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&K ■■■■ Ștafeta închinată 3ntîlnirii tmcretnW și stndențiler
din fările balcano-adriatice se îndreaptă spre Capitală

Echipa masculină a Capitalei, învingătoare în turneul dotat cu „Cupa 
orașului București”. De la stingă la dreapta (în picioare): Popescu, IvS- 
nescu, Costache I, Hnat, Telman, Covaci; (jos): Moser, Redl, Bulgaru, 

Bădulescu, Ilie.

TIMIȘOARA, 25 (prin telefoa). 
Azi după-amiază a avut loc in Piața 
Unirii din localitate mitingul organi
zat cu prilejul sosirii ștafetei organi
zată de G.G. al U.T.M. și Consiliul 
General U.G.F.S., în cinstea Intîlnirii 
tineretului și studenților din țările re
giunii Balcanilor și Mării Âdriatice. 
La miting au luat parte mii de tineri 
care au întîmpinat pe purtătorii șta
fetei veniți din raioanele regiunii Tl-

or din ță
Mării Âdriatice.

mișoara pe schiuri, sănii sau cu au
toturisme. Adunarea a fost desdusă 
de tov. Gheorghe Ilie, prim secretar 
al Comitetului regional U.T.M. Timi
șoara. Apoi sportivul Ion Cazacu, 
muncitor fruntaș la Reșița și sportivul 
Ion Haas din raionul Sînicolaul Mare 
au citit mesajele adresate muncitorilor 
și sportivilor din Timișoara. Ștafeta 
a fost preluată de tov. Eugen Nagy, 
activist al consiliului U.G.F.S. dia re-

In raionul „Nicolae Bălcescu**

Campionatele pe asociație 
se bucură de mare interes
— Interviu cu tov. Comei Alexand rescu, președintele consiliului 

raional U.C.F.S.

Echipa secundă a orașului București a avut o comportare frumoasă în 
turneul echipelor feminine. Iată în fotografia noastră pe una dintre cele 
mai bune jucătoare ale echipei București II, Elena Drăghici, a cărei 

acțiune n-a putut fi oprită de jucătoarele daneze decît prin fault.
Foto B. Ciobanii

giuiica Timișoara care s-a angaht 
s-o predea muncitorilor și sporftvuer 
dîn regiunea Hunedoara.

ALEX. GROSS-coresp. regional 
IAȘI 25 (prin telefon). Luni M 

ora 16, au sosit în orașul nostru, dia 
cele mai îndepărtate colțuri ale regitH 
nii Iași, purtătorii mesajelor de prie» 
tenie adresate Intîlnirii tineretului și 
studenților din țările regiunii Balca
nilor și Mării Âdriatice. Mesajele lof 
vorbesc despre Trumoaseto realiz-ări 

obținute la locul de muncă închinat» 
de ei importantului eveniment ce con
tribuie la dezvoltarea și întărirea le* 
gâturilor de prietenie între tinere ut 
acestor țări. Mitingul din Piața Unirii 
a fost deschis de tov. Mihai Dumitriu», 
președintele consiliului regional 
U.C.F.S., care a dat.cuvîntul tov. Ion 
Ghelbere, conducătorul ștafetei de pe 
traseul II (Pașcani-Hîrlău-Tg. Frumos) 
și apoi, tov. Paul Trofim, conducător 
rul ștafetei de pe traseul I (MurgenU 
Bîrlad-Huși-Negrești-Vaslui). Sutele 
de tineri muncitori, elevi și studenți, 
printre care se numărau numeroși 
sportivi, au aplaudat cu căldură me
sajul citit de tov. Vasile Gheghe, se
cretar al comitetului regional U.T.M, 
Mesajul predat maestrului sportului 
Gheorghe Gîlcă, conducătorul dele

gației regiunii Iași, va fi primit de 
către tinerii regiunii Bacău marți 
după-a miază.

PETRE CODREA-coresp. regional

Principala formă de angrenare în 
activitatea sportivă a membrilor unei 
esociații sportive o constituie, după 
cum se știe, campionatele de asociație 
Aceste campionate au căpătat o pu
ternică tradiție în multe asociații spor
tive din țara noastră. Firește că pentru 
desfășurarea în cele mai bune condi- 
țiuni a acestor campionate este nece
sar ca asociațiile sportive să fie în
drumate și sprijinite îndeaproape de 
consiliile raionale U.C.F.S. Tocmai de 
aceea ne-am adresat tovarășului COR
NEL ALEXANDRESCU — președintele 
consiliului raional U.C.F.S. „Nicolae 
Bălcescu". Întrebarea noastră : Cum 
sprijină consiliul raional U.G.F.S. orga
nizarea campionatelor pe asociație în 
raionul „Nicolae Bălcescu" ? — l-a 
găsit, cum se spune, pregătit pe pre
ședintele consiliului raional.

— Tocmai ne gî. nd earn să aducem 
planului nostru de muncă pe primul 
trimestru unele îmbunătățiri, în sensul

că vom introduce un punct privitor 
sprijinirea organizării campionatelor 
asociațiile noastre sportive.

— Și ce vă propuneți să faceți ?
— In primul rind, ne-am gindit
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Șahiști de renume evoluează în 
trecerile de la București

— In primul rind, ne-am gindit să 
sprijinim asociațiile sportive care duc 
lipsă de tehnicieni. Astfel, in proiec
tele noastre am prevăzut să trimitem

R. G.
(Continuare în pag. a S-a)

Cum îți așterni, așa vei dormi!...

Echipa de. fotbal de categoria B A.S. P om pier ul-Bucur ești se antrenează 
intens pentru returul campionatului. Duminică dimineață jucătorii săi au 

luat parte la un antrenament cu balonul.
Foto H. Nandi

Profiți nd de timpul favorabil, atleții și atletele de la Clubul sportiv școlar 
din Capitala au efectuat un antrenament în aer liber pe stadionul Tineretului

șah 
în 

______ Intîlnirii tineretului și studen
ților din țările balcano-adriatice și-au 
anunțat jucătorii. Din .echipa R.P.F. 
Iugoslavia vor face parte marele maes
tru B. Ivkov, maeștrii Djurasevici șl 
Parma. La prima masă a echipei Gre
ciei va evolua campionul țării, maes
trul A. S. Argos.

O parte din reprezentativele de 
participante la întrecerile sportive 
cinstea I ................. * ’ ‘

Turul II al „Cupei Davis" se va 
disputa pînă la 15 mai

Federația romînă de tenis a primit o 
comunicare din partea organizatorilor 
„Cupei Davis“, prin care se precizează 
că în turul doi al zonei europene, în- 
vingătoarea întîlnirii R.P. Romînă—R.P. 
Polonă urmează să întîlnească pe cîș- 
tigătoarea meciului R.F. Germană—R. 
Cehoslovacă. Termenul este pînă la 15 
mai.

Iată acum adversarele din turul doi 
ale capilor de serie : Italia contra Ir
landa sau R.P. Ungară; Anglia-Norve- 
gia sau Olanda; Franța—Argentina sau 
Finlanda; Spania-Africa de sud sau 
Suedia.

Astă-seară, la ora 19

Hocheiștii de la Spartak Brno primesc replica
Selecționatei categoriei A

Spartak ZJS Brno își încheie astă- 
seară turneul în Capitală.

Redutabilii hocheiști cehoslovaci, a 
căror valoare ridicată am putut s-o 
admirăm sîmbâtă și duminică, kitil- 
nesc de data aceasta un adversar 
decis — și capabil — să obțină un 
rezultat cit mai bun, chiar victoria: 
Selecționata categoriei A.

Antrenorul echipei noastre, Mihai 
Flamaropol, care ne-a vizitat ieri la 
redacție, ne-a declarat în legătură cu 
acest joc: „Prevăd un meci echilibrat 
fi spectaculos. Slid convins că oas-ț

peții vor da în partida de marți sea
ra tot ce pot, dornici să-și încheie 
turneul cu un succes. Noi vom alinia 
o echipă care, teoretic, e mai bună 
decît ce'e ce au fost opuse pînă 
acum lui Spartak și cu care sperăm 
în obținerea unui rezultat bun. Bă 
iețîi sînt deciși să lupte cu toată e- 
nergia. Sper că atît jocul nostru, cît 
și rezultatul vor mulțumi publicul".

Flamaropol ne-a comunicat apoi 
lotul selecționatei : Stafie și Pușcaș 
(portari) ; Czaka, Ionescu, Varga I, 
Hollo I (fundași) i Szabo 14, Ee-

renczi, Szabo I, Biro, Nagy, Takaca 
I, Takacs II, Kai amar, Andrei, Țiriac, 
Otvos, Cozan II.

După cum se vede, în formația se
lecționatei își face apariția valorosul 
nostru fundaș Czaka. Vom putea ur
mări și evoluția primei linii a Voie- 
ței Miercurea Cine, precum și comba
tivul trio ofensiv al Științei Cluj. In 
perspectivă, un meci care va face din 
nou „tribune pline" la patinoarul din 
Parcul sportiv „23 August".

Jocul începe la ora 19. In deschidere 
(ora 17) un meci de juniori: G.G.A.— 
Goțistrdctong IV

Cît de frumoasă era ziua aceea de 
vară I Fetele, mai vesele ca oricînd, 
se pregăteau de joc. Mingea zbura 
cu putere peste plasă, dar cu greu 
se putea realiza un punct. Era un 
joc de antrenament sau o partidă 
oficială ? Cine mai știe ? Ba nu. Doi 
oameni își amintesc multe despre 
ziua aceea. Unul, e antrenorul de 
volei Nicolae Rotaru. Celălalt, jucă- 
toarea Stela Boariu. O asemenea zi, 
greu poate fi uitată. Atunci i-a pus 
antrenorul Rotaru mingea în mînă 
— cum se spune — tinerei începă
toare care avea să devină o voleiba
listă fruntașă. Tabloul acesta poartă 
data sa : ... 1953 ’

Și, acum, un alt tablou : o ședință 
cu participarea tuturor jucătoaelor, 
a membrilor comisiei de volei, a to
varășilor din conducerea clubului... 
Antrenorul Rotaru este și el prezent. 
Se trece la analiza comportării fie
cărei jucătoare în parte. Ce va spu
ne despre Stela Boariu, fata aceea 
pe care a învățat-o abecedarul vo
leiului ? Nicolae Rotaru vorbește calm 
dar vădit emoționat. Și, totuși, mai 
hotărît ca niciodată : „Propun scoa
terea tovarășei Stela Boariu din lo
tul și din secția de volei a clubului 
Voința Sibiu"..’. Tabloul poartă o dată 
foarte recentă : ianuarie 1960 !

Cum s-a ajuns aici ? De ce fapte 
s-a făcut vinovată voleibalista Stela 
Boariu ? Nu s-au pripit oare cei care 
au hotărît sancționarea ei ?

Nicidecum ! După ce a ajuns la o 
valoare ridicată, Stela Boariu a ui
tat că succesele pot fi obținute numai 
prin muncă sîrguincioasă, printr-o 
comportare exemplară. Bună jucă
toare, ea a fost numită căpitan de 
echipă. Dar, era mai curînd „vedeta* 
echipei. Secția de volei a clubului a 
ajutat-o, criticînd-o de nenumărate 
ori pentru îngîmfare, pentru „aerele* 
pe care și le dădea. Stela Boariu se 
știa însă cea mai bună jucătoare 
din echipă și pentru aceasta își 
permitea orice. Se certa cu antre
norul, nu primea observațiile, se 
supăra, pleca de la antrenamente...

Munca destul de slabă desfășurată — 
într-o perioadă — de secția de volei 
pentru recrutarea elementelor ta
lentate a favorizat drumul nesă
nătos pe care pornise Stela Boariu. 
Era convinsă că orice ar face, din 
echipă nu putea să fie scoasă.

Și un alt fapt care vorbește despre 
mentalitatea nesănătoasă a Stelei 
Boariu : după ce, la început, lupta 
cu 4oate forțele sale pentru victoria 
echipei din care făcea parte, în 
ultima vreme a început să joace de 
o manieră care să ajute... alte echipe 
să cîștige (e vorba de echipe unde 
voia să joace în viitor). Aceasta să fie 
oare răsplata pentru clubul în care ea 
a învățat să joace volei, în care 
a crescut și a devenit o jucătoare 
fruntașă ? Acesta este exemplul pe 
care trebuie ’ ’ 
de echipă ? 
prisos. Z-. _____ - - — -
Stela Boariu duce de multă 
• viață nesportivă și aici 
căutată explicația multora 
comportările ei negative, 
drumul pe care Stela Boariu

ala tovarășilor din conducerea clu
bului. Fără să țină seamă că toate 
condițiile ce i s-au creat de a face 
sport sînt rezultatul . muncii șl sa
crificiului poporului nostru munci
tor.

i
Că acestor condiții trebuie să

tninr I

printr-o muncă demnă șl

mai gaseasca
Desen dc D. MIHAILA

să-1 dea un căpitan 
Comentariile sînt de 

Și, aceasta nu este totul, 
vreme 

trebuie 
dintre

Este
- r- ___  ____ ________a mers

fără să țină seama de criticile co
legelor ei de echipă, ale antrenorului,

ijlRRW  1HR—CT

răspundă
o comportare caracteristică moralei 
și vieții noastre noi.

O vorbă bătrînească din popor 
spune : „Cum îți așterni, așa vei 
dormi!... “ Cît de mult se potrivesc 
aceste cuvinte pentru tine, Stela" 
Boariu ! Iată. Colectivul acela de 
sportive a răbdat mult, țe-a ajutat 
de multe ori, s-a purtat frumos, cu 
toate că de multe ori nu meritai. 
L-ai înșelat însă, Stela Boariu. Te-ai 
crezut de neînlocuit și iată acum 
vei privi din tribună jocul echipei 
care te-a crescut, dar din rîndurile că
reia nu mai faci paff-eL Poate 
acum regreți. Dar ; știm că te-ai 
supărat din nou. Mal tîrziu, îți vei 
da seama cît ai greșit. Dar nu e 
suficient să vii și șă spui că îți 
pare rău. Trebuie să și dovedești 
lucrul aqesta. In mod sincer. Cu ar
gumente din cele mai Convingătoare- 
Trebuie să înțelegi că în mișcarea 
noastră de cultură fizică și sport nu 
sînt tolerate asemenea atitudini, că 
nimeni nu este de neînlocuit, că 
dacă vrei să mai ai vreodată cinstea 
de a juca într-o echipă de club sau 
să fii căpitan al unei echipe trebuie 
nu numai să știi să ridici mingea 
la fileu ci să ai o comportare exem
plară, să muncești cu dragoste și 
pasiune, să rupi pentru totdeauna 
cu toate apucăturile străine spor
tivului de tip nou.

— d. g.

-
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ASOCIAȚIILE SPORTIVE -
unități de bază ale U.C.F.S.

La fabrica de tricotaje „Tînăra gardă

Succese-dar w pe măswa posibilității®

Intr-linul din materialele apărute recent în ziarul nostru se sublinia 
faptul că asociația sportivă — unitate organizatorică de bază a U.C.F.S. — 
are o serie de importante sarcini în popularizarea educației fizice și spor
tului, în angrenarea membrilor U.C.F.S. într-o activitate sportivă continuă, 
în educarea politică a sportivilor etc. Cum își îndeplinesc asociațiile spor
tive aceste sarcini ? Un raid-ancheiă prin asociațiile sportive din Sibiu 
ne-a prilejuit cîteva constatări interesante în această problemă. Succesele 
•realizate precum■-și deficiențele existente pot constitui, după părerea noa
stră, subiectul tmui util schimb de. experiență și pentru alte asociații 
sportive.

CÎTEVA... AMINTIRI

Cu doi ani în urmă, asociațiile spor
tive sibiene — abia înființate — cu
prindeau 10000 de membri, a căror 
activitate era sporadică. Tendința ge
nerată era de a se organiza o echipă 
sau dO’ă, neexistînd încă suficientă 
preocupare pentru activitatea sportivă 
de mase. Erau numeroase consiliile 
care figurau doar pe liîrtie și numai 
rareori întâlneai secții în care se du
cea o activitate organizată. Firesc, 
participarea la marile competiții de 
mase era redusă.

Sînt doar cîteva din amintirile ac
tiviștilor sportivi din Sibiu cu privire 
la situația și activitatea celor 28 de 
colective sportive care existau înainte 
de reorganizarea mișcării sportive. A- 
cum, lucrurile s-au schimbat cu to
tul...
, O CIFRA Șl UNELE COMENTARII

Succesul este categoric: peste 21.000 
de oameni ai muncii din orașul Sibiu 
au devenit membri ai UCFS. Deci, în 
numai doi ani, de două ori mai mulți 
tineri și tinere au îndrăgit sportul, 
sînt oaspeți obișnuiți ai terenurilor și 
sălilor de sport. A crescut și numărul 
asociaților sportive : 65 —, sporește 
necontenit participarea la campiona
tele pe asociații, la competițiile de 
mase, la acțiunile turistice. Asociații 
sportive cum sînt Steaua roșie, Poli
grafia, MetaloChimica, Dumbrava și 
altele se pot mîndri cu un mare nu
măr de membri ai UCFS, toți cu co
tizațiile la zi, cu o activitate bogată. 
Un remarcabil succes a fost realizat 
în asociațiile sportive școlare, unde 
numărul membrilor UCFS este egal 
cu numărul elevilor. Dar, să nu uităm 
că în orașul Sibiu sînt încă asociații 
unde preocuparea pentru întărirea or
ganizatorică este încă insuficientă. La 
IGOS, fabrica „7 Noiembrie", „Drape
lul roșu", Școala agricolă sau Școala 
de construcții sînt încă mulți tineri și 
tinere care n-au devenit meait-ri ai 
UCFS, care nu sînt angrenați în ac
tivitatea sportivă. Consiliile asociații
lor au cuvîntul...

1+1 = 25C.0C0 LEI...

Dacă baza materială ’a asociațiilor 
sportive sibiene s-a întărit considera
bil, dacă în magaziile acestora există 
tot mai mult echipament și materiale 
sportive, aceasta se' datorește și faptu
lui că, în general, s-a desfășurat o 
susținută .muncă politîco-onganizato- 
rică pentru încasarea la timp a coti
zațiilor sportive. Și așa, leu cu leu, a 
fost realizată suma de aproape 250.000 
Ici care a fost judicios folosită de a- 
sociațiile sportive în cursul anului tre
cut, Exemplele sînt aceleași. Acolo 
unde a existat preocupare pentru creș
terea numărului de membri, au fost 
obținute succese și în ceea ce privește 
încasarea cotizațiilor. Să adăugăm 
alte cîteva exemple: Știința, înainte, 
Energia, Independența, Luceafărul

MUNCA IN COLECTIV — 
CHEZĂȘIA SUCCESELOR

Numeroase și deosebit de impor
tante, sarcinile ce revin asociațiilor 
sportive nu puteau ii realizate decît

Câteva cooelazâî ; ......——------ -———-
Asociațiile sportive activează intens. In majoritatea 

cazurilor s-a realizat o evidentă consolidare organiza
torică, o simțitoare creștere a bazei materiale. Sînt 
concluzii importante. Ele explică saltul calitativ și cantita
tiv înregistrat de sportul sibian. In cele mai multe locuri, 
consilii^ asociațiilor muncesc colectiv, se du.ee viață 
de organizație, masele de sportivi sînt angrenate în 
conducerea treburilor sportive. Intr-un cuvînt, se poate 
spune că asociațiile sportive își îndeplinesc în marea lor 
rna șswitafe sarcinile importante ce le revin. Fără îndo
ială .că in obținerea acestor succese un. rol hotărîtac l-a. 
avut permanent ajutorii! prețios primit din partea or
gane! sr și organizațiilor de partid, sindicale și de U.T.M. 
Alunea consiliuliii U.C.F.S., a cotisiliițor asociațiilor, a, 
f'itinw activiștilor obștești, a celor peste 50 de cadre 
tentîice a făcut ca în Sibiu, sportul să înregistreze nu
meroase succese.

