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centrul)ț 
Mirela"

«ANUL XV Nr. 3545 *

...S-au lăsat umbrele viorii ale serii. 
„Casei 

Monumentalul palat străin- 
In redacții, în tipo-

2. In 
imagine;, 
și Eva echipîndu--- 
se cu nerăbdare. - ■ 
Pe figurile lor nici'.'.

©î?® <al Ifeitanii de (Sulfura Efeise: și Sport din R. P. Romîfi$'
■—.........—.........................—............—... . ........................................... *

Marți 12 ianuarie 1960 * 3 pagini 25 bani

1. Duminică pa-'.‘.și. Balet... Cortina încă nu s-a ridicat, 
trulaterul patinoa
rului a fost neîn
căpător. Sute de--din contra, îl incintă. Simfonia luminii 
tineri șl tinere au-.dă culoare frumuseții arhitectonice... 
alunecai în . ritmu
rile muzicii. Șco-"„Privești măreața construcție a 

larii, au prezentat ■Sclnleii'. 
cea mai mare ci---ceșțe în lumini.
jră de participare:'-', grafie, acolo unde se făurește ziarul, 
a fost ultima zi ațe lumină bună, odihnitoare... 
vacanței de iarnă.

MIINI MEȘTERE
Și-au dovedit forța și în palpitan

te întreceri sportive. Ion Naum este 
un pasionat și priceput velist. Greu să 
depășești în viteză ambarcațiunea pur
tată de mîinile electricianului Naum. 
In 1953, intr-un concurs de vele în care 
s-a prins la întrecere cu veliști ca- 
rioscuți din R.D.G. și R.P. Polonă, 
electricianul nostru a adus patriei lo
cul I. Anul trecut, alt concurs inter
național : Ion Naum s-a clasai pe lo
cul II (locul I a fost ocupat tot de 
un echipaj romln).

Se antrenează intens, întregul săa 
timp liber îl dăruiește cu pasiune spor
tului. Pe apă, în briza vînlului, se 
pregătește pentru activitatea de a 
doua zi...

Mi-a vorbii despre asemănarea din-

...Sau te-ai muiat intr-un confortabil 
apartament al unui bloc nou. Totul e 
frumos, toate îți fac plăcere. După ce 
privești camerele, baia, cămara, balo
nul, ți-aduci aminte:

„Or fi prize deajuns?" Amănunt 
mic, dar de cită însemnătate! Ai ra
dio, televizor... Cercetezi și constați ca 
'.bucurie că nimic n-a fost uitat!
' Dar, te-ai gîndit vreodată la mii- 

"nile, la meșteșugul de mare valoare al 
• ~ acelora care au rînduii zecile de fire 
'.‘.care fac să curgă lumina din izvorul 
'.‘ei, în așa fol incit ea să capete și mai 
'-multă valoare?
■ - Ion Naum este unul din acești meș- 
'.‘.teri ai luminii. Numele lai este ală- 
",turi de al constructorilor Teatrului de
■ -Operă și Balet, se află printre acei 
--care au construit Casa Sclnteii, printre 
i ‘.acei care înalță azi Palatul Radio-Tele- 
" viziunii. Ion Naum este la fel de a- 
; -„preciat și în rîndurile acelora care
■ -practică și iubesc sporturile nautice.

4. Moment de 
relaxare și apreci- 
i-rc admirativă.

upid ghidușilor

o umbră de metan- 
-foolie. Pentru că ul- 
iima zi de vacantă 
r înseamnă șl ui- 
, a zi de patinaj.

Fotoreportaj dg B, Ctobanu

3. Indîrjtiă lup
tă pentru puc ? 
Na. O simplă bus
culadă provocată 
de cel mai neas- 
iîtn parați dintre 

’midi patinatori. 
Dar joaca lor este 
tot atît de serioasă 
ea șl hocheiul mal 
virsinicilor.

este spectator în avanpremieră la unul 
din numerele de patinaj artistic pe care 
surorile Imola și Eva Saiwart îl pre- 
'gătesc pentru un apropiat festival pe 
gheață.

5. Și acum hocheiștii, cu care ar fi 
trebuit de fapt să începem fotoreporta
jul nostru. Pentru că juniorii de la 
„Constructorul" aa fost primii pe 
gheață acum două zile. Dar „evenimen
tul* ultimei zile de vacanță a meritat 
un pr-im plan.

(Continuare îa pag. a 6-a)
Ion Naum depune multă sîrguință pen
tru ca lucrul să iasă de bună calitate*

Duminică dimineața,

'» Am privit mîinile electricianului în- 
fo„drăgostit de sportul pe apă, mîinile 
'’meștere ale lui Ion Naum. Mîinile care 
■ -au croit 
i ‘.proaspăt la 
"purtător de 
.'.gete lungi, 
' ‘„ar putea fi
•-bru... Cită vigoare ascund însă în ele!

cu migală drum în zidul 
peste 150 km de firicel 
lumină. 150 km! Aa de- 
mlădioase. Sini sigur că 
și ale unui violonist cele-

SEMMM JLOCIH DESCHID TURNEUL DE BOX 
DE LA BUCUREȘTI

Zilele acestea, pugiliștii din țară 
participant! la turneul semimijlociilor 
și al mijlociilor-mici (la care vor fi 
prezențî, bineînțeles, și boxeri din Ga- 
pitală) se pregătesc pentru călătoria 
la București. După cum am tnai anun
țat, duminică dimineața va răsuna în 
sala Floreasca primul sunet de gong 
pe anul 1960, an în care este de do
rit ca sportul nostru cu mănuși să 
facă un salt serios.

Turneul care începe duminică și care 
va chema în ring numeroși boxeri de 
valoare, constituie un foarte bun prilej 
de verificare a pugiliștilor de cate
gorie semimijlocie și mijlocîe-mîcă, 
categorii la care unele rezultate obți
nute în ultimele confruntări interna
ționale ne-au dovedit că boxul nostru

B „Campionatele noastre..."
Reportaj la asociația sportivă „Vestitorul**

- - Plăcuța galbenă, lucitoare, așezată ■ 
"printre hîrtiile de pe birou mi-a atras . 
ii imediat atenția. Mai ales că pe ea 
■’stătea scris: CAMPION 1960 — A.S. i 
"Vestitorul — TENIS DE MASĂ. Ur- 
--mărindu-mi privirea tov. E. Bavinschi, 
Ypreședintele consiliului asociației spor- 
Țtive’ „Vestitorul**, a adăugat: 
ț — Iată! Acesta ar fi un prim indi- 
Xciu despre activitatea cpmpetițională 
>de mase, despre campionatele noastre ; 
Țpe care vrem să le organizăm în a- 
Țcest an. Am comandat astfel de plă-

cute pentru cupele și plachetele 
care vom premia pe’ învingătorii 
campionatul asociației la tenis 
masă.

Așa a început discuția noastră dcs- 
, pre ’ campionatele asociației „Vestito- 
1 rul“, organizate pe lîngă uzinele „Gri- 

gore Preoteasa*' din Capitală. O aso-
■ ciație sportivă, care și în anii trecuți 

a desfășurat o frumoasă activitate în
: privința angrenării oamenilor muncii
■ în practicarea sportului, prin organi-
■ zarea unor interesante campionate pe 

asociație. Exemple? Gîte vreți. Fără
xisă mai caute în foile de concurs, prc-
■ -ședințele consiliului asociației ne-a 
"vorbit cu lux de amănunte despre un 
-■campionat de fotbal intersecții, care 
"a stîrnit un interes deosebit în rîndu- 
. Irile muncitorilor și tehnicienilor și 
ț -care a fost cîștigaf de echipa secției 
i I„maitrițerie“,

cu 
in 
de

CAMPIONATELE ASOCIAȚIEI —
PREOCUPARE PRINCIPALA

i '. Din cele relatate de tov. E. Ba- 
■■vinschi, am putut constata că proble- 
; jna organizării unor interesante și a- 
■-tractive campionate pe asociație a’stat 
; țîn permanență în atenția consiliului 
:: asociației. Și spunem aceasta nu nu- 
"mai pentru motivul că întrecerea de 
"fotbal s-a bucurat de o bună organi- 
--zare precum și de o largă participare 
--(12 echipe, reprezentînd sectoarele de 
"producție aîe uzinei). Există și alte
- -

" CALIN ANTONESGU

este deficitar. Recentele reuniuni din 
Capitală, dar mai cu seamă cele dirt 
provincie au dovedit însă că șituațial 
la aceste categorii nu este chiar atît! 
de alarmantă pe cît se credea. Au al 
părut sau și-au consolidat poziția îtt 
boxul nostru o seamă de pugiliști tȘ 
neri de, real talent și, ceea ce este 
foarte important, cu o mare putere de 
luptă, care abia așteaptă afirmarea. 
Aducerea lor în Gapitâlă și verificarea 
la care vor fi supuși, în compania 
unor boșgri de valoare, este bineve.-: 
nită și, fără îndoială, va da posibilfi. 
ta'te antrenorilor să vadă care sînt cu 
adevărat elementele de perspectivă la 
aceste categorii. Pe de altă parte, cele 
4 reuniuni din sala Floreasca sînt aș-’ 
teptate cu un mare interes de publicul 
bucureștean amator de box deoarece 
cam de mult timp iubitorii sportului cu 
mănuși din ©apitală au fost lipsiți 
de posibilitatea de a viziona meciuri 
„tari“.

Ghiar de la prima reuniune, întîlnit; 
rile se anunță foarte disputate și ei;

R. GALARAȘANU

(Continuare în pag. a 5-a)

Cea de-a IH-a Spartachiadă I 
a popoarelor U.R.S.S.

va avea loc în anii 1962—19Si

Recenta plenară a Consiliului Cen
tral al Uniunii asociațiilor și organiza
țiilor sportive din Uniunea Sovietică a 
hotărît, printre altele, ca cea de a m-a 
Spartachiadă a popoarelor u.R.S.ș. să 
fie organizată in anii 1962—1963. In afara 
selecționatelor republicilor și echipelor 
colectivelor sportive din întreprinderi, 
la întrecerile finale vor participa și se
lecționate școlare și ale colectivelor 
sportive sătești din fiecare republică 
unională.

Fotbaliștii bulgari au început 
pregătirile pentru meciul

de ta 1 mai

Lotul fotbaliștilor bulgari din care va 
fi alcătuită echipa pentru meciul cu. 
reprezentativa noastră de la 1 mal și-a 
început recent pregătirile. Din lot fac 
parte următorii jucători: Naidenov.
Pîrceanov, DervensKi, Kaltarov, M. Ma- 
nolov, D. Kostov, A. Manolov, Kireevs 
Largov, Kovacev, Kitov, Dimov, Velită- 
kov, Diev, Abadgiev, Panaiotov, lorda-» 
nov, lakimov, Kolev, Vasiliev, Soltolov* 
Iliev și I. Gheorghiev. Acestui grup i se 
vor alătura ulterior I. Dimitrov, Kolkov 
și Debîrski de la Lokomotiv Sofia; cars 
se află în prezent în turneu pesta ho
tare. De pregătirile lotului se ocups. 
antrenorii St. Ormandglev și G. Paced* 
elev.(Continuare In pag. a 2-a)



Aspecte din activitatea sportivă a regiunii Galați
In anul 1959 au lost obținute în 

Segiunea Galați importante succese în 
.’domeniul dezvoltării activității spor- 
țtive de mase. îndrumați permanent de 
organizațiile de partid și sprijiniți de 
.organizațiile sindicale și U.T.M. spor
tivii din regiunea Galați au adus o 
(bună contribuție Ia avîntul pe care l-a 
luat mișcarea de cultură fizică și sport 

Aspect dintr-o întrecere de box desfășurată în anul 1959 la Galați.

din țara noastră în anul care a tre
cut.

Punînd un accent deosebit pe munca 
ide angrenare a oamenilor muncii în 
practicarea sportului, organele și or
ganizațiile sportive din regiunea Ga
lați au obținut frumoase realizări în 
direcția creșterii continue a nu
mărului membrilor U.C.F.S. La 
sfîrșitul anului 1959 s-a consta
tat cu multă bucurie, că în a- 
ceastă regiune, peste 153.000 de oa
meni ai muncii, datorită dragostei 
ce o manifestă pentru activitatea de 
cultură fizică si sport, au devenit 
membri ai U.C.F.S. Ca e consecință 
firească a numărului mereu crescînd 
de membri U.C.F.S. s-a mărit și nu
mărul asociațiilor sportive. Astăzi sfat

Mai multă atenție 
întăririi bazei materiale 
a asociațiilor sportive în 
raionul Vălenii de Munte

Consiliul raional U.C.F.S. Vălenii de 
Munte a luat din timp o seamă de 
măsuri menite să asigure o bună ac
tivitate sportivă în sezonul de iarnă, 
in acest raion, schiul se bucură de o 
largă popularitate, astfel că în iarna 
aceasta, aproape 3000 de schiori vor 
participa la concursurile organizate de 
asociațiile sportive. La Mîneciu Ungu
reni, pentru tinerii sportivi se va 
organiza un puternic centru de schi, 
unde muncitorii forestieri vor avea 
posibilitate să învețe acest frumos 
sport. Asociația a primit 280 perechi 
schiuri precum și alte materiale și 
echipament sportiv. De asemenea, a- 
sociația sportivă „Viforul": de ia
G.A.C.  Podenii Noi a luat din timp 
măsuri pentru ca în sezonul de iarnă 
să organizeze cît mai multe concursuri 
pentru tinerii colectiviști.

Dar nu toate asociațiile sportive 
din raionul Vălenii de Munte des
fășoară o muncă susținută pentru ca 
în sezonul de iarnă tinerii să parti
cipe la cît mai multe concursuri. 
Aceasta, datorită faptului că baza ma
terială a unor asociații sportive este 
departe de a se numi mulțumitoare. 
Explicația ? Situația nesatisfăcătoare a 
încasării cotizațiilor. Asociația spor
tivă din comuna Rîncezi, de pildă, nu 
ă încasat în anul 1959 nici un fel de 
cotizații. In aceeași situație sînt și 
asociațiile „Voința" Homoriciu (preșe
dinte Gh. Gaftoi), „Progresul Vălenii 
«te Munte", „Voința" Valea Teleajen 
ș.a. In asemenea condiții, firește, procu
rarea materialelor și a echipamentului 
sportiv se face cu greutate. In aceste 
asociații există foarte puțin echipament 
sportiv de iarnă și, deci, este puțin 
probabil ca tinerii dornici să practice 
sporturile de iarnă să poată participa 
la concursuri în sezonul actual. Dar... 
„vinovății" nu trebuie căutați numai 
în asociațiile sportive, ci și la consi
liul raional U.C.F.S., a cărui preocu
pare pentru întărirea bazei materiale 
a asociațiilor sportive din raion nu 
« fost, după cât se vede,. în centrul 
atenției.

AUREL CRIȘAN 
corespondent 

în regiunea Galați 521 asociații spor
tive care organizează și îndrumă acti
vitatea zecilor de mii de snortivi si 
sportive.

La realizarea acestui important 
succes au contribuit din plin nume
roasele competiții populare organizate 
de-a lungul anului. La. crosuri, spar- 
tachiade, campionate pe asociații!.

concursuri tradiționale și alte compe
tiții de mase, au participat mereu 
mai mulți tineri. Introducerea gimnas
ticii ta producție la peste 25 de fa
brici și uzine a constituit un bun pri
lej de familiarizare a muncitorilor cu 
practicarea exerci fiilor fizice.

Dînd. o permanentă atenție întăririi 
bazei materiale consiliile asociațiilor 
sportive au dus o temeinică muncă 
politică în rîndul membrilor U.C.F.S., 
reușind ca la sfîrșitul anului să ob
țină o importantă depășire a angaja
mentelor în ceea ce privește încasa
rea cotizațiilor.

Fără a minimaliza importanța suc
ceselor și experiența muncii desfășu
rate pentru obținerea lor, consiliul re
gional U.C.F.S. Galați, consiliile raio
nale și orășenești, precum și consi
liile asociațiilor sportive trebuie să 
țină seamă de lipsurile manifestate în 
activitatea din anul care a trecut, să 
pornească cu hotărîre la lichidarea lor. 
Astfel, deși au fost remarcate o serie 
de metode bune în munca unor con
silii de asociații și a unor birouri ale 
consiliilor raionale U.C.F.S., ele nu au 
fost generalizate. Metoda schimburilor 
de experiență nu a preocupat în sufi
cientă măsură organele și organizațiile 
sportive din regiunea Galați și acest 
lucru a însemnat o piedică în calea 
realizărilor unor și mai numeroase suc
cese.

In privința consolidării bazei orga
nizatorice a mișcării de cultură fizică

„Campionatele noastre..."
(Urmare din pag. 1)

motive — destul de puternice — pen
tru a te convinge de acest adevăr. 
Spre exemplu, la sfîrșitul anului tre
cut a fost organizat un campionat 
feminin de volei, la care au participat 
6 echipe, din diferite secții ale uzinei. 
Primul loc a revenit echipei secției 
„mecanică 11", după o .dispută dîrză 
oare a angrenat numeroase tinere mun
citoare în activitatea sportivă. în a- 
fară de aceasta, campionatul feminin 
de volei a dat posibilitatea secției de 
volei a asociației, care are două echipe 
masculine și una feminină, să-și re
împrospăteze cadrele promovînd în lo
tul primei formații feminine cîtevă ti
nere și talentate jucătoare, cum a fost 
cazul ’ cu muncitoarele Ecateriiia Galeș 
și Olga Schuster.

Și apoi a mai fost un campionat 
de tenis de masă. Dar... ce să mai 
vorbim de trecut. Mai bine să trecem 
la prezent...
PRIMUL CAMPIONAT PE ANUL

1960...

