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’re de învâtâturâ... Piftiile înzăpezite 
sînt o irezistibilă in
vitație la schi! Mi} și 
mii de tineri se .în
dreaptă zilnic spre 
stsrtnl întrecerilar .

de 
din 
for

uncitorii de la întreprinderea „E- 
-ofar" au încheiat o nouă zi de 
că... Cum își vor petrece această 
ț-amiază? Ieri au învățat. Astăzi 
să se recreeze. Și au — bineînțe- 
— preocupări diferite; există a- 

pri pentru o partidă de șah sau de 
s de masă, unii vor să vizioneze 

. ilm sau o expoziție. E rîndul altor 
■i ca după-amiaza acestei zilei să 
petreacă învățînd... Printre ei se 
și sticlarul Gheorghe Mateescn... 

îeorghe Mateescn va studia pentru 
țămîntul de partid. Are 
pectat lecția a 111-a 
ul „Statutului P.M.R.", 
de invățămînt la care este în- 
. Și-a revizuit mai întîi notițele, 
de clară îi este acum lecția. Pro- 
rndistul, tov. Emil Ionescu, direc- 

întreprinderii, predă așa de 
âtor, îneît îți este tare drag să-1 
Iți... A terminat aseară lectura 
.rialului bibliografic. Acum con- 
tarea „merge" strună. Și-a ex- 
o serie de pasaje care l-au inte- 

și și-a lămurit unele probleme.
e va putea prezenta responsabi- 

grupei de seminar caietul său 
ou te. 11 va arăta — desigur 
i r tineri, tovarășilor lui de 
;ă. colegilor din echipa de fotbal, 
iția lui este ca toți să aibă lecții 
conspectate, să fie — ca și el — 
re cei mai buni la învățămîntul 
artid. („Tovarășii mei sînt în ma
ior majoritate fruntași în muncă 

sport. De ce n-ar fi printre pri- 
Și la cursurile de învățămînt?"). 
agandistul l-a lăudat deseori pen- 
nteresul manifestat la seminarii, 
u sprijinul acordat și celorlalți 
inți în pregătirea lor.
mai îrămîntă un gînd pe Gheor- 
Mateescu : ca — tot după exem- 
sâu — și ceilalți tineri din în- 
indere să-și formeze o bibliotecă 
nală, să-și dezvolte astfel gustul 
Iu citit, pentru studiu. („Totul e 
: simplu: începi prin a cumpăra 
rte, doua... Nfci nu știi cînd ai 
,tt un raft!...“). El, Gheorghe Mâ

ți u a reușit ca intr-im timp foarte 
să „aibă zeci și zeci de cărți- 

tură,, artă, știință, lucrări teh-

Buletin meteorologic

starea zăpezii in iminți

Foto; Agerpres

de căldură care a invadat tara 
două zile a topit o bună 

zăpada care se depozitase in

de 13 ianuarie zăpada avea 
grosimi : Cîmpulung Mol- 

igăraș 12 cm., Topli- 
16 cm., Fundata 16 

cm, Rarău 25 cm., 
35 cm., Lăcăuți 29 cm., Seme- 

cm„ Vt. Omul 56 cm.
este moale și are crusta groa- 

următoarele trei zile vremea ră- 
ninsorilor abundente in 

Cantități mari vor cădea 
pe versantele de nord-vest. 

două zile va viscoli puter- 
va scădea apreciabil.

N. TOPOR
adjunct științific ai Insti

tutului Meteorologic Central

In 
în 
ce

Și apoi mai este ceva. Tinerii de Ia 
„Electrofar" și-au arătat în atitea 
rîndun dorința de a-și termina studiile, 
de a-și ridica gradul de calificare. 
Conducerea întreprinderii, comitetul de 
partid au dovedit și în această privin
ță o largă înțelegere, creîndu-le con
diții dintre cele mai bune. De ce n-ar 
urma cit mai mulți tineri exemplul 
tovarășei Silvia Haiduc, secretara co
mitetului U.T.M., care își va da in a- 
cest an examenul de maturitate?... 
ceea ce-1 privește este hotărit: 
toamnă se va înscrie la „seral". De 
n-a făcut-o pînă acum ? A trebuit 
să-și satisfacă stagiul militar și n-ar 
fi avut continuitate.

E mulțumit Gheorghe Mateescn. 
Și-a terminat conspectarea lecției. își 
stringe cu grijă caietul, broșurile, ma
terialul bibliografic. Iar seara. îm
preună cu soția sa va merge la Tea
trul de Operetă. Are două bilete la 
„Liliacul". Va petrece cîteva ore plă
cute în acordurile minunatelor melodii 
ale lui Johann Strauss.

T. STAMA

începe campionatul republican de hochei pe gheață

se vor întrece din nou în cadrul com-Aspect dntr-o întîlnire C.CfA. —

Peste -două zile, pe patinoarul arti
ficial din Parcul sportiv „23 August" 
din Capitală, începe cea mai impor
tantă competiție internă de hochei pe 
gheață : campionatul republican pe 
1960.

In zilele de 16, 17, 18, 19 și 20 
ianuarie este programat turul acestei 
competiții, urmînd ca întrecerile retur 
să se dispute între 25 și 29 februa
rie.

Dinamo Tg. Mureș. Aceste două echipe 
petiției care începe sîmbătă

Echipele participante sînt cunoscute 
publicului bucureștean: actuala , cam
pioană CCA, Voința Miercurea Ciuc, 
Știința Cluj, Avîntul Miercurea Ciuc, 
C.S.M. Rădăuți și Dinamo Tg. Mureș. 
Intîlnirile se dispută în fiecare zi, 
un meci dimineața și două seara.
Iată programul care ne-a fost comu

nicat de federația de specialitate :
Sîmbătă 16 : C.S.M. Rădăuți-Voința 

Miercurea Ciuc, Dinamo Tg. Mureș- 
știința Cluj, Avîntul Miercurea Ciuc— 
C.C.A.

N NOU PE PIRTIII
A venit iarna !...
Această constatare pare tardivă, de

sigur. Pare... Iar nu e tardivă. Pentru 
toata lumea iarna nu vine atunci cînd 
o anunță calendarul, ci în ziua cînd 
neaua îmbracă în haină imaculată me
leagurile. In ziua aceea toți își spun
— cu evidentă emoție: a venit iar
na 1... Și în timp ce din înalturi se 
cern fulgi mari, pufoși, cei tineri și 
cei vîrstnici ies să se plimbe pe alei 
pentru a savura mîngîierea fulgilor... 
După un start „fals", dat în decembrie
— cînd a nins în cîteva locuri, — de 
cîteva zile, zăpada s-a așternut de-a 
lungul și de-a latul țării. Bucuria nu 
mai cunoaște margini.,.. în, sfîrșit, 
schiurile și săniuțele — spre care toți 
priveau cu nerăbdare pînă acum —■

Sîmbătă pe patinoarul din Parcul „25 August“

Crește necontenit nive
lul de trai al oamenilor 
muncii din țara noastră! 
Noi locuințe spațioase, 
confortabile se ridică in 
toate colțurile țării. In fo
tografie, un aspect al unui 
cvartal de locuințe con
struite pentru muncitorii 
fabricii de țevi din Roman. 

vor
tea 
poarte în iureș pe curajoșii iubitori ai 
sporturilor de iarnă !

Toate acestea, In speranța că de 
această dată zăpada va... zăbovi mai 
mult! Zecile de mii de tineri și tinere, 
care au așteptat piuă acum căderea 
zăpezii pentru a practica sporturile 
îndrăgite, trebuie să fie angrenați în 
desfășurarea concursurilor. Asociațiile 
sportive de la orașe și sate au dato
ria să nu întîrzie nici o Clipă orga
nizarea concursurilor populare, să fo
losească din plin materialul și echi
pamentul pe care-1 posedă.

In numeroase orașe și sate din re
giunile Baia Mare, Galați, Suceava, 
Ploești, Stalin, Iași ș.a. s-au organizat

putea să alunece pe pîrtii, vor pu
să descrie fantastice desene, să-i

Duminică 17 : Voința Miercurea Ciuc— 
Avîntul Miercurea Ciuc. Dinamo Tg. 
Mureș—C.S.M. Rădăuți, C.C.A.—Știința 
Cluj.

Luni 18 : C.C.A.-C.S.M, Rădăuți, Voin
ța Miercurea Ciuc-Dinamo Tg. Mureș, 
Știința Cluj—Avîntul Miercurea Ciuc.

Marți 19 ; C.S.M. Rădăuți-Avîntul 
Miercurea Ciuc, Dinamo Tg. Mureș— 
C.C.A., Voința Miercurea Ciuc—Știința 
Cluj.

Miercuri 20 : Știința Cluj-C.S.M. Ră
dăuți, Avîntul Miercurea Ciuc-Dinamo 
Tg. Mureș, C.C.A.-Voința Miercurea 
Ciuc.

(Primul meci se dispută la ora 9, ce
lelalte două — în ordine — la orele 17 
Și 19).

Federația internațională de șah (Fide ) 
l-a numit pe marele maestru Gedeon 
Stahlberg (Suedia) ca arbitru principal 
al meciului pentru titlul mondial de șah 
dintre Mihail Botoinik și Mihail Tal. 
Ajutorul arbitrului principal va fi maes
trul international Ilarii Golombek (An
glia).