Rămîn încă une'e capitole ale muncii sportive unde 
lucrarite nu merg chiar așa cum trebuie. Aceste pro

— Itaid-anchetă în orașuS Sibiu —

printr-un efort colectiv, prin angrena
rea — în rezolvarea tuturor probleme
lor — a întregului consiliu al fiecărei 
asociații sportive. Așa muncesc aso
ciațiile sportive sibiene și aceasta re
flectă puternic munca de îndrumare 
desfășurată de biroul și consiliul oră
șenesc UCFS. Oprindu-ne la un sin
gur exemplu, trebuie să amintim fap
tul că „Ziua președinților" constituie 
nu numai un prețios schimb de expe
riență între președinții asociațiilor 
sportive ci, în continuare, un bun pri
lej de analiză a muncii în cadrul con
siliilor de asociații. De fiecare dată 
cînd au de rezolvat probleme impor
tante, membrii consiliilor se întrunesc, 
discută și iau împreună cele mai ni
merite măsuri. Desigur, mai sînt și ex
cepții dar acestea .sînt tot mai rare.
TOATA GRIJA PENTRU O BOGATA 

ACTIVITATE SPORTIVA

Fără să mai amintim frumoasele 
succese realizate în lunile de vară cînd 
s-au înregistrat peste 27.000 de parti
cipări la întrecerile Spartachiad.ei, cînd 
peste 12.010 de tineri și tinere au luat 
startul în tradiționalele concursuri de 
cros și mai bine de 21.000 de oameni 
ai muncii au petrecut zile minunate în 
excursiile organizate în diferite re
giuni ale țării, se găsesc încă sufici
ente exemple care să confirme intensa 
preocupare pentru asigurarea unei bo
gate activități sportive. In aceste zile, 
patinoarul clubului este pur și simplu 
„asaltat" de tineret, în săli își continuă 
pregătirea sportivii fruntași, la cluburi 
se desfășoară nenumărate întreceri de 
șah și tenis de masă, iar schiorii au 
pornit de-acum spre pîrtiile din împre
jurimi. Și cîte nu se pot spune despre 
bogata și pasionanta întrecere a zeci
lor de echipe de popice...

Cît mai multe competiții pentru 
.membrii UCFS, cît mai multe între
ceri la care să fie angrenați și tinerii 
care n-au devenit încă membri ai 
UCFS — aceasta este principala pre
ocupare a consiliilor asociațiilor spor
tive din orașul Sibiu.
UN INSTANTANEU CARE VORBEȘTE 

DESPRE MULTE LUCRURI

Sînt multe întreprinderile sibiene în 
care a fost introdusă gimnastica în 
producție. Ne-am oprit doar la una: 
„Steaua roșie". Era ora 11... In secția 
a IlI-a — prima din fabrică unde a fost 
introdusă cu 6—7 luni în urmă gim
nastica în producție — toate munci
toarele au lăsat pentru cîteva minute 
lucrul. S-ati deschis ferestrele și toate, 
absolut toate, muncitoarele au început 
obișnuitele exerciții de gimnastică. Fi
rește, nu este un fapt nou. Totuși ne-a 
impresionat deosebit vioiciunea și 
bucuria cu care muncitoarele secției 
executau exercițiile. In celelalte secții, 
aceeași plăcută imagine. Ni s-a spus 
că atunci cînd Lore Lissay — instruc-, 
toane voluntară — a lipsit cîteva zile, 
mulți meșteri au fost întrebați: „A

cum ce facem ? Ne lipsește parcă 
ceva". Acum, pentru schimbul de după- 
amiază sînt și alți instructori. Este 
foarte semnificativ că peste tot ți se 
vorbește despre gimnastică în produc
ție. Am întîlnit supraveghind desfășu
rarea exercit iilor, pe directorul între
prinderii, pe președintele comitetului 
de întreprindere, pe șeful producției... 
Si acum, o cifră: peste. 1.000 de mun
citori și muncitoare practică cu regu
laritate gimnastica în producție.

NU NUMAI REZULTATE, CIFRE
Șl PERFORMANTE..

Intens sprijinite de organizațiile de 
partid, sindicale și de U.T.M., asocia
țiile sportive sibiene au înregistrat suc
cese evidente în desfășurarea unei bo
gate activități sportive. Dar, cum ni 
s-a reamintit în numeroase locuri, 
sportul nu este un scop în sine. Aso
ciația sportivă are sarcini de răspun
dere în ceea ce privește legătura spor
tivilor cu procesul de producție, tn do
meniul folosirii sportului ca un mijloc 
important de întărire a sănătății și ,de 
pregătire pentru o muncă de înaltă 
productivitate.

★
Asociația sportivă CFR Sibiu. Pre

ședintele asociației, tov. Vasile Popa, 
me vorbește cu multă, căldură despre 
dezvoltarea sportului de mase în a- 
ceastă unitate, dar insistă asupra oa
menilor, asupra celor pe care îi poți 
întâlni în sala de sport, la: club, pc 
patinoar sau pe pîrtia de schi... Fa
cem astfel cunoștință cu lăcătușul Io
sif Munteanu, cu mecanicul Pompiliu 
Isfrate, fochistul Aurel Ivan, cu tova
rășii lui de muncă, de asemenea fo- 
chiști de nădejde. Ion Coșoveanu, 
Ion Copăceanu, Vasile Băcilă, Ilie 
Păun... „Echipa focliiștilor" s-ar pu
tea numi harnicul colectiv de muncă 
care a îndrăgit atît de mult popicele. 
Nu sînt singurele exemple. Numeroși 
sportivi sînt fruntași în producție, 
sînt mîndria ceferiștilor din Sibiu.

Da, asociația sportivă trebuie să se 
îngrijească nu numai de comportarea 
pe teren a sportivilor. Felul cum a- 
ceștia muncesc în producție reprezintă 
un obiectiv important și la asociația 
sportivă CFR Sibiu această problemă 
ocupă un loc principal. Dar, în viață, 
în familie, cum se comportă oare 
sportivii ? Ni s-a părut firesc să între
băm și despre aceste lucruri. Și, am 
aflat lucruri care ne-au umplut ini
mile de bucurie. Tinerii fotbaliști, G. 
Rabdea și C. Crețoi desfășoară o bo
gată activitate culturală și se numără 
printre cei mai sîrgnincioși elevi la 
cursurile serale. Citesc sportivii, stu
diază, învață? Ni s-au dat multe e- 
xemple. I! amintim doar pe impiega
tul de mișcare Alexe Traian, un fot
balist talentat. Cîte cărți n-a citit el 1 
II întîlnești la bibliotecă, în corul u- 
uității, ca propagandist la înv.ățămîn- 
tul de partid. Comunistul Alexe Tra
ian este cu adevărat un exemplu. Și 
așa, i-am cunoscut — fără cifre și 
performanțe — pe mulți dintre spor
tivii de la CFR Sibiu. Acum, poate, 
harnicul strungar I. Florea de la De
poul C.F.R., se pregătește pentru o 
nouă excursie, Munteanu și Găian 
și-or fi luat bilete la teatru... Ne gîn- 
dim și la tînărul Petre Statu. Poate că 
în aceste clipe o fi luat — tovarășii 
lui de muncă așteaptă de mult — lio- 
.tărîrea să-i ajungă din urmă pe elevii 
fruntași la învățătură. Asociația spor
tivă s-a angajat să-l ajute...

Sînt probleme importante, de viață 
pe care asociația sportivă CFR Sibiu 
le situează în centrul preocupărilor 
sale. Și, nu este un exemplu izolat...

bleme trebuie să se bucure în viitor de atenția cuve
nită. Unele ramuri de sport cum sînt atletismul, na- 
tația, gimnastica nu au cunoscut aceeași dezvoltare ca 
jocurile de echipă. Se mai găsesc secții pe ra
mură de sport care nu sînt bine organizate, muncesc la 
îiitîmplare. In unele asociații sportive s-a muncit pen
tru creșterea numărului de membri, dar s-a făcut prea 
puțin pentru activizarea acestora, pentru angrenarea lor 
în activitatea sportivă. Uneori, iubitorii sportului o iau 
înaintea asociațiilor sportive care tărăgănează organi
zarea de competiții sportive și pornesc — in mod neor
ganizat — ia schi, patina], în excursii...

Succesele realizate pînă acum de activiștii sportivi 
din orașul Sibiu constituie o serioasă garanție că 
aceste deficiențe vor fi lichidate și că sportul sibian 
va merge și mai departe pe drumul realizării unor noi 
și importante succese.

DAN GIRLEȘIEANU ,,

Dacă cercetăm „istoria" asociației 
sportive a fabricii de tricotaje „Tînă- 
ra gardă" vom vedea că ea nu ne 
poartă cu ani în urmă. Primul „docu
ment" al acestei asociații datează nu
mai de 10 luni.

„Vom înscrie mulți membri în 
U.C.F.S., vom face totul pentru ca a- 
sociația noastră să devină mai puter
nică, iar echipele noastre să cucereas
că..., spuneau cîțiva tineri.

— Stați, nu vă grăbiți. Să vedem 
— le-a răspuns atunci maistrul elec
trician Emil Martin cunoscut în toată 
fabrica pentru dragostea sa față de 
sport. Cîte secții avem posibilitate să 
înființăm?

Tînăra Jeana Moteanu este o muncitoare destoinică în cadrul secției de ci 
fecție practică a fabricii de tricotaje „ 
timp, ea este o bună sportivă, nelipsită

ale fabricii.

— O secție de volei ne trebuie nea
părat, a cerut tînărul tehnician de în
treținere Mihai Constantin. Știți, la 
noi în fabrică voleiul a „prins" de 
mult. Avem echipament destul, așa că 
ne va fi ușor să alcătuim cîteva echi
pe-

— Cred că și o secție de tenis de 
masă ar fi bine să înființăm, și-a dat 
un altul cu părerea. Avem cîțiva jucă
tori buni... și, apoi, să nu-i uităm pe 
șahiști!

Așa a luat ființă tînăra asociație 
sportivă. Pentru început, și-au spus 
tinerii, trei secții pe ramură de sport 
(volei, tenis de masă, și șah) ajung. 
Acum., la treabă.
VOLEIUL — LA LOC DE CINSTE

Zece luni! Au trecut ca vîntul. S-a 
făcut un prim bilanț: 120 membri 
U.C.F.S. Bun, pentru început Au por
nit apoi din nou la muncă. Tinerii voiau 
să iasă pe terenul de sport, să înfiin
țeze echipe sportive și, de ce nu, să 
participe chiar în campionatele raio
nale. Vreo 20 de băieți și fete s au 
prezentat la președintele asociației șî 
i au cerut să se înființeze echipe de 
volei. •

— De acord, a fost răspunsul aces
tuia. De altfel, alcătuirea unor echipe 
de volei constituie obiective din planul 
de muncă al asociației. Zi de zi, la 
antrenamente, voleibaliști' de la „Ti,

Tinerii colectiviști învață schiul și patinajul
Sportul a pătruns astăzi tot mai mult 

în activitatea oamenilor muncii de la 
orașe și sate. Dacă în trecut, cuvîntul 
sport reprezenta pentru țăranul neștiu
tor de carte și subjugat boierului, un 
cuvînt pe care nu-1 înțelegea, activita
tea sportivă este acum tot mai mult 
îndrăgită.

De aceea, considerăm că este semni
ficativ faptul pe care-1 vom relata în 
rîndurile de mai jos. In comuna Grop
nița, în nordul raionului Tg. Frumos, 
a luat ființă un centru pentru învăța
rea sporturilor de iarnă. Activitatea 
acestui centru se îndreaptă spre tinerii 
colectiviști și întovărășiți. Acestora li 
s-au oferit cele mai bune condiții pentru 
a pătrunde în tainele schiului și pa
tinajului. Instructori pricepuți le că
lăuzesc primii pași în învățarea acestor 
sporturi. Și nu s ar putea spune că 
tinerii din Gropnița nu manifestă in
teres pentru aceste discipline sportive.

Zeci de tineri colectiviști sau înto
vărășiți, utemiști și- pionieri, iau parte 
lia programul centrului. La lecțiile 
teoretice și practice participă actual
mente 25 începători și 50 de sportivi 
avansați. Pentru cei începători la schi, 
după ce aceștia au fost deprinși să-și 
țină echilibrul, se efectuează probe de 
mers, care alternează cu cele de cobo- 
rîre. Cei avansați au început chiar 
să-și încerce pregătirea în dificile 
pio’be de slalom.

Sub îndrumarea profesorului de edu
cație fizică Anania Alexandru care se 
ocupă de cei ce vor să învețe schiul, 
au început pregătirile și patinatorii.

Printre cei care iau parte la lecții 
se numără colectivistele fruntașe Elena 

năra gardă" progresau văzînd cu 
chil. Șl iată că nu după mult timp 
rința lor de a participa într-un canif 
nat oficial s-a înfăptuit. O echipă 
băieți și una de fete au fost însor 
în campionatul raionului Len’n, iar 
alta, tot de băieți, s-a prezentat în ca 
pionatul orășenesc de categoria a 11

— Am început, ne spunea respon 
bilul secției de volei Mihai Const; 
tin, cu bine. Băieții care activează 
campionatul orășenesc au obținut i 
meroase victorii, cu Adesgo, L+m 
Metalurgice Grivița, Vestitorul. P ' 
etc. Așa că, în prezent, ocupăm prir 
loc

— Dar fetele ?

Tînăra gardă” din Capitală. In acela 
din echipele de volei și tenis de mi

Foto : Gh. D: ~ itru
— Și echipa feminină se r„<,v>1m 

la înălțime : locul I în campions 
raional.

Să vedem acum cum stăm cu ce 
lalte două secții pe ramură de sp' 
de Ia „Tînăra gardă".

„HIBERNARE"...
Departe de noi Intenția de a ca.tes 

risi ca nesatisfăcătoare activitatea ec 
siliuluî asociației „Tînăra gardă". L 
sa de experiență și de îndrumare 
timp a unora dintre tovarășii ci 
conduc consiliul acestei asociații ș 
spus însă cuvîntul. Au pornit 
drum" plini de entuziasm, dar lips 
de orientare, membrii consiliului a: 
ciației nu s-au ocupat în fond decît 
un singur sport : voleiul. Tenisul 
masă și șahul — sporturi pe ci 
membrii consiliului și-au propus să 
dezvolte avînd toate condițiile necesa 
sînt ca și inexistente. Opt șahiști ți 
jucători de tenis de masă!?!...

Consiliul asociației nu a pus acei 
pe dezvoltarea activității sportive 
mase. Lipsite aproape total de aten 
au fost tinerele muncitoare df 
fabrică elementul feminin prede- ► 
Socotim că principala atentie a con 
liului asociației sportive „Tînăra g. 
dă“ trebuie să se îndrepte în prezt 
înspre dezvoltarea activității sport! 
de mase.

R. GALARAȘANt

Chelaru și Elena Dascălu, bune se 
oare, iar pionierul Mircea Băiță 
este numai un bun patinator, ci și 
harnic elev. Exemple de felul ace; 
am găsit multe la Gropnița. Ele pot, 
completate cu numele schioarei Ele 
Lungu, elevă fruntașă, sau cu cel al ] 
Dumitru Boieriu, colectivist, și alte

După cum se vede, sporturile 
iarnă se bucură de multă simpatie 
rîndul tinerilor de la sate. Reușita . 
țiunii inițiată la Gropnița este o f 
ranție în acest sens.

PETRE COBREA 
AUREL SCAUNAȘ 

corespondenți

Se ext’nde handbalul in 

in regiunea Oradea
In regiunea Oradea handbalul îrr 

cîșfigă- din ce în ce mai mul.i si 
patizanți, datorită tragerii de inii 
cu care muncește comisia de specia 
late. Astfel, actualul campionat | 
calificare a angrenat în întrecerile 
6 echipe feminine și 5 masculine. Du 
meciuri viu disputate de-a lungul 
4 luni, clasamentele au următoarea 
fățișare : fete • 1. I. T. O. 18 p.; 
T. I. P. O 16 p.; 3. Tricoul 10 p; 
Școala Sportivă U.C.F.S. 10 p; 5. Pi 
greșul 6 p ; 6. Favorit 0 p.

Băieți : 1. Rapid 16 p.; 2. C.S 
14 p.; 3. Școala sportivă U.C.F.S. | 
p.; 4. Voința 10 p.; 5. Centrul -șc 
iar 0 p.

I, GHIȘA, coresp.
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Acolo unde cresc viitorii 
le nădejde ai Atelierelor C. F. R.

muncitori
Orivița Roșie"...

“1
Oră de educație fizică la școala profesională de ucenici „Grivița Roșie 
fotografie, elevul Ion Baciu executînd o săritură la aparate combinate, sub 

privirile pline de interes ale colegilor lui din anul II-A.
(Foto : Gh. Dumitru)

baschetul. In totul, un joc de mare di
namism, care place. Și — mai ales 
— care ne-a făcut să nu știm cînd a 
sunat din nou clopoțelul.-.

Școala profesională de ucenici 
„Grivița Roșie".-. Sunet de clo
poțel : o recreație care ia sfîr- 

ț, altă oră de clasă care începe. Pă- 
, ’isc in sala de sport a școlii, la cî- 

va "lipe după intrarea profesorului 
? e. ‘(ie fizică. De unde îl cunosc?

■ u I, Hie să fac un efort prea mare 
e memorie: tov. Petre Cim-poneru

• :te unul și același cu antrenorul ochi
ri de handbal juniori a clubului Ra- 
d. Mă- retrag într-un- colț al sălii. 

Secția e interesantă. Conținut meto- 
i c bogat, execuție ireproșabilă. A-

'oape că nu-mi vine să cred că am 
față elevi din anul I.

...Se încheie partea pregătitoare a 
cției- Se termină și săriturile la 
dă.
— Băieți, vom face acum un joc... 
lunță profesorul.
Jocul se cheamă „huștuliucul".
I de ruffbi. Fără buturi. Mingea 
lie „culcată" într-un anumit

Un 
tre- 
loc, 

ipă anumite reguli. Tehnica jocului
, e contingență și cu handbalul și cu

In ora următoare, — o convorbire 
cu directorul școlii, tov. prof. 
Gh. Diaconii șl secretarul orga

nizației de partid, tov. Florea Bistria- 
nu (totodată și secretar al școlii). 
Tema? Bineînțeles, despre activitatea 
sportivă. Pentru o mai bună edificare 
se- apelează la documente: statistici, 
dări de seamă, referate- Aflu astfel că 
aproape toți elevii sînt membri 
U.C.F.S. (200 din 226), că au partici
pat cu bune rezultate la numeroase 
concursuri și competiții, dintre care 
campionatele republicane ale școlilor 
profesionale și, firește, „Ceferiada". 
(locul II pe țară la fotbal), că elevii' 
talentați sînt promovați în secțiile clu
bului Rapid (N. Baciu la volei, Chi- 
foreac, Radu, Vaîda. și Ștefănescu la 
handbal, Dinuță la atletism) sau în 
lotul echipei de rugbi juniori a forma
ției campioane C.F.R. „Grivița Roșie" 
(Barosu, Baciu, Rueăreanu). Mi s? 
vorbește apoi despre acțiunile patrio-

tice: 1160 de ore prestate, fie în ca
drul Atelierelor, al „Casei de cultură", 
al sanatoriului C.F.R. (evidențiate : 
clasele I-A, I-C. și II-A), despre pro
cesul de autodeservire — la cantină, 
la dormitoare (duminica), în clase. 
Peste tot sportivii dau dovadă de dis
ciplină, de conștiinciozitate. In frunte 
se află utemiștii. exemple demne de 
urmat atit în procesul de învățămînt 
cît și în activitatea sportivă. Și un 
ultim capitol — despre munca educa
tivă desfășurată , în școală, care 
îmbrățișează cele mai variate forme 
(încadrarea tuturor elevilor în invă- 
țămîritul politic U.T.M., simpozioane 
literare, organizarea de conferințe, vi
zionarea de filme, piese de teatru, ex
poziții și muzee). In vederea condu
cerii școlii stă — de asemenea — și 
organizarea unei excursii (la sfîrșitul 
trimestrului II) cu vizitarea șantiere
lor navale din Galați, a Deltei Dună
rii și a litoralului Mării Negre. Ni se 
amintește de asemenea despre pregă
tirile care se fac pentru sărbătorirea 
„Zilei ceferiștilor". Ca în fiecare an, 
elevii vor depune coroane de flori la 
monumentul lui Vasile Roaită, diri- 
ginții vor verbi elevilor despre însem
nătatea luptelor ceferiștilor și petro
liștilor, conduse de partid, din fe
bruarie 1933, se va pregăti o serbare 
cu caracter artistic și sportiv. întreaga 
școală va lua parte la festivitățile ce 
vor avea loc la Atelierele C.F.R. „Gri
vița Roșie".