...va fi cel de tenis de masă. După 
cum ați văzut la începutul acestui re
portaj, măsurile organizatorice și cele 
administrativ-financiare au fost luate 
din timp. Consiliul a desfășurat o 
largă muncă de mobilizare. Rezultatul; 
doar cîteva zile au trecut de cînd au 
fost deschise înscrierile și iată că 
pînă acum 34 de concurenți și con-, 
curente și-au și exprimat dorința de 
8 lua parte la întreceri.

și sport din regiunea Galați s-au sem
nalat de asemenea o serie de defi
ciențe. Cea mai importantă este aceea 
că mai sînt încă sate și o serie de 
întreprinderi din orașe unde nu au fost 
încă constituite asociații sportive. Bi
roul consiliului regional U.C.F.S., ca 
și consiliile raionale U.C.F.S., vor tre
bui să analizeze cu simț de răspundere 
această situație pentru a putea lua 
cele mai eficace măsuri.

In anul 1959 s-a resimțit lipsa unui 
ajutor calificat în instruirea consiliilor 
asociațiilor și vina o poartă consiliile 
raionale, precum și consiliul regional 
U.C.F.S. Galați. Activiștii consiliului 
regional U.C.F.S. Galați dovedesc une
ori comoditate. In deplasările pe care 
le fac în regiune se ocupă mai mult de 
treburile de la reședința de raion (este 
și mai ușor...) în loc să meargă în aso
ciații — unități de bază, care resimt 
lipsa sprijinului. Tot în această pri
vință trebuie spus că unele metode im
portante de instruire a activiștilor ob
ștești din cadrul asociațiilor sportive 
n-au fost folosite cu suficientă hotă- 
rîre. „Ziua președintelui" nu a fost 
organizată întotdeauna, iar unele șe
dințe au fost formale, fără un conți-
nut bogat. Toate acestea au contri
buit la menținerea unor lipsuri în ac
tivitatea asociațiilor sportive.

Deși succesele obținute în angrena
rea oamenilor muncii în practicarea 
sportului — prin organizarea competi
țiilor populare simple — au arătat ro
lul important pe care îl joacă acest 
gen de întreceri în dezvoltarea mișcă
rii sportive, se constată totuși că unele 
asociații mai neglijează încă inițierea 
concursurilor pe uzine, școli, întreprin
deri, a campionatelor pe asociații etc. 
Și în această privință trebuie procedat 
cu hotărîre. Secțiile pe ramură de 
sport din cadrul asociațiilor trebuie 
să-și trăiască viața, să organizeze cu 
regularitate întreceri atractive, să fo
losească acest prilej pentru atragerea 
de noi și noi tineri în practicarea spor
tului.

Așa cum nu putem afirma că am 
citat toate exemplele în ceea ce privește 
succesul înregistrat de mișcarea de 
cultură fizică și sport din regiunea Ga
lați, nu putem spune că am semnalat 
toate lipsurile care mai persistă în 
munca unor organe și organizații spor
tive din această regiune. Aspectele 
muncii sportive pe care noi le sezi- 
săm trebuie temeinic analizate și luate 
măsuri corespunzătoare. Consiliul re
gional U.C.F.S., consiliile raionale și 
orășenești U.C.F.S. și consiliile aso
ciațiilor sportive din regiunea Galați 
au posibilitatea să sporească neconte
nit șirul succeselor. Aceasta depinde 
însă numai de entuziasmul, de sîr- 
guința cu care vor munci în viitor.

Pregătirile continuă cu febrilitate 
(cumpărarea mingilor, stabilirea se
riilor, a arbitrilor etc.) în așa fel 
îneît în jurul datei de 15 ianuarie să 
se poată face primele schimburi de 
mingi

ALTE COMPETIȚII...

Pianul pe care consiliul asociaț ei 
și l-a făcut pentru anul 1960 cuprinde 
o serie întreagă de campionate pe a- 
sociație. Firește că nu lipsește fotba
lul. Mai ales că, încă de pe acum, a 
început să se discute despre revanșă, 
să se facă pronosticuri. Interesant 
însă ni se pare faptul că consiliul a- 
sociației studiază posibilitatea organi
zării unui campionat feminin de hand
bal. Pentru realizarea acestei întreceri, 
membrii consiliului s-au gîndit să or
ganizeze cîteva selecționate de secții, 
pentru că alcătuirea unei formații din 
11 — 12 jucătoare nu este la îndemîna 
tuturor secțiilor uzinei. Inițiativa este 
binevenită, cu atît mai mult cu cît 
consiliul asociației speră ca prin acest 
campionat să poată descoperi elemente 
tinere și talentate pentru formaț:a fe
minină de handbal a asociației, care 
activează în campionatul orășenesc.

ȘI CEVA DESPRE UN ORIGINAL 
„CAMPIONAT"

Titlul întrecerii este mai nimerit 
«Mjcurs decît campionat Aceasta, de

Colaborarea dintre asociațiile sportive 
și comitetele de întreprindere, factor importam 

in dezvoltarea activității sportive
Legătura strînsă dintre comitetele de întreprindere și asociațiile sportivi 

a consolidat activitatea sportivă din multe întreprinderi și instituții. Pro. 
bleme importante din munca sportivă, cum ar Ii înscrierea de membri îr 
U.G.F.S., încasarea Ia timp a cotizațiilor precum și celelalte aspecte lega 
te de consolidarea organizatorică și materială a asociațiilor sportive și-at 
găsit rezolvarea pozitivă tocmai datorită colaborării strînse între aso. 
ciațiile sportive și comitetele de întreprindere.

In rîndurile de mai jos vom încerca să oglindim aspecte din colaborarea 
ce există între asociațiile sportive și comitetele de întreprindere din două impor
tante unități industriale ale Capitalei.
A devenit o obișnuință la noi, la 

„Grivița Roșie", ca orice acțiune pe linie 
sportivă să fie făcută de asociația spor
tivă în strînsă colaborare cu comitetul 
de întreprindere. Datorită acestui fapt, 
precum și datorită sprijinului moral și 
material pe care-1 acordă comitetul de 
întreprindere asociației sportive, mun
ca sportivă la Atelierele „Grivița Roșie" 
obține succese importante. Campiona
tele pe asociație, care la noi au deve
nit tradiționale, se bucură de larga 
participare a muncitorilor. La ' secția 
iîmplărie, la secția a IV-a mecanică 
precum și la alte secții, campionatul pe 
asociație a atras în întreceri aproape 
pe toți muncitorii acestor secții. De a- 
semenea, o deosebită atenție a acordat 
comitetul de întreprindere asociației 
sportive în ceea ce privește înscrierea 
muncitorilor în UCFS precum și strîn- 
gerea la timp a cotizațiilor de membru 
al U.C.F.S. La sfîrșitul anului 1958, 
de pildă, în cadrul Atelierelor „Grivița 
Roșie" existau doar 734 membri UCFS. 
Problema înscrierii în UCFS a fost 
dezbătută chiar pe locurile de produc
ție, împreună cu președinții comitetelor 
de secție sindicale. S-a stat de vorbă 
cu fiecare muncitor, iar urmarea a fost 
că s-au făcut încă 1200 înscrieri în 
UCFS.

Competițiile sportive ce se desfășoa
ră la stadionul Locomotiva din Parcul 
Copilului nu ofereau o vizibilitate nor
mală. Lipseau tribunele. Această pro
blemă a frămîntat mult pe activiștii a- 
sociației sportive, care, firește, au ce
rut sprijin comitetului de întreprindere, 
fntr-o ședință operativă, directorul ad
ministrativ, mecanicul șef, reprezentan
ții comitetului U.T.M., au discutat îm
preună cu activiștii asociației sportive 
și ai comitetului de întreprindere po
sibilitatea construirii unor tribune care 
să ofere spectatorilor condiții optijne 
de vizionare a întîlnirilor sportive. S-a 
hotărît ca imediat să se înceapă lucrări 
de împrejmuire a terenurilor de volei 
și baschet și să se construiască tribune 
de metal în jurul terenului de rugbi, 
toate din materiale vechi. Mergînd pe 

tată în fotografia alăturată panoul cu exponatele care au stir nit un interes 
deosebit printre muncitorii, tehnicienii și inginerii întreprinderii „Gri gore 
Preoteasa" din Capitală. Prin organizarea expoziției de fotografii cu subiect 
turistic asociația „Vestitorul" va mări numărul celor ce îndrăgesc excursiile 

în cele mai minunate colțuri ale țării.

oarece, este vorba de un concurs de 
fotografii organizat de consiliul aso
ciației, prin secția de turism. Tema 
acestui concurs a fost aceea a fru
museților patriei noastre, întrecerea 
fiind deschisă tuturor muncitorilor, 
tehnicienilor și funcționarilor uzinei 
„Grigore Preoteasa".

La început, ideea organizării unui 
astfel de concurs a părut... greu de rea
lizat. Dar, imediat după anunțarea în
trecerii, organizatorii s-au convins că au 
greșit, pentru motivul că, în cîteva 
zile, s-au și prezentat 60 de fotografii, 
care de care mai frumoasă, mai plină 
de conținut, ilustrînd minunatele pei
saje a ie patriei noastre. Premiul 1 a 
fost cucerit de tehnicianul Șt. Vișan 
ou ‘fotografia intitulată „Spre culme..." 

linia stimulării sportivilor fruntași îr 
muncă și în sport, comitetul de între, 
prindere a premiat cu materiale și ei' 
chipament sportiv la sfîrșitul anulu 
trecut numeroși muncitori, sportivi ac 
tivi, printre care Florea Onisei, Tănasr 
Gheorghe (box). Dumitru Marcea^ot-. 
bal), Nicolae Bălan (volei), ' a 
Vusek, Alexandru Stanciu (rugbi r ș 
alții.

GHEORGHE 0H1VU 
secretarul comitetului de întreprindere 

al Atelierelor „Grivița Roșie"
9
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Multe dintre rezultatele frumoase ob
ținute de sportivii asociației noastre sc 
datoresc în mare măsură sprijinulu 
pe care asociația sportivă „Electrofar* 
îl primește neîncetat de la comitetul d< 
întreprindere. Astfel, la propunerea con
siliului asociației și cu sprijinul comi
tetului de întreprindere, tinerii noștr: 
sportivi au hotărît să amenajeze îr 
curtea fabricii o popicărie. De altfel, a- 
menajarea acestei popicării era prevă
zută în contractul colectiv. O buni - 
parte din cei 160 membri UCFS din 
întreprinderea noastră precum și țu 
meroșî muncitori care încă nu sfa ’ în
scriși în UCFS dar care au îr zi 
sportul popicelor, au muncit voiu.ilai 
la amenajarea popicăriei, pe care nt 
de mult au dat-o în folosința sportivi
lor.

Un sprijin important l-a primit aso- 
ciația sportivă „Electrofar" în ceea c< 
privește procurarea echipamentufu 
sportiv. Anul trecut, prin grija comi
tetului de întreprindere, asociația, a pri
mit numeroase materiale și echipamen’ 
sportiv cu care sportivii noștri și-at 
desfășurat activitatea competițională 
Muncitorii din fabrica noastră au po
sibilitate să se antreneze și să susțin; ' 
meciuri pe terenul Victoria, teren cart 
a fost închiriat pe un termen lung?

APOSTOL PANTELIMON 
președintele asociației sportive U H 

„Electrofar"

și oare a surprins, într-un cadru d 
toată frumusețea, un grup de turist 
urcând spre crestele munților.

Cele 60 de fotografii prezentate 1. 
concurs au fost așezate pe un mar 
panou, care constituie astfel și ui- 
eficace mijloc de propagandă pentr 
turism, înfățișînd muncitorilor uzine? 
numeroase colțuri pitorești din țar 
noastră cum ar fi: „Inserare pe lac 
(o imagine a lacului Băneasa și 
Casei Scînteii), Valea Secilor, Postă 
varul, imagini de pe litoral etc.

Iată dar cite lucruri frumoase, ir 
structive, care să contribuie efectiv 1 
atragerea oamenilor muncii spre prac 
ticarea sportului se pot face acoî 
unde există preocupare, unde se mur 
ceste ou dragoste...



Munca educativă, obiectiv principal al activității noastre 
L Discuție cu tov. M. Niculescu, președintele Clubului sportiv școlar București —
Izvor permanent de cadre pentru sportul 
îostru de performanță, Clubul sportiv 
școlar București se bucură în întreaga 
sară de un binemeritat prestigiu. Nu- 
nai în decursul anului trecut, cu pri- 
fejul campionatelor republicane pentru 

' uniori, reprezentanții C.S.S. București 
iu cucerit numeroase titluri la atletism, 
ciclism, volei, tenis de masă, natație. 
țanotaj, gimnastică etc., dominînd în 
icelași timp — cu autoritate — între
cerea’ cu celelalte cluburi sportive șco
lare. Despre succesele dobîndite de 
3.S.S. București și mai ales despre 
nodul cum s-a ajuns la ele am avut 
țjjx ! să discutăm recent cu președm- 
,eî& Clubului, tov. AL Niculescu.

:ă roadele bogatei activități a clubului 
rebuie căutate în munca educativă 
tusținută pe care au desfășurat-o an

trenorii noștri".
In legătură cu mijloacele educative 

olosite, tovarășul Niculescu ne-a spus: 
: — Am căutat să realizăm, mai întîi, 
■> legătură cit mai strinsă cu părinții 
elevilor, să le explicăm rostul clubului, 

■ ■ Să-i facem, să înțeleagă că din împle
tirea armonioasă a procesului de învă

țătură cu sportul, elevii vor avea nu- 
nai de clștigat. Ne bucură faptul că 
m 'găsit înțelegere și sprijin. Părinții 
țleoilor urmăresc cu interes activitatea 
sportivă, participă la consfătuirile pe 

' .arc le organizăm.

ln școli sună din nou clopoțelul...
II ianuarie... Prima zi de școală, 

primele ore în anul I960.,. Pe cori
doarele 
— din 
nastică

„Cit
montat
aparate noi!...“.

Priviri admirative. Infr-adevăr, di-

școlii, medii nr. 22 „Oh. Lazăr" 
nou animație. Im sala de gim- 
s-a reluat activitatea, 
este de frumoasă!..." 
alte spaliere I..." Jată, avem și

,S-aa

.Vreau să subliniez de la început

Ca mijloace educative folosite în 
mod curent, amintesc: participarea or
ganizată a elevilor la vizionări de fil
me documentare, la conferințele 
S.R.S.C., la concerte, vizitarea de ex
poziții și muzee. In deplasările efec
tuate cu prilejul unor competiții, repre
zentanții clubului s-au interesat de tre
cutul istoric al orașelor vizitate, așa 
cum a fost cazul la Cluj, Timișoara. 
Tg. Mureș etc. Un accent deosebit s-a 
pus pe participarea elevilor la învăță- 
mîntul politic U.T.M. și — în general 
— s-a urmărit ca ei să aibă o bogată 
activitate și pe linia organizației de 
tineret.

Tov. Niculescu ne-a amintit apoi că 
un mijloc educativ deosebit de eficace 
pentru stimularea la învățătură a unor 
elevi rămași în urmă a fost acela al 
scoaterii lor — temporare — din acti
vitatea sportivă.

— In această direcție n-am făcut nici 
o excepție, chiar și în cazul unor spor
tivi de frunte. Cîteva exemple: atletul 
L. Moskalitik, fotbaliștii Șt. Bălăceanu 
și V. Marin, boxerii A. Constantin, M. 
Nicolae și P. Guist, slabi la învățătu
ră la un moment dat au fost, ținuți 
pe... tușă pînă la îndreptarea situației 
școlare. Uneori antrenorii și-au adus 
un aport direct la îndreptarea elevilor 
mai slabi la învățătură, așa cum a 
fost cazul baschetbalistei Maria Ște
fan, meditată la limba franceză chiar 
de anirenoarea ei, tovarășa Magda Ni
culescu.

— Pentru noul an care sînt proiec
tele clubului în direcția întăririi con
tinue a muncii educative?

— Munca educativă cu membrii clu
bului rămine și pentru acest an obiec
tivul nostru principal. Astfel, vom or
ganiza lunar consfătuiri cu părinții, 
vom extinde participarea elevilor la 
diferite programe cultural-ariistice, la 
conferințe. Vom crea un ansamblu ar
tistic format chiar dintre membrii clu
bului. In preajma zilei de 16 februarie, 
Ziua Ceferiștilor, am proiectat o îniîl- 
nire cu muncitorii feroviari care au 
participat la evenimentele din 16 fe
bruarie. 1933. In vederile noastre stau, 
de asemenea, vizite în marile fabrici 
și uzine.

Așadar, C.S.S. București va între
prinde și în acest an numeroase acțiuni 
educative care sînt menite să con
tribuie la educarea tineretului nostru 
studios în spiritul moralei comuniste.

TIBER1U STAMA

Prima oră de educație fizică în 1960... 
O reușită „cumpănă" executată de ele
vii clasei a VHI-a D de la școala me

die nr. 22 „Gh. Lazăr".
Foto : Gh. Dumitra

recțiunea școlii a țintit să facă eleni* 
lor — la revenirea din vacanța de iar
nă — o frumoasă surpriză:, le-a pus 
la dispoziție o sală de gimnastică com
plet renovată și reutilată. Printre pri
mii care se bucură sînt cei din a opta. 
Au avut astăzi primele ore de educație 
fizică. Printre ei, gimnastele Luminița 
Straton, Mariana Stoian și Alina Ma- 
uolescu, atletul Constantin Stroe, jucă
torul de tenis Petre lufu, fotbalistul 
Nicolae Papadopol. Schimbăm c-îteva 
cuvinte cu secretarul U.T.M. cd clasei 
a VIII-a D, elevul Nicoară Badea. Și-a. 
petrecut vacanța de iarnă în Bucegi. 
sus — la Babele. S-a avîntat pe pir- 
tiile înzăpezite din jurul cabanei, a 
făcut lectură, a participat la excursiile 
organizate în masiv.

