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Duminică, printre p 
la „Cupa Prieteniei"

■

Sală arhiplină la Floreasca și... dispută dîrză pentru balon în întîlnirea 
dintre reprezentativele de tineret ale R. P. Romine și R. P. Albania, prin 

care s-a inaugurat turneul de baschet

° li

Foto : Gh. Dumitru

Nici întrecerile festive de șah din sala Institutului de Petrol, Oaze și Geo
logie n-au fost mai puțin disputate. Dovada : după ora de joc un singur 
panou demonstrativ poartă tăblița indicatoare a unei partide încheiate

Foto : B. Ciobanu

Tinârul jucător bulgar Sveloslav Gerdgikov a impresionat plăcut publicul 
din sala Dinamo, prin spectaculozitatea loviturilor și tenacitatea cu care 
luptă.

Foto : B. Ciobanu

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînd
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MIUG-UIRilIII PRIETENIEI
...S-au cunoscut doar de cîteva zile. 

Și îi vezi mereu împreună, braț la 
braț, colindînd Bucureștiul, luînd loc 
alături în fotoliile de pluș ale Operei, 
în Casele de cultură ale tineretului, pe 
băncile sălilor de sport. Aici se des
part. Pentru puțin timp. Numai atunci 
cînd unul trebuie să treacă de o parte 
« mesei (de șah sau de tenis). iar 
prietenul său de cealaltă parte. Și se 
întrec...

Avocatul din Atena și inginerul 
din Gabrovo

Partida de șah dintre Nikos Psaro- 
udakis și Dobromir Țancov a conti
nuat și după ce pe tabla de demon
strație apăruse cartonașul cu inscrip
ția „albul cedeaza”, iar învingătorului 
îi fusese adresate cuvenitele aplauze. 
Psaroudakis și Țancov au rămas multă 
vreme pe locurile lor. Piesele au fost 
aranjate în repetate rînduri și de fie
care dată se efectua o nouă analiză.

— Varianta ce ai jucat-o, 
poate fi întărită, spune Dobromir. 
timp ce-i arăta cele mai 
ale lui Tal.

Cînd toate „secretele” 
au fost scoase la lumină, 
s-au retras într-un colț 
tinuînd discuția prietenească. Psarou
dakis a terminat nu de mult Faculta
tea de drept. Țancov se pregătește să-și 
susțină examenul de diplomă la Poli
tehnică. Va fi constructor de mașini. 
Două profesii complet diferite. In ță
rile lor i-a legat însă pasiunea comună 
pentru sportul minții și dorința fier
binte de a se bucura de tinerețea lor, 
de viață. Cu aceste gînduri s au îndrep
tat spre București Nikos din Atena și 
Dobromir din Gabrovo...

-,-Iși notează adresele. Im întoarcere 
vor porni scrisori din Atena spre Ga
brovo și de la Gabrovo la Atena. Cei 
doi prieteni s-au înțeles să joace prin 
corespondență. Desigur, sub notația la
conică, a mutărilor vor fi așternute 
rînduri calde, schimburi de impresii, 
vești despre viața celor doi tineri 
s-au împrietenit la București.

Nikos, 
în 

noi analize :

partidei lor 
cei doi tineri 
al sălii, con-

care

Vojislav Markovic „servește' 
două ori afară...

de

la tenis de masă a fost cel 
Markovic' și Kirin. Juniorul 
se străduia să aibă o comporta- 
mai bună în fața redutabilului

Primul meci din cadrul „Cupei Prie
teniei” 
dintre 
bulgar 
re cît
său partener de joc. Al doilea set. La 
un moment dat, arbitrul acordă din 
neatenție două puncte consecutive lui 
Markovic la mingi pe care jucătorul 
iugoslav le pierduse de fapt. Cel sur
prins a fost... Markovic. Cu toate că 
deciziile îl avantajau, el a cerut să se 
revină asupra lor. Arbitrul a ținut

„Prieteniile care se cimentează pe stadioane
sînt trainice si nu se uită

9
niciodată"

în cadrul Intîlnirii de la Bucu-

stat de vorbă cu numeroși 
prezenți în sală, cu factori

de- 
de 

ac-

Convinși că activitatea lor nu poate POBLLICI, membru al comitetului de 
propăși. decît în condiții de pace, spor
tivii își manifestă prezența în mod ac
tiv și 
rești.

Am 
legați
răspundere în domeniul diverselor 
tivități pe care le desfășoară tineretul. 
Considerăm interesant să prezentăm 
cititorilor noștri cîteva aprecieri ale 
oaspeților prezenți la București asupra 
roiului pe care îl joacă sportul în re
lațiile

„In 
slavă 
sport

internaționale.
referatul pe care delegația iugo- 
il va prezenta in comisia de 

și turism — ne-a spus SIMA

conducere al Uniunii pentru sport din 
Iugoslavia — va fi expusă pe larg 
părerea noastră cu privire la organiza
rea viitoarelor întilniri sportive ale 
tinerilor din Balcani. Desigur, că co
laborarea pe plan sportiv a tinerilor 
din regiunea Balcanilor și Mării Adria
tice are oarecari tradiții, insă nu ne 
putem declara mulțumiți numai cu atît 
șt trebuie să luptăm pentru ca această 
colaborare să crească, să fie tot mai 
amplă. Jocurile Balcanice de atletism 
— care au devenit acum o realitate — 
sînt un exemplu viu, care ne dove
dește că se poate colabora cu mult suc
ces pe plan sportiv. Consider că întil-

rtirHe dintre sportivii iugoslavi, 
o parte, și cei romîni, bulgari, alba
nezi, greci, turci și italieni pe de alta, 
s-au dovedit întotdeauna rodnice și de 
aceea vom milita ca ele să se dezvolte 
neîncetat".

AIEHMET ALI KISLALI, trimis spe
cial al ziarului turc „Yeni Gun" din 
Ankara, întrebat de noi asupra impor
tanței care o îmbracă sportul în 
dezvolta,-.a prieteniei dintre tinerii di
feritelor națiuni, ne-a spus : „Ca fost 
sportiv (Mehmet Aii Kișlalî a jucat 
baschet la clubul Fenerbahce) îmi dau

pe de

D. G.

(Continuare in pag. 4—5)

Explicație la o
fotografie...

sporti- 
în dar

însă mai mult la autori
tatea hotărîrilor luate. 
Atunci Markovic a servit 
două mingi afară. A fost 
tot atît de mult aplaudat 
ca și pentru lovitu-rile reu
șite care l-au dus 
tor ie.

Un gest plin de 
vitate care i-a adus
simpatia spectatorilor și 
un nou prieten : juniorul 
bulgar Kirin.

la vie-

să urmărim împreună rezultatele 
ieri. Uite și numele noastre !

—Și acum hai
de

Amintirile frumoase dăi- 
nuiesc multă vreme. Une
ori chiar o viață de om. 
Din Bucureștiul întilnirii 
tineretului, partid panții
vor pleca cu „tolba” pli
nă. Fiecare va duce cu el 
în patrie imaginea 
zile de neuitat, un 
tret drag,, o insignă,
autograf, cîteva rînduri... 
Tinerii sportivi albanezi 
se vor întoarce acasă cu un 
„document” de invidiat: o fotografie cu 
/ olanda Balaș, recordmana lumii la 
săritura în înălțime, în prima zi a In- 
tîlnirii. Bucuroși au fost tinerii alba
nezi. Dar tot atît de bucuroasă a fost 
și Joii a noastră care își îmbogățește 
albumul cu prieteni din „țara vulturi
lor”. 1 filând a a simțit neașteptat de 
repede simpatia noilor sale cunoștințe. 
Cei care au aplaudat-o cel mai frenetic 
după ce a dat citire salutului din par
tea sportivilor romîni au fost „ski- 
petarii”...

★
Așa, în zile de iarnă, s-au deschis la 

București muguri ai prieteniei... Vor 
veni și florile. Mai frumoase decît 

decît gladiolele 
’ migdalul ce 

deschidă potirul înmires- 
prieteniei vor face să 

cea mai de preț, a prie-

rozele și rosmarinii. 
și parfumatul liliac, decît 
stă gata să-și J—L:rl~ — 
mat. Mugurii 
apară floarea 
teniei.

OCTAVIAN GÎNGU 
VALERIU CHIOSE

Citiți in pag. 4-5

Cronicile manifestărilor
sportive din cadrnl „Cupei 
Prieteniei”

Reportaje și fotografii
de la Intilnirea tineretului
și studenților din țările regiunii 
Balcanilor și Mării Adriatice

I

„Un bun prilej de strîngere 
a relațiilor de prietenie"
— ne declară conducătorul sportivilor turci

In Capitala noastră au sosit noi 
oaspeți la Întîlnirea păcii și priete
niei. Duminică seara, la ora 21,30, 
avionul a adus la Intîlnire, delegația 
sportivilor turci, dornici de a-și adu
ce și ei contribuția la întărirea prie
teniei și colaborării între popoarele 
din Balcani. Format 
jucători de tenis de masă (doi stu- 
denți și trei elevi), lotul sportivilor 
turci este condus de -- -
Akbal, arbitru de tenis de masă din 
Istanbul.

...După o călătorie obositoare, spor
tivii turci manifestă totuși o bună 
dispoziție de joc, lovind cu forță și 
variat mingea de celuloid. I-am gă
sit aritrenîndu-se sub supravegherea 
conducătorului lor, în sala din str. 
Mendeleev nr...........................
manii bulgari 
plăcută, prietenească. La toate me
sele se fac schimburi de mingi „pu
ternice", se „scot" miogi dificile.

Profităm de o mică pauză pentru a 
sta de vorbă cu noii noștri oaspeți.

„lată mica ' " ‘
întîmpină dl. Garo Akbal, prezentîn- 
du-ne pe cei cinci jucători de tenis 
de masă. Facem cunoștință cu Toma 
Haciminaoglu, căpitanul echipei, Yil- 
dirim Tiirkeri, Jilber Akkaranfil, Seyfi 
Yigitler și Arakel Partogyan. „După 
părerea mea, contactele sportive con
stituie un bun prilej de strîngere a 
relațiilor de prietenie dintre tinerii din

din cinci tineri

către dl. Garo

34, alături de tenis- 
și romîni. Atmosferă

noastră delegație", ne

diferite țări. Regretăm că nu am ajuna 
la timp pentru a participa la întrecerile 

dotate cu „Cupa prieteniei4*. Totuși, 
„Cupa Federației*  și „Cupa Voința*  
la care vor concura și sportivii noștri, 
ne vor oferi posibilitatea unui rodnic 
schimb de experiență, cu n osci nd va
loarea concurent! lor cu care ne între- 
cem. Doresc ca tenismanii noștri să 
evolueze la valoarea lor".

Aflațî pentru prima oară în țara 
noastră, sportivii turci sînt mișcați de 
primirea călduroasă ce li s-a făcut, 
de atenția cu care sînt înconjurați. 
Conducătorul delegației a ținut să 
sublinieze că sportivii romîni vor fi 
oricînd primiți cu simpatie și căldură 
în Turcia. Pauza se apropia de sfîr- 
șit. Dl. Garo Akbal dă noi indicații 
jucătorilor.
„Cît privește deplasarea noastră, ne 

spune dînsul la despărțire, nu am ve
nit pentru a obține rezultate tehnice 
superioare. Mai mult decît rezultatele 
propriu-zise contează contribuția noa*  
stră la crearea unei atmosfere de prie
tenie între sportivii din Balcani și, 
firește, schimbul de experiență, cu ti
nerii sportivi din celelalte țări parti
cipante la întreceri".

Le-am urat mult succes sportivilor 
turci atît în viitoarele întreceri cît și 
pe linia întăririi prieteniei tineretului 
și sportivilor din țările balcano-adriai 
ticc.

CONST. MACOVEL



CU AJUTORUL COMUNIȘTILOR ! însemnări DIN REGIUNEA BACĂU
r 'Munceau tinerii de îți era mai mare 
'dragul să-i privești. Și, in timp ce 
poate mulți dintre noi așteptam cu 
nerăbdare... transmisia unui pasionant 
meci de fotbal, din miinile harnice șl 
pricepute ale muncitorilor de la „Elec
tronica" ieșeau noi și frumoase apa
rate de radio. După ceasurile de mun
că, veneau cele de destindere, de 
odihnă. Cum le foloseau tinerii mun
citori de la uzinele „Electronica" ? 
Unii — oaspeți cotidieni ai clubului 

>— își luau cîte o carte, alții se pregă
teau pentru teatru sau cinematograf... 
Doar cîțiva porneau în după-amiezele 
acelea frumoase către stadion. Mun
citorii doreau însă să-și măsoare for
țele și dibăcia în frumoasele întreceri 
sportive. Asociația sportivă n-avea 
decît vreo două sute de membri, iar 
numărul celor care, în mod practic, 
erau angrenați în concursuri era și 
mai mic. Despre campionate de aso
ciație, nici vorbă. Gimnastica în pro
ducție abia seQfezvolta. La competi- 

prezentau Tovarășul llie Dinu, președintele asociației sportive „Electronica” disculind 
cu un grup de muncitori din serviciul mec anic șef despre noile înscrieri in U.CJ'jS.

• O amploare deosebită a luat în 
regiunea Bacău desfășurarea campio
natelor pe asociație. Mii de sportivi 
participă cu entuziasm la întrecerile 
organizate de către consiliile asocia
țiilor sportive, contribuind astfel la dez
voltarea bazei de mase a activității 
sportive. La asociațiile sportive „La
minorul" Roman, „Partizanul" Bacău 
și altele, întrecerile sînt bine organi
zate și atrag la start un important 
număr de membri U.C.F.S. O partici
pare masivă se constată și la întrece
rile organizate de asociațiile sportive 
sătești.

țiile sportive de mase se 
cițiva tineri. Și, atît.

Această situație nu mai 
dăinuiască. Tineretul, toți 
voiau să facă sport, aveau 
această activitate. Munca sportivă tre
buia să se îndrepte. Așa au hotărît 
comuniștii cu cîteva luni înainte de 
sfirșitul anului trecut. Nu era o trea
bă ușoară, dar forțele erau mari. Co
muniștii din biroul organizației au a- 
nalizat temeinic activitatea desfășu
rată pînă atunci. Consiliul asociației 
a fost reorganizat, activiștii sportivi 
au fost îndrumați cum trebuie să mun
cească mai bine.

...Și să veniți la noi de cîte ori 
aveți greutăți, le-a spus secretarul 
organizației de partid din uzină.

Comuniștii din consiliul asociației, 
tn frunte cu președintele llie Dinu, 
au înțeles că este vorba de o sarcină 
de partid. Ei, în primul rînd, trebuiau 
să fie exemplu. Nu au căutat soluții 
artificiale, nu s-au gîndit nici o clipă 
la organizarea unor competiții care 

r„să ia ochii" (așa cum se mai întîm- 
plă prin unele asociații sportive), ci 
au început cu ce trebuia. S-au dus 
prin secții, au stat de vorbă cu mun
citorii, cu maiștrii. Au cunoscut astfel

putea să 
muncitorii 
nevoie de

activitatea sportivă în secția de a- 
samblare-recepție, aude muncesc multi 
tineri. Curlnd după aceea a crescut 
numărul membrilor UCFS, s-au or
ganizat competiții, cotizațiile au fost 
încasate în întregime. La aceste rea
lizări un sprijin prețios au dat co
mitetul UTM șl organele sindicale 
din uzină.

Și, într-o zi, tind secretarii gru
pelor de partid și ai organizațiilor de 
partid pe ateliere au fost chemați de 
biroul organizației de partid pe uzină 
pentru a discuta problemele sportive, 
s-au aflat multe lucruri frumoase. Da, 
cu ajutorul comuniștilor activitatea 
sportivă se îmbunătățise considera
bil. Acum, mai bine de 620 de tineri 
și vîrstnici deveniseră membri ai 
UCFS. Și tot în aceste cîteva luni 
s-a reușit ca toți membrii UCFS să 
fie cu cotizația la zi. Directorul uzi
nei, tovarășul Dumitru Lăzăroiu, s-a 
ocupat personal de extinderea gim
nasticii în producție șl astăzi toți 
muncitorii practică exercițiile (de alt
fel, pentru muncă rodnică 10 dintre 
instructorii voluntari au fost premiați

sportivă era foarte slab dezvoltată, 
„Electronica" a devenit o asociație în 
plină dezvoltare. In uzina care a pri
mit drapelul de întreprindere fruntașă 
pe ramură, unde comitetul UTM a 
primit fanionul de organizație frun
tașă pe raion, există acum o asociație 
sportivă puternică căreia i-a fost în- 
mînat de curînd fanionul de asociație 
fruntașă a raionului „1 Mai".

Un drum minunat, pe care sportivii 
de la uzina „Electronica" l-au par
curs Intr-un timp atît de scurt! Iată 
ce înseamnă ajutorul comuniștilor.

D. GIRLEȘTEANU

• La inițiativa Consiliului regional 
U.G.F.S. Bacău și a consiliilor raiona
le și orășenești U.C.F.S. au luat ființă 
centre speciale pentru învățarea schi
ului și a patinajului de către copii. 
Astfel de centre au fost înființate în 
raioanele Piatra Neamț, Bacău, Ro
man, Tg. Neamț etc. Cu sprijinul pro
fesorilor de educație fizică, al antreno
rilor și instructorilor vor fi pregătiți 
în aceste centre numeroși copii.