șadar, la școala profesională 
„Grivița Roșie", 226 elevi învață 
temeinic, fac sport, desfășoară 

o susținută activitate cultural-educa- 
twă, pregătir.du-se să devină cazangii, 
forjori, sudori, lăcătuși —• într-un cu- 
vint muncitori de nădejde ai Ateliere
lor C.F.R. „Grivița Roșie" l

T. STA.MA

>sti din școlile tehnice și profesionale
CÎMPULUNG MOLDOVENESC. Da- 
rită conștiinciozității și disciplinei cu 
ire muncesc, sportivii asociației ,.Sil- 
cultorul” a centrului școlar silvic 
impulung Moldovenesc au obținut 
umoase succese. Echipa de fotbal, de 
ildă, a terminat neînvinsă turul cam- 
ionatului raional, iar șahiștii au ocu
lt locul III în etapa pe raion a cam- 
ionatului republican și locul II în 
Supa 7 Noiembrie”. Secția de hochei 
amenajat un frumos teren de hochei 
patinaj artistic, iar schiorii, care dis- 

lin ee un bogat material și echipa- 
ent sportiv, se pregătesc intens în ve- 
erea apropiatelor concursuri. Rererin- 
ii-ne la performanțele elevilor, vom 
lai aminti locul II ocupat de elevul 
eonid Pascal în cadrul „Cupei Mol
itvei” la trîntă. Eleva Maria I'îca este 
sținătoarea „Cupei 7 Noiembrie” Ia 
mis de masă. Aceștia, ca și hocheis- 
il Ion Dragoș, voleibalistul Gheorghe 
orfu, șahistul Gheorghe Popescu ș.a. 
nt și printre fruntașii la învățătură, 
recutu și în activitatea de pregătire 
ro-fesională și politică.

COSTICA BURUIANA 
corespondent

AIUD. Asociația sportivă Olimpia 
e pe lîngă Școala profesională de me
trici agricoli din Aiud a obținut în 
ltimii ani succese deosebite. Astfel, 
(evul Virgil Vasinca a cucerit primul 
ic la trîntă, în cadrul campionatelor 
kpuJblicane ale școlilor profesionale, e- 
:vul luliu Hăvăstașu a obținut același 
>c la aruncarea suliței, în cadrul a- 

rpleiași competiții. Alte sporturi iubite 
e elevii școlii sînt fotbalul, schiul, 
uleiul, baschetul, tenisul de masă și 
îhul. De remarcat că toți elevii școlii 
rit membri ai U.C.F.S.

CORNEL INDRECAN 
corespondent

SIBIU. La începutul acestei luni, la 
. coala de meserii din Sibiu- a avut loc 

remierea elevilor fruntași la învăță- 
iră pe trimestrul l. O mare satisfac- 
:e au avut membrii asociației sportive 
-Energia” cînd s-a anunțat că primele 
atru locuri sînt ocupate de sportivi. 

■&a mai mare medie — 9,20 — a fost

de eleva Elena Ștefan din 
Elena Ștefan este o foarte

obținută 
anul II. 
bună gimnastă ți face parte și din re
prezentativa de volei a școlii. Alți spor
tivi premiați pentru frumoasele succese 
înregistrate la învățătură sînt : Aurel 
Pampu (gimnast), Mirela Dragoș 
(atletă), care au obținut media 9. Va- 
sile Măicănescu (atlet), Ilie Muțiu 
(schior și gimnast), Ovidiu Ungureanu 
(fotbalist), Nicolae Opriș (schior și 
atlet), care au obținut media 8. Elevii 
sportivi fruntași la învățătură vor fi 
răsplătiți prin trimiterea lor în timpul 
vacanței în tabăra de la Păltiniș și în 
excursiile organizate în masivul Cibin.

M. VLADOIANU și C. PITARIU 
corespondenți

— Chiar la toate materiile ai nota 
10 ? — am întrebat-o deunăzi pe eleva 
Ștefania Nemethi, din anul III al 
școlii profesionale „F.C. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ din Capitală.

— La toate 1
•— Si n-ai luat niciodată un 9?...
— Ba, da. Acum un an, la fizică.
— în sfîrșit, — o întrerup eu — 

acum dacă ai nota 10 la toate ma
teriile înseamnă căi., te-ai îndreptat !... 
Cum stai cu sportul ?

— Anul trecut, la campionatele de 
atletism ale școlilor profesionale am 
ocupat locul I pe Capitală în proba 
de 100 m plat.

— Și anul acesta ?
— Sper ca în primăvară, cînd se 

vor ține viitoarele campionate, să 
obfin o performanță asemănătoare.

Și va obține I Eleva Ștefania Ne
methi se pregătește pentru viitorul se-

zon de atletism cu aceeași conștîfncîcff 
zitate și perseverență ca si la învă-l 
tătură. (V. TF.)

Jiici un elev în afara activității sportive I
Un fapt deosebit de grăitor pe 

care vreau să-1 semnalez de la în
ceput : în organizația U.T.M. din 
școala noastră nu există nici un elev 
în afara activității sportive 1 Gustul 
pentru sport a fost trezit mai întîi 
prin trecerea normelor complexului 
G.M.A. Apoi, elevii s-au... specializat: 
unii au îndrăgit fotbalul, alții tirul, 
boxul, scrima, rugbiul, șahul etc.

Nu voi intra în amănunte de ordin 
tehnic... De latura aceasta se ocupă 
profesorii de educație fizică. Trebuie 
să menționez că între comitetul U.T.M. 
și catedra de educație fizică există o 
permanentă legătură, o strînsă colabo
rare. Din biroul comitetului U.T.M. 
face parte chiar unul dintre profesorii 
de educație fizică, tov. Constantin 
Cioss care răspunde de problemele 
muncii de educație. In același timp, 
tov. Cioss îndrumă și pe responsa
bilul sportiv din comitet, elevul frun
taș Ia învățătură Gheorghe 
care e totodată și secretar al 
ției sportive.

La baza organizării muncii 
stă un plan de perspectivă
anual și apoi defalcat pe trimestre. 
In acest plan, comitetul U.TJV1. stabi

Mințu, 
asocia-

noastre 
alcătuit

Doua colege, două campioane...
Atletismul școlar din orașul Rm. Vîl

cea a cunoscut anul trecut un remar
cabil progres. In fruntea tinerilor 
atlieți care au contribuit la ridicarea 
prestigiului acestui sport în orașul 
nostru se numără și junioarele Ioana 
Huică și Maria Barbu, eleve la școala 
profesională IPROFIL.

Ioana Huică. a cîștigat toate con
cursurile de atletism școlar organizate 
pe raion și regiune. A ocupat locul I, 
la proba de greutate în cadrul cam
pionatelor școlilor profesionale (9,29 
m cu o greutate de 4 kg) și la cam
pionatele R.P.R. de atletism-junioare 
cat. 15—16 ani (11,71 m, cu o greu
tate de 3 kg).

Colega ei, Maria Barbu, a realizat 
1:23.0 în proba de 500 m plat la fi
nalele Spartachiadei de- vară a tinere
tului din anul trecut, unde s-a clasat 
pe primul loc și 1:05,0 în proba de 
400 m plat la finalele campionatului 
R.P.R. de atletism-junioare, unde a 
ocupat locul II.

Palmaresul acestor două sportive 
este legat și die munca și perseverența

profesorului de educație fizică Ion 
Rusu.

Eleve silitoare, cele două sportive 
obțin întotdeauna note bune Ia învă
țătură. Ele participă — totodată — la în
vățământul politic U.T.M., se pregătesc 
bine și dau răspunsuri competente. A- 
lături de toți elevii școlii, Ioana Huică 
și Maria Barbu au contribuit la suc
cesul brigăzilor de muncă patriotică 
din orașul nostru, care au fost eviden
țiate pe raion.

Cele două sportive dobîndesc succese 
însemnate și la orele de instruire prac
tică. La tratamentul termic cît și la 
mașina de derulat 
practică, cele două 
dovadă de multă 
alături de cei mai 
citori de la fabrica 
Vîlcea.

DRAGOMIR ROȘIANU — eoresp.

furnir, unde fac 
campioane au dat 
pricepere, lucrînd 

destoinici mim- 
IPROFIL din Rm.

lește — în principiu — competițiile. 
Se desemnează totodată responsabilii 
care să urmărească buna desfășurare 
a întrecerilor sportive. Dintre acțiu
nile la care elevii noștri — îndrumați 
de organizația de partid și mobilizați da 
comitetul U.T.M. — au luat parte, 
citez: crosurile de masă „Să îniîmpi- 
năm 1 Mai“ și „Să întîmpinăm 7 
Noiembrie", campionatele repubhcane 
ale școlilor profesionale, competiții în 
cinstea zilelor de 23 August și 30 De
cembrie. Faptul că ne-am clasat cti 
regularitate pe locuri fruntașe este 
confirmat de numeroasele cupe, pla
chete și fanioane cucerite de aso
ciația noastră sportivă. Tot aici aș 
vrea să amintesc numeroși elevi ute- 
miști din școala noastră care practică 
sportul la nivel de performanță și au 
fost promovați în diferite cluburi cum 
este cazul scrimeritor Vasile Andrei 
și Florian Stănescu (Metalul) fotba
liștilor Radu Zahiu și Gheorghe Enure 
componenți ai echipei Progresul 
(C.P.C.S.), al rugb’știlor Ion Spireseu 
(Cetatea Bucur), Constantin Mantă 
(Metalul M.T.D.) etc.

Paralel cu sprijinirea activității spor
tive, comitetul U.T.M. se preocupă 
de educarea elevilor în spiritul mo
ralei comuniste, al atașamentului față 
de muncă, al disciplinei. Elevii noștri 
au fost încadrați in invățămintul po
litic U.T.M.. Ei participă la v'zitarea 
de expoziții și muzee, vizionează piese 
de teatru. Chiar săptâmîna trecută 
întreaga școală a asistat la specta
colul „Mult zgomot pentru n:mic“ de 
la Teatrul Tineretului. Pe linia lărgirii 
orizontului cultural al elevilor or«?- 
nizăm seri literare — ultima a tratat 
despre viața Iui Vladimir i.lici Len.n, 
— acțiune la care își dau concursul 
și cadrele didactice din școală.

Așadar, activitatea sportivă a mem
brilor organizației U.T.M. din școala 
noastră este întregită printr-un șir de 
acțiuni cultural-educative de o deo
sebită importanță pentru creșterea 
unui tineret bine pregătit pentru viață, 
capabil să îndeplinească cu cinste sar
cinile trasate de partid pentru victoria 
socialismului în țara noastră.

ION SANDU, educator,,
secretarul comitetului U.T.M, 

de la șc. prof. „Țudor Vla- 
dimirescu"

NE SCRIU ELEVII

Despre activitatea sportivă din școli
Recenzie

„Jocul de fotbal in școală^
Lucrarea s,Jocul de fotbal în școală" 

alcătuită de un colectiv de specialiști 
de Ia Institutul de Stat pentru Cultură 
Fizică „P.F. Leshaft<* din Leningrad își 
propune să prezinte această populară 
disciplină — în primul rînd — sub as
pect tehnic și tactic. Firește, nu sînt ne
glijate și alte aspecte legate de practi
carea științifică a fotbalului (pregătirea 
generală și specifică, conținutul antre
namentului, controlul medical pedago
gic și autocontrolul» igiena jucătorului 
etc.). Un capitol special se acordă jo
cului de fotbal ca factor de bază în 
formarea trăsăturilor pozitive de voință 
și caracter, cum ar fi subordonarea in
tereselor personale voinței colectivului, 
ajutorul reciproc, disciplina conștientă, 
răspunderea față de echipă, respecta
rea adversarului etc.

Folosind materiale oare generalizează 
o experiență avansată în această ramură 
de sport, lucrarea „Jocul de fotbal 
în școală" reprezintă un adevărat ma
nual metodic de o mare utilitate la în- 
demîna tuturor profesorilor de educație 
fizică; a antrenorilor și a instructorilor 
sportivi care lucrează cu elevii în- asor, 
(națiile sportive în școli

Noi îl recomandăm cu toată căldura ț

ln această jcoală m-am 
văztnd cîtă atenție se a-

Cînd am intrat 
bucurat foarte mult ...
cordă învățăturii, orelor de practică, dar și 
sportului. Mie îmi place voleiul. L-am în
drăgit ca pioniera, îl practic și acum cu 
mult interes. Mai mult, fac parte din echi
pa de junioare, a clubului Metalul M.I.G. In 
școala noastră, voleiul' este sportul cel mai 
popular. Există echipe în fiecare clasă și 
bineînțeles, reprezentative (de băieți și fete) 
pe școală. In prezent, ne pregătim pentru 
prima etapă din cadrul campionatelor repu
blicane ale școlilor profesionale.

Elevii din școala noastră practică însă și 
alte sporturi, ca gimnastica, handbalul, atle
tismul și șahul. In fiecare dintre acestea; cla
sa mea este bine reprezentată. Ann"marie Ort- 
ger th și Elena Drăgulescu sînt elemente de 
bază în echipa de handbal a școlii. Paula 
Șerbotei, Viorica Plieavă și Mariana Moldo* 
veanu sînt gimnaste foarte talentate. La atle
tism ne mxndrim cu Dumitru Gheorghe. un 
bun sprinter, iar Ia șah; Victor Stoian a reu
șit să ne reprezinte cu cinste nu numai cla
sa, ci și școala, la întrecerile din cadrul 
Spartach.iadelbr de vară și de iarnă, ca și 
la o serie de concursuri rezervate școlarilor. La 
fel stau lucrurile și în cazul celorlalte cla
se. Prin sport doar ne călim organismul, reu
șind astfel să învățam mai. bine, să putem 
lucra cu mai mult spor în orele de prac
tică. Prin grija organizației de partid și a 
conducerii școlii,, avem la dispoziție un bo
gat material sportiv și o frumoasă sală de 
gimnastică. De asemenea, profesorii noștri de 
educație fizică — Elena Angelescu și Vaier 
lonescu — dovedesc pricepere și răbdare chiar 
și cu acei elevi care nu manifestă prea; multe 
aptitudini pentru sport. Cum răspundem noi 
elevii la toate condițiile cî vite pentru prac
ticarea spoitului ? Bineînțeles învățînd cît mai 
bine și avînd totodată rezultate sportive fru
moase. Acum, cu prilejul desfășurării câni»

pionatelor republicane ale școlilor profesiiM 
oale ne străduim să traducem în fapt acest aiuț 
gaj ament...

DOMNICA IORGA, elevă anul II-G, Șc. 
prof. ,, Kirov’*.

La Școala profesională „Mao Țze-dun* ac
tivitatea sportiva este mult îndrăgită. Cele 
m^i iubite sporturi sînt baschetul, fotbaTut, 
voleiul, atletismul, luptele, boxul și mai ales 
rugbiul. In aceste ramuri activează elevi care 
obțin succese însemnate. Echipa de rugbj a 
școlii, de pildă, a cucerit în anul 1958 titUil 
de campioană a țării la juniori. Elevii școlii 
participă cu regularitate Ia întrecerile din 
cadrul campionatelor școlare, ale Spartachiade- 
lor. La Spartachiada orașului București școala- 
noastră a obținut locul I Ia trîntă prin elevii 
Iliei BeianUi Ion Stănculescu ș.a. La fotbal 
și volei ne-am clasat pe locul II. O parți- 

95 Ia sută 
Ia cro- 
Mai;. șl 
stimulează 
>.in- pro- 
ji de t;- 

Dbrinț.a 
(țjrt. 
iar 

prin. 
De ise- 

toate eforturile pentrw ca 
obțină1 cît mai, multe, vic- 

republicane ale școlilor

cipare numeroasă (aproape 
dim efectivul școlii) am avut
șurile festive organizate de
7 Noiembrie. Conducerea? școlii 
elevii cu aptitudini pentru sport, 
inovarea lor în echipele de juniori 
neret ale clubului Metalul M-.I.G. 
noastră este ca în. acest an să- cucerim 
nou titlul de campion republican la rughi, 
echipa de fotbal a școlii să se situeze 
tre formațiile ' fruntașe pe Capitală, 
menea, vom depune 
școala noastră să 
torii în campionate! 
profesionale.

TEODOR FLORFSCU, elev anul HI, Șc. 
pi of. „Mao. Țzc-dun“.
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„Progresul handbalului în 7 din Romînia
este de-a dreptul uimitor11

declară Honry Christensen, antrenorul echipei masculine H.G. Copenhaga
La numai cîteva ore după ce, în 

•vațiile miilor de spectatori, Elena 
Jianu și Aurel Bulgaru — căpitanii 
primelor selecționate ale Capitalei 
noastre — primeau „Cupa Orașului 
București", am avut prilejul să stăm 
de vorbă cu cîțiva dintre conducătorii

întărească legăturile prietenești «fin
ire sportivii țărilor participante, pre
cum și atmosfera caldă care a do«n- 
nit în cele 5 zile de întreceri. Lu
cruri deosebit de semnificative ne-au 
declarat:

TORBEN BLOM, conducătorul hand-

Maestra emerită a spartului Elena Jianu, capitona echipei orașului București, 
primește frumosul trofeu din mina tov. Petre Capră, președintele Federației 

romîne de handbal

și antrenorii echipelor străine, parti 
«dpante la această competiție. Aceștia 
M subliniat reușita deplină a acestei 
frumoase întreceri sportive menite să

baliștilor danezi: „Am asistat la în
treceri foarte interesante și de un 
foarte bun nivel tehnic. Firește, am 
fi dorit (de altfel, am și venit pre-

gătiți pentru aceasta) să ducem din 
nou cete două cupe la Copenhaga. 
Dar, jucătorii și jucătoarele dv. au 
fo«t de altă părere. In orice caz, vic
toriile lor sînt pe deplin meritate. 
Aș dori ca prin intermediul ziarului 
dv., să mulțumesc încă o dată condu
cerii Federației Romîne de Handbal 
— organizatoarea competiției — pen
tru excelenta găzduire. Știm că în 
România avem numai prieteni și vom 
reveni oricînd ou multă plăcere".

JAROSLAV KORBEL, conducătorul 
tehnic al delegației pragheze : „Nu 
ne-am așteptat ca echipa noastră 
masculină să piardă primul loc. Ul
timele rezultate obținute pe plan in
ternațional ne dădeau dreptul cu pri
sosință să sperăm la acest lucru. 
Echipa masculină a Bucure,știutei a 
constituit pentru mine o adevărată 
surpriză. Victoria ei se datorează în 
mare măsură exemplarei voințe și pu
terii de luptă de care au dat dovadă 
absolut toți jucătorii. Adică, tocmai 
ceea ce ne-a lipsit nouă".

HONRY CHRISTENSEN, antreno
rul echipei masculine H.G. Copen
haga : „Progresul handbalului în 7 
din Romînia este de-a dreptul uimitor. 
Anul trecut, cînd am venit pentru 
prima oară în țara dv., nu știam 
mai nimic despre valoarea handbalu
lui dv., pentru ca acum să fiu mar
torul unor categorice victorii romî- 
nești. Ana Starck, Hnat, Ivănescu, 
Bulgaru (nu i-atn citat decît pe cei 
a căror forță de șut este de-a dreptul 
impresionantă) pot îi comparați cu 
cei mai buni jucători din Europa".

Succesul echipelor noastre in „Cupa orașului București" 
rezultat al unei serioase creșteri calitative

Anul trecut, la încheierea primei 
ediții a turneului internațional de 
■nandbal în 7 dotat cu „Gupa orașu
lui București", în rîndurile consacrate 
acestui eveniment ne 
mult de echipele oaspe, 
seră întrecerea și de la 
cizam atunci — aveam 
vățat. De data aceasta, 
inversat. Primele formații ale Capi
talei nu numai că n-au' mai fost cu. 
nimic inferioare formațiilor oaspe, 
dar în unele privințe le-au și depășit, 
fapt care a contribuit ca, în cele din 
urmă, victoria să le aparțină.

Firește, nu trebuie să credem că nu 
mai avem nimic de învățat. Dar, ceea 
ee a impresionat pe toată lumea, in
clusiv pe oaspeți, a fost progresul în
registrat de handbalul nostru în 7, 

^eare. numai într-un singur an a atins 
• ^valoare pe plan extern.

G Și vorbind despre echipele noastre, 
echipele învingătoare, vom scoate în 
evidență că bunele rezultate realizate 
în ediția de anul acesta a „Cupei 
orașului București" se datoresc mai 
multor factori. In primul rind merita 
a fr subliniată dîrzenia, puterea de 
luptă de care au dat dovadă liandba- 
Bștii și handbalistele din formațiile 
orașului București în toate jocurile. 
Ei au dorit să învingă, să probeze 
că rezultatele anterioare obținute în 
acest an nu sînt întîmplătoare șț au 
y.iut să lupte^

- In afară de. aceasla, considerăm că. 
®n mare aport în realizarea victoriilor 
l-a avut felul în care echipele noastre 
*u jucat în apărare. Am văzut de-a 
lungul celor cinci zile de jocuri echipe 
redutabile care încercau totul, folosind 
c întreagă gamă de combinații tactice 
și de procedee tehnice, pentru a depăși 
apărarea primelor formații ale Capi
talei. Și, după minute întregi de luptă, 
fazele se terminau fără să , primim 
gol. Acesta Cste lin lucru important în 
handbalul în 7. Dacă știi să te aperi 
bine, dacă 'eolal-orarea dintre portar 
și apărare funcționează perfect dacă 
blocajul șuturilor de la distanță este 
prompt, ațunci, încetul cu încetul, for
țele adversarului se risipesc și oricît 
de experimentată 'ar fi o formație, ea 
începe să-și piardă’ calmul, ceea ce in
fluențează în mod negativ asupra cla
rității și eficacității acțiunilor ofen- 
»ive. Așa s-au petrecut lucrurMe în 
meciurile pe care echipele orașului 
București le an susținut cu cele două 
formații ale clubului H.G. Copenhaga. 
Mai evident a fost acest-făpt în jocul 
dintre echipele masculine, cînd spre 
sfirșit, handbaiiștii danezi își pierdu
seră siguranța; în atac și acțiunile loi 
erați lipsite de claritate.