Cei doi șahiști sovietici care-și vor 
disputa titlul mondial și-au ales secun
danții ; campionul lumii M. Botoinik 
va fi asistat de maestrul Grigorii Gold
berg. în timp ce secundantul lui Tal va 
fi maestrul Alexandr Koblenț (Riga).

După cum se știe, meciul va începe 
Ip Moscova la 15 martie I960 și ua cu

Pregătiri pentru meciul Botvinik-Tal

au datoria să le îndrume, să 
pentru a depăși dificultățile 
oricărui început. Conlucrînd 
consiliile asociațiilor sportive,. 
U.C.F.S. trebuie să sprijine 

_.i tineretului la aceste centre.

și antrenorilor care se. vor 
pregătirea și îndrumarea

centre de inițiere și antrenament la 
schi. Acum, cînd toate condițiile sînt 
create, aceste centre trebuie să func-, 
ționeze din plin, iar consiliile raionale 
U.C.F.S. .................. ‘
le ajute 
inerente 
activ cu 
organele 
mobilizarea 
să asigure continuu serii complete in
structorilor 
ocupa de 
sportivilor.

Calendarele competiționale alcătuit# 
vor trebui modificate în funcție de noi
le condiții. In activitatea lor asociat 
țiile sportive trebuie să pună un ac
cent deosebit pe organizarea perma-i 
nentă a campionatelor pe asociații, a 
competițiilor populare dotate cu dde- 
rite trofee, a întrecerilor organizate și 
în alți ani și care au devenit tradițio
nale. Inițierea unor concursuri atrac
tive va contribui la mobilizarea unui 
număr sporit de membri U.C.F.S. în 
desfășurarea competițiilor.

In satele și orașele care nu au prin 
apropiere dealuri sau pante care să 
permită organizarea întrecerilor de sla-i 
lom și coborîre pot fi inițiate conipet 
tiții de fond ge distanțe reduse, șta
fete etc. Se pot forma de asemenea 
echipe pe ateliere, secții, clase etc, care 
să se întreacă în cadrul concursurilor 
pe asociație.

Sîmbătă după-amiază și 
asociațiile sportive pot

duminică 
organiza

HRISTACHE NAUM

(Continuare în pag. a 2-a)

Activitate rodnică 
la asociația sportivă

„Progresul" Tg. Neamț
Activitatea sportivă din cadrul aso

ciației „Progresul" de. pe lîngă coope
rativa de consum din orașul Tg. Neamț 
cunoaște succese însemnate, îndeosebi 
de la reorganizarea consiliului asocia
ției. Cei 249 membri ai UCFS desfă
șoară o intensă activitate, participîni 
la diferite competiții sportive. Consi
liul asociației și-a format un activ vo
luntar care aduce un mare aport la 
dezvoltarea activității. Asociația a 
înregistrat frumoase rezultate în muiv 
ca de încasare la timp a cotizațiilor 
de la toți membrii UCFS. Din activul 
voluntar s-aU (evidențiat în această 
privință tovarășii Elena Buzata și 
Constantin Trafin. Pentru ca activita
tea sportivă să se desfășoare cit mat 
intens, în curîild asociația va fi do
tată cu două mese de tenis, două plan
șe și două mingi de volei.

N. KARNAZlU, corespondent 

prinde 24 de partide. Pentru a-și păstra 
titlul, Botoinik va trebui să totalizeze 
12 puncte, iar Tal, pentru a deveni 
campion mondial, 12i/2 puncte. In fie
care săptămînă se vor juca 3 partide. 
Trei zile din săptămînă vor fi rezerva
te întreruptelor și una pentru odihnă.

Deschiderea oficială a meciului se oa 
face în prezența președintelui Federației 
internaționale de șah, Folke Rogari 
(Suedia). In calitate de oaspete da 
onoare, la Moscova va sosi fostul camr 
pion mondial, marele maestru interna-, 
țional Max Euwe (Olanda).

(Agerpres)



Din carnetul corespondentului
Duminică sportivă la Horia

Consiliul raional U.G.F.S. Hîrșova 
a organizat, nu de multt în comuna 
Horia o frumoasă duminică sportivă. 
Peste 300 de spectatori au asistat la 
demonstrațiile de tenis de masă șî 
șah desfășurate cu acest prilej. Par
tida de tenis de masă dintre echipele 
„Pescărușul" Hîrșova șî „Oțelul roșu" 
Horia a revenit primei formații cti 
scorul de 9-0- Echipa învingătoare a 
fost formată din jucătorii Tudor Ior- 
dăchiță, Romulus Nicolae și Leo Mî- 
za. In continuare șahistul de catego
ria 1 Gabriel Nicolescu de la asocia
ția sportivă „Pescărușul" 
susținut un simultan
In compania cîtorva șahiști din comu
nă, obținînd rezultatul de 17’/2—*/ 2 
puncte.

N. GABRIEL

Hîrșova a 
de 18 partide

Noi asociații sportive în raionul 
Pașcani

In ultimele zile ale anului trecui 
Sau fost înființate 6 noi asociații spor
tive în raionul Pașcani. Una dintre 
Acestea este și asociația sportivă „E 
conomica", aparținînd întreprinderii 
economice raionale din Pașcani. Cei 
87 de membri, cîți numără în pre
zent asociația „Economica", își vor 
duce activitatea în cadrul mai multor 
secții pe ramuri de sport: fotbal, vo
lei, șah, tenis de masă și popice.

Asociații sportive asemănătoare au 
inai luat ființă pe lîngă Ocolul silvic 
|i U.R.C.6. din Pașcani ca și în co-

Locațiune de bilete
1 I.E.B.S. comunică :

Biletele pentru partidele internațio
nale Dinamo București-Dukla Praga 
(handbal în 7, sîmbătă) și C.C A.—Di
namo Tbilisi (baschet, duminică) se 
pun în vînzare astăzi Ia ora 16 la ca- 

sîmbătă 
73, pen-

sele sălii Floreasca. Pentru 
sînt valabile biletele cu seria 
tru duminică cele cu seria 75.

Permisele valabile la aceste . 
albastre și roșii în piele, albastre der- 
matin și gri dermatin cu stampila Bas
chet" respectiv -„Handbal". Permisele 
verzi dermatin pentru ziariști sînt va
labile numai însoțite de delegații eli
berate de ziarul respectiv șl numai în 
limitele locurilor repartizate la masa 
presei iiecărui ziar.

Respectarea numerotării 
obligatorie.

Jocuri :

locurilor este

al semimijlo- 
duminică In

★
Pentru turneul de box 

eiilor, care va avea loc 
sala Floreasca, sînt valabile biletele cu
seria li. Biletele se pun in vînzare în- 
cepînd de mîine, de la ora 15, la chioș
cul special din str. Ion Vidu.

Gală de filme sportive
la Dinamo

Glubuil sportiv Dinamo București 
organizează astăzi. în sala de fes
tivități a Clubuiluî, din șos. Ștefan 
cel Mare nr. 43, o gală de filme 
sportive, printre care :

— Campionatele europene de vo
lei de la Pr a g a

— Intitnirea de atletism U.R.S.S.- 
S.UA.

— Campionatul mondial de fotbal 
dm Suedia

— Album sportiv
Fătatele ridează la orele 15, 17 și 

19.

munele Stolniceni-Prăjescu, Hârmă- 
neșți și Criveștî.

6. ENEA 
întreceri de popice la Tîrnăveni 
Cu cîtva timp în urmă a luat sfîr

șit campionatul raionului Tîrnăveni 
fa popice, la care au participat șase 
echipe din raion. întrecerile s-au des
fășurat la proba de 100 bile mixte. 
Cîștigînd toate întîlnirile susținute 
echipa „Chimica" Tîrnâveni a totali
zat 15 puncte și a ocupat primul loc în 
clasament. Ea a fost urmată de for
mația asociației „Voința" Tîrnăveni 
care a realizat 13 puncte.

I. HAȘAȘIU

O nouă secție sportivă 
la „Steagul roșu"

De curînd a luat ființă pe lingă 
asociația sportivă „Steagul roșu" din 
Or. Stalin o secție de auto-moto. Din 
preocupările noii secții desprindem : 
confecționarea de mașini (de con
strucție proprie) din rezerve interne 
precum și amenajarea prin munca 
voluntară a două ateliere mecanice, 
utilate cu aparate și scule necesare 
confecționării acestor mașini. •

Secția de auto-moto a asociației 
sportive „Steagul roșu" dispune de 
șase costume de piele complete, căști 
speciale, cisme și treninguri de antre
nament, astfel că cei 35 de tineri care 
s-au înscris pînă acum în cadrul aces
tei secții vor putea să-și desfășoare 
activitatea în cele mai tune condiții.

P. DUMITRESCU
Campionatul de fotbal al raionului

echipă 
Iată de altfel 
întreceri după 
fășurării sale :

Gală de box la Tg. Mureș
Amatorii de box din orașul Tg. Mu

reș au avut prilejul să asiste 
la o întîlnire amicală de box 
Intre pugiliștii de la Voința Odorhei 
șî G.S. Tg. Mureș. Victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 12-2. Iată re
zultatele tehnice înregistrate: Categ. 
aer : A. Katona (Od) bate la pt. pe 
Fr. Demeter (Tg. M) ; categ. muscă: 
M. Orosz (Tg. M) bate la pt. pe L. 
Szocs (Od) ; categ. cocoș: P. Gbiu- 
rea (Tg. M.) bate la pt. pe M. Buc- 
sin (Od) ; categ. pană: I. Bku (Tg. 
M) bate prin abandon pe AL Banu 
(Od) ; categ. ușoară: I. Szilvester 
(Tg. M) bate Ia pt. pe 1. Szigheti 
(Od) ; categ. mijlocie mică : Al. De
meter (Tg. M) bate la pt. pe 1. Incze 
(Od) ; categ. semimijlocie: loan
Incze (Tg. M) bate Ia pt. pe A. Bar- 
talis (Od).