0’ Pentru mărirea numărului cadre
lor tehnice au fost organizate cursuri 
de instructori voluntari și arbitri. In 
orașul Bacău s-au deschis asemenea 
curswri la volei, box, baschet, handbal 
și fotbal. Ele se desfășoară cu spriji
nul direct al comisiilor pe ramură de 
sport. Cadrele tehnice care vor absolvi 
aceste cursuri vor conduce voluntar 
secțiile pe ramură de sport din ca
drul asociațiilor sportive. Nivelul a- 
cestor cursuri este bun, lecțiile fiind 
conduse de către profesori de educa-

ție fizică și antrenori, pe baza tematl-l 
celor trimise de federațiile de specia-j 
litate.
• Gimnastica în producție a fost 

introdusă în 16 întreprinderi din ora-i 
șele Piatra Neamț, Roman, Bacău, Moii 
nești și Buhuși, fiind practicată de 
peste 4.000 muncitori. Consiliul regio-: 
nai U.C.F.S. Bacău socotește că rezull 
țațele obținute pînă acum nu sînt însă 
mulțumitoare. Pentru îmbunătățirea 
muncii în acest domeniu s-a stabilit 
ca o serie de profesori de educație fi-: 
zică să ajute consiliile asociațiilor 
sportive pentru introducerea gimnasti-r 
cil în producție, iar în cursul acestui 
trimestru _să se organizeze cursuri pen-, 
tru instruirea tinerilor care vor condu-' 
ce programul de gimnastică în pro-’ 
ducție. Aceste măsuri — bine puse în 
aplicare — vor asigura, fără îndoială, 
succesul muncii de extindere a gimi 
nasticii în producție.

• Munca de afiliere a secțiilor pe> 
ramură de sport la federații s-a des-' 
fășural slab în regiunea Bacău. Din 
cele peste 500 secții au fost afiliate 
mai puțin de 10 la sută și aceasta diri 
neglijența consiliilor asociațiilor sportiv 
ve ca și din lipsa de control și îndrui 
mare a organelor U.C.F.S.
seamă de faptul că această acțiune 
are o importanță deosebită, este ne4 
cesar ca organele locale U.C.F.S. să 
sprijine și mai intens consiliile aso
ciațiilor sportive pentru afilierea seci 
țiilor la federații și pentru legitimarea 
sportivilor.

Ținînd

r

Concurs de atletism în aer liber

sport ca fot-

■K-

Utemistul Gheorghe Rădulescu, matrițer și șef de brigadă la secția matri- 
țerie a uzinelor „Electronica” din București, este un exemplu de hărnicie 
și pricepere pentru tinerii din întreprindere. Pe terenul de 

halist, este disciplinat și iubit de coechipieri

■ i k 4 . 1 ' W . iS
-4'

T. Roibu

de către consi-
Foto :

posibilitățile dar și greutățile. Gim- cu echipament sportiv
. Uul orășenesc , U.C.F.S.). Consiliul a-naștica în producție mergea greu. . , . , ,

Procentajul de muncitori angrenați în sociației muncește acum bine, dove- 
practicarea exercițiilor (le-abia ajungea 2--------J- r-.. „t
ia 50%. Instructorii R. Mateescu, Q.

dește multă tragere de inimă. Cu cî- 
... ___ .. — teva luni țrt urmă erau doar cițiva
Niculescu șt alți membri de partid șahiști care alcătuiau o sedție de care 
și-au intensificat munca. Comunistul 
Nicolae Ivartț șeful secției malrițerie, 
a dat și el un frumos exemplu con- 
ducînd pauza de gimnastică. Ute- 
miștii Stan Florea, Victoria Palcu șl 
alții au urmat cu entuziasm acest în
demn și în scurt timp munca instruc
torilor voluntari s-a îmbunătățit con-, 
siderabil. De cîte ori se întîlnea după 
aceea secretarul organizației de par
tid, tovarășul I. Răducanu, cu profe
soara de educație fizică Elena Gher- 
zum, nu mai întreba ca altădată: 
-„Eh, cum merge cu gimnastica ?“ 
Răspunsul îl vedeau cu toții, în fie
care zi, ta ora 10... Iar procentajul 
celor angrenați se apropia de 100% 1 
'Prin luna decembrie comitetul UTM 
a analizat felul cum se desfășoară

Profitînd de timpul frumos, elevii 
Școlii sportive U.C.F.S. din Giurgiu 
au participat zilele trecute la primul 
concurs de gtletism în aer liber pe 
anul 1960. Concursul s-a desfășurat 
pe pista stadionului „Olimpia" din 
localitate, și la el au luat parte 62 
de elevi ai secției de atletism. De re
marcat că unele dintre rezultate pre
zintă o anumită valoare, mai ales 
dacă ținem seama de perioada în care 
ne aflăm. Ele sînt un indiciu că atleții 
giurgiuveni vor obține anul acesta 
performanțe superioare celor realizate 
anul trecut. Iată cîștigătorii: JUNIORI 
15-16 ANI : 50 m plat: Valeriu Stroe 
6,4; înălțime: Lucian Iliescu 1,63 m, 
greutate (5 kg) : Victor Popescu
12,73 m; ciocan (5 kg) : Victor Po
pescu 42,44 m, JUNIOARE 15-16 ANI: 
50 m plat: Vera Bădircea 7,3 sec., 
lungime : Vera Bădircea 4,43 m, greu
tate (3 kg) : Florica Badea 9,12 ; 
JUNIORI 17-18 ANI: 50 m plat: 
Xavier Fischman 6,2; înălțime: 
Alexandru Spiridon 1,70 m; triplusalt: 
Dan Ciocan 13,36 m ; greutate (6 kg): 
Lucian Stănișteanu 13,88 m; ciocan 
(6 kg) : Cornel Aschenbrener 38,62 ; 
JUNIOARE 17-18 ANI: 50 tn plat: 
Marilena Niculescu 7,1 sec.; lun
gime : Marilena Niculescu 4,49; 
40 tn g.: Viorica Georgevici 7,0 sec.

STAN CRISTEA

insigna și diploma de campion al aso
ciației sportive. Printre aceștia se nu
mără Alexandru Tatulescu, Maria 
Bejenaru (șah), Vasile Albu, Ortansa 
Schwartz (tenis de masă), Gheorghe 
Kotos (tir), Victor Coltert (popice). 
Pentru mobilizarea sportivilor la com
petiții consiliul de conducere al aso
ciației a folosit cu succes fotomontaje, 
articole la gazeta de perete, panoul 
de onoare al asociației sportive etc- 
Sportivii surdo-muți au cîștigat „Cupa 
de iarnă" la tenis de masă și șah or
ganizată de consiliul orășenesc 
U.C.F.S. Suceava,- la care au luat 
parte 12 asociații sportive din orașul 
și raionul Suceava. In prezent spor
tivele acestei asociații se pregătesc 
pentru a participa la „Cupa 8 Martie" 
organizată de 
U.C.F.S. Suceava
cipline: tenis de masă, șali, gimnas
tică, schi, 'săniuțe

consiliul regional 
la următoarele dis-

și volei.
C. ALEXA

nimeni nu se ocupa. Acum, în cam
pionatul pe-asociație participă, aproa
pe 70 de jucători. S-a înființat o 
secție de turism. Un afiș frumos îi 
invita pe muncitori la o excursie în 
munții Bucegi. Voleibaliștii — mult 
mai numeroși ca înainte, își continuă 
pregătirile. Un adevărat „asalt" l-a 
cunoscut secția de tents de masă. Și, 
se mai pot spune multe despre fotba
liști, despre amatorii de handbal, 
moto, ciclism, popice, tir..., vinătoare 
și pescuit. Deocamdată nu s-au înfiin
țat încă secții pentru toate aceste 
discipline, dar activitatea acestor 
sportivi este intens sprijinită de aso
ciația „Electronica".

...N-au trecut decît cîteva luni. Din 
asociație codașă, unde activitatea

Vești din raionul Rădăuți
In centrele de comună care au pa

tinoare naturale se desfășoară în pre- 
zent întreceri de patinaj. Astfel, în 
comunele Dornești, Arbore, Falcău, 
participă Ia întreceri peste 150 de ti
neri. La centrul de patinaj din orașul 
Rădăuți peste 60 de juniori învață să 
joace hochei, sub îndrumarea antreno-
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„Duminici sportive" la sate
Din inițiativa consiliului raional 

U.C.F.S. Focșani au început să se des
fășoare la sate „duminici sportive". 
La o astfel de manifestare sportivă 
organizată în satul Doaga, comuna 
Ciușlea, au participat echipele de 
tenis de masă ale colectiviștilor din 
Urechești și Odobești, ale muncito
rilor de la întreprinderea de materiale 
prefabricate pentru construcții Doaga 
și o echipă din Focșani. „Duminica 
sportivă" organizată în comuna Ja- 
riștea a cuprins întreceri de box, trîntă 
și tenis de masă la care au participat 
sportivi din comunele Urechești, Gu- 
geșli, Odobești șF' Jariștea.

AURELIAN AXENTE

luează echipa Flamura roșie, același 
tînăr blond, ia parte Ia... jocul apă
rării pe care o coordonează în cali
tate de stoper. Cine este el ?

Se numește loan Șvidovici, are 26 
de ani și se trage dintr-o familie de 
muncitori. împreună cu ceilalți doi 
frați ai sat s-a străduit să învețe o 
meserie. In anul 1948 s-a înscris la 
școala profesională de pielărie pe care 
a termint-o în 1952, iar în același an 
intră la fabrica de încălțăminte „Soli
daritatea". Aici, datorită voinței șî 
sîrguinței sale, ajunge în fruntea tine
rilor din secția de croit piele. încă din 
timpul în care urma școala profesio
nală îndrăgește fotbalul și, la vîrsta 
de 17 ani, este promovat în prima 
echipă a Flamurii roșii, echipă care 
a cîștigat campionatul regional.

loan Șvidovici este un element con
știincios : se pregătește temeinic la 
locul de muncă, la cursul profesional 
ca și pe terenul de sport. După înde
lungate căutări, a găsit metoda cea 
mai bună de a folosi judicios c 
bucată de piele. Dar nu s-a mulțumi, 
cu atît. Anul trecut, auzind de ini
țiativa lui Nicolae Militaru, a format 
o nouă brigadă din tineri (al căror 
randament era mai scăzut), și i-a 
inițiat în tainele croitului fără resturi.

Candidatul de partid, loan Șvidovici, 
a obținut o serie de remarcabile re
zultate în muncă : din planul său 
global de producție a realizat economii 
în procent de 9,60 la sută. Mai precis, 
în ultimele 11 luni a economisit peste 
12.000 dm. p. piele. Ceilalți 11 membri 
ai brigăzii au reușit și ei să realizeze 
un procentaj mult mai mare ca în 
trecut, apropiindu-se de rezultatele 
reafTKne de brigada fruntașă condusă 
mai înainte de loan Șvidovici.

Fotbalistul și muncitorul loan Șvi
dovici este un exemplu viu 
terenul de sport cît și la locul 
muncă, demn d» urmat de 
tînăr.
IL1E GIllȘA și ALEXANDRU

i ului S, Pascu.
★

Se extinde gimnastica în producție 
la întreprinderile

Recent, centrele de comună din ra
ionul Rădăuți au fost dotate, cu mate
riale sportive' de tot Mur.’ Ca ÎMIcăti, 
Arbore și Putna s-au primit peste 60 
perechi schiuri. In afară de schiuri 
au mai fost distribuite ghete de fotbal, 
bocanci de munte, hanorace, trenin
guri etc.

A. SIMOTA

din orașul Cluj
r Pe baza experimentului făcut încă 
în toamna anului 1959, săptămina tre- 
Ipntă s-a introdus practicarea gimnasti- 
jcii în producție, adecvată procesului 
tehnologic, la uzinele „Unirea” (hala 
'de montaj și biroul de proiectare). De 
asemenea, gimnastica în producție se 
practică acum la cooperativa „Drumul
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nou” șl fabrica de basmale „Ramînia 
Muncitoare”. Un ajutor în experimen
tarea și introducerea gimnasticii a dat 
catedra de educație fizică de la Uni
versitatea Babeș-Bolyai. In prezent 
se studiază introducerea pauzei de cul
tură fizică la două secții de producție 
din uzinele „Ianeș Herbak”.

fc1 RADU FISCH
coresp. regional

Din activitatea sportivă a asociației 
de pe lîngă filiala de surdo-muți 

Suceava
Alături de celelalte asociații sportive 

din orașul Suceava, asociația sportivă 
de pe lîngă filiala de surdo-muți des
fășoară o rodnică activitate. Ea numără 
72 de membri care participă la com
petițiile de masă ce se desfășoară în 
oraș. Nu de mult, membrii acestei 
asociații și-au analizat activitatea des
fășurată în anul 1959, cu care ocazie 
un număr de 12 sportivi au prinții

„Cupa Jubiliară Industria Sîrmei 
Cîmpia Turzii", la schi

Luna aceasta s-au împlinit zece ani 
de la înființarea secției de schi din 
cadrul asociației sportive Industria 
Sîrmei > G. Turzii.. Cu această ocazie 
s'-a organizat un*  concurs de schi Ia 
muntele Băișoara, dotat cu „Cupa 
Jubiliară I.S.C.T," la care au parti- Be ținerii din» comuna 
cipat schiori diit. Cluj,l Bistriță, *Aiud,  ionul Aiud, iarna nit-i n 
Turda și Cîmpia Turzii. După înche
ierea concursului s-au înmînat pla
chete cîștigătorilor. Consiliul raional 
U.C.F.S. a oferit tov. Iosif Merșef 
o cupă pentru munca depusă în cei 
zece ani de activitate. „Cupa Jubiliară 
I.S.C.T." a fost cîștigată de sportivii 
de la Industria Sîrmei Cîmpia Turzii.

PETRU ȚONEA

Fotbalistul loan Șvidovici din Ora
dea urmează inițiativa lui Nicolae 

Militaru

Secția de croit piele a fabricii de 
ghete „Solidaritatea" din Oradea... 
Un _ tînăr blond, bine dezvoltat, trece, 
rapid, printre mesele de lucru, se o- 
prește, aplică o formă, aruncă în 
stînga și în dreapta cîte o povață și 
merge mai departe...

Pe terenurile de fotbal unde evo-

atît pe 
sân de 
fiecare

JILAU
i ' — a.. . „ <1Clubul sportivilor din comuna 

Unirea

Pe tinerii dim comuna 'Unirea, ra
ionul Aiud, > iartrâ nii mai 'împrăștie 
ca tn trecut. Ei se întîlnesc aproape 
în fiecare seară la clubul amenajat 
cu ajutorul organelor locale, unde se 
recreează citind cărți sau reviste, ju- 
cînd șah sau tenis de masă. In se
zonul actual au învățat tenis de masă 
încă 20 de tineri țărani. Recent, echipa 
lor a susținut o întîlnire amicală cu 
sportivii de la fabrica de sodă din 
Ocna Mureșului. In programul clubului 
sînt prevăzute, în afară de întreceri 
de șah și tenis de masă, și diverse, 
activități culturale cum ar fi confe-i 
rințe, simpozioane etc. In curînd ciulul 
va avea și un aparat de radio care va 
fi cumpărat din banii proveniți din co
tizațiile strînse de la membrii asocia
ției sportive din comună.

Bogata activitate care se desfășoară 
în aceste zile în clubul nostru este șl 
rezultatul muncii depuse de profesoara 
de educație fizică Margareta Szekely4 

ION ILEA



Prima fază a campionatelai republican ACTIVITATEA LA ZI
Za Cluj, șase jucători cu o medie peste 400p.d.

Maestrul sportului Fr, Micola pregăiindu-se să lanseze bila

munciiSuccese și lipsuri 
comisiei de educație și propagandă 

din regiunea Constanța
Aportul pe care îl aduc comisiile de 

educație și propaganda în dezvoltarea 
mișcării de cultură fizică și sport din 

> noastră este binecunoscut. Folo- 
du-se de multiple și variate mij

loace de activitate, aceste comisii con
tribuie la educarea sportivilor, la lăr
girea bazei de mase a sportului într-o 
asociație, îrtir-iin oraș, raion sau în
tr-o regiune. De acest lucru ne-am 
convins și cu prilejul unei succinte 
analize făcute asupra muncii depuse 
de comisia de educație și propagandă 
a regiunii Constanța.

IN CENTRUL ATENȚIEI : MUNCA 
DE PROPAGANDA Șl îNVÂȚĂMINT

Printre cele mai frumoase succese 
obținute sînt ce e realizate în dome
niul muncii de - propagandă și învăță- 
mînt. Comisia a privit cu toată serio
zitatea încadrarea sportivilor și a ac
tiviștilor sportivi din întreaga regiune 
®n invățămlmtiil de part’d si U.T.M. 
De menționat că în aceste forme de 
învățămint au fost încadrați nu numai 
sportivi din or3șe (de pildă, cei de la 
„'Farul" Constanța. „S.N.M." Constan
ța, „Dinamo" Constanța, „I.M.U." 

„Cimentul Păcii" Medgi- 
Tulcea etc.), 

la sate. Ca 
sportivii de 
Vodă, „Ra- 

Sus, „Brazda

„Dinamo'
"■-dgid.a,

.», „Flamura Roșie" 
ci și soortivi de 
exemple pot fi dațî 
la „Recolta" Negru 
pid" Ciamurlia de „u.a-.uu
Nouă" Cegani, a căror atitudine cores
punzătoare față de cursuri s-a ma
nifestat prin frecvența regulată și 
discuțiile vii. purtate în cadrul semi- 
narii'or.