Cit privește atacul, singurii care au 
să se plîngă sînt... adversarii noștri. 
La fete, circulația rapidă a mingii, fo
losirea alternalivă a pivoților, a șutu
rilor plasate și surprinzătoare de la 
distanță ji forța în aruncările la poartă

ocupam mai 
care domina- 
care — pre- 
încă de în
rolările s-au 

ale Capi-

a Anei Starck au derutat toate 
apărările pe care le-am întîlnit în acest 
turneu. Pe zi ce trece, Victorița Du
mitrescu devine un conducător de joc 
mereu mai bun (dacă și-ar perfecționa 
și jocul cu pîvoții ar fi și mai binel), 
ceea ce contribuie evident la lărgirea 
posibilităților tactice în acțiunile ofen
sive. Cît despre băieți, amintim faptul 
că în anumite momente se găseau pe 
teren cîte 4 sau 5 realizatori princi
pali de la distanță : Hnat, Bulgaru, 
Ivănescu, Moser, Bădulescu. Acest

însă
rea-

lucru ne bucură. Trebuie de spus 
că echipa are. posibilități să __
lizeze goluri nu numai prin valoarea 
trăgătorilor principali. Avem jucători 
care pot marca golurile de pe extremă 
sau din poziție de pivoți : Popescu, 
Costache I și Telman, ceea ce ar da 
mai multă varietate atacurilor. Dacă 
vom ajunge să alternăm acțiunile, 
adică să tinaiizăm cînd din șuturi de 
la distanță, cînd din faze de la semi
cerc, atunci eficacitatea echipei va 
crește simțitor.

CALIN ANTONESCU

Astă-seară, în sala Floreascâ

Astă-seară, iubitorii boxului din Ca
pitală își vor da din nou întîlnire în 
sala Floreasca pentru a asista la me
ciurile finale din cadrul turneului bo
xerilor de categorie mijlocie-mică. Ți- 
nînd seamă de valoarea pugiliștilor 
prezenți la acest turneu, este de aștep
tat ca ultimele meciuri să se ridice la 
un nivel superior. Nu încape îndoială 
că boxerii ee vor urca astă-seară în 
ring au toate posibilitățile să furnizeze 
întîlniri de o bună valoare. De altfel, 
multi dintre ei au arătat că posedă 
cunoștințe temeinice. Programul este 
deosebit de atractiv. Iată-1: D. Bălăci 
(Semănătoarea Buc.) — Al. Moise 
(I.C.I.); Gh. Constantin (Cet.- Bucur) 
— I. Asztalos (Voința Reghin); A. 
Gănescu (Cet. Bucur) — V. Lăzăreanu 
(I.C.I.); Șt. Rusu (Constr. Cluj) —
N. Constantin (Constr. Buc.): V. Badea 
(M.I.G.) — V. Bbgoi (C, S. M. Galați);
O. Silberman (I.C.F.) — L. Kakoczi 
(Oradea); I. Păduraru (Energia Cîm- 
pina) — I. Pițigoi (Șc. sp. U.C.F.S. 
C. Lung Muscel) ; N. Stoenescu (Din. 
Or. Stalin) — Gh. Buzatu (Din. Cra
iova); C. Stăneseu (I.C.I.). — Șt. Bejan 
(C.C.A.) — meci revanșă, (după cum

se știe, Bejan a întrecut la puncte p® 
boxerul ceferist în finalele „Cupei Sfa
tului popular al Capitalei”, disputate 
recent). Programul mai cuprinde trei 
întîlniri amicale: D. Davidescu (I.C.I.) 
— Gh. Radu (Cet. Bucur); Gh. Ciurea 
(Șc. sp. U.C.F.S., C. Lung Muscel) — 
M. Pîrvu (Constr. Buc,); M. Constantin 
(Cet. Bucur) — T. Crîngașu (Grivița 
Roșie). Reuniunea începe la ora 19.

A început campionatul repu. 
BLICAN DE CALIFICARE

Sîmbătă seara s-a desfășurat în sala 
de festivități a Institutului Pasteur 
prima reuniune din cadrul campiona
tului republican de calificare, faza pe 
Capitală. Iată învingătorii: JUNIORI: 
Gh. Rîșnoveanu, M. Ștefăneseu (Gri
vița Roșie), M. Ispas (Grivița Roșie), 
I, Cocoș (Sf. popular, al Capitalei), Gh. 
Vișan (Sc. sp. U.C.F.S.), M. Nicolae 
(C.P.C.S.’). SENIORI: P. Solomon 
(Comstrusetorul), I. Bogdan (Grivița 
Roșie), I. Lumnea (Cet. Bucur). Cea 
de a doua reuniune se va disputa joi, 
începînd de la ora 19, în aceeași sală. 

NICOLAE D. NICOLAE — coresp.

Runda a 2-a a turneului din Capitală 
continuă astăzi

aminate și alteleO serie de partide 
întrerupte în runda a doua a turneu
lui din Capitală pun sub semnul în
trebării clasamentul real ai acestei 
întreceri a șahiștilor fruntași bucureș- 
t-enL Totuși, fapt important este că 
întîlnirile dintre fruntașii în clasa
ment au' fost decise prin victorii ob
ținute în limita celor 4 ore de joc. 
Ciocîltea (cu negrul) l-a întrecut pe 
Bozdoghină, iar în partida Samarian- 
Drimer cîștigul a fost obținut de pri
mul. In acest fel, învingătorii — care 
au acumulat fiecare cîte 2 puncte — 
urmează să se întilmească în runda 
următoare.

Alte trei partide s-au încheiat sîm- 
bătă. In două, victoriile au fost obți
nute de jucătorii cu albul: Gavrilă 
l-a învins pe Georgescu, iar Joița pe 
Botez. Pușcașu și Stănculescu au ter
minat. la egalitate. S-au întrerupt par
tidele Troianescu-Ghițescu și Menas-'

Iohim. Au rămas de disputat urmă
toarele : Crețulescu-Reicher, Urseanu- 
Rotaru și Na-cht-Pavlov.

Cei doi jucători noi introduși în 
concurs — Georgescu și Rotaru — au 
jucat vineri partida tor din prima 
rundă, înregistrînd un rezultat de ega
litate.

Toate partidele întrerupte și ami
nate urmează să se dispute astăzi 
după-amiazâ în sala Progresul din 
str. Doamnei 4. Firește, înaintea lor, 
întocmirea unui clasament nu este edi
ficatoare. De notat, însă, că cei doi 
actuali lideri Ciocîltea și Samarian (2 p) 
nu pot fi deocamdată ajunși. Un 
singur jucător a acumulat pîină acum 
11/2 p. — Gavrilă. Urmează mai 
mulți participant cu cîte 1 p., dar 
grupul poate fi completat după rezul
tatele întîlnirilor restante. La termi
narea tor, vom afla și programei! com
plet al următoarei runde, ă treia. ■

Cupa U.A.Ș.R." a fost cucerită 
de Șt'inȘa București

Rezultatele concursurilor de la Bușteni) Cluj și Băișoara
să se întreacăLa sfîrșitul săptămânii trecute, schiorii au avut prilejul 

într-o serie de interesante concursuri desfășurate în mai toate local itățile 
din țară, in rîndurile de mai jos redăm relatările corespondenților noștri 
asupra întrecerilor desfășurate la Bușteni, Cluj și Băișoara.

La Bușteni: 90 de coneurenți

Pîrtia din Valea Albă a găzduit un 
frumos concurs organizat de asocia
ția sportivă Caraimanul de pe lîngă 
fabrica de hîrtie „I Septembrie" din 
Bușteni. Timpul favorabil • și -zăpada < 
excelentă au contribuit ,lă. reușita în
trecerilor, vizionate de un mare' nu- i 
măr de localnici și de oameni ai ; 
muncii aflați în concediu de odihnă 1 
pe Valea Prahovei. Dintre i cei 90 de 
conourenți, repreze.ntînd clubul C.C.A. i 
și asociația sportivă Caraimanul, cei i 
mai buni s-au dovedit — pe prolie — ț 
următorii: fond 10 km seniori : 1.
St. DrăgHș (C.C.A.)’; 2. Gh. Cihcu ' 
(C.C.A.) ; 3. Dan Bădideteu (C.C.A.); 
4. Mircea AFdescif (Căraimaniil) ; 5. 
km juniori: 1. I. Sabados; 2. M.
Urbanschi; 3. N. Aldeă (toți de la 
Garaimaniil); 3 km capii (pînă la 
14 ani) : 1. I. Funieru; 2. V. Bra-
dovsci; 3. D. Comăniceanu (toți de 
la Caraimantil) ; 3 km copii'f pina la 
11 ani) : 1. C. Moroiti; 2. 1. Mușat 
(ambii de la 
uriaș seniori : 
G Rucăreanu;
I. Bulgărea; 5. 
ceană
ni ori: 
nu; 3. 
nul) ; 
Tudor; 
raimanuî). Comitetul de întreprindere 
al fabricii de hîrtie „1 Septembrie" a 
oferit primitor clasați frumoase premii 
în obiecte.

întrecerile din pădurea Făget 
și de la Băișoara

Pe „Pîrtia Tineretului" din pădurea 
Făget, de lîngă Cluj, s-a disputat un 
interesant concurs organizat de aso
ciația sportivă C.F.R. Cluj în cola
borare cu comisia regională de spe
cialitate. Toate probele au fost cîșți- 
gate de reprezentanții ----
C.F.R., după cum urmează : 
SPECIAL, seniori : Emil 
senioare: Iuliana Hamusz; 
Geza Tomori-; junioare: 
Kiss ; copii : St. Bordnic;

asociației 
SLALOM 
Horvath; 

juniori : 
Ecaterina 
COBORÎ-

RE, seniori : Emil Horvath; seni
oare : Elisabeta Fabik; juniori : I. 
Gebefugy; junioare: Ecaterina Kiss; 
copii : St. Bordnic.

La Băișoara s-a disputat concursul 
organizat de asociația sportivă In
dustria Sîrmei Cîmpia Turzii cu pri
lejul împlinirii a 10 ani de la înfiin
țarea secției de schi. Iată cîștigăto- 
rii probelor: fond 10 km, seniori: 

(Știința Cluj) ; 5 km, te 
Cîmpeanu 

Turzii);
(Școala sportivă de elevi 

ștafeta 4x5 km, seniori : In- 
Sîrmei Cîmpia Turzii ; ștafeta

: P. 
fete : 

(Industria Sîrmei 
5 km,juniori: D.

Nagy
Doina
Cîmpia
Eremia
Cluj) ;
dusțria
3x3 km, fete: Industria Sîrmii Cîmpia
Turzii; ștafeta 3x3 km, juniori: se
lecționata Cluj.

RADU FISCH

Gh. Bălan și Bona Micloș învingă
tori în proba de coborîre

POIANA STALIN, 25 (prin telefon 
de la trimisul nostru). Și azi timpul 
excepțional de frumos a îndemnat pe 
oamenii muncii aflați in concediu de 
odihnă în splendida stațiune Poiana 
Stalin să se îndrepte spre Sîîlinar și 
spre pîrtia Lupului, pentru a asi;ta la 
proba de coborîre, ultima din cadrul 
concursului organizat de U.A.Ș.R.

întrecerea rezervată seniorilor s-a 
disputat pe pîrtia Lupului pînă
H

Carai mânui); slalom 
1. S. Rucăreanu; 2. 
3. Alex. Băhișaru; 4. 
C. Niță; 6. P. Sprîn- 
la Caraimantil) ; ju-(toți de

1. Gh. Hie; 2. Doru Mweșa- 
I. . Bacă (toți de la Caraima- 

coip-ii : 1. Dan Criste'a; 2. M.
3. R. Șandru (toți de la Ca-

Ilona Micloș, ciștigfitoarea probei de coborîre din cadrul „Cupei l,'„4 .S H 
Foto ; D, Slăneulescu.VICTOR ZBÂRCEA

i la
.Drumul albastru", ceva mai jos de 

„S“-ul mare și a fost cîștigată' de Gh. 
Bălan (C.C.A.). Pe locul secund s-a 
clasat colegul său de club. Cornel Tă
băraș, despărțit de învingător doar de 
două zecimi de secundă. Proba fetelor, 
desfășurată pe Sulinar pînă la „Dru
mul Iui Leman" a revenit dinamovu 
stei II .11 Micloș.

lata clasamentele: MASCULIN- I.
Gh. Bălan (C.C.A.) 1:49.4; 2. C. Tă
băraș (C-C.A.) 1:49.6;. 3. P. Clinei
(Carpați Sinaia) 1:51.7; 4. Gh. Cristo. 
loveanu (Olimpia Orașul Stalin) 1:53,6; 
5. R. Seîrneci (Olimpia Orașul Stalin) 
1:54.4; 6. M. Bucur (Carpați Sinaia) 
1:55.3; 7. I. Zangor (C.C:A.) 1:55.6 J 
8. G. L.ipliardt (Politehnica Orașul Sta 
lin) 1:38.8; 9. Albert Cristian (Olimpia 
Orașul Stalin) 2:01.8; 10 A. Gorog 
(Știința Cluj) 2:02.5; FEMININ: 1.' .
Ilona Micloș (Ditiamo Orașul Stalin) 
1:19.4; 2. Elisavcta Obrașcii (Știința 
București) 1:24.5; 3. Mihaela Gliioar* 
că (Voința Orașul Stalin) 1:30.0; 4, 
Gertrude Lexer: (Știința București) 
1:30.4; 5. Cristina Konerth (Voința 
Sibiu) 1:32.3

„Cupa U.A.Ș.R." oferită echipei cla
sată pe primul loc a fost cucerită de> 
Știința București, care a totalizai 
516,71 puncte. Următoarele locuri aiș 
fost ocupate în ordine dc C.C.A, 
1136,21 pf. Carpați Sinaia 1143,03 pt, 
Olimpia Orașul Stalin 1150,87 pt și 
Dinamo Orașul Stalin 1267 pt. </
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Urmărind jocul Iui Spartak Z.J.S. Brno...
De la prietenii noștri cehoslovaci 

avem multe de învățat. Contactele cu 
valorosul hochei pe gheață din țara 
prietenă 
noastre 
îmbogăți 
norii și 
neul lui , ,
primele jocuri multe notații prețioase, 
pe care și le vor completa astă-seară.

Cîteva remarci interesante din jo
cul lui Spartak ZJS am făcut și noi :

• In privința tehnicii mînuirii 
crosei, am reținut folosirea repetată a 
șutului „lift", procedeu folosit cu multă 
eficacitate de către atacanții oaspeți. 
Neaplicarea „lift“-ului îi duce adesea 
pe atacanții noștri la ratarea de go
luri din situații foarte bune.

• Pasele așa zise „fluturate" (tri
mise cu tărie redusă, la oarecare înăl
țime) sînt folosite cu succes de oas
peți, mai ales în apropierea porții. 
Pucul, trecînd pe deasupra lamei 
crosei, este mai greu de interceptat 
decît la pasele în care pucul alunecă 
pe suprafața gheții. 
pase este și acela 
din zbor (vole-ul), 
greu de apărat.

® Spartak Brno

înseamnă pentru echipele 
excelente prilejuri de a-și 
cunoștințele. Firește, antre- 

tehniciehii care urmăresc tur- 
Spartak Brno au făcut, după

înscris de Strubl care a urmărit și a 
reluat în poartă un puc ricoșat din 
mantinelă).

• Lovitura cu corpul (bodicec-ul) 
este unul din procedeele cele mai efi
cace de apărare folosite de jucătorii 
cehoslovaci. Bodicec-ul regulamentar 
(adică: dat numai în propria jumă
tate de teren, fără un avînt mai mare 
de doi pași) este un procedeu pe care 
ar trebui să și-l însușească toți ju
cătorii noștri (în afară de Raduch, 
Ionescu și uneori Czaka, ceilalți a- 
părători ai noștri nu folosesc bodi-

de linii mai des decît noi. Antreno
rul Stempcok socotește că o linie 
trebuie schimbată după ce, în două- 
trei acțiuni, a dat tot ce poate. Prin 
schimburi dese, o echipă are mereu 
pe gheață oameni „proaspeți",. care 
— cît stau pe teren — participă la 
acțiuni cu toată energia.

• Duminică, arbitrul cehoslovac 
Vivial l-a eliminat pe două minute pe 
Raduch pentru că a ținut, în mod in
tenționat pucul blocat, la mantinelă, 
fără să fi fost presat de un adver
sar. Sancțiune perfect regulamentară,

CHeua constatări după concursurile de verificare 
ale lotului repuIHican

Avantajul acestor 
că permite șutul 
derutant și mai

® Spartak Brno folosește foarte 
mult pasele cu mantinela și — mai 
ales — urmărirea la șutul pe poartă 
a pucului ricoșat din mantinela din 
fund. (Duminică seara, de exemplu, 
primul gol marcat de Spartak a fost

Jocuri amicale
Echipele își continuă activitatea, 

stis+inînd jocuri amicale.
® Steagul roșu din Orașul Stalin 

exemplu, a jucat de două ori 
-.eiecționata Odorhei (10-1 și 6-4) 
apoi cu echipa de categoria A, C. 
Tg. Mures pe care a întrecut-o 
4-3.

® La sfîrșitul săptămînii trecute, 
(vineri, sîmbătă și duminică), la Se- 
jlcș Alba s- a disputat „Cupa Șurianul". 
la care aîî participat patru echipe. 
Igță rezultatele înregistrate: Șurianul 
Sebeș—Flacăra Tîrnăveni 18-1. Voința 
Sighișoara—Locomotiva Cluj 5-2, Vo
ința Sighișoara — Flacăra Tîrnăveni 

ȘnrTăiiuT Sebeș—Locomotiva Cluj 
8-2 ; Locomotiva Clu j—Flacăra, Tîrnâ- 
veni 22-3) Șurianul Sebeș—VoinfaSi- 
glH^aara 6-2. Trofeul a revenit echi
pei Șurianul. (S. Râul, coresp.)

'® Vineri, la Odorhei, Ptogresul 
Gheorghieni a întrecut pe Stăruința 
Odorhai cu 12;5 (4-2, 3-3, 5-0). Dumi
nică la Miercurea Ciuc, Progresul 
Gheorghieni a reușit o frumoasă per
formanță învingînd echipa locală de 
categoria A, Avîntul, cu 8-2 (2-2, 4-0, 
2-0) ! Iosif Bara, coresp.)

® Sîmbătă, la București, Victoria 
MIBC-Știința 4-4.

de Cozan II șt Zamastv^
Atac al Științei Cluj la poarta lui Spartak Brno. Portarul oaspeților, Pavlik, 

va reține pucul, urmărit ' "
—---- ................................... ......................... ................. .....

cec-ul). In meciul de sîmbătă, ceho
slovacii au oprit două periculoase a- 
tacuri individuale ale lui Cozan I. 
prin bodicec-uri, ne justificat dezapro
bate de unii spectatori.

• 6a șt în alfe sporturi de echi
pă, jocul 
tă" și în 
Brno — 
pe care-1 
d ivi dual ă 
Z.ARE - .
acțiuni colective, în care TOȚI JU
CĂTORII conlucrează pentru punerea 
UNUIA în cea mai bună poziție de 
șut. Individualismul, dorința de a se 
scoate pe sine în evidență, sînt mani
festări străine jucătorilor oaspeți. Să 
reținem și acest lucru !

