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De vorbă cu tovarășul JELESKO KOLEV, președintele 
Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Bulgaria 
Redacția noastră a avut un oaspete 

de seamă. Ne-a vizitat tovarășul Je- 
lesko Kolev, președintele Uniunii de 
Gultură Fizică și Sport din R. P. Bul
garia, care a venit în țara noastră ca 
invitat la Intîlnirea tineretului și stu
denților din țările regiunii Balcanilor 
și Mării Adriatice.

— Am să vă răspund cu plăcere la 
toate întrebările — ne-a spus de la 
început oaspetele. Desigur că ...sportul 
este capitolul care vă interesează...

Trebuie de la început să precizăm 
că oaspetele nostru este un vechi iu
bitor și practicant al sportului și al 
exercițiilor fizice. In prima tinerețe, 
înaintea eliberării Bulgariei de sub ju
gul fascisto-capitalist, cînd pentru fiii

muncitorilor terenurile de sport aveau 
porțile închise, tovarășul Kolev n-a 
avut posibilitatea să practice din plin 
disciplinele pe care le iubea: voleiul, 
atletismul și fotbalul. Sportul — gim
nastica în special — i-a fost însă prie
ten credincios, ajutîndti-1 să învingă 
anii grei petrecuți în închisorile fas
ciste din Bulgaria.

După victoria forțelor democratice, 
tovarășul Kolev concomitent cu activi-

de pe membrii A ociației Voluntare 
pentru Sprijinirea Apărării Patriei, pe 
turiști, pe pescarii și vînătorii sportivi, 

întreaga noastră activitate este 
axată pe dezvoltarea sportului de 
mase. Biroul Uniunii a luat o serie de 
inițiative interesante. Merită să scot 
în evidență consfătuirile regionale des
fășurate în întreaga țară, crearea unor 
grupe din lucrătorii Consiliului Central,

zentativa R.P. Romîne și-au mal anun- ... ..___... R.P.
Polone, R.D. Germane și R.P. Bulgaria. ' .... _ . _ ' a

e-

A doua ediție a „Cupei Speranțelor" 
la schi

In zilele de 12, 13 șl 14 februarie se 
vor desfășura la Poiana Stalin întrece
rile internaționale de schi dotate cu 
„Cupa Speranțelor". Concursul este re
zervat juniorilor si se va desfășura la 
toate probele alpine : slalom special, 
slalom uriaș și coborîre. alcâtuindu-se 
clasamente individuale pe probe și cla
samente pe echipe. Alături de repre-

țat, participarea selecționatei^ 

Prima ediție a „Cupei' Speranțelor" 
avut loc în anul 1958 și a revenit 
chipei Franței.

Sport^vsj sovietici aa plecat 
spre Squaw Valiev

La 5 februarie a plecat în S.U.A. 
grup numeros de sportivi sovietici care 
vor participa la Jocurile Olimpice de 
iarnă. împreună cu sportivii au plecat 
de asemenea, locțiitorul conducătorului 
delegației E. Valuev. K. Andrianov, 

âfltoibru în C.I.O. dn ’partea U.R.S.S.
Ciubarov vicepreședinte al Comi- 

^tuJui Olimpic al U.R.S.S.

Real Madrid învinsă la Nice
In cadrul sferturilor de finală ale 

C.C.E. la fotbal a avut loc meciul Nice 
—Real. Deși 
(au înscris 
francezi au 
să învingă, 
ale gazdelor 
berg. Nice este prima echipă franceză 
care obține victoria în fața lui Real. 
Returul întîlnirii are loc la 2 martie 
la Madrid.

15 țări înscrise pînă acum la criteriul 
mondial de scrimă al tineretului

un

conduși cu 2—0 la pauză 
Herera și Rial) fotbaliștii 
reușit să egaleze și apoi 

Toate cele trei goluri 
au fost marcate de Niiren-

Dupâ cum se știe actuala ediție a 
criteriului mondial de scrimă al tine
retului va avea loc între 15—18 aprilie 
la Moscova. Pînă în prezent și-au a- 
nunțat participarea 13 țări printre care 
Polonia, Italia, Franța, Belgia, Luxem
burg, Tunis, Finlanda și altele. La a- 
ceastă întrecere pot participa tineri 
pînă la 20 de ani.

tatea profesională este un înflăcărat 
adept al răspîndirii sportului în rîndul 
maselor de oameni al muncii. Tocmai 
de aceea prima noastră întrebare a 
fost:

— Care este stadiul de dezvol
tare a sportului de mase în R. P. 
Bulgaria ?

