formației 
Uniunii Sovietice: 25 ani), ceea ce pre
supune frumoase posibilități de pro
gres. Antrenorii echipelor feminine au

international

bazăm și pe 
echipei este

munca de pregăt 
pentru ca un număr tot mai mare 
jucătoare să ajungă la nivelul celor 
iecționate în lotul reprezentativ.

Revenind la echipa națională, treb 
să arătăm că pe lingă o mișcare în 
ren destul de bună, servicii putern 
care au adus puncte prețioase (I 
Vanea a reușit în meciul al doilea 
puncte direct din serviciu) și o br 
primire a balonului, ea a arătat și ci1 
va lipsuri, care, bineînțeles, pot'fi 
mediate.

Intr-o discuție cu A. P. Iakușev, . 
trenorul echipei feminine a U.R.S 
acesta s-a arătat surprins de tine 
țea echipei noastre.

„Jucătoarele au posibilități dintre c 
mai frumoase — ne-a spus el. Fap 
că joacă într-un tempo raipid poate 
surprindă cele mai bune echipe de 
lei. Mi-a plăcut preluarea bună, c< 
ce le-a permis să paseze precis din c 
ce poziție. Atacul însă mai treb 
„lucrat", pentru că așa cum s-a p 
zentat în aceste două jocuri, poate 
ușor blocat. Ii lipsește elementul s 
priză".

La acestea noi am mai adăuga. 
lipsa de experiență în finalizarea ser*  
rilor și pregătirea fizică deficitară. Ce 
ce, desigur, au reținut cei doi antrenc 
Gh. Constantinescu și N. Tărchilă, er
au muncit cu multă rîvnă pentnj,^, j, 
pregătire a echipei.

cs
MIRGEA TUDOkj

republican ilin luna ianuarie
In cursul acestei luni se vor desfă

șura următoarele concursuri de schi cu 
caracter republican: simbătă 16 și du
minică 17, la Poiana Stalin: Cupa 
C.C.A. (slalom special și slalom uriaș) 
și Cupa Dinamo (sărituri); la Sinaia: 
Cupa orașului Sinaia (fond) ; 23 și 24, 
la Poiana Stalin : Cupa U.A.S.R. (sla
lom special și slalom uriaș). Cupa Vo
ința (fond) și Cupa Poiana (sărituri); 
30 și 31, la Baia Mare : Cupa Mogoșa 
(slalom special, slalom uriaș și fond).

Deschiderea festivă a sezonului de 
schi va avea loc duminică într-un loc 
'ce va fi stabilit în funcție de starea ză
pezii. După toate probabilitățile, pro
bele de slalom special și fond progra
mate de F.R.S.B.A. în cadrul acestui 
concurs se vor desfășura fie în Bu- 
cegi, fie la Predeal.

Ne intilnim in fiecare dimineață. 
Doar lucrăm în același cartier. Sîntem 
chiar vecini. Ne dăm binețe, ne întrebăm 
de sănătate, ba uneori chiar ne sfă
tuim. Așa i-am cunoscut aproape pe 
toți muncitorii de la Industria Teh
nică Medicală.

Oameni de nădejde. Oameni simpli 
ți cu inima deschisă. Intr-o zi, în au
tobuzul care ne purta către șoseaua 
Olteniței, am scăpat o vorbă despre 
fotbal. Atît le-a trebuit celor patru to
varăși de drum 

rt ■»- Dar echipa noastră, ai văzut-o?...

i" la meci

Pentru întreg colectivul Industriei 
Tehnice Medicale echipa de fot
bal este ceva deosebit. Cum să vă 
spun... De parcă ar juca în „Cupa cam
pionilor europeni"... In dimineața zilei 
in care pe stadionul „23 August" ur
mau să se întîlnească cele patru valo
roase formații bucur eștene din catego
ria A, echipa l.T.M. ce activează in 
campionatul raionului „N. Bălcescu" 
avea de disputat o partidă de campio
nat cu Flamura roșie. S-a întîmplat 
să le fac o vizită chiar în acea zi.

In curtea întreprinderii, mare forfotă. 
Erau acolo aproape toți muncitorii din 
întreprindere. Și Ilie ' Cost ea, secre
tarul de partid — și I. Delcea, ingi
nerul șef și... dar poți să-i numeri pe 
toți ?!

M-d îniimpinat - tovarășul director 
Vladimir Mazuru.
— Ce părere ai? Cine cîștigcff Prins 

(de... febra cuplajului care se apropia 
•am răspuns imediat:

— C.C.A. ! Are toate șansele. 
|! Tovarășul director a dat din mină.

— SPORTUL POPULAR 
iFag- a 4-a ? Nr. 3541 

INSTALATORUL CORNEL TĂBĂRAȘ...

...câștigător a patru titluri de campion 
al țării la schi, component al lotului 
republican. Sportiv cunoscut și apreciat 
pentru străduința neobosită de a în
văța și de a progresa necontenit. Schior 
care impresionează prin siguranța cu 
care parcurge traseul unei curse de 
slalom și care uimește prin temeritatea 
cu care se avîntă într-o cursă de cobo
rîre. Instalatorul Cornel Tăbăraș este 
fiul instalatorului Gheorghe Tăbăraș. 
Pe amîndoi i-am urmărit în timpul 
concursului. Cornel se „strecura" cu 
îndemînare printre porțile slalomului, 
iar tatăl său, aflat printre spectatori, :1 
încuraja frenetic.

★
Aceștia sînt oaspeții de azi ai mun

ților noștri. Aceștia sînt noii reprezen
tanți ai schiului, sport practicat acum 
de oamenii muncii și de fiii lor. In 
noaptea revelionului, cînd au pășit în 
noul an, gîndurile lor s-au îndreptat, 
din nou, cu recunoștință, către partidul 
iubit care le-a creat viața frumoasă de 
azi.

Cînd au sărbătorit Anul Nou 
jucătorii de fotbal de la 1. T.M.
s-a uitat la mine puțin supărat și s-a 
întors. Pe nimeni de acolo nu-l inte
resa atunci nici de C.C.A.. nici de 
Rapid, nici...

Inimile tuturor băieau pentru o sin
gură formație, pentru echipa lor: I.T M. 
li cunoșteau și ii admirau pe Toma, 
pe Călinoiu, pe Constantin, pe Dinu- 
lescu, dar pe Păcuraru, Chiriță Marin, 
Iancu Mircea și pe ceilalți, care se 
echipau acum, ii cunosc mai bine, sînt 
tovarășii lor de muncă, reprezintă în
treg acest colectiv harnic și entuziast.

Și meciul nu se anunța de loc ușor. 
Toți își puneau întrebarea cine va cîș- 
tiga, dar nici unul nu se îndoia de 
victoria echipei lor.

Am asistat la meci. Vn meci de cam
pionat raional, dar cu niște „tribune" 
cum n-am văzut nici pe stadionul Giu- 
lești și nici pe cel alb, din piatră, de 
pe malul mării. Păcat că nu s-a tran
smis la radio sau nu s-a scris pînă 
acum un reportaj, despre acest meci. 
Ar fi trebuit multe și avîntate cuvinte 
ca să fi descris bucuria muncitordor 
de la I.T.M.. atunci cînd echipa lor 
a înscris primul gol, după patruzeci 
de minute de joc. Începutul a fost mai 
greu, căci la sfirsitul meciului, arbi
trul a consemnai o netă victorie cu 7-0 
pentru l.T.M.

A doua z]

Citind pe tabla pe care era înscris 
„Echipa noastră a învins Flamura ro
șie cu 7-0. Cinste jucătorilor 1“ și ur- 
mărind apoi ritmul avintal al cioca

c •.

ION SIMION Ore nespus de plăcuți 
pe gheața patinoarului.£

£

&

ț:

CORNEL TĂBĂRAȘ

nelor, frezelor și celorlalte mașini din 
ateliere — ai fi fost dispus să faci o 
legătură directă. Dar această legătură 
ar fi fost numai simbolică, deoarece 
întotdeauna aci, ca pretutindeni, se 
muncește cu impresionant avint, se 
împlinesc și se depășesc norme, se dau 
peste plan zeci și sute de instrumente 
și instalații medicale.

Și aproape fiecare piesă este legată 
și de munca celor pe care i-am urmă
rit ieri pe stadionul întreprinderii. la- 
tă-l pe Chiriță Marin, centrul înaintaș 
și realizatorul nr. 1 al echipei. E lăcă
tuș și lucrează la autodentarele din 
curtea întreprinderii. Acum e realiza
torul nr. 1 din atelierul de lăcătușe- 
rie și de aceea numele comunistului 
Marin Chiriță l-am aflat printre cele 
ale fruntașilor în muncă. E trecut ală
turi de cele ale șlefuitorului Ion Păcu
raru, portarul echipei, electricianului 
Nicolae Sanda (fundaș stingă), ma- 
trițerului Iancu Mircea (inter dreapta), 
ajustorului Streche Ion (extrema stin
gă)... Am aflat astfel că toți jucătorii 
din echipa de fotbal sini muncitori 
harnici care adaugă succesele lor de 
pe terenul de sport unor importante iz- 
bînzi în producție.

Printre ei l-am intîlnit pe maistrul 
turnător Nicolae Crîrigașu. In pauza 
de prim venise să-i întrebe cum se 
simt.

— Minunat, maistre. Și treaba mer
ge din plin! i-a răspuns strungarul 
Ioan Buholțer.

Muncitorul Nicolae Crîngașu este 
instructor voluntar al echipei de fotbal.

1 ianuarie 1960. Ce dimineață fru
moasă! am exclamat, respirînd aerul 
proaspăt ca de primăvară. Admirabil 
timp de patinat, mă gindeam în drum 
spre parcul „23 August". Eram con
vins însă că de data aceasta voi aler
ga mai în voie pe gheață, că nu va 
mai fi aceeași animație care domnește 
în fiecare zi, de dimineața pînă seara 
la patinoarul artificial. Era doar după 
revelion și presupuneam că prietenii 
credincioși ai patinajului vor veni puțin 
mai tîrziu. Dar, la patinoar am găsit 
aceeași 
printre 
dau pe 
oameni

aglomerație ca de obicei. Și 
sutele de prichindei care zbur- 
gheața lucie, am intîlnit și 

in vîrstă: instructorii voluntari

Prima zi" din 1940

Ion Păcuraru, la 19 ani, e un „munte" 
de om și cînd vorbește — „tună". Dar 
în ochii lut adinei afli aiîta blindețe 
și bunătate... E șlefuitor. Tocmai mî- 
nuia cu îndemîruire peria de șlefuit 
peste piesele unei mese de operații. 
Privmdu-l cum se concentrează și exe
cută rapid mișcări sigure recunoști 
lesne în el pe talentatul portar al echi
pei.

L-am intîlnit în ziua de 28 decem
brie, către seară. Tocmai ieșise de ia 
lucru. Am vorbit despre multe.

— Azi, pentru echipa noastră e 
prima zi din... 1960. Fiecare jucător 
și-a realizat sarcinile de plan pe 1959.

Astfel, tinerii sportivi de la l.T.M. 
realizau cu succes una din prevederile 
Plenarei din 3-5 decembrie 1959 a 
C.C. al P.M.R. și anume, acea preve
dere care arată că există toate premi
sele necesare ca în 1960 „să se atin
gă ritmuri mai înalte decît pînă acum".

Apoi Ion Păcuraru mi-a povestit 
că peste două ore se întîlnesc toți ju
cătorii din echipa de fotbal și se duc 
la un spectacol. Au mai vizionat îm
preună multe piese de teatru și filme: 
Soarta unui om (...un film de neui
tat/)... „Oaspeți nepoftiți" (...cu Geor
ge Trestian în „mare formă"), „Favo
ritul 13" (și noi am putea face un film 
bun despre sport /)...