• Spartak Brno face schimburile

Foto Gli. Dumitru

spiritul articolului 74, al. b., și 
care ar trebui s-o dicteze și arbi- 
noștri, care — mai indulgenți — 

asemenea cazuri fac doar un an-

in
Pe 
trii 
în 
gajament la punctele de fund, în zona
de apărare a echipei în greșeală.

colectiv este „cheia de bol 
hocheiul pe gheață. Spartak 
fără a se lipsi de aportul 
poate aduce o acțiune in- 
— ÎN FAZA DE FINALI- 
își bazează însă jocul pe

Juniorii

C. RADU

Tenisul de masă șî-a dovedit din 
nou popularitatea. Gu toate că în Ca
pitală aveau loc în același timp im
portante competiții internaționale de 
handbal și hochei pe gheață, foarte 
mulți spectatori bucureșteni au fost 
prezenți sîmbătă și duminică ia con
cursul de verificare a' Iotului repu
blican. Și * ’
fi permis, 
celor veniți 
mai mare, 
prilejul să 
resante, de _ ...... ....... ____
faze palpitante și evoluții de scor pa
sionante. La reușita acestui frumos 
spectacol și-au adus aportul aproape 
în egală.măsură toți cei 12 participant.

In primul rînd, majoritatea concu- 
renților au arătat încă de pe acum o 
pregătire fizică generală corespunză
toare, ca urmare a muncii stăruitoare 
care se desfășoară în această direcție 
la antrenamentele lotului. Angelica 
Rozeanu, Tiberiu Covaci, Geta Pitică, 
Maria Alexandru, Mircea Popescu etc. 
s-au mișcat cu ușurință la masă, fără 
„căderi" pe parcurs. In ceea ce pri
vește concepția de joc și aici am re
marcat un progres, în sensul că a fost 
folosită o gamă mai variată de lovi
turi, cu o tendință accentuată spre 
jocul ofensiv. Totuși, în această di
recție mai este necesară încă muncă 
îndelungată și metodică. Și pentru că 
tot sînlem la capitolul aprecierilor 
generale, vom reține încă un fapt, de 
data aceasta negativ. Este vorba de 
puterea de concentrare și de luptă. 
Din acest punct de vedere, unii par
ticipanți au avut comportări inegale 
de la un meci la altul, în decursul unei 
partide sau chiar al unui set. Așa 
bunăoară, cîștigătorul unuia din 
turnee, Covaci, a pierdut rapid întîl- 
nirea cu Bottner, (0-3) pentru ca 
apoi să-i învingă fără emoții pe cei
lalți adversari. Condusă cu 7-1 în 
setul II al întîlnirii cu Angelica Ro
zeanu, Maria Alexandru a avut o re
venire puternică, a refăcut „terenul", 
conducînd cu 12-8 și 14-11, dar a 
pierdut setul cu 14-21. In setul ur
mător, Angelica Rozeanu are 20-17,

dacă, spațiul sălii ar 
desigur că ntimărul 
să asiste ar fi fost 

Cei prezenți au avut 
urmărească înțilniri inte- 
un bun nivel tehnic, cu

dar Maria Alexandru reușește să cîșJ 
tige cu 23-21. In setul IV, se dă 0 
luptă deosebit de dîrză, victoria reveA 
nindu-i Angelicăi Rozeanu cu 25—23j 
Apoi, ultimul set este cîstigat cate
goric de Angelica Rozeanu cu 21-1U 
In schimb, în partida cu Geta Pitică, 
cu excepția primului set, Maria Alexan
dru n-a mai contat, fiind învinsă net. 
Și Geta Pitică a avut scăderi inexpli
cabile. In setul decisiv cu Angelica 
Rozeanu, Geta Pitică a condus cu 
16-11, dar a pierdut la 18.

Acum, cîteva caracterizări indivi
duale, Angelica Rozeanu: joc general 
îmbunătățit, cu finaluri foarte bune și 
puternice (excepție doar setul III în 
partida cu Maria Alexandru). Este 
de dorit ca ea să folosească cu mai 
multă încredere lovitura ofensivă din 
rever. Geta Pitică și Maria Alexandru: 
siguranță și variație îri lovituri, dar 
mari scăderi de ritm, mai ales. îri fi
naluri din cauza lipsei de concentrare, 
a pripelii. Tiberiu Covaci : lovituri
puternice de atac, servicii variate și 
cu efect. Manifestă încă nesiguranță 
în executarea unor procedee tehnice 
(reverul și semizborul). Mircea Po
pescu: deși a trecut de puțin timp 
de la paleta obișnuită (a.opcrită cu 
cauciuc simplu cu zimți) la cea „send- 
vici" (burete și cauciuc cu zimți exte-i 
riori), el are încă de pe acum sufici
entă siguranță. Continuă să atace însă 
prea puțin.

Ceilalți jucători (Bottner, Pesch, 
V. Gavrileșcu, Angelescu, Lăzărescu, 
Iscovici, Sîndeanu) au acționat în 
general mulțumitor.

Din relatările primite de Ia Cluj, 
rezultă că, deși cei măi mulți dintre 
jucători sînt în sesiune de examene, 
ei nu și-au neglijat antrenamentele și 
s-au prezentat în mod satisfăcător la 
concurs. Cel mai bine pregătit s-a do
vedit din nou Radu Neguleșcu, iar 
Adalbert Rethi deține o formă 
țătoare.

Pentru viitoarele concursuri 
rificare ar fi indicat ca să se 
zeze și meciuri de dublu, mai 
fete.

promi-

de ve-' 
organi-1 
ales la

i

G. GOMARNISCH!

Vizarea carnetelor de legitimare ale 
echipelor din categoria B va începe 
joi 28 ianuarie. Echipele asociațiilor 
și cluburilor vor prezenta la federație 
formele necesare în această privință 
(carnetele tip F.R.F., tabelul nominal 
de jucători și chitanța sau copia scri
sorii de virament prin care s-a plătit 
taxa de participare ia campionatul pe 
anul 1959—60) după următoarea pro
gramare (care trebuie respectată în 
mod obligatoriu) :

Joi 28 ianuarie: Prahova Ploești, 
Poiana Cîmpina, Carpați Sinaia, Fla
căra Moreni, Metalul Țîrgoviște, Vic
toria Buzău; vineri 29 ianuarie: Trac
torul Or. Ștalin, Chimia Făgăraș, 
A.S.A. Sibiu, Gaz. Metan Mediaș, C.

. Mureș, Metalul Oțelul Roșu; 
sîmbătă 30 ianuarie: Știința Bucu
rești, A.S Pompierul București, Meta
lul Titanii București, Dinamo Pitești, 
Dinamo Galați, S.N.M. Constanța ; 
luni 1 februarie : Unirea Focșani, Rul
mentul Bîrlad, C.S.M.S. lași, Unirea 
lași, C.F.R. Pașcani. Foresta Făticeni; 
marți 2 februarie: Victoria Suceava, 
C.S.M. Rădăuți, Gloria Bistrița, Ra
pid Cluj, C.F.R. Cluj, Ind. Sîrmei C. 
Turzii ; miercuri 3 februarie : Știința 
Craiova, C.S. Craiova, Drubeta Tr. 
Severin, Corvinul Hunedoara, Știința 
Timișoara, C.F.R. Timișoara ; joi 4 
februarie: C.S.Aț. Bai-a Mare, Recol
ta Cărei, C.S. Oradea, AMEFA Arad, 
C.F.R. Arad, C.S.M. Reșița..

Cicliștii juniori au realizat în anul 
1959 un evidenj progres calitativ în 
probele de pistă. Numărul mereu mai 
mare de alergători tineri care au pă
truns pe ovalul de beton al velodro
mului a constituit un permanent re
zervor de talente. Antrenorii au în? 
drumăt cu grijă aceste elemente spre 
probele în care vor putea realiza re
zultate de valoare. Noua generație 
s-a dovedit a fi dornică de afirmare. 
Cele două-'recorduri realizate (2:44,6 
— Ion Ardeleana la urmărire indivi
duală 2000 m și 1:19,3 •— Eugen 
Sima la 1.000 m cu start de pe loc) 
și mai ales numeroasele performanțe 
bune obținute de majoritatea tinerilor 
au creat în rîndul specialiștilor con
vingerea că într-un timp scurt lotul 
fruntașilor noștri se va completa cu 
noi elemente de valoare.

Munca de instruire desfășurată în 
cadrul secției de ciclism a clubului 
sportiv Dinamo (antrenor M. Mihăi- 
lescu) trebuie să reprezinte un exem
plu pentru toate celelalte secții din 
cluburi și asociații sportive, Activita
tea de creștere și îndrumare a tine
relor cadre este o sarcină principală

elemente de nădejdi
a antrenorilor și ei n-au voie să uite 
niciodată acest lucru. In viitorul se
zon este necesar ca la întrecerile de 
pistă să fie reprezentate cît mai mul
te asociații și cluburi de juniori bine 
pregătiți. Progresul ciclismului nos
tru de pistă și afirmarea lui în arena 
internațională depinde tocmai de gri
ja cu care vor fi crescute și selecțio
nate cadrele tinere.

Pentru a-i stimula pe juniori în 
pregătirea lor publicăm • în numărul 
de astăzi un comentariu al valorii 
performanțelor lor, însoțit de primele 
10 rezultate realizate în sezonul anu
lui 1959.

— 1.
Surpriză ta urmărire individuală

Venit pentru o zi de la Orașul 
Stalin, tînărul Ion Ardeleana a rea
lizat în cadrul campionatului republi
can de juniori mai multe performan* 
țe : și-a învins toți adversarii (și nu 
era ușor, întrucît dinamoviștii erau 
bine pregătiți), a stabilit un nou re
cord al țării și a cucerit titlul da 
campion'. De remarcat este faptul ca 
primele 10 performanțe la urmărim 
individuală sînt apropiate, prima fiind 
despărțită 
cunde :

de ultima doar prin 6 se-

Concursul nr. 5- ultimul concurs pentru premiile suplimentare din luna ianuarie
de a vă întocmi buletinele pentru con
curs consultați Programul Loto-Prono- 
sport eare vă olerâ un bogat material 
documentar și scheme reduse care vă 
ajută să fiți premiați.

Azi, ultima zi pentru concursul 
Fronoexpres Nr. 4

Azi e ultima zi cînd mai puteți depune 
buletine pentru concursul Fronoexpres 
Nr. 4. Mîlne seară are Ioc la Sibiu tra
gerea din urnă a numerelor.

înainte de a vă depune buletinele 
consultați broșura tehnică : „Schema 
Nr. 7 cea mai populară schemă redusă". 
Participarea la Pronoexpres pe scheme 
reduse vă poate aduce, cu o taxă de 
participare mai mică, premii frumoase.

Rezultatele trierii concursului 
Pronosport Nr. 4

urma trierii buletinelor depuse la

Numărul variantelor depuse la con
cursul Pronosport. Nr, 4 a crescut la 
aproximativ 543.000 (față de aproximativ 
510.-000 cît s-au depus la concursul 
Nr. 2). Interesul pentru concursurile 
Pronosport clin ,țldna ianuarie atinge 
punctul maxim cu prilejul concursului 
din această săptămină (concursul Nr. 5 
— etapa din 31 ianuarie). De ce ? Fiindcă 
acesta este ultimul concurs care parti
cipă la premiile suplimentare din luna 
ianuarie, premii- în valoare de 200.009 
lei (1 autoturism ..Moskvici4*- și 150.003 
leii.

Tragerea din urnă a premiilor supli
mentare pentru concursurile din luna 
ianuarie 1960 va avea loc în ziua de 
marți 2 februarie ora 9.30 la sediul 
agenției centrale Loto-Pronosport din 
Calea Victoriei 9. După tragere va începe 
imediat trierea ’ ’ ’ ' ’
cursul al cărui număr va ieși din urnă. 
Trierea se ~~~ -- -
rilor Care 
du-se cite 
meri.

Care va — —v ~ 
atribui premiile suplimentare ? 
lucru îl . vom ști peste o(săptămînă. Cum 
fiecare concurs are. șanse egale este 
normal, deci, ca acum atenția partici- 
panțiloi" să se îndrepte spre concursul 
Nr, 5. Acest concurs cuprinde șase rne-

eiuri din ultima etapă a turului campio
natului italian și șase meciuri din cam
pionatul francez.

înainte de a vorbi despre meciurile 
dip program socotim interesant să anun
țăm datele fixate pentru mecMiile res
tanță :

ono sport
ora 9.30

Loto-Pronosport

buletinelor de la con- 

va face pe baza 'pronostic.u- 
vor ieși din urnă, extrăgîri- 
un pronostic pentru fiecare 

fi concursul la care se vor 
Acest

Angers—Lyon 27 ianuarie 
î.lmoges—Strasbourg 27 Ianuarie 
Le Havre—Bordeaux 4 februarie 
Lazio—Genoa 3 februarie

Frogramul concursului Nr. 5 prezintă 
un mare interes prin aceea că o serie 
de echipe valoroase — Internazionale, 
Fiorentina, Bologna, Spăl, Racing Paris, 
Nice și Monaco — joacă în deplasare. 
In consecință, programul anunță sur
prize care, după cum se știe, contribuie 
la stabilirea unor premii frumoase. 
Amănunte asupra acestui concurs găsiți 
in Frogramul Loto-Fronosport Nr. 302. 
Amintim că Frogramul Loto-Pronosport 
a avut și Iii numărul trecut 11 rezul
tate exacte, in schema redusă publicată 
pentru concursul, Nr. 3, Deci, înainte

Dînamoviftii au dominat viteza

Proba de viteză a fost pur și sim
plu „asaltată" de juniori. Ei au fost 
atrași de frumusețea disputelor pe 
care le oferă aceste întreceri și, mai 
ales, de faptul că ele permit dezvol
tarea fanteziei. Antrenorii și iubitorii 
ciclismului de pistă n-au. putut decît 
să se bucure constatînd atracția pe 
care o exercită viteza asupra junio
rilor. Aceasta pentru-faptul că la pro
ba de viteză avem încă foarte puțini 
specialiști. Analiza primelor 10 per
formanțe scoate la iveală o constatare 
îmbucurătoare : toate sînt mai bune 
sau egale eu timpul, de, 14,0 secunde, 
rezultat care pînă nu de mult era 
greu accesibil chiar pentru unii se
niori. Evoluția juniorilor a . arătat tu
turor că ei sînt capabili în anul 1960 
să amelioreze cu prețioase zecimi de 
secundă și aceste performanțe pe care 
noi le cotăm ca foarte bune.

13.1 Eugen Sima (Dinamo)
13.2 Eugen Sima (Dinamo)
13.4 Eugen Sima (Dinamo)
13.5 Mircea 
13,5 Eugen 
13,1 Mircea
14,0 Dan Popovic) (Dinamo) 
14,0 C. Iordan (Dinamo) 
14,0 Eugen Sima (Dinamo) 
14,0 Mircea Ionescu (Dinamo)

lenescu (Dinamo) 
Sima (Dinamo)
loneseu (Dinamo)

in
concursul Pronosport Nr. 4 au fost sta
bilite următoarele rezultate provizorii : 

19 variante cu 12 rezultate 
403 variante cu 11 rezultate 
3488 variante cu 10 rezultate 
Omologarea este in curs de desfășu
rare.
Rubrică redactată de l.S. Loto-Prono- 

sfiorț,

După cum se vede performerii 
viteză aparțin clubului sportiv Dina
mo care, așa cum stibliniarp, a adus 
cea mai importantă contribuție la 
creșterea .ținerilor cicliști. _

la

(Șe. sp. U.C.F.S. 
(Șe. sp. U.C.F.S. 

(Dinamo)
(Dinamo)

Ardeleanu 
Stalin)

Ardelean»
Stalin) 

2:45,2 Mircea ”---------
2:45,7 Mircea 
2:47,0 Eugen 
2:49,4 Eugen 
2:50,2 Dan Penescu (Dinamo) 
2:50,2 N. Tudor (Dînamo) 
2:50,5 Dan Penescu (Dinamo) 
2:50,6 Eugen Sima (Dinamo)

Vechiul record în această probă era 
de 2:45,5 și aparținea din anul 1958- 
juriiorului D, Rotaru.

Rezultate promițătoare în proba de 
1000 m cu start de pe loc

’Atît.noul record R.P.R realizat de 
Eugen Sima, cît și celelalte rezultate 
obținute la proba de 1000 ni cu start, 
de pe loc sînt o bună bază de plecare 
pentru sezonul anului I960, cînd spe
răm că valoarea performanțelor să se 
îmbunătățească substanțial

1:19,3 
1:19,6 
1:19,9 
1:20,1 
1:23,1 
1:23,8 
1124,3 
1:24,4 
1:24,6 
1:24,8

Ion 
Or.
Ion 
Or.

lenesen 
loneseu

Sima (Dinamo) 
Sima (Dinamo)

Eugen Sima (Dtnamo) 
Eugen Sima (Dinamo) 
Mircea Ionescu (Dinamo) 
Mircea Ionescu (Dinamo) 
Dan PeneScu (Dinamo) 
Dan Popovici (Dinamo) 
N. Tudor (Dinamo) 
Dan Fopoviei (Dinamo) 
I. Neguleșcu (Dinamo) 
C. Iordan (Dinamo)

Vechiul record at probei 
1:20,1 și aparținea din anul 
niorului Adrian Tănase.
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Popas pe valea Argeșului
La. siârșitul asului 1959

< In anul 1959, juniorii și senioarele 
(an înregistrat rezultate dintre cele 
imai frumoase la proba de armă liberă 

'loalibru redus 3X30 focuri. Cu excepția 
rirform-anțelor reafiza-te de Maneta 

iber, Tereza Quintus și Iudith Alos- 
cu, performanțe care sînt mai slabe 
,ca în anul 1958, celelalte rezultate ex
primă un evident progres. Cu toate a- 
cestea. mai sînt încă multe de făcut 
pentru a ne apropia de valoroasele 
recorduri mondiale ale redutabilei 
.sportive sovietice Zaharcenko. .

Juniorii (și îndeosebi Marin Fere
cata, AV. Rusescu, Gh. Stoian și alții) 
ne-att adus multe satisfacții prin îm
bunătățirea performanțelor lor, ne-att 
întărit convingerea că sînt capabili ca 
în cel mai scurt timp să obțină rezul
tate si măi valoroase. In creștere au 
fost și rezultatele de la pistol liber 
si pistol calibru mare. Trebuie să ară
tăm însă că față de cerințele actuale 
și în comparație cu recordurile mon
diale actuale, stăm încă «Jab; progre
sul în ace te probe se face prea încet.

Iată cele mai bune 10 performante 
laie anului 1959 (cifrele din paranteză 
reprezintă rezultatele din anul 19581 : 

arma libera CALIBRU REDUS 
8x30 FOCURI SENIOARE, POZIȚIA 
CULCAT (record mondial 299 p — 
Donskaia — U.R.S.S.; record R.P.R.: 
297 p — Laura Coriecini) : 1. Laura 
Conecini 297 p ( —) ; 2. Aurelia Cos- 
ma 296 p (276) ; 3. Iudith Atoscu 
295 p (294) ; 4. Elena Seimeanu
295' p (293) ; 5. Ioana Soare 295 p 
;(■—) ; 6. Ana Goreti 295 p (295) ; 7. 
IMarieta Liber 294 p (295) ; 8. Eva 
Quintus 294 p (290) ; 9. Jaquelîne 
Zvonevski 293 p (288) ; 10. Rodica 
Dumitrescu 253 p (293). Poziția în 
genunchi (record mondial : 294 p. Za- 
iiarcenko — U.R.S.S. ; record R.P.R. : 
290 p. — Iudith MoscuJ: 1. Iudith Mos- 
cu 290 p (291); 2. Jaquelîne Zvonev
ski 23S p (284) ; 3. Ana Goreti 286 p 
(288) ; 4. Cleopatra Alexandru 285 p 
’(255) ; 5. Atarieta Liber 285 p (288) ; 
6. Eda Antos 283 p (—) ; 7. Suzana 
Doezi 283 p (268) ; 8. Tereza Quintus 
283 p (.288) ; 9. Paraschiva Almășan 
281 p (277) ; 10. Aurelia Cosma 281 p 
(275). Poziția în picioare; (record 
mondial 283 p. Zaharcenko — U.R.S.S., 
record R.P.R. 276 p. Paraschiva Al- 
tnășan): 1. Paraschiva Almășan 276 p 
(267) ; 2. Ana Goreti 2/2 p (267) ; 3. 
Tereza Quintus 271 p (270) ; 4. Ma- 
rieta Liber 269 p (276) ; 5. Ileana 
Arani 268 p (249) ; 6. Maria Otz 266 
p (261); 7. Ivone Goldenberg 263 p 
1(258) ; 8. Felicia Iovănescu 263 p 
'(265) ; 9. Cleopatra Alexandru 262 p 
'(249) ; 10. Elena Sebneanu 262 p 
1(250). Pe trei poziții (record mondial; 
866 p Zaliareenko — U.R.S.S., record 
R P.R.: 854 p. Alarieta Liber) : 1.
'Ana Goreti 850 p (.837) ; 2. Paras
chiva Almășan 843 p (830); 3. Ma-

rieta Liber 842 p (854) ; 4. Tereza 
Quintus 840 p (843) ; 5. Cleopatra 
Alexandru 834 p (792) ;
Moscu 
riieanu 
îievski
826 p 
826 p

JUNlbRL POZIȚIA CULCAT (record 
mondial: 298 p Iarosh — (U.R.S.S.), 
record R.P.R. r 296 p. M. Ferecata) : 
1. AI. Ferecați! 296 p (294) ; 2. Gh. 
Stoian 295 p (—) ; 3. N. Coman 294. p 
(289) ; 4. S. Dănescu 294 p (281);
5. M. Rusescu 294 p (294) ; 6. D. 
Alexandrescu 293 p (—) ; 7. N. Crețu
293 p (285) ; 8, Gh. Gîrceag 293 p 
(283) ; 9. L. Moldovan 293 p (.285) ; 
10. Geta Taran 293 p (—) .Poziția în 
genunchi (record mondial și R.P.R.:
294 p. AI. Ferecata) : 1. I' ~
rec a tu 294 p. . (290); 2. :
nescu 286 p (259) ; 3. Gh. 1 
284 p (275) ; 4. N. Balogh 
(271); 5. Al. Rusescu 282 p (282)’;
6. Gh. Stoian 281 p ( — ); 7. N. Co
man 280 p (271) ; 8. Alex. Corbescu 
280 p (—) ; 9. I. Olărescu 279 ( —) ;. 
10. G. Toth 278 (276). Poziția în
picioare (record mondial: Tll p KJing- 
ner — R.F.G., record R.P.R. : 271 p 
M. Ferecata) : 1. Al. Ferecata 271 p 
(275); 2. Al. Rusescu 267 p (261); 
3. Al. Lazăr 265 p (251) ; 4. Gh. Sto
ian 265 p (—) ; 5. N. Coman 262 p 
(239) ; 6. Tr. Cogut 261 p (224) ; 7. 
I. Olărescu 261 p ( —) ; 8. G. Paltenie

6. Iudith
833 p (840) ; 7. Elena Sei- 
831 p (826); 8. Jaquelîne Zvo- 
830 p (829) ; 9. Sanda Caseti
(811) ; 10. Rodica Dumitrescu

(812) .