In afara încadrării sportivilor în 
învățămîntul de partid și U.T.M., co
misia de edueaț'e și propagandă a re
giunii Constanța — ajutată de comi
siile raiona'e — s-a preocupat efectiv 
și de educarea sportivilor. Pentru a- 
ceasta au fost organizate o serie de 
conferințe cu caracter educativ, lectori 
fiind activiști de partid, cadre 
de conducere din comitetele 
gional și orășenesc U.T.M. 
din U.C.F.S., sportivi fruntași, 
tiviști sportivi. Astfel de conferințe 
fost ținute în orașe, în centrele 
raioane și la căminele culturale din 
comune. Cu ocazia conferințelor au 
fost popularizați sportivi fruntași care 
iau avut o frumoasă conduită pe tere
nul de sport și în producție (de pildă, 
Voleibalistul N. Comșa de la „Locomo
tiva C.F.P" Fetești). Totodată au fost 
criticate abaterile, ca cele făptuite de 
unu fotbaliști de la I.M.U. Medgidia, 
a căror participare la procesul de" pro-

re- 
șî 

ac- 
au 
de

a căror participare la procesul de 
ducfie lasă uneori de dorit.

INTENSA ACTIVITATE 
DE AGITAȚIE Șl PRESA 

sia — sprijinită de consiliul regional 
U.C.F.S. — a tipărit și a difuzat pe 
scară locală un număr de 10.000 de 
afișe sportive mobilizatoare. In unele 
centre, ca Babadag și Hîrșova, comi
siile raionale de-propagandă au folo
sit stațiile de radioficare ca mijloace 
de agitație, ajnngîndu-sc la introdu
cerea în programul săptămînal a „orei 
de știri sportive".

Succese importante au fost obținute 
și datorită ajutorului dat de presa lo
cală. In special ziarele „Dobrogca 
Nottă" din Constanța, „Drttmttl Socia
lismului" din Tulceași ziarul de uzină 
„Portul" din Constanta au oglindit cu 
regularitate competițiile sportive, subli- 
niindu-sc succesele și luîndu-sc poziție 
împotriva lipsurilor și abaterilor. Mai 
mult chiar, au existat cazuri în care 
— la propunerea comisiei regionale de 
educație și propagandă — ziarul „Do- 
brogea Nouă" a redactat pagini spe
ciale pentru oglindirea unor manifes
tații sportive importante. Așa a fest 
cazul campionatelor internaționale de 
tenis de masă și al etapei regionale a 
Spartachiadei de vară a tineretului.

Regiunea Constanța și-a depășit an
gajamentele cu privire la sporirea nu
mărului membrilor U.C.F.S. cu 60.000, 
iar la Spartachiada de vară au luat 
parte peste 80.000 de tineri și tinere. 
La aceste succese o inwortantă con
tribuție a adus și coirtBia de educa
ție și propagandă.

DESPRE UNELE LIPSURI

Am prezentat, pe scurt, unele reali
zări obținute de comisia de educație și 
propagandă a regiunii Constanța, al 
cărei președinte, tov. P. Banetu, a fost 
principalul îndrumător și coordonator. 
Cum s-a muncit practic pentru înre
gistrarea acestor succese ? linpărțiți in 
trei resoarie (de propagandă ți edu
cație, de agitație și de presă), mem
brii comisiei au activat după un plan 
anual defalcat pe trimestre, cu sarcini 
precise repartizate pe oameni. Pentru 
asigurarea unul control eficace al în
deplinirii sarcinilor, au fost organi
zate ședințe de analiză.

Pe lingă aceste succese, în activi
tatea comisiei au fost înregistrate însă 
și o serie de lipsuri. S-a constatat, de 
pildă, că nu a existat suficientă preo
cupare pentru educarea sportivilor de 
performanță, din care cauză unii fot
baliști de la „Farul" Constanța (Nicu- 
lescti, Toma, Ciosescu) au comis acte 
de indisciplină pe teren O altă defi
ciență este aceea că nu s-a urmărit 
îndeaproape pavoazarea tuturor sta
dioanelor din orașe. Sub acest aspect, 
stadioanele - ----- -
„Locomotiva 
mura roșie" 
altă lipsă a 
inactivitatea 
lipsit comisia de posibilitatea de a-și 
îndeplini sarctnlte în toate resoartele.

lnsistînd asupra remedierii acestor 
lipsuri, dovedind în egală măsură ini
țiativă și hotărîre, membrii comisiei de 
educație și propagandă din regiunea 
Constanța vor putea ridica 
lor la un nivel superior și 
aduce un aport și mai mare 
tarea mișcării de cultură 
sport din această regiune a

„8 Mai" din Constanța, 
C.F.R." Fetești și „Fla- 
Tulcea lasă de dorit. O 
comisiei este cauzată de 

unor membri, fapt care a

activitatea 
vor putea 
la dezvol- 

fizic^ și 
țării.

P. ENACHE 
corespondent regional

In majoritatea centrelor din țară 
au luat sfîr.șit întrecerile din titrai 
primei faze a campionatului republi
can de popice pe echipe. Bilanțul pri
melor confruntări este mai mult decît 
mulțumitor, marea majoritate a popi
carilor noștri realizînd — datorită 
conștiinciozității cu care se pregă
tesc — procentaje valoroase. Astăzi 
vă vom face cunoștință cu cîștigătoa- 
rea primei părți a campionatului ora
șului Cluj, precum și cu popicarii 
care au avut o comportare meritorie 

I
a

constantă de-a lungul turului.
Zece echipe masculine de categoria 
din Cluj participă la actuala ediție 
campionatului republican. Avînd ju

cători de forțe sensibil egale, care au 
alcătuit o formație omogenă, echipa 
Voința a reușit să termine turul ne
învinsă. Dintre jucătorii acestei for
mații, pe prim plan se situează Fran- 
cisc Szasz și Andrei Szep care au 
realizat din 9 și respectiv 7 meciuri 
o medie de 410 p. d. Primul a înre
gistrat și cea mai mare performanță 
individuală: 475 p. d. Dintre cele
lalte echipe, Electrica, Rapid și în mai 
mica măsură C.F.R. au fost cele mai 
redutabile adversare ale actualului 
lider. Confruntările dintre aceste pa
tru formații au furnizat întreceri e- 
cliilibrate și de bună calitate. Restul 
echipelor nu au în toate schimburile 
jucători de aceeași valoare.

Cea mai bună precizie în lansarea 
bilei a dovedit-o maestrul sportului 
Francisc Micola, care a și reușit să 
ocupe primul loc în clasamentul in
dividual : '
412 p. d 
(Voința) 
(Voința) 
(Voința) 
(Voința) 
(Voința) 
(Rapid) 1 
lectrica) 
(Rapid) — _ „,
(Electrica) 387 — 9 j.

Și acum iată clasamentul turului:

Fr. Micola (Electrica)
7 j.; 2. Andrei Szep

— 7 j.; 3. Fr. Szasz
— 9 j.; 4. D. Gyorkos
— 8 j. ; 5. I. Balogh
— 9 j.; 6. Fr. Molnar
— 9 j.; 7. G. Kacso 

Totos (E- 
L. Kapusi
L. Goger

1. Voința
2. Electrica
3. Rapid
4. C.F.R.
5. Olimpia
6. Corvinul
7. Solidaritatea
8. Stăruința
9. Poligrafia

10. C. S. Armata

9
7
7
6
4
4
4
3
1
0

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

Baschet, dragoste și... două medii de 4

W-

Desen de D, blihaaa

Alexandru Teodor dintr-a zecea 
este cunoscut în toată școala me
die „Gheorghe Lazăr" din Sibiu. 
Firește, este mare lucru să te 
bucuri de asemenea popularitate. 
Cum și-<a cîștigat-o tînâriil din po
vestirea noastră ? In primul rînd 
ea baschetbalist Și apoi... Da, la 
cei 17 ani ai săi, Teodor are două 
pasiuni: sportul și dragostea. Ii 
place nespus de mult baschetul și 
....o fetiță drăguță cu codițe, pe care 
colegele dintr-a noua o știu ca ele
vă fruntașă, bună tovarășă. O 
cheamă Adela. Pînă acum nu i se

• Recent s-au desfășurat la Rădăuți 
întrecerile campionatului republican 
(faza regională Suceava). Au partici
pat patru echipe: Rapid Vatra Dornei, 
Silvicultorul Cîmpulung, CSM II Ră
dăuți și Voința Suceava. Iată rezulta
tele înregistrate :

CSM Ii — Silvicultorul 5—4, Voin
ța — Rapid 8—1, Voința ■—■ Silvicul
torul 4—1, Rapid — CSM II 3- 0, 
Rapid — Silvicultorul 1—0, Voința — 
CSM II 8—0.

Pe primul loc s-a clasat Voința Su
ceava, urmată de. Rapid Vatra Dornei, 
CSM II Rădăuți și Silvicultorul Cîm
pulung.

De remarcat că din echipa sucevea
na n-a fost eliminat nici un jucător în 
toate cele trei meciuri. Cei mai buni 
de la Voința au fost : Vicovan, Sulici, 
Grușcă și Vlonga. S-au mai evidențiat 
jucătorii Grigoraș și Ariciuc de la Va
tra Dornei, precum și întreaga echipă 
CSM II. formală în majoritate din ju
niori (C. Alexa, coresp.).

• Vineri încep în Capitală, pe pa
tinoarul din Parcul sportiv 23 August, 
întrecerile campionatului regional. Par
ticipă următoarele cinci eebipe: Știin
ța București, Victoria București, Dina
mo București, Constructorul București 
și CCA (juniori).

întrecerile se dispută între 5 și 14 
februarie.

Un aspect din intilnirea Rapid Vatra Dornei — C.S.M. II Rădăuți, di'pu» 
tată in cadrul campionatului regiunii ^Suceava Foto : Ștefan Petrescu

poate reproșa nimic tînărului Ale
xandru Teodor. Ce poate îi mai fru
mos decît să iubești, decît să-ți 
placă sportul ? Dar, baschetbalistul 
acesta talentat a uitat că este... 
elev. De la antrenamente n-a lipsit 
niciodată. De la cursuri, s-a mai 
îutimplat insă să absenteze. A în
vățat multe din tehnica jocului de 
baschet, ii place să se plimbe ore 
întregi cu prietena lui, dar de căr
țile de romînă, franceză își aduce 
aminte din ce în ce mai rar. Pro
fesorii i-au atras atenția nu odată. 
Colegii, la fel. Adela nu știm dacă 
a făcut-o (poate se va gîndi la a- 
ceasta în viitor). Ce s-a întîmplat 
cu Alexandru Teodor — elevul des
pre care nu se vorbea la un mo
ment dat decît că este un excelent 
baschetbalist și că este... îndrăgos
tit ? Catalogul ne-a dat răspunsul : 
două medii de 4 și în rest note din 
cele mai slabe.

Cazul lui Alexandru Teodor ni se 
pare deosebit de interesant. Fireș
te. pînă la sfirșitul anului școlar, 
notele pot fi îndreptate- Dar, poate 
că asemenea lui Alexandru Teodor 
mai sini elevi care de dragul unor 
frumoase pasiuni tinerești neglijea
ză învățătura. Cartea nu este oare 
o pasiune ? Fără îndoială că da. 
Sînt însă elevi care încep să se 
considere vedete în sport, încep 
să-și dea aere de „oameni maturi" 
și se gîndesc că pot trece prin 
școală fără muncă. Am auzit, pe 
ici pe colo, spunindu-se: „Ce vreți, 
să facă și sport, să fie cel mai bun 
în echipa de baschet și totodată 
fruntaș la învățătură?" Da. Așa tre
buie să fie oricare sportiv. Și Ale
xandru Teodor. Să ne oprim asu
pra unui alt exemplu. Dan Bănes
cu este elev în clasa a X-a. Tot 
la școala medie „Gheorghe Lazăr". 
Știți ce note are ? Ne-a spus preșe- 
dintele asociației sportive (și cu cită 
mîndrie I) : 14 de 10... Ce zici, A- 
lexandru Teodor ? Am uitat să a-

T*

Comisia a depus o intensă activi
tate și în ceea ce privește munca de 
agitație. Prin instructaje sau cu 
prilejul deplasărilor membrilor comi
siei în asociațiile sportive, acestea au 
fost îndrumate și au confecționat foto
montaje, panouri sugestive, care au a- 
vut darul să mobilizeze oamenii mun
iții în practicarea sportului, in această 
privință s-au evidențiat consiliile aso
ciațiilor sportive din comunele Oltina, 
Casimcea, Cocargeaua, Negru Vodă 
ș.a. De asemenea a fost sprijinită 
munca de încasare la timp a cotiza
țiilor sportive, ca și organizarea cam
pionatelor asociațiilor sportive. Comi-

• La Gheorghieni 
trecerile din cadrul 
gional al R.A.M. Participă opt echipa, 
împărțite în două serii.

TURNEUL LUI VASTERAS 3

se desfășoară în» 
campionatului re»

Echipa suedeză Vaste ras și-a anunțat 
sosirea pentru marți 9 februarie. Fe
derația noastră preconizează organiza
rea a patru jocuri, dintre care două 
în provincie (Miercurea Cine și Orașul 
Stalin) și două în Capitală.

• Pregătirile echipelor de categoria 
A continuă cu intensitate în vederea 
întrecerilor returului campionatului 
republican. Astfel, Voința Aliercurea 
Ciuc se antrenează pe patinoarul din 
localitate sub conducerea antrenorului 
Paul Sprencz, care urmărește să-i 
mențină pe jucătorii rămași în țară la 
nivelul celor care se află acum în tur
neu în R. Cehoslovacă, cu echipa Știîn’ 
ța Cluj. Sub conducerea antrenorului 
Eugen Raducli, C.C.A. se antrenează 
pe gheața patinoarului artificial din 
Capitală. Profitind de vremea rece, 
Incze II lucrează intens la Tg. Mure? 
cu echipa pe care o antrenează.

• Jucătorul Szabo II, accidentat la 
umăr, s-a refăcut și va apare pe ghea
ță aproape de jumătatea lunii, în jocu
rile din cadrul turneului echipei Văs-' 
teras 

mințim că Dan Bănescu este și el 
un baschetbalist fruntaș, compo
nent al echipei reprezentative a 
școlii. Și el iubește, poate, o fată. 
Și lui îi place baschetul. Dar, în 
primul rînd, și-a făcut o pasiune 
din învățătură.

Sînt probleme de viață care la 
vîrsta ta. Alexandru Teodor, au o 
importanță deosebit de mare. Toc
mai de aceea trebuie să înveți din 
ele. Așa cum au făcut și alți colegi 
de clasă. Iți aduci aminte, Alexan
dru Teodor, de Cristian Cîrstea, 
tovarășul tău de echipă și de cla
să ? La matematică, la fizică, la 
romînă, la franceză era printre cei 
mai slabi. Acum s-a îndreptat mult 
și are numai note de trecere. Sigur, 
mai trebuie să mu iceascâ, dar a 
dovedit că a învățat ceva. Știi cine 
l-a ajutat? Cei care au vrut să te 
ajute și pe tine: baschetbaliștii 
Andrei Picu și Dan Bănescu, frun
tași la învățătură.

In ultimele zile, echipa de bas
chet a școlii a evoluat la Orașul 
Stalin. Ne-ai mărturisit că-ți pare 
rău că nu te-au luat și pe tine. 
Trebuie să înțelegi. Bine au făcut 
tovarășii profesori, diriginta clase», 
consiliul asociației sportive. Așa vor 
face șt de-acum înainte dacă nu te 
apuci serios de învățătură. Aștep
tăm...

*

Credem că am greși dacă, apro- 
bind cu căldură hotărîrea celor car? 
i-au interzis lui Alexandru Teodor 
să participe la activitatea competi- 
țională pînă ce nu-și îndreaptă no
tele, n-am aminti și faptul că poa
te și tatăl Iui Alexandru ar trebui 
să se seziseze mai mult de vorbele 
profesorilor, de îndemnurile tovară
șilor din consiliul asociației. Și. 
să-1 ajute mai mult, l-o -punem 
pentru că am aflat că el însuși este 
profesor.

G. DAN



INTIINIIIEA TINERETULUI ȘI
fe^IIIN ȚĂRILE REGIUNII BALCANILOR SI

Participați
la Intîlnirea tineretului

SIMA POBULICI
membru al Comitetului de conducere al 
Uniunii pentru sport din Iugoslavia

MEHMET AU KIȘLALI 
redactor la ziarul „Yeni Gun“ din 

Ankara

NICOI.AOS 1NDZES 
deputat din partea Partidului Liberal 

d:n Grecia

MARIA ALEXANDRU 
cunoscuta noastră jucătoare de tenis 
de masă, a contribuit alături de Ma
nana Earasch la succesul echipei fe- 
tfmnine de tineret a R. P. Romine în 
•competiția dotată cu jCupq Prieteniei*

Meciul dintre echipele Bulgariei și 
depuse, șahiștii greci nu reușiseră să ci 
Jnjrîngerea nu a afectat cu nimic buna d 
rînd de pe estradă, maestrul A. Ango; 
care l-a întrebai cu o ușoară notă de reț

— Cum de ați pierdut cu 3 —0 ?
. Foarte simplu, a răspuns Angos.