Cîteva probleme 
ale arbitrajului la voh

loan

I. PÂUȘ

Campionatul de șah al orașului Cluj

întrecerea ultimului campionat de 
șah al orașului Cluj a reunit la start 
17 șahiști de categoria I. Titlul de 
campion a revenit tînărului jucător 
Adrian Buză de la asociația sportivă 
.Progresul" care a totalizat 14 puncte 

- ■ t în 
3. 
si 
i.

din 16 posibile. El a fost urmat 
clasament de: 2. C. Drozd 13 p, 
I. Szabo 11 p, 4-5. Dr. V. Malcoei 
B. Nagy 10'/2 p, 6-7. I. Kontrol și 
Czitron 9 p. etc.9 p. etc.

R. FISCH

Turttl campionatului de fotbal al 
raionului Brăila a luat sfîrșit. După 
Consumarea celor 7 etape primul loc 
în clasament a revenit echipei „Stea
gul roșu" G.A.C Traianu, singura
1. Steagul roșu G.A.C. Traianu
2. Tractorul G.A.S. Nazîru
3. Recolta4. Avîntul 
f>. Recolta
6. Avîntul
7. Avtntul
8. Victoria

Brăila
neînvinsă în acest campionat, 

și clasamentul acestei 
prima jumătate a des

G.A.C.
G.A.C.
G.A.C.
G.A.C.
G.A.S.
S.M.T.

Movila Miresii 
Rîmniceta
Esna
Scorțaru Nou 
Măxineni
Traianu

7
7
7
7

5
5
3
2

7 3 0 4

2 
0
1
2

0
2
3
3

20:3
17:7
13:11
9:1*
9:12

7 3 0 4 14:20
7 2 0 5 7:16
7 2 0 5 6:15

12
10
7
6
6
6
4
4

N. GOSTIN și I. BALTAG

Curățenie, ordine

Iată calificativele pe cate le acorzi 
— pe bună dreptate — după ce vizi
tezi magazia de echipament sportiv a 
asociației „Voința" din orașul Lugoj. 
Pentru cete zece discipline sportive 
practicate de cei peste 1000 de membri 
ai asociației, există în magazie spațiu 
adecvat pentru păstrarea echipamentu
lui. Iată, cele aproape 60 de perechi 
de ghete de fotbal frumos rinduite, 
tinse și reparate, care așteaptă... re
începerea activității. In dreptul fiecă
rei perechi de ghete zărești o etichetă 
cu numărul respectiv. Alături stive de 
tricouri, chiloți de sport, jambiere și 
ciorapi. Totul sclipește de curățenie. 
In alt dulap, echipamentul secției 
de lafde. Peste 60 de costume 
de lupte iar alături pantofii de 
lupte (35 perechi) recent retălpuiți, 
genMchiere, toate frumos rinduite. 
Var nici echipamentul secțiilor de 
handbal, popice, baschet, volei, tenis 
de masă nu este neîngrijit. In dulapul

■spirit gospodăresc...

secției de box, recent înființată, gă
sești alături de tricouri și prosoape, 
mănușile de box curățate după fiecare 
antrenament!

In dorința de a asigura echipament 
necesar activității sportive de mase, 
consiliul asociației (secretar I. losi- 
movici) a reușit să confecționeze din 
deșeuri textile, cumpărate la kilogram, 
bluze și chiloți de sport cu numai 3 
lei bucata. Astfel, din 10 kilograme de 
deșeuri textile ei au confecționat 53 de 
chiloți de sport și 22 de bluze.

O. B.

La apariția lui pe plan internațional, 
voleiul din’ Rominia avea un nivel teh
nic scăzut față de cel practicat în alte 
țări. Antrenorii și jucătorii au depus 
eforturi deosebite care — în prezent — 
își cunosc roadele. Cu rezultatele ob
ținute în cadrul jocurilor internaționa
le prietenești din cadrul Festivalului de 
la București - 1953, și apoi cu cele de 
la campionatele europene din 1955. în
cepe afirmarea și, mai tîrziu (campio
natele mondiale ‘din 1956. campionatele 
europene din 1958) are Ioc confirmarea 
clasei ridicate a voleiului practicat în 
țara noastră

Socotim că un aport însemnat la a- 
cest salt calitativ l-au adus și arbitrii, 
care, prin interpretarea atentă a regu
lilor de joc, au creat jucătorilor și an
trenorilor preocupări deosebite în me
todica antrenamentului. Prin sancțio
narea promptă a greșelilor comise la 
lovirea mingii, foarte mulți sportivi 
și-au corectat tehnica. Este știut că 
fără stăpînirea pasei Ia un nivel ridi
cat nu se pot efectua combinații va
riate, surprinzătoare. Dacă această ma
nevră de arbitraj, mai rigid, se impu
nea în jurul anilor 1950—1954, în mo
mentul în care s-a asigurat o bază teh
nică bună, era necesar ca acest mod 
de a conduce întîlnirile de volei să se 
schimbe puțin, în sensul că se impu
nea interpretarea anumitor greșeli după 
situația din joc. Prin aceasta se con
tinua progresul tehnic și se încuraja 
realizarea unei tactici mai bogate în 
combinații.

Sancționarea cu severitate a mingii 
preluate din serviciu, precum și a 
mingilor grele în urma loviturii de a- 
tac nu au creat posibilitatea progresu
lui care se aștepta și în ceea ce pri
vește tactica. Jocul a devenit foarte 
simplu, iar fazele aveau o durată re
dusă. Pe plan internațional, interpre
tarea era — în general — mai largă. 
La multe jocuri din cadrul marilor 
competiții la care am participat, jucă
torii noștri erau surprinși în timpul 
fazelor și pierdeau puncte în mod gra
tuit, deoarece așteptau sâ se penalize
ze unele infracțiuni care la noi se 
sancționau.

Datorită unor interpretări greșite s-a 
ajuns ca să dispară unele_ procedee ca 
pasa peste cap (considerată de unii ar
bitri ca minge împinsă), pasa din să
ritură etc., care fac jocul variat și a- 
trăgător. Au dispărut și procedeele de 
apărare în linia a doua, ca plonjonul 
pe spate si cel lateral (penalizate ca 
mingi ținute), care favorizau prin exe
cuția lor o trecere din apărare în a- 
tac în condițiuni mai bune. In locul 
acestora au apărut în jocul liniei a 
doua diferite loviri ale mingii (cu par
tea radială *a  ambelor mîini, cu o mina 
etc), procedee care limitează tactica și 
duc la combinații simple, cu trei lovi
turi.

Datorită penalizării cu strictețe, ia 
jucători (în special la cei mai tineri) a- 
pare teama în joc. Ei se_ tem că vor fi 
sancționați și din această cauză lovesc 
mingea incorect din punct de vedere 
tehnic, dar îndeplinesc cerința regula
mentară.

Recenta consfătuire pe țară a arbi
trilor (decembrie 1959) a trasat noua 
linie pe care s-o urmeze toți arbitrii. 
Aceasta se referă la acordarea unei to
leranțe în jocul din linia a doua (in
terpretarea greșelilor in funcție de si
tuația din joc) și la sancționarea cu se
veritate a greșelilor comise la plasă.

Felul cum au fost conduse meciurile 
spre sfîrșitul anului trecut a arătat că

majoritatea arbitrilor au înțelf 
este rolul lor actual și au pus î 
tică cele recomandate de cons 
S-a schimbat durata menținerii 
în joc (în prezent mult mai m; 
realizează un joc spectaculos, ; 
mărul spectatorilor este din ce 
mai mare.

Față de noua situație s-au eres 
aspecte de care e bine să 
seama.

O perioadă de acomodare pen 
bitri este necesară, însă aceasta 
fie de prea lungă durată. Unors 
conducătorii jocurilor de volei 
greu să se adapteze la noul i 
arbitraj și sancționează ca în 
orice greșeală. O altă situație, i 
riculoasă, este aceea că prin ai 
larg nu se mai penalizează g 
ci se joacă pînă cînd mingea at: 
deaua.

Acest lucru este foarte grav 
face să credem că unii arbitri s 
ies că nu mai există regulile 
Acestea au rămas și în funcție 
respectarea lor trebuie să fie 
zați cei în cauză Un alt aspe 
acela că din dorința de a realiz 
tacol cu orice preț, echipele sîn 
ționate în mod diferit : cu mai 
indulgență cele socotite mai slab 
mai multă exigență cele mai bt

Socotim că aceste situații întîi 
momentul de față sînt inerente 
tului și viitorul va infirma cele 
aspecte negative apărute în 
luni.