— A crea o mișcare sportivă de 
mase — ne-a răspuns tovarășul Kolev 
— este sarcina de cinste pe care ne-a 
încredințat-o partidul. In momentul de 
față mișcarea sportivă din țara noastră 
a cuprins mase largi de oameni ai 
muncii de la orașe și sate. Fotbalul, 
de pildă, se joacă pretutindeni, în 
școli, uzine, în sate, în armată. Sau 
voleiul. Pînă la eliberare această dis
ciplină avea 500—600 de practicanți. 
Acum în țară sînt peste 120.000 de vo
leibaliști. Faceți comparație. Luptele, 
atletismul, gimnastica, halterele, bas
chetul, tenisul de masă, scrima, ciclis
mul sau canotajul au din ce în ce mai 
mulți adepți. Avem peste 20.000 de 
luptători. Nu există acum vreo disci
plină sportivă care să fie practicată de 
un grup restrîns de oameni. Spor
tul 
țeni 
cu
cărora le-au înflorit din belșug ghioceii 
la tîmple. Uniunea de Cultură Fizică 
și Sport numără aproape 1.000.000 de 
membri. Notați însă că cifra nu cuprin-

activiști și specialiști, grupe care au 
plecat în fiecare dintre cele 30 de 
regiuni ale țării. Ele au prelucrat pla
nuri vaste de perspectivă pe următorii 
4—5 ani.

— Cum vedeți legătura dintre 
dezvoltarea, sportului de mase și 

munca de educație în rîndul maselor 
de sportivi ?

— Problema educației reprezintă una 
din sarcinile cele mai importante pe 
care ni le-a încredințat partidul. Ve
deți, pe noi ne interesează în 
rînd ce fel de cetățeni creștem 
gătim pentru societate.

— Dar măiestria sportivă 
priviți ? •

— împotriva părerii unor așa-ziși 
„specialiști", cred că măiestria nu tre
buie să fie un scop în sine și cu atît 
mai puțin să devină o... fațadă. Ea 
trebuie să fie rezultatul unei rodnice 
munci de mase, a unei bogate activi

primul 
și pre-

cutii o

adună pe 
de toate 

copii și

stadioane cetă- 
vîrsfele, începînd 

terminînd cu cei

(Continuare în pag. a 4 a)

Din frumusețile patriei!
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ty aceste zile munții și cabanele din patria noastră oferă minuni 

destindere celor care au îndrăgit sporturile de iarnă
i

despre fotbal
Rășinaru
și... fotbaliști

Plenara lărgită a Comitetului 
de organizare a 0. C. F. S.

i In ziua de vineri 5 februarie a avut loc plenara lărgită a Comitetului
; de organizare a Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R; P. Romînă.

La plenară au participat ca invitați reprezentanți ai C.C.S. și U.T.M., 
președinți ai comitetelor regionale de organizare a U.C.F.S., președinții și 
secretarii generali ai federațiilor sportive, reprezentanți ai unor cluburi și 
asociații sportive, sportivi fruntași.

. Participanții au dezbătut obiectivele mișcării de cultură fizică și sport 
' pe anul 1960, proiectul de buget, precum și proiectul de măsuri privind îm

bunătățirea actualului sistem competițional.
/ In urma dezbaterilor, au fost adoptate hotărîri corespunzătoare.
J Plenara a eliberat din funcția de președinte al Comitetului de organi-
i zare a U.C.F.S. pe tovarășul Manole Bodnăraș, care a primit alte îrisăr-
' cinări, și a ales ca președinte al Comitetului de organizare a Uniunii de 

Cultură Fizică și Sport din Republica Populară Romînă pe tovarășul Aurel 
Duma.