— Și acum?...
—• La treabă!... Ne stă în față un 

nou trimestru de muncă. Ne-am pro
pus ca la sfîrșitul lui să nu avem nici 
un corijent... ■

— Și vreun angajament... sportiv ?
— Se înțelege! Nici o 

orele de educație fizică și 
te completări de adeziuni 
la sportivă de elevi.

In școli sună din nou , ........ 
A început cel de al doilea trimestru. 
Cu forțe proaspete, sporite, tineretul 
nostru studios va căuta să acumuleze 
noi și noi cunoștințe în domeniul știin
ței și culturii, se va întrece iarăși în 
atitea și atltea. competiții și concursuri 
sportive. Le urăm — în ambele dome
nii — deplin succes!...

absență la 
cit mai ntuU 
pentru școa-.

clopoțelul...-

SaU L unăz Jărită

Repede, băieți f Cit mai repede, să nu ne

Sala de gimnastică a școlii medii
. ‘nr. 2 „N. Bălcescu" din Brăila... La 

prima vedere ai pentru ce să te bucuri: 
b sală de gimnastică spațioasă, în
zestrată cu o varietate de aparate și 
materiale sportive. Și totuși e o sală

congelăm !
Desen de NEAGU 

necoresptinzătoare. De 
conducerea școlii nu

Vești J in școli
Un raușh concurs de schi

Poiana Stalin a avut loc, 3e cu- 
un reușit concurs de schi la care 

participat reprezentanții Clubului

' - r 
fi 
au 
sportiv școlar „Luceafărul" șt ăi școlii
sportive de elevi din Orașul Stalin. 
Concursul a constituit un bun prilej 
de verificare a pregătirii elevilor din 
Orașul Stalin care practica schiul de 
performanță, în vederea întrecerilor pe 
pare le vor susține în acest sezon. (C. 
GRUIA, coresp.).

Un sport toț mal mult îndrăgit: 
baschetul

In orașele Tg. Ocna și Piatra Neamț, 
baschetul se numără printre sporturile 
cele mai îndrăgite de elevi. Școlile din 
aceste orașe și-au alcătuit numeroase 
echipe, care — sub îndrumarea antre
norilor și a profesorilor de educație fi
zică — se străduiesc să-și perfecțio
neze cunoștințele. întrecerile de baschet 
ale școlarilor din aceste orașe sînt armă- 

. rile cu deosebit interes de către local
nici. (AUREL CRIȘAN, coresp,),

de gimnastică... 
ce ? Pentru că 
manifestă nici un fel de interes pentru 
încălzirea ei. Concret: elevii clasei a 
Xl-a — pe care i-am urmărit la o oră 
de educație fizică — au trebuit să lu
creze îmbrăcați în haine de stradă?! 
Apoi curățenia sălii lasă foarte mult 
de dorit. Dovada : pe aparate, pe feres
tre, pretutindeni, un strat gros de 
praf. Iar parchetul este aproape negru. 
Cînd copiii fac alegări, în sală plu
tesc adevărați nori de praf. Vă veți 
întreba, desigur: de ce nu se deschid 
ferestrele ? Răspunsul este foarte sim
plu : pentru că le împiedică.... plasele 
de sîrmă ! ? !

Iată cum înțelege direcțiunea școlii 
să gospodărească sala de gimnastică. 
Și nu este de mirare că lucrurile stau 
astfel. Directorul adjunct al școlii, tov. 
Gh. Hendoreanu, care răspunde de pro
blemele administrative, trece foarte 
rar pe la sală. Și s-a arătat surprins 
atunci cînd elevii și profesorii i-au se- 
zisat toate cele de mai sus 1 Surprins 
dar, din păcate, pasiv... Intr-o situație 
asemănătoare se află și magazia de 
materiale sportive; murdărie prin toa
te ungherele, lucruri în dezordine și o 
masă de șah făcută... bucățele. Ne în
trebăm, așa cum s-au întrebat de nenu
mărate ori și elevii și profesorii de e- 
ducafie fizică din școală: pînă cînd 
va dăinui această stare de lucruri ?....

N. TOKAGEK, corespondent

In școlile din regiunea Cluj trebuie să existe 
mai multă preocupare pentru orele

Cînd pătrunzi pe poarta școlii medii 
„Gheorghe Coșbuc“ din Năsăud, rămîi 
impresionat de frumoasele realizări ob
ținute de profesorii de educație fizică 
atît în cadrul orelor de educație fizică, cît 
și în activitatea sportivă extrașcolară. 
Incepînd cu coridoarele din care nu 
lipsesc „colțurile sportive" și termi- 
nînd cu sala de gimnastică sau cu 
terenurile de volei și fotbal, totul te 
încredințează că aci sportul este spri
jinit, că profesorul de educație fizică 
își face datoria, că își iubește cu a- 
devărat meseria. Profesorul Quintus 
Cosma, absolvent al S.M.T.G.F., poate 
fi felicitat pentru frumoasele rezultate 
obținute în activitatea sa, căci prin 
conștiinciozitatea și priceperea dovedi
tă, școala medie „Gh. Coșbuc“ din Năsă
ud este printre fruntașe în regiunea 
Cluj. In cadrul școlii există 8 secții 
pe ramură de sport, peste 120 de pur
tători ai insignei G.M.A., 184 purtă
tori ai insignelor „Cel mai bun spor
tiv din 10“ și „Campion al asociației 
sportive".

Exemple asemănătoare care să re
flecte preocuparea profesorilor pentru 
desfășurarea orelor de educație fizică 
și asigurarea unei bogate activității a 
elevilor în afara orelor de curs oferă 
și profesorii Dezideriu Gorfi, Laura 
Sabău, loan Feșnic, Zaharia Feșnic, 
Gheorghe Gherase, care muncesc în 
școlile medii din Zalău, Baia de ArieȘ, 
Turda, Gherla și Dej.

In ceea ce privește predarea orelor 
de educație fizică în școlile de 7 ani 
din regiunea Cluj, se poate spune că 
în majoritatea cazurilor profesorii asi
gură predarea lecțiilor în bune condi- 
țiuni, respectîndu-se programa anali
tică. Cele mai bune exemple le găsim 
la școlile din comunele Poieni, Stana, 
Sîncrai (raionul Huedin), drasfia, Hor- 
vatul Crasnei, Romînaș, Dioșod (raio-

nul Zalău), Zaul de cîmpie, Iernut Bo
gata, Sînpaul (raionul Luduș) etc.

In regiunea Gluj sînt însă și unele 
școli în care, fie din cauza unor con
diții obiective, fie datorită nepriceperii 
sau neglijenței profesorilor de educație 
fizică, desfășurarea orelor este necores
punzătoare, iar activitatea sportivă ex- 
trașcolară — aproape inexistentă. In 
școlile de 7 ani din comunele Ciucea 
(raionul Huedin), Șamșud (raionul 
Zalău), Rebrișoara și Nimigea (raionul 
Năsăud), orele de educație fizică sint 
date drept completare altor catedre sau 
predate de cadre necorespunzătoare. 
Din această cauză și rezultatele sînt 
foarte slabe. La școala de 7 ani din 
Ciucea, de pildă, orele conduse de 
prof. Augustin Guja se desfășoară la 
voia întîmplării, fără material didactic 
și sportiv. Elevii nu cunosc nici cele 
mai elementare mișcări de ansamblu, 
exercițiile și jocurile sportive sînt ne
adecuate și plictisitoare. O situație a- 
semănătoare o găsim la școala medie

fizică, 
același 

elevilor, 
de edit*

de educație fizică 
din Huedin, unde prof. Gh. Iozon deși 
are calificarea necesară, desfășoară 
lecțiile fără nici o bază, în contradic
ție cu programa de educație 
Prof. Gh. Iozon se ocupă în 
timp prea puțin de disciplina

Slaba desfășurare a orelor
cație fizică în unele școli elementare 
și medii din regiunea Gluj se d aiureș
te în mare măsură și faptului că sec
țiunile de învățătnînt și cultură alte 
raioanelor Năsăuid, Zalău, Luduș, Cîtn- 
perai ș.a. nu acordă importanța cuve
nită educației fizice.

Pentru remedierea acestei situații 
considerăm că este necesară interven
ția secțiunii de învățătnînt și cultură 
ă regiunii, care trebuie să îndrume, 
să eoordoneze și să controleze mai îtf 
deaproape activitatea secțiunilor de ît> 
vățămînt și cultură din raioanele iu 
care orele de educație fizică desfășura
te în școli au serioase deficiențe.

ALEXANDRU MOMETE, coresp. j

Activitatea sportivă din școlile de 
toate gradele a luat un mare . avînt, 
angrenînd aproape pe toți elevii. Orele 
de educație fizică, cele de colectiv 
sportiv, sau multiplele ceasuri pe care 
elevii și elevele și le petrec cu plăcere 
pe terenul# sau in sala de sport, a- 
fluența mare de amatori ai sportului, 
fac ca bazele sportive existente pe lin
gă școli să devină insuficiente.

O asemenea amploare a luat și spor
tul școlar din regiunea Pitești. îndră
gostiți de sport, elevii vin în număr tot 
mai mare pe bazele sportive, petreeîn- 
du-și astfel orele libere în ambianța 
plăcută a terenului de sport.

Secțiunea regională de învățămînt și 
■țz*:_.r. --------  ~s —‘
mult în sprijinul activității
cultură Pitești a venit recent și mai 
-—-■ ■ ' -—-—«■■■ sportive
din școli, Metodistul cu problemele de 
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MINIME PENTRU ȘCOLILE DE 7 ANI 

Și MEDII

educație fizică, de pildă, a, întocmit

Culoarul de arini

lungime*; 6m. 
Câtimea: 5~7cff}. 
Qrbsi'me*: 15~2{3cm,

©Groapă de sărituri 
lungime, înălțime.

© Teren volei'băl 

Portic simplu •• 
vzz 1. prăjină •&- 

2-inele S. b*ră 
3. trupei 
dlrnă echilibru-
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isop.« 3h'/p

cafegan'a
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lor pe aceste terenuri. Iar cel» 
in urmă (raioanele Drăgășan$ 

le vor urma exemplul cit da 
Acțiunea preocupă acum toate 

ca și secțiunile 
și

O inițiativă valoroasă
schiță model de amenajări și utilaj® 
sportive minime pentru școlile de T 
ani și medii. Ce cuprinde aceasta ? Un 
teren de volei, un portic de gimnasti* 
că» o bîrnă pentru echilibru și o groa* 
pă pentru sărituri, Materialele ce poi 
fi întrebuințate pentru realizarea â- 
cestor utilaje sînt la îndemîna orică
rei - școli. Mecostisitoare» aceste amena
jări au și fost puse la punct în foarță- 
multe orașe și sate din regiunea Pfp 
tești. Școlile din raioanele Bm. Vilcea* 
Curtea de Argeș, Horezu și altele aM 
și desfășurat o bună parte din acti
vitatea 
rămase 
Vedea) 
curînd.
conducerile școlilor 
raionale de învățămînt și cultură 
care au primit un ajutor deosebit diiț 
partea forului regional.

Am stat de vorbă eu realizatorul 
ceste! inițiative, profesorul N. Macoveft 
care ne-a spus: Secțiunea regională 
de învățămînt și cultură a pornit a- 
ceastă acțiune, după cum vedeți ne-» 
costisitoare, în dorința de a rezolvat 
problema bazelor sportive școlare. In? 
drumarea regiunii a găsit un eeou fa
vorabil printre cei ce conduc activita^ 
tea sportivă din școli. Cu ajutorul dfe 
recțiunilor, organizațiile U.T.M» - did 
școli au mobilizat elevii la muncă ob* 
ștească, realizîndu-se astfel economii 
și în ceea ce privește mina de lucruj 
Sîntem convinși că nu va trece multâ 
vreme și toate școlile din regiunea' 
noastră vor dispune de asemenea aR 
menajări sportive deosebit de necesarei

Inițiativa profesorului Macovei izvO- 
rîtă din preocuparea cadrelor didac-» 
tice pentru realizarea de economii s<i 
recomandă de la sine. Ne-ar bucura 
însă dacă ea ar găsi același teren fa
vorabil de extindere și în alte regiuni 
ale țării știut fiind, căa mai ales ia 
sate, asemenea amenajări simple pot 
rezolva cu succes întreaga problemă a 
desfășurării activității sportive la Ust 
nivel mulțumitor.



HANDBALL?

Unele aspecte ale
tactice în

„Splendid spectacol ; Nu mă aștep
tam, ca un concurs de schi să fie atît 
de interesant, să te facă să nu bagi de 
seamă o vreme așa de urîtă“... ne măr
turisea duminică dimineață maestrul 
sportului Horâțiu Nicolau, component 
de bază al echipei reprezentative de 
volei, aflat la hotelul ?5Alpin** în con
cediu de odihnă. Intr-adevăr# și el — 
debutant? ca spectator în schi; — ca și 
sutele de amatori de schi din Sinaia 
prezeriți duminică pe Valea lui Carp; 
au înfruntat frigul pătrunzător pentru 
a urmări ’evoluția ’celor mai buni schi
ori ai țării, care se întreceau în pro
ba de slalom special din cadrul con
cursului de deschidere a sezonului; or
ganizat de F.R.S.B.A. Iar concurenții; 
dorind parcă să răsplătească interesul 
spectatorilor, nu au precupețit nici un 
efort pentru a se comporta cît mai 
bine, pentru a face curse frumoase; 
pentru o dovedi chiar de la începutul 
sezonului că sînt bine pregătiți și ca
pabili de a urma o curbă ascendentă 
în viitoarele întreceri. Sub acest as
pect, al pregătirii participanților, ca și 
sub acel al străduințelor organizatori
lor de a asigura probelor condiții cît 
mai bune de desfășurare, concursul de 
deschidere s-a bucurat de un succes 
deplin.

Revenind la pregătirea schiorilor, 
vom sublinia în primul rînd faptul că 
anul acesta, mai mult decît în anii pre- 
cedenti, s-a făcut simțită din plin pre
ocuparea pentru asigurarea bazei de 
pregătire prin antrenamentele efectua
te în timpul lunilor de vară și de 
toamnă. Deși perioada de pregătire pe 
uscat a fost relativ scurtă — din cauza 
zăpezii căzută tîrziu - majoritatea par
ticipanților la concursul de deschidere 
au parcurs traseele probelor alpine și 
de fond în bune condițiuni, fără a mai 
înregistra, decît cu rare excepții, fluc
tuațiile provocate de lipsa de antrena
ment în timpul verii.

DESPRE 
GÎNDIREÂ TACTICA

Este bine cunoscut fap
tul că și în schi ca și în 
toate celelalte discipline 
sportive, gîndireâ tactică 
are o însemnătate care în 
unele cazuri poate fi de
terminantă în obținerea per
formanțelor. De acest lu
cru ne-am convins cu pri
lejul numeroaselor mani
festații sportive interne’"și 
internaționale desfășurate 
in țara noastră. Iar dumi
nică. cu prilejul dispută
rii cursei de slalom spe
cial din cadrul concursu
lui .de a deschidere, am pu
tut face o serie de obser
vații care, deși nu dau o 
notă generală, pot consti
tui un motiv de analiză 
din partea schiorilor și 
antrenorilor lor. Iată des
pre ce e vorba. In prima 
manșă a cursei de slalom 
special, primii trei concu- 
renți au căzut la aceeași 
poartă : la o verticală în
chisă, aflată după un cu
loar oblic și înaintea unei 
orizontale deschise. Culoa
rul, oblic favoriza viteza, 
dar concurențji, care ur
măriseră, aranjamentul, sla
lomului trebuiau să țină 
seama de verticala închisă 
în care au intrat însă cu 
viteză prea mare, s-au îm
piedicat de fanionul de 
jos și s-au răsturnat. Fără 
a fi o „încuietoare*; sche
ma acestor porți era difi
cilă, în special pentru pri
mul plecat : Niculae Pan
ii rea. Următorii trebuiau 
să țină seama însă de că
derea lui Pandr ea și să se 
gîndească la rezolvarea 
problemei încă dinaintea 
intrării în culoarul oblic. 
Nici Tăbăraș și nidi Bucur

Intrecînd pe Știința Cluj cu 5*2

C. C. A. a cîștigat turneul organizat de F.R.H.P.
— Steagul roșu a întrecut pe Șurianul Sebeș cu 3-2 —

G.C.A. a știut și de data aceasta 
să-^i impună superioritatea și , în- 
irecînd pe Știința Cluj cu'5—2 (2—1, 
2—0, 1 — 1) — a cucerit primul Joc 
fn turneul, organizat de F.R.H.P. Mili
tarii au cîștigat pe merit; au domi
nat mai nwlt, au combinat mai bine 
și — mai ales. — au arătat că știu 
ce. vor în . fazele de poartă. Cu toate 
acestea, victoria lor n-a fost ușoară. 
'•Știința (Sluj rut mai este azi echipa 
pe care am yăzut-o la începutul se
zonului. _ Cîștigînd mult în patinaj, 
•studenții clujeni an fost în multe 
•^privințe egali valoroșilor lor advei- 
'fiferi și, pe. alocuri, i-au depășit, mai 
sales în prima și ultima repriză. Ele- 
-inw-dtil principal oare face însă ca 
la Jora actuală, îr>tr-o întâlnire G.C.A.— 
•Știința Cluj, balanța să încline — în 
hnqd normal — de partea bucureș- 
tenilor, este, după părerea noastră, 
avantajul pe care-1 are G.C.A. în li
niile, de fundași. Perechile alcătuite din 
Czaka, Ionescu, Raducii și Tomor 
sînt. superioare celor pe care Ie poate 
alinia Știința (Dibernardo, Tompoș, 
Krâsser) cu tot progresul pe care 
1-aii înregistrat și clujenii.