M. Fe- 
S. Dă- 
Paltenie 

i 283 p

261 p (265) ; 9. N. Crețu 258 p (.248); 
10. G. Toții 257 p (248). Pe trei poziții 
(record mondial : 854 p. Zalenger — 
R.F.G. ; record R.P.R. : 855 p M Fe
recata) : 1. AL Ferecata 855 p (850) ; 
2. Gh. Stoian 841 p ( —) ; 3. AL Ru- 
sescu 837 p (833); 4. Gh. Paltenie 
832 p (820) ; 5 G. Toth 830 p (317) ; 
6. S. Dănescu 828 p (702) ; 7. N. Co- 
man 824- p (794) ; 8. I. Olărescu 
823 p (—) ; 9. Tr. Cogut 811 p (767);
10. Mariana Muller 811 p (80/).

PISTOL PRECIZIE (record mon
dial : 566 p Iașînski -— U.R.S.S. ; re
cord olimpic: 559 p. Ulman — Suedia; 
record R.P.R. : 561 p) : 1. Gh. Ma
ghiar 547 p (53a) ; 2. T. Jeglinski
545 p (552) ; 3- V. Manciu 515 p
(524) ; 4. 1. Nițu 545 p (547) ; 5. V. 
Âtanasiu 542 p (514) ; 6. Ene Drâgan 
511 p (520) ; 7. A. Klaus 540 p (554); 
8. F._ Harea 539 p (539) : 9. AL Du- 
mîtriu 535 p (—) ; 10. T. Mam’catide 
533 p (536).

PISTOL CALIBRU AURE (record 
mondial: 591 p. Kudrna — R. Ceho
slovacă ; record R.P.R. : 575 p. P. Mo
cuță, V. Âtanasiu, 
V. Âtanasiu 575 
ghiar 575 p 
575 p (575) ; 4.
5. AL Doeh'liță 
Duniitriu 570 p 
567 p (572); ,
(531) ; 9. St Petrescu 562 p (549) ;
10. I. Tripșa 560 p (—).

G. Maghiar): 1.
• p (—) ; 2- G. Ala- 

(571); 3. P. Mocuță 
I. Nițu 573 p ( —)' ; 
572 p (561); 6. AL 
(—) ; 7. T. Jeglinski 

8. Gh. Vieru 564 p

Cei mai buni 25 (copii) 
în probele stilului spate în anul 1050

35,6
38,0

MASCULIN
50 m (record : 32,9 — l.iviu Berea. 1959)
1. L. Berea — 14 ani (Dinamo)
2. M. Potoceanu - 14 ani (Olimpia 

Reșița)
3. A. Nicolau — 13 ani (Rapid Buc.;

32,9

4. C. Georgescu — 12 ani (Știința
39,4Buc.)

5. M. Bucurescu - 13 ani (CI. sp.
ȘC. Buc.) 39,7

6. D. Bergher — 13 ani (CI. sp.
ȘC. Buc.) 39,8

7. A. Cristofor — 14 ;ani (C.C.A.) 40,3
8. St. Vârf al vi — 13 ani (Șc. sp.

11.

13.

14.

șc.

7. Cristina Hohoiu — 12 ani (Olim
pia Reșița)

8. Dana Tomov — 12 ani (C.G.A.)
9. Gabriela Tărnăuceanu — 11 ani

ani (CI. sp.

- 10 ani

13 ani (CI.

10 ani (Cet.

i A apărut nr. 2 al 
revistei ilustrate:

i j

ȘPORT

r'

Din bog tul cuprins, menționăm 
fotoreportajele:

• |N VACANȚA. Un crîmpei din 
bogata activitate recreativă a ele
vilor.

e ZILE OBIȘNUITE. Un re
portaj la asociația sportivă Steagul 
roșu din Orașul Stalin

• De ce mereu secunzi ? O 
problemă a reprezentativei mascu
line de volei r țării noastre.

• HOCHEIȘTil LA START — 
DINAMO 1N SEMIFINALE. — 
BRAVO C.C.A.! In paginile de ac
tualitate ale revistei,

e In sălile de sport ale Univer
sității „C.I. Parlion", urmărind ac-

j i
!
♦

n

ii
p.

tiviiatea sportivă a studenților. i
• Ion Moina : Despre- sprinteri, | 
» In centrul atenției. Avancronică J

ilustrată a întrecerilor din cadrul » 
,1. O. de iarnă. ț

• Aspecte din activitatea fotoa- (
liștiior, a echipelor de baschet, a ♦ 
atleților si a luptătorilor . <

• SPORT MAGAZIN, cuprinzând |
materiale ilustrate interesante ! 
(Ciclobalul, Scuterul zăpezilor, In j 
căutarea originii rugbiului. Mănușă | 
cu reacție, Scandal la Aîaracana, ( 
Poșta redacției și cuvinte îneruei- ' 
șate). |

9. E. Walkal — 14 ani (CI. sp.
Buc.)

— C. Beutel — 14 ani (Ci. sp.
Buc.)

11. V. Einhorn - 13 ani (Șc. sp. 
elevi Buc.)
Zagăr Mikl — 12 ani (CI. sp.
Buc.)
C. Lungu — 11 ani (CI. sp.
Buc.)
VI. Moraru - 12 ani (CI. sp. 
Buc.)
Gh. - ' • -- ' —
Tg.

I.
Buc.)
P. Nagy -
Buc.)
R. Damian
Buc.)
C. Valica ■ 
Buc.)
C. Cismaru - 13 ani (Cet. Buc.) . 13 Spt

(Dinamo 

(Dinamo 

(Șc. sp.

șc.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

șc.

șc.

șc,
Vajda — 13 ani (Voința 

Mureș)
VI. Vinea — 14 ani (C.C.A.)
L Mironescu - Î4 ani (Cet.

13 ani (Ci.

■ 14 ani (CI.

13 ani (CI.

sp.

sp.

sp.

șc.

șc.

șc.

42,0

42,0

42.2

42.3

42,5

43,7

43,9
44,0

44.3

44.4

45.5

15.
16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

(CI. sp. șc. Buc.)
Elisabeta Laza — 12
șc. Cluj)
Anca Mărdărescu
(C.C.A.)
Maria G lu va co v ■=
sp. șei Buc.)
Monica Munteanu —
Bucur)
Mihaela Tărnăuceanu — 13 ani 
(CI. sp. șc. Buc.)
Gabriela Braun — 13 ani (C.C.A.) 
Irina Damian - 12 ani (CI. sp. 
șc. Buc.)
Sanda Petrescu — 12 ani (Olim
pia Or. Stalin)
Eva Zucker — 10 ani (Construc
torul Buc.)
Sabina Dobreanu — 12 ani
(C.C.A.)
Voichița Novak
sp. șc. Buc.)
Anca Dimca —
șc. Buc.) 
Mafia Iurciuc — 
Buc.)
Agneta Sterner 
structorul Buc.) 
Eva Maftali — 
șc. Tg. Mureș)
Crăița Lupu — 9 ani (C.C.A.)

- 11 ani (CI.

13 ani* (CI. sp.

12 ani (Dinamo 

— 10 ani (Con- 

10 ani (CI. sp.

50.2
50,9

51,0

51,0

51,5

51.5

52.1

52.6
53,0

54.3

54.4

55,0

55.5

56.5
57.4

58.2

58.6

59.4
59.5

21.
22. M. Markowsky 

șc. Buc.) 
Al. Feuerstein — 14 ani 
Buc.)
Al. Lepădatu — 14 ani 
Buc.)
S. Tarasoff — 14 ani 
elevi Buc.)

FEMININ
50 m (record : 38,(1 Maria

întreprinderea de Exploatare

23.

24.

25.

Both, 1955)
1. Anca Trohani - 14 

șc. Buc.)
ani (CI. sp.

41,52. Milena Dumitrescu — 13 ani
(CI. sp. șc. Buc.) 47,0— Cristina Sever - 13 ani (C.C.A.) 47,04. Priseila Banu - 14 ani (Cet.

5.
Bucur) 47,1
Hedi Walts - 12 ani (Olimpia
Reșița) 48,06. Li seta < lo<le<> nu — ia ani (CI.
sp. șc. Buc.) 48,7

a Bazelor Sportive comunică:
din parculPatinoarul artificial

„23 August" este deschis pentru pu
blic în tot cursul săptămînii (cu 
excepția zilei de luni) între orele 
9-11 și 17-19. Duminica patinoarul 
este deschis pentru public între ore
le 9-13 și 15-19. Se pot închiria 
patine de la administrația patinoa
rului. La patinoar funcționează și 
un atelier special pentru ascuțit 
patine.

Cei care doresc să învețe patina
jul au la dispoziție în mod gratuit 
instructori.

rar. Are 
în cînd

vorbește 
din cînd 
petecul de hîrtie 
lungi de cifre. 

II ascult atent. ^poi începem să dis
cutăm. De-ale sportului. In răstimpuri 
se aud din camera de alături comen
zile scurte ale antrenorului trîntași- 
lor. Alte ori izbucnește cîte un „mat" 
sonor și aplauzele „galeriei" erup ca 
o revărsare de ape. Normal. Sîntem 
doar in incinta căminului cultural din 
Copăceni, undi 
ci.iției sportiv:

— Ei, 
juns aci 
zîmbește 
pînă la 
metode, 
impresia 
ședințele consiliului raional UCFS Vidra, 
n.n.) nu are dreptate. Cum adică, dacă 
organizăm o reuniune numai pentru 
membrii U.C.F.S'. greșim? Socoteam 
că aceasta are să-i ambiționeze și pe 
ceilalți tineri din comună să devină 
membri U.C.F.S. Știți, pe atunci aso
ciația noastră număra doar 56 mem
bri... Este adevărat că după această 
reuniune nu prea s-au îmbulzit oa
menii cu adeziuni la consiliul aso
ciației...

— Și totuși acum aveți 220 mem
bri...

—■ Mai precis, avem 224 membri, 
dar această creștere este rezulta
tul altor acțiuni. Există o zicală bă- 
trînească după care „pofta vine mîn- 
cînd" și noi am verificat-o practic. 
Am inițiat multe concursuri la care 
au fost invitați și tineri ce nu erau 
membri ai asociației.

După două trei „starturi" ne pome
neam cu ei la sediul asociației: „Nene 
Nicolae, fă-mă bre și pe mine mem
bru al asociației..."

Aș vrea să subliniez o chestiune: 
în anul 1953 dacă știau vreo trei, pa
tru să joace șah. In anul 1959 numă
rul șahiștilor în Copăceni trecea de 
120. Apoi a mai fost o poveste. Oa
menii voiau să știe ce se face cu banii 
încasați drept cotizații. Și le-am sa
tisfăcut curiozitatea organizînd, într-o 
zi, o expoziție cu materiale și echipa
ment sportiv nou, cumpărat din coti
zații. Am avut succes cu această ex- 
pozi (ie.

Nu numai că au venit oameni noi 
în asociație, dar dintre membrii mai 
vechi unii au început să cotizeze cu 
sume mai mari... Și convorbirea noas
tră continuă. Aflu de la tov. Cristea 
că echipa de ciclism a asociației „Vic-

Tovarășul Cristea 
gesturi domoale și 
netezește- cu grijă 
vărgat de șiruri

se află și sediul aso- 
„ Victoria".

mai greșim și noi — și a- 
tovarășul Nicolae Cristea 
oarecum încurcat ■— dar 

urmă găsim cele mai bune 
In primul moment aveam 
că iov. Gh. Prundea (pre-

torța" — Copăceni este cotată printre 
cele mai bune din regiune, că au echi
pă de fotbal bună, că sînt aci volei
baliști și înotători talentați... Cu pu
țin timp în urmă, sub conducerea ve
chiului rugbist Ștefan Ionescu, mai 
mulți tineri dii asociație au pornit 
la înființarea unei echipe de rugbi, 
iar tov. Constantin Buga, președin
tele Comitetu’ui Executiv al Sfatu
lui popular, este animatorul unui alt 
grup care vrea să practice tirul...

— Și totuși nu sîntem prea mul
țumiți de rezultatele pe care le-am 
obținut. In comuna noastră sînt peste 
700 de tineri și tinere, cifră care ne 
demonstrează că putem avea o aso
ciație mai mare. Consiliul asociației 
noastre se întllnește în ședință cel 
puțin o dată pe lună. Ne sfătuim in a-. 
ceste ședințe Căutăm. Facem planuri. 
Unele le realizăm, altele nu. Din ce 
cauză ? Poate pentru că nu întotdea
una întreg consiliul este angrenat în 
realizarea obiectivelor pe care noi ie 
propunem...

— Ce fac sportivii în zilele acestea 
de iarnă? Se odihnesc?

-— De ce? Pentru noi întrecerile 
sportive sînt tocmai odihnă. Dar o 
odihnă plăcută, cu surprize. Dacă o să 
trecem în camera alăturată o să-i gă
sim în plin antrenament pe șahiști,, 
care peste cîteva zile se vor întrece- 
Intr-un concurs...

Tovarășul Nicolae Cristea îmi is
torisește fapte, întîmplări, din viața 
asociației sportive al cărei președinte 
este. Au obținut de multe ori succese 
de seamă. Primele locuri în întrecerile 
(faza raională) Spartachiadei de vară 
a tinerelului la înot și ciclism. Au, 
din cotizații, echipament nou pentru 
echipa de fotbal și în curînd vor avea 
și pentru viitoarea echipă de rugbi. 
In campionatul raional de volei echi- ?, 
pele asociației „Victoria" din Copă- •' 
ceni dețin locuri 
samentului... ȘF

Mă despart cu 
Tudorache, noul 
asociației, de Stefan Ionescu, 
Soare, Gheorghe Lepădatu, 
sportivi din Copăceni. Plec. Streașini- 
le caselor sînt tivite cu dantela fină 
a omătului. Cobor spre malurile Ar-! 
geșului. Pe valea Argeșului, peste co4 
vorul nesfirșit de nea, trec ca nălu
cile cicliștii. Un pluton masiv... Apoi 
unul singur face cursă de urmărire. 
Un ciclist ? Ba nu : o ci-clistă. Fugea 
și fulgi mari îi sărutau obrajii...

VALENTIN PÂUNESCU '

„Victoria"
: bune, în fruntea cla- 

cîte altele...
i părere de rău
I campion de

de Ion 
șah al 
Andrei 
tineri

Campionatele pe asociație 
se bucură de mare interes

(Urmare din pag. 1)

tehnicienii sportivi din întreprinderile 
„Tudor Vladimirescu" și „Rirov" la 
diferite asociații să sprijine acoto or
ganizarea campionatelor pe asociație, 
precum și alte acțiuni ale asociațiilor 
respective. De asemenea, ei vor avea 
sarcina să instruiască un tovarăș din 
asociație care să coordoneze — pe 
plan tehnic — în continuare activita
tea asociației sportive.

— Există asigurată în raionul „Ni
colae Bălcescu" baza materială pen
tru ca întrecerile pe asociație să se 
desfășoare în cît mai bune condi- 
țiuni ?

— In general, există I Multe dintre 
asociațiile sportive din raionul nostru 
s-au străduit să-și asigure o bază ma
terială puternică prin încasarea la timp 
a cotizațiilor, prin economii la mate
riale și echipament etc. Este drept,

Probleme ale sportului sătesc 
în regiunea Constanta

Scurt interviu cu tov. Teodor

Sportul și-a făcut zeci de mii de 
prieteni printre colectiviștii dobrogeni. 
Pornind pe făgașul socialismului, oa
menii muncii au îndrăgit sportul și în 
fiecare duminică pe areneie sportive 
sătești, mii de tineri și tiriere iau parte 
la pasionante întreceri. Acum, la în
ceput de an, ne am adresat tovarășu
lui Teodor 1.ambra — vicepreședinte 
al consiliului regional U.O.F.S. Con
stanța — cu cîteva întrebări privind pro
blemele sportului sătesc constănțean :

— In ultimii ani — a început tova
rășul Teodtft Lainbru — numărul 
membrilor U.C.F.S. în satele și comu
nele regiunii Constanța a crescut 
intr-un ritm impresionant, atingînd 
la ora actuală gifrg dg <64,088. Această

itl

Lam bru, vicepreședinte al consiliului regional U.C.F.S. Constanța 

cifră suferă modificări, în fiecare zi 
noi și noi colectiviști intrînd în aso
ciațiile sportive sătești respective.
Există în regiune raioane care pot fi 
evidențiate pentru activitatea pe care 
au depus-o, în sensul atragerii de noi 
membri U.C.F.S. De pildă: llîrșova, 
Fetești, Tulcea, Medgidia.

— Care sînt competițiile sportive 
angrenează pe tinerii iubitori de 
de la sate ?

Pînă acum sportivii din asocia- 
noastre sătești nu au avut pe 
regional o competiție de amploa-

pau 1st marile compet.ții de masă cU 
caracter republican ca spartachiade, 
crosuri etc. Anul acesta vom organiza 
pentru prima oară „CUPA DOBRO- 
GEI“, competiție care prevede în pro
gramul său concursuri pe tot anul. 
Întrecerile se vor desfășura la urmă
toarele probe : trîntă, volei, fotbal tir, 
atletism. Căutăm să introducem o for
mulă de organizare nouă. Adică, fa
zele pe raioane să se dispute în co
mune, iar fazele regionale să -e dispu
te la reședințele raionale. In afară 

i___ __o___  _ ___r_. r de faptul că prin aceasta se va eon-
re. Ei se întreceau pe diferite ramuri tribui . la popularizarea sporturilor 
de sport în cadrul campionatelor ra
ionale sau al campionatelor asocia-

care 
sport

țiiîe 
plan

respective, considerăm că, astfel, capa
citatea de organizare a consiliilor ra-

Jiilor sgortive.. BineinJeleSj gi pârtiei- tonale U.C.F.S, va crejtg.

unele dintre asociațiile sportive din ra
ionul nostru nu au deocamdată baze 
sportive. Dar, noi am luat din timp 
măsuri pentru ca cele care posedă 
baze sportive să sprijine celelalte aso
ciații în organizarea campionatelor pe 
asociație. Astfel, terenurile Visco(il, 
Betonul, IAR A, Ulei București, Cons
tructorul, vor găzdui întrecerile tineri
lor sportivi din cadrul asociațiilor care 
încă nu au baze sportive.

— Ne-ați adus la cunoștință proiec
tele consiliului raional U.C.F.S. privind 
sprijinirea campionatelor în asociațiile 
sportive din raionul ț.Nicolae Bălcescu'". 
Ne-ar interesa însă și felul cum se 
desfășoară aceste campionate. Există 
interes din partea sportivilor pentru a 
participa la asemenea întreceri ?