Se ridică o problemă destul 
portantă și pentru antrenori ș 
tori legată de munca lor viitoț 
ce direcție trebuie să-și oriente: 
găti rile ? Dacă se acordă toler. 
lovirea mingii, s-ar putea crede 
viitor pasa va trebui lăsată pe 
al doilea. De fapt, tocmai în ac 
ment trebuie făcute eforturi d 
în însușirea pasării mingii din o: 
ziție, mai ales a paselor în urn 
turilor puternice de atac, a pas 
recte și din săritură, care vor c 
la crearea unor acțiuni surprii 
pentru adversar.

Datorită faptului că aț;"' ri < 
salvează mingea există ite
mai largă, pentru a obț- 
dorit se impune îndreptarea 
spre un joc variat, surprinzător, 
ceasta nu se poate ajunge dec 
acordarea în viitor, la antrenar 
unei griji speciale însușirii di 
procedee de pasare a mingii, 
favorizeze tactica în atac.

Sîntem convinși că antrenorii 
câtorii vor face eforturile neces< 
tru a îmbogăți bagajul actual c 
binații tactice, vor asigura joci 
mai mare progres calitativ.

Arbitrii au datoria de a sp 
așa cum s-a recomandat - noi 
în arbitraj, pentru că prin act 
determină pe jucători să aibă m 
tă încredere în posibilitățile lor.

Fără a minimaliza valoarea ar 
arbitrilor noștri de voleL soc< 
la recrutarea lor trebuie să fi< 
atenție și să fie preferați cei câ, 
vin dintre foștii jucători.

Un bun arbitraj este acela 
prezența arbitrului trece neot 
adică ceea ce se sancționează 
în contradicție cu realitatea și j 
acceptă penalizarea greșelilor 
de ei.

Prof. NEGULAI .MJJRf 
antrenor, șef de lr ari h .

înflorește sportul în comuna Țibana
In comuna Țibana (raionul Ne

grești) există o asociație sportivă care 
cuprinde peste 250 membri UCFS, cei 
mai mulți țărani colectiviști. Mem
brii UCFS iau parte la întreceri 
Be volei, șah, cros, fotbal, atletism. 
Cei mai mulți sportivi sînt înscriși hi 
secțiile de fotbal, volei și șah. Cu 
toate acestea, nici atletismul și schiul 
nu sînt neglijate.

Recent, au fost organizate în co
mună întreceri de șah. Acest sport 
pe bucură — ditpă cum ne-a 
declarat președintele asociației spor
tive, Lucian luncan ■■— de o mare 
■popularitate. La întrecerile organizate 
■de consiliul asociației sportive iau 
■parte tot mai mulți colectiviști și în

tovărășiți. Cînd vorbim despre activi
tatea sportivă din această comună, nu 
putem să nu amintim de sportivi pa
sionați ca Mitică Onofrei, Eru Lucian, 
Ștefan Axinte, Elena Vițel, Mihai 
Soșea, Vasile Legneanu, de numele 
cărora sînt legate multe succese ale 
sportivilor din Țibana. De asemenea, se 
cuvine să subliniem sprijinul deosebit 
pe care îl primește această asociație 
de la consiliul raional UCFS Negrești 
(președinte Mihai Grădinaru), precum 
și colaborarea permanentă care există 
între asociația sportivă și organizația 
UTM din comună.

P. CODREA — coresp. regional 
A. SCĂUNAȘ — corespondent

Tot pe drum, pe drum...

Din nou pe pîrtii!
(Urmare din pag. 1)

excursii colective cu membrii U.C.F.S. 
'ia stațiunile care permit desfășurarea 
ttnor întreceri complete, la toate pro- 

’bele de schi. Inițiativa consiliilor aso
ciațiilor se poate desfășura acum pe 
hh teren vast și ea trebuie să contri- 

Ibuie la dezvoltarea activității compe- 
fiționale.

Sportivii inițiați, care au participat 
.‘la diferite concursuri de schi și care 
'cunosc principalele reguli ale acestui 
sport, au datoria să devină instructori 
Voluntari, să-și ajute tovarășii de mun

că în învățarea schiului. Cu sprijinul 
lor cadrele tehnice existente vor putea 
desfășura o munca rodnică.

De organizarea judicioasă a acestor 
întreceri populare depinde în bună mă
sură succesul muncii sportive în aso
ciații pe timpul iernii. Ținînd seamă 
de faptul că organizarea întrecerilor 
în săli este mai dificilă și că în gene
ral tineretului îi place să se întreacă 
în mijlocul naturii, în aer liber, este 
firesc ca accentul muncii să se pună 
îndeosebi pe inițierea concursurilor de 
schi, scăiuș și patinaj. Mai mulți parii-

cipanți la întrecerile de iarnă, înseam
nă mai multi tineri angrenați în prac
ticarea sportului, mai mulți membri ai 
U.C.F.S. și — evident — consolida
rea asociațiilor sportive.

Pornind cu hotărîre la organizarea 
întrecerilor sportive de iarnă vom pu
tea aduce o importantă contribuție la 
dezvoltarea mișcării sportive din țara 
noastră 1

Iarna — acest anotimp atît de în
drăgit de sportivi — poate și trebuie 
să însemni tm neu prilej de a obține 
succese:..

Bacăul n-a fost niciodată o regiune 
cu renume in sportul cu mănuși și a- 
ceasta nu pentru că n-or fi existînd ele
mente dornice să practice boxul. Cau
za a fost alta. Multă vreme, dirigui
torii sportului din această regiune nu 
s-au prea omorit cu firea săr caute un 
antrenor calificat care să pregătească 
pe tinerii boxeri. S-au mulțumit oa
menii cu cîrpeala pe ici pe colo, și 
uite așa, boxul din Bacău a rămas me
reu... de căruță. Nici participări ta 
competiții republicane, nici organizări 
de gale amicale, necum campioni ai 
țării: Și cînd te glndești că în toate 
regiunile;' lumea se dă in vînt după 
acest sport. Să nu mai vorbim de "" 
cutii băcăoanilor, cei din regiunea 
lati, unde boxul baie chiar și... 
balul.

Dar iată că de vreo trei ani, a 
posit pe aceste meleaguri un antrenor 
tinăr priceput și cu multă tragere de 
inimă. N-a trecut mult timp și băcă
uanii au asistat la primele gale de 
box. Nu erau ele de mina întîi, dar 
oricum, mergeau. Și încet, încet, re
giunea s-a trezit cu boxeri în campio
natul de calificare și cu doi campioni 
de zonă la juniori E ceva!...

Dar cînd antrenorului Grigore Nicu
lae îi era lumea mai dragă și visa și 
el, ca omul, să aibă măcar un campion 
al țării, au început necazurile ■

...Intr-o bună zi Grigore Niculae, an
trenorul de la A.S.A. Bacău, s-a tre
zit cu tot calabalîcul in drum l In tim- 

' pul verii a mai improvizat el ringul 
. pe afară, pe unde s-a putut, șt și-a 
văzut mai departe de treburi. Acum 
insă a venit iarna. Mai poți agăța 

: sacul cu nisip sau pucing-baltiil. așa 
ori unde vrei? Și totuși, altă soluție 
nu i-au dat nici cei de la AS.A.. ma 
cei de ta U.C.F.S. Norocul lui Grigore 
Niculae că a căzut zăpada și poate 

să-și care mai ușor bagajele cu... să-

ve- 
Ga- 
fot-

po-

niuța, dintr-o parte în alta. *.  
și cunoscuții din Bacău ai antr 
Grigore Niculae s-au obișnuit s<. 
trăgind de frînghia săniuței șiG 
situația. . Altfel, ' unii ar fi tei 
creadă că are... mania mutai.

Poate înclinați să credeți c 
a stat cu rmimle-n sin, că nu 
tul pentru obținerea unei săli 
trenament, a unui sediu? Da d 
A bătut omul pe la toate ușile 
conducerea asociației, și la 
popular, și la consiliul oi 
U.C.F.S. dar „oful“ antrenorul, 
mișcat pe nimeni. Adică nu: 
sitmi s-att făcut. Cite vreți! 
puțintică răbdare că doar nu 
turcii I"

Iar pînă atunci, boxerii din, 
trebuie să... aștepte, cu toate c\ 
puțină bunăvoință — s-ar pul 
o sală pentru antrenamente, 
mult antrenorul băcăoan a făi 
și la ajutorul federației de spe< 
Nu știm cam ce fel de răspuns 
mi. In orice caz, este timpul si 
zolve o dată situația semna 
antrenorul Grigore Niculae.

E frumos cîntecul ,Jot pe d 
drum, pe drum..." și le-o fi plă 
lor de la A.S.A. Bacău sau de' 
siliul regional U.C.F.S., dar și, 
prea mult îi vine omului așa 
lehamite.

V. GODESCl 
R. CALARĂ Ș;

S.UA


Retrospecțiimi asupra campionatului categoriei A Turneul semimiRodilor și ai mijlociilor mici

De ce Progresul ocupă locul 10?,..
O echipă cu o bună orientare tacti

că, cu un joc deschis, desfășurat pe 
aripi, cu claritate în pase. Și totuși, 
Progresul a terminat turul campiona
tului în coada clasamentului (locul X), 
nelipsind mult ca să preia lanterna 
roșie...