Aseară, „fonul" meciului a fost dat 
de o bîlbîială a apărării--studenților
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>• •• grindini 
probele alpine

nu au făcut insă acest lucru, deși, 
situația le impunea mai multă atenție în 
această porțiune. -Concluzia se impune 
de la sine și anume ca pe viitor, la ur
carea pe traseu# antrenorii și schiorii 
să analizeze cu mai multă atenție po
sibilitățile de atacare a fiecărei porți, 
iar în timpul cursei gîndireâ tactică să 
fie spontană și mai judicioasă.

Tot la capitolul gîndire tactică vom 
menționa două nume : Gin Bălan, com
ponent al lotului reprezentativ și Ni- 
culae Șuteu, component al lotului de 
juniori. Ambii fac aceeași greșeală : se 
avîntă „la risc**, nu țin seama de gra
dul de dificultate prezentat de starea 
zăpezii, de pîrtie, de traseu și de cele 
mai multe ori... cad. Așa a făcut Bă
lan anul trecut, la „Cupa Tineretului11, 
la campionatele republicane și în alte 
concursuri, așa a făcut Șuteu la cam
pionatele republicane de juniori și tot 
așa au procedat la concursul de sîm- 
bătă și duminică, la care au .'căzut în 
ambele, probe alpine. Bălan, care. rea
lizase cel mai buh timp în prima man
șă la slalom special, în manșa a doua 
nu a fost suficient de prudent, a că
zut și a fost nevoit să abandoneze, iar 
Șuteu în prima manșă a parcurs tra
seul în mod impecabil pînă la ultima 
poartă pe care a ratat-o și a fost des
calificat. Dacă acest lucru s-ar fi pe
trecut o dată, nu ar fi fost grav, deoa
rece căderile în schiul alpin sînt destul 
de frecvente. La ei a devenit însă un 
lucru obișnuit, ceea ce este grav și ri
dică problema capacității lor de a ter
mina o cursă. Ei trebuie să facă deose
birea > dintre mersul „la risc.**, de loc 
recomandabil și mersul avîntat, dar 
gîndit, în care posibilitățile tehnice și 
fizice trebuie să fie în deplină concor
danță cu gradul de dificultate a tra
seului.

D. STÂNGULFSCU

Elisaveta Suciți Obrașcu, ci știgătoarea probelor de 
slalom special și slalom uriaș din cadrul concursului 
de deschidere. Foto : D. Stănculescu

. (min._ 5) de care a profitat Kalamar, 
clesdîizînd ■scorul. Egalarea a venit 
ca o urmare firească a ripostei ener
gice dată de Știința (iX’aghi a marcat 
în min. 18) dar repriza s-a încheiat 
totuși în avantajul militărilor care au 
marcat după un minut (Cozan I).

Repriza a doua a fost cea în care 
C.G.A. și-a impus jocul. Mai calmi, 
mai lucizi și, mai ales, mai bina 
orientați în apropierea porții, bucureș- 
tenii înscriu de două ori (prin Kala
mar și Zografi), în vreme ce clujenii 
se mulțumesc cu... cîteva ocazii — e 
drept, olare — care mi le aduc însă 
decît... consolări din partea suporte
rilor. .Ultima repriză a fost cea mai 
viu disputată. Puțin după reluare, A. 
Biro reușește să reducă scorul, - jocul 
se „încinge" dar, în plin efort al stu
denților, Ganga păcălește apărarea 
adversă printr-un șut din întoarcere 
și scorul — devenit 5—2 — nu mai 
poate fi modificat.

C.Q.A. a cîștigat astfel în mod 
meritat turneul, dar aseară n-a mai 
impresionat ca în alte ocazii. De su
bliniat promptitudinea apărării (note 
bune pentru Pușcaș, lonescu și deși 
gur; Czaka, deși aportul lui în ofen
sivă a fet mai redus), ca și felul 
cum s-a încadrat în atac Kalamar, 
un real cîștig pentru echipa, cam
pioană. Știința Gluj n-a avut decît în

Cu o floare
Așa cum precizam și in cronica jo

cului Oinaoio-- G.G.A., militarii au 
dat <> -eplică bună redutabilei forma
ții rliuamoviste.. Explicația acestui 
fapt mt trebuie căutată numai în pre
zența în formație a valorosului bas
chetbalist Mihai Nedef. Este adevă
rat că el a dat un plus de tehnici
tate si de variație atacului echipei 
C.C.A., dar tot atît de adevărat este 
că și ceilalți echipieri au jucat o pe
rioadă de timp foarte bine.

Deci, ce trebuie să reținem pînă 
acum este că echipa C.C.A. a avut 
o perioadă cînd a „mers" bine, rea
lizând acțiuni de. atac de toată fru
musețea. Dar asta numai într-o scur
tă perioadă. Apoi, pe măsură ce di- 
namoviștii își reveneau din momen
tele de derută și apărarea lor se or
ganiza din ce în ce mai bine, atacu
rile echipei C.C.A. pierdeau «lin 
promptitudine, toți jucătorii așteptînd 
de Ia Bulgaru realizarea de goluri 
pentru a stăvili excepționala revenire 
a handbaliștilor de la Dinamo. Bul
garu însă nu a mai dat randamentul 
așteptat... Sever marcat de Ristoiu.el 
nu a mai înscris goluri și echipa 
C.C.A. a devenit ca și inexistentă în 
atac.

Problema care se pune în fața e- 
chipei C.C.A. are un caracter acut, 
deoarece nu este prima oară cînd a- 
ceastă formație ratează rezultate 
bune, din cauză că așteaptă totul de 
la Aurel Bulgaru. Inexplicabil este 
faptul că în anumite perioade, ran-

Programul 
competiției internaționale 

„Cupa Orașelor"
Miercuri 20 ianuarie, ora 16: festi- 

vitatea de deschidere; de la ora I6,3<1 
București I — București II (I); Bucu
rești — București. tineret (m); H. G. 
Copenhaga -- Vojvodina (f); H.G. 
Copenhaga Praga (m);

Joi 21 ianuarie, de la ora 16,30 : 
Praga — Vojvodina (f); București 
tineret — Sarajevo (m); București. I—
H. G. Copenhaga <f); București — 
Praga (m); ■ .

Vineri 22 ianuarie, de la ora 16,30: 
București tineret — H.G. Copenhaga 
(m); București II — Voivodiria (f); 
București — Sarajevo (m); Praga — 
H. G. Copenhaga (f);

Sîmbătă 23 ianuarie, de la ora 16,30: 
Praga — București tineret (m); Bucu
rești II — Praga (f); Sarajevo — 
H. G. Copenhaga (m); București I — 
Vojvodina (f);

Duminică 24 ianuarie, de la ora 16 : 
Praga — Sarajevo (m); București II— 
H.G. Copenhaga (f); București I — 
Praga (f). București — H. G. Copen
haga (m).

A. Biro un atacant eu adevărat pe
riculos. Celorlalți le lipsește „ochiul" 
terenului și stăpînirea de sine.
STEAGUL roșu învingător la 

LIMITA : 3—3

Partida dintre Steagul roșu și Șu
rianul (întreruptă după două reprize, 
Ia scorul de 1 — 1) s-a terminat cu 
victoria meritată a echipei din Orașul 
Stalin. Cele 20 de minute la care 
aia asistat aseară att avut o desfășu
rare foarte vie. După oe Pâtrașcii de 
Ia Șurianul a adus conducerea echi
pei. sale. Steagul roșu a egalat prin 
Tiriac și și-a asigurat victoria prin 
Alilioc (3—2). Față de numărul foar
te mic de antrenamente pe care le-au 
făcui pînă acum, cele' două echipe 
s-au prezentat foarte bine. Formația 
din Orașul Stalin a lăsat să se între
vadă comportări și mai bune pentru 
restul sezonului. Aseară ne-au plăcut 
mai ales Țirîae, și Gogeanti.

O notă bună și pentru Șurianul. 
Cu mai mfiltă stăpînire de .sine, jucă
torii din Sebeș puteau scoate un te- 
zultat mâi bun. Oricum, faptul că 
ambele goluri de aseară le-au primit 
în momente cînd erau cu un om în 
minus pe gheață, i-a făcut să aibă 
motive în plus să-și regrete ieșirile 
de nervozitate.

^e. RADU

nu se face primăvară...

Fază din. meciul Dinamo — C.C.A. Cornel Oțetea, unul din principalii reali
zatori ai militarilor in meciul de duminică, aruneînd la poartă în stilul său 

personal. l oto; Gh. Dumitru

damentul celorlalți jucători în atac a 
fost destul de ridicat (Oțelea, Nodea, 
Telman etc.) pentru ca apoi să sca
dă subit. Este foarte adevărat că di- 
nanioviștii au știut să se apere excelent 
(și acest lucru ne bucură, avînd in 
vedere că peste cîteva zile ei vor în- 
tîlnî Dukla Praga). Revenind însă la 
problema echipei C.C.A., credem că 
este cazul ca ceilalți jucători să în
ceapă a manifesta mai mult curaj in 
atac. _să forțeze mai mult pătrunde
rile pe semicerc, dacă vor ca rezul
tatele bune să le surîdă în viitor..

Aceste scurte însemnări se ^se-

Dukla Praga-una din cele mai bune echipe 
de club din Europa

Vă. sînt, desigurcunoscute ultimele 
succese ale echipei reprezentative de 
handbal în 7 a R. Cehoslovace, realita
te la turneul internațional desfășurat 
zilele trecute în Danemarca. Evoluînd 
de o manieră care a entuziasmai în
treaga asistență, jucătorii cehoslovaci 
au întrecut pe rînd cîteva din cele mai 
hune formații de handbal în 7 din lume 
(21—13 cu Suedia, 15—14 cu Dane
marca și 18—15 cu R.D.G.) dovedind 
o formă excelentă.

Este interesant de arătat că din re
prezentativa R. Cehoslovace au făcui 
parte nu mai puțin de 7 jucători din 
echipa Dukla Praga (de 7 ori cam
pioană a R. Cehoslovace), care va în- 
tîlni la 16 ianuarie pe Dinamo Bucu
rești.

Valoarea formației campioane a R. 
Cehoslovace este oglindită și. de palma
resul său internațional. In cele 54 in- 
Uluiri susținute in. ultimii 5 am Dukla 
Praga a obținut 50 de victorii, fund 
nevoită să părăsească terenul învinsă 
numai de 4 ori! Singurele echipe care 
au reușit să învingă pe praghezi sînt 
echipa națională a Suediei (20—16 în 
1956 la Praga), G.F. Aarhus (10—9 
în 1958 la Aarhus). H.G. Copenhaga 
(23—19 în 1959 la București) și... Di
namo București (15—11 în 1959 la 
București). Pe un loc de frunte in pal
maresul jucătorilor de la Dukla se a- 
flă, firește, victoriile, obținute în cadrul 
primei ediții a „Cupei Campionilor Eu

Situația in „Cupa campionilor europeni"
Peste cîteva zile, echipa de handbal în .

7 Dinamo București, campioana țării, 
va susține o importantă partida în ca
drul turului al doilea al „Cupei Cam
pionilor Europeni". Este vorba de par-
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sează însă și altor echipe care, la fel 
cred că... „cu o floare (sau două...) 
se face primăvară*. Atenția antreno
rilor noștri trebuie să se îndrepte 
spre omogenizarea vatorieă a forma
țiilor, prin ridicarea celorlalți jucă
tori sau jucătoare la nivelul celor 
mai buni. In această privință, exem
plul echipei Dinamo este cît se poate 
de concludent: o formație omogenă, 
cu jucători de valoare apropiată, care 
funcționează ca un ceasornic! Și re
zultatele se văd... j

(c. a.) £i

ropeni": 24—19 cu selecționata Bucu
rești. 25—18 cu selecționata Copenhaga 
și în finală, 21—13 cu echipa orașului 
Orebro.

Cei mai multi jucători care alcă
tuiesc redutabila, formație cehoslovacă 
sînt cunoscuți publicului bucureștean. 
Dukla Praga evoluînd pentru a doua 
oară în țara noastră. Astfel, iubitorii 
handbalului în 7 au putut admira mă
iestria lui Uri Vicha (23), Josef Tro
jan (42), Vojtech Mares (23). Bedrich 
Koriig (35), Oldrich Spacil (22), Zde- 
nek Rada (3), Rudolf Havlik (3 
Frantisek Herman (2), cu ocaz a jocu^. 
rilor susținute de echipat pragheză la 
„Cupa Orașelor", competiție desfășura
tă anul trecut la București. (Primii 6 
jucători sînt maeștri, ai sportului, iar 
cifrele din paranteză indică numărul 
de jocuri susținute de fiecare în cadrul 
echipei reprezentative).

Vorbind despre calitățile echipei. Du
kla trebuie să subliniem viteza și va
rietatea deosebită în acțiuni, forța în 
atac în care excelează Trojan, Mares 
și Rada, și o apărare foarte mobilă.

Dar Dinamo este în măsură să-i dea 
replica de la egal la egal. Dinamovișiii 
bucureșteni alcătuiesc o redutabilă for
mație, care pentru tinerețea ei are o 
„carte de vizită" frumoasă. Și, tocmai 
valoarea echipei Dukla, precum și fap
tul că aceștia au la activ o victorie 
asupra ei, trebuie să-i stimuleze pe 
dinamodiști în pregătiri.

tida cu redutabila formație cehoslovacă 
Dukla din Praga.

In preajma acestui eveniment găsim 
interesant să prezentăm situația în 
competiție prin următorul tablou :

Semifinalele

24—1! Aarhus GAF 17-J6
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15—12
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Retrospecțiuni asupra campionatului categoriei A

DINAMO BUCUREȘTI: în același an, 
două comportări total diferite

Sezoiiul de toamnă n-a prea fost 
favorabil echipelor bucureștene, de 
obicei prezente în lupta penitrit primele 
locuri. Cu excepția echipei C.G.A., ce
lelalte — Rapid, Dinamo și Progresul 
— au stat mult timp în „subsolul" 
clasamentului (unde au și ocupat, la 

: încheierea turului, locuri foarte mo
deste: 8, 9 și 10), din pricina unor 
comportări cu totul nesatisfăcătoare. 
Din âcesț punct de vedere, dintre cele 
trei echipe Dinamo a avut comporta
rea cea mai neașteptată. Să explicăm.

Dinamo terminase sezonul din pri
măvara anului trecut în plină formă, 
cu forțe aproape mai proaspete decît 

u’n început de campionat. „Finișul" 
aainovi.șt a început din etapa a 

șaptea, a returului. In 10 jocuri con
secutive (5 de campionat, 3 de cupă 
și: 2' internaționale) Dinamo n-a cunos
cut îufrîngerea (8 victorii și 2 meciuri 
egale, printre care 3—1 cu C.C.A. în 
sferturile de finală și 4—0 cu G.S.M. 
Bala Mare în finala Cupei. 2—0 cu 
Petrolul' în campionat, 5—0 cu Ale
ssandria și 4—2 cu Ve-fa Istanbul). 
Rezultatele favorabile obținute și mult 
apreciate de cercurile competente au 
corespuns și unui nivel de joc supe
rior.' Echipa începuse să acționeze în
chegat,1 ‘jocul său colectiv — în care 
fantezia și personalitatea jucătorilor 
aveau efmp liber de acțiune — repre
zenta o forță și o valoare în același- 
timp. Jocurile sale ofereau satisfacția 
calității și eficacității. Pe scurt, un 
final de .sezon care anunța pe Dinamo 
drept principal candidat la titlu în 
campionatul 1959—60.

Cu asemenea perspective a început 
noul campionat.. Dar primul meci a 
î' semnat și prima decepție : 1—2 -la 

j. După o săptămînă a venit a 
t^ia: 0—0 cu Minerul, la București. 
Simple accidente ? Se părea că da, 
mai alșs'că a urmat un joc mai bun 
și o victorie (2—1) asupra echipei 
G.C.A. Cîtrînd însă, așteptările au fost 
din nou înșelate: 0—2 cu U.T.A.,

In jurul 
balonului rotund
Deși echipele de categoria B reiau 

campionatul de-abia Ia 3 aprilie, unele 
dintre ele au și început antrenamentele, 
ghidîndu-se probabil și după cunoscuta 
zicală : ),Cine se scoală de dimineață 
departe ajunge"...

:hipele din prima categorie - la 
âul lor — își continuă pregătirile, 

lată noi amănunte din țară, în legătură 
.cu aceste antrenamente.

La Cluj...
cele două echipe de categoria B, Ra
pid și C.F.R. au reluat antrenamentele 
Încă din săptămînă trecută. Rapid a 
ținut două antrenamente sub conduce
rea antrenorului St. Covaci. La cele 
două ședințe de cite 50 de minute a 
participat următorul tot de jucători : 
Palii, Szilagyi, Rents, Busch, Soos, An- 
drasovschi, Biro, Balogh, Chireosa, 
Ctmpeanu, Fodor, Bartha, Cegezi. Pîn- 
earu, Pușcariu, Crăciun. Veres, Avram 
Șl LutZ.