— Fără îndoială. Campionatele pe 
asociație se bucură de largă populari- . 
tate printre tinerii din raionul „Nico- 
lae Bălcescu". Și, ceea ce este îmbu
curător, ele nu se axează numai oe 
participarea numeroasă a tinerilor, ci 
șt pe calitate. Un exemplu. Echipa da 
fotbal a secției „autobuse" de la între
prinderea , judor Vladimirescu" este o 
veche participantă la campionatele aso
ciației sportive „Autobusul", fiind chiar, 
campioană pe asociație. Fotbaliștii sec-1 
(iei „autobuse", care și-au făcut... uce* 
nicia în campionatul pe asociație, par
ticipă acum la întrecerile din cadrul 
campionatului de calificare al raionu
lui „Nicolae Bălcescu", cu șanse de a. 
promova în campionatul raional. In 
această asociație, de o mare prețuire 
se bucură și campionatele de șah șl 
tenis de masă, care au loc în prezent. 
Trebuie să evidențiez, de asemenea, se
riozitatea cu care se desfășoară cam
pionatele asociațiilor sportive Steaua, 
roșie, Betonul, I.T.M., Justiția ș.a. care 
atrag în întreceri tot mai mulți tineri.

...Anul i960 — ne-a spus în încheiere 
tov. Cornel Atexandrescu —este anul 
în care atentia principală a- consiliului 
raional U.C.F.S. „Nicolae Bălcescu" va 
fi îndreptată spre organizarea campio
natelor în toate asociațiile sportiva 
clin raion,.



Unele aspecte privind pregătirea fizică 
generală a tinerilor înotători

Colțul antrenorului

Spre crestele înzăpezite ale munțiloi

căutîndu-se în permanență 
nimerite pentru 
fizice speciale,

înotul este sportul care poate fi 
practicat de mic copil. El este un 
sport al tinereții și prin prisma vîrs- 
tei la care pot fi realizate perfor
manțele de valoare.

Datorită organizării în timpul verii 
a centrelor de învățare a înotului 
(centre care reprezintă un izvor bogat 
de elemente -selecționabiie pentru sec
țiile de natație ale cluburilor și aso
ciațiilor sportive) s-a ajuns ca rîn- 
durile celor atrași într-o activitate 
continuă în sportul notației să se în
groașe simțitor. Din această masă de 
tineri — copii și juniori —■ s-au ridi
cat o serie de elemente care au între
cut cu mult cele mai bune rezultate, 
la vîrsta respectivă, ale actualilor noș
tri campioni și recordmani. In plus, o 
serie de copii au reușit rezultate care 
și-au găsit locul în primele 5 și 10 
performanțe în probele celor patru 
procedee tehnice.

In rîndurile ce urmează ne vom opri 
asupra unui singur aspect al pregă
tirii tinerilor înotători, cel mai defici
tar, și anume, asupra pregătirii fizice 
generale.

Dacă în cadrul pregătirii acestor ti
neri sportivi se acordă atenție și timp 
suficient, 
mijloacele cele mai 
rezolvarea pregătirii 
tehnice, tactice și moral-volitive, nu a- 
celași lucru îl putem spune și despre 
atenția acordată pregătirii fizice ge
nerale.

Pregătirii fizice generale trebuie să 
i se acorde o importanță mai mare în 
antrenamentele cu copiii și juniorii. 
Aici, greutatea ei specifică trebuie sâ 
fie mai mare, întrucît aceasta este 
vîrsta la care se produce, în general, 
formarea organismului. Succesul spe
cializării ulterioare, depinzînd de mă
sura în care sistemele și organele se 
vor dezvolta armonios.

Este cunoscut faptul că pregătirea 
fizică generală este un mijloc com
plex de dezvoltare a calităților fizice 
de bază ; orientarea ei, însă, numai pe 
acest făgaș ar însemna o greșeală, în
trucît pregătirea fizică generală tre
buie sâ rezolve și dezvoltarea conti
nuă a bagajului de deprinderi motrice.

Așadar, ea trebuie axată pe trei 
sarcini principale și anume pe corecta 
și armonioasa dezvoltare a organismu
lui, pe dezvoltarea calităților fizice și 
pe dezvoltarea deprinderilor motrice. 
Dacă pregătirea fizică generală nu 
poate fi înțeleasă izolat, ea legîndu-se 
strîns de ceilalți factori ai antrena
mentului, nici sarcinile ei principale 
nu pot fi privite și rezolvate separat 
în procesul de pregătire, ci păstrîndu-șe 
o legătură permanentă între ele, pon
derea uneia sau alteia putînd fi mai 
mare sau mai mică, în funcție de sar
cinile generale ale etapei de pregă
tire, de sarcinile lecției respec.ive, sau 
de vîrsta și stadiul de prep hire al 
sportivilor. în legătură cu specializa
rea timpurie, obiectul multor discuții 
atit la noi, cît și peste hotare, au în
ceput să se emită tot mai des păreri 
care susțin că sportivii care încep să 
se specializeze prea devreme (fără a 

Aporturi nbuțicp I

Antrenament la... Stadionul Republicii
Nu! Nu e mei o greșeală de pagi

nație...
Intre titlul acestui reportaj și ru

brica sub care a apărut este cea mai 
perfectă concordanță: canotorii se an
trenează, zi de zi, la Stadionul Repu
blicii! Și, ca să lămurim „misterul" și 
să-i liniștim pe pasionații fotbalului 
(care se gîndesc poate, „alarmați", 
că stadionul lor drag a fost transfor
mat în... pistă nautică) vom preciza 
ci antrenamentele de canotaj la care 
ne referim se fin nu pe stadion, ci... 
sub tribunele sale, la bacul de iarnă.

Să pătrundem și noi în „refugiul" 
de iarnă al celor ce vara străbat în 
lung și-n lat Shagovul și Herăștrăul 
și sări vedem la lucru.

...In prima încăpere, .un schif fix 
(de patru locuri) are într-o parte un 
bazin în care se vîslește, iar în cea
laltă, parte și în fața . sînt instalate 
oglinzi mari, care servesc la controla; 
rea mișcărilor. Instalați în bac în 
aceleași condiții ca într-o ambarca
țiune de concurs veritabilă, canotorii 
vîslesc continuu, parcurgînd kilome
tri imaginari. O precizare : palele ra
melor lor nu sînt pline ca cele obiș
nuite, ci au lungi tăieturi, care fac 
ca efortul vîșlitului să fie astfel ceva 
mai mic. Intr-o încăpere alăturată se 
află ancorat bacul caiaciștilor.

La această oră sînt programați 
Ia antrenament tinerii canotori de la 
Clubul sportiv școlar și Școala spor
tivă de elevi. Ei lucrează sub supra- carea lent, descompus, în

avea o pregătire fizică generală, ca 
bază solidă, temeinică, pe care se pot 
olădi performanțele), se plafonează 
mai repede, ajungîndu-se astfel la o 
scurtare a longevității lor sportive.

Astfel, potrivit datelor culese de cer
cetătorii sovietici Smirnov și Sklearcik, 
aproximativ 50 la sută din adolescenții 
care la vîrsta de 15—16 ani s-au do
vedit a fi cei mai buni înotători ai 
țării la categoriile lor de vîrsta, mai 
iîrziu, la 17—23 ani, nu au mai fost 
în stare să concureze de Ia egal la 
egal cu cei de o vîrsta cu ei sau cu 
cei mai mari, care au avut la bază o 
pregătire fizică generală bună..

Pregătirea fizică a sportivilor poate 
fi realizată în mod rațional numai în 
procesul antrenamentului efectuat în 
tot cursul anului, cînd se oferă o per
spectivă largă în folosirea diferitelor 
mijloace a căror acțiune se va mani
festa mai tîrziu. Corelația mijloacelor 
pregătirii fizice generale și speciale în 
antrenamentele efectuate în tot cursul 
anului, precum și volumul și intensi
tatea lor nu sînt întotdeauna aceleași, 
ele putînd să depindă atit de specificul 
perioadei respective de antrenament, 
cit și de clasificarea sportivă a îno
tătorilor. Exemplificînd cu cîteva secții 
socotite a fi cele mai bune din țară 
în munca de pregătire a copiilor, le 
vom împărți în două categorii : a) sec
ții ai căror antrenori se ocupă în
deaproape de pregătirea fizică generală 
a tinerelor elemente și b) secții în care 
pregătirea fizică generală este negli
jată. In prima categorie ar putea intra 
secțiile de la C.C.A. și Olimpia Reșița, 
iar în cea de-a doua, secțiile Clubu
lui sporliv școlar, Școlii sportive de 
elevi București și Cetatea Bucur.

Trebuie să arătăm că această pro
blemă ' a pregătirii ' fizice generale a 
fost viu discutată și în cadrul con
sfătuirii pe țară a antrenorilor de na
tație. Atunci, antrenorul I. Schuster 
din Reșița a spus, printre altele : 
„Pregătirea fizică generală trebuie să 
înceapă la capii odită cu venirea aces
tora la bazin". Concepția sa justă își 
găsește aplicare în practică, știut fiind 
că acest antrenor se preocupă asiduu 
ca să asigure sub forme cît mai va
riate și accesibile copiilor, de diferite 
categorii de vîrsta, o bună pregătire 
fizică generală. Pe de altă parte, an
trenorii Agarici, Dimeca, Dumitru și 
Muller de la Clubul sportiv școlar și 
Școala sportivă de elevi, deși au lăsat 
să se înțeleagă că sînt conștienți de 
importanța acestui factor al antrena
mentului, ei abia în ultima vreme au 
început să aibă preocupări practice 
pentru găsirea unor forme de reali
zare a pregătirii fizice generale 
piilor din grupele pe care le antre
nează.

Aflîndu-ne într-o perioadă în care 
pregătirii fizice generale trebuie să i 
se acorde o importanță deosebită, este 
necesar ca antrenorii noștri de natație 
să găsească formele cele mai potri
vite pentru a asigura sportivilor o 
bună pregătire și sub acest aspect.

OCT. MLADIN 
antrenor federal

a co-

vegherea maestrului sportului Gtieor- 
glie Riffelt, care le corectează mișcă
rile, căutînd să le imprime stilul cel 
mai modern, cel mai eficace. Virgil 
Sava de la Școala medie nr. 1 „Nico
lae Bălcescu" greșește poziția cotului 
la atac. El repetă mișcarea, o dată, de 
două ori, dar greșeala persistă. An
trenorul se așază el în „căruciorul" 
bacului și. executa, descompusă, miș
carea corectă. Alexandru Georgescu, 
Eugen Klein, Boris Ferdeber și toți 
ceilalți tineri vîslași îl urmăresc cu a- 
tenție. Sînt numai ochi ! Ei știu bine 
că la baza succeselor viitoare stă în
sușirea corectă a tehnicii de bază, că 
antrenamentele de iarnă de la bac le 
ușurează munca la primăvară...

Celălalt antrenor al sportivilor șco
lari, Victor Mociani, ne vorbește des
pre ultimele succese ale celor peste 
80 de elevi canotori de la C.S.S. și 
S.S.E., de;pre campionatele de juniori 
la care s-au remarcat și despre faptul 
că multe dintre canotoare au promo
vat în lotul reprezentativ :

„In cadrul antrenamentelor de iarnă 
la bac, ne spune V. Mociani, lucrăm 
cu avansații pentru determinarea gre
șelilor de tehnică și corectarea lor. 
Punem accent deoseb t pe lucrul bra
țelor, pe dezvoltarea forței. Activitatea 
la bac este foarte importantă și pentru 
începătorii care n-au mai ieșit nici
odată pe apă. La bac, ei învață miș- 

condițiile

Sîmbătă după-amiază în bolul agen
ției O.N.T. „Carpați” din Pioești era 
multă voioșie. Zeci de salariați din oraș 
șî împrejurimi, echipați în costume de 
schi, așteptau cu vădită nerăbdare so
sirea elegantelor autocare pentru a 
porni spre crestele înzăpezite ale mun
ților.

In aceste condițiuni, o convorbire cu 
tov. Iordan Dumitrescu, responsabilul 
agenției, se poate desfășura numai... 
fulger. „După cile vedeți, ne spune el, 
aproape 50 de excursioniști sînt "ala 
de plecare spre cabanele Muntele Roșu 
și Ciucaș. Frumusețea acestor locuri a- 
trage din ce în ce mai multi vizitatori. 
Duminică dimineața, 64 excursioniști de 
la rafinăria Teleajen. Tehnometal, Pe
trochim, Uzinele „1 Mai” etc. vor pleca 
spre Predeal pentru schi”.

Telefonul ne-a întrerupt pentru cîteva 
minute.

■—- Era responsabilul sucursalei în
ființată de c irînd la Tîrgoviște, ne 
spune tov. Dumitrescu. Dorea să afle 
programul pe săplămina viitoare. Or
ganizăm excursii la București pentru 
vizionarea spectacolelor de operă și o- 
peretă. De asemenea, 38 pionieri frun
tași la învățătură vor vizita Muzeul 
satului, Muzeul „Grigore Antipa” și Pa
latului Pionierilor.

Continuînd discuția, am putut afla 
cite ceva despre cei 400 excursioniști care

Cupa 
a fost

Unirii 
cucerită

de Rapid București
de lupte de la Ciulești a găz-Sala

duit zilele trecute o reuniune de lupte 
clasice — prima în acest an în Capi
tală — dotată cu „Cupa Unirii". Au 
luat parte la întreceri cinci echipe 
bucureștene. Iată primii clasați pe ca
tegorii : 52 kg. Ion Păun (Dinamo 
sec. juniori), 57 kg. M. Cristea (Me
talul M.I.G.), 62 kg. Emil Apăteanu 
(Dinamo — juniori), 67 kg. Ion Radu 
(Rapid), 73 kg. C. Berceanu (Di
namo — juniori), 79 kg. Ion Caciuc 
(Constructorul), 87 kg. Ion Stroe 
(Rapid). Au plăcut in mod deosebit 
întîlnirile dintre D. Dumitru (Con
structorul) — I. Păun (Rapid) cat. 
52 kg, I. Radu (Rapid) — I. Bunița 
(Dinamo — juniori), cat. 67 kg. și E. 
Apăteanu (Dinamo juniori) -— I. Că- 
prariu (Constructorul) cat. 62 kg. Ar
bitrajul, satisfăcător.

Trofeul pus în joc a fost cucerit de 
echipa organizatoare Rapid, cu 37 de 
puncte urmată de Dinamo — juniori 
cu 34 de puncte, Constructorul 10 
puncte, Semănătoarea 7 puncte și Me
talul M.I.G. 6 puncte.

. .‘.v

unui echilibru mult mai bun decît... 
pe apă. Noi facem antrenamente la 
bac de la începutul lunii decembrie și 
le vom continua pînă la jumătatea 
lunii aprilie, cînd vom putea ieși din 
nou pe lac".

Bacul de la Stadionul Republicii 
este permanent în activitate. Pe aici 
se perindă sute și sute de canotori 
bucureșteni, de la începători și pînă la 
maeștri ai sportului. De-abia s-a ter
minat ședința de antrenament a cano
torilor școlari și, conform unei plani
ficări riguros stabilită de federația de 
specialitate, sportivii altor cluburi au

Un grup de turiști ploeșteni la cabana Postăvarul.

în primele două săptămîni 
au prin agenția O.N.T. „Car- 
Pioești la cabanele de pe■ •n

au plecat 
aie noului 
păți” din 
Valea Prahovei și din Masivul Ciueaș. 
Mai sînt programate excursii la Dof- 
tana, Castelul Rîșnov, Castelul Bran, 
la Cimpina pentru vizitarea casei me
moriale „Nicolae Grigorescu” și la Si-, 
biu pentru vizitarea Muzeului Bru- 
ckenthal. De asemenea, la hotelul de 
Ia cota 1.400 se va organiza o serată 
turistică.

Cei peste 30 colaboratori voluntari ai 
agenției (dintre care s-au evidențiat 
normatorul Constantin Iliescu de la 
Uzinele „1 Mai”, tehnicianul Mircea 
Răduleseu de la Petrochim și laboran
tul Alexandru Dumitrescu de la Ra
finăria 7 Brazi) șî ai filialelor din 
Tîrgoviște și Cimpina (care desfășoară 
o intensă activitate), au comunicat încă AUREL CRIȘAN — corespondent’?

Despre participantele 
la „Cupa Grigore Preoteasa“

Pregătirile echipei Petrolul-Pioești
După cum am mai anunțat într-unul 

din numerele trecute, reluarea activi
tății oficiale va coincide și în acest 
an ou întîlnirile din cadrul „Cupei 
Grigore Preoteasa". In afară de for
mațiile bucureștene de categoria A, 
la viitoarea ediție a „Cupei Grigore 
Preoteasa" a fost invitată și tînăra, 
dar merituoasa formație Petrolul din 
Pioești, promovată în acest an în ca
tegoria A.

Pentru a putea da cititorilor noștri 
cîteva amănunte asupra pregătirilor 
pe care le fac rugbiștii ploeșteni, _ am 
solicitat noului antrenor al echipei, 

luat în primire vîslele și padelele. In 
bacul de schif, își ocupă locurile un 
„patru" de fete al clubului Victoria, 
iar la cel de caiac lucrează elevii an 
trenorului Pascu Dordea de la Progre
sul...

Ieșim din încăperile calde ale bacu
lui. Gerul pișcă, reamintindu-ne că 
întoarcerea în „lumea" canotajului a 
fost trecătoare. Sîntem încă în ianua
rie, în plină iarnă...

Și totuși, canotorii se antrenează 
și cum ar fi în iulie, pe Snagov.

Fotografia alăturată e grăitoare 
acest sens... 

ca

în

Foto I. Mărăcineami

de pe acum numeroase liste de partis 
cipanți, ceea ce dovedește succesul de; 
care se bucură programul excursiilor, 
ce se vor organiza în primul trimestru’ 
al anului.

Am întrerupt convorbirea cu tov. 
Iordan Dumitrescu în momentul în caro 
s-a auzit claxonul autobusului. Exv 
cursioniștiî, dintre care am reținut mi« 
mele modelierului Gheorghe Spireanl» 
de la turnătoria de oțel, maistrului e- 
lectrician Gheorghe Băican, dispecera^, 
lui Marcel Grigorescu, desenatoruhMH 
Ioniță Todor, lăcătușilor Vasile 
gore și Constantin Marinescu, tehnicia*^ 
nului dentist Maria Pascu, toți de Ia-, 
Uzinele „1 Mai” Pioești, se grăbeau.-. 
Și aveau dreptate : îi așteptau mint», 
nate priveliști ale patriei.

a clubului Pel 
Acum, profitînd de timpul oa> 

favorabil, ploeștenii își vot! 
locul pregătirilor afară, pe sta-j 
cu același nume. Frecvența șe-t 

urmează să1 
săptăraînal 

3 la 4

Niculae Popa, unele date privind ac3 
tivitatea echipei petroliste.

Am aflat că Petrolul Pioești și-ai 
început antrenamentele la 20 ianuai 
rîe în sala de sport 
trolul. 
rec uni 
muta 
d ionul 
dințe'or de antrenament 
crească treptat, astfel ca 
viitoare să se ajungă de la 
antrenamente.

„Mai întîi doresc sâ cunosc temew 
nic echipa — ne-a spus Nicu Poria — 
să aflu posibilitățile fiecărui jucător1 
în parte, pentru ca apoi să trec la' 
precizarea stilului de joc al format 
ției noastre. ..Cupa Grigore Preoțea-; 
sa“ va constitui un bun prilej de a 
verifica aceste posibilități, astfel cai 
o dată cu începerea campionatului 
„15“-le nostru să poată da un randa
ment corespunzător nivelului unei 
competiții cu caracter republican. In 
această primă perioadă — pînă la 1 
februarie — vom pune un deosebit 
accent pe pregătirea fizică generală, 
pentru ca apoi, pe lingă aceasta, să1 
introducem elementele de pregătire; 
tehnică și tactică, lucru pe care îl 
vom continua în tot timpul lumi fe
bruarie. folosind totodată și incurile 
amicale din susamintita competiție".

Deocamdată, ploeștenii contează pe 
următorul lot alcătuit din 19 rugi 
biști: Ștefan Mohonea (23 ani); —• 
fundaș; Ion Chiriac (23) și V-sile 
Grădișteanu (25), Dumitru Nicolae 

- aripi ; Tomas Casabalian 
Stelian Vrînceanu (23)' —t 
Nicolae Stoica (18), Valeria, 

- mijlocași; Titus Trit 
Octavian Tomșeneanti •

(27)
(23), 
centri;
Sabăit (22)

(29),teanu
(25), Bogdan Dumitrescu (32), Radu- 
Nicolescn (25), Nicolae Ristu'escu
(30) , Gheorghe Mirea (21), Vasila 
Beloaie (27), Alexandru Dobre (27)* 
Nicolae Cristea (23), Victor Bacii/’
(31) și Valentin Osman (23) —a 
înaintași.