- ???
cz. J*entru că n-am jucat dțeoît trei

Cu oaspeții, prin Capitală... ------- Inter
l) ucureștiul trăiesc par.a dir. nru zilele ncuiluluiii Festival...
D Din nou atmosfera entuziastă a intîlnirilor tineretului; din nou freamătul 

întrecerilor sportive prietenești ; din nou grupuri vesele de tineri — vorbind limbi 
diferite dar înfrățiți de dorința comună de PACE și PRIETENIE — străbat 
bulevardele capitalei noastre, zîmbitoare sub soarele și cerul albastru al unui
februarie primăvăratic.

La bazele sportive și ta sălile unde 
au loc diferitele manifestații cultu-ral-ar- 
tistice, steagurile țărilor din regiunea

rizitînd expoziția cu tema „Din viața și activitatea tineretului și studenților 
din țările Balcanice și Adriatiee” deschisă Ia Casa de cultură a studenților

> Balcanilor și Mării Adriatiee își tafră- 
l țese simbolic unduirea...
F Hai și nod, prin București, împreună 
k cu tinerii oaspeți ! •

. Baschetbaliștii albanezi iubesc
F arta

> Ne alăturăm unui grup de țineri taalți 
.care urcă pe Calea Victoriei, spre Pa- 
” latul Republicii. Stat baschetbaliștii 
1 albanezi. Unul dintre primele lor „obiec- 
' tive“ din cadrul șederii la București : 
iMuzeul de Artă al R.P.R. Antreno- 
'rul lor, Feti Borova, bun cunoscător al 
i picturii, dă explicații Iui Costa Papa, 
[ Nico Herțek și mai ales lui Filip Gura- 
șziu (mezinul echipei, 16 ani, elev) asu-
> pra operelor maeștrilor italieni și sțpa- 
znioli. Vizita ține aproape două ore. 
. „Mai avem multe de văzut, ne spune 
r Borova, dar ne vom rezerva și alte ore 
L pentru acest valoros muzeu. Sintem dor- 
' nici să cunoaștem mai ales operele maeș- 
Ltrilor romîni Grigorescu, Aman"...
r —■ Cum v-ați petrecut vremea, ta 
k București ?

— Sîmbălă seara am asistat la Teatrul 
9 de Operă și Balet la spectacolul dat de 
[Ansamblul U.T.M. în cinstea noastră, a 
) participanților la intilnire. Ca și pe cei- 
vlalți participanți la acest spectacol, pro- 
f gramul prezentat ne-a impresionat în 
Lmod deosebit. Am vizitat și expoziția Ku- 
’diriniksi și ne-am plimbat prin oraș, 
{împreună cu tineri romîni și bulgari 
. Sintem ineîntați de frumoasa primire ce 

ni s-a făcut și aderăm din tot sufletul 
jla minunatele idei care stau la baza In- 
l tilnirii de la București a tineretului din 
țările balcanice și adriatiee: triumful 

I ideii conviețuirii pașnice.

} Cu Ivkov la... tenis de masă
I Sâmbătă după-a-miază, șahiștii iugo
slavi n-au fost programați ta sala

IVAN GAIT ANI EV 
căpitanul echipei de baschet bulgare, 
s-a remarcat prin subtile execuții teh
nice și precizie in aruncările la coș

D. DR1MER
unul din componența reprezentativei 

noastre de șah

NIRO 11ERCER
unul din cei mai buni jucători ai 
echipei de baschet albaneze, a lăsat o 
frumoasă impresie publicului prezent 
în suta Floreasca la întîlnirile sportive 

de pînă acum

I.P.G.G. Prilej bun pentru o vizită îri 
oraș sau pentru vizionarea de spectacole 
artistice sau sportive. Marele maestru' 

internațional Bora Ivkov, la prima sa 
vizită ta București, face o plimbare spre 
sala Dinamo. II tatilnim alături de Mar- 
covici, Teran și Kern, urmărind atent 
întrecerea pe echipe.

,Jmi place capitala Romîniei, își în
cepe Ivkov impresiile. Bucureștiul este 
un oraș mare, cu aspect de metropolă. 
Are bulevarde largi, moderne, clădiri 
mari, impunătoare. In plus, construcțiile 
care se ridică la tot pasul lasă să se 
întrevadă, pentru viitor, un București și 
mai frumos. “

Discutăm apoi despre Intîlnirea tinere
tului de la București.

„Am ascultat cu mult interes rapor
tul prezentat de primul secretar al C.C. 
al U.T.M., Virgil Trofin. Socotesc că 
asemenea intîlniri, în cadrul cărora tine
retul din diverse țări face schimb de 
idei, se cunoaște mai bine, sint foarte 
binevenite și reprezintă importante con
tribuții la întărirea cooperării interna
ționale și a păcii'.

Și jucătorii bulgari de tenis de masă 
au fost ineîntați de vizita lor prin Bucu
rești. Ne vorbește despre aceasta Virginia 
Popova: „Turneul de tenis de mhsă, cu 
întreceri și dimineață și seara, nu ne-a 
permis pînă acum să participăm la cele
lalte manifestări din cadrul Intilnirii. 
Timpul liber pe care l-am avut l-am 
folosit, de aceea, doar pentru cunoaș
terea orașului. Ne-am plimbat pe Calea 
Victoriei, pe Bulevardul Magheru și pe 
alte artere principale. Inutil să mai spun 
că Bucureștiul e un oraș minunat. Cred 
că e o părere pe care au exprimat-o și 

mulți alți oaspeți ai dv. Subliniez însă 
impresia pe care mi-au făcut-o numeroa
sele șantiere ce apar la tot pasul, ritmul 
viu de construcție pe care l-am întil- 
nit aici".

Intîlniri... spectacole....

Duminică dimineața, alături de 
membrii delegațiilor din țara res
pectivă, unii dintre sportivi au luat 
parte la întîlnirile de la Gasa de 
Cultură a Studenților „Grigcre Preo
teasa" (unde s-au întîlnit tinerii din 
R.P.F. Iugoslavia cu tinerii romîni), 
de la Palatul Pionierilor (unde dele
gația albaneză s-a întîlnit e» cea 
italiană), sau de la Casa de Cultură 
a Tineretului din raionul Stalin (unde 
s-au îrjtîlnit delegațiile bulgară și 
greacă).

Deschiderea expoziției internaționale 
de fotografii, cuprinzînd aspecte din 
viața și activitatea tineretului din 
țările balcano-adriatice, recitalurile de 
la Casele de cultură ale tineretului din 
diverse raioane ale Gapitalei, o se
rată dansantă au completat bogatul 
program al duminicii.

Luni, cei mai mulți dintre sportivii 
oaspeți au luat parte în continuare, 
la întrecerile de șah, de baschet sau 
de tenis de masă. Iar la ora cînd 
aceste rînduri se îndreaptă spre ti
pografie, pentru a vedea lumina ti
parului, unii dintre ei, alături de 
ceilalți membri ai delegațiilor, asistă 
la reprezentația operetei „Lăsați-mă să 
cînt“ și-l aplaudă pe Ion Dacian în 
rolul lui Ciprian Porumbescu...

C. RADU

„Prieteniile care se cimenteaz 
sînt trainice și nu se uită

\
Discuții la un pahar cu bere... Doi dintre oaspeții bulgari comentează ultimele 

rezultate sportive

Foto : B. Cîobanu

Liniștea care domnește in sala de 
șah te îndeamnă să vorbești in șoap
tă. Ca la concert sau la operă-.. Pînă 
și mișcările oamenilor sînt... soco
tite : să nu scîrțiie vreun scaun. De
ranjează... Abia spre sfîrșit, cînd 
partidele încep să-și desemneze una 
cîte una învingătorii, spectatorii își 
permit să tușească. Dar și atunci nu
mai pe... aplauze.

In această „lume a tăcerii" am 
stat de vorbă cu Nikitas Zimninskis, 
conducătorul delegației șahiștilor 
greci, participanți la întrecerile „Cupei 
Prieteniei". Un bărbat înalt, extrem 
de amabil și foarte prietenos. Pasio
nat de șah și de... pipă. Studiază 
partidele lui Tal și lui Keres. Fumea
ză un tutun bun, care răspîndește în 
jur o aromă dulce. Parcă ar fierbe 
undeva dulceață de vișine...

Urmărea cu atenție partidele îritîl- 
nirii Grecia-Bulgaria. Dar își arunca 
privirile și pe celelalte table. Ca să 
vadă ce joacă viitorii adversari ai 
echipei pe care o conduce. L-am în
trerupt și i-am... șoptit prima între
bare :

■— Ce părere aveți despre întrece
rile de la București ?

•— O inițiativă admirabilă. Foarte 
bună, foarte folositoare. Trebuie să 
ne întîlnim cît mai des. Să ne cu
noaștem mai bine.

— Iar sportul este pentru ai^^a 
un prilej excelent, am adăugat.

•— Mai mult chiar, continuă oas
petele nostru. Sportul, ca să mă ex
prim poetic, este un prim pas spre 
prietenie. Prietenia este un pas că
tre pace, iar pacea este un pas uriaș 
către fericire !

(Urmare din pag. I) •

perfect de bine seama de marea sem
nificație pe care o are sportul pentru 

>o mai bună cunoaștere. Prieteniile care 
se cimentează pe stadioane sînt trai
nice și ele nu se uită niciodată".

„Subscriu întru totul la părerea co
legului nostru turc — a intervenit în 
discuția noastră și dl. .NICOLAOS 
1NDZES, deputat în parlamentul grec, 
unul din conducătorii tineretului din

EXPLIC
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vocea imperativă 
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pentru 
desigur, 
ultima

auzit 
trans-
r.-am
tntre-

i semne de 
Am

Aluzii 
totuși 

ultima

Entuziaste întreceri în cadrul „Cupei Prieteniei**

partidele rundei
atenție

edeți că există posibilități 
lărgi șl mai mult colabo- 

ortivă balcanică ?

— Nemăsurate. Suc
cesul deplin al Balcania
delor ne îndreptățește 
să credem că aceste mi
nunate competiții pot fi 
extinse în multe ramuri 
sportive.

— De exemplu...
— De exemplu în șah. 

Fac chiar o propunere 
concretă. Să se organi
zeze Balcaniadele de șah 
o dată cu cele de atle
tism. Atleții stadioanelor 
se vor întrece laolaltă 
cu atleții gîndirii I Or
ganizatoric nu mi se 
pare ceva dificil. Fiecare 
delegație ar număra vreo 
7 oameni mai mult.

In focul discuției ui
tasem că ne aflăm tn 
sala de șah. Chiar și in 
ultimul rind... Cițiva ve
cini dădeau 
nervozitate, 
nssf tn jur. . 
patente. Și 
renunțat la i 
bare:

— Cum vă
Bucureștiul ?

— Sînt aici 
prima oară. Dar, 
nu și pentru 
Orașul și oamenii mau 
cucerit într-un timp re
de neuitat. La Bucu- 
trăit o emoționantă 

primăvara. Cu primăvara 
și cu primăvara vieții, cu

stadioane
odată“
Liberal al Greciei. — Da, 
re un rol de frunte în apro- 
intre tineri, în sudarea unei 
trainice care ne este acum 

ecesară. Noi, grecii, îniemeie- 
îpiadelor antice, cunoaștem și 

e poate mai bine în- 
important mijloc în 

[irea relațiilor dintre state. Fie 
rile sportive dintre tinerii din 

propășească cu fiecare zi. 
nai voi lupta cu înflăcărare 
iumîul acestei nobile idei." 
RDO TODDO este un tînăr 
I Italiei (alergător pe 1500 m 

din Cervia). A venit la 
ca reprezentant al tineretului 

Ce n-aș da — ne-a spus el 
ce sport în condiții asemănă- 
tinerii romîni. Apreciez foarte 

ja statului dv. față de dezvol- 
nonioasă a tineretului. Aceeași 
trebui s-o manifeste toate gu- 
De aceea, noi, tinerii italieni, 
n fierbinte pacea 

din plin ororile 
in toată inima 
a Balcanilor și

vină o zonă a păcii, în care 
să nu se mai întâlnească de 

te decit pe băncile facultăților, 
lurile culturale sau pe tere- 
sport.**  

eclarații generoase, culese de 
de naționalități diferite, dar 

r inimi bat la unison. Ele ne 
ingerea că nu e departe ziua 

ea și prietenia vor triumfa de- 
i lume I

— pentru că 
războiului — 
ca regiunea 

Mării Adria-

IE
ase sfirșit. Cu toate eforturile 

partidă. Scor final : 3—0. 
tinerilor echipieri greci. Cobo- 
prii de conducătorul echipei.

cord. Ceva 
rești am 
întîlnire cu 
anului, dar _ , . .
tineretul venit aici pentru frumoasa 
sa întîlnire.

In acel moment 
a arbitrului a pus 
nostru:

„Vă rugăm păstrafi liniște!...'

In competiția de șah

Azi va fi cunoscuta cîștigâtoarea la baschet
Aceeași afluență mare de public în sala Floreasca în cea de a doua 

zi a turneului de baschet dotat cu „Cupa Prieteniei".
Programul a fost deschis de întilnirea dintre reprezentativele de tine

ret ale R.P. Bulgaria și R.P. Albania. Jucătorii albanezi • au practicat 
același joc rapid, spectaculos, dar au fost mai puțin preciși în aruncă
rile la coș și au fost învinși de adversarii lor mai experimentați cu sco 
rul de 73—28 (36—15). Pe de altă parte trebuie spus că tînăra formație 
de baschet albaneză a fost handicapată și de talia mai mică a jucătorilor 
săi, f3pt care s-a putut constata în special în disputele de sub panouri, 
învingătorii, din rîndul cărora s-a detașat pivotul Kamienarov — reali
zator principal — au închegat acțiuni frumoase și pline de eficacitate, 
la care a contribuit aproape în egală măsură întregul lot folosit

Punctele au fost realizate de Kamienarov (18), Dencev (13), Gheor- 
ghiev (9), Gaitaniev (6). Milanov (7), Popivanov (6), Vandalov (4), 
Toșev (4), Runțov (4), Velev (2) pentru R.P. Bulgaria și Vaso (11), 
Ilo (5), Renato (4), Kosta (4). Niko (2), Filip (2) pentru R.P. Albania. 
Meciul a fost condus foarte bine de arbitrii romîni Gh. Dinescu și fon 
Petruțiu.

Baschetbaliștii romîni, componenți ai selecționatelor studențești și de 
tineret ale țării, au furnizat rn a doua partidă de aseară un spectacol 
atrăgător. Fazele rapide, spectaculoase și palpitanta evoluție a scorului 
au ținut încordată atenția spectatorifcr. In final, studenții s-au dovedit 
mai hotărîți și beneficiind de o serie de aruncări reușite, realizate de 
Nosievici și Popovici, s-au detașat, dșfgînd cu scorul de 67—59 (32—28). 
Punctele au fost înscrise de: Nosievici 17, Popovici 22, Albu 2, Barău 8, 
Dumitru 5, Ionescu 13, pentru învingători și de Or. Popescu 12, Toth 14, 
Giurgiu 11, Tursugian 4, Kiss 10, Balînt 6, Paraschivescu 2, pentru în 
vinși. Meciul a fost condus cu competență de F. Borova (R.P. Albania) 
și A. Eerger (R.P.R.).

Turneul ia sfârșit astăzi cu următoarele oexiri programate de la ora Fază de la întilnirea de baschet R. P. Bulguria- 
18,30 în sala Floreasca: R.P. Albania — Selecționata studențească a R- P- Albania
R.P. Romi.ne și R,P. Rornnă—R-P. Bulgaria. Foto : B. Ciobanu

Reprezentativa R.P. Romine pe primul loc la tenis de masă

f S- l —g. <IJl
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Elîsabeta Polihroniade
a cîștigat turneul feminin

Echipa Albaniei învingătoare în întilnirea 
cu Bulgaria 1

Cîștigînd aseară partida cu Jocici, 
Elisabeta Polihroniade s-a clasai pe 
primul loc în turneul feminin de țali, 
dotat cu „Cupa Prieteniei". Nicolau a 
învins-o pe Kuzjnanova ți astfel cla
samentul final al concursului este ur
mătorul: 1. Polihroniade 3 p; 2. Jo
cici 1 */ 2 p; 3. Nicdau 1 p; 4. Kuz- 
manova */ 2 P-

„Eroii" rundei a treia din cadrul 
concursului masculin au fost, fără în
doială, tinerii șahiști albanezi, fntilnind 
redutabila formație a Bulgariei,

elîsabeta polihroniade

Reprezentativa de tineret a Turciei este formată din cinci jucători, lată 
pe sportivii turci fotogra fiați ieri In sala Dinamo.

Foto: Gh. Dumitru
Și ieri sala Dinamo a fost arhiplină 

cu spectatorii veniți să urmărească 
întrecerile finale ale competiției de 
tenis de masă. Dar publicul prezent a 
avut totodată și o surpriză plăcută, 
and la masa de joc au evoluat și pa
tru din cei cinci jucători turci sosiți 
în Capitală duminică seară. Dintre cei 
patru sportivi turci cel mai bine se 
prezintă căpitanul echipei, Toma Haci- 
minaoglu, un jucător ofensiv. Repre
zentativa de tineret a Turciei a luat 
parte la un turneu dotat cu „Cupa 
F.R.T.M.", la care au mai concurat 
și selecționatele de tineret ale R. P. 
Bulgaria și țării noastre. Locul prim 
a revenit formației bulgare.