C.F.R. a început antrenamentele la 
5 ianuarie sub conducerea antrenorului 
C. Rădulescu. Iată lotul echipei cefe
riste : Bucur. Chișu, Dobay, Pipas, 
Călbăjos, Vătan, Dănilă, Crăcan, Dră- 
goi, Tatu, Kinizsi, Papiu. Dezso, Poda- 
riu, Oprea, Băluțiu, Kilin, Kiss, Suciu. 
Stanciu și Flueraș.

C.S.M. Baia Mare,,.
a reluat antrenamentele Ieri. Echipa 
din Baia Mare se bazează pe următo
rul lot : Vlad II, Fejes, Mălăieru, Vasl- 
lescu, Nagy, Gergely III, Vlad I. Ger- 
gely Rusu, Sulyok, Horzsa, Pop, 
Ir ?ș și V. Moldovan. La antrenamen- 
y or lua parte și jucătorii Nedelcu I 
și il din Cluj, care s-au stabilit la 
Baia Mare.

. De remarcat că în localitate au în
ceput antrenamentele și arbitrii de fot
bal. Ei participă la ședințe de pregăti
re fizică (în sală) și ședințe teoretice 
pentru reîmprospătarea cunoștințelor.

Știința Cluj...
a participat duminică la cel de al trei
lea antrenament în aer liber. La pre
gătiri iau parte următorii jucători: 
Moguț, Miiller, Nicoară. Kromely, Dr. 
Georgescu, Costin, P. Emil, Roman, 
Ivansuc, Munteanu, Suciu, Marcu, Ma- 
teianu, H. Moldovan, Constantin, Mu- 
reșan, urmînd un tratament medical, 
nu a participat la antrenamente. In 
schimb la ultimul antrenament a fost 
prezent mijlocașul O. Popescu de la 
Rapid București, care s-a înscris la Fa
cultatea de filologie din Cluj. Săptă- 
mîna aceasta, Știința Cluj se va antre
na zilnic.

Dinamo Bacău...
® ieșit prima dată pe teren duminică, 
urmînd ca săptămînă aceasta să se an
treneze zilnic. Afară de Rădulescu. ne
restabilit încă după accidentul suferit 
Sn meciul cu știința Cluj, la antrena
ment s-a prezentat întreg lotul, format 
din următorii jucători : Faur. Bucur. 
Ctosanu, Cîrnaru. Lazăr. Cincu. An
gliei florian S^rcovnicu. Vătafu. Uj- 
vari, Drâgoi, Filip, Gram, ASan. Ciri- 
poi, Public. Sorin Avra»>

Semimijlociii deschid turneul de Ia București

0—2 cu Dinamo Bacău și 1 — 1 cu 
Progresul. Comportarea inegala, ■ dru
mul sinuos al dinamovișților a conti
nuat : 2—0 cu - Petrolul (Ia Ploești), 
2—2 &u Steagul roșu (acasă), 0—1 cu 
Rapid, 0—0 cu. Jiul (la Petroșani)' și 
1—1 cu Farul (acasă).

E drept,' meciurile de cupă care au

Goluri marcate: 9 (media: 
0,81 /)...

Golgeleri : Ene 1 (4), Nunweiller 
IIT (2), Szakacs I, Cădariu, U. >4.i- 
gM.

Locuri ocupate în clasament (in 
ordinea etapelor): 11, 10, 6, 9, 11, 
9, 7 , 9, 10, 8, 9.

Efectiv folosit : Uțu (11 jocuri), 
Nun^eiller III (10), Alexandra 
Vasile, Panait, V. Anghet (9), Popa, 
Szakăcs I. I(dșzegy-(8), Călihwt, 
Varga, Bukossy (7), Ene I, Dragp- 
mir (6), Szahacs II (5),'Cddariti 
(3), Nicușor, Szdko, Semenescu și 
Motroc (2). . '

urmat* după campionat au însemnat 
un reviriment în joc și calificarea în 
sferturile de finală, dar comportarea 
în campionat nu putea fi uitată. Se 
soldase cu un bilanț de-a dreptul de- 
cepțioriant pentru o echipă cu presti
giul lui Dinamo : 2 victorii, 5 meciuri

raport cu jucătorii altor echipe, cali
tăți pe care le-au dovedit în repetate 
rînduri. Totul era perfecționarea și 
armonizarea lor în vederea realizării 
unui joc viguros, bărbătesc, bine înțe
les și însușit, bazat pe o tehnică avan
sată, adaptată la cerințele jocului și 
ia _ specificul echipei. Eforturile tre
buiau _ îndreptate și spre realizarea 
jocului omogen, colectiv, practicat cu 
atît succes de Dinamo într-un trecut 
apropiat. Desigur că au fost și greu
tăți. In perioada de pregătire pentru 
campionat echipa n-a beneficiat de 
întregul efectiv, avînd miilți jucători în 
loturile reprezentative ; unii jucători au 
devenit indisponibili etc. Dar în munca 
de instruire trebuia urmată o linie 
precisă și acest lucru a lipsit

Oscilații, nesiguranță .s-au observat 
și în ce privește alcătuirea formației. 
Echipa n-a jucat NICIODATĂ în ace
eași formație. Au intervenit cu regu
laritate modificări, unele.— e drept — 
forțale de indisponibilități, dar altele 
ne justificate sau complet neinspirate, 
la care s-au adăugat improvizații sur
prinzătoare (Semenescu extrem dreap
ta și Koszegv extrertt sțtnga sau 
Bukossy extrem dreapta și V. Angliei 
extrem stingă). Greșeala a fost ini
țială • antrenorul n-a pornit la lucru 
avînd precizată formația de bază.

Toate acestea au făcut ca o echipă 
cu jucători de valoare confirmată și 
recunoscută unanim să se comporte

Marcu Ion (stingă) și Vasile Sășeanu (dreapta) vor sta duminică dimineața 
fată în fată. Cine va învinse ?

Uțu, portarul dinamovișților, este unul din jucătorii care a avut in toamnă O 
comportare constant bună. Iată-l în fotografie executind un curajos și oportun 

plonjon la picioarele lui Marin, in.cursul meciului Dinamo — Progresul (1—1).

egale, 4 înfrîngeri, 9 goluri marcate 
(!) și 12 primite — locul 9 în cla
sament. Reținem în mod special cele 
9 goluri marcate (dintre care 2 de 
halful Nunweiller) care contrastează 
puternic cu eficacitatea dovedită în 
repetate rînduri de Dinamo (29 și 19 
goluri în cele două părți ale campio
natului precedent, de pildă).

Explicația ?
Au fost, fără îndoială, multe cauze 

care au determinat această cădere 
destul de bruscă într-un interval rela
tiv scurt. Principale ni se par urmă
toarele :

1. Insuficient spirit de disciplină.
2. Nesiguranța, inconsecvența, lipsa 

de fermitate a antrenorului Baratki în 
munca de instruire.

Foto: Gh. Dumitru
la un nivel nesatisfăcăfcr și, în con
secință, să ocupe în clasament un loc 
corespunzător comportării, dar necon
form calităților, rămase un sezon în
treg nepuse în valoare. Componența 
lotului actual (întărit și cu internațio
nalul Eftimie, posibilitățile jucătorilor 
din toate punctele de vedere, ca și 
atmosfera bună care domnește în sînul 
lotului în actuala perioadă de pregătire, 
reprezintă garanții că în sezonul de 
primăvară Dinamo poate evolua la ni
velul bunelor aprecieri și al prestigiu
lui de care se bucură în rîndurile iubi
torilor de fotbal.

1». GAȚU

(Urmare din pag. 1) 

chilibrate. A pronostica de pe acum un 
învingător este desigur riscant, de
oarece toți cei 22 boxeri sînt deciși 
să facă o figură cît mai frumoasă. II 
vom revedea printre alții pe „punche- 
rul" Dobre Pavel (Brăila), care va fi 
opus metalurgistului Dănilă Eriuț, în
tr-un meci deschis oricărui rezultat. 
Calculele îl indică învingător pe bo
xerul brăilean, dar nu trebuie uitat 
faptul că Dănilă-Emit este un pugi
list capabil de surprize.. Tînărul Nea- 
gu 'Vasile /Constanța), care s-a im
pus cu tărie în ultimul timp, va în- 
tilni pe rutinatul Iosif Olaru (Craio
va), iar Constantin Stoian (Dinamo

București) va primi replica lui Florea 
Oprea (Știința . J.C.F.) într-un meci 
revanșă. După cum se știe, recent, 
în cadrul „Gupei Sfatului Popular al 
Capitalei", victoria a revenit boxeru
lui de la I.C.F. O altă întilnire aștep
tată cu interes: Ion Rodiceneo (Brăila) 
— Iosif Demeter (București). Cunos- 
cînd valoarea și dîrzenia ambilor pu- 
giliști, este de așteptat ea întîlnirea 
dintre acești boxeri să ofere un specta
col plăcut. Marcu Ion (Cîmpulung 
Muscel) — va fi opus combativului 
Vasile Sășeanu (Or. Stalin) într-o 
partidă pe care o întrevedem pasio-’ 
nantă.

Campionatul republican pe echipe
Mai sînt cîteva. zile pînă cînd vor 

începe întrecerile returului primei faze 
a campionatului republican pe echipe. 
In rîndurile ce urinează vă facem 
cunoștință cu .echipele cîștigătoare ale 
primelor jocuri din- două centre ale 
tarii. .. . A

CAMPIONATUL RAIONULUI 
PETROȘANI

Sportid popicelor a luat în ultima 
vreme o mare dezvoltare în Valea 
Jiului. Astfel, în cadrul aclualnhu cam
pionat republican au luat startul 8 
echipe masculine, care și-au disputat 
cu ardoare întîietatea în turul primei 
faze a acestei competiții.

lata’ clasamentul turului:-1. Minerul 
Vulcan 21 - p.; 2. Voința Petroșani 
19 p.; 3. Parîngul Lonea 15 p.ț 4. Mi- 
nerul Lupeni 14 p.ț 5. Utilajul Petroșani 
13 p.ț 6. Constructorul Lupeni 13 p.ț 
7. Viscoza Lupeni 10 p.; 8. Construc
torul Uricani 7 p. Dintre popicarii care 
au dovedit o bună precizie în lansarea 
bilei merită să fie menționați Iosif 
Haidu (Parîrigul Lonea), ' Constantin 
Bloc * (Minerul Vulcan) și Alexandru 
Crăiniceanu (Viscoza Lupeni), care au 
obținut multe rezultate peste 380 p.d. 
(primul a înregistrat chiar 404 și 405 
p.d.).

Demn de reținut este faptul că au 
fost înființate și două echipe feminine: 
Viscoza Lupeni și Utilajul Petroșani.

care s-au întrecut pentru calificarea 
în etapa următoare a campionatului. 
Cele două întîlniri din tur au revenit 
formației din Lupeni.

REZULTATE VALOROASE 
IN RAIONUL SIBIU

Turul campionatului raionului Sibiu 
s-a încheiat cit victoria echipelor 
Electrica la băieți și Voința la fete. 
Desfășurarea celor 10 etape a scos 
în evidență întîinirile masculine Vo
ința — Electrica și C.F.R. — Elec
trica, care au fost extrem de echili
brate. Ambele meciuri au fost cîștigate 
de primele echipe la o diferență mică, 
de 27 p. și respectiv 19 p.

Iată clasamentul celor mai bune per
formanțe individuale: Aurel Mărgâșân 
(Electrica) 432 p.d.. Constantin Găiau 
(C.F.R.) 431 p.d., Iosif Munteanu
(C.F.R.) 429 p.d., Victor Felseghi (E- 
lectricâ) 418 p.d., Ion Bobeș (C.F.R.) 
412 p.d.

In întrecerile feminine. formația 
Voința și-a întrecut net adversarele, j 
reușind să se distanțeze de formațiile 
Textila Gisnădle, Libertatea Sibiu și- 
Firul roșu Tălmaci. Cea mai bună 
performanță individuală a fost reali
zată de jucătoarea Ana Felseghi (Vo
ința), care a doborît din. 100 bile 
mixte 423 p.

I. 1ONESCU 
corespondent

3. Lipsa de preocupare pentru alcă
tuirea unei formații de bază.

Este clar pentru toată lumea că 
fără disciplină nu se poate desfășura 
și mai ales realiza un bun proces de 
pregătire, nu se poate practica un joc 
de calitate mereu îmbunătățită. Din 
acest punct de vedere, dinamoviștii au 
lăsat de dorit în bună măsură, dato
rită și lor dar și antrenorului, care a 
manifestat lipsă de autoritate și tole
ranță față de abateri, uitînd una din 
sarcinile sale de bază : educarea spor
tivilor. Conducerea secției a interve
nit în cîteva rînduri și a luat măsuri 
cu conținut educativ. Jucători de bază 
ca Popa, Vasile Alexandru și Varga 
au fost sancționați cu suspendarea. 
Dar, considerăm că nici conducerea 
secției nu a sprijinit suficient pe an
trenor pentru a-1 ajuta să-și întărească 
autoritatea față de jucători.

Lipsa de disciplină s-a răsfrînt asu
pra locului, generînd unele exagerări 
in modul de înțelegere a fotbalului 
bărbătesc, unii jucători ahinecînd din 
această pricină pe panta unui ioc 
prea dur, chiar violent (Vasile Alexan
drii, Ntinwehler). Aceasta se datorește 
în principal lipsei de obiectiv precis 
tn munca- de irritruire. Antrenorul 
.Baratki a oscilat în această privință, 
a dovedit multă inconsecvență," trecînd 
cird spre ioc tehnic; cînd1 sp-e joc îii 
lorță. Jii'Af :ț-ij d nam-vi’ti dispun de 
caliiăți fizice și tehnice dezvoltate, în

Schema publicată in „Sportul popular" 
a dat 11 rezultate exacte la concursul nr. 2

Concursurile Pronosport din perioa
da de iarnă rezervă participanților pre
mii importante datorită surprizelor care 
apar aproape la fiecare concurs. Ast
fel la concursul nr. 1 nici un partici
pant nu a reușit să indice 12 rezultate 
exacte, iar la concursul nr. 2 unul sin
gur a indicat 12 rezultate obținînd ast
fel un premiu mare.

Și concursul din această săptămînă 
poate oferi participanților posibilitatea 
unor premii importante datorită me
ciurilor pe care le cuprinde. In cam
pionatul italian liderul, Juventus, a în
trecut în deplasare duminica trecută 
pe Milan, una din candidatele la pri
mul loc. Milanezii joacă duminica vii
toare în deplasare la Bologna și după 
rezultatul de alaltăieri Bologna păs
trează șanse mari de reușită. O altă 
surpriză a etapei de duminică a. fost 
meciul egal realizat de modesta forma
ție din Palermo în fața lui Internazio- 
nale care talonează de aproape pe 
fruntașii clasamentului. Un meci care 
se anunță ,,tare“ este cel dintre. Lane- 
rossi și Palermo;, echipe vecine în cla
sament și apropiate ca valoare și a 
căror întilnire poate produce orice re
zultat.

în campionatul francez surprizele sînt 
și ele la ordinea zilei. Racing a fost 
întrecută la Paris de Sedan în timp 
ce fruntașa - clasamentului Nîmes nu 
reușea decît un meci egal în fața, lui 
Lens. Cea mai așteptată partidă a ’eta
pei de duminica viitoare este cea din-

tre Nice, actuala campioană, și Nîmes. 
Toulon va încerca în fața lui Valen
ciennes să părăsească ultimul loc al 
clasamentului iar Reims joacă cu Tou
louse un meci deosebit de important 
pentru configurația clasamentului în 
partea sa superioară.

Iată care sînt pronosticurile pe care 
Programul Loto-Pronosport le indică 
pentru concursul Pronosport nr. 3 de 
duminică 17 ianuarie :

I. Alessandria-Fiorentina
II. Bologna—Milan

onosport

2, X
1, 2

III. Napoli—Padova x
IV. Lanerossi—Palermo 1
V. Sampdoria—Roma 1, x
VI. Lazio—Genoa 1, x
VII. Nice-Nîmes x, 1
VIII. Racing—Monaco 1
IX. Toulouse—Reims 1, 2
X. St. Etienne—St. Francais 1
XI. Toulon-Valenciennes 1, 2
XII. Limoges—Strasbourg 1

rile și schemele apărute in această pu
blicație conțin multe pronosticuri e- 
xacte. ASTFEL, SCHEMA APARU- 
TA ÎN NR. 299 AL PROGRAMU
LUI LOTO-PRONOSPORT. ȘI REPRO
DUSA ȘI IN ZIARUL .,SPORTUL POPU
LAR1' DE SÎMBATA TRECUTA ARE II 
REZULTATE EXACTE ȘI O SUITA 
IMPORTANTA DE VARIANTE CU 1« 
ȘI 9 REZULTATE EXACTE.

★

NU UITATI ! ASTÂZI ESTE ULTIMA 
ZI ÎN CARE MAI PUTETI DEPUNE 
BULETINE PENTRU CONCURSUL 
PRONOEXPRES Nr. 2.

Tragerea din urnă a numerelor con
cursului Pronoexpres nr. 2 va avea 
loc miercuri 13 ianuarie la ora 19 în 
sala din str. Doamnei nr. 2. Va urma 
un film. Intrarea liberă.

In urma trierii, variantelor depuse la 
concursul Pronosport nr. 2 au fost gă
site :

1 variantă cu 12 rezultate exacte, 58 
variante cu 11 rezultate exacte și 96S 
variante cu 10 rezultate, exacte.