J

Prezentările sînt inutile. Cei mai 
rnulți î.șî amintesc de valorosul mijlo
caș al Rapidului. Cîți dintre noi n-am 
sărit oare, cu ani în urmă, gardurile 
stadionului din Giulești? Biletele erau 
scumpe, bani n-aveam, dar nu voiam 
să lipsim de la „derbiurile" ce aveau 
loc acolo: Rapidul 
juca cit Ripensia, 
cu Venus satt Ju
ventus? Sînt amin
tiri destul de vechi 
dar într-o discuție 
cu Rășinaru cu greu 
poți trece peste ele.
De altfel, nici nu le-am ocolit Pentru 
subiectul reportajului nostru 
sară și această... incursiune 
Iul de ieri. Dar, am discutat 
despre munca antrenorului.

— E frumoasă această muncă, ne 
spune Gh. Rășinaru. Dar, nu-i ușoară... 
Și frînturi de povestire se-nlănțuie 
ușor, fiecare cu semnificația sa.

— De la antrenorii pe care i-am 
avut în trecut, deși erau nume „sono
re", eu unul n-am învățat nimic, în
cepe să-și depene amintirile omul 
cafe de mai bine de 14 ani este antre
norul echipelor sibiene. Wanna — cu
noscut antrenor vienez, Kalman —

Din munca 
antrenorului

era nece- 
în fotba- 
mai mult

adus din Ungaria și alții care s-au 
perindat cîndva pe la Rapid conside
rau drept „secret profesional" cunoștin
țele lor. Iți arătau doar cîte ceva, dar 
niciodată nu-ți explica, nu-ți spuneau 
de ce trebu:e să acționezi astfel imr 
amintesc că rareori veneau și ei în 

echipament sportiv. 
De cele mai multe 
ori ne „vizitau" 
pur și simplu, dă
deau cîteva indica
ții și plecau. De 
viața personală a 
jucătorilor nu se

interesau niciodată.
Ceasurile trec. I-am părăsit demult 

pc... Wanna și Kalman. Vorbim des
pre antrenorul de astăzi, despre prie
tenul, sfătuitorul și educatorul sporti
vilor. Exemplele nu le căutăm în altă 
parte. Sînt destule aici în Sibiul unde 
Gh. Rășinarii muncește de ani de zile 
ca antrenor, li cunoaște pe toți fotba
liștii.

— Nu-i destul să știi să tragi la 
poartă sau să fii un bun fundaș, con
tinuă antrenorul Rășinaru. Un sportiv 
al zilelor noastre trebuie să fie un 
tînăr care iubește munca, căruia îi 
place cartea, un exemplu de conduită

DAN GIRLEȘTEANU
(Continuare în pag. a 3-a)

A fost format lotul de tenis de masă 
al R. P. Ungare pentru meciurile 
cu reprezentativele R. P. Romîne

Pentru întîlnlrea bilaterală (masculi
nă și feminină) dintre reprezentativele 
R.P. Romîne și R.P. Ungare, care va 
avea loc simbătă 13 februarie în sala 
Floreasca. precum și pentru turneul 
individual (masculin șl feminin) din

zilele de 14 și 15 februarie, forul ma
ghiar de specialitate va deplasa la 
București următorul lot de sportivi: 
Eva Koczian și Zoltan Berczik, cam
pioni europeni, Ferenc Sido, Zoltan 
Bubonny, Laszlo Foldy, Hona Kere- 
keș și Charlota Mathe

Pandrea și 3lona Jficloș învingători la slalom uriaș 
în „Cupa regiunii Stalin**  la schi

POIANA STALIN, 5. (Prin telefon). 
In prima zi a concursului dotat cu 
„Cupa regiunii Stalin", gerul șUpîrtia 
înghețată nu au împiedicat participan
ții să lupte din răsputeri pentru a 
cuceri un loc cît mai bun în clasament. 
Proba de slalom uriaș, disputată- pe 
pîrtia Sulînarului, a solicitat concu- 
renților eforturi serioase și unii din
tre ei 
vinși", 
ră — 
Bălan, 
„Cupa 
prin probele de slalom special, fond 
15 km și. 5 km și mîine prin 
probele de coborîre și ștafetele 
de 4x10 km și 3x5 km.