Cum se explică această poziție, de 
toc onorabilă, ocupată de o echipă 
de talia Progresului ? Această între
bare și-au pus-o desigur și suporterii 
ei, cărora echipa, în special la în
ceputul campionatului, le.-a produs 
multe decepții (4 infringed conse
cutive, din care 2 la București)--

Răspunsul este acesta : Progresul a 
început campionatul cu un efectiv ne
corespunzător, atît în ceea ce privește 
numărul jucătorilor, cît și ca va
loare. In timpul verii conducerea echi
pei s-a dispensat de o serie de ju
cători (Oaidă, Gojocaru, Neagu, Bluj- 
dea, Pereț, Cioeea și Banciu). Jucătorii 
plecați au fost întocuiți cu tineri fot
baliști talentați, proveniți din echipe 
de categorie inferioară. Un act de cu
raj pentru că prin această bruscă și 
masivă introducere în echipă a unor 
[jucători neformați încă, Progresul 
pornea în întrecere serios handicapată. 
(Exemplul textiliștilor din Arad a con
firmat cît se poate de clar că întine
rirea formației este o necesitate impe
rioasă, care însă trebuie să se facă 
jreptat).

Tinerii jucători ai Progresului, lip
siți de experiența jocurilor tari, au 
început lupta în campionat eu o am
biție lăudabilă. Cu toții ne aducem 
aminte de jocul lor viguros, care a 
impresionat pe spectatori în prima re
priză a meciului cu Petrolul (etapa 1), 
Ghiar acest prim meci a dovedit, însă, 
că numai cu ambiția nu se poate 
contracara jocul unei echipe experi

Știrbei in „duel“ pentru minge cu D. Munteanu. Caricaș, într-o poziție carac
teristică, este gata să-și ajute coechipierul. Fază din meciul Progresul — Pe

trolul 2—3 (2—0) disputat în prima etapă a turului
mentate: deși Progresul a condus la 
pauză cu 2—0, pînă la urmă a pier
dut partida cu 3—2...

Echipa a dovedit în toate meciurile 
aceleași deficiențe: a început jocul 
în forță iar spre sfîrșit, din lipsă de 
condiție fizică, a cedat inițiativa. Ju
cătorii de bază ai echipei (Soare, 
Caricaș, Știrbei, Dinulescu etc) pe 
Ungă faptul că au avut perioade de 
Ifpsă de formă, au fost și. slab înca
drați, purtînd pe umeri sarcini mul-

In Jurul balonului
BACAU

Spicuiri din programul de pregătire 
a echipei Dinamo Bacău: ședințe de 
antrenament zilnice, în afară de 
miercuri, ctod jucătorii participă la 
îrreățămîntul poliție; la 10 februarie 
încep jocurile de verificare; la 29 pri
mul meci amical cu o echipă de cate
goria A. In lipsa antrenortdui Teașcă, 
antrenamentele sînt conduse, provi
zoriu, de jucătorul Florian AngheL

1UPENI

Minerul Lupem a îneeput pregătirile 
'au lotul de care dispunea la termi
narea turului. Cete trei antrenamente 
săptămînale sini conduse de antreno
rul V. Lazăr secondat de T. Paraschiva, 
care anul acesta debutează în această 
funcție.

După o scurtă odihnă activă, U.T-A. 
a început luni pregătirile pentru re
tur. La prima ședință*  de antrena
ment s-au folosit de bacul de iarnă 
al canotorilor și de haltere mici. A- 
ceste „încercări de forță" au fost 
completate eu sărituri și alergări. 
Marți și miercuri U-T-A, a continuat 

tiple. Ca urmare au cedat și ei în 
unele momente pasul.

Cu toate insuccesele începutului, e- 
chipa nu s-a descurajat și a căutat 
să pună în valoare și pe mai departe 
elanul caracteristic tinereții jucătorilor. 
Dacă nu au reușit să obțină rezultate 
mai bune aceasta s-a datorat, în pri
mul rînd, lipsei tor de experiență. îna
intarea nu a avut finalizator. Acțiu
nile frumoase, inițiate chiar de pe 
Unia de fund, au rămas de cele mai 
multe ori nefructificate. Este și nor
mal, dacă ne gîndim că unii din com- 
ponenții cvintetului ofensiv nu au încă 
un bagaj destul de bogat de cunoș
tințe. Birn, de exemplu, lovește slab 
mingea cu piciorul sting și are multă 
rigiditate. Gh. Marin, deși are o bună 
pregătire, totuși nu aplică procedeele 
tehnice conform situațiilor tactice; tot
odată gîndește greoi și abuzează de 
jocul individual. Vasilescu, posedînd 
o viteză excelentă, nu poate fructifica 
această calitate, pentru că este slab 
pregătit tehnic și trage imprecis îa 
poartă. Grigore este comod și are un 
plasament necorespunzător pe teren, 
căutînd mereu mingea și neglrjînd în 
același timp sarcinile postului etc., 
ete... Chiar și unii jucători de bază au 
manifestat lipsuri: vă amintiți proba
bil de jocul excesiv individual prac
ticat de Dinulescu.

Desigur, toate acestea au fost lip
suri sezisate de antrenori și care pe 
parcurs pot fi eliminate. Garanție este 
talentul și perseverența de care au 
dat dovadă majoritatea jucătorilor în 
ultimul timp și, totodată, preocuparea 
în această direcție a antrenorului A. 
Botescu, care a preluat conducerea 
echipei după etapa a patra din tur.

Trebuie să arătăm de la bun în
ceput că colectivul de conducere și an
trenorul Botescu, secondat de E lor- 
dache, au căutat soluții pentru înlătu
rarea punctelor „nevralgice" ale echi
pei. Și în bună parte au reușit. Spre 
sfîrșitnl turului Progresul a mai cîști- 
gat maturitate, pregătirea fizică a ju
cătorilor s-a îmbunătățit simțitor. La 
fel și trasul la poartă (în ultimele 8 

pregătirile, la care participă următorii 
jucători; Necufa, Băcnț H, Izghireanu, 
Neamțu/ Petesctr, Țîrlea; Itop, F'teruț, 
Tăucean, Pîrcălab precum și juniorii 
Possler, Miculan, Szigeti, Tusz, Ma- 
cavei. Din restul fotbaliștilor din lot 
Coman și Sziies urmează tratament 
medical, iar Seres, Capaș, .Farmati și 
Mețcas sînt la băile Herculane, unde 
însă nu neglijează să tacă exerciții 
de condiție fizică. Petschovschi, la 
rindul lui, urmează să plece la băi.

ORADEA

Echipa Clubului Sportiv Oradea a 
început la 11 ianuarie antrenamente 
ușoare în sală, iar de la 16 ianuarie 
jucătorii își vor petrece concediul de 
odihnă în comun la băile „1 Mai“. 
După 15 februarie, C.S. Oradea va 
susține jocuri de verificare cu formaț i 
de categorie inferioară, va part.ci pa 
la întrecerile din cadrul competiției 
dotată cu „Cupa dr. Iova*  și apoi cu 
disputa întilniri au echipe de categoria 
A. țață lotul de jucători: Sugar, Pe- 
triko-Tiriak, Cepolschi, Rădulescu, Bo- 
roș-Ferenczi, Băcuț I, Cuc, Kecskei, 
Krempănszki-Dulgheru, Jakab. Tomeș, 
Nemeth, Harsânyi, Neagu, Maior Și 
Bluidea. 

meciuri de campionat și Cupa R.P.R. 
au tras 138 șuturi — din care 60 pe 
poartă — mareînd 14 goluri). In ace 
lași timp, antrenorii au căutat să eli
mine și unele lipsuri privind educația 
jucătorilor. Unii dintre ei (de exem
plu Caricaș) au simulat traumatisme, 
negljjînd antrenamentele; alții (Gh. 
Marin, Grigore, I. Nedelcu, Petrescu) 
au avut atitudini de înfumurare, de 
supraapreciere a calităților lor, sau au 
neglijat sarcinile profesionale (Soare) 
șr de ridicare a nivelului lor de cu! 
tură generală (Gh. Marin, Soare) 
etc. Dintre lipsurile amintite, unele 
mai persistă și jucătorii, ajutați de 
conducere și antrenori, vor trebui să 
se debaraseze cît mai curînd de ele 
pentru a reuși să aibă în viitor o corn-

Goluri marcate: 15 (media: 1,36) 
Golgeteri : Dinulescu (5), Soare, 

Smărăndescu I, Mafteuță (2), Gri
gore, Smărăndescu II, Birn, Ma 
rin (1).

Locuri ocupate în clasament (în 
ordinea etapelor) : 10, 12, 12, 12, 12, 
12, 12, 11, 11, 10, 10.

Efectiv . folosit: Mafteuță (11 
jocuri), Caricaș (10), Smărăndescu 
II (10), Nedelcu (9), Birtașu (9), 
Soare (9), Petrescu (9), Vasilescu 
(9), Marin (9), Dinulescu (8), 
Știrbei (6), Smărăndescu I (6), 
Dobrescu (5), Birn (5), Grigore 
(4), Mîndru (2).

portare demnă, la nivelul prestigiului 
cucerit de echipă.

In concluzie trebuie să arătăm că 
Progresul are acum un lot de perspec
tivă. In același timp, trebuie să sub
liniem că elementele tinere introduse 
în formație au dovedit că în echipele 
de~ categorie inferioară există 
nenumărate talente. Acești ju
cători, promovați în rîndurile fot
baliștilor fruntași, pot deveni — 
printr-o muncă susținută, așa cum se 
procedează la Progresul — elemente 
de bază ale fotbalului nostru.