Mi-a vorbit apoi despre munca sa 
ca instructor de pionieri la o școală, 
despre proiectele de viitor, despre a- 
propiata căsătorie...

Intre timp au mai sosit doi jucători 
din echipă. Nu m-am putut abține 
Le-am strîns miinile și le-am urat din 
toată inima:

— La multi ani I Noi victorii in 
anul ce-a venit /

FLORIN ȘERBAN

Irii 
la

șiA

Gogu Săndulescu și Gh. Roncea, 
care am stat de vorbă.

— Vă prezint pe Ionel, are 5 ani. 
este azi — mi-a spus zîmbind ti ' 
Gogu Săndulescu — principului n. 
„concurent". Dar și Natașa, 
lvanca, Șerban, m-au provocat 
trecere.

M-am așezat lingă mantinelă 
început să urmăresc primele,-' 
gheață. Pași mărunți, alunecări- r 
gheață. Elevii iși ascultă cu ateu 
profesorul, străduindu-se să execiiț 
cît mai bine exercițiile. In acest tii 
veneau la inimosul instructor volunl 
și alți copii, mai „avansați": Sabi 
Damian, ileana Petrescu, Radu Ma- 
nescu, Anca Bădălicescu. Fiecare ai
de spus cite ceva. „Maestre, pot 
valsez?". „Am sărit și a me 
maestre". Instructorul Gogu Sănd. 
lescu le răspunde tuturor: „Mai tîrz 
Pînă atunci faceți ce am spus".

Mi-am îndreptat apoi privirile că 
tov. Gh. Roncea, care nu mai pndia 
dînd sfaturi. Lucra cu „avansații" 
care îi pregătea pentru primele cc 
cursuri oficiale care vor avea loc 
cursul acestei luni.

Nici nu știi cînd trece vremea ) 
finind. A sosit pe nesimțite ora 
cînd patinoarul trebuie evacuai pi 
tru a fi curățat de gheața macini ■ 
cu patinele celor peste 200 copii p. 
zenți în prima zi a anului. Cei < 
instructori au mai zăbovit puțin, o< 
pîndu-se de o serie de copii.

— Mai avem timp să mergi 
acasă — se adresă Gh. Roncea to: 
roșului său Gh. Săndulescu.

— Eu în nici un caz nu mai l- 
timp, ca să mă pot întoarce înapoi 
ora 16.

O fetiță din grupul copiilor, care 
strinseseră roată în jurul lor, spA 
cu o voee timidă;

— Dacă vreți, avem 
ceva de mincare. Nici 
plecăm acasă. Stăm aici pînă se di 
chide din nou patinoarul.

Cei doi instructori au privii jet 
cri dragoste. Toți sînt prieteni ai pc 
najului.

'■-i 1.

la noi C 
noi nu n
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Retrospective asupra campionatului categoriei A

ȘTIINȚA CLUJ-ECHIPA ELANULUI
Situația în „Cupa Europei"

Returul campionatului 1958—1959: 
locul XI...

Turul campionatului 1959—1960 : lo
cul VII...

Comparația dintre cele două situații 
din clasamente oglindește cît se poate 
de fidel safltal valoric realizat de a- 
eeastă echipă.

De la bun început, trebuie să re
marcăm că locul VII ocupat în clasa
mentul turului de către Știința, consti
tuie o surpriză plăcută pentru amato
rii sportului cu balonul rotund în ge
neral, și pentru entuziaștii suporteri ai 
echipei, în special.

Meritai jucătorilor clujeni este cu 
atît mai mare, cu cît începutul cam
pionatului i-a „prins" susținînd — 
după un prim joc acasă — nu mai pu
țin de patru meciuri consecutive în 
deplasare. Și totuși, după primele 5 
etape, .formația clujeană reușise să a- 
cumuleze 6 puncte.

Cum a realizat Știința Cluj saltul 
de la penultimul loc ocupat în cam
pionatul trecut, la mijlocul clasamen
tului, — printre formațiile noastre 
fruntașe — în acest campionat ?...

Cu un lot de jucători mult întinerit, 
omogen în ceea ce privește vîrsta (în 
medie 22 ani), dar neomogen ca va
loare tehnică individuală, echipa a 
practicat totuși — într-o serie de me
ciuri — un joc pe cît de simplu și de 
spectaculos, pe atît de eficace. Vă a- 
mintiți, desigur, de cursele impetuoase

un joc deschis, cu acțiuni variate. For
mația a folosit ca principiu „apăra
rea cea mai bună este atacul" și nu 
a căutat, indiferent de valoarea adver
sarului, să recurgă la tactici defen
sive.

Știința Cluj este apreciată ca o e- 
chipă de elan. Principala annă a stu
denților a constituit-o factorul moral 
și de voință. Dar dacă acest factor a 
fost determinant în obținerea unor re
zultate meritorii, la un moment dat 
slăbirea moralului a determinat și 
insuccesele.

Vorbind despre insuccese, trebuie 
să scoatem în evidență faptul că Știin
ța Cluj s-a arătat a fi una dintre for
mațiile noastre cele mai inconstante. 
Astfel, după partide de bună calitate, 
cș acelea în compania formațiilor Ra
pid București (victorie în deplasare) 
și Minerul Lupani (meci egal în de
plasare) clujenii au jucat mai slab și 
au pierdut în mod surprinzător pe te
ren propriu ctt Progresul București și 
au terminat la egalitate cu Dinamo 
Bacău (1-1) și Petrolul Ploești (2-2). 
Din nou un meci bun în compania tex-

spirit de îngîmfare, care a determinat 
scăderea puterii de luptă a echipei..." 
Este evident că o echipă, cu mijloace 
modeste în ceea ce privește pregăti
rea tehnică generală a jucătorilor, a- 
tunci cînd este deficitaiîă și din punct 
de vedere fizic, este obligată să gă
sească soluții compensatorii, în cazul 
în speță printr-o combativitate deosebită. 
Iadă de ce, pe viitor, formația clujea
nă, pe lîngă o îmbunătățire continuă 
a nivelului tehnic al jucătorilor, tre
buie să pună un accent deosebit pe 
pregătirea fizică și, desigur, să men
țină un climat sănătos în ceea ce pri
vește unitatea morală a cotnponenților 
ei.'

Mijloacele educative eficiente pe 
care conducerea secției le folosește în 
activitatea de zi cu zi reprezintă o ga
ranție că echipa poate păși din toate 
punctele de vedere pe drumul cel bun. 
Este deajuns să arătăm că în atenția 
conducerii secției de fotbal stă per 
manent o legătură strînsă cu jucătorii, 
avînd drept scop cunoașterea condiții
lor lor de viață, a felului cum se achi
tă de îndatoririle profesionale, de parti-

Goluri marcate: 16 (media: 
1,45)

Golgeteri: Mateianu (4), Mun
teanu (3), Marcu, Nedelcu II, lvan- 
suc, H. Moldovan (2), Petru Emil, •

Locurile ocupate în clasament 
(în ordinea etapelor) : 2, 3, 5, 6-7, 
6, 5, 6, 6, 7, 9, 7.

Efectiv folosit: Georgescu, H. 
Moldovan (11), Nedelcu II, Nedel
cu I, Costin, Petru Emil (10) 
Munteanu, Kromely (9), Mateianu, 
Ivansuc (8), Marcu (7), Moguț (6), 
Nicoară, Mureșan (5), Suciu, Con
stantin (t).

<

H

8-imile 4-imile

U.R.S.S. 3-1 '( U.R.S.S. (4-1)

UNGARIA o-i , 29.V.-Moscova

POLONIA 2-4 ]. SPANIA (7—2)
SPANIA 3-0 J 9.VI.-Madrid

R. D. GERMANA 0-2 1 PORTUGALIA (5-2)
PORTUGALIA 3-2 J 8..V.-Lisabona

IUGOSLAVIA 2-0 )l IUGOSLAVIA (3-1)
BULGARIA 1-1 J 22. V.-Belgrad

ROMI NIA 3-0 I ROMINIA (3-2)
TURCIA 2-0 [ 22.V.-București

CEHOSLOVACIA 5-1 j CEHOSLOVACIA
1 (7-3)DANEMARCA 2-2 [ 29.V.-Praga

FRANȚA 7-1 1 FRANȚA (8—2)
GRECIA 1-1 1 13.XH-Paris

NORVEGIA 0-1 ]1 AUSTRIA (6—2)
AUSTRIA 5-2 j 27.111-Vîena

In preliminarii: Irlanda-Cehoslova- datele : 3-

i

■

£■

10
cia 2-0 și Cehoslovacia—Irlanda 4-0. In 
paranteze am indicat golaverajul ge
neral cu care s-au calificat țările res
pective. Datele specificate sînt cele Ia 
care vor avea loc sferturile de finală.

Echipele învingătoare în sferturile de 
finală se vor califica pentru turneul fi
nal. Acesta se va desfășura într-un sin
gur oraș, din țara semifinalistă care 
se va oferi să-l organizeze în perioada 
iunie-iulie (datele vor fi stabilite de 
țara organizatoare). Sînt în discuție

Turneul final

1
« « I V M 1 Bl

■

■ « i r..<

v

■

t ■

i « i i «

a i ■ 4 £ 0

I
(ulti

mele au fost propuse de federațiile din 
U.R.S.S., R. Cehoslovacă și R. P. 
Romînă).

In ce privește organizarea turneului 
final, deocamdată o singură federație 
s-a oferit: aceea din Spania. Forurile 
de specialitate din Iugoslavia, Portu
galia și R .Cehoslovacă au anunțat la 
U.E.F.A. că nu pot organiza. Celelalte 
federații din țările calificate în sfertu
rile de finală așteaptă eventuala lor 
calificare pentru a se pronunța.

iulie sau 10-15 iulie

NOTE Șl COMENTARII
două extreme, Horatiu Mol- 
în special lvansuc, de subti-

ale celor 
dovan și 
litatea acțiunilor întreprinse de Mate- 
ianu, de jocul creator al interului Mun
teanu. In apărare, echipa s-a bazat pe 
jocull sobru practicat de Georgescu, 
Petru Emil si Mnreșan. De altfel, va
loarea fotbaliștilor clujeni o ilustrează 
din plin și faptul că nu mai puțin de 
7 din component» echipei au fost se
lecționați în diferite loturi republt 
cane

Știința Cluj a fost una dintre echi- 
,-ele care, respectînd indicațiile fede- 

' rației de specialitate, și-a îndreptat a- 
tenția către un joc cît mai simplu, pe 
extreme, bazat pe calitățile atletice ale 
componenților ei, în cadrul cunoscutu
lui sistem WM. Antrenorul echipei, A. 
Șepci și consilierul tehnic, dr. M. Luca, 
au meritul de a fi orientat echipa spre

Fotbaliștii
din nou pe teren...

(Urmare din pag. 1)

Firește, cu caracter de pregătire și 
apoi de verificare.

★
Dinamoviștii bucureșteni fac primul 

lor antrenament marți, adică azi, la 
ora 14.30 la „Dinamo". Prilej pentru 
susținătorii dinamoviștilor să facă un 
drum pînă Ia Parcul sportiv Di
namo...

in ultima etapă a turului, studenții din Cluj au realizat o performanță exce
lentă : au învins cu 2—1 pe C.C.A. Iată formația folosită în acest meci — 
de la stînga la dreapta, sus: Petru Emil, Rromely, Georgescu, Costin, Ne

delcu I > jos: Moguț, Ivansuc, Munteanu, Suciu, Mateianu, Moldovan.

tiliștilor din Arad — în deplasare, — 
pentru ca apoi să piardă la un scor 
astronomic, — cu 7-1 în fața Steagu
lui roșu 1 ? In sfîrșit, în ultima etapă 
a turului, — cu C.C.A. — a realizat 
un joc bun și o victorie de prestigiu.