In cursa de slalom uriaș desfășurată 
ieri s-au înregistrat următoarele re
zultate :

SENIORI: I. N. Pandrea (Buc.) 
2:46.8; 2. M. Bucur (Ploești) 2:48.1; 
3. I. Secui (reg. Stalin) 2:53.3; 4.

au trebuit să se declare „în- 
renunțînd — după o căzătu- 
la cursă. (C. Tăbăraș și Gh. 
de pildă). întrecerile pentru 
regiunii Stalin" continuă azi

I. Zangor (Buc.) 3:00.2; 5. M. Ena- 
che (Buc.) 3:02.0; 6. Val. Ionescu 
(reg. Stalin) 3:02.2; 7. Radu Banu 
(Buc.) 3:02.3; 8. A. Bătușaru (Buc.) 
3:04.4; 9. N. Iovici (reg. Stalin) 
3:06.0; 1<T A. Cristian (reg. Stalin) 
3:06.2; SENIOARE: 1. Ilona . Mi- 
cloș (reg. Stalin) 1:59.0; 2. Cristina 
Konerth (reg. Stalin) 2:06.1 ; 3. Mi- 
haela Ghioarcă (reg. Stalin) 2:16.3; 
JUNIORI (Acest clasament nu con
tează în clasamentul pe echipe al 
competiției) : 1. O. Bălan (Ploești) 
1:57.0; 2. O. Liphardt (reg. Stalin) 
1:59.9; 3. N. Șuteu (reg. Stalin) 
2:08.0; 4. Sp. Bălan (Ploești) 2:12.9; 
5. A. Stroe (reg. Stalin) 2:13.1 ; 6. K- 
Seidel (reg. Stalin) 2:14.1. Clasa
ment pe echipe: I. Orașul București 
27 pt, 2. Regiunea Stalin (echipa I) 
35 pt, 3. Regiunea Ploești 56 pt, 4. 
Regiunea Stalin (echipa a 11-a) 80

N. PANDREA

pt, 5- Regiunea Cluj 98 pt, 6. Regim 
nea Hunedoara 101 pt

6AR0L GRUIA—corespondent



CARNET DE REPORTER

Cunoștință cu sportivii de la asociația „Dunărea"
Însemnări din regiunea Timișoara...

Albumul sportiv al tinerilor de 
este bogat în imagini din cele mai 
plină iarnă, răsfoindu-1, întîlnim și 
însă peste ele...

Stadionul... Aci îți dau întâlnire, în 
zilele frumoase, sute de muncitori. Sta
bilesc pe cel mai bun sportiv din 10 
iau pe campionul asociației. întrece
rile se țin lanț. Uneori consiliul aso
ciației sportive „Dunărea” Giurgiu nu 
se mai poate... descurca. Muncitorii 
iau singuri inițiative organizatorice și 
propagandistice. Atelierele și secțiile 
se cheamă la întrecere. Pe pereți și la 
mașini apar afișe. Sînt simple, dar mo
bilizatoare. Veniți cu toți la stadion... 
să întrecem pe cei de la a justa j... nu 
ne vom da bătuți în fața cazangiilor... 
Apoi se mai ivesc ți „necazuri \ Încep 
contestațiile. Cei de la cazangerie au 
folosit un jucător fără... drept de joc 
(de la ajustaj) sau cei de la mecanică 
l-au întrebuințat pe cutare de la tur
nătorie. In felul acesta meciurile se 
re joacă de cite două și trei ori. Unii 
se mai ți... supără. Tîmplarii, de pil
dă, îs făcuți foc. Nu reușesc niciodată 
să cîștige vreo întîlnire. Sînt mai pu
țini și unii dintre ei au trecut de pri
ma tinerețe. Sînt însă foarte ambițioși. 
Odată ți odată, zic ei... Dar nici la 
ultimele concursuri nu au avut succes. 
La tir ți fotbal au cîștigat cei de la „a- 
justaj”, la volei au cîștigat „motoa
rele”...

Am văzut la atelierele navale oameni 
entuziaști, minunați, care știu să îmbine 
armonios munca cu sportul. Sudorul 
Ștefan Stan, strungarul II. Manole 
(fotbaliști), cazangiul N. Vișan (volei-

O lecție în afara programului
Am vizitat zilele trecute școala de 

tractoriști din Urziceni. îmi alesesem 
un anume ceas cînd știam că nu sînt 
cursuri, ca să pot sia de vorbă cu 
profesorii și elevii școlii. Trecind pe 
lîngă clase, în drum spre secreta
riatul școlii, aud o voce intr-o sală 
de curs.