Dintre ultimele întreceri ale „Cupei 
Prieteniei" cea mai spectaculoasă și 
interesantă a fost fără îndoială finala 
probei de dublu băieți, desfășurată în
tre perechile Rethi, Covaci și Marko
vic, Teran. După o luptă de cinci se
turi, în care au abundat schimburile

de mingi atacate și contraatacate, au 
ieșit victorioși jucătorii noștri, mai 
deciși în ultima parte a meciului. 
Partide ;fiktImoase și-, de un bun nivel 
tehnic au mai oferit întâlnirile Marko- 
vic—Rethi și Mariana Barasch—Ma
ria Alexandru.

„Cupa Prieteniei" a fost cîștigată 
de reprezentativa R. P. Romine.

La sfîrșitul concursului, tov. Sever 
Dăneț, secretarul general al federației 
noastre de specialitate a oferit cîști- 
gătorilor cupe și brelocuri.

Rezultatele tehnice ale „Cupei Prie
teniei" : SIMPLU BĂIEȚI, semifinale: 
Markovic—Rethi 3-1 (16, -14, 21, 16); 
Kern—Teran 3-0 (10, 19, 7); finala
Markovic—Kern 3-0 (14, 19, 20);
SIMPLU FETE, finala : Mariana Ba 
rasch—Maria Alexandru 3-0 (19, 12 
19); DUBLU BĂIEȚI, finala: Rethi 
Covaci—Markovic, Teran 3-2 (-17, -19, 
19, 15, 15)ț DUBLU FETE, semifinale: 
M. Alexandru, M. Barasch—E. Rădui- 
că, A. Radu 3-0, M. Jandrescu, V. 
Jandrescu—V. Popova, E. Kolarova 3-1; 
finala: M. Alexandru, M. Barasch—M. 
Jandrescu, V- Jandrescu 3-0 (15, 12, 
13); DUBLU MIXT, finala: M. Alexan
dru, Rethi—M. “ 
(-14, 20, 17, -17, 
GENERAL: 1. 
84 p.; 2. R.P.F.

Barasch, Covaci 3-2 
11). CLASAMENTUL 
R.P. Romînă tineret 
Iugoslavia tineret 44

p.; 3. București tineret 34 p.; 4. R.P. 
Bulgaria tineret 29 p.

cu „Cupa

petarîi" nu s-au intimidat, au jucat 
deschis, la atac. Campionul albanez 
Pustina a realizat o splendidă partidă 
împotriva lui Bogdanov, a sacrificat o 
calitate, apoi o piesă ți a obținut atac 
de mat câștigător. Nu s-a lăsat mai 
prejos nici Konci, care — în întilnirea 
cu Țancov — după o serie de specta
culoase lovituri tactice, a încheiat lupta 
prin câștigarea unui turn. In poziție 
complicată, ușor avantajoasă negrului, 
s-a întrerupt partida Ștefanov — Du- 
raiu.

întilnirea Romînia — Iugoslavia a 
furnizat partide interesante, cea dintre 
Ghițescu și Ivkov mai ales prezentând 
o deosebită însemnătate teoretică. La 
propunerea marelui maestru iugoslav, 
partida a fo6t <!;tă remiză. Cu același 
rezultat au închUat disputa Pavlov și 
Parma. Drimer a întrerupt în poziție 
mai slabă ia Djurasevici.

Dimineața s-au încheiat întreruptele 
rundei a doua. Djurasevici a câștigat 
la Vergopoulos, consemnind la 3—0 
scorul întâlnirii Iugoslavia — Grecia. 
Ghițescu a pierdut ’a Bogdanov, Pav
lov la Țancov, iar Drimer a remizat 
ou Stefanov. Astfel: Bulgaria — Ro- 
mînia 2'/2 — */ 2.

In clasament conduc șahiștii bulgari 
011 S’/a P (1 )> care au însă un mcc‘ 
mai mult jucat. Urmează Iugoslavia 
4 p (1), din două întâlniri, Romînia 
3’/a P( 1), din trei întîlniri, Albania 3 p 
(1), din două întîlniri, Grecia 0 p._

Astăzi, turneul continuă cu runda a. 
IV-a : Iugoslavia — Albania, Grecia — 
Romînia. Miercuri, în ultima rundă: 
Bulgaria — Iugoslavia, Albania 
Grecia,

In competiția dotată
F.R.T.M.", s-au înregistrat următoarele 
rezultate: R.P. Bulgaria (Gerdgikov 
2 v., Kirin 2 v., Antonov 1 v.)—Tur
cia (Turkeri, Haciminaoglu, Parto- 
gyan) 5-0, R.P. Romînâ (Gheorghiu 
2 v., Anghelescu 2 v., Gheorglu 
Glieorghe 1 v.)—Turcia (Akkaranfi/ 
Haciminaoglu, Partogyan) 5-0, R. P. 
Bulgaria (Gerdgikov 2 v„ Antonov 2 
v., Kirin 1 v.)— R.P. Romînă (Ange- 
lescu 1 v., Gheorghiu, Gheorgl.e 
Gheorghe) 5-1. CLASAMENT GENE
RAL: 1. R.P. Bulgaria 2 v.; 2. R.P. 
Romînă 1 v.; 3. Turcia 0 v.

„Tineretul și studenții din țările regiunii Balcanilor și Mării Adriatice 
pot să facă mult pentru transformarea acestei regiuni fntr-o zonă a păcii, 
in care să nu existe arma nucleară și arma rachetă, pentru dezvoltarea co
laborării și a relațiilor de prietenie între popoarele acestor țări".

(Din telegrama db salut adresată de N. S. Hrușciov participanți- 
lor la întilnirea tineretului și studenților din țările regiunii Balcani
lor și Mării

ȘAH MAT 1
De la slînga, în jurul tablei : Stefanov (B. P. Bulgaria)', Joeic (R.P.F. Iu
goslavia), Angoe (Grecia), Pustina (B. P. Albania), Drimer (R. P. Romînă) 

Desen : P. Stoenescu
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CoRsiderațiuni tehnice asupra activității competiționale pe 1959 „Cupa Sportul popular »»

după aceea putînd executa un proce
deu.

La parter, cînd sînt dedesubt, luptă
torii noștri folosesc foarte mult pozi
ția culcat. Din această poziție, ei pot 
să se apere bine, dar nu pot iniția 
nici un fel de atac, contraatac sau 
trecere deasupra adversarului. Mulți 
luptători consideră repriza de două 
minute cînd sînt în parter, dedesubt, 
ca pe o simplă apărare și nu inițiază 
nici o acțiune. Practica concursurilor 
ne-a demonstrat că un meci se poate 
cîștiga și cînd ești sub adversar (exem- 
piu I. Cernea în întîînirea din R.S.S. 
Armeană, Gh. Crișan în turneul de la 
Leipzig etc.). Legat de poziția de gar
dă trebuie să arătăm că atit de sus cît 
și de la parter, luptătorii noștri nu 
urmăresc momentul cînd fluieră arbi-: 
trul pentru a prinde adversarul. Ei aș
teaptă prea mult și numai după ce 
partenerul a făcut priza trec la atac 
sau de cele mai multe ori la desiace- 
rea prizei adversarului — deci la apă-

(I. Cernea, I. Țăranu, N. Pavel, I. 
Mociurneac). De asemenea, viteza în 
mișcări a fost mai mare, iar procedeele 
tehnice au fost executate rapid (Gh. 
Popov ici, D. Guc, M. Bolocan etc.). 
Rezistența generală și cea specială au 
crescut muît, ajungîndu-se la o rezis
tență în regim de viteză. La con
cursurile internaționale care au du
rat mai multe zile, luptătorii noștri au 
avut o comportare bună de-a lungul 
întregii competiții. Antrenorii au folo
sit în pregătirea sportivilor un număr 
mai mare și mai variat de mi Toace 
pentru dezvoltarea calităților fizice. 
Este îmbucurător faptul că aceste mij
loace și sporturile complimentare au 
început să fie folosite de unii antre
nori de-a lungul întregului an. Față 
de anul 1958 noi am făcut progrese în
semnate la capitolul forță și rezistență, 
după cum arată normele de control. 
Gu toate acestea în pregătirea fizică 
a luptătorilor mai persistă multe lip
suri : 1. slaba forță la ridicarea de jos: 
2. insnfideaia forță ia mușchii gitului.

Anul 1959 a marcat un evident pro
gres al luptelor clasice în țara noas
tră. Competițiile de juniori și seniori 
s-au bucurat de un mare număr de 
oarticipanți, depășind cu mult numărul 
din anii trecuți. Nivelul de desfășu
rare al campionatelor a fost superior 
calitativ celor de pînă acum, iar lup
tătorii au folosit un număr mai mare 
ne procedee tehnice, lucru deosebit de 
foni portant în îmbunătățirea nivelului 
rtehnic al luptelor. Datorită acestui fapt 
meciurile au devenit mult mai atrac
tive, mai spectaculoase. îmbogățirea 
• cunoștințelor în ceea ee privește pro
cedeele tehnice a făcut să se micșo

reze diferența de valoare dintre tine; 
jret și luptătorii cu o experiență mai
mare.

’< a îmbunătățirea tehnicii au contri
buit următoarele măsuri: organizarea 

.<ie consfătuiri metodice cu antrenorii ; 
^întocmirea calendarului competițional, 
Un așa fel încît înainte de începerea 
competițiilor antrenorul să aibă timp 

jjsuficient pentru învățarea elemente
lor tehnice noi; folosirea de către antre- 
unorf a unei munci planificate și mai 
«'tire organizate.

ste adevărat că s-au făcut pro- 
•gre e în pregătirea tehnică, dar mai
țsîrt lipsuri mari, care se referă la: rare Acest ,ucru la?ă impresia unei 
’«folosirea procedeelor pe o singură par
te; folosirea procedeelor la margine și 
•în alara saltelei; folosirea într-o mă
sură insuficientă a mișcărilor înșelă
toare pentru a pregăti executarea altor 
procedee; folosirea într-o măsura mică 
,a elanului pentru executarea proedee- 
’lor; ignorarea schimbării bruște a di
recției efortului, care permite folo
sirea rezistenței inițiale a adversaru
lui ca o forță activă și utilă pentru 
!-executarea procedeului în noua direc- 
jție. De asemenea, in răsturnări nu se 
utilizează în suficientă măsură forța 

■ trunchiului și a picioarelor; există 
(tendința de a se neglija unele proce
dee în momentul cînd a fost învățat 
un nou procedeu; podul se folosește 

ipuțiti în executarea acțiunilor în atac 
-și foarte mulți dintre sportivi sînt lip
siți de inițiativă atît la lupta de sus, 
cît și la parter.

Cauzele acestor lipsuri trebuie cău
tate clu’ar în procesul de instruire a 
•lupt itorilor. Esie o tendință greșită 
pta foarte mulți luptători de a-și alege 
ca procedee favorite pe cele mai sim
ple și mai ușor de executat. De foarte 
jmulfe ori antrenorii, dornici de rezul
tate imediate, încurajează această 
siendință prin introducerea în concurs 
ka luptătorului respectiv. Obținînd la 
Bnceput unele succese cu acest proce- 
fdeu, luptătorul se „agață" de el și nu-1 
mai preocupă învățarea altor procedee 
n«r

J altă cauză o constituie greșeala 
ițpe care o fac antrenorii în alegerea 
^procedeelor. Pentru faptul că unor lup- 
Etători le reușește un procedeu și obțin 
«rezultate bune cu el, antrenorul nu mai 
iține seamă de particularitățile indi- 
jividuale ale celorlalți sportivi, alegînd 
iiuni.il și același procedeu pentru toți. 
SDatoriiă încrederii pe care o au în 
^executarea acestor procedee, antrenorii 
iși sportivii nu se mai îngrijesc ca să 
|tacă față ‘----
pacelorași 
sari. Am 

(tivii care 
kprocedee 
(cauză că 
ycutarea lor de către adversar, 
i* In 1958 și într-o măsură mai mică 
®ti anul 1959, au predominat la luptă
torii noștri centura laterală de ios și 
Ișunibul la lupta de sus. In tntîlnirile 
(internaționale aceste două procedee au 
șost eficace și ne-au adus unele victo- 
tii în antd 1958, dar în 1959 aproape 

a ni®' unul din sportivii noștri nu le-au 
fțnai reușit aceste procedee. Adver
sarii lor au găsit elemente noi de apă
rare și chiar de contraatac, lucru 
tare a făcut ca aproape toate încercă
rile sportivilor noștri să eșueze. Gheor- 

Duinitrn, de pildă, fiind cunoscut 
plan internațional ca un foarte bun 

pcecutant al centurii laterale și al șu- 
dui, nu ar fi reușit să facă nimic 

a Split dacă nu ar fi venit cu un ele- 
t tehnic nou, saltul, pe care l-a 

xecutat prin surpriză, asigurîndu-și 
stfel victoria în meciul cu Damianov 
R. P. Bulgaria).

^1 Luptătorii noștri folosesc și o gardă 
pecorespunzătoare atît la lupta de sus 
fcît și la parter. Garda de sus fiind prea 
goasă, picioarele mult prea îndepărtate 
jjși trunchiul aplecat în față asigură o 
[poziție bună pentrti apărare, cu multă 
(stabilitate. Dar, în același timp, ea 
constituie o poziție foarte incomodă 

^pentru a executa procedee tehnice. 
^Luptătorul cu garda joasă trebuie mai 
rintii să-și modifice poziția de gardă 
jprin apropierea picioarelor. Numai

îl face interl-

— în apărare — împotriva 
procedee folosite de adver- 
văzut la competiții că spor- 
execută cel mai bine acesta 
pierd piincte prețioase din 
nu știu să se apere la exe-

inferiorități fizice, a unei lupte de apă
rare, a pasivității, care de multe ori 
atrage penalizarea cu avertismente.

Pentru lichidarea acestor deficiențe 
sînt necesare următoarele măsuri: 
1. la întocmirea planului de pregătire 
pe anul I960, antrenorii trebuie să țină 
seama de aceste lipsuri a căror lichi
dare să constituie unul din obiectivele 
principale ale anului; 2. antrenorii
să-i învețe pe începători garda inaltă, 
iar celor avansați să le corecteze po
ziția veche; 3. să introducă cît mai 
multe elemente noi de atac și apărare; 
4. să aleagă pentru fiecare luptător 
procedeul potrivit cu calitățile lui fizi
ce ; 5. la antrenamente să-i obișnu
iască pe luptători să ia inițiativa din 
primul minut, să folosească procedee 
și mișcări înșelătoare, să execute pro
cedee de la margine spre mijlocul sal
telei, să folosească elemente tehnice 
noi, de surpriză, să folosească podul 
pentru executarea acțiunilor de arun
care peste piept, să mențină și să per
fecționeze vechile procedee chiar para
lei cu învățarea celor noi, să foloseas
că o apărare activă (care să pregă
tească un contraprocedeu) și rulatul, 
care este un procedeu de atac și o 
foarte bună apărare ; 6. antrenorii să 
aleagă mijloacele cele mai potrivite 
pentru îmbunătățirea tehnicii; angajă
rile cu adversarii sub
Aceste angajări se fac — —__ ,____
intensitate scăzută și apoi cresdnd f 
progresiv.

diferite forme, 
la început cu

SPORTUL POPULAR
£ag, â 3653

★
După cum ne-au arătat normele de 

control, la pregătirea fizică generală 
și specială s-au făcut reale progrese. 
Calitățile fizice de bază (forța, viteza, 
rezistența) precum și cele speciale, au 
înregistrat o îmbunătățire substanțială. 
Lucrul cu intensitate mare în aer liber 
în perioada de iarnă a pus o bază pre
gătirii fizice, care a fost continuă de-a 
lungul întregului an. Creșterea calită
ților fizice a putut fi constatată atît 
cu prilejul competițiilor interne cît și 
a celor internaționale. Procedeele pen
tru executarea cărora se cere multă 
forță (luarea brațului, în cheie) au 
fost utilizate tot mai des în cougurșmi

3. forța slabă 
slabă forță de
5. rezistența,

M. Sultz a luat brațul lui P. Popescu și după efortul pe care 
ționează desigur să-l treacă prin pod.

spatelui si abdominali; 
în flexorii degetelor; 4. 
tracțiune și aruncare; 
pentru a lupta cu mai mulți adversari 
într-o zi, este încă insuficiență ; 6. vi
teza de reacție este slabă; 7. mobili
tatea articulară, de asemenea, este 
slabă.

Lipsurile constatate în pregătirea fi
zică se datoresc faptului că nu toți an
trenorii au fost convinși de necesitatea 
acestei pregătiri de-a lungul întregului 
an. O dată cu începerea pregătirii spe
ciale, fiind „furați" de problemele ime
diate ale concursurilor, unii antrenori 
au neglijat pregătirea fizică generală, 
iar alții nu au știut să aleagă mijloa
cele cele mai potrivite pentru dezvol
tarea calităților fizice. Mijloacele alese 
au fost folosite într-un mod cu totul 
sec, nu au reușit să mobilizeze pe spor
tivi, ceea ce a dus la neglijarea de 
către sportivi a exercițiilor de forță. 
De cele mai multe ori cantitatea lu
crului a fost mare, dar intensitatea lui 
prea scăzută și în felul acesta nu și-a 
atins scopul urmărit.