AL. INOVAN

HOCHEIghTata

0 problemă de regulament și alta de arbitraj
Dacă pînă acum numeroșii iubitori 

prea multe ori ocazia să ia drumul 
deși activitatea s-a inaugurat de 
la sfîrșitul acestei săptămîni activitatea 
mînile următoare, ne așteaptă o bogată
Competiția cea mai recentă, turneul 

cîștigat de C.C.A., a fost binevenită» 
a fit pentru echipele participante cît și 
pentru... spectatori, care și-au făcut 
— și ei — o „încălzire" înaintea cam
pionatului. Iar nouă, ne-a prilejuit cî
teva constatări de care ne vowt ocupa 
mai jos :

întârzieri nejustificate
La hochei pe gheață începe să se 

înrădăcineze o „tradiție" proastă: 
orele de începere anunțate nu sînt 
niciodată respectate. La ultimele com
petiții, meciurile au început cu întâr
zieri uneori de câte o jumătate de oră 
față de cea anunțată. Ba, chiar spec-

76.395 lei premiul I la concursul nr. 2

^^onospoxt

In urma omologării variantelor depu
se la concursul Pronosport nr. 2 (eta
pa din 10 ianuarie 1960) au fost stabi
lite următoarele premii :

PFemiul 1: 1 variantă cu 12 rezultate 
a 76.395 lei.

Premiul H : 56,7Q variante cu 11 re
zultate a 1.616 lei fiecare.

Premiul Iii :• 959,SG variante eu 1Q re
zultate a 143 lei fiecare.

Fond de premii ;
305.532 lei.

Premiul I a fost 
obținut de partici
pantul Popa Cornel 
din Sibiu, care a 
jucat o combinație 
desfășurată.

Marți s-au omologat și premiile su
plimentare de la concursul special 
Pronosport din 20 decembrie 1959. Din 
lista numeroșilor cîștigători am reținut 
numele participanților Orban Balasz 
din Cluj - str. Păstorului nr. 11 — și 
Nina Cirlova din București, str. Gri
gore Alexandrescu nr. 54, care au ob
ținut cîte un autoturism.

Cîștigătorii autoturismelor, ai moto
cicletei, scuterelor sau motoretelor își 
vor ridica obiectele personal pînă la 
31 ianuarie 1960. Celelalte obiecte vor fi 
expediate la adresa cîștigătorilor pînă 
la data de 28 ianuarie i960.

„O acțiune binevenită**
— apreciază antrenorul Ion Stoianovicl

O acțiune binevenită, ne spunea ieri 
antrenorul Ion Stoianevici, referindu-se 
ta turneul seirtimijlociilor și al mijlo
ciilor mici. Cei mai buni boxeri din 
aceste categorii vor fi prezenți la 
București și am toate motivele să 
cred că meciurile vor da loc unor 
dispute pasionante.

STROE TRIFAN (Cimpina)

De altfel, zilnic, corespondenții 
noștri ne informează despre pregă
tirile febrile pe care le fac pugiliștii 
participaiiți la turneul semimijlociilor 
și al mijlociilor miei. Cele 4 gale pe 
care te va găzdui sala sporturilor 
Ftoreasca pot ii comparate, într-o 
măsură, chiar și cu turneul final al 
unor campionate republicane.

Zilele trecute au sosit la federația 
de specialitate încă două noi înscrieri. 
Este vorba de clujenii Arcadie Nagy 
(semimijlocie) și Ștefan Rusu (mij
locie mică) — boxeri cunoscuți prin 
dîrzenie și prin execuții tehnice co
recte. Astfel, lista participanților la 
turneul de la București este completă.

In numărul de marți al ziarului 
nostru am comentat pe scurt cîteva 
meciuri care se vor desfășura în 
prima reuniune a semimijlociilor. 
Astăzi, sîntem în măsură să dăm citi
torilor noștri noi amănunte privind 
desfășurarea celorlalte întîlniri din 
cadrul reuniunii de duminică. Tînărul 
Mihai Iordache (Cîmpulung Muscel) 
va întîlni, într-un meci ce se anunță 
echilibrat, pe bucureșteanul Marius 

ai hocheiului pe gheață n-au avut de 
patinoarului din Parcul 23 August, 

aproape trei luni, iată că începînd de 
competițională se intensifică. In săptă- 
activitate internă.

tătarii veni'ți punctual Ia jocurile din 
campionatul ’orașului București au aș
teptat și cîte un ceas pînă ce arbi
trul a făcut angajamentul de începere 1 
Considerăm că nu există nici o justi
ficare pentru astfel de nerespectări ale 
programelor anunțate. A trecut vre
mea cînd, în Condițiile existenței pa
tinoarului natural, se putea invoca ar 
gnmentel pregătirii gheții sau aî... aș. 
teptării scăderii temperaturii pentru 
ca gheața să fie mai bună. Avem un 
excelent patinoar artificial, cu insta
lații care funcționează ireproșabil șr 
tărăgănările în începerea meciurilor 
mt-șt au altă explicație decât în ne 
glijența fie a administrației patinoa-

TOATA ATENȚIA CONCURSULUI 
Nr 3

Concursul Pronosport nr. 3, care 
se închide în. întreaga țară sîmbătă 
seara*  face parte din cele patru con
cursuri care participă la premiile su
plimentare - în valoare de 200.000 lei - 
care se atribuie la sfîrșitul lunii. Deci, 
este normal ca acei care au concurat 

săptâmîna trecută 
să concureze și în 
această săptămînă 
fiindcă nu se șțij 
care concurs va ieși 
la urnă pentru 
premiile suplimen
tare.

Aruncînd o simplă privire pe progra
mul acestui concurs ne putem da sea
ma eă el poate aduce premii frumoa
se. De ce? Fiindcă o serie de echipe va
loroase — Fiorentina, Milan, Nimes, 
Reims — joacă în deplasare și aseme
nea concursuri — cu pronosticurile a- 
xate pe 2 — au adus totdeauna premii 
mari.

in consecință, pentru acest conctys 
trebuie jucat cu scheme cît mai mari.

PR0NOEXPRES
La tragerea concursului Pronoexpres 

de ieri 13 ianuarie au fost extrase din 
urnă- următoarele numere :

23 49 17 41 33 42
Numere de rezervă : 39 27
Fond de premii : 501862 lei.
Rubrică redactată de I S. Loto-Pro*=  

nosport.

Ionesco. Mihaj Iordache are 21 ani 
și posedă o tehnică avansată. Printre 
altele, el are Ia activ o victorie prin 
abandon asupra constănțeanului Vasile I 
Neagu, cu care, de altfel, n-ar fi 
exclus să se întîlnească din nou în 
finala categoriei semimijlocie. Oradea 
va avea ca reprezentanți la a&eastă 
categorie pe Radu Lavric și Emeric | 
Bogosi. La prima sa evoluție pe rin
gurile bucureștene, Lavric se va ștră- ! 
dui desigur să facă „o figură" cît ' 
mai bună. Pugilistul orădean posedă | 
lovituri puternice și a avut recent o i 
comportare foarte bună în compania! 
campionului european Olly Makki 1 
(T.U.L. Finlanda), în fața căruia a . 
pierdut greu la puncte. Lavric se va ' 
întîlni cu experimentatul Constantin 
Bîlă (Craiova).

Iată programul celorlalte meciuri : 
Marcel Pintilie (Giurgiu) ■— Ion Ai- 
tenii (București); Petruș Baltă (Or. 
Stalin) -— Marin ton (Bucureștii:;

ARCADIE NAGY (Cluj)
Arcadie Nagy (Cluj) — Stroe Triian 
(Cîmpina) ; Gheorghe Tomescu (Bu
curești) — Emeric Bogosi (Oradea).

★
Cîntarul oficial al boxerilor partici- 

panți la turneul semimijlociilor și al 
mijlociilor mici se va face sîmbătă, în- 
cepînd de la ora 18 la Dispensarul 
sportiv central.

R. CALARAȘANU

ruliu, fie a arbitrilor sau a comisiilor 
de organizare.

Sperăm că, o dală cu începerea în
trecerilor din campionatul republican, 
această deficiență va fi înlăturată. Mi- 
Ue de oameni care vin la hochei (și 
să nu uităm eă la acest sport aștep
tarea este mai neplăcută ca la ori. 
care _ alt sport, din cauză că se stă 
în frig) sînt îndreptățiți să ceară ea 
jocurile să înceapă exact la ora a- 
nunțată, așa cum de altfel se întîmplă 
la toate sporturile și cum se făcea’ 
și la hochei la un moment d^t în 
sezonul trecut.