Ceva mai mult, această inconstanță 
s-a manifestat chiar în cursul acehi-' 
iași joc. După o repriză bună, a ur
mat alta slabă (cu Petrolul) și in
vers (cu Rapid București). Explicația ? 
In primul rînd, echipa a manifestat 
aproape continuu o Insuficientă condi
ție fizică, la care s-a adăugat faptul 
că, jucătorii nu au reușit să-și dozeze 
în mod corespunzător eforturile, avînd 
— după cum era și normal — perioade 
de cădere. Acest fapt a fost sezisat la 
timp de către antrenori, care au luat 
măsuri pentru îmbunătățirea pregătirii 
fizice, iar pentru moment să contraca
reze această deficiență prin întărirea 
factorului moral-volitiv. Ceea ce nu 
s-a realizat însă decît în parte.

La scăderea potențialului moral-vo
litiv al echipei nu există nici un fel 
de circumstanță, așa cum ne mărturi
sea dr. Tăranu, unul dintre condu
cătorii echipei : „pe parcursul campio
natului o serie de jucători au dovedit un

ciparea lor la diferite forme de învăță- 
mînt politic, și pentru a-i îndruma 
să-și folosească cît mai util timpul lor 
liber. Această preocupare a conducerii 
secției de fotbal s-a dovedit eficientă: 
jucătorii sînt deseori prezenți la nume
roasele manifestațiuni culturale orga
nizate în acest important centru uni
versitar, majoritatea lor au o bună si
tuație școlară, . fiind între ei chiar și 
evidențiați în învățătură (Suciu, Ma
teianu, H. Moldovan), iar alții care 
au părăsit băncile facultății, cum este 
cazul doctorului Georgescu, sînt apre- 
ciați pentru conștiinciozitatea lor în 
munca profesională.

Concluzia se desprinde de la sine : 
conducerea secției de fotbal și antre
norii vor trebui să acorde și pe viitor 
o atenție sporită împletirii muncii edu
cative cu cea de instruire. Un eve
niment deosebit în viața echipei — re
centa sărbătorire a aniversării celor 
40 de ani de existență — să constituie 
un puternic imbold pentru o activitate 
tot mai rodnică, pentru realizarea aces
tui important deziderat.

AI. INOVAN 
T. STAMA

Viitorii noștri adversari 
tesc pentru Turneul

pregă-se
U.E.F.A.

de JunioriLa Turneul Internațional ... _____
U.E.F.A. — ediția 1960, reprezentativa 
noastră va juca — după cum se știe 
— într-o grupă cu Belgia, Franța și 
Spania.

Viitorii noștri adversari au început 
pregătirile în vederea turneului care se 
va desfășura între 16 și 24 aprilie în 
Austria. Astfel, echipa Franței a și 
susținut un meci internațional în luna 
decembrie, la Paris, cu Austria, de 
care a dispus cu 3—2. In continuare, 
juniorii francezi vor susține o a doua 
partidă la 28 februarie la Bruxelles, cu 
echipa Belgiei. Meciul va îi precedat 
de un cantonament.

Echipa franceză care a jucat cu 
Austria (și care, după opinia presei de 
specialitate, urmează să fie menținută 
și în sezonul viitor), a dat satisfacție. 
Apărarea dispune de cîteva elemente 
energice, tare acceptă lupta corp la 
corp: stoperul Laffitte, fundașul stînga 
Duflez și mijlocașii Leroulley și Gar
nier. Acesta din urmă este cel mai 
bun. înaintarea cuprinde jucători iuți, 
cu calități reale: interul dreapta Gress

este un coordonator inteligent, interul 
stînga Szczepaniak un dribler fin, 
extrema stingă Neau foarte pătrunză
tor, iar centrul Saoumah un jucător cu 

9 sec. 2/10 
și 42 m la

calități atletice remarcabile: 
pe 80 m, 6,10 la lungime 
suliță...

Cei mai buni fotbaliști ai anului

Săptămînalul parizian „France-Foot-’ 
ball" a publicat la finele anului 1959, 

clasament al celor mai 
ai anului, clasament al-'

ebișnuitul său 
buni fotbaliști

anchete întreprinse

★

In prezent, jucătorii echipei Dinamo 
Bacău se află în concedii. Ei sînt 
așteptați să sosească zilele acestea. 
Termen : 9 ianuarie, deoarece a doua 
zi, duminică, 
trenament.

este fixat primul an-

★
sînt și mulți jucători aiIn concedii sînt și mulți jucători ai 

Rapidului. Aceștia însă, sînt aștep
tați să sosească în cursul zilei de 
astăzi. In funcție de venirea lor este 
și data primului antrenament, inițial 
fixat pentru mîine, miercuri, pe sta
dionul din Ciulești.

★
In sfîrșit, o știre de lâ Timi

șoara ; Silviu Bindea antrenorul 
Științei — liderul seriei a doua din 
categoria B, a anunțat prima șe
dință de pregătire pentru azi. Ti
mișorenii se vor 
ber sau in sală, 
rea tinwului-

pregăti inv aer li- 
în raport cu sta-

Pentru a înmulți șansele de cîștig 
ale participanților la Pronosport și a 
mări numărul celor care sînt premiați, 
I.S. Loto-Pronosport atribuie din fond 
special, pentru participant» care con
curează la patru concursuri din luna 
ianuarie 1960, premii suplimentare în 
valoare de 200.000 lei.

(150.000 lei în bani și un autoturism 
„Moskvici").

Modul de atribuire a premiilor su
plimentare este următorul:

Toți cei care joacă la concursurile 
nr. 2, 3, 4 și 5 din luna ianuarie par
ticipă și la tragerea suplimentară pen
tru acordarea premiilor în bani și 
autoturismului Aloskvici. Tragerea su
plimentară va avea loc după închide
rea concursului nr. 5 (31 ianuarie
1960) și se va efectua în două faze:

— In prima fază se vor introduce 
în o urnă 4 bile, cîte una pentru fie
care din cele 4 concursuri (2, 3. 4, 5) 
și se va extrage o bilă. Să presupunem 
că iese bila cu nr. 4.

— In a doua fază se 
într-o altă urnă 3 bile, însemnate cu 
1, X, 2 și se va extrage 
o bilă pentru fiecare din cele 12 me
ciuri ale concursului respectiv. Să pre
supunem că ies din urnă următoarele 
12 pronosticuri: 1, X, 2. 1, 1, X. 1, 2, 
XX I. 2

vor introduce

din urnă cîte

onosport
Ce însemnează aceste extrageri? în

semnează că la premiile suplimentare 
participă toate variantele depuse la 
concursul al cărui număr a ieșit din 
urnă (în exemplul nostru concursul 
nr. 4). fie că au fost sau nu cîștigă 
toare la acest concurs de etapă. Aces
te variante sînt cîștigătoare după cura 
urmează:

Cat. I: 12 rezultate din cele 
nosticuri trase din urnă.

Cat. Il-a: 11 rezultate din 
pronosticuri trase din urnă.

Cat. III-a: 10 rezultate din 
pronosticuri trase din urnă.

Atribuirea premiilor se face prin trie
re și omologare. Participant» care au 
12 rezultate exacte sînt obligați, con
form regulamentului, să anunțe acest 
lucru telegrafic.

In cazul cînd 
ră variantă cu 
cesteia i se 
„Moskvici".

Restul din suma 
repartizează: 42,5% 
57,5°/o la cat. III-a.

Amănunte asunra

12 pre-

cele 12

cele 12

s-a omologat o singu- 
12 rezultate exacte, a- 
atribuie autoturismul

de 200.000 lei se 
la cat. Il-a și

modului de atri-

buire a premiilor suplimentare găsiți 
în Programul Loto-Pronosport nr. 299.

Rețineți 1 Jucînd la toate cele 4 con
cursuri cu un număr mai mare de va
riante la 
sele atît 
premiile

fiecare concurs vă măriți san
ia premiile obișnuite cît și la 
de la tragerea suplimentară.

★
lei a fost valoarea premiului 
concursul Pronoexpres nr. 52. 

Acest premiu a fost obținut 
cipantul Dumitrescu St. din

Concursul Pronoexpres nr, 1 se în
chide astă seară. Tragerea 
a acestui concurs va avea loc mîine 
la ora 19 la Cîmpina, cu prilejul con
cursului „Cine știe... răspunde" orga
nizat de asociația sportivă Poiana Cîm
pina și Loto-Pronosport.

Tragerea din urnă a premiilor pentru 
„0“ rezultate de la concursul nr. 52 
va avea loc mîine la ora 17 
Centrală din Calea Victoriei

★
In urma trierii buletinelor 

concursul Pronosport nr. 1 au fost sta
bilite următoarele rezultate provizorii:

4,40 variante cu 11 rezultate
55 variante cu 10 rezultate
627 variante cu 9 rezultate.

78.670
II de la

de parti- 
Ploești.

din urnă

la agenția
9.

depuse la

Rubrică redactată de 1, S. Loto-
Pronosnort

cătuit în baza unei 
printre ziariști sportivi din 20 de țări 
europene. Cele mai multe „voturi" 
le-au întrunit următorii cinci jucători :

1 — • — ................ -
nia)

2.
3. i
4. 

nia)
5.

20 p.
Clasamentul cuprinde 26 de jucători 

printre care: Tichy (18 p), Grosics
(13), Bundzsak (13), Albert (2) și 
Gorâcs (1) din R. P. Ungară. Iașin 
(7) și Voinov (5) din U.R.S.S.. Kolev 
(13) și Naidenov (3) din R.P. Bulga
ria, Bubernik (3) din R. Cehoslovacă, 
Rahn (II), Szymaniak, (8) Seeler (2) 
din R.F.G

Trei remarci pe marginea acestui 
clasament: 1) primii cinci sînt toți 
înaintași și dintre ei patru centri, iar 
unul inter stînga (Suarez); 2) fotba
liștii maghiari revin pe prim plan, re- 
m’arcîndu-se cei din tînăra generație 
(Albert, Gorocs); 3) numeroși sînt ju
cătorii din țările socialiste în primele 
20 de locuri.

Interesant mai este de subliniat că 
din cei 26 de jucători clasați, numai 
trei au fost prezenți și în clasamentele 
precedente, alcătuite din 1956 în baza 
consultărilor făcute de revista france-' 
ză mai sus menționată: Pi Stefano; 
Kopa și Iașin. Atunci, primit clasați au 
fost, pe rînd, Matthews (.1956), Di 
Ștefano (1957) și Kop’ (1958).

Di Stefano (Real Madrid—Spa-i 
80 p.
Kopa (St. Reims — Franța) 42 p. 
Charles (Juventus — Italia) 24 p, 
Suarez (F.C. Barcelona — Spa- 
22 p.
Simonsson (Oergryte —- Suedia)



D i s c ti ț i i

Cauzele rămînerii în urmă 
a gimnasticii noastre masculine 

In ziarul „Sportul popular" a 
rut, nu de mult, un material care 
problema rămînerii în urmă a „ 
nasticii masculine în țara noastră și 
în care se solicita contribuția antreno
rilor la rezolvarea acestei importante 
probleme. Ga antrenor al echipei mas
culine de gimnastică a asociației 
•„Spar tac" București, mă simt obligat 
să iau cuvintul în coloanele ziarului, 
în dorința de a Scoate la iveală și alte 
cauze (pe lîngă cele arătate în mate
rialul amintit) cărora, după părerea 
mea, se datorește slaba dezvoltare a 
gimnasticii masculine.