Cu acest . prilej ținem să amintim 
participanților că, ieri, a apărut cel de 
al 300-lea număr al Programului Loto- 
Pronosport. în ultimul timp pronosticu



La fabrica de rulmenți din Bîrlad, IwtHMre <0® ® veche ewweșthi<W..
printre sportivii fruntași în muncă
, Liniștea care a cuprins fabrica în cele trei zile de odihnă ale anului nou, 

a fost curmată. La forjă, ciocanele au început să bată din nou. Presele string 
parcă mai puternic barele de oțel. Strungurile, mașinile de rectificat, frezele, 
se învîrtesc tot mai repede. Muncilorii fabricii de rulmenți din Bîrlad sînt hotă- 
rîți să realizeze șl să depășească sarcinile de plan pe anul în curs. Dealtfel 
și planul pe 1959 l-au realizai cu aproape o lună înaintea terminării filelor din 
calendar.

Am plecat prin fabrică, să văd cum 
merg mașinile—sînt doar controlor la 
utilaje. Peste tot se muncește cu rîv- 
nă. Am văzut la lucru o mare parte 
dintre harnicii sportivi ai asociației 
„Ruftnentul" Bîrlad.

Prima pe care am întîlnit-o a lost 
Niculina Mustață, una dintre cele 
mai bune jucătoare ale echipei de 
volei „Rulmentul cîștiigătoarea de 
anul trecut a fazei regionale a Spar- 
tachiadei Tineretului. Niculina Mus
tață este totodată, o bună atletă și 
schioare, iar în prima zi de lucru a 
anului 1960 și-a depășit norma de 
producție ou mult (foto nr. 1).

Gheorghe Arsenic lucrează în secția 
bile-role. Bl este apreciat de tovarășii 
săi de muncă pentru buna calitate a 
lucrărilor pe care te execută. In a- 
celași timp, ei l-au aplaudat de multe

ori pe ringul de box. Vi-1 prezentăm 
în fotografia nr. 3.

In atelierul de mecanică fină l-am 
găsit la un strung pe Anton Schlan- 
ski, extrema dreaptă a echipei de 

fotbal „Rulmentul" Bîrlad din catego
ria B. Iată-1, în fotografia nr. 2, exe- 
cittîtjd o piesă de mare precizie. EI 
este unul dintre cei mai buni munci
tori ai acestui atelier și fruntaș în 
producție.

t SPORTUL POPULAR
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Sala mare a Tribunalului raional din 
;Cluj... Avoeații apărării și-au încheiat 
-pledoariile. Peste sală se așterne pen
tru cîteva clipe liniștea, judecătorul 
care conduce ședința dă cuvîntul pro
curorului. Logica raționamentelor sale, 
documentarea completă a faptelor, con
cluziile, totdeauna fondate pe realități ve
rificate, impresionează în mod deosebit. 
Iși dezvoltă rechizitoriul pe un ton pe 
cît de potolit, pe atît de convingător. 
Din toată înfățișarea lui, din gesturile 
sale, îți dai seama cît de pasionat este 
pentru profesia sa, cu cîtă ardoare 
cere — în numele poporului — ca spi
ritul de dreptate să triumfe, ca legali
tatea socialistă să fie continuu apă
rată. Bărbatul de statură mijlocie, cu 
gesturi largi, sigure, nu era altul decît 
Ion Peicin, cu cîțiva ani în urmă, u- 
nul dintre cei mai reputați boxeri ai 
țării.

După ședință i-am solicitat o... scur
tă audiență. Pe fața lui Ion Peicin a 
înflorit un zîmbet... Vălul de oboseală, 
după ore nenumărate de activitate fe
brilă, dispăruse ca prin farmec. Și, 
încet, încet. Ion Peicin a început să 
întoarcă multe file din viața sa, din 
istoria boxului romînesc.

Brăila... Orfan — Ion Peicin — nu 
și-a cunoscut niciodată părinții. 
A trudit ca muncitor la fosta 
„Franco-Romiină". A întâlnit acolo 
mulți oameni cu suflet de cîine, ca Ed
mond Cretet, de pildă, directorul ge
neral, dar și oameni de omenie, mun
citori ca și el, ca electricianul Jart 
Preoteasa și „lăcătușul Gheorghe Ciș- 
măn. Pe toți "trei i-a unit aceeași pa
siune: boxul...

S-a adresat într-o zi Peicin tovarăși
lor săi de muncă:

—- Măi băieți, am auzit că există 
printre muncitorii de la noi, un tova
răș care a făcut box. Ce-ar fi dacă am 
vorbi cu el ?... Să ne ajute să învățăm 
și noi acest spori?...

Astfel a făcut Peicin cunoștință — 
era în anul 1945 — cu primul său an
trenor, electricianul Gh. Bobinaru. An
trenamentele -— într-o baracă unde se 
depozitau gunoaie și fiare vechi. Mai 
tîrziu, într-un fel de magazie instalată 
în grădina fostului cazinou. Vara, prin 
acoperiș pătrundea apa; iarna — ghe
țărie și frig ca și afară ! Cineva în
cercase să intervină pe lîngă director 
pentru ca acesta să acorde un sprijin 
cît de mic tinerilor din fabrică, iubitori 
ai sportului. Edmond Cretet, mîniat la 
culme, a calificat drept obrăznicie o a- 
semenea preocupare.

— Sport? Ce nevoie au nespălații a- 
ceia de sport? Treaba lor e să mun
cească. Atît f...

Ion Peicin nu era însă omul care 
să cedeze în fața greutăților. Ajutat de 
cei din jur a luptat cu ele, le-a în
fruntat. Și a învins. In 1946 avea să 
facă parte din secția de box a Uniunii 
Tineretului Progresist. Un an mai tîr
ziu, la Galați, în cadrul „regionalelor", 
într-un meci de mare spectacol, „ușo
rul" Peicin reușește să întreacă pe 
Mircea Arca —■ mare favorit. A fost 
meciul care i-a netezit drumul către 
treptele cele mai înalte ale carierii de 
boxer. A fost adus în lot. Ajutat de an

Ne găsim la secția montaj, la ate
lierul de control. Și aci munca este 
în toi. Aparate de mare precizie sînt 
mînuite cu siguranță. Printre contro
lori, remarcăm și prezența lui Petre 
Motoc, (foto nr. 4) căpitanul echipei 
de fotbal „Rulmentul". El controlează 
rulmenți care în curînd vor lua dru
mul altor fabrici din țară. Motoc este 
nu numai un jucător de bază al apă
rării, oi și unul dintre cei mai buni 
controlori de la montaj.

Mîini meștere...
(Urmare din pag. 1)

V-am prezentat doar cîțiva dintre 
sportivii fabricii de rulmenți din Bîr
lad, care în prima zi de lucru a anu
lui i960 au obținut rezultate bune. Și 
ca ei sînt foarte mulți aici.

ELIADE SOLOMON 
corespondent

Foto: D. PAVALAȘGU

ire munca de pe șantier și concursu
rile sportive.

„Amîndouă au trasee precise și se
cretul victoriei constă în felul cum în
tinzi firul (și pe apă am impresia că 
las în urma âmbarcației un fir), astfel 
îneît să nu se piardă nimic."

Pe fișele șantierului sînt însemnate 
multe economii realizate de Ion Naurn. 
De cele mai multe ori colaborîrid cu 
'inginerii proiectanți, a căutat să alcă
tuiască traseul din drumuri cit. mai 
scurte. Aceasta, în interesul de a nu 
sttnjeni în nici uri fel buna distribuție 
a luminii.

Pe șantierul Palatului Radlo-Tele- 
viziutiii, Ion Naurn este locțiitor de 
secretar U.T.M. Dorința lui este să 
contribuie și mai mult la mărirea pro
ductivității muncii. Zile de-a riadul 
s-a gindit, s-a frământai... A recitit 
Documentele Plenarei C.C. at P.M.R. 
din 3—5 decembrie 1959, și, într-o 
seară, Ion Naurn a bătut la ușa meș
terului său, a șefului de brigadă, Mi
hai Butnarii. I-a mărturisit. gîndul, a- 
poi s-au sfătuit îndelung. De atunci, 
adeseori lumina de la fereastra casei 
meșterului zăbovește ca mult după 
miezul nopții. Au găsit ideea care să 
aducă noi economii de timp și mate
rial, dînd lucru de calitate superioară.

Electricianul Ion Naurn t Un om nou 
crescut și educai de partid, an tînăr 
a cărui viață fericită e plină de satis
facții șl bucurii. 

trenori, de sportivii fruntași el a muncit 
cu sîrg, s-a antrenat cu o voință rar 
întîlnită. Și, în 1952 îmbracă tricoul de 
campion. In 1953 reeditează performan
ța. In același an face parte din repre
zentativa țării la „europenele" de la 
Varșovia.

— Și apoi?
— Apoi, am părăsit boxul...
Pare curioasă această renunțare, în 

plină tinerețe!? Explicații există 
totuși:

— Paralel cu activitatea pugilistică 
urmasem la Galați și cursurile
S.M.T.C.F. In toamna lui 1953, la ab
solvire am fost numit profesor de edu-

1952...  Boxerul Ion Peicin cu puțin timn 
înainte de a îmbrăca pentru prima 
oară tricoul de campion e al țării 

la „ușoară"...

cație fizică la o școală profesională din 
Cluj. Eram dornic să muncesc, să in
struiesc elevi, să-i fac să îndrăgească 
boxul... Am lucrat și ca antrenor vo
luntar la fosta asociație «Rezervele de 
Muncă», pregătind o serie de tineri ca 
Nicolae Turoș, Iosif Toth și Ovidiu 
Baciu. Munceam mult Și în cadrul șco
lii, iar noaptea învățam... TIBER1U STAMA

CEI MAI
Talerele aruncate din șanț, arma 

liberă calibru mare 3x40 focuri seniori 
și arma militară au fost probele la 
care în anul 1959 nu s-au înregistrat 
progrese față de anul precedent. Re
zultatele primilor cinci trăgători la 
aceste probe sînt aproape aceleași 
care au fost obținute în 1958, iar 
media primelo 10 este chiar mai scă-i 
zută. Totuși cîteva din rezultate (ne 
referim la recordurile R.P.R. la a- 
ceste probe) sînt valoroase. Astfel, la 
talere aruncate din șanț (200 buc), 
recordul țării noastre este egal cu cel 
olimpic și numai cu 2 puncte sub re
cordul mondial, iar la armă calibru 
mare, la poziția culcat, recordul R.P.R. 
este superior cu 2 puncte celui mon
dial.

O creștere evidi-ntl, care merită 
subliniata, au înregistrat-o trăgătorii 
Valentin Enea (care în anul 1959 și-a 
depășit toate recordurile personale din 
anul precedent) și N. Rotaru (care, 
deși a concurat pentru prima dată la 
armă calibru mare, a reușit, la pozi
ția în picioare, să îmbunătățească re
cordul republican, cu o performanță 
care se află la 3 puncte sub recordul 
mondial.

Din păcate însă, o parte din frun
tașii tirului nostru și anume specia
liștii probei de armă calibru mare au 
avut comportări sub orice critică. £n- 
vocînd uneori oboseala, alte ori defec
țiuni la arme sau chiar lipsa de an 
trenament, C. Antonescu și P. Sandor 
au fost în anul 1959 de nerecunoscut. 
La nici una din cele trei poziții ei 
n-au reușit să atingă cifrele din 1958. 
P. Sandor, de pildă, a realizat la po 
ziția culcat 378 puncte față de 389 in 
1958, iar pe trei poziții a coborît de 
la 1122 p. la 1095.

Iată cei mai buni 10 trăgători ai 
anului (cifrele din paranteze repre
zintă rezultatele din anul 1958):

TALERE ARUNGATE DIN ȘANȚ. 
200 BUG. (record mondial neomolo 
gat: 197 t. W. Leater — Anglia și I- 
Rosini —• Italia ; record olimpic: 
195 t. — L. Rosini; record R.P.R.:
I. Dumitrescu 195 t): 1. I. Dumitrescu 
195 t. (195); 2. Gb. Florescu 192 t 
(191); 3. Gl). Enache 189 t (190);
4. St Popovici 183 t (176); 5. I. Lo- 
vinescu 183 t (190); 6. A. Ioani’ 
țescu 182 t. (182); 7. V. Galomfîrescu 
168 t (165); 8. St. Niculae 162 t (151):
9. M. Vasiliit 155 t (166); 10. P. Fi- 
loti 154 t (173).

TALERE 300 BjUG. (record mondial: 
296 t <3. Merlo — Italia; record R.P.R,

Chiar in anul venirii la Cluj am dat 
examen de admitere la «Drept». Eram 
hotărîi să nu pierd nici un examen. In 
1957 am absolvii facultatea. In același 
an am fost numit procuror.

De fapt, Ion Peicin n-a părăsit^de- 
finitiv boxul. O dată pe săptămînă poa
te fi văzut la sală, ajufîndu-i pe an
trenorii Florea Stanomir și Eugen Do- 
dea, la pregătirea tinerilor pugiliști de 
la S.S.E. și C.S.A.

—- După o muncă statică, de birou, 
acest efort fizic mă reconfortează. 
Este în același timp, un imbold pentru 
cei care se inițiază în tainele boxului.

Ne-a impresionat plăcut punctul său 
de vedere despre calitățile care se cer 
unui antrenor:

— Consider că antrenorul trebuie să 
fie, în primul rînd, un educator, să nu 
se situeze pe poziția de tehnician. Da
toria lui este să se apropie sufletește 
de elevi, să le cunoască temperamentul, 
să le insufle pasiunea pentru sport, 
să-i ajute să-și formeze o înaltă con
știință de clasă, un simț de răspundere 
cit mai dezvoltat. In condițiile minuna- 
te pe care le au sportivii în anii pute
rii populare, ei trebuie să fie cu cel 
puțin o clasă peste sportivii care tră
iesc în capitalism ! Și pe zi ce trece 
această superioritate devine iot mal 
evidentă.

La despărțire. Ion Peicin (scurta au
diență durase, de fapt, inai multe.., ore, 
mutîndu-se din localul Tribunalului la 
domiciliul său) a ținut să ne facă o 
frumoasă surpriză: ne-a prezentat o lu
crare — unică în literatura noastră: 
„Răspunderea penală în accidentele 
sportive". '

— Subiectul m-a preocupat încă din 
facultate. E o lucrare migăloasă pe 
care nădăjduiesc s-o public încă în a- 
cest an...

In cîteva ore cunoscusem, așadar, un 
om sub aspecte diferite: sportiv, profe
sor, procuror, antrenor, publicist. Un 
om minunat Ion Peicin, cu adevărat un âf~ 
oin ăl vrimurilor noi din țara noastră. Ț

La sfîrșitui anului 1959

ItlJiVI IO
292 t. I. Dumitrescu): 1. I. Dumitrescu 
292 ( 281); 2. Gh. Florescu 281 (2811; 
3. Gh. Enache 281 (290); 4. St. i’o 
povici 260 (—); 5. G. Bumb 254 
(258); 6. I. Lovinescu 246 (266); 7. 
A. Ioanițescu 243 (252); 8. V. Galom-' 
firescu 238 ( 233); 9. V. Trăistaru-'^-,. 
219 (-); 10. D. Danciu 211 (-).

ARMA LIBERA CALIBRU MARE '. 
3x40 FO6URI poziția culcat (record ' 
mondial: 394 p. Bogdanov — U.R.S.S, 
și Ilonen—Finlanda; record R.P.R. 
396 p. I. Sîrbu): 1. N. Rotaru 393 
(—); 2. I. Sîrbu 391 (396); 3. V. 
Enea 389 <382); 4. V. Panturu 389 
(382); 5. G. Antonescu 388 ( 388). 6. 
N. Cojocarii 387 ( 386); 7. L. Gristescu 
387 ( 383); 8. N. Dumitrescu 382 
(372); 9.1. Muscă 379 ( 356); 10. P. 
Sandor 378 ( 389). Poziția în genun. 
chi (record mondial: 388 p. Kvissberg— 
Suedia: record R.P.R.: 384 p.): 1. I. 
Sîrbu 377 (381); 2. V. Enea 375 
(374); 3. I. Văcarti 374 ( 339); 4. Q. 
Antonescu 373 (375); 5. V. Panțurti 
371 (367); 6. N. Cojocarii 370 (368); j 
7. P. Sandor 364 ( 372); 8. N. Rotarul 
364 (—); 9. L. Gristescu 361 (369);
10. V. Antonescu 361 (362). Poziția în 
picioare (record mondial 371 p. A. 
Hcjlenstein — Elveția ; record R.P.R. : 
368 p. N. Rotaru): 1. N. Rotaru 368 
(—); 2. G. Antonescu 361 (368); 3.1. 
Sîrbu 359 (364); 4. V. Enea 353 ( 355).-'
5. P. Sandor 355 ( 365); 6. L. CUU.
tescu 347 (351); 7. I. Văcaru 347 
(345); 8. V. Panțuru 346 (343); 9.
N. Cojocarii 3-12 ( 358); 10. I. Muscă 
339 (327); pe trei poziții (record monl 
dial 1139 p. Bogdanov U.R.S.S.; re-i 
cord olimpic: 1138 p. Borisov U.R.S.S.; 
record R.P.R.: 1132 p. I. Sîrbu): 1. I. 
Sîrbu 1127 p. (1132); 2. N. Rotam 
1124 (—); 3. 0. Antonescu 1119 
(1128); 4. V. Enea 1108 (1102); 5. N. 
Cojocaru 1096 (1093); 6. V. Panțuru 
1096 (1091); 7. P. Sandor 1095 
(1122); 8. L. Gristescu 1095 (1093); 
9. I. Văcaru 1091 (1050); 10. P,
Loghin 1073 (1052).