Pentru asigurarea și ridicarea pregă
tirii fizice generale și speciale pe o 
treaptă superioară celei din anul 1959, 
trebuie să trecem la următoarele mă
suri ; a) mărirea cantității și intensi
tății lucrului. Toate exercițiile folosite 
de antrenori pentru pregătirea fizică

trebuie să fie repetate de mai multe 
ori, cu scopul de a asigura dezvoltarea 
masei mușchiulare și, în același timp, 
pentru dezvoltarea forței ; b) mijloace
le alese să fie făcute sub o formă plă
cută, sub formă de întrecere ; c) să se 
folosească într-o măsură mai mare 
lucrul in aer liber și sporturile compli
mentare ; d) la fiecare ședință de an
trenament să se întrebuințeze exerciții
le cu haltere de 2—3 kg. și ridicarea 
lor din diferite poziții; e) pentru dez
voltarea mușchiul hurii gîtuîui și pen
tru întărirea podului, să se folosească 
ridicarea halterii din poziția de pod : 
f) pregătirea fizică începută în perioada 
de iarnă să nu fie neglijată, ci să fie 
conținu iță și în restul anului.

Normele de control constituie factorul 
cel mai important de apreciere obiec
tivă atît a pregătirii fizice generale, 
cît și a celei speciale. Ele sînt mijlo
cul prin care ne putem da seama dacă 
sportivii au făcut progrese sau nu, dacă 
mijloacele folosite, dozarea și intensita
tea exercițiilor au fost bune, dacă au 
dat rezultate sau nu. Antrenorii tre
buie să le acorde importanța cuvenită.

Datorită folosirii unui număr mai 
mare de procedee, precum și datorită 
îmbunătățirii calităților fizice, ritmul 
de lupta a crescut foarte mult în cursul 
anului 1959. El a fost dinamic și cu 
multe procedee din primul și pînă în 
ultimul minut al întrecerii, datorită fo
losirii stilului sovietic de luptă pe brațe 
și sub brațele adversarului.

Lă capitolul tactică — în comparație 
cu ceilalți factori — trebuie să arătăm 
că stăm încă foarte slab. Luptătorii 
folosesc una și aceeași tactică pentru 
toți adversarii cu care se întîlnesc. Ei 
nu reușesc să-și stabilească un plan 
tactic înainte de a intra pe saltea. A- 
ceastă problemă a fost neglijată foarte 
mult de către antrenori și de aceea nu 
este o legătură între tehnică și tactică.

La antrenamente, antrenorul tre
buie să dea teme precise, pe care lup
tătorul trebuie să le execute. Temele 
trebuie stabilite în raport cu particu
laritățile adversarului, cu superiorita
tea luptătorului în ce privește rezis
tența (va începe lupta din primul mi
nut într-un ritm rapid) etc. De ase
menea, antrenorul va indica teme noi, 
suplimentare, în timpul luptei.

In ceea ce privește educarea cali
tăților de voință s-au înregistrat re
zultate bune. In timpul meciurilor, 
sportivii noștri au fost mai dîrji, au 
manifestat mai multă voință de a în
vinge. Atît sportivii cu experiență 
mare, cît și cei din echipele noi promo
vate în campionatul R.P.R. (A.S.A. 
Marina Constanța, C.S.M. Galați) au 
dat dovadă de multă 
șind prin aceasta să 
asupra unor echipe cu 
p orienta.

ORAȘUL ȘTALIN (prin telefon).-4 
Cele 10 echipe masculine care parti
cipă la cea de a 111-a ediție a „Cu-’ 
pei Sportului popular" la handbal în 
7 și-au disputat partidele din cadrul 
etapelor a IlI-a și a IV-a. S-au înre
gistrat următoarele rezultate: seria 1 
(etapa a IlI-a) Luceafărul .—Șc. me
die nr. 2 32—22; Tînărul Tractorist
— Șc. medie nr. 1 31 — 15; seria a II-a 
(etapa a III-a) Șc. medie nr. 7 — 
Recolta Hărman 17—19; Recolta Hăl- 
chiu — Șc. medie nr. 3 26—7; Șc*  
medie nr. 4 — Șc. medie nr. 5 13—■ 
14; (etapa a IV-a) Recolta Hălchiu
— Șc. medie nr. 4 20—10; Șc. medie 
nr. 3 — Recolta Hărman 10—26 ; Șc. 
medie nr. 5 — Șc. medie nr. 7 16—24.

In urma acestor rezultate, pe pri-‘ 
mele locuri în cele două serii ale echi
pelor masculine se află Luieafârul 
(seria I) și Recolta Hălchiu (seria a 
II-a). Cele 7 echipe feminine vor dis
puta miercuri cea de a 111-a etapă.

C. GRUIA, corespondent
★

Duminică au avut loc în sala Re-’ 
colta din Capitală jocuri în cadrul 
„Cupei Sportul popular”. Etapa progra-î 
mată în această zi a oferit jocuri viu dis- 
putate, care s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : masculin : S.S.E. nr, 
2 III — C.S. Școlar II 19—11 (12—3); 
Voința — S.S.E. nr. 1 6—5 (3—3); 
Dinamo II — C.S. Șc. III 12—8 (8— 
4); Recolta — Spartac 11—5 (6—5); 
feminin : Rapid — Fabrica de timbre 
3—3 (2—2). Joi după-amiază are loc 
în sala Recolta ultim-a etapă din ca
drul seriilor. Cu acest prilej se vor 
stabili echipele învingătoare din fie
care serie, care își vor disputa un tur-’ 
neu pentru a desemna echipa cîșMk 
toare care va juca în etapa 
orașe.

V. CORBESCU, corespondent

die nr.

dîrzenie, reu- 
obțină victorii 
mai multă ex-

an 
de

★
Ca urmare a condițiilor create 

de an mișcării noastre sportive 
către partid și guvern sportul luptelor
din țara noastră a obținut unele re
zultate bune atît pe plan intern cît și 
pe plan internațional. Prestigiul de 
care ne bucurăm pe plan internațio
nal obligă pe toți antrenorii și luptă
torii la o muncă de educație și instru
ire mai susținută, mai bine planifi
cată, care să ducă 
tivă a luptelor.

In
pune 
plină 
găti

la creșterea calita-

în fața noastră se 
onoare, și totodată

aceiași timp, 
o sarcină de 
de răspundere: aceea de a pre- 
pe luptători cît mai bine, ca să

reprezinte cu cinste culorile patriei 
noastre dragi la Jocurile Olimpice 
la Roma.

Prof. ION CORNEANU 
antrenor federal

de

Au început întrecerii finale 
ale campionatului 

universitar
SINAIA (prin telefon de la trimisul 

nostru). — De luni după-amiază, Si
naia găzduiește finalele campionatului 
universitar de șah, ediția 1959—1960. 
In frumoasa sală a Casei de cultură 
a sindicatelor, zecile de candelabre 
își aruncă lumina lor asupra tablelor 
de șah, la care se întrec finalișfii 
marii competiții studențești.

Printre cei 28 șahiști care își d^s- 
pută titlul de campion universitar^^ 
numără o seric de jucători de 
goria I ca Gh. Varabiescu (l.S.E. 
Buc.), finalist la ultimul campionat 
republican, V. Țacu (I.M.F. Buc.), 
D. Lupulescu (I. Ped. Craiova), V. Bu- * 
landra (1. Pol. Galați), S. Schonfeld 
(I. Ped. Galați), Drozd Karol (Uni
versitatea Babeș-Bolyai Cluj), T. ior- 
dache (Univ. A. I. Cuza Iași), V. Bo- 
tezatu (I. Pol. Orașul Stalin), Cornel 
Rotarii (I. Pol. Tim.) și I. Scherfer 
(I. Ped. Tim.).

In turneul feminin se remarcă pre
zența Eleonorei Gogîlea, (I. Pol. Buc.), 
șahistă din lotul republican, dețină
toarea titlului universitar pe anul 
trecut. In prima rundă ea a obținut o 
victorie rapidă în fața Măriei Trifa 
(Inst. Maxim Gorki Buc.). Alte rezuL 
tate din prima rundă, la fete : Gulețu 
—Ispas */ 2—‘A, Sinner — Ciobănescu 
1—0, Vasiliu—Grigoriu 0—1, Pocan- 
schi—Ionescu 0—1, Sigal—Răulea 
0—1, Kottlar—Elsesser 1—0, Barabas 
—Andronache */ 2—*/x.

La băieți, în primele ore de joc s-au 
terminat partidele : I. Marin—Matei 
1—0, Lupulescu—Grigoriu 1—0, Racz 
—Coman Vs—>/2, Curocichin—P.Szalx» 
1—0.

RADU VOIA

Amănunte despre festivalul 
artistic pe gheață

după CUliH 
acestei 

artificial

am anunțat la 
săptămîni, pe pati- 
din porcul „23 Au- 

loc un frumos fes- 
gheață, organizat de

Așa 
sfîrșitui 
noarut 
gust" va avea 
tival artistic pe _ ,
comisia orășenească București în co
laborare cu clubul Dinamo. Cu aceas
tă ocazie, spectatorii vor putea admi
ra o serie de frumoase numere de 
patinaj artistic, cum ar fi .Menuet", 
.Romeo și Julieta", „O plimbare prin 
Bucureștiul de altă data" etc. Intere
sant de subliniat că în programul a-

cestui festival artistic pe gheață este 
cuprinsă și o exemplificare a evoluției 
patinajului începind din timpurile pre
istorice și pină in epoca.... zborurilor 
cosmice; in final va fi prezentată o... 
rachetă cosmică 1

Cei 80 de patinatori și patinatoare, 
care alcătuiesc ansamblul acestui fes
tival artistic pe gheață, se pregătesc 
cu grijă pentru a putea oferi publicu
lui spectator un program frumos și 
bine pus la punct.

Cu această ocazie se va desfășura

si un program artistic, susținut de O 
serie de cunoscuți artiști, cum sini co
micii Nae 
cu, Vasile 
reața de 
Casian.

Biletele
tic pe gheață se vor pune în vînzare 
începind de mîine la casele stadionu
lui Dinamo și ale patinoarului „23 Au
gust", ta agenția Pronosport din cal. 
Victoriei și la casa specială din -str. 
Ion Vidu.

Roman și Bimbo Mărcules- 
Tomazian, precum și cîntă- 

muzică ușoară Simona

pentru acest festival artis

iiuni.il


===== ®BsîE£Enaii
Se intensifică antrenamentele

Tribuna sportivului fruntaș

Cum mă pregătesc
Petrolul Ploești la Buzău

BUZĂU 1 (prin telefon). — Dumi
nică, echipa Petrolul din Ploești a fost 
oaspetele nostru. Campioana tării a 
susținut un meci de verificare în 
compania formației locale Victoria, din 
categoria B. Deoarece terenul prin
cipal nu se prezenta în bune cond:- 
țiuni, jocul a avut loc pe terenul de 
antrenament al Victoriei, situat în 
afara orașului.

Jocul s-a încheiat cu un rezultat 
favorabil formației Victoria la s'orul 
de 3—1 (2—1) prin punctele marcate 
de Stoicescu (min. 16), Petec (min. 
35) și Schweilling (min. 65). Pentru 
oaspeți a înscris Dridea în min. 40. 
Echipa gazdă a atacat mai mult, 
avînd inițiativa majoritatea timpului. 
Ploeștenii au făcut un joc satisfăcător. 
A arbitrat I. Dima — Buzău. Forma
țiile :

VICTORIA: Buzatu (Strau) —
Maiarov, Ghiță, Svering — Schwei
lling, Condruț — Petec, Stoicescu, 
Nedelcu, Pitic, Czako.

PETROLUL : Ringtieanu (Sfefccu)— 
Tendler, Marinescu, Flore a — ironea, 
Neacșu — Babone, D. Munteanu, 
Dridea, Tabarcea. Bădulescu.

Marin Dumitra, corespondent

Noutăți «rtktene

ARAD 1 (prin telefon). — Pregăti
rile continuă in taberele celor trei 
echipe de categorie A și B.

Fotbaliștii echipei U.T.A. se antre
nează în două locuri: 12 la Băile 
Victoria sub conducerea antrenorului 
G. Braun, iar restul la Arad, cu an
trenorul Dumitrescu III. Cei plecați ia 
băi sînt așteptați să se înapoieze sîm- 
bălă sau duminică. La 14 februar’», 
I ’ jihi. va susține primul său me.'l 
d^^B’iiicare. ,\dversarul n-a fost in. ii 
desemnat.

AMEFA se găsește la al 17-lea an
trenament, C.FJL la al 14-lea. De la 
21 februarie, AMEFA va susține 7 
(jocuri de verificare, dinfre care unii 
cu o echipă din prima categorie. G.F.R. 
va juca, pînă la reînceperea campio
natului categoriei B, (3 aprilie), cite 
două partide cu C.S.M. Reșița" Și Ștun- 
ța Timișoara (unul acasă, altul la 
Reșița și Timișoara) și unul cu C.F.R. 
Timișoara Ia Arad.

Primul meci al Farului
Farul Constanța a susținut dumîni- 

ă primul său meci de antrenament, 
ivînd ca adversar echipa A.S.A. Ma-
ina, din ’campionatul regional. Par- 
ida s-a încheiat cu scorul <te 6—1 
0—1) pentru Farul, autorii golurilor 
iind Ciosescu (4) Sever și Botescu.

Echipa constănțeană a folosit for- 
nația: Ghibânescu (Roman) — Stra- 

Ciuncan, Florescu — Pană 
Bibere (Corneanu) — Mo- 

sianu (Botescu), Nunu (Bithn), Gio. 
.eseu, Niculescu, Sever.

Jucătorii s-au dovedit a fi bine pre
gătiți din punct de vedere fizic, însă 
controlul balonului a lăsat de dorit.

P. Enache-coresp.
Antrenor nou la Unirea Focșani

Unirea Focșani din prima serie a ca- 
egoriei B și-a reluat pregătirile la 
umătatea lunii ianuarie sub conduce- 
ea noului antrenor Ion Munteanu. 
îurînd vor începe jocurile de verifi- 
are, iar în preajma începerii returului 
or fi invitate la Focșani .echipe din 
rima categorie.
La Unirea se acordă o deosebită 

tenție muncii de educație, jucătorii 
articipînd cu regularitate la învăță- 
întul politic U.T.M. De asemenea, 
tbaliștii participă Tn colectiv la ma- 
festațiuni cultural-art^tice. Iată Jo
ii echipei, reîmprospătat după înfocui- 
>a elementelor jțediscJpUnate; Ser- 
lleac, Robescu, Isaev, Blîndu, Cofce- 
u, Isac, Deininger, Dumitrescu, 
toenescu, Cîinap, Ion Voicu, Ciungu,

Schimbare de lider în „Cupa 16 Februarie"
Jocurile de polo pe apă disputate 
minică dimineața la bazinul aco- 
rit Floreasca în cadrul „Cupei 16 
bruarie” s-au soldat cu rezultatele; 
ipid—Clubul sportiv școlar 2-0; Ce
le» Bucur—Constructorul 3-3.
După cele două jocuri, clasamentul 
estei competiții — rezervată echi

Jucătorii echipei Steagul roșu la unul din antrenamentele in vederea reluării 
campionatului categoriei A.

Dobrota, Chițimia, Cracă, Păun, Moș
neag și Pîrvu.

Aurelian Azente-corespondent
Programul de pregătire 

al Prahovei Ploețti

La Prahova 1 Mai din Ploești pre
gătirile sînt în toi. In momentul de 
față s-a trecut la pregătirea tehnică 
individuală cu balonul și s-a ajuns la 
ședințe cu durată de 100 minute. Dacă 
timpul va permite, la 14 februarie 
echipa va susține un joc de antrena
ment cu o formație de categorie re
publicană. Pînă la această dată ju
cătorii vor continua să susțină jocuri- 
școală meciuri. amicale cu echipe de 
categorie regională.

Conducerea echipei nu a neglijat 
nici munca educativă; fotbaliștii par
ticipă la un ciclu de conferințe cu tema 
„Să ne cunoaștem țara".

Programul de antrenamente pe o 
săptămînă al formației ploeștene se 
prezintă astfel: marți : pregătire teh
nică individuală ; miercuri : pregătire 
fizică individuală ; joi: compartimente 
și arisamblu; vineri: tenis cu picio
rul.

Iată lotul echipei: lonescu, Stanoi- 
lovici. Aur, Gavriloaia, Diaconescu,

In jurul balonului
• Jucătorii Rapidului, înapoiați în 

București, își continuă pregătirile în 
Giulești. Astăzi și mîine după-amiază 
fac antrenamente obișnuite, iar joi 
vor susține un meci de verificare în 
compania formației orășenești Electro- 
bobinaj. Duminică Rapid va disputa 
un nou joc, ce data aceasta în compa
nia echipei Filaret.

La antrenamente participă un lot de 
18. jucători: Dungu. Todor. Ojoc — 
Greavu, Dodeanu, Macri, Stancu — 
Bodo. Langa, Neacșu, Koszka — Co
pil, Ozon, Ene II, Georgescu, Văcaru, 
Lazăr Remus și L. Alexandru.

• Duminică, Progresul a făcut un 
antrenament la două porți în familie. 
Au fost folosite mai multe formule de 
formație.