In primul rînd trebuie să arăt că 
în prezent.se, manifestă, o insuficientă 
preocupare pentru recrutarea cadrelor 
tinere și chiar a copiilor. In secția a- 
sociație'î „Spartac" unde lucrez, vîrsta 
medie a gimnaștilor este de 16—17 
ani și cei tnai mulți sînt încă Ia începutul 
pregătirii lor de sportivi. Consider că 
va trebui să începem recrutarea unor 
gimnaști noi, a căror vîrsta medie să 
nu depășească 12—13 ani. Pe aceștia 
îi vom putea instrui în așa fel îneît 
să-și însușească un bagaj mare de cu
noștințe și — mai ales — să-și dez
volte curajul atît de necesar gimnas
ticii, fiind știut faptul că formarea de
prinderilor este mai ușoară la o vîrstă 
fragedă.

O altă cauză a rămînerii în urmă 
a gimnasticii masculine este aceea că 
antrenorii, în general, nu se ocupă în 
procesul de instruire de predarea ele
mentelor liber alese, pe lîngă exerci
țiile impuse. Din această cauză, un 
gimnast ajuns la o categorie superi
oară nu dispune de pregătirea nece
sară pentru alcătuirea exercițiilor li
ber alese. Un exemplu concludent 
există chiar în secția noastră. Cînd 
gimnastul Nicolae Mîrza a ajuns să 
lucreze la categoria I, mi-am dat sea
ma că el stăpînește foarte puține efe-

apă- 
trata 
gim-

mente pentru a alcătui și exercițiile 
liber alese. In astfel de cazuri e clar 
că recuperarea rămînerii în urmă la 
vîrsta de 22 de ani, cît are gimnastul 
Mîrza, este foarte grea și dacă totuși 
el a obținut unele rezultate bune, aces
ta se datorește numai voinței și dîr- 
zeniei de care a dat dovadă.

Pentru secția noastră, aceste con
cluzii au fost deosebit de prețioase. 
Am și luat măsuri pentru formarea 
unui iot de gimnaști mai tineri, iar 
în ceea ce privește procesul de instru
ire, în planul de muncă al secției am 
prevăzut însușirea mai multor elemen
te, în afara celor incluse în exercițiile 
impuse.

De mai multă vreme mă preocupă 
problema realizării unor performanțe 
ridicate într-un timp cît mai scurt po
sibil. Mi-am pus întrebarea: cum să 
realizez acest lucru ? Cum să încep 
inițierea membrilor noi ai secției ? 
Să încep prin formarea unui mare nu
măr de mișcări, pe care apoi să le 
corectez din punct de vedere tehnic, 
sau să impun de la început executarea 
corectă a celor mai simple mișcări, 
știind că în acest caz progresul va fi 
atins mai greu ? Pînă la urmă am a- 
juns la concluzia că numai îmbinarea 
celor două forme, pe baza cunoașterii 
particularităților individuale duce Ia 
un rezultat bun.

Pe lingă aspectele mai sus amintite, 
mai este o problemă foarte importantă, 
de bază : aceea de a sădi în rîndurile 
sportivilor dragostea față de colectivul 
în mijlocul căruia lucrează, de a dez
volta atașamentul față de secția, de 
asociația sau clubul lor, de a forma 
gimnaști de tip nou, cu o sănătoasă 
educație cetățenească. Este o condiție 
primordială, de care depinde în cea 
mai mare parte succesul.

I. KAUFMAN 
antrenor

i

La sfîrșitul sezonului 1959

Cei Maai buni 1OS4

10. G.

rM 100 m

1.

' IO®

Cu ajutorul acestei fotografii, Ingrid Wăchter, multipla noastră recordmană, 
ișl va reaminti întotdeauna cu plăcere de memorabila cursă (400 m. liber... 
19 septembrie... intilnirea de tineret R.P.R. 
nici cronometrele n-au reușit s-o despartă 

în care Ingrid Wâchter a realizat

Vorbind despre cei mai buni 10 
înotători și înotătoare ai procedeului 
tehnic craul, nu putem să nu subli
niem încă o dată frumoasele perfor
manțe 
nului 
Ingrid Wachter (15 ani), care a co
rectat simțitor toate recordurile fe
minine aparținînd acestui procedeu. 
Fiind mai aproape de norma olimpică 
(5:10,0) și deci mai valoros, recordul 
probei 400 m liber (5:14,2) a fost 
cel mai comentat.

Bine apreciată este și performanța 
(1:07,8) cu care I. Wâchter a ame
liorat și recordul probei 100 m craul.

In probele masculine este de subli
niat progresul înregistrat de tînărul 
Cornel Mocanu (18 ani), în special 
în proba de 1500 m. Actuala perfor
manță (19:13,0) mai poate fi însă 
mult îmbunătățită. Cît privește pe

realizate, de-a lungul sezo- 
1959, de tînăra înotătoare

O CONSFĂTUIRI DEOSEBIT DE UTILĂ
De curînd a avut loc în Capitală 

consfătuirea anuală a arbitrilor de bas
chet, la care au luat parte reprezen
tanți ai celor mai importante centre din 
țară. Ordinea de zi a cuprins urmă
toarele :

— Informare despre arbitrajele pres
tate la campionatul mondial feminin 
disputat la Moscova

— Referatul „Despre concepția mo
dernă în jocul de baschet și aportul 
arbitrilor în promovarea ei“

— Darea de seamă a colegiului cen
tral de arbitri.

— Referatul „Colaborarea dintre ar
bitri, antrenori și jucători, condiție 
a progresului baschetului din țara 
noastră"

— Din metodica arbitrajului
— Propuneri privind modificarea foii 

de arbitraj
— Lecție practică de arbitraj
— Concluzii și propuneri.
Dintre referatele prezentate deosebit 

de importante au fost lucrările prof. Si
gismund Ferencz, în legătură cu rolul 
arbitrilor în jocul modern de baschet, 
și prof. Lucian Vasilescu, al cărui re
ferat a contribuit în mare măsură la 
elucidarea unor probleme în legătură 
cu sancționarea greșelilor personale.

Lecția practică a arătat arbitrilor 
greșelile de execuție frecvente și san
cționarea lor, precum și greșelile să- 
vîrșite la „smulgeri", „capace" și în 
marcajul pivotului. Exemplificările, în
soțite de comentarii la microfon, au dus 
la clarificarea în mare măsură a mul
tor probleme de arbitraj, dintre care 
amintim de sancționarea pașilor și a 
greșelilor personale.

Ținînd seamă de referatele prezen
tate și de discuțiile purtate, precum și 
de preocupările antrenorilor și jucăto
rilor pentru promovarea și aplicarea 
baschetului modern, colegiul central de 
arbitri consideră că arbitrii au o serie 
de importante lipsuri, dintre care cele 
mai însemnate sînt:

— pregătirea fizică nesatisfăcătoare, 
care poate fi îmbunătățită prin ședințe 
săptămînale de pregătire

—_ insuficienta pregătire teoretică, 
manifestată chiar și la unii dintre cei 
ni.ai__b.uni arbitri. Se recomandă ca ar
bitrii să păstreze un permanent con
tact cu antrenorii pentru a fi la curent 
cu noutățile în tehnica și tactica bas
chetului.

— pregătire practică necorespunză-

toare. Pentru îmbunătățirea ei, arbitrii 
au la îndemînă numeroase mijloace 
dintre care amintim : arbitrarea jocu
rilor amicale, lecțiile practice cu temă 
fixă ș.a. în general, se recomandă ca 
arbitrii să fie cît mai mult în mijlocul 
antrenorilor și jucătorilor pentru a rea
liza o apropiere cît mai rodnică.

Pe linia colegiilor de arbitri se im
pun, de asemenea, o serie de măsuri 
menite să aducă o însemnată contribu
ție la îmbunătățirea calitativă a arbitra
jelor. Astfel, se consideră utilă înfiin
țarea _ și desfășurarea unor cursuri de 
arbitri, întocmirea unui plan de mă-

suri menit să contribuie la educarea 
jucătorilor și spectatorilor, realizarea 
unui schimb de experiență între cole
giile fruntașe.

în general, consfătuirea pe țară a 
arbitrilor de baschet a ajutat -la îmbo
gățirea cunoștințelor participanților, a 
arătat sarcinile colegiilor, aducînd ast
fel o contribuție substanțială la ridica
rea calitativă a baschetului din țara 
noastră.

ALEXANDRU DANlLA 
președintele colegiului central 

de arbitri

mult

— R.D.G...), la capătul căreia 
de Gisella Weiss. A fost cursa 
comentatul record (5:142)

Voicu, „conducător de pluton"Emil
în probele de 100 și 400 m, acesta 
a progresat mai puțin decît era de 
așteptat, ținînd cont de realele lui 
calități.

100 m
1. Em.
2. G.
3. C.
4. N.
5. St.
6. C.
7. D.

MASCULIN
(record : 59,0 G. Blajec, 1958)
Voicu (Cet. Bucur) 59,3 (59,4) 

(C.C.A.) 59,5 (59,0)
1:00,1 (1:00,4)

Blajec
Ciorbă (C.C.A.) . .
Rujinski (C.S. Oradea) 1:00,5 (59,8)

Ioneseu (C.C.A.)
Mocanu (Rapid)
Caminschi (Știința

Grințescu (C.C.A.)
Cociuban (Dinamo)
Cullneac (Dinamo)
Chirvăsuță (Știința

Media primelor

Media

400 m
1. Em.

2. St.
C. 
G.
N.

3.
4.
5.

6.
7.
3.
9.

10.

primelor

erawiisti
9

Media primelor 5 performanțe :
1959 1958

4:50,62 - 4:52,2
Media primelor 10 performanțe :

1959 1958
4:55,05 - 5:00,4 

1500 m (record : 19:09,4 St. Ioneseu, 1958) 
19:13,0 (20,07,3) 
19:19,1 (19:09,4)

î. c.
2. St.
3. l. :
4. Gh.

Mocanu (Rapid)
Ioneseu (C.C.A.)

Daroczi (Știința Cluj) 19:50,2 ( — j 
, Cociuban (Dinamo) 20:18,8 ( — ) 

5. Em. Voicu (Cet. Bucur) 20:27,2 (20:37,4)
Culineac (Dinamo) 20:56,3 ( — ) 
Ștefănescu (Știința Buc.) 21:03,0 

(20:43,2)
Mihai (Cetatea Bucur) 21:05,7 ( — ) 
Nagy (Voința Tg. Mureș) 21:18,2 

(22:12,9)
Ligner (Olimpia Reșița) 21:29,7 

*• ( - ) 
Media

Reșița)

primelor 5 performante :
1959 1956

19:49,6 - 20:03jF“ 
primelor 10 performante :

1959 1958
20:30,1 - 20:47,53 

FEMININ
(record : 1:07,8 Ingrid Wachter, 

1959)
Ingrid Wachter (Știința

Ingrid Rothe (Știința Buc.)
(1:08,2) 

Margareta Wittgenstein (Cet. Bucur) 
1:12,0 ---------

4. Henriette Tincoca (C.C.A.)

Vasilica Iurciuc (Dinamo)

Maria Both (C.S. Tg.