ARMA MILITARĂ 3x20 FOCURI* 
(record mondial: 555 p. A. Tilik — 
U.R.S.S.; record R.P.R.: 529 p. V- 
Panțuru): 1. V. Panțuru 529 p. (488);
2. I. Sîrbu 512 p. (—); 3. M. Rusescu 
498 p. (—); 4. L. Străchinescu 497 p. 
(455); 5. fine Dragau 497 p. (489);
6. P. Sandor 493 p. (—); 7. L Văcaru 
491 p. (475); 8. I. Muscă 489 p. (—); 
9. P, Santa 476 p. (501); 10.1. Schmidt 
475 p. (448).

£O»EȘ643



Echipele clubului Rapid București se pregătesc cu intensitate 
pentru apropiatele meciuri internaționale

In sala Giuleșfi e liniște. Luminile 
însă, sînt aprinse.

Cineva măsoară înălțimea plasei de 
vriei. Nu e mulțumit. Se duce la 
ship, potrivește cablul și apoi mă

A

Aspect de la un antrenament al voleibaliștilor de la Rapid.
Foto : B. Ciobanu

•A

soară din nou. Acum e bine. După 
cum citim pe program, trebuie să în
ceapă programul de antrenament al 
voleibaliștilor. In curând—deci — sala 
va răsuna de glasuri tinerești.

Iată-i! Pe ușa din fundul sălii își 
fac apariția, unul cîte unul, cunoscuții 
jucători de volei de la Rapid Bucu
rești. Se duc la vestiar și apar apoi 
în ținuta de antrenament. Conform 
ședinței tehnice avută cu puțin timp 

îainte, fiecare știe ce trebuie să facă, 
origorovici și Brăneseu fac sărituri 
cu coarda, recomandate pentru întări
rea mușchiulaturii picioarelor; Pavel 
se „desmorțește". înconjurând de câteva 
ori terenul de joc; Rădueanu, Mun- 
teanu și Ponova" își pun la punct lo
vitura de atac, în timp ce Drăgan se 
destinde aruneînd . la coș mingea de 

^baschet, uitînd pentru astă-seară spor
tul cu mingea peste plasă, care l-a 
consacrat. Antrenorul Gh. Petrescu 
privește cu atenție la fiecare, dă în
drumările necesare acolo unde se sim
te nevoia.

Antrenamentul este destul de ușor. 
Rapidiștii — din rândul cărora lipsesc 
o serie de jucători plecați în conce
diu — sînt la începutul perioadei pre

gătitoare în vederea „Cupei campio- 
îilor-europeni", competiție în care vor 

■ lua startul la 6 februarie. După cum 
se știe, echipa bucureșfeană va juca 
primul .meet în Elveția, la Lausanne, 
cu E.O.S.

„Nu cunoaștem posibilitățile forma
ției elvețiene, ne spune antrenorul 
Gh. Petrescu. Ne vom pregăti însă 
extrem de atent, ca pentru o întîlnire 
internațională dificilă. Pregătirile vor 
începe m<ai intens peste cîteva zile, 
atunci cînd Horațiu Nicolau, Mincef 
și Plocon vor reveni în București. 
Jucătorii noștri sînt hotărâți să aibă 
o comportare cît ma-i frumoasă în 
această competiție, să arate că — pe 
drept cuvînt — voleiul din țara noas
tră ocupă un loc de frunte în ierarhia 
mondială".

1

Deschiderea sezonului 
la Orașul Stalin

’ ORAȘUL STALIN 11 (prin telefon). 
'— Sîmbătă seară a avut loc într-un 
cadru festiv deschiderea sezonului 
sportiv cu care ocazie a fost inau
gurat noul patinoar al clubului spor
tiv Olimpia. Cu acest prilej, patina
torii din București și Orașul Stalin au 
prezentat celor aproape 2000 specta
tori un frumos program de patinaj 
artistic. Cristina Patraulea, Roxana 
Gfibunea, micuța Bibi Moiș, Carol 
Hertl și Peter Gall din București, ală
turi de tinerele Atarinela Ciubucă, Ra- 
luea Ciolacu și Fr. Bomches din loca
litate au evoluat 
strații de exerciții liber alese. De a- 
semehea, au plăcut numărul comic pre
zentat de Trio Cristiani (Or. Stalin), 
și dansurile executate de perechea 
Cristina Patraulea—Radu Ionian. In în
cheiere a avut loc un carnaval pe 
gheață al tineretului.

G. GRUJA-coresp.fel

în reușite demon-

Intre timp, în sală pătrunde un 
grup de fete. Am recunoscut o serie 
de jucătoare de volei din echipa cam
pioană, care se pregătește și ea pen
tru o competiție deosebit de importan

de 
se 
la

tă: turneul internațional feroviar 
volei al echipelor feminine, care 
va desfășura în București, de la 9 
14 februarie a.c.

...Antrenamentul băieților s-a ter
minat Plasa de volei este acum cobo
râtă cu câțiva centimetri, la înăl
țimea prevăzută de regulament pentru 
jocurile feminine. Antrenorul. Nicotae 
Meadu ne invită să asistăm și la an
trenamentul echipei feminine.

Cu acest prilej aflăm că reprezen
tativa feroviară a R. P. Romîne va 
fi alcătuită în marea majoritate din 
jucătoare de ia Rapid București. Din
tre ele nu vor lipsi Sonia Colceriu, 
Ana Păunoiu, Elena Godoi, Alexan
drina Berezeanu, Cornelia Morarii II, 
Antoaoeta Maricurfa, Georgeta Lovin, 
Lia Chițu, Valeria Bărăiianu, Mariana 
Angelescu (Natalia Cerna! este in
disponibilă). Acestora li se va adău
ga și tînăra Elisabela Savu de la
6.F.R.  București.

„Turneul se anunță deosebit de greu 
pentru noi, ne-a declarat antrenorul 
N. Meadu. E suficient să arăt că re
prezentativa feroviară a Uniunii So
vietice va fi alcătuită pe scheletul e- 
chipei Lokomotiv Moscova, în repe
tate rânduri campioană a U.R.S.S. For
mațiile Poloniei și Bulgariei sînt și eie 
foarte redutabile. Dar niciodată nu 
știi de la cine vine surpriza... De aceea 
ne pregătim și noi cu intensitate. Pînă 
la 25 ianuarie vom avea cîte patru 
antrenamente pe săptămână, urtnînd 
ca după 25 ianuarie și pînă la începe
rea competiției să facem cîte 
trenamente săptămînal. Lucru! 
ni l-au cerut chiar jucătoarele, 
ce este o notă foarte bună 
ele".

5 an- 
acesta

ceea 
pentru
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Ninge!... Bucuria copiilor ! Bucuria plimbărilor
citi și pe țețele îmbujorate ale acestor doi băiețași, George și Florin, Foto
reporterul nostru i-a surprins în plină... activitate pe una. din aleile îni- 

hr frate în hlamida de nea a Cișmigiului...
Foto : Gh. Dumitru

în ce constă antrenamentele ? In 
prknul rind se pune accent pe pregăti
rea fizică și morală, pentru că nu o 
dată s-a constatat că aceasta lipsește 
— în întîlnirile importante — echi
pelor noastre feminine. De asemenea, 
se vor corecta și celelalte deficiențe 
semnalate în cursul anului 1959. ’

Intre timp, în sală, jucătoarele în
cepuseră pregătirea. Sonia Colceriu și 
Georgeta Lovin lucrau cu haltere mici 
pentru a cîștiga mai multă forță; A- 
lexandrina Berezeanu făcea exerciții cu 
mingea medicinală, în timp ce alte ju
cătoare își puneau la punct digitația, 
pasînd de la una la alta mingea de 
baschet.

O adevărată întrecere a echipelor 
de volei ale clubului Rapid, pentru o 
pregătire cît mai bună în vederea vi
itoarelor întreceri internaționale.

MIRCEA TUDORAN •

Discuții pe marginea performantelor 
obținute în probele

Deși s-a încheiat cu două noi recor
duri republicane, activitatea specialiș
tilor în probele de urmărire pe velo
drom nu poate fi socotită satisfăcătoa
re. Anul 1959 nu a adus revirimentul 
așteptat și din această cauză participa
rea noastră la proba de urmărire pe 
echipe din cadrul Jocurilor Olimpice 
de la Roma este greu de presupus.

Pentru verificarea . posibilităților a- 
lergătorilor noștri în proba de urmă
rire s-au fixat norme preolimpice atît 
la urmărire individuală (probă care nu 
figurează în programul J.O.), cît și la 
clasica întrecere pe echipe. Socotim 
util să începem cu proba individuală.

Un nou record, dar numai atît.

internațională. Cu o 
de vizită, Constantin 
poate emite pretenții în 

Foarte 
nostru 
4 per- 
alergă- 

se află doar 
care se 

s-a urmă- 
pregătirea 
că ea nu

Coborînd cu aproape două secunde 
recordul probei de urmărire indivi
duală, maestrul sportului Constantin 
Dumitrescu ne-a dovedit în primul rînd 
realul său talent și numai în al doilea 
rînd pregătirea sa. Spunînd aceasta ne 
referim la faptul că el n-a făcut în 
acest sezon (fiind specialist în probele 
de fond) o pregătire minuțioasă la ve
lodrom. Recordul său este valoros și 
marchează o etapă în progresul ciclis
mului nostru de pistă, dar el nu 
încă de talie 
fel de carte 
mitrescu nu 
confruntările 
puțin plăcut 
de pistă este 
formanțe aparțin unui 
tor, iar în primele 
trei alergători !... 
desprinde este aceea că nu 
rit cu suficientă insistență 
pistarzilor la această probă, 
a făcut parte din principalele preocu
pări ale federației de ciclism, 
mele

de peste hotare, 
pentru ciclismul 
faptul că primele 

singur 
10

Concluzia

Iată pri-
10 performanțe’:

5:14,6
5:18,2
5:21,4

Constantin Dumitrescu
Constantin Dumitrescu
Constantin Dumitrescu

(C.C.A.)
(C.C.A.)
(C.C.A.)

ft

1

I

1

&

cu săniuța, care se poate

„Cupa campionilor europeni“ 
la baschet masculin

înaintea primului meci dintre C.C.A. 
și Dinamo Tbilisi, iată cum se pre
zintă tabloul meciurilor din „Cupa

Turul preliminar 8-imi 4-imi
P.A.O.K. Salonic 61-80 \ C.C.A. București 1 sC.C.A. București 79-60 / Dinamo Tbilisi / < • • a • a •
Fenerbahce Istanbul 2-0 1 Fenerbahce Istanbul 1 ;
Macabi Tel Aviv 0-2 / Akademik Sofia i ; • « • •

HSGW Humboldt Berlin 88-84 I Pantterit Helsinki
Pantterit Helsinki 78-66 JA.K. Polonia } J ► j
U. Babenberg Viena 2-0 ț U. Babenberg Viena l îSimmenthal Milano 0-2 ( Olimpia Ljubljana f ■ • • S ■

Urania Geneva 58—44 1 Urania Geneva 1 V
USC Haidelberg 46-55 I Slovan Orbis Praga i r S S 4

Sparta Bertrange 47-60 I Chorale Roanne « »
Chorale Roanne 77-45 iB.C. Antwerpen f , S' • s S e'

U.S.M. Casablanca 54—48 U.S.M. Casablanca 1 . ♦ 7 sA.C. Coimbra 44—41 JF.C. Barcelona f .
® Jocurile din cadrul optimilor de ® S.K. Riga (U.R.S.S.), cîstigă- 

finală trebuie să se dispute pînă la {oarea ultinlei ediții a acestei cainpe. 
31 ianuarie. ..... , .... L .. . . ‘

O Programul sferturilor de finală ,’n’ esc cahficata direct in șfertu- 
va fi alcătuit după consumarea jocu- rile de finală, 
rilor din optimi.

de urmărire
Constantin Dumitrescu (C.C.A.) 
Victor Voloșin (C.C.A.) 
Gabriel Moiceanu (Dinamo) 
Victor Voloșin (C.C.A.)
Constantin Dumitrescu (C.C.A.)
Victor Voloșin (C.C.A.)
Victor Voloșin (C.C.A.) 

Performanța de 5:14,6 reprezintă 
nou record al țării noastre, vechiul

Fază din desjășurarea campionatului republican de urmărire pe echipe pe 
anul 1959.

pentru anul 1959 a fost

cord fiind deținut de același alergător 
din anul 1953 cu timpul de 5:16,3. Nor
ma preolimpică 
5:15,0.

4:50,9, cel 
la

Specialiștii în 
purtat multe discuții pe marginea pro
blemei participării noastre la proba de 
urmărire pe echipe din cadrul J.O. de 
la Roma. Cea mai logică argumentație 
se află de partea celor care înclină 
spre neparticiparea echipei noastre de 
urmărire la Roma. Și iată de ce. Ci
clismul de pistă este încă alimentat —• 
în proporție hotărîtoafe — cu elemente 
din probele de fond. De pildă, echipa 
campioană a țării noastre lă proba de 
urmărire pe echipe, Dinamo București, 
este compușă. din cicliștii Ion Cosma, 
G. Moiceanu, Aurel Șelaru și Gh. Cal- 
cișcă - toți cu specializare în alergă
rile de fond. Cum cei mai buni ci
cliști - care ar putea să facă parte 
din echipa națională de urmărire — 
sînt și componenți de bază ai echipei 
de fond, este clar că alcătuirea unei 
puternice formații de urmărire ar în- 
tîmpina greutăți. Despre o dublă pre
gătire nici nu poate fi vorba, iar în 
ceea ce privește participarea numai cu

mai bun rezultat 
echipe...
probele de pistă au 

A apărut primul 
a! revistei „SPORT “

rr

număr
pe anul l?6o

Din bogatul cuprins ai revistei, reținem :
® Un amplu fotoreportaj despre întîlnirile de volei ale echipelor noastre 

cu reprezentativele Uniunii Sovietice.
• Portarul, reporta j-kfnogramă care ilustrează complicata tehnică a 

portarului de hochei pe gheață.
• Drumul spre artă, reportaj de la antrenamentele gimnastelor noastre 

fruntașe
® Cel mai tînăr arbitru internațional romîn — însemnări despre arbi

trul de fotbal Vasile Dumitrescu ,
o Imagini de la revelioanele sportivilor fruntași
• Sportivii școlari din Tg. Mureș
® Pe Cristianul Mare, fotoreportaj printre schiorii care brăzdează 

pantele înzăpezite ale munților
e O secție fruntașă — secția de volei a clubului „Cetatea Bucur".
• Squaw Valiev se pregătește pentru Jocurile Olimpice de iarnă
«s Alte imagini de peste hotare
• Sport magazin

campionilor europeni" la baschet 
masculin :

hazardată, cu re- 
moralului reprezen- 

plus, chiar în situa- 
o soluție și în pri- 
și a pregătirii, noi

pregătirea de fond, aceasta ar însem
na o încercare ‘ "
pereusiuni asupra 
tanților noștri. In 
ția cînd s-ar găsi 
vința selecționării . . _______
nu putem totuși emite pretenții de cla
sare pe primele 6 locuri. Performan
țele realizate în țara noastră nu sînt 
la nivelul celor' obținute viitorii/

noștri adversari. De altfel, nici o echi
pă nu s-a apropiat de norma preolim
pică pentru anul 1959 (4:45,0) și este
greu de presupus că o vor putea rea
liza pe aceea pentru anul 1960 (4:40,0). 
Cele mai bune 10 performanțe obținute 
în anul 1959 sînt :

Dinamo București
Dinamo București
Casa Centrală a Armatei 
Casa Centrală a Armatei 
Dinamo București
Casa Centrală a Armatei
Dinamo București
Casa Centrală a Armatei 
Dfnamo București
Casa Centrală a Armatei

de 4:50,9 reprezintă un 
al țării noastre, vechiul re- 
deținut de formația Casei 
Armatei, din anul 1958;; cu 
4:55,3. Recordul olimpic al 
de 4:37 (Italia). Anul acesta

Performanța 
nou record 
cord fiind 
Centrale a 
timpul de 
probei este 
s-au realizat pe pistele din Europa re
zultate foarte bune șl bune din care 
cităm: 4:35,2 (medie 52,325 km pe oră) 
— R.F. Germană; 4:48,6 — R.P. Bulga
ria; 4:46,5 — Franța etc.

HR1STACHE NAUM *



DIN ȚĂRILE PRIETENE Scrisoare din Tirana In al doilea meci

Intense pregătiri pentru J. O, 
în Cehoslovacia

Activitatea de iarnă a sportivilor 
din R. Cehoslovacă este axată pe im
portantul eveniment ce va avea loc în 
curînd ; „Olimpiada albă" de la Squaw 
Valley. Hocheiștii au fost primii care 
și-au început pregătirile. Pe patinoa
rele artificiale se desfășoară, după 
cum se știe, campionatul național de 
hochei, conturîndu-se cu fiecare zi e- 
chipa reprezentativă care va pleca la 
J.O; Pentru desăvîrșirea pregătirii e- 
cliipei. se va organiza in luna aceasta

0 nouă victorie 
a tenismanului indian 

R. Krishnan
La New Deliu au luat sfîrșit cam

pionatele internaționale de tenis ale 
Indiei, la care au luat parte jucători 
fruntași din Asia și Europa. In finala 
probei de simplu masculin, tenîsrriă- 
nul indian Ramaiiathan Krishnan și-a. 
adjudecat victoria in trei seturi în fața 
suedezului Ulf Schimdt: 6-3, 6-3, 6-2.

Titlul feminin a revenit jucătoarei 
Margaret Hellyer (Australia) care a 
învins-o în finală pe Mimi Arnold 
(S.t'.A.) cu 7-5, 6-0. La dublu mas 
culîn: Knight (Ang.), Woodcock 
(Austr.) — Krishnan, Kumar (India) 
11-13, 6-2. 6-1, 6-4.