★
• După cum am fost anunțați. în 

ziua de 7 februarie, la sediul Feded 
rației Romîne de Rugbi se va deschidd 
un curs de reîmprospătare a cunoșT 
tințelor pentru arbitri de categoriile! 
I, a Il-a și a IlI-a. Lectori vor fi cei 
mai buni arbitri din tară.



Evenimentele sportive ale săptăminii DIN TARILE PRIETENE

ca într-o 
eforturile 
fost de- 
acomodat 
concurase

O Duminică seara, cînd ultima 
pereche de alergători încheiase 
cursa de 10.000 metri, Knut Joha- 
nessen a făcut cu destulă dificultate 
turul de pistă al campionului. 
Gheața, care găzduise întrecerea ce
lor mai buni patinatori europeni, 
se înmuiase complst iar oțelul pa
tinei se înfunda în ea 
pastă. In aceste condiții 
cerute participanților au 
sigur înzecite. Knut, bine 
cu pistele moi — pe care 
în ultima vreme — a reușit astfel 
să-1 întreacă cu mai puțin de 2 
puncte pe principalul său adversar, 
Boris Stenin. Campionul U.R.S.S. 
sosit la Oslo de pe „oglinda" de la 
Alma-Ata n-a mai avut timp să se 
obișnuiască în numai cîteva antre
namente eu noile condiții. Joha- 
nessen, antrenat în ultimul an de 
faimosul Hialmar Anderssen, nu 
numai că și-a revenit la cea mai 
bună formă, dar și-a îmbunătățit 
considerabil performanțele pe dis
tanțe scurte. 1500 m a încetat să 
mai fie pentru el un „călcîi al lui 
Achile“ devenind, dimpotrivă, punc
tul forte. Și cu toate că „bătălia" 
s-a decis Ia 10.000 m, punctele acu
mulate la 1500 au fost decisive. La 
capitolul surprizelor nu putem 
omite eșecul fostului campion mon
dial, finlandezul Jarvinen3 

sificat 
Oslo a 
contact
J.O. de 
bruarie 
aceasta 
forțele 
lumii. Și apoi

@ Rămînînd 
jului viteză trebuie 
încă ‘ __ __________ __
istoria acestui sport. Intr-un singur 
concurs (campionatul U.R.S.S.) opt 
alergătoare 
mondial 

(203,299 p.) 
se arătase
cu succes

lumii și a 

finlandezul Jarvinen, neclaw 
între primii zece. Dar la 

fost doar prima luare de 
între patinatori înaintea 

iarnă. La începutul lunii fe- 
ei se reîntâlnesc, de data 

la Davos, pentru a~și măsura 
în cadrul campionatelor 

— Ia Sqauw Valley... 
în domeniul patina- 

să subliniem 
un eveniment remarcabil din

au întrecut recordul 
ai Galinei Romanova 
care mai multă vreme 
inaccesibil și rezistase 
atacurilor. Campioana 
U.R.S.S. Tamara Rîlova

a totalizat la Alma-Ata un punctaj 
(196,416 m) care ar onora pe învin
gătorul unui concurs... masculin. 
(Să notăm că la campionatele eu
ropene de la Oslo Johanessen a 
învins cu 200,318 p.). In afară de 
Rîlova, Guseva, Skoblikova, Ste
nina (sub 200 p.}, Doncenko, Frolova, 
Zaițeva și Poblinkova au reușit un 
rezultat mai bun decît vechiul re
cord. In aceste condiții se pare 
că în probele feminine de patinaj 
viteză de la J.O. învingătoarele sînt 
cunoscute de pe acum.

• La sfirșitul săptăminii trecute 
Comitetul Olimpic Francez a alcătuit 
echipa care va concura pe pîrtiile 
de la Squaw Valley. Printre schiorii 
alpini se află Adrien Duvillacd, Guy 
Perillat, Francois Bonlieu, Charles 
Bozon, Jean Vuarnet, schioara Thfc- 
rese Leduc. Francezii își pun mai 
cu seamă speranțe în tânărul Du- 
villard care cîștigînd o serie de 
concursuri (înaintea marilor favo- 
riți austrieci) ar putea readuce 
Franței supremația în schiul alpin, 
în care cu ani în urmă străluciseră 
Emil Alfais, James Coutet și Henry 
Oreiller.
• O dată cu marile competiții ale

iernii (campionatele mondiale de 
bob, concursuri de schi, turnee 
de hochei) își desfășoară activitatea 
(de pregătire deocamdată) amatorii 
sporturilor pentru care marele eve
niment al anului este la Roma și 
nu la Squaw Valley. La Leningrad, 
o reintrare mult așteptată. Record
manul mondial al probei de săritură 
în înălțime Iurii Stepanov s-a ali
niat la startul primului său con
curs, după o absență de mai bine 
de un an (accidentat). ...Și cu toate 
că primul său rezultat a fost
numai... 2,00 m, ușurința cu care 
a fost trecută ștacheta (mult dea
supra) precum și faptul că Ste
panov a renunțat să sară mai de
parte (mușchiul mai trebuie mena
jat), arată că lunile viitoare îl vor 
readuce pe Stepanov printre cei care 
luptă pentru întîietate deasupra șta
chetei...

V. GH.

Un mare număr de școli sportive 
serale în R. P. Chineză

Sportul se bucură de o mare popu
laritate în China populară. In fiecare 
întreprindere, în fiecare instituție sau 

X -

Grebla și mingea de baschet sînt mânuite cu aceeași pricepere de acești tineri 
chinezi, care încep o

școală se află inventar sportiv, a- 
proape pe fiecare loc viran este ăme- 
nâjat într-o perioadă scurtă un teren 
de baschet sau volei. Marea pasiune 
a tineretului chinez pentru sport, do
rința de a-și ridica mereu măiestria 
sportivă, au dus la crearea în R.P. 
Chineză a unui mare număr de școli 
sportive de tineret. Cu toate acestea, 
școlile nu mai satisfăceau toate ce
rințele tineretului. Din această cauză, 
în ultimii ani, în întreaga țară au 

luat ființă școli sportive serale de ti
neret, Asemenea școli există în prezent 
aproape în fiecare oraș mare și uneori 
chiar în cadrul întreprinderilor. La 
Pekin, prima școală sportivă serală de 
tineret, a luat ființă în anul 1955. Ea 

noua zi de munca.
cuprinde astăzi peste 1000 de elevi 
Iar rezultatele obținute sînt îmbucu
rătoare : școala a, pregătit peste 570 
de sportivi clasificați, dintre care 70 
au fost promovați în diferite echipe 
reprezentative ale țării, iar 4 sportivi 
au îndeplinit norma de maestru al 

sportului. După date incomplete, șco> 
Iile sportive serale de tineret dih’ R. 
P. Chineză au pregătit pînă acum 
130 maeștri ai sportului, 500 sportivi 
de categoria I, 36.000 de categoria 
a Il-a și un număr impresionant — 
600.000 sportivi de categoria a IlI-a.

Sportivii cehoslovaci se pregătesc 
pentru cea de a doua Spartachiadă 

națională

Evenimentul intern cel mai impor
tant al mișcării sportive din R. Ceho
slovacă este în acest an organizarea 
celei de a doua ediții a marii compe
tiții, sportive de mase, Spartachiada 
națională. încă de pe acum sportivii 
din țara prietenă au început pregăti
rile. In acest an la întrecerile Spar-. 
tachiadei vor participa peste 700.000 
de sportivi, cu 200.000 mai mult ca 
în anul 1955, cînd a avut loc prima 
ediție a marii competiții de mase. Pri
mele faze ale Spartachiadei vor avea 
loc în cadrul raioanelor și regiunilor. 
La întrecerile finale, care vor fi or
ganizate în vară la Praga, vor par
ticipa cei mai buni sportivi ai țării la 
numeroase discipline cuprinse în pro^ 
gramul întrecerilor. La finalele Spar
tachiadei vor fi invitați și numeroși 
sportivi de frunte din U.R.S.S., R.P, 
Chineză, R.P. Romînă, R.P. Polonă, 
R.P. Bulgaria, Austria, Franța, precum 
și din alte țări.

Campionatele europene de patinaj viteza
Sîmbătă și duminică s au desfășurat 

Ia Oslo campionatele europene de pa
tinaj viteză. Temperatura ridicată (plus 
5 grade) a împiedicat desfășurarea în 
cele mai bune condițiuni a întreceri
lor. Din cauza gheții slabe și rezultatele 
tehnice ale participanților au fost scă
zute. După cum s-a mai anunțat, în 
cursa de 500 m a cîștigat sovieticul 
Zaițev urmat de Stenin (U.R.S.S.) și 
Salonen (Finlanda). Alergarea pe 5000 
m a revenit lui Johanessen (Norvegia) 
în 8:42,0. Pe locul II s-a clasat fin
landezul Tapiovara iar pe locul III 
suedezul Nilson.

A doua zi, cîștigînd 1500 m. în 
2:21,7 Johanessen și-a consolidat po
ziția de lider. Dar în imediata sa a- 
propiere se afla campionul U.R.S.S., 

■ Boris Stenin, clasat al doilea la 1500 
«u 2:22,4. Medalia de bronz în această

BfTurnEul internațional de
SOFIA (prin telefon de la cores- 

dpondentul nostru). După dubla întîl- 
i ni re dintre selecționatele masculine și 
j?feminine de tenis de masă ale R. P. 
f Bulgaria și Franței, sîmbătă și dumi- 
1 jiică în Sala sporturilor din Sofia a 
: avut loc tradiționalul turneu interna- 
I lional de tenis de masă, în cadrul că

ruia au evoluat cei mai buni jucători 
din Uniunea Sovietică, Ungaria, Franța, 
JBelgia, precum și sportivi ai țării gaz- 
<lă. Revelația turneului a fost jucătorul 
..maghiar Peter Rozsas, care l-a învins 
dm finală pe compatriotul său Pignitki 
iCu scorul de 3—2 (20—22, 22—20, 
£26—24, 19—21, 21—14). Jucătoarea 
franceză Alber a dominat întrecerea

fotbaliștii bulgari au susținut 
primele meciuri de verificare

După o perioadă de odihnă activă, 
^fotbaliștii bulgari reținuți în lotul o- 
filimpic au susținut în cursul săptă- 
țmînii trecute, la Plovdiv, primele me- 
,citiri de verificare, în cadrul cărora 
>.au fost încercați aproape toți jucă
torii din lot. In primul meci, disputat 
,<niercuri, reprezentativa A a întîlnit 
^echipa Lokomotiv din localitate, de 
jcare a dispus cu 3—1. Duminică, se- 
Ifecț ionații au dispus de „Botev", care 
(activează în categoria A, cu scorul 
de 2—1.

Pînă la începerea returului campio
natului (6 martie), fotbaliștii din lo
tul olimpic vor mai susține și alte 
întîlniri de verificare. 

probă a revenit norvegianului Roald 
Aas (2:22,8).

Titlul de campion absolut urma sâ 
fie decis în cursa de 10.008 m. Pro- 
fitînd de disputa J ohanessen-Stenin, 
care s-au supravegheat reciproc, suede
zul Nilson a reușit să-și adjudece proba 
în 17:48,1. El a fost urmat de Seiers- 
ten 18:00,7 și Johanessen 18:05,7.

In felul acesta, prin adiționarea re
zultatelor celor patru probe, Johanessen 
a ocupat primul loc cu 200,318 p. 
Pe locul II s-a clasat Stenin — 202,047, 
pe locul III Aas 208,505 p.

In clasament urmează: 4. Nilson 
202,508, 5. Salonen 202,633, 6. Gon- 
cearenko 203,262, 7, Gurov 203,400, 
8. Tapiovara 204,162, 9. Dalberg
205,117, 10. Kosieikin 205,135. Fostul

tenis de masa de la Sofia
feminină, întrecînd în întîlnirea finală 
pe Ramanauskaite (U.R.SJS.) cu 3—0 
(19, 19, 12).

Celelalte finale au luat sfîrșit cu 
următoarele rezultate : dublu femei: 
Ivanova, Boiadjieva (Bulgaria) — 
Alber, Rougagnou (Franța): 3—1 ; 
dublu bărbați: Saunoris, Akopian 
(U.R.S.S.) — Pignitki, Rozsas (Unga
ria): 3—2; dublu mixt: Ivanova, Ka- 
raneșev (Bulgaria) — Zaharian. Ako
pian (U.R.SJS.): 3—1.

TOMA HRISTOV

Cu șt fără comentarii
Baschetmaraton

Cit timp poate să dureze un meci 
de baschet ? O oră ? Două ore ? De
sigur, n-ați prevăzut răspunsul corect 
la întrebarea noastră: 45 de ore!...

Un asemenea meci de baschet-mara- 
ton a avut loc (ați ghicit, firește...) 
dincolo de ocean, la sfârșitul lunii de
cembrie, fiind disputat pe terenul uni
versității din California. Ambițioșii 
baschetbaliști ai acestei universități s-au 
gîndit să stabilească un nou „record" 
mondial în materie. Au intrat pe teren 
într-o vineri și au ieșit — mai exact 
spus: au fost scoși cu targa — abia^.. 
duminică. Poate vă interesează și re
zultatul consemnat pe tabela de scor? 
Notați: 3496—3478 în favoarea echipei 
căminului „Dutch Hali".

Comentînd această prestigioasă „per- 

campion mondial finlandezul Jarvinen 
a concurat sub posibilități neputîndu-se 
clasifica printre cei 16 concurenți care 
și-au disputat titlul de campion absolut,

începe Turul ciclist al Egiptului
Astăzi, în străvechiul oraș egiptean 

Luxor, 39 cicliști reprezentînd 7 na
țiuni vor lua startul în tradiționala 
competiție „Turul Egiptului", care se 
află la cea de a Vll-a ediție a sa.

In acest an, cursa va măsura 1640 
km, împărțiți în 12 etape. La întrecere 
iau parte echipe formate din cîte 5 a- 
lergători, din următoarele țări: R. P. 
Bulgaria, R. Cehoslovacă, R. D. Ger
mană, Grecia. Iran, Libia și Republica 
Arabă Unită. Din echipa R. D. Ger
mane fac parte, printre alții, c.mos- 
cuții alergători Braune, Bruening, 
Ampler și Muller, R. P. Bulgaria va fi 
reprezentată de următorii rutieri: Nei- 
cev, D. Koțev, Traikov, Tihov și Ven
kov.

Campionatele mondiale de bob
Duminică pe pîrtia de la Cortina 

d’Ampezzo s-a încheiat proba rezer
vată boburilor de două persoane din 
cadrul campionatelor mondia’e. Titlul 
a fost cucerit de echipajul secund al 
Italiei: Monti-Alvera care a totalizat

formanță” un ziar scria a doua zi: 
„Poate unii vor socoti acest meci ca 
o cotitură în sport, dar ea este de fapt 
una în... capul acelora care au scor
nit-o!”.

Dar să nu fim prea „aspri" cu stu
denții californieni... Ei nu fac decît să 
imite alți „recordmani" de acest fel, 
care abundă în S.U.A.

Din ciclist, toreador !

Federico Bahamontes, ciclistul spa
niol care a cîștigat ultimul Tur al Fran
ței, este foarte grijuliu în a întreține 
publicitatea în jurul persoanei sale. E- 
vident, numai în acest fel el va putea 
supraviețui în teribila luptă care se 
dă între vedetele ciclismului profesio
nist pentru obținerea de angajamente 
bune.

Duminică seara au fost definitivate 
la Berlin listele sportivilor din R. D. 
Germană care vor face parte din lotul 
echipei unite a Germaniei la Jocurile 
Olimpice de iarnă de la Squaw Valley. 
In total au fost selecționați 34 spor 
tivi din R. D. Germană, printre care

Prima etapă se aleargă pe distanța 
Luxor — Sohag (220 km). Competiția 
va lua sfîrșit la 7 februarie. (Ager- 
pres).

Un meci de atletism 
Balcani — S. U. A.

NEW YORK (Agerpres), Asociația 
atletică de amatori din S.U.A. a hotărît 
ca echipa olimpică americană de atle
tism să întreprindă un turneu în Eu
ropa după Jocurile Olimpice de la 
Roma. In zilele de 9 și 10 septembrie 
echipa S.U.A. ar urmă sa îhtîlnească 
la Atena o selecționată a țărilor bal
canice. După aceasta atleții americani 
vor întîlni la 14-septembrie Ia Lon
dra reprezentativa Marii Britanii.

în cele patru coborîrr timpul de 
5:18e64. In clasament au urmat R. F. 
Germană, Italia I și S.U.A» Campio
natele continuă cu disputarea probei 
boburilor pentru patru persoane. (A- 
gerpres).

In acest scop, Bahamontes a recurs 
la o metodă originală. El a anunțat că 
va apare în calitate de... toreador, lată 
însă că, la „premieră", coarnele tau
rului s-au arătat mai greu de înfrun
tat decît piscurile de pe traseul curselor 
de fond. Și bietul Federico împo- 
poțonat în ridicolul costum de toreador 
s-a văzut — la numai cîteva minute 
după ce intrase în arenă — trîntit la pă- 
mînt și tăvălit de fiara dezlănțuită. A 
fost un adevărat noroc că bietul ciclist 
a putut fi salvat de alt toreador (a- 
cesta... adevărat) Gregorio Sanchez, 
care l-a scos de sub copitele taurului 
în fluierăturile publicului dezamăgit.

Dar insuccesul inițial nu pare să fi 
descurajat pe noul „ucigător de tauri", 
Federico Bahamontes. El a anunțat că 
perseverează și va apare într-o altă 
„coridă".

Bineînțeles, tot pentru publicitate... 

se află cunoscuții săritori pe schiuri 
Helmut Recknagel, Werner Lesser, 
precum și tînărul Weit Kurth în vîrstă 
de 19 ani. Din echipa de biatlon fao 
parte 5 sportivi din R. -D. Germană. 
Printre schiorii probelor alpine se nu
mără Ernst Schertzer, Weber Riedl, iar 
la fond bărbați Richard Dankhauer, 
Cuno Werner ș.a.

SCURTE ȘTIRI
® LA BAKURIANI s-au încheiat în

trecerile preolimpice ale schiorilor so
vietici. Combinata nordică a revenit 
tînărului L. Feodorov cu .451,03 p. 
N. Anikin a cîștigat 15 km fond în 
55:1.5,0. La sărituri de la trambulină ' 
victoria a revenit lui N. Kamenski cu 
222 p. (sărituri de 72,5 și 74,5).

• ECHIPA BULGARA de volei 
„Levski" Sofia a cîștigat turneul inter
national masculin de la Modena, în- 
yingînd în finală cu scorul de ’3—1 
echipa italiană „Avia Pervia“. Pe locul 
trei s-a clasat selecfonata Turciei.

• ATLETA AUSTRALIANA Beîty 
Cuthbert a alergat 100 m plat în 11,5.

• ECHIPA DE FOTBAL Zenit Le
ningrad, în turneu în Ceylon a între
cut selecționata orașului Colombo cu 
10—1. ' ■ .

• IN CADRUL unei reuniuni atle
tice pe teren acoperit, la Washington, 
sprinterul Dave Sime a alergat 70 y 
în 7,0. La prăjină : Gutovski 4,59.

• REZULTATE din optimile de fi
nală, ale „C.C.E." la baschet masculin 
(retur): Slovan Praga — Urania Ge
neva 80—74; Polonia Varșovia — 
Panterrit Helsinki 96—78. învingătoa
rele s-au calificat pentru sferturile de 
finală.

• IN CONTINUAREA TURNEU
LUI în Canada, selecționata Moscovei 
a întrecut cu 4—2 selecționata orașu
lui Saskatohwan.

• LA SAALFELDEN (Austria) sla
lomul uriaș a revenit schiorului A. 
Molterer, iar slalomul special feminin 
tinerei Traudl Hechter în vîrstă de 16 
ani.

• LA CEA DE A XIII-A EDIȚIE 
a „Cursei Păcii" Varșovia-Praga-Ber- 
lin, care va începe la 2 mai, s-au în
scris pînă în prezent trei țări: 
U.R.S.S., Franța și Anglia.

• S-A STABILIT ca meciul inter
național de baschet dintre echipele 
masculine ale Belgiei și R. P. Polone 
sâ se dispute la 19 mai la Bruxelles.
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