— Acum, în concluzie, să facem o 
clasificare a loviturilor: 1. Lovirea 
mingii cu interiorul labei. 2. Lovirea 
mingii cu șiretul interior. 3. cu mij
locul șiretului...

Stau nedumerit. Ce fel de... curs 
o fi? Aud din nou:

—- Acum, vă împărfifi în grupe de 
cite patru, Florea Marin rămîi cu 
apărarea, tu Ivănescule cu atacant ii, 
tu...

Peste zece minute sîntem pe tere
nul de sport al școlii. Elevii execută 
ncum partea practică a lecției „lovi
rea cu latul piciorului".

— Ținerea acestui curs teoretic ți 
practic de fotbal — ne-a spus tov. 
profesor Andrei Constantin — s-a 
dovedit utilă nu numai pentru ridica
rea nivelului de pregătire a juniori
lor noștri participanfi în campionatul 
raional, ci și pentru pregătirea aces
tora de a deveni buni propagandiști 
ai sportului... La absolvirea cursu
rilor; elevii noștri devenind tracto
riști sînt repartizafi pe lîngă S.M.T.- 
urile din raion. O dată ajunși acolo
ei pot da un sprijin efectiv în dez
voltarea activităfii sportive fie la u- 
nităfile lor de bază, fie în cadrul a- 
tociafiilor sportive sătești.

Printre cei 36 de elevi — a in
tervenit tov. profesor Gh. Constanti- 
nescu — care participă la acest curs, 
sini și membrii echipei de fotbal dar

ȘTIRI
LA TIRNAVEN! A AVUT LOC un 

interesant concurs de popice rezervat 
reprezentativelor feminine ale asocia- 
fiilor sportive din localitate. Echipele 
au fost formate din cîte 6 sportive. 
Pe primul loc s-a clasat echipa aso
ciației sportive „Chimica" care a în
trecut în finală formațiile „Sticla" 
(2210—2122) și „Voinfa" (2276-2196). 
(Ion Hasasiu — corespondent)

ANALIZIND TEMEINIC REALI
ZĂRILE Șl LIPSURILE din activita
tea desfășurată în anul 1959 •— adu
narea generală a asociației sportive 
„Voința" Sarmaș — regiunea Cluj — 
a hotărît să ia o serie de măsuri 
menite să aducă un puternic reviri
ment în viața asociației : înființarea 
secțiilor de volei, handbal, baschet, 
atletism etc., desfășurarea întrecerilor 
pe asociație la toate disciplinele spor
tive, angrenarea tineretului în practi
carea sportului etc. Noul consiliu — 
în frunte cu președintele său, tov. 
Francisc Cheresteș — s-a angajat să 
transpună în fapt aceste hotărîri ale 
adunării generale. (P. Ungureanu — 
corespondent) 

la asociația „Dunărea” din Giurgiu 
frumoase. Și, cu toate că sîntem în 
multe tablouri de... vară. Să nu trecem 

balist), frezorul N. Marinescu (ciclist), 
strungarul R. Tunase ți sudorul P. Chi- 
țu (boxer) ți alții, sînt iubiți ți sti
mați de tovarății lor de muncă ți sport. 
O serie de muncitori s-au oferit să spri
jine activitatea consiliului asociației 
sportive în acțiunea de încasare a co
tizațiilor. Dintre aceștia merita toate 
laudele tovarății A. Teațcă ți C. Năs- 
turescu de la cazangerie, N. Ganțolea, 
P. Stan, C. Ciocănescu ți T. Paraschiv 
de la mecanică, E. Simedrea de la tim- 
plărie, M. Turmac ți N. Căpățînă de 
la turnătorie etc., tovarăși care prin 
aportul lor au făcut ca în asociația 
sportivă „Dunărea" toți membrii 
U.C.F.S. să fie cu cotizația la zi. Ei au 
adus o contribuție însemnată și în ceea 
ce privește acțiunea de mărire a numă
rului de membri U.C.F.S. In prezent, 
la atelierele natale din Giurgiu toii 
muncitorii sînt membri U.C.F.S. ți plă
tesc doi lei pe lună cotizație. Cum s-a 
realizat acest lucru? M-a lămurit chiar 
pe loc un grup de tineri. ,Jntr-o adu
nare generală a asociației s-a propus ca 
nici un muncitor să nu r amină in afara 
asociației sportive iar cotizația să fie de 
doi lei. Toți ceilalți muncitori au fost 
de acord. In prezent avem suficient ma
terial și echipament sportiv ca să ne 
putem desfășura în bune condițiuni ac
tivitatea in cele opt secții (ciclism, fot
bal, popice, tir, tenis de masă, box. 
atletism ți șah). Cite nu s-au făcut cu 
cei aproape 21.000 lei cotizații pe anul 
1959 r.