Maria Dan (Rapid)
8. Ana “ ’ ’
9. Elena

10. Heidi

Media

Media

Buc.) 1:07,3 
(1:15,5) 

1:11,4 
£1:08,2) 

(1710,3) 
1:12,5 

(1:13,2) 
1:12,6 

(1:12,1) 
Mureș) 1:13,3 

(1:13,4) 
1:13,6 (1:12,7) 
1:14,8 (1:17,4) 
1:15,4 (1:18,4) 

(C.S.M. Lugoj)
1:16,0 (1:12,3) 

performanțe : 
1959 1958

1:11,26 - 1:11,12 
performanțe : 

1959 1958
1:12.94 - 1:12,99**  

5:14,2 Ingrid Wăchter 
1959)

1. Ingrid Wăchter (Știința

2. Vasilica

3. Margareta Wittgenstein

4. Sanda Iordan (Dinamo)
5. Ana Grigoraș (Rapid) 
" Maria Dan (Rapid)

Elena Ghinea (Rapid) .
Eva Nagy (CI. Sp. Sc. Harghita Tg. M)

C:12,r
Nicoleta Ștefănescu (Rapid)

.. Cristina Bauer

Media primelor

2.

3.

5.

6.

7.

Media

Grigoraș (Rapid) 
Ghinea (Rapid) 
Rotsching

5primelor

primelor 10

1:00,9 
1:01,6 
Buc.)

1:01,9 
1:02,0 
1:02,1 

Buc.)
C-Z,Z', 

performanțe î 
IQfjQ —
1:00,6 - 59,86

10 performante : 
1959 . 1958
1:00,97 - 1:00,91

Em. Voicu, 1959)
4:47,6 

(4:50,8) 
(4:49,3) 
(5:02,8) 
( “ ) 

4:53,8 
(4:48,9) 
(4:52,9) 
( - ) 
(5:23,8) 
(5:10,2) 

5:04,3 
(5:15,2)

5

(1:02,3)
(1:03,6) 

1:01,8
(1:00,7)
(1:03,8)
(1:02,4)
(1:04,5) 

1:02,1
(1:00,9)

400 m (record ?

Buc) 5:14,2
(5:48,3) 

5:45,3 
(5:47,4)

1958

(record : 4:47,6
Voicu (Cetatea Bucur)

Ioneseu (C.C.A.) 4:47
Mocanu (Rapid) 4:50 
Blajec (C.C.A.) 4:53
Rujinski (C.S. Oradea)

Gh. Cociuban (Dinamo) 4:56 
St. " — . . —
C.
L. Daroczi (Știința Cluj) 5: 
St. Mihai (Cetatea Bucur)

Kroner (Dinamo)
Ciorbă (C.C.A.)

Iurciuc (Dinamo)

(Cet. Bucur)
5:45,5--------
5:55,6
5:57,1
6:04,6
6:09,0

(5:37,9) 
(6:05,2) 
(6:06,2) 
(5:55,8) 
(6:49,9) 

:’)
- )

6:12,7 
(6:13,6) 

(Voința Timisoara) 
6:14,9 ( - )

5 performante • 
1959 ’ 1953

5:43,54 - 5:46,08 
10 performante :

1959 ' 1958
5:56,89 - 5:57,51 

. In paranteze am trecut timpul rea
lizat de fiecare înotător în anul 1958.

NICOLAESCU

6.
7.
8.

9.

10.

Media primelor

6:10,0 (

Activitatea in țară'
BUZĂU. In ultimele două etape ale 

campionatului republican de handbal 
în 7 — faza regiunii Ploești — s-au 
înregistrat următoarele rezultate : Vic
toria Buzău—Petrolul Ploești 14—13

Buzău—Prahova Plo-

La 16 ianuarie, primai svi-et de gong pe anul I960

începe turneul boxerilor de categorie semimijlocie și mijlocie mică
După o scurtă dar binemeritată va

canță, amatorii de box din Capitală se 
vor întîlni din nou în jurul ringului. 
Intr-adevăr, la mijlocul acestei , luni 
(mai precis de la 16 ianuarie) se va 
desfășura în sala Floreasca mult aș-

Boxerul Constantin Stănescu (dreapta) a tăcut progrese simțitoare în 
ultimul an. II vom vedea în curînd pe ringul de la Floreasca, în cadrul 

turneului rezervat boxerilor de categorie semimijlocie și mijlocie mică. .

teptatul turneu al boxerilor de categorie mănuși, cît și, firește, de boxeri. Asa se 
semimijlocie și mijlocie mică. Acest *-  ■ ” • - • •
important turneu, care are ca scop să 
depisteze pe cei mai valoroși boxeri la 
aceste categorii, este așteptat cu interes 
legitim atît de amatorii sportului cu
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face că aproape zilnic primim vești 
care anunță că „semimijlociii" și 
„mijlociii mici" din toată țara se pregă
tesc cu multă seriozitate pentru ca la 
turneul de la București să se prezinte 
în condiții optime.

Cele 4 gale (prima Ia 16, iar a doua la 
19 ianuarie, urinînd ca celelalte două 
să fie definitivate în cursul acestei săp- 
tămîni) vor întruni în sala Floreasca 
tot ce are boxul nostru mai valoros la 
categoriile semimijlocie și mijlocie 
mică, excepție fâcînd firește, pugiliștii 
selecționați în lotul olimpic. Vor fi pre- 
zenți boxeri din aproape toate centrele 
țării unde boxul se bucură de presti
giu și a căror evoluție în Capitală a 
dat loc, de regulă, la dispute dinamice 
și spectaculoase. Din tabelul de înscrieri 
întocmit de federația de specialitate 
am spicuit cîteva nume de pugiliști 
care vor fi prezenți la turneul de la 
București: Iosif Demeter, Maximilian 
Biedl, Ion Marea, Marin Ion, 
ilenii, Constantin Bîiă, Stroe 
Baltă Petruș, Vasile Sășeanu, 
Neagu, Radu Lavric, Florea Oprea, 
Dănilă Enuț, Constantin Stoian, Ion 
Rodicenco, Iosif Dura (SEMIMIJLO- 
CIE), Vasile Bogof, Gheorghe Buzata, 
Ion Pădurarii, Nicolae Stoenescu, Con
stantin Iordache, Gheorghe Deak, Do- 
bre Pavel, Neagu Cosma, Ion Botezau, 
Mocsar Nicolae (MIJLOCIE MICA)..

R. O.

(7—8); C.F.R.
ești 6—0 ; Petrolul Teleajen—Poiana 
Cîmpina 50—13 ( 27—6) ; Rapid Plo
ești—S.S.E. Buzău 24—14 (13—6) ;
Victoria Buzău—C.F.R. Buzău 28—21 
114—13); Petrolul Teleajen—Rapid

’Ploești 34—8 (18—4); S.S.E. Buzău— 
Poiana Cîmpina 18—17 (8—8); Pe
trolul Ploești—Prahova Ploești 41—7 
(23—5). (C. Căpățină — core.sp.)

TIMIȘOARA. La sfîrșitul săptăminii 
trecute au avut loc jocurile etapei a 
V-a a campionatului republican de 
handbal în 7 — faza regiunii Timișoa
ra. Iată rezultatele înregistrate: A4AS- 
CUL1N : C.F.R. Timișoara—Dacia Căr- 
piniș 24—24 (10—11); T impuri Noi 
Giarmata—Victoria Jimbolia 22—16 
(12—11); C.S:M. Reșița—I.C. Arad 
25—12 (10—6); Timpuri Noi Giar- 
mata—Dacia Cărpiniș 24—17 (12—3) 
(restanță); FEMININ: Știința Timi
șoara—Industria Linii Timișoara 14—0 
(7—0 ) ; Constru dorul Timișoara— 
A.S.AL Lugoj 6—0. (Al. Gross — 
coresp. regional).

Ion A- 
Trifan, 
Vasile

Actualităti
© Ultimele două etape ale campiona

tului republican de handbal în 7 — 
faza orașului București — se vor des
fășura joi 7 și duminică 10 ianuarie. 
In cadrul acestor etape sînt programa
te o serie de meciuri decisive pentru 
calificarea în turneele finale ale cam
pionatelor, cum sînt, de pildă, joi: 
Rapid—Cetatea Bucur (f) și Dinamo— 
Rapid (m) și Cetatea Bucur—Știința 
și Dinamo—C.C.A. (duminică).

• Federația Internațională de specia
litate a anunțat că ediția din acest 
an a campionatelor mondiale feminine 
de handbal în 11 va avea loc în Olan
da între 12 și 19 iunie. Ultima echipă 
înscrisă la aceste campionate este re
prezentativa Danemarcei, astfel că s-a 
întrunit numărul regulamentar mintal 
de participanff (6) pentru ca această 
competiție să fie organizată.

prezent.se


Hocheiștii sovietici se pregătesc pentru Squaw Valley Școala marilor campioni

Hocheiștii reprezentativei U.R.S.S.
Igor Dekonskii, Nikolai Snetkov, Evghenii Grișin

la antrenament. De la stingă la dreapta 
și Nikolai Sologubov.

Ce e mai ușor, să ciștigi titlul de 
campion sau să-l păstrezi în întrecerile 
viitoare? Desigur că fiecare sportiv 
va răspunde că e mult mai greu să-l 
păstrezi, mai cu seamă într-o competi
ție pe echipe. Și este lesne de înțeles: 
la fiecare întrecere chiar și adversarul 
cel mai slab caută să obțină un rezul
tat cît mai bun în fața campionului.

Echipa sovietică debutind în 1956 la 
turneul olimpic de hochei s-a înapoiat 

_cu- medaliile de campioni la care rîv- 
'■au atît de mult sportivii Canadei. Și 
tă că, în curîrid, pe patrulaterul de 

gheață de la Squaw Valley, o așteaptă

Din jurnalul de bord
al motonavei „Viteaz“

De trei luni își continuă drumul cu
noscuta motonavă sovietică de cerce
tări științifice „Viteaz", ajunsă acum 
în Oceanul Indian. In condițiile tem
peraturii tropicale (care ajunge pînă 
la plus 40 de grade) și a unei umi
dități care atinge uneori 90 la sută, 
echipajul își continuă studiile asupra 
tainelor mării.

Un loc important în viața marinari
lor și oamenilor de știință de pe „Vi
teaz" îl ocupă sportul. Aici a luat 
ființă cel mai... sudic colectiv sportiv 
al țării, excluzîndu-i bineînțeles pe 
cei care-și desfășoară activitatea în 
stațiile din Antarctica. Gimnastica de 
' ?\ineață a intrat în obișnuința co
lectivului. Activitate rodnică desfă
șoară secțiile de tenis de masă, volei, 
șah, precum și cea de... pescuit.

Activitatea sportivă are loc și pe 
uscat. Nu de mult „Viteaz" a aruncat 
ancora în fața insulei Cristnias, fiind

Campionatul 
unional de fotbal 

ps anul 1960
Federația de fotbal a Uniunii Sovie

tice a stabilit recent numărul echipe
lor- și grupele în care vor juca aces
tea în anul 1960 (pentru categoria A) 
precum și numărul echipelor care vor 
participa la întrecerile din cadrul ca
tegoriei B. După cum s-a mai anun
țat, pentru titlul de campioană a Uni
unii Sovietice vor lupta în acest an 22 
de echipe. Prin tragere la sorți, aces
tea au fost împărțite în două serii, 
după cum urmează: SERIA I: Dinamo 
Moscova, S.K.V.O. Rostov, Dinamo 
Tbilisi, Torpedo Moscova, Zenit Lenin
grad, Moldova Chișinău, Avangard 
Harkov, Pahtaktor Tașkent, Spartak E- 
revan, Daugava Riga și Kalev Tatin; 
SERIA A Il-a: Spartak Moscova, 
Ț.S.K.M.O., Dinamo Kiev, Lokomotiv 
Moscova, Aripile Sooietelor-Kuiblșev, 
Șahtior Stalino, Admiralteeț Lenin
grad, Kairat Alma-Ata, Neftianik Baku, 
Belarus Minsk și Spartak Vilnius. 
Primele 3 clasate în fiecare seric vor 
juca în turneu final.