Pregătirile continuă astăzi și mîine, 
pe stadionul din str. dr. Staicovicî. Joi, 
Progresul va avea un nou meci de ve
rificare, contra unui adversar încă 
nedesemnat, iar duminică urmează să 
înfrunte, după toate probabilitățile, 
formația de categoria B, A.S. Pompie
rul din București-

• La federația noastră de fotbal va 
începe de vineri vizarea carnetelor de 
legitimare pe anul 1960 ale jucătorilor 
echipelor de categorie regională. La 
început se vor prezenta echipe din Re
giunea Autonomă Maghiară, după pro
gramul următor, pe care trebuie să-l

pelor de juniori bucureștene — se 
prezintă astfel:
1. Rapid 5 3 1 1 34: S 1
2. Școala sportivă de elevi 3 3 0 0 M: 7 6
3. Dinamo 3 3 0 0 12: 6 6
4. Constructorul 4 112 10:16 3
5. Clubul sportiv școlar 3 1 0 2 12: 4 2
6. Cetatea Bucur 4 0 2 2 17:22 2
1. Voința «004 3:52 o

Avramescu. Taiss. Coidum, Giurea. 
Cristache. Georgescu. Vegh, Xiculescu. 
Zincutescu. Mai sint în pregătire Voi- 
nea ți Ciocan.

Ilie Răduiescu-cc-esp.
S.N.M. Constanța în plia 

antrenament
Formația de categoria B S.NAL 

Constanța și-a început de la 10 ia
nuarie pregătirile in vederea reluării 
campionatului. Aceste pregătiri se 
desfășoară de trei ori pe săptămînă 
în aer liber, pe terenul de antrena
ment al asociației sau pe plajă. An
trenorul C. Humis pune accentul, deo
camdată, pe pregătirea fizică generală, 
urmînd ca în luna februarie și pînă la 
începerea returului să treacă Ia lucru 
pe compartimente și apoi în ansam
blu. '

La antrenamente participă următorii 
jucători: Barta. Nagy, Terzi, Nicoară, 
Stanciu, Jarnea, Tatomir, Masuri. 
Peftiță, Firică, Călin, Marin, Bușe- 
geanu, Vultur, lonescu și Pacriște. 
Nu s-au prezentat pînă acum : Stăn- 
cescu (nerestabilit după un accident 
din tur), Manole (bolnav) și Stafie 
(care joacă... hochei).

E. Petre- csresp.

respecte cu strictețe : 5 februarie: Vo
ința, Rapid, Ciocanul, Gloria (toate 
din Tg. Mureș), Partizanul, Voința și 
X ictoria Reghin. Recolta Apalina; 6 
februarie: Stăruința Cristurul Săcuiesc, 
X oința și Avîntul Odorhei, Voința M. 
Ciuc, Progresul Gheorghieni, Progresul 
Tg. Secuiesc, Voința și Textila Sf. 
Gheorghe; 8 februarie: Progresul Sîn- 
georgiu de Pădure, Energia Fîntînele, 
Carpați Covasna, Mureșul Toplița, 
Șoimii Baraolt. Șoimii Tușnad și Avîn- 
tnl Comădâu. In numerele noastre vi
itoare vom publica programarea celor
lalte echipe regionale.

Echipele vor preacnta la viză: car
netele de legitimare, un tabel nominal 
de jucători și chitanța sau copia scri
sorii de virament prin care s-a plătit 
taxa de participare la campionatul 
1959—60.
--------------- :---------------------------------—1

200.000 lei FOND
Materialele apărute iu săptămînă tre

cută exprimau părerea că ultimul Con
curs Pronosport al lunii ianuarie (con
cursul nr. 5) va înregistra din nou o 
creștere a participării. Cifra de 626.000 
variante depuse este grăitoare în acest 
sens.

Am arătat mai sus că duminică s-a 
ținut ultimul concurs din luna ianua
rie. Faptul acesta corespunde însă nu
mai în parte realității. Intr-adevăr, con
cursul nr. 5 a fost ultimul din luna 
ianuarie. Să nu uităm, însă, FONDUL 
SUPLIMENTAR de 200.000 lei ! Deci, 
reamintim că toate variantele depuse 
la concursurile nr. 2, 3, 4 și 5 din luna 
ianuarie participă SUPLIMENTAR la 
TRAGEREA DIN URNA - care va avea 
loc ASTAZI 2 februarie, ora 9,30, la 
sediul Agenției Centrale Loto-Prono- 
sport din București^ cal. Victoriei nr. 9.

Iată și modul de atrjbuire a premii
lor suplimentare :

Dintr-o urnă în care au fo6t intro
duse patru bile (care conțin numerele 
celor patru concursuri : 2, 3, 4 și
5) se extrage o bilă. Numărul extras 
va indica numărul concursului care ia 
parte la premiile suplimentare. Să pre
supunem că se extrage numărul 3. în
seamnă că variantele depuse la con
cursul nr. 3 Pronosport participă la 
premiile suplimentare. Apoi, dintr-o 
urnă în care sînt introduse trei bile, 
fiecare avînd înscrise cîte unul din 
semnele 1, x, 2, se extrage de 12 ori 
cîte un semn. Să presupunem că se 
extrag pronosticurile 1, x, 1, 2, 2, 2, x, 
x, 1, 1. 1, 2. Se înțelege deci, că toate

Dacă activitatea conipetițională la 
tenis a luat sftrșit acum două luni, 
nu același lucru se poate spune și des
pre munca de pregătire. împreună cu 
ceilalți tentsment, am continuat și eu 
anțrenamente’e de la 15 noiembrie 
1959. In această perioadă, antrenamen
tele mele se efectuează ținind seama 
de mat mulțt tactori. Astfel, in ceea 
ce privește pregătirea tizică generală, 
ea începe încă din momentul cînd mă 
trezesc în fiecare dimineață și cînd, cu 
geamurile deschise larg, execut o se
rie de exerciții de înviorare : rotări de 
cap, brațe, trunchi, picioare, apoi exer
ciții de suplețe, forță, rezistență etc. 
In perioada care a început la 15 no
iembrie 1939 și care se va încheia la 
1 aprilie I960, execut de două ori j-e 
săptămînă, în sală, o pregătire tizică 
multilaterală și specială. In privința 
primului capitol de antrenament, tac 
gimnastică la apara’e, exerciții le 
forță, viteză, rezistență, suplețe, m- 
demînare, lucrez cu haltere pentru în
tărirea forței brațe'or și picioarelor, 
iau parte la diferite crosuri ij aer li
ber etc. Totodată, practic și diverse 
jocuri ca handbal, baschet, rugbi cu 
mingea medicinală, fotbal redus etc.

Pregătirea specială o real'zez prin 
diferite mijloace, cun« ar fi antrena
mente contra • doi adversari — aflat> 
fot timpul la fileu —• rund obîgat să 
fac puncte numai din lovituri decisive 
prin pasarea adve-sarului (prin mi-fo- 
eu! sau părțile laterale ale terenului) 
sau prin loburi. In asemenea condiții 
sînt nevoit să joc în viteză și forță in 
regim de rezistență, fiind solicitat la 
un mare efort Și asemenea procedee 
mai sîrrt încă numeroase.

Bineînțeles că, în același timp, nu 
este neglijată nici pregătirea tehnică, 
tactică, teoretică, morală și de voință. 
In primul rind o precizare. întregul 
plan de pregătire individuală l-am sl- 
cătuit ținînd seama de lipsurile con
statate în activitatea mea din sezonul 
trecut și în deplină concordanță cu 
observațiile și indicațiile antrenorului 
lotului republican. Așa de pildă, la 
campionatele internaționale ale R. P. 
Ungare și R. P. Polone din 1959 am 
constatat — în meciurile cu Gulyas si 
Andreev — lipsa unui serviciu puternic 
și a loviturii de smeci, fapt care a con
tribuit la întrîrigerea mea. De aceea, 
pentru înlăturarea acestor deficiențe, 
afectez acum un timp îndelungat din 
antrenament, exersînd însă suficient și 
loviturile de bază (reverul, voleul etc.) 
și cele ajutătoare, ca stopul, stop-vo- 
leul moale, lobul ș.a.. înaintea fie
cărui antrenament tehnic, fac o încăl
zire de 10—20 minute, după care trec 
la antrenamentul propriu-zis: lovitu
rile de dreapta și stînga în diagonală 
șl linie dreaptă, voleul în cruciș și li
nie dreaptă, de la mijlocul terenului, 
toate executate din apropierea fileului. 
Apoi exersez serviciul, returul, smeciul, 
lobul. Accentul îl pun pe practicarea 
unui joc modern, cu perfecționarea ser
viciului puternic și venirea imediată la 
fileu. Respect în același timp și prin
cipiul prizei schimbătoare. Acord aten
ție și jocului de pe linia de fund, dar 
baza o constituie jocul în plină miș
care, în forță și viteză, cu atacuri și 
incursiuni continue la fileu. In tirtipul 
ternii fac șase antrenamente săptă
mânale, cu o durată de trei ore fie

SUPLIMENTAR și pentru luna februarie
variantele depuse Ia concursul nr. 3 și 
care conțin 12, 11 sau 10 rezultate exac
te din cele extrase vor fi premjate. In 
mare, acesta este modul de atribuire a 
premiilor. Mai rețineți că variamele 
câștigătoare se stabilesc prin triere și 

l^onosport
omologare (operațiuni care au loc azj) 
iar premiile se expediază prin mandat 
poștal.

★
La cererea participanților, I.S. Lotp- 

Proncfeport a \ hotărit să acorde și In 
luna FEBRUARIE PREMII SUPLIMEN
TARE In valoare de 200.000 lei (un au
toturism și IE0.000 lei,). Toate variantele 
depuse la cele patru concursuri din 
luna februarie (concursurile 6, 7, 8 și 
9) participă deci la tragerea din urnă 
care va avea loc la sfîrșitul lunii fe
bruarie.
REZULTATELE TRIERII CONCURSULUI 

PRONOSPORT NR. 5
In urma trierii buletineloi depuse la 

Concursul Pronosport nr. 5 au fost sta
bilite următoarele rezultate provizorii :

2,60 variante cu 12 rezultate, 113,20 
variante cu 11 rezultate și 1699,50 va
riante cu 10 rezultate.

Omologarea este în curs de desfă
șurare. 

care, plus două ședințe de pregătire 
tizică a cîte doua ore. In schimb, în 
perioada sezonului în aer liber, pe lin
gă pregătirea fizică, execut tot șase 
antrenamente pe săptămînă. dar cu o 
durată de cîte 6 ore fiecare. O astfel 
de ședință cuprinde 2 ore de antrena
mente de lovituri șl patru ore seturi 
de simplu sau dublu.

După cum se știe, o partidă de te
nis se cișligâ nu numai datorită unei 
bune pregătiri tehnice și fizice, ci și 
printr-o judicioasă orientare tactică. De 
aceea, înaintea fiecărui meci îmi în
tocmesc un plan de acțiune, avînd la 
bază studierea adversarului, a lipsu
rilor și calităților lui. S-a întîmplat 
însă de multe ori ca pe parcursul me
ciului să schimb tactica propusă la în
ceput. Aceasta ca o necesitate impusă 
de desfășurarea jocului, pregătirea fi
zică, puterea de luptă, starea psihică 
etc. Pentru o buna orientare tactică 
spontană este nevoie de cunoștințe a- 
vațișate teoretice (lectura articolelor și 
a unor lucrări de specialitate), de 
multă fantezie. Schemele tactice le fac 
în ședințe speciale, cu creta la tablă, 
ca un școlar.

Pregătirea unui sportiv trebuie nea
părat îmbinată cu 3 muncă intensă de 
educație cetățenească și politică. Nu
mai cu o astei de pregăfire complexa, 
nn sportiv poate aspira Ia performanțe 
superioare, poate deveni cu adevărat 
un om cu o pregătire multilaterală, in 
cetățean folositor și conștient de sar
cinile ce-1 revin in anii regimului de
mocrat-popular. Eu particip cu regula
ritate la un curs de învățămînt politic 
(Economia politică) care are loc m 
clubul nostru. Ascuittnd șt luind no
tițe. întocmind apoi ua plan conspect 
și studiind cu sirguință bibbogrMia 
primită, am reușit să-mi însușesc te- 
nigiHic materia predată și să particip 
la discuțiile de seminar. Ridicarea 
continuă a nivelului cultural eonstij 
tuie, de asemenea, pentru mine o pre
ocupare serioasă. In anul trecut am 
absolvit cursul mediu. Citesc litera
tură politică și beletristică, vizionez, 
împreună cu familia, spectacole de 
operă, teatru și cinematograf ca 
și programele televizate. Tot acest 
bagaj de cunoștințe acumulat îmi dez
voltă puterea de muncă, îmi torme.'.ză 
un orizont larg.

Un Ioc important îl ocupă in activi
tatea mea ca sportiv fruntaș șl munca 
de creștere a elementelor tinere, de îm
părtășire a experienței mele juniori
lor. Acord o bună parte din timpul 
meu pregătirii unor jucători tineri, 
cum ar fi Constantin Năstase, Corne
lia Năstase, Ilie Năstase, Constantin 
Popovici etc. Pentru acești sportivi am 
alcătuit încă din noiembrie un plan >le 
pregătire în care sînt cuprinse ședințe 
de antrenament (teoretice, tehnice), vi
zionări de spectacole instructive și edu
cative, lectura de cărți și alte preocu
pări culturale.

In această direcție, ca de altfel în 
întreaga mea activitate de pregătire 
politică, profesională, sportivă și cul-i 
turală mă bucur de ajutorul organ!-’ 
zației de partid, al conducerii clubtw 
lui, al corpului de tehnicieni de lai 
O.C.A.

GHEORGHE V1ZIR0 
maestru emerit al sportului

PRONOEXPRES
Astăzi este ultima zi pentru depune

rea buletinelor la concursul Pronoex- 
pres nr. 5. Particip'nții la Pronoexpres 
sînt tot mai numeroși. Acest lucru este 
dovedit și de creșterea fondului de 
premii înregistrată de la începutul a- 
nului : concursul 1 — 440.359 lei; con
cursul 2 — 501.862 lei r concursul 3 — 
523.689 lei și concursul 4 — 587.510 lei. 
Așa cum este și firesc această creștere 
a adus după sine și o majorare nu 
numai a numărului de premiați ci și 
a valorii premiilor. La ultimul concurs, 
de pildă, Buha Pompilîu din Timișoara, 
participînd pentru prima dată, a obți
nut un premiu de 83.930 lei, indicînd 
6 numere din 6 î

La concursul care se închide azJ pu
teți obține și dumneavoastră un pre
miu important, dar cu o condiție : să 
participați. Și mai ales nu uitați: sche
mele fedușe Vă pot aduce premii im
portante cu o taxa de participare mai 
mică

★
Tragerea din urnă a numerelor con

cursului Pronoexpres nr. 5 va avea Ioc 
miercuri la ora 19 în sala din str. 
Doamnei nr. 2 și va fi urmată de un 
film.

Intrarea Liberă.
Rubrică redactată de I.S. Loto—Prono

sport.
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i încheierea cu succes a experimentării 

rachetei balistice sovietice 
cu mai multe trepte

MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS transmite:
In conformitate cu planul de realizare a unei rachete balistice 

mai puternic^ cu mai multe trepte în vederea lansării de satel'ji grei 
ai Pămîntului și tn vederea efectuării de zboruri cosnvce spre pla
netele sistemului solar, la 31 ianuarie a.c, a avut loc cea de-a 
doua lansare a unei astfel de rachete.

Penultima treaptă a rachetei, împreună cu macheta ultimei trep
te, a atins suprafața Oceanului Pacific în regiunea stabilită la 51 
ianuarie a.c., ora 19,58 (ora Moscovei).

Macheta ultimei trepte a fost observată în timpul zborului în 
atmosferă și a fost reperată la căderea în apă de către stafiile de 
radiolocajie și de stațiile optice și acustice instalate pe nave.

Datele furnizate de măsurătorile efectuate au confirmat odată 
mai mul: înalta precizie a sistemului de ghidare a rachetei. Prin lan
sarea efectuată la 31 ianuarie a.c. a fost încheiată cu succes etapa 
respectivă de realizare a rachetei. In legătură cu aceasta, agenția 
TASS este Împuternicită să declare că regiunea cuprinsă între coor
donatele indicate In comunicatul TASS din 8 Ianuarie 1940 a fost 
eliberată pentru navigație și comunicațiile aeriene înainte de ter
men — la 1 februarie.

A FOST ALCĂTUITĂ DELEGAȚIA 
SPORTIVILOR SOVIETICI 

PENTRU J. 0. DE LA SQUAW VALLEY
An mai rămas doar puține zile pînă 

la inaugurarea J.O. de iarnă. La în
trecerile ce vor avea loc între 18—28 
februarie pe pîrtiile și pistele de la 
Squaw Valley sportivii sovietici vor 
concura la majoritatea prol)elor.