fi sportivi care practică alte disci
pline.

Am aflat astfel, din discuțiile care 
au urmat, despre via activitate sportivă 
a școlii. Cele 5 clase de elevi sînt 
tnir-o permanentă întrecere sportivă. 
In prezent se întrec la gimnastică 
(echipe de 8 elevi), șah (echipe de 
cîte 6 elevi), trintă (echipe de cîte 5 
elevi, nici o clasă neavînd categoria... 
grea!) și la tenis de masă (echipe 
de cile 4 elevi).

Toți cei 324 de elevi ai școlii, cît și 
profesorii lor, sînt membri ai U.C.F.S. 
eu cotizația la zi, făcînd parte din 
asociația sportivă .Tractorul".

Cele mai frumoase rezultate le-a 
obținut echipa de fotbal, care ocupă 
locul I în campionatul raional de 
juniori. Școala se mai mîndrește și 
cu locui I ocupat de Mihai Manoies- 
cu în campionatul raional juniori 
la greutate. O bună performanță a 
obținut-o și Ion Mureșan. care este 
campion raional la trintă.

Acum, un ultim amănunt despre 
tinerii elevi tractoriști din Urziceni: 
se pregătesc intens pentru un spec
tacol artistic care se va desfășura în 
ziua de 1 martie. „Puncîul forte" al 
programului »l va constitui echipa 
de muzicuțe și mandoline, care este 
compusă din .. fotbaliști

O BENKO

Adunările generale ale asociațiilor sportive
continuă să se desfășoare cu

In întreaga țară. In asociațiile spor
tive se desfășoară adunările generale, 
prilejuri minunate de a se analiza 
activitatea, de a se scoate în relief 
succesele dar și lipsurile, de a se face 
propuneri pentru dezvoltarea și întă
rirea muncii sportive. Zilnic, Ia re
dacție, ne sosesc relatări ale cores
pondenților noștri în care se arată 
interesul manifestat de oamenii mun 
cii pentru aceste adunari generale. 
Iată în rîndurile de mai îos, cîîeva 
din relatările corespondenților noștr:.

• Recent, un însemnat număr de 
muncitori, tehnicieni și funcționari ai 
uzinelor „Steagul roșu" din Orașul 
Stalin au luat parte la adunarea ge
nerală a asociației sportive organi
zată pe lîngă această mare întreprin
dere metalurgică. Din darea de sea
mă, prezentată de tov. loan Chiana, 
președintele consiliului asociației, a 
reieșit că în anul 1959 sportivii aso
ciației „Steagul roșu“ au înregistrat 
în activitatea lor numeroase succese. 
Alături de fotbaliști, care ocupă un 
loc fruntaș în campionatul categoriei 
A, luptătorii, jucătorii de baschet și 
de tenis, boxerii și alți sportivi de 
frunte ai acestei asociații au luptat cu 
multă dragoste pentru a apăra cu 
cinste, pe terenul de sport, culorile 
uzinei lor dragi. De asemenea, un 
important capitol în darea de seamă 
a fast rezervat activității sportive de 
mase. In anul 1959 s-a făcut o im
portantă cotitură în ceea ce privește