In categoria B vor juca anul acesta 
142 de echipe. Dintre acestea cele mai, 
multe sînt din R.S.F.S.R, (74), R.S.S.' 
Ucraineană (36), Gruzia și Bieloruși a 
<5>-etc» , 

din nou confruntarea cu cei mai puter
nici hocheiști ai lumii. Bineînțeles că 
sportivii sovietici doresc să reediteze 
succesul. Dar nici adversarii lor n-au 
stat cu miinile încrucișate, ci s-au pre
gătit cu minuțiozitate în vederea ma
rii competiții.

Știm prea bine că numai dorința de 
victorie nu este suficientă pentru suc
ces. Trebuie măiestrie, o tehnică înaltă, 
o tactică bine gîndită. Tocmai de 
aceea hocheiștii Uniunii Sovietice au 
început de mult pregătirile pentru în
trecerile de la Squaw Valley.

primul vas sovietic care acostează 
aici. Membrii echipajului au fost pri
miți cu multă prietenie de localnici, 
susținînd un meci de fotbal cu echipa 
lor. Apoi, „Viteaz" a făcut o scurtă 
escală în Australia. La Friniantle au 
avut loc meciuri de volei și de șah. 
Intîlnirea de șah s-a desfășurat în'tr-o 
imensă sală special închiriată pentru 
aceasta. Jucătorii au fost salutați de 
președintele Asociației de șah din 
Australia de vest. El și-a exprimat spe
ranța că întîlnirile dintre șahiștii so
vietici și cei australieni vor fi dese 
arătând că iubitorii sportului minții 
din Australia ar fi foarte bucuroși ca 
de- pe un alt vapor sovietic ce se va 
opri aici să coboare... Mihail Botvi- 
nik. „Dacă Botvinik ar sta vreo doi 
ani la noi, am putea să scontăm in 
succes la întîlnirile internaționale" — 
a spus el.

S-a jucat după un sistem puțin ne
obișnuit, timpul de gîndire dîndu-se 
nu pentru un număr determinat de 
mutări ci pentru întreaga partidă: o 
oră. Meciul a fost cîștigat de austra
lieni cu 6-4 dar echipa „Viteaz" a ob
ținut în schimb victoria la primele 
patru mese. Turneul fulger desfășurat 
apoi a ffest cîștigat de V. Orlov.

Acum vasul se îndreaptă spre Co
lombo. In clipele de răgaz echipajul 
se pregătește pentru noi competiții 
sportive.

Nadejda Preahina revine în activitatea sportiva
Cea mai extraordinară întâmplare 

sportivă a anului 1959 s-a petrecut 
fără îndoială cu parașutista sovietică 
Nadejda Preahina, campioană mondi
ală absolută, care a căzut de la înăl
țimea de 1750 metri cu parașuta ne- 
deschisă. Nu de mult ea a părăsit spi
talul, declarînd corespondenților de 
presă că după ce se va însănătoși 
complet va reîncepe antrenamentele.

Acest fapt aproape de necrezut a 
avut loc la 3 septembrie deasupra 
aerodromului de la Plovdiv, unde se 
desfășura un mare concurs interna
țional de parașutism. Nadejdei nu i 
s-a deschis parașuta după efectua- 
reo> virajului în căderea liberă. Ea 
a încercat să deschidă parașuta de 
rezervă dar un puternic curent de 
aer a lipit-o de corp și cupola de 
pînză nu s-a desfăcut. Căderea a du
rat vreo 40 de secunde. Aproape de 
pămînt Preahina, care nu și-a pier
dut stăpînirea de sine, a tras puter
nic de sfori, reușind să frîneze pră
bușirea. Ea a căzut alături de aero
drom pe un teren arat. Nadejda Prea
hina a avut fracturate două verte
bre și a suferit o puternică gomoție,

După strălucita evoluție de la Cor
tina d’Ampezzo, echipa U.R.S.S. a su
ferit modificări serioase. Au părăsit a- 
rena sportivă maeștri atît de străluciți 
ai crosei cum au fost Vsevolod Bob
rov, Evghenii Babici, Viktor Suva- 
lov ș.a. Locul lor l-a luat tineretul. De 
trei ori după J. O. am participat la 
campionatele mondiale de hochei, dar 
n-am reușit să cucerim titlul de cam
pioană.

Invățînd din greșeli am schimbat in 
acest an principiul de completare a e- 
chipei reprezentative. Și dacă înainte 
alcătuiam formația pe scheletul unuia 
din cele mai bune cluburi de hochei, 
adăugîndu-i cîțiva jucători, acum toate 
echipele iau parte la formarea repre
zentativei. In cluburi se pregătesc deo- 
bicei nu numai jucători de o ridicată 
valoare individuală, ci linii de joc. Iar 
această pregătire nu se face în canto
namente speciale, ci în focul întreceri
lor aprige ale meciurilor pentru cam
pionatul țării. Tocmai de aceea a fost 
modificat în acest an și sistemul de 
desfășurare al întrecerii celor mai bune 
echipe. Ele au fost împărțite în trei 
subgrupe, primele 6 evoluînd în seria 
de la Moscova. Aici își dispută întîie- 
iatea formațiile T.S.K.M.O., Dinamo, 
Aripile Sovietelor, Lokomotiv, Spartak 
(din Moscova) și Himik (din Voskre- 
sensk).

Au rămas în urmă patru tururi de 
joc în subgrupa de la Moscova. Nici
odată pînă acum n-am văzut în cam
pionatul țării meciuri atît de interesan
te și de disputate. Dacă în anii irecuți 
echipa T.S.K.M.O. își depășea cu mult 
în măiestrie adversarii, aslqzi nu se 
poate vorbi de așa ceva. Și aceasta nu 
din cauza scăderii forței de joc a mi
litarilor ci, dimpotrivă, ca urmare a 
ridicării măiestriei altor colective. An
trenorii au acum la îndemină un mare 
număr de jucători talentați în vederea 
alcătuirii reprezentativei.

La jumătatea lui noiembrie hocheiș
tii sovietici au susținut primele întîl
niri internaționale în compania echipei 
americane Brockton. Oaspeții de peste 
ocean au susținut cinci meciuri la 
Moscova, printre care două cu repre
zentativa Capitalei. Apoi, oaspeții Mos
covei au fost hocheiștii reprezentativei 
suedeze. Jocurile noastre cu suedezii 
au furnizat totdeauna partide palpitan
te, de mare luptă. Nici de data aceas
ta tradiția nu s-a desminții. Cele două 
întîlniri ne-au permis să tragem o 
serie de concluzii importante. Care 
este principala ?

Reprezentativa U.R.S.S. nu a atins 
încă forma maximă. Se mai fac destul 
de multe greșeli în apărare. Nu toate 
liniile de atac știu să străpungă defen
siva adversă și mai ales să tragă la 
poartă din orice poziție. Sînt lipsuri 
serioase. Dar, mai avem în față o lună 
de meciuri pentru campionatul țării, 
iar în ianuarie vor avea loc paralel 
o serie de noi întîlniri internaționale. 
E.xistă timp ca echipa să se prezinte 
la Squaw Valley în cele mai bune con
diții.

Sîntem siguri că măiestria veterani
lor hocheiului, prezenți în reprezenta
tivă, și avîntul tinerilor mînuitori de 
crosă vor permite echipei sovietice să 
arate la J.O. de iarnă un joc frumos 
și interesant.

V. H OM USKOV 
președintele Federației de hochei 

din U.R.SS,

— Săritura de la Plovdiv a fost 
pentru mine a 938-a în carieră, a 
declarat Preahina corespondenților de

NADEJDA PREAHINA

presă. In opt ani de practicare a aces
tui sport n-am fost nevoită niciodată 
să deschid parașuta de rezervă. De

Frumosul oraș Kiev, capitala R.S.S. 
Ucrainiene, este renumit nu numai 
prin prospectele și bulevardele sale mi
nunate, prin marile întreprinderi in
dustriale, prin monumente istorice 
unice. Kievul și-a cîștigat un mare 
renume și prin școala de gimnastică, 
care a crescut și a dat patriei nume
roși campioni mondiali și olimpici. In 
decursul multor ani elevii antrenorului 
emerit al Uniunii Sovietice — Alek
sandr Mișakov — au apărat cu cinste 
gloria sportivă a țării sovietice și și-au 
menținut titlul de cei mai buni gim- 
naști din lume. Mult timp „titlul su
prem" a revenit unui elev al lui Mișa
kov — Victor Giukarin. Cînd acesta 
a trecut în munca de antrenor, locul 
i-a fost ocupat de către un tovarăș 
de echipă — Boris Șahlin, care a 
obținut după o lup
tă sportivă dîrză, 
titlul de cinste de 
campion absolut al 
lumii. Timp de mai 
mulți ani Boris 
Șahlin a fost denu
mit pe bună drep
tate gimnastul nr. 
1 a! lumii. Dar cu 
fiecare întrecere lui 
Boris îi era tot mai 
greu să-și apere ti
tlul. Cine era con
curentul lui Șah
lin? Cel mai peri
culos adversar îi 
era tot un coleg de 
echipă, unui din a- 
ceia cu care Șah
lin închegase o 
strînsă prietenie, cu 
care se antrena 
împreună, cu care 
își petrecea timpul 
liber: furii Titov. 
Și trebuie să spu
nem că succesele 
lui Iurii se dato- 
resc în mare mă
sură Iui Boris Șah
lin, care timp’în
delungat s-a ocu
pat îndeaproape de 
tînărui gimnast.

Iurii Titov a îm
plinit nu de mult 
23 de ani. Din a- 
ceștia, 10 i-a în
chinat disciplinei 
preferate — gimnastica. Totuși, iubi
torii sportului au auzit de el nu de 
prea multă vreme.

In anul 1956, Ia Olimpiada de la 
Melbourne, în componența echipei so
vietice de gimnastică a fost introdus 
și un tînăr voinic, necunoscut încă. 
Chiar cei mai erudiți specialiști ai 
sportului auzeau de el pentru prima 
dată. De aceea, poate, nimeni uu-i 
dădea vreo importanță. Dar cînd Iurii 
Titov a făcut primele exerciții, sala a 
răspuns cu aplauze puternice. Ușurința 
cu care el a executat exerciții complexe 
a cucerit pe spectatori. E adevărat, Ti
tov nu a reușit atunci să cucerească 
vreun titlu de campion, dar el s-a ară
tat demn de încrederea Ce i se acor
dase.

IURII TITOV

data aceasta accidentul s-a produs 
din cauza unui vînt extrem de puter
nic ' și a faptului că parașuta de bază 
a încurcat-o pe cea de rezervă.

Istoria parașutismului cunoaște nu
mai cîteva cazuri asemănătoare cu 
cel petrecut cu .Preahina. Printre al
tele, în timpul celui de al doilea răz
boi mondial, aviatorul sovietic Ivan 
Cisșov părăsind aparatul său distrus 
de dușmani la înălțimea de 7000 m a 
leșinat și a căzut cu parașuta ne- 
deschisă. El însă a rămas în viață 
„aterizînd" pe o pantă de deal acope
rită cu un strat gros de zăpadă. Și 
aidoma săritorului cu schiurile a lu
necat, ceea ce a micșorat mult șocul.