O problemă de arbitraj

In ultimul timp, calitatea arbitraje
lor s-a îmbunătățit. Arbitrii bucureșteui ■ 
pe care i-arn văzut, au dovedit căi 
și-au însușit bine recentele modificări 
ale regulamentului, spiritul său șij- 
contribuie la promovarea unui joc:- 
modern. Problema pe care o ridicăm, 
aeum ține mai mult de... curajul arbi
trilor în luarea unor decizii importante, 
cum este, de exemplu, acordarea șu
tului de penalitate. Astfel, la meciul 
G.G.A.—Știința Oluj, la un moment 
dat, jucătorul lonescu (C.C.A.), într-oi 
fază critică în teritoriul porții sale, 
fiind căzut, a apucat pucul cu nana 
și l-a tras sub corpul său. Infrac-; 
frune clasică pentru acordarea șutului 
de penalitate atît în baza art. 53 ali
niatul b („un jucător în apărare țir - 
sau reține puotrl pe corpul său . 
orice chip, sau îl apucă cu minjn 
pe gheață, în timp ce pucut eaza 
teritoriul de poartă"), cît și * pu- 
articoluhii 57, punctul c (juoutuJui 
cului cu mîna). Neacordat>nstjfmț 
de penalitate în acest cazjiență a 
o greșeală. E drept, fărhu’ rjjf m 
supra jocului sau _rezipofeea a- 
Iui respectiv, dar lipsai ' 
alte cazuri asemănă' . acuur 
vea urmări neplăcrPr°b!e".U de

Am ridicat ace‘or a reaî
în preajma înttăn, P® aplicării 
campionat rer »ece. tuturor 
minți arbitssecvetito. . ;oc,

. cu cura i șialamenttuiP 
vederilor r. RADD



la sfîrșitul săptăminii
Poiana Stalin și Predealul găzduiesc 

trei importante concursuri
Activitatea competițională a schiori

lor e în plină desfășurare. După con
cursul desfășurat săpțămina trecută _ in 
Bucegi, care a reflectat buna pregătire 
a schiorilor fruntași și a constituit, 
totodată, un bun mijloc de propagandă 
pentru acest sport, este rindul Poienii 
Stalin și al Predealului să găzduiască 
întreceri cu caracter republican.

La Poiana Stalin se vor disputa 
concursurile, organizate de clubul spor
tiv Olimpia Orașul Stalin și de clubul 
sportiv școlar Luceafărul. Olimpia o- 
feră „Cupa Olimpia" pentru câștigă
torii probelor de slalom uriaș și sla
lom special, la seniori și senioare, tar 
Luceafărul „Cupa Luceafărul" pentru 
ciștigătorii acelorași probe, la juniori 
și junioare. Cursele de slalom uriaș se 
vor desfășura sîmbătă pe pirtia Sulina- 
rului. După cum am mai anunțat, pir- 
iia a fost modificată, eiimitundu-se 
confrapanta de la ieșirea din Kant zer. 
Noua variantă care asigură realizarea 
unei viteze sporite, are următorul tra
seu : plecarea din fața cabanei Cristi
anul Mare — Poiana Doamnei — „ca
te pura" — „expres" — „zidul mare" 
— drumul, lui Leman. Dacă starea pir- 
Hei va permite, seniorii vor avea so
sirea după drumul lui Leman. Slalo
mul special se va desfășura duminică 
dimineață In Kantzer.

Voința Sinaia organizează o compe
tiție de fond dotată cu „Cupa orașu
lui Sinaia", ta care vor luat parte toți 
schiorii fondiști din țară. întrecerile 
vor avea loc la Predeal după urmă
torul program: sîmbătă : 15 km seni
ori, 5 km senioare, 5 km juniori. 3 km 
junioare ; duminică : ștafetele 4 x 10 
km seniori, 3x5 km senioare, 3x5 
km juniori, 3x3 km junioare

• înainte de 
pentru a susține 
echipe de club

pleca în S.U.A. 
serie de jocuri eu

Kopîlov, Gurîșev,

★

golgetera ultimului campionat al R.P.F. 
Iugoslavia, Madga Hegedus (10), Lju- 
bica Smiljanik, Jovanka Jurcak (1), 
Maria Jakovetici, lelica Preiei, de la 
Spartak Subotița și Ecaterina Ticici (19) 
— o jucătoare' foarte eficace —, Ana 
Zemko (1), Vesela Marko viei (3), Mi
lena Ignatiev, Beba Kolesar și Magda 
Horvath (1) de la Jelezniciar Novisad 
(în paranteză — numărul de partide sus
ținute de fiecare în cadrul echipei re
prezentative). Principalele calități ale 
echipei iugoslave sînt : un joc deose
bit de viguros în apărare și acțiuni ra
pide și variate în atac.

(Voința Gheorghieni),Gh.. Vilmoș (Voința Gheorghieni). 
principalul favorit în cursele de fond 
pentru juniori.

Foto : D. Stănculescu

Boris Stenin este noul campion 
de patinaj viteză al U.R.S.S.

ALMA ATA 13 (Agerpres). — Pe 
patinoarul de rrmre altitudine de la 
Alma Ata s-au desfășurat campiona
tele unionale masculine de patinaj 
viteză pe anul 1960, important criteriu 
de selecție în vederea Jocurilor Olim
pice de iarnă. La întreceri au luat 

arte 40 dintre cei mai buni patinatori 
lietici. Titlul de campion absolut a 
în cucerit de tînărul Boris Stenin, 
Unstă de 24 de ani, student la 
a cîțtatea din Sverdlovsk. Deși nu 
dovedi nici o probă, Stenin s-a 
distanțe feț de bun în probele pe 
reușind _<e cît și în cele de fond,, 
toarte djr?ntreacă, . după o luptă 
advei-s . ni? campionul mondial, 
si R'ț0’ Principalul său
] . '‘ptoatoru! -abil s.-a comportat
\osicikin_ înving Moscova, Victor 

rond. . , ,in probele de

Redacția Si ’
X x * * a«mimst~ .

• MARELE maestru sovietic, Alek
sandr Kotov, recentul cîștigător aț; 
turneului internațional de șah dir, 
Suedia, a dat un simultan de șah la 
25 de mese, avînd ca parteneri pe cei 
mai buni jucători suedezi. Șahistui 
sovietic a câștigat 15 partide, â remi
zat 8 și pierdut 2.

• DE GURIND și-a făcut reintra
rea în activitatea’ sportivă tînărul 
atlet negru, John Thomas, care a fost 
grav accidentat la un picior. După 
cîteva luni de antrenament, atletul a- 
merican a reușit mai multe rezultate 
excelente, printre care și o perfor
manță de 2,18 tn, realizată în ultimul 
concurs de antrenament. Pe locul II 
s-a clasat fostul recordman mondial 
Charles Dumas cu 2,13 m.

• CAMPIONATELE mondiale mas
culine de volei se vor desfășura în 
luna octombrie a acestui an în Brazi
lia. Meciurile acestei competiții vor 
avea loc în patru orașe: Rio de Ja
neiro, Porto Alegre, Sao Paolo și 
Bello Horizonte.
• FEDERAȚIA internațională 

hochei pe iarbă a stabilit recent la 
Paris ca la turneul olimpic de Ia 
Roma să participe 16 echipe. Semi- 
fin-alistele de Ia J.O. de la Melbourne 
(India, Pakistan, Anglia și Germa
nia) șe califică automat. . Față pre
liminarii se califică, de asemenea, 
echipa Italiei. Pentru celelalfe 11 
locuri candidează 20 de echipe, printre 
c-are Australia, R.P, Polonă, Olanda, 
Franța, Belgia, Danemarca și, altele. 
Aceste echipe vor disputa- turnee eli
minatorii.

• INTRE 20 și 24 Ianuarie se va 
desfășura la Sofia un concurs inter
național de tenis de masă. La con
curs și-a anunțat participarea și o de
legație de jucători din Franța. Cu a- 
cest prilej se va disputa, un meci 
amical între echipele R.P. Bulgaria și 
Franței.

: București «t<- Va sile Conta nr 16 telefon II. 10.05. Interurban 72. Nr. 1—2 STAS 3452 întreprinderea Poligrafică Nr. 2 str. Brezoianu Nr. 23—25 Abonamentele 
se lac la oficiile poștale prin factorii poștali și difuzorii „voluntari din întreprinderi.

ale „Cupei Campioni-

fi condusă de arbitrii

In preajma meciului de baschet
C. C. A.—Dinamo Tbilisi

Pregăfrile jucătorilor bucureșteni • Echipa oaspe 
este așteptată să sosească astăzi

Sala Floreasca din Capitală va găz
dui duminică prima întîlnire dintre 
C.C.A. București și Dinamo Tbilisi din 
cadrul optimilor de finală ale „Cupei 
Campionilor Europeni".
• In vederea acestei partide, jucă

torii militari s-au pregătit cu multă 
atenție. In partida de antrenament, 
susținută în compania Științei Bucu
rești, campionii noștri au dovedit că 
se află în formă, atacurile lor rapide 
și variate (cărora studenții le-au putut

De pe terenurile 
de hochei

• Echipa olimpică a U.R.S.S. și-a 
încheiat cu o victorie turneul între
prins în Suedia. Marți, în orașul 
Gaevle, reprezentativa sovietică a în
trecut echipa Suediei cu 6—0 (l—0, 

sovie-3—0, 2—0). Astfel, hocheiștii 
tici au terminat neînvinși cele trei 
meciuri susținute în compania spor
tivilor suedezi, obținînd două victorii 
și un meci egal. Golaveraj: 14—4.

• Selecționata orașului Moscova a 
plecat în Canada, unde va susține 10 
întîlniri prietenești în orașele Toronto, 
Montreal, Ontario, Windsor, Ford, 
William, Kelowna, Winnipeg etc. Din 
echipă fac parte, printre alții, jucă
torii Parrtiuhov, 
Cinov, Davidov.

a
o

.... r. _.   americane, selecțio
nata- olimpică a R. ,,Cehoslovace a în- 
tîlnit la Brno echipa profesionistă 
anglo-cianadia.nă Brighton Tigers. 
Hocheiștii,, cehoslovaci au furnizat , un 
joc excepțional, cîș.tigînd întîlrțirpa 
cu 10—1.