Asociația primește un sprijin efectiv 
din partea comitetului de partid ți a 
tuturor organizațiilor de bază ale 
P.M.R, Secretarul comitetului de 
partid, tov. D. Stănescu, a , anali
zat în repetate rinduri munca 
sportivă. Nu de multă vreme 
a fost înlocuit responsabilul financiar 
Petre D. Marin, care întîrzia decontarea 
banilor proveniți din cotizații. Comite
tul de partid a îndrumat consiliul aso
ciației asupra felului cum să țină adu
nările generale și a urmărit tot timpul 
îndeplinirea angajamentelor luate. Co
mitetul sindical, organizația U.T.M. și 
conducerea administrativă ajută, de a- 
semenea, munca consiliului asociației 
sportive. Acum consiliul asociației pre
gătește darea de seamă pentru prima 
adunare generală din anul 1960. Multe 
lucruri frumoase vor fi cuprinse în ea. 
Vor fi arătate, desigur, și unele defi
ciențe. In primul rind faptul că cei 426 
membri U.CF'S. de la sectorul căi na
vigabile, care aparțin tot de asociația 
„Dunărea" nu au plătit cotizația de 
foarte multă vreme. Cu toate că așa cum 
se spune ei sînt mai mult... călători, 
se pol găsi soluții, oameni eu inițiativă 
și dragoste, care să îndrepte lucrurile 
și în acest sector.

V. GORUN

0 VALOROASĂ ECHIPĂ SĂTEASCĂ

•Vu peste mult timp activitatea fotbalistică va fi reluată in toată țara. Această 

disciplină sportivă se bucuri de o deosebită popularitate și în satele din jurul 

Jteșiței. Aci fiecare comuni sau sat iți are reprezentativa sa de fotbal. Anul 

trecut competiția „Cupa satului bănățean', organizată pe întreaga regiune Timi

șoara, s-a bucurat de un rial succes. In așezările rurale din jurul Reșiței au 

participat la faza de raion a acestei competiții de mase 59 de echipe sătești. In 

fotografia noastră vă prezentăm echipa Minerul Docnecea, clasată pe locul II 

» faza regională a acestei competiții.

dezvoltarea activității sportive de 
mase, prin organizarea unor intere
sante întreceri sportive, cum ar fi 
„Cupa ziarului Steagul roșu- — ga
zeta de uzină — care a angrenat mii 
de oameni ai muncii în activitatea 
sportivă.

I a d'scuții au participat numeroși 
muncitori care, pe lingă felie tarile 
aduse consiliului asociației pentru 
munca rodnică depusă, au făcut și 
unele observații legate de îmbunătă
țirea activității sportive. In acest sens 
au vorbit timpîarul Alex. Revnic, e- 
lectricianul V. Stefruc. maistrul for
jor Petre Rodeanu, strungarul Toma 
Nițescu și alții.

G GRUIA, corespondent

• In prezent, în raionul Tîrnăveni 
se destăsoară cu mult succes adună
rile generale din cadrul asociațiilor 
sportive. Astfel, în asociațiile sportive 
.Recolta" Bălcaciu, „Avîntul" Sona, 
.Recolta" Seuca și altele, cu prilejul 
adunărilor generale au fost ridicate 
o serie de probleme interesante, le
gate de bunul mers al activității spor
tive. Printre altele s-a discutat des
pre înscrierea de noi membri în 
U.C.F.S. și despre strîngerea cotizații
lor la timp, despre dezvoltarea bazei 
materiale printr-o cît mai bună gos
podărire a fondurilor și prin amena
jarea de baze sportive simple. O pro
blemă mult dezbătută la majoritatea 
adunărilor generale a fost aceea a 
dezvoltării activității competiționale

• Popularizarea sportului în mediul 
sătesc a constituit un important obiec
tiv în activitatea consiliului regional 
U.C.F.S. Timișoara. Printre metodele 
folosite cu mult succes se numără ți 
aceea a organizării de gale de filme 
sportive. In cadrul „Lunii filmului 
sportiv la sate” au fost alcătuite două 
cicluri de jurnale sportive care ru
lează împreună cu filmul polonez 
„Trei starturi”. Cunoscînd — prin in
termediul jurnalelor de actualități — 
activitatea performerilor, precum și 
largile posibilități de afirmare pe care 
le oferă sportul de mase, tinerelul din 
satele regiunii Timișoara este atras 
spre practicarea sportului.

9 Peste 4500 muncitori din între
prinderile și fabricile din regiunea 
Timișoara practică cu regularitate gim
nastica în producție. In cadrul celor 
31 de întreprinderi