In cazul Nadejdei Preahina, para
șutele, deși nedeschise complet, au 
frînat căderea probabil pînă la o vi
teză de 20 metri pe secundă (obiș
nuit sportivul coboară cu 5 metri pe 
secundă). Un mare rol în evitarea, 
unui deznodămînt tragic l-a jucat mă
iestria tinerei parașutiste care a cal
culat exact momentul contactului cu 
solul și a știut să micșoreze forța lo
viturii.

De atunci, numele lui Iurii Titov §j 
început să apară adesea în presa spor
tivă. In anul următor, el ocupă locul 
II în Gupa Europei, iar ulterior, parti
cipă cu succes la campionatul mon
dial .cucerind o medalie de aur și una 
de bronz. Iurii Titov a dovedit înalte 
calități de voință la campionatul unio
nal din anul 1958. O luptă deosebii 
de dîrză s-a dat între el și Boris Șah
lin pentru titlul de campion unional 
absolut. Demonstrînd o înaltă măie
strie la exercițiile libere, la bară, la 
paralele, la inele și cal, ei se aflau la 
egalitate. Rămăsese ultima probă a 
concursului : săritura.

...Primul execută Șahlin. 1 se acordă 
9,90. O notă mare, pe care arbitrii o 
dau destul de rar. Se părea că Iurii va 
trebui să se mulțumească cu locui 2 

și să strîngă mina 
prietenului și ad
versarului său. Sala 
aștepta cu încor
dare. Emoția pu
ternică îl face pe 
Titov să greșească 
prima încercare. 
Gîtă putere de vo
ință trebuie să ai 
pentru ca într-un 
asemenea moment 
de înaltă tensiune 
să poți repeta exer
cițiul! Și, într-ade- 
văr, Titov nu s-a 
dat bătut. El a re
petat exercițiul cu 
calm, cu multă vo
ință, iar arbitrii au 
consemnat aceeași 
notă pe care o a- 
cordaseră lui Șah
lin : 9,90. Pentru
prima dată în is
toria gimnasticii 
țării noastre, titlu! 
de campion absolut 
al Uniunii Sovieti
ce a fost decernat 
la doi sportivi. A- 
nul trecut la Mos
cova a avut loc 
cea de a doua Spar- 
tachiadă a popoare
lor U.R.S.S. Din 
nou, prietenii din 
Kiev au devenit 
pentru un timp ad
versari. Ca și în 

principală pentru întîie- 
între ei doi. Deși în

clasamentul general individual Titov 
a fost întrecut de Șahlin, ei au obți
nut același număr de victorii pe a- 
parate.

După puțin timp în capitala Uniunii 
Sovietice s-au adunat sportivi din 12 
țări, participanți la campionatul mon
dial studențesc de gimnastică. Culorile 
majorității țârilor erau apărate de cam
pioni sau fruntași ai acestui sport în 
campionatele naționale. Căpitan al e- 
chipei sovietice a fost ales studentul 
Institutului Pedagogic din Kiev, Iurii 
Titov. Și gimnaștii nu s-au înșelat. Ti
tov a răsplătit încrederea lor. El a 
cîștigat locul I la toate aparatele, cu
cerind 7 medalii de aur. Un asemenea 
succes nu a cunoscut încă nici un gim
nast. Se poate spune că acesta e un 
record mondial.

trecut, lupta 
tate s-a dat

Nu se stinseseră încă ecourile acestei 
victorii și tînărui gimnast din Kiev 
cucerea o altă mare victorie sportivă. 
In capitala Danemarcei se adunaseră 
cei mai buni gimnaști din Europa, pen
tru a-și disputa Gupa Continentului. 
Componență echipei Uniunii Sovietice
— Iurii Titov și Pavel Stolbov — au 
reprezentat cu cinste școala gimnasticii 
sovietice cucerind Gupa Europei. Iurii 
Titov a obținut 5 medalii de aur, una 
de argint și una de bronz, iar Stolbov
— una de aur, două de argint și una 
de bronz. Pentru toți ceilalți concurenți 
a rămas doar o singură medalie de 
aur. Acesta a fost un adevărat triumf 
al gimnasticii sovietice.

La întoarcerea sa din Danemarca, 
Iurii Titov a declarat că anul acesta are 
de susținut 2 examene importante — 
unul la institut, pe care îl termină în 
acest an, și al doilea la Jocurile Olim
pice. Sper și mă străduiesc — a de
clarat gimnastul din Kiev — să le treo 
cu succes pe amîndouă.

G. KOMOVAL1UK i



Săptămînă trecută, în zilele con
cursului de tenis de masă de la Ora
dea, am avut o surpriză pe cît de 
neașteptată pe atît ie plăcută. Prin
tre cei care asistau la întrecerile 
sala de sport a Școlii medii nr. 1 
zărit un spectator care urmărea 
citirile cu o înțelegere deosebită, 
era altul decît tov. Șandor Bognar, 
vicepreședintele federației maghiare de 
tenis de masă, binecunoscut sportivi
lor noștri. De altfel, tov. Șandor 
Bognar, care este membru în comisia 
de tineret din cadrul F I.T.M., a mai 
fost deseori la noi. Cu bucuria 
vederii, 
motivul 
cursul de tenis de masă de la Oradea, 
m-am îndreptat spre oaspetele : astru 
care, cum m-a văzut și citindu-mi pe 
față mirarea, a intrat direct în subiect...

— Sînt de aproape o lună în Ora
dea, in concediu la o rudă a mea. 
Tocmai cînd mă pregăteam de ple
care am aflat de organizarea acestei 
competiții și nevrînd să scap acest 
prilej de a vedea la „lucru" pe frun
tașii tenisului de masă de la dumnea
voastră, mi-am meu amînat reîntoar
cerea in patrie și așa se face că mă 
găsiți la... datorie.

Și discuțiile au continuat, firește tot 
în jurul sportului preferat de interlo
cutorul meu...

— Ce ne puteți spune despre jucă
torii de tenis de masă maghiari? Cum 
se pregătesc ei pentru viitoarele com
petiții internaționale și în primul 
rînd pentru campionatele europene din 
aprilie de la Zagreb?

— După campionatele mondiale de 
la Dortmund noi am ținut o ședință 
la care au participat toți antrenorii 
și tehnicienii maghiari. Cu această 
ocazie au fost trasate jaloanele pen
tru alcătuirea unui plan de perspectivă 
pînă în 1963. Pînă atunci, toate com-

dar și curios 
prezenței sale

să 
la

din
am 

me-
Nu

re- 
aflu 

con-

petițiite la care vom participa și pen
tru care ne vom pregăti vor constitui 
etape. și subetape ale planului în ve
derea realizării obiectivelor propuse\ 
pentru campionatele mondiale din 
1963. La ședința amintită au fost date 
indicații precise și obligatorii antreno
rilor de a selecționa și a pregăti nu
mai.. acele elemente care manifestă ten
dințe accentuate spre jocul ofensiv, 
înaintea „europenelor", de la Zagreb, 
noi vom avea o serie de confruntări cu 
jucătorii romini și cehoslovaci, precum 
și cu jucătoarele dumneavoastră. La 
Zagreb, vom trimite o delegație de 12 
sportivi și sperăm să păstrăm — deși 
în condiții mai grele — titlurile cîști- 
gate în 1958 la Budapesta. La fete, 
lupta se va da intre reprezentantele 
țărilor noastre. Jucătoarele engleze nu 
pot emite pretenții, dacă ținem seama 
că Ann Haydon a abandonat complet 
tenisul de masă, dedicindu-se în ex
clusivitate tenisului de cimp. Printre 
cei vizați pentru Zagreb avem în ve
dere pe Eva Koczian. Mosoczi, Maihe, 
Lantoș, Heirits, Kerekeș, Berczik, Sido, 
Bubony, Iancso, Rozsas și alții. După 
„europene", Berczik și Sido vor în
treprinde un turneu de patru săptă- 
mîni in Japonia. Apoi va urma o 
pauză, iar în toamnă sportivii noștri 
vor face deplasări în R. P. Chineză, 
R. D. Vietnam, Austria, Iugoslavia, 
U.R.S.S., R, P. Bulgaria, R. P. Polonă 
etc. Tot în toamnă va avea loc un im
portant concurs la Budapesta. După 
cum se vede, un program foarte bo
gat. Știți acum totul în legătură cu 
activitatea jucătorilor noștri de tenis 
de masă. La rîndu-mi, aștept cu in
teres viitoarele evoluții ale sportivilor 
romini și le doresc ca noul an să le 
aducă succese și mai mari in activi
tatea lor — a încheiat tov. Șandor 
Bognar.

Stadionul Flaminio, a cărei con
strucție a fost terminată anul tre
cut, va găzdui întrecerile din ca
drul turneului olimpic de fotbal. 
Meciurile vor putea fi urmărite de 
55.000 de spectatori. Stadionul are 

instalație pentru „nocturnă".

G. COMARN1SGHI

o nouă

sportivilor
provocare împotriva

din R. D. Germană
La un concurs international de sări turi de pe trambulină, autoritățile 

din Innsbru& au interzis arborarea drapelului de stat al R.O.G.

La Innsbruck (Austria) a avut loc 
duminică un concurs internațional de 
sărituri de pe trambulină, la care au 
fost invitați numeroși schiori de peste 
hotare, printre care sportivi cunoscuți 
din R. D. Germană, R. P. Polonă, 
R. Cehoslovacă, R. F. Germană, Fin
landa, Suedia, etc.

înaintea începerii întrecerilor foru
rile organizatoare in frunte cu prima
rul orașului Innsbruck au interzis ar-

borarea drapelului de stat al R. D. 
Germane. Acest act provocator a in
dignat pe sportivii participanți la com
petiție. Membrii delegațiilor țărilor so
cialiste au refuzat să ia parte la con
curs.

Poziția forurilor conducătoare atis- 
triace este cu atît mai condamnabilă 
cu cit ea se petrece cu foarte puțin 
timp înaintea deschiderii J.O. de iarnă, 
competiție a păcii și a înțelegerii intre 
tinerii sportivi ai lumii. Toți oamenii 
cinstiți nu pot decit să înfiereze ase
menea acțiuni, puse la cale evident de 
dușmanii păcii și ai colaborării inter
naționale.

PE SCURT
• CUNOSCUTUL SCHIOR sooletia 

Nikolai Kamenski a cîștigat campio
natul U.R.S.S. de sărituri de pe tram
bulina desfășurat in stațiunea Kaogo-j, 
lovo de lingă Leningrad. Pe locul II 
s-a clasat Țakadze urmat de Sibaea 
și Bikou

* CONT1NU1NDU-ȘI TURNEUL pe 
care îl întreprinde în Maroc, echipa 
cehoslovacă de baschet Spartak Soko- 
lovo-Praga a jucat cu o selecționată 
din Casablanca. Oaspeții au învins cu 
scorul de 83—58.

e PARTIDA A 13-a din meciul pen-', 
tru titlul mandial de șah între Bikova 
și Zvorîkina s-a întrerupt intr-o pozi
ție complicată. Scorul continuă să fie 
de 8—4 in favoarea campioanei lumii 
Bikova, care mai are nevoie de1/, punct 
pentru a obține victoria. Piriă la sfîr
șitul meciului mai sînt de disputed 
trei partide

/smrT cri

Prefiimânariale turneului olimpic

• Reprezentativele olimpice sudame- 
ricane au respectat termenul de 31 de
cembrie pentru disputarea jocurilor din 
subgrupe. In ultima întîlnire retur, la 
Rio de Janeiro echipa Braziliei a dis
pus cu 4—0 de cea a Columbiei (în 
tur: 2—0). Astfel, în turneul de califi
care care trebuie să desemneze trei 
reprezentante ale celor două Americi 
Ia J. O. 1 de la Roma, urmează să se 
întreacă acum Mexic, Surinam. Brazi
lia. Argentina și Peru.