Vă prezentăm participant!! la „Cupa Orașului București"

întreprinderea de Exploatare a baze
lor sportive comunică : Avîndu-se Sn 
vedere cererea mare de bilete pentru 
turneul internațional de handbal In 7 
„Cupa Orașului București" și față de 
capacitatea redusă a sălii, cluburile și 
asociațiile sportive își vor putea ridica 
cotele de bilete rezervate de Federația 
romînă de handbal de la sediul I.E.B.S. 
în ziua de sîmbătă 16 ianuarie a. c.

Iată rezultatele tehnice: 500 ni:
Rafail Graci 40,8; 1500 m : Lev Zai
țev 1:13,0; 5000 m: Victor Kosicikin 
8:09,5; 10.000 m : Victor Kosicikin 
16:42,6.

Clasamentul la totalul celor 4 pro
be: 1. Boris Stenin 186,247 puncte;

O'eg Gonciarenko 187,188 puncte; 
Vladimir Gurov 188,281 puncte; 
Vladimir Șilîkovski 189,030 puncte; 
Victor Kosicikin 189,080 puiîcte.

2.
3.
4.
5.

Printre formațiile participante la com
petiția internațională de handbal în 7, 
„Cupa- Orașului București", se numără 
și selecționata feminină a regiunii Voj
vodina. Handbalistele iugoslave depla
sează la București un lot . valoros, al
cătuit din jucătoarele puternicelor for
mații Spartak Subotița - campioana 
R.P.F. Iugoslavia pe anul trecut — șî 
Jelezniciar Novisad.

Prezenta selecționatei Vojvodina la 
„Cupa Orașului București" pe lîngă se
lecționatele orașelor Copenhaga și Pra
ga, constituie un element în plus de 
atracție al acestei competiții. Să nu 
uităm că handbalistele iugoslave au 
ocupat locul 3 la ultima ediție a cam
pionatelor mondiale feminine de hand
bal în 7 și că acest sport se bucură 
de o frumoasă tradiție în R.P.F. Iugo
slavia.

Selecționata regiunii Vojvodina va a- 
I- linia la acest turneu o formație omo

genă, alcătuită din o serie de jucătoa
re valoroase ca : Maria Sabliak (15) —

★

După terminarea campionatelor 
U.R.S.S. de patinaj viteză de la Alina 
Ata, a fost selecționată echipa care 
va participa la campionatele europene 
de la Stockholm. Din lot fac parte 

■ Boris Stenin,' campion unional abso
lut, Oleg Gonciarenko, Vladimir Gu
rov, Lev Zaițev și Victor Kosicikin.

face față cu multă greutate), precum 
și îmbunătățirea simțitoare a jocului 
echipei în apărare, constituind sufi
ciente garanții pentru o comportare 
superioară în partida de duminică.

• Echipa Dinamo Tbilisi este aștep
tată să sosească în Capitală astăzi în 
jurul orei 14. Oaspeții vor deplasa un 
lot puternic, din care nu vor lipsi 
Guram Minașvili și Levan Ințkirveli, 
componenți ai echipei reprezentative a 
Uniunii Sovietice, precum și pivoțiî 
Anzor Lezava (2,06 m) și Guram Ă- 
bașidze (2,00 m.). Dinamoviștii din 
Tbilisi au reușit să cucerească de trei 
ori campionatul Uniunii Sovietice, 
ultima oară în 1959, cînd au întrecut 
și pe S.K. Riga cîștigătoarea ultime
lor două ediții 
lor Europeni".

• Partida va
Lazăr Kamenik (R. P. Bulgaria) și 
lanko Kavcic (R.P.F. Iugoslavia).

Cupa Campionilor Europeni^ la handbal în 7

Dinamo București poate să repete
performanța de anul trecut...

După cum s-a anunțat, la sfîrșitul 
acestei săptămîni are loc întîlnirea de 
handbal în 7 dintre puternicele forma
ții Dinamo București și Dukla Praga. 
Partida se dispută în cadrul sferturilor 
de finală ale „Cupei Campionilor Eu
ropeni".

Pînă în prezent, pentru semifinalele 
„Clipei‘Campionilor Europeni" la hand
bal în 7_s-au calificat echipele P.U.G. 
Paris, F.A. Goppingen ■ (RiF.G.) și 
ca urmare a unei mari surprize, Aar
hus GAF, campioana Danemarcei,

lolanda Balaș (R.P.R.) — cea mai bună sportivă 
a anului 1959 și pe lista z arului „TEquipe”

Ziarul sportiv „l’Equipe" din Paris 
publică lista a 6 sportivi din întreaga 
lume, care — după părerea redacției— 
„au făcut să strălucească anul sportiv 
1959“. Pe primul loc în această listă 
figurează atletul sovietic Vasilii Kuzne- 
țov, recordmanul mondial la decațlon. „
„Kuznețov — subliniază ziarul francez dia) și,ciclistul spaniol F. Bahamontes, 
— își merită cu prisosință titlul de • cîștigătorul ultimului Tur al Franței, 
campion al campionilor pe anul 1959. “ 
După cum se știe, Vasilii Kuzriețov’ a_„r....... v.._, ................ .. _ CEA MAI. BUNA SPORTIVA DIN
fost desemnat ca cel mai bun sportiv al LUME PE ANUL 1959 A FOST DE- 
anului și în listele întocmite de alte SEMNATA ATLETA ROMINA IOLAN- 
ziare si organe de specialitate din DA BALAȘ, RECORDMANA MON- 
lume. ’ DIALA LA SĂRITURA IN ÎNĂLȚIME.

pe deținătoareacare a învins recent ,
trofeului, R.I.K. Goteborg. Deci, a pa
tra formație pentru semifinale va fi 
decisă de întîlnirea de sîmbătă seară 
din sala Floreasca, dintre campioanele 
R.P. Romîne și R. Cehoslovace: Di
namo București și Dukla Praga.

Datorită „mizei“ importante și, 
mai ales, valorii celor două echipe, 
partida 
tă. Nu 
asupra 
despre 
într-un

a „C.C.E.", tur- 
Kattowice etc.), 
acestei formații 
atac, pe care o 
prin puterea a- 

(Hnat, Ivănescu,

se anunță extrem de disputa- 
mai este aci cazul să insistăm 
calităților formației pragheze 
care am vorbit mai pe larg 
număr precedent. Pentru as

tăzi ne vom ocupa de șansele dina- 
moviștilor, care — după părerea noa
stră — sînt egale. Și iată de ce.

Dinamo București este echipa care 
a demonstrat de nenumărate ori că 
are o mare capacitate de luptă, reușind 
rezultate bune în fața unor adver
sari puternici. Elocvente în această 
privință sînt rezultatele dinamoviști 
lor în cadrul turneului întreprins în 
toamna anului- trecut în R.D. Ger
mană sau victoriile realizate cu diferite 
ocazii (ediția trecută 
neul din 1958 de la

O mare calitate a 
o constituie forța de 
realizează nu numai 
ru'ncărilof laz poartă . . .
Bădulescii), dar și prin varietatea pro
cedeelor tehnice și a schemelor tactice 
folosite în acțiunile ofensive. Să ne 
amintim numai de meciul de anul tre
cut dintre Dinamo București și Dukla 
Praga, în care victoria dinamoviștilor 
s-a datorat forței atacului. Echipa 
beneficiază de un experimentat condu
cător de joc, Gh. Covaci, care reușește 
de cele mai multe ori să pună în va
loare calitățile fizice și tehnice ale 
coechipierilor săi. Și, apoi, nu tre 
buie să uităm că un mare aport în 
realizarea acțiunilor ofensive îl aduc 
echipei cîțiva jucători, folosiți ca ex
treme sau pivoți (L. Popescu, M. 
Costache I, Tănăsescu, M. Costache 
H), care — prin rapiditatea și subti-

Pe lista celor 6“ figurează în con
tinuare înotătorul japonez D. Yatnana- 
ka, recordmanul mondial pe distanțele 
de 200 și 400 rh. liber, ciclistul profe
sionist Van Looy „(Belgia), campionul 
mondial de box profesionist la toate 
categoriile Ingem'ar Johansson (Sue-,

apărarea adversă, 
poate fi învinsă, însă 
nu sînt suficiente nu- 
ofensive despre care 
sus. Dinamoviștii vor

litatea cu care acționează — hărțulesc 
în permanență

Dukla Praga 
pentru aceasta 
mai calitățile 
am vorbit mai 
trebui să-și organizeze apărarea mult 
mai bine decît au făcut-o în ultimul 
timp. Calități fizice au. Ei trebuie 
să-și concentreze atenția pe toată du
rata partidei pentru a anihila prin
cipalele arme ale liandbaliștilor pra- 
ghezi : fulgerătoarele contraatacuri ale 
lui Trojan și jocul foarte bun al pi- 
voților Herman și Rada. Sîntem con
vinși însă, că dinamoviștii, cunosc'rid 
aceste lucruri, s-au pregătit cu toată 
seriozitatea, dorind — ca și spectatorii 
care vor fi alături de ei — să repete 
performanța de anul trecut.

PE SCURT
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