Concursul preolimpîc 
de schi de la Brassus

A luat sfîrșit concursul internațional 
preolimpîc de schi de la Brassus (El
veția). Proba de 15 km fond a fost 
cîștigată de finlandezul Ero Maenty- 
ranta cu rezultatul de 55'38". Pe locu
rile următoare sau clasat Josef. 
Rysula (R.P. Polonă) 55'46", Michel 
Rey (Elveția) 55’50”, Al Baume (El
veția) 56’04", Giulio de Florian (Ita
lia) 56’07”. Proba de combinată nor
dică a revenit suedezului Bengt Eriks
son cu 458,10 puncte, iar cursa de 
ștafetă 4x10 km echipei Finlandei cro
nometrată în 2h 36’01”. Echipa Italiei 
a ocupat locul doi, iar cea a R.P. Po
lone locul trei.

la Praga un turneu internațional cu 
participarea hocheiștilor canadieni și 
a unei echipe profesioniste anglo-ca- 
nadiene. Apoi, sportivii cehoslovaci 
vor efectua un turneu în S.U.A., după 
care, între 18—28 februarie, vor par
ticipa la Jocurile Olimpice.

Mișcarea sportivă din R. Cehoslova
că va avea la Squaw Valley și alți 
soli. Printre aceștia se află cunoscu
tul patinator artistic Karel Divin,, 
care a cîștigat recent concursul inter, 
național de la Moscova. El se antre
nează asiduu în prezent. Dintre 
schiori, cele mai mari șanse pentru a 
ocupa un loc bun la Olimpiadă îl au 
săritorii de pe trambulină, îndeosebi 
Bulin, precum și specialiștii în probele 
combinate.
Bogată activitate de mase în peri

oada de iarnă
Forul de conducere al mișcării spor

tive din R.D. Germană a elaborat, re
cent. o hotărîre cu privire la activi
tatea sportivă de mase în timpul 
iernii. S-a trasat ca sarcină tuturor 
organizațiilor sportive să ia măsuri 
pentru amenajarea de patinoare, trasee 
pentru întreceri de schi, săniuțe și 
sărituri de pe trambulină. In toate 
satele și orașele din țară se va or
ganiza în perioada de iarnă (săptă- 
mînal) cîte o zi a sportului de mase.

Cu prilejul împlinirii a 10 ani de la 
elaborarea Hotărîrfi cu privire la dez
voltarea sportului în R.D.G. zilele de 
13 și 14 februarie vor fi declarate în 
întreaga țară zile ale sportului.

100.000 mile sub pînxe...
Veliștii dm R. P. Polonă au desfă

șurat în sezonul trecut o rodnică ac
tivitate. Bilanțul de sfîrșit de an este 
bogat în succese. Iată cîteva dintre a- 
cestea. In întreaga țară există 31 de 
cluburi care reunesc peste 3000 de 
entuziaști și pasionați ai sportului ve
lelor. Sportivii polonezi au străbătut 
anul trecut aproape 100.000 de mile 
cu ambarcațiunile cu pînze.

De remarcat faptul că în ultima 
perioadă a anului 1959 veliștii polo, 
nezi au primit ambarcațiuni fabricate 
de industria din R.P. Polonă, care au 
un aspect foarte atrăgător și calități 
tehnice remarcabile. Dată fiind dezvol
tarea tot mai largă a acestei disci
pline sportive în țara prietenă, recent 
a început construcția unei noi baze 
sportive în orașul Gdynia.

11 Partkste" tei nou campioană
a R. P. Albania
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Echipa de hochei pe gheată 
a U.R.S.S. a întrecut 

pe cea a Suediei cu 4-0
STOCKHOLM 11 (Agerpres). Pe 

patinoarul „Johannesov” din Stockholm 
s-a disputat duminică o nouă întîlnire I 
dintre echipele selecționate olimpice i ț 
de hochei pe gheață ale Suediei șt • 
U.R.S.S. Hocheiș.tii sovietici au jucat i 
excelent terminînd învingători cu 
rul de 4-0 (1-0, 2-0, 1-0). In primi 
meci rezultatul fusese egal: 4-4. Cele i 
două echipe urmează să se întîlnească i 
din nou marți seara. !

PE SCURT
• PE STADIONUL „Ikad“ din Dja

karta s-au întîlnit duminică echipele 
de fotbal Zenit Leningrad și repre
zentativa Indoneziei. Fotbaliștii sovie
tici au terminat învingători cu scorul 
de 4—1 (3—0).

■ IN CONTINUAREA turneului ’în 
Sudan, echipa cehoslovacă de fotbal 
Spartak Trnăva a întîlnit la Khartum, 
echipa „Mitrăda”. Gazdele au cîștigat 
cu 2—1.
• IN PREZENT se află în turneu

în Turcia echipa cehoslovacă de fot
bal Spartak Praga Stalingrad. Ir» 
primul meci ea a învins cu scoru’ 
de 2—1 (0—1) echipa Besiktas, b-
îti al doilea a pierdut cu același se _ 
în fața formației Galatasaray.

• SCHIORII sovietici își continua 
pregătirile în vederea Olimpiadei de 
la Squaw Valley. In cadrul unui con
curs de verificare disputat duminică 
la Bakuriani, proba de slalom uriaș 
disputată pe un traseu în lungime 
de 1620 m cu 66 porți a fost cîști
gată de Ghenadii Sertișov cu timpul 
de 2:15,5. Proba feminină (1300 m— 
54 porți) s-a încheiat cu victoria 
sportivei Valentina Ivakina.

■ LA 10 IANUARIE s-a disputa? 
la Frankfurt pe Oder întîlnirea inter
națională feminină de handbal în 7 
dintre echipele selecționate ale R. D. 
Germane și R. P. Polone. Gazdele 
au obtinut victoria cu scorul de 16—5 
(6-1).

■ ATLEȚII americani și-au încet.. '
pregătirile în vederea Jocurilor Ol. 
pice de la Roma. In cadrul uikil 
concurs de sală disputat la Baltimore 
atletul Don Bragg a obținut la sări-1 
tura cu prăjina un rezultat de 4,64m. 
Prdba de 60 yarzȚ a fost cîștigată 
de Colymoore cu timpul de 6.4 sec.
• INTR-UN MECI contând pentru 

sferturile de finală ale „Gupei cam
pionilor europeni” la handbal în 7, la 
Goteborg s-a desfășurat întîlnirea 
dintre echipele Redbergslide 1. K. și 
Aarhus G. F. (Danemarca), Ilandba- 
liștii danezi au cîștigat cu 17—16 
(10—10).

Fază din finala turneului de fotbal din cadrul primei Spartachiade a Armate
lor țărilor socialisle, desfășurată la Leipzig. Apărarea echipei campioane 
a R.P. Albania, „Partizani" (tricouri albe) oprește o acțiune a fotbaliștilor 

de la Ț.D.N.A. Sofia

„Partizani” , obținute în întîlniri inter
naționale, în țară șustrăiriătate. Aceas
tă echipă a lăs'at o frumoasă impresie 
oriunde a evoluat, fie1 în: U.R.Ș.Ș. cît 
și în alte țări în care a întreprins tur
nee. Jocul campioanei se caracterizea
ză printr-un stil elegant și totodată 
bărbătesc, în care elanul și spiritul 
de luptă se îmbină cu o tehnică avan
sată.

Iată acum lista jucătorilor echipei 
campioane: portar — S. Maliqati (30 
ani), titular al -echipei naționale ’, fun
dași — F. Deljallisi (26 ani) interna
țional din anul 1955; Bezirn Fagu 
(34 ani) stoperul echipei naționale, in
ternațional din 1946, este totodată ma
ior în Armata Populară, și președinte 
al clubului sportiv „Partizani”; M. 
Papadopuli (30 ani), joacă fundaș stin
gă sau stoper; I. Dingu (20 ani) a 
debutat anul acesta în echipă; mi j
locași — Lin Shlaku (20 ani) și G. 
Merja (26 ani), internațional din anul 
1953; înaintași — K- Kraja (24 ani) 
internațional; M. Ndini (24 ani) in
ternațional; N. Bespalla (21 ani) cen- 

1 trul înaintaș al echipei naționale ; R. 
Jashari (22 ani) internațional; R. 
Resmja (28 ani) internațional, căpita
nul echipei; S. Deda (27 ani) joacă în 
echipa națională din 1955; T. Shehu 
(20 ani).

Recent s-au încheiat întrecerile pen
tru campionatul de fotbal al R. P- 
Albania, ediția 1959. Titlul de campioa
nă a țării a revenit pentru a treia 
oară consecutiv echipei clubului spor
tiv al Ministerului Apărării Populare, 
„Partizani". Ea a totalizat 23 puncte, 
fiind urmată în clasamentul general, 
la 4 puncte distanță, de echipa „17 
Noiembrie".

Echipa „Partizani” este fără îndoia
lă una din cele mai bune formații de 
fotbal din R. P. Albania. Ea a termi
nat neînvinsă, realizînd 9 victorii și 
5 meciuri egale. Golaveraj: 26—6. 
„Partizani” cucerește pentru a 7-a oară 
titlul republican care i-a revenit în 
anii: 1947, 1948, 1949, 1954, 1957, 1958 
și 1959. A cîștigat Cupa Republicii de 
trei ori, în anii: 1949, 1957 și 1958.

Echipa de fotbal „Partizani” acti
vează din anul 1945. O buna parte din 
jucătorii echipei sînt membri ai lotului 
reprezentativ al R. P. Albania. Nume
roase sînt victoriile fotbaliștilor de la

Mari evenimente sportive internaționale 
în anul olimpic 1960

Marile evenimente sportive internaționale abundă în anul olimpic 
1960. In afara Jocurilor Olimpice de iarnă de la Squaw Valley și a celor 
de vară de la Roma, așteptate cu un uriaș interes, în anul 1960 se vor 
desfășura o serie de alte importante întreceri sportive.
Prima mare competiție a anului va 

avea loc la 23 și 24 ianuarie la Oslo 
unde în cadrul campionatelor euro
pene se vor întîlnî cei mai buni pa
tinatori ai continentului. De la 23 ia
nuarie și pînă la 31 ianuarie, la Cor
tina d’Ampezzo, se vor întrece cele 
mai bune echipaje de bob (2 și 4) 
pentru titlul de campioane ale lumii.

La începutul lunii februarie (între 
4 și 7) la Garmisch-Partenkirchen 
vor evolua patinatorii și patinatoa
rele artistice (campionatele europene), 
ia Davos (6 și 7) vor avea loc cam
pionatele mondiale de patinaj viteză 
pentru bărbați, iar la Gotteborg se va 
desfășura aceeași competiție rezervată 
femeilor.

Firește, cea mai importantă com
petiție a iernii va avea loc ia Squaw 
Valley: Olimpiada de iarnă (între 
18 și 28 februarie).

Martie programează 
mente importante: la 15 ale lunii va 
începe la Moscova meciul pentru ti
tlul de campion al lumii la șah între 
Mihail Botvinik și Mihail Tal, iar la 
Vancouver (Canada) se vor disputa 
campionatele mondiale de patinaj ar
tistic (între 2 și 5).

Cei mai buni jucători de tenis de 
masa ai Europei se vor întîlnî la 
Zagreb intre 3 și 10 martie, pentru 
desemnarea câștigătorilor titlurilor de 
campioni ai continentului pe anul 
196(1 In ultimele două zile ale lu-

două eveni-

nii, Ia Blackpool atenția amatorilor 
de natație se îndreaptă spre întîlni
rea dintre reprezentativele U.R.S.S. 
și Angliei.

Ca de obicei cea mai importantă 
competiție sportivă a lunii mai o 
constituie „Cursa Păcii" (între 2 și 
16 mai) care se află la cea de a 13-a 
ediție. Tot în luna mai are loc un 
eveniment fotbalistic de mare impor
tanță. Este vorba de primul meci din
tre reprezentativele U.R.S.S. și Spa
niei în cadrul semifinalelor „Cupei 
Europei" (29 mai la Moscova).

Luna iunie poate fi considerată cea 
mai bogată în evenimente: campio
natele europene feminine de baschet 
(Sofia — 
lea meci 
zentativele 
drid, 6);
(Varșovia între 10 și 12); campiona
tele mondiale de handbal feminin (în 
Olanda între 12 și 19); „Memorialul 
Rosicki” la atletism (Praga, 18—19) 
etc.

In iulie, atleții își vor face ulti
mele pregătiri înaintea 
fruntări de 
treceri de 
Moscova : 
menski” și

între 2 și 13) ; al doi- 
de fotbal dintre repre- 
U.R.S.S. și Spaniei (Mă-

„Memorialul Kttsocinski"

marii con
ta Roma. Două mari în- 

atletism vor avea loc Ia 
„Memorialul fraților Zna- 
Campionatele de atletism

ale U.R.S S (prima la 2 și 3 iulie, 
a doua între 14 și 19 iulie). In a-

ceeași lună la Zagreb (între 10 și 13) 
se va desfășura „Cupa Europei" la 
popice.

Cel mai mare eveniment sportiv al 
anului . va avea loc la sfîrșitul lunii 
august. La 25 august pe stadionul 
olimpic din Roma vor începe Jocurile 
Olimpice de vară.

In ziua cînd se va încheia cea de 
a XVII-a ediție a J.O. (11 septem
brie), Ia Veneția vor începe campio
natele mondiale de călărie (sărituri). 
Tot în septembrie, calendarul atletic 
menționează două evenimente impor
tante : la Atena va avea loc Balca
niada de atletism (între 23 și 25) iar 
la Dresda (la 25) tradiționalul „Me
morial Rudolf Harbig".

Sezonul atletic cunoaște o bogată 
activitate și în luna octombrie. Pe 
prim plan se situează întîlnirea din
tre reprezentativele masculine ale 
R.P. Polone și R.F. Germane (1 și 2 
la Varșovia), întîlnirea dintre selec
ționatele feminine și masculine ale 
R. Cehoslovace și R.D. Germane (la 
Praga la 8 și 9) precum și meciul 
R.D. Germană—Anglia (masculin și 
feminin), la 15 și 16 septembrie la 
Berlin. Intre 16 octombrie și 9 noiem
brie la Leipzig va avea loc Olimpia
da de șah și, în sfîrșit, la 30 octom
brie la 
dintre 
Franței 
desigur

Deși 
nai pe

VIKTOR KRAJA 
corespondentul ziarului 

„Sportul popular” la Tirana

automobil de acest gen, cu scopul ■ 
pasămite, să ajute localnicilor să sca- . 
pe de mlaștinile care se făceau după 
inundații.

Cursele se desfășoară anual. Iri . 
concurs sînt admise mașini de dife-Ș 
rite construcții, cu sașiul obișnuit' ■ 
la „Jeepuri" pînă la camioane țiaxș,. 
nice. Lungimea traseului este de a 
milă (1609 m).

Go'tteborg, meciul de fotbal 
reprezentativele Suediei și 
care deși amical va suscita 
un interes deosebit.
calendarul sportiv internațio- 
lunile noiembrie și decembrie 

nu â fost încă definitivat, se poate 
spune că anul olimpic 1960 este de
osebit de bogat în evenimente spor
tive de primă importanță.

Stratul de noroi irc- 
bule să nu fie mai . 
mic ele 90 cm. De 
aceea, organizatorii 
îl pregătesc ucTutd 
pămîntul in perma- ; 
nență timp de- 50 

de ore și frămlnilndu-l apoi cu trac
toare.

In timpul cursei mașinile nu dez- 
voltă o viteză prea mare. Maximum 
32 km pe oră. Aceasta insă nu-i împie
dică pe participanți să-și boteze tie- 
hiculele cu nume de bolizi: „Uragan”, 
„Farfurie zburătoare”, „Impetuosul”1 
etc. Spaima tuturor este insă mașina 
cu 6 cilindri „Short cut” produsă de 
Ford și Chrysler, care pentru a treia 
oară consecutiv ciștigă întrecerea.

In America există multe mașini ex* 
celente. Am văzut acolo numeroase 
drumuri bune pentru organizarea unor 
curse adevărate. Practicarea sportului

„URAGANUL" IN NOROI...
Publicistul sovietic E. Ghippenrei- 

ter, întors de curind dintr-o călătorie 
in S3J A. ă publicat în ziarul „Sovet- 
ski sport” nr. 7 (3589) din 9.1.1960 o 
interesantă relatare asupra faimoase
lor curse de automobile in noroi, com
petiții care se bucură de o tristă tra
diție peste ocean- Reproducem această, 
notă semnificativă:

„Vreți să vedeți cele mai murdare 
curse de automobil 
din lume? Faceți 
pentru aceasta un 
drum în orășelul a- 
merican Neapole din 
statul Florida. Dar
sțați cît mai departe de traseu”. Așa 
grăiau afișele și reclamele din ziare.

Ne-am dus. Vreo 40 de bărbați și 
femei acoperiți cu noroi din cap și 
pînă în picioare conduceau, automobile 
pe un traseu total impracticabil acope
rit cu un strat imens de noroi, stro
pind pînă la 12 metri de roțile vehi
culelor. Zeci de mii de spectatori sînt 
cuprinși de un entuziasm fără mar
gini. Se bucurau și... negustorii de să
pun : vor trebui multe kilograme din 
produsul lor pentru ca participanta 
să se poată curăța după o astfel de 
întrecere.

Părintele curselor este un afacerist trebațe aducă oamenilor bucurie, 
din Neapole, un oarecare A. Franck. Dar ce mulțumire pot provoca aseme- 
In 1919 el a construit aici primul său nea „competiții" ?