• S-au încheiat jocurile și în două 
grupe ale Africii. Victoria cu 3—1 a 
Marocului asupra Tunisiei n-a fost su
ficientă pentru a inversa ordinea din 
fruntea clasamentului 
care

1.
2.
3.

a XIH-a,grupei
rămîne astfel:
Tunisia 
Maroc

... Malta
Iată și clasamentul 

pei a Xl-a, după ultimul joc R.A.U.— 
Nigeria 3—0, prin care fotbaliștii arabi 
și-au asigurat primul loc :

1. R.A.U. 4 3 0
2. Ghana 4 2 0
3. Nigeria 4 10
Echipele Tunisiei și R.A.U.

lificat pentru turneul care va 
pe cele două participante la 
treia candidată va fi stabilită de grupa 
a XH-a, în care conduce deocamdată 
Etiopia cu 4 puncte (din 3 jocuri) și 
mai sînt de disputat întâlnirile retur 
Sudan — Etiopia și Sudan — Uganda.

Turneul echipelor maghiare

5:3 5
7:6 5
3:6 2

1 1
1 1
2 2

4 2
4 2
4 0 

definitiv al gru-

6
4
2

1 11:5
2 8:6
3 6:14 
s-au ca-
desemna
J.O. A

Campionatul de fotbal al R. P. Un
gare și-a încheiat prima parte la înce
putul lunii decembrie. După o scurtă 
pauză, echipele și-au reluat activitatea 
prin meciurile amicale pe care le sus
țin peste hotare. Astfel, Ferencvaros a 
jucat mai întîi la Zagreb, unde a fost 
învinsă cu 4—0 de Dinamo Zagreb. 
Apoi a obținut însă 0 prețioasă victo
rie la Viena cu Rapid (2—1). In al 
treilea meci ea a fost întrecută de se
lecționata orașului Salzburg (3—2). 
Echipa Honved Budapesta a susținut 
trei meciuri în R.F. Germană. Honved 

a pierdut cu 3—2 partida cu Kickers 
Offenbach și a terminat la egalitate 
(2—2) cu selecționata orașului Fiirth. 
Al treilea meci a avut loc la Karlsruhe 
în compania echipei locale, S.C. Karls
ruhe. Victoria a revenit echipei germa
ne cu scorul de 2—1. Un succes re
marcabil a obținut echipa Ujpesti Doz- 
sa, cîștigătoarea turului campionatului 
maghiar. Ea a întîlnit cele mai puter
nice echipe din R.F. Germană: T.S.V. 
Miinchen 1860, de care a dispus cu 
4—0 (2—0), și V.F.B. Stuttgart pe 
care a învins-o cu 2—1. De menționat 
că în aceste echipe joacă numeroși in
ternaționali (Rahn Ia Miinchen, Sawit- 
zki, Geiger, Waldner, Ilofman — la 
Stuttgart).

Gornik Zabrze, mândria minerilor 
polonezi

Era în anul 1948. Orașul Zabrze din 
R.P. Polonă avea mai multe echipe 
alcătuite din minerii din regiune, care 
activau în cadrul campionatului regio
nal: Zjednoczenie, Pogon, Concordia și 
Skra. La propunerea minerilor toate 
aceste mici echipe s-au unit formînd 
un singur club, Gornik Zabrze. Echipa 
și-a început activitatea, cum era și fi
resc, în campionatul regional. Timp de 
patru ani Gornik a jucat în acest cam
pionat, reușind să-l cîștige în 1952 și 
să promoveze în categoria B. Dar 
bucuria jucătorilor și a suporterilor ei 
nu a durat prea mult. După un an de 
activitate în „B“, Gornik este nevoită 
să retrogradeze din nou în campiona
tul regional. Un an mai tîrziu formația 
minerilor, mult întinerită, cîștigă de
tașat campionatul, calificîndu-se din 
nou în categoria B. In 1955 tînăra for
mație a minerilor din Zabrze are o 
comportare strălucită. In decursul în
tregului campionat ea nu pierde nici 
un punct, calificîndu-se în prima ca
tegorie a campionatului R.P. Polone, 
unde se clasează în 1956 pe locul 7. 
Un an mai tîrziu (1957), formația 
Gornik, pregătită de data asta de an
trenorul maghiar Zoltan Opata, se 
clasează pe primul loc.

Stilul de joc al echipei, tehnica in
dividuală a jucătorilor se face remar
cată și în campionatul anului 1959. 
Spre mîndria minerilor Gornik Zabrze 
devine din nou campioană a R.P. Po
lone. Numeroșii jucători de la Gornik 
figurează în reprezentativa R.P. Po
lone. Este vorba de fotbaliști ca Pohl, 
Kowal, Florenski, Lentner, Jankowski, 
Gawlik și Olejnik.

Drumul străbătut de această echipă, 
în ultimii 12 ani constituie o mîndrie 
nu numai a minerilor, ci și a tuturor 
celor ce iubesc sportul cu balonul ro
tund din R.P. Polonă. Gornik Zabrze 
s-a impus nu numai în campionatul 
Poloniei, ci și în fotbalul internațional.

Surpriza din campionatul statului 
Chile

Nu de mult a luat sfîrșit și campio
natul statului Chile. In mod neașteptat 
pe primul loc s-a clasat formația stu
denților din Santiago de Chile. In me
ciul decisiv ea a dispus cu 2—1 de 
cunoscuta formație sud-americană Colo- 
Colo. Victoria echipei studențești a 
produs o mare surpriză, cu atît mai 
mult cu cît formația Colo-Colo a cîști- 
gat în ultimii ani în mod detașat cam
pionatul țării și în plus este antrenată 
de unul din cei mai cunoscuți antre
nori ai Americii latine, brazilianul 
Flavio Costa.

*

• Echipa vieneză Austria, care sus
ține un turneu peste ocean a jucat în 
Costa Rica cu campioana țării, Alajua- 
len. Partida a luat sfîrșit cu un rezul
tat de egalitate: 2—2. Hajduk Split a 
dispus de Saarbrlicken cu 2—1, iar 
Radnicki a fost întrecută cu același 
scor de formația vestgermană Osna- 
bruck. Vojvodina Novisad a jucat Ia 
Salonik cu formația PAOK. Victoria a 
revenit echipei oaspe cu scorul de 2—0.

• Cu cîteva zile în urmă a încetat din 
viață un vechi fotbalist maghiar. Este 
vorba de fostul fundaș al echipei Fe
rencvaros și al reprezentativei ungare 
(de 48 de ori internațional) Zoltan 
Blumt

Reprezentativa R. Cehoslovace, revelația turneului 
internațional de handbal în 7 de la Copenhaga
La Copenhaga se desfășoară un mare 

turneu international de handbal în 7. 
Revelația turneului o constituie echipa 
R. Cehoslovace, care în prima zi a ob
ținut o victorie clară în fața selecțio
natei Suediei, campioană a lumii. Hand- 
bațiștii cehoslovaci au cîștigat cu sco
rul de 21-13, lăsînd o impresie ex
celentă. Gel mai bun jucător de pe 
teren a fost cehoslovacul Trojan, care 
a înscris 5 puncte. Iată de altfel lotul 
folosit de echipa învingătoare: Vicha- 
Rada, Mareș, Herman, Frolo, Eret, 
Ruza, Germak, Havlik, Trojan* * De 
menționat că din acest lot un număr 
de 7 jucători fac parte din echipa Du- 
kla Praga, care după cum se știe va 
întîlni în „Cupa campionilor europeni" 
formația Dinamo București. Este vor

Vestea morții cunoscutului ciclist ita
lian Fausto Coppi a impresionat pro
fund pe to(i cei care pînă mai ieri au 
urmărit activitatea acestui mare spor
tiv.

...Drumul Iui Coppi spre culmile 
măiestriei a fost deosebit de greu, 
dar ambiția și conștiinciozitatea cu 
care s-a pregătit i-au permis pînă
la sfîrșit să Învingă toate dificultățile 
și să culeagă cele mai înalte onoruri, 
încă de la virata de 14 ani Coppi a 
muncit din greu pentru a-și ciștiga 
existența, lucrind ca om de serviciu la 
un magazin, zilnic, el pedala pe o 
bicicletă-bagaj transportând diferite 
mărfuri Ia domiciliul clienților. Intr-o 
zi Coppi rula de zor către adresa unui 
client, dar la un moment dat a ajuns 
din urmă un pluton de cicliști adevă- 
rați, care se întreceau într-o probă 
oficială. Și mare fu mirarea tuturor din 
caravană cînd în fața unui deal, primul 
care a *,atacat“ și a ajuns in vîrf cu 
un apreciabil avans nu a fost altul 
decit micuțul băiat de prăvălie. Această 
intimplare fericită l-a făcut pe Coppi 
să intre oficial -in activitatea sportivă 
și să înceapă să fie... anturat de mana
geri și bineînțeles de patronii fabricilor 
de biciclete, mari profitori de pe urma 
talentelor cicliste din Apus.

Intr-adevăr, talentul său 
împletit cu o pregătire 
i-au permis viitorului 
simo“ să se impună cursă

Rînduri despre Fausto Coppi

remarcabil^ 
minuțioasă, 
„campionis- 
după cursă.

ba de Trojan, Vicha, Rada, Mareș, Her
man, Frolo și Havlik. In al doilea 
meci echipă Cehoslovaciei a întrecut 
după o mare luptă selecționata Dane
marcei: 15-14. Prin prisma acestor re
zultate, este foarte posibil ca hand- 
baliștii cehoslovaci să cîștige turneul. 
Ei vor susține azi ultimul joc în 
compania reprezentativei R. D. Ger
mane care în prima zi a turneului a 
fost întrecută cu 18-13 de Danemar
ca, iar în ziua a doua a dispus de 
Suedia cu 20-19. In urma acestor re
zultate, clasamentul se prezintă ast
fel : 1. R. Cehoslovacă 4 p., 2-3 R. D. 
Germană, Danemarca 2 p., 4. Suedia 
0 p. In afară de meciul R. Cehoslova
că — R. D. G., tot azi se dispută și 
jocul Suedia—Danemarca.

El și-a înscris numele pe lista învingă
torilor celor mai mari probe clasice ca: 
Turul Italiei (pe care l-a ciștigat de 5 
ori), Turul Franței (cîștigat de :! ori)*  
Milan-San Remo, Grand Prix de Na
tions, Parls-Koubaix, Grand Prix da 
Lugano, Turul bombardei, recordul orei*  
campionatul mondial și altele. F. Coppi 
s-a numărat printre primii sportivi din 
Apus care a semnat Apelul Păcii de 
la Stockholm.

Coppi a fost un bun amic al cicliș
tilor romini pentru care a avut numai 
cuvinte de admirație. In anul 19SC, la 
Namur (Belgia)*  în ultima etapă a Tu
rului Europei*  Coppi a fost martor cînd 
C. Dumitrescu a sosit primul pe sta
dionul din localitate. El I-a felicitat pe 
reprezentantul nostru pentru victorie 
și maniera atacului său. Apoi, s-a în
treținut îndelung cu delegația sporti
vilor romini, s-a fotografiat în mijlocul 
echipei noastre. Coppi a declarat că 
este impresionat de combativitatea ru
tierilor romini, după care el a împăr
tășit cite ceva din cunoștințele sale an
trenorului E. Norhadian și ’
Ion Vasile.

Cu moartea prematură 
ciclismul mondial pierde 
prezentativă figură a sa, 
de sport și cicliștii de pretutindeni un 
prieten generos si sincer,

I
O. A. I

alergătorului

a lui Coppi*  
cea mai re- 
iar amatorii