Lotul sovietic .uprinde pe cei mai 
buni sportivi, care s-au remarcat în ul
timele întîlniri internaționale sau în 
concursurile preolimpice organizate în 
Uniunea Sovietică. Amintim dintre a- 
ceștia pe: Pavel Kolcin, N. Anikin 
(schi-fond), N. Kamenski, N. Șamov, 
Koba Sakadze (sărituri de pe trambu
lină), D. Kocikin, N. Gusakov (bia- 
tlon), Oleg Goncearenko, B. Stenin, E. 
Grișin, B. Silkov, Tamara Rilova, Li
dia Skoblikova, Valentina Stenina 
(patinaj), Stanislav și Nina Juk 
(patinaj artistic), precum și echipa de 
hochei

COMENTARIUL NOSTRU

Echipele de fotbal Internazionale (Ita'ia) 
și Donawitz (Austria) vor juca la București
• Programul turneului echipei Pro grecul tn Iugoslavia și al echipelor Wisla Cracovia și Lokomotiv Leip

zig tn R.P.R. • La 15 și 14 februarie două cuplaje ia București
minică. Acest mod de programare, ca 
și programul turneului echipelor Wis
la și Lokomotiv urmează să fie supu
se federației, care va decide.

Cu același prilej s-a stabilit ca la 
13 și 14 februarie să se organizeze 
două cuplaje la București pe stadio
nul Dinamo: Progresul (t'n.)—Pom
pierul (ora 13.30) șî Dinamo—Pro
gresul (ora 15.15) la 13 februarie, 
Dinamo—Rapid (ora 13.15) și C.C.A.— 
Progresul (ora 15.15) la 14 februarie.

ln cursul lunii februarie precum și 
la începutul lui martie amatorii de 
fotbal vor avea prilejul să asiste nu 
numai la întîlniri amicale ale echipe
lor noastre fruntașe, care se pregă
tesc în vederea returului campionatu
lui. ci și la citeva jocuri internațio
nale. Am anunțat la timp că la Bucu
rești și în alte orașe vor evolua Wisla 
Cracovia și Lokomotiv Leipzig, lată 
citeva amănunte suplimentare in 
ffătură cu aceste întîlniri. precurr? 
Vte noutăți

tii austrieci vor susține un meci Ia
21 februarie cu o echipă de club 
bucureșteană din categoria A.

Turneul Progresului In Iugoslavia

Internazionale la Bucurați!

Echipa milaneză, clasată la 
tuală pe locul al treilea în 
natul primei ligi profesioniste 
lia, va susține un meci în 
țării noastre la 10 martie, 
zionale 
vează cunoscuții 
Guarmeri, Invernizzi, 
kog și Angelillo, va primi 
formații care va fi fixată

le- 
Ș'

ora ac- 
campio- 
din Ita- 
capitala 
Interna- 

în rindurile căreia acti- 
jucători Matteucci, 

Bicicli, Linds- 
replica unei 
ulterior.

Am anunțat că luna aceasta Pro
gresul va întreprinde un turneu în 
Iugoslavia, în organizarea clubului 
Haiduk din Split. Organizatorii iugo
slavi au comunicat ieri clubului Pro
gresul programul acestui turneu, care 
cuprinde trei jocuri la:

21 februarie la
24 februarie la 

ționata orașului.
28 februarie la 

nata orașului.

Split cu Haiduk. 
Sibenik cu selec-

Tuzla cu selecțio- V ești

Am intrat, așadar. în luna care va găzdui Jocurile Olimpice de 
iarnă. Apropierea acestui important eveniment al mișcării sportive inter
naționale face ca și pregătirile pentru întimpinarea lui să se intensifice. 
Se definitivează componența loturilor naționale, ba chiar unii dintre cei 
mai... harnici competitori la titlurile și medaliile olimpice au și sosit’ 
la Squaw Valley și se antrenează în condițiile de concurs.

Evenimentul care a polarizat atenția generală în săptămîna trecută 
a fast, fără îndoială, campionatul mondial feminin de patinaj viteză 
desfășurat sîmbătă și duminică în orașul suedez Obsfersund. Această 
întrecere s-a bucurat de o participare numeroasă și valoroasă, cele mai 
bune patinatoare din Uniunea Sovietică. R.P. Chineză, Finlanda, Nor
vegia și alte țări angajindu-se in lupta pentru întiietate. Campionatele 
mondiale au confirmat într-un mod strălucit forma și rezultatele bune 
obținu/.- în acest sezon de către sportivele sovietice, acestea cucerind 
toate titlurile mondiale puse în joc: 500 și 3000 m Lidia Skoblikova: 
1000 in Klara Guseva; 1500 m Valentina Stenina. Cununa de lauri 
care răsplătește pe cea mai bună dintre cele mai bune patinatoare a fost 
îmnînată Valentinei Stenina, constructoare din Sverdlovs’--, care duoă 
cum se vede, și-a întrecut... soțul, clasat recent pe locul doi în campio
natul european. Întrecerile celor mai bune patinatoare din lume s-au 
soldat și cu un alt mare succes al sportivelor sovietice: studenta Lidia 
Skoblikova din Celiabinsk a stabilit un nou record mondial în proba 
de 3000 rn.

Pentru a rămîne în domeniul întrecerilor ce au loc sub semnul 
apropiatelor Jocuri Olimpice, vom aminti, printre altele, că de citeva 
zile numeroși patinatori din mai multe țări se pregătesc de zor pe pati
noarul de la Squaw Valley. In cadrul acestor antrenamente, americanul
Bill Disney a parcurs distanța de 500 m în 40,1 sec. Această perfor
manță nu va putea fi însă omologată ca nou record mondial deoarece
ea n-a fost obținută intr-un concurs oficial. Recordul, după cum se știe,
aparține sportivului sovietic Evghenii Grișin cu 40.2 sec.

A ajuns în S.U A. și selecționata olimpică de hochei a U.R.S.S, 
Hocheiștii sovietici și-au stabilit „statul major" în stațiunea Colorado 
Springs, urmînd să susțină în cadrul programului de pregătire mai 
multe meciuri amicale cu echipe puternice din Statele Unite. Alte «i alte 
concursuri, întreceri, campionate poartă amprenta Jocurilor Olimpice, 
tradițională manifestare a prieteniei olimpice care leagă pe sportivii din 
întreaga lume.

In această ordine de idei, e necesar ca în scurtul nostru comen
tariu să consemnăm și inițiativa de pace și prietenie a tineretului patriei 
noastre de a organiza o întîlnire a tineretului din țările balcano- 
adriatice. Printre numeroasele manifestări prilejuite de acest însemnat 
eveniment, un loc important îl ocupă și competițiile sportive pentru 
„Cupa Prieteniei", prilej minunat de cunoaștere și apropiere a tinedM: 
din mai multe țări, in lupta pentru înțelegere, coexistență pașnic^^p 
pace.

S. M.

din R. P. Bulgaria

...Și Donawitz

care ne va 
fe-

O altă formație străină 
vizita, de data aceasta în luna 
bruarie. este Donawitz din Austria, 
din prima ligă profesionistă. Fotbaliș-

Competiția internațională 
de tenis de masă 
CUPĂ VOINȚA*»>

Săptămîna aceasta poate fi denu
mită pe bună dreptate săptămîna te
nisului de masă. Intr-adevăr, aseară 
a luat sfîrșit „Cupa Prieteniei", iar 
azi începe o nouă competiție — mas
culină — care se va desfășura în con
tinuare și miine. După două zile de 
pauză, sîmbătă și duminică va avea 
loc o nouă întrecere, de data aceasta 
numai cu participarea jucătoarelor. 

‘Ambele concursuri slnt dotate cu 
„Cupa Voința" și ele au ca loc de 
disputare sala de sport din str. Men
deleev nr. 34.

La turneul de azi și mîine parti
cipă, alătur: de jucătorii noștri frun
tași (Ncgule.ru, Rethi, Gheorghe Co- 
birzan, Angelica Rozeanu, Pesch. 
Bottner, Gantner, Covaci etc) și o 
serie de sportivi iugoslavi (Teran și 
Kern), bulgari (Gerdgikov, Kirin, An
tonov) și turci (Toma Haciminaoglu. 
Yildirim Tiirkeri, Jilber Akkaranfil, 
Seyfi Yigitler, Arakel Partogyan).

jocurile încep azi de la orele 9 și 
16. iar mîine de la ora 16.

Intilnirile de sîmbătă și duminică 
vor aduce la start 7 jucătoare: An
gelica Rozeanu, Ella Constantinescu, 
Geta Pitică. Maria Alexandru, Ma
riana Barasch, Catrinel Folea și Luci 
Slav eseu. Un concurs tot atît de in
teresant ca și cel care începe azi.

Unde vor juca Wisla și Lokomotiv

Ieri s-au întîlnit intr-o consfătuire 
delegații echipelor bucureștene din 
categoria A. la care a participat și 
secretarul general al federației, tov. 
I. Stoian. La această consfătuire, de
legații echipelor bucureștene au dis
cutat programul turneului echipelor 
Wisla Cracovia și Lokomotiv Leipzig, 
stabilindu-se în principiu următoarele 
jocuri : Farul Constanța—Wisla și 
Petrolul Ploești—Lokomotiv la 14 fe
bruarie, Farul Constanța—Lokomotiv 
la 21 februarie, Dinamo București— 
Wisla la 20 februarie. Rapid Bucu
rești—Lokomotiv la 25 februarie, 
C.C.A. București—Wisla la 25 sau 28 
februarie.
și modul 
rile de 
București, 
acord ca
jocurile să fie cuplate, iar Ia celelalte 
etape (pînă la 17 aprilie) partidele 
să aibă loc una simbătă și alta du-

De asemenea, s-a discutat 
cum se vor disputa meciu- 
campionat programate la 
In principiu s-a căzut de 

la 20 martie și 10 aprilie

Prin telefon de la corespondentul nostru

Sportivii bulgari au la dispoziție numeroase baze pentru desăvîrșirea măiestriei 
lor. lată in clișeul nostru pista de schi din stațiunea „Vasil Kolarov” 

din sudul Bulgariei

mitrov (A. Manolov) — Largov, Kt 
vacev (Dimov) — Abadjiev, Panai< 
tov. lordanov, Iachimov, Vasilie 
(Iliev). Fiind suferind. Kolev n-a pai 
ticipat la meri.

Se întrec șahiștii și șahistele
Luni a început la Sofia cea de 

XIV-a ediție a campionatului mascu 
lin de șah al țării și cea de. a IX- 
ediție a campionatului feminin. L 
întrecerea^ șahiștilor participă 20 di® 
tre cei mai buni jucători ai țării, ia 
titlul de campioană feminină și-l dis 
pută 12 jucătoare. Pe lîngă lupta car 
se dă pentru cucerirea titlurilor, 
ediții ale campionatului susciți 
plus de interes, deoarece primii
clasați în campionatul masculin 
primele două șahiste din întrecerea ft 
ininină vor obține dreptul de a parti 
cipa la turneele zonale din Ungariș 
Austria și Spania (bărbați) si Anali 
sau Olanda (femei).

Două

SCURTE ȘTIRI
• IN CADRUL OPTIMILOR DE FI

NALA ale „Cupei campionilor euro
peni” la baschet, duminică s-au desfă
șurat două întîlniri. La Istanbul, Aka- 
demik Sofia a întrecut cu 69—61 (30— 
29) pe Fenerbahce. Returul va avea 
loc la Sofia. La Ljubljana, eehipa din 
localitate a dispus cu 100—51 (45—21) 
de Union Babenberg (Austria), califi- 
cîndu-se astfel pentru sferturile de fi
nală.

• TIMP DE DOUĂ ZILE, la Davos 
a avut loc un concurs preolimpic de 
patinaj viteză. In proba de 3000 m vic
toria a fost repurtată de patinatorul so
vietic Valeri Kotov, cu timpul de 
4:45,0. Proba de 500 m a revenit re
cordmanului mondial Grișin (U.R.S.S.) 
eu 40,9 sec.

• TRADIȚIONALUL CROS inter- 
național de la St. Sebastian a fost cîș-

la această ediție de atletul en- 
Gerry North, care a parcurs 12

victorii internaționale 
ale luptătorilor
la Plovdiv și duminică ia

Al treilea joc al Științei Cluj 
în R. Cehoslovacă

JIHLAVA, 1 (Prin telefon). — 
Astă seară, Știința Cluj a susținut cel 
de-al treilea joc al turneului. Adver
sarul echipei noastre a fost Dukla 
Jihlava, formație din categoria A. 
Gazdele au cîștigat cu 7—1 (2—1, 
1—0. 4—0).

în programul turneului a intervenit 
o modificare, în sensul că meciul ur
mător (miercuri seara) nu se mai 
dispută la Brno ci la Trebic, unde 
Știința Cluj întîlnește pe Spartak.

tigat 
filez . 
km în 40:08,8. Pe locul II s-a clasat 
cehoslovacul Jurek în 40:17,8.

• IN CADRUL UNUI CONCURS 
preolimpic de schi desfășurat la Alta 
(Utah-S.U.A.) japonezul Chiharu Igaya 
a cîștigat proba de slalom uriaș cu tim
pul de 1:03,4, urmat de Jimmy Heuga 
(S.U.A.) cu 1:04.7.

• INTR-UN MECI INTERNAȚIO
NAL de volei disputat sîmbătă la Paris, 
echipa masculină a Franței a învins cu 
scorul de 3—1 (10—15, 15—4. 15—9, 
15—4) eehipa reprezentativă a Turciei.

• ATLEȚII AMERICANI își conti
nuă pregătirile in vederea. Jocurilor 
Olimpice de Ia Roma. Cu prilejul unui 
concurs disputat la Madison Square 
Garden din New York, tînărul atlet 
negru G. Thomas a cîștigat proba de 
săritură în înălțime cu o performanță 
de 2,17 m. Proba de 60 yarzi garduri 
a revenit Iui Hayes Jones cu rezultatul 
de 7 sec. In proba de săritură cu pră
jina Don Bragg a ocupat primul loc 
cu 4,67 m.

• SELECȚIONATA DE HOCHEI PE 
GHEAȚĂ a cluburilor din Moscova a 
întîlnit la 31 ianuarie în orașul Win- 
nippeg selecționata de tineret a Ca
nadei de apus, pe care a învins-o cu 
scorul de 9—1 (3—0, 4—1, 2—0). Cu 
aceasta, turneul hocheiștilor sovietici în 
Canada a luat sfîrșit.

. Sîmbătă
Sofia luptătorii ■ bulgari au susținut 
două întîlniri în compania reprezenta
tivei de lupte libere a R.F, Germane. 
In ambele confruntări victoria a re
venit reprezentativelor țării gazdă. în
vingătoare cu 6*/ z — l*/ 2 în prima
întîlnire și cu 7—1 în cea de a doua. 
Din rîndul luptătorilor bulgari s-a 
remarcat în mod deosebit N. Zalev, 
care l-a învins prin tuș (min. 6) pe 
E. Truven. De la oaspeți o bună im
presie a lăsat „greul” W. Ditrich, care 
a reușit un rezultat de egalitate în 
cele două întîlniri cu fostul campion 
bulgar I. Mehmedov. De remarcat fap
tul că din formațiile bulgare au făcut 
parte numeroși tineri talentați, care au 
debutat cu acest prilej în întîlnirilc 
internaționale
Fotbaliștii își continuă pregătirile

Fotbaliștii din lotul olimpic al R.P. 
Bulgaria își continuă pregătirile în 
vederea întîlnirii cu reprezentativa R.P. 
Romîne. care va avea loc la 1 mai la 
Sofia. Astfel, ei au susținut sîmbătă un 
nou meci de verificare, de data aceas
ta la Sofia, unde au întîlnit reprezenta
tiva de juniori a țării, care va evolua 
în turneul U.E.F.A, Echipa reprezen
tativă a țării, care a folosit aproape 
toți jucătorii din lot, a cîștigat cu 2—0. 
prin punctele înscrise de lordanov și 
Panaiotov. Iată jucătorii care au fost 
utilizați în acest meci: Naidenov (Pir- 
ceanov) — Rakarov, Manolov, I. Di-

Pregătiri pentru Crosul balcanic

Atleții și atletele din R. P. Bulgari 
care vor participa la Crosul balcani 
se află în plină pregătire. Astfel, du 
minica trecută ei ău participat 1 
un concurs de verificare. Atleții ai 
parcurs dislanța de 10 km. iar atletei 
— 2 km. Terenul a fost înzăpezit ș 
noroioa. Sportivii au dovedit mult 
poftă de antrenament, remareîndu-s 
veteranul P. Spasov, care a ocupat Ic 
cui III după Pucikov și Barcev.

TOM A HRISTOV

Voleibaliștii 
de la Rapid București 

pleacă azi spre Lausawi 
Astă-seară părăsește Capitala în 

dreptîndu-se spre orașul Lausann 
din Elveția, echipa bucureșteană d 
volei Rapid. Campionii noștri vor în 
tîlni sîmbătă seara în Palatul Spor 
turilor din Lausanne formația local. 
E.O.S., campioana Elveției. Este pri 
mul meci pe care îl vor susține fero 
viarii în „Cupa Campionilor Euro 
peni" la volei masculin. Returul aces 
tei partide va avea loc la 14 februa 
rie în Capitală. In caz de calificar 
pentru turul următor. Rapid Bucu 
rești va întîlni echipa învingătoar 
din partidele A.S.V. Limburgerho 
(R.F. Germană) — Sparta Praga.

Redacția și administrația: București str Vasile Conta nr. 16 telefon 11.10.05. Interurban 72. Nr. 1—2 STAS 3452 întreprinderea Poligrafică Nr. 2 str. Brezoiaiiu Nr. 23—25 Abonamentele
XX se iae la oficiile poștale prin factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi.

Ncgule.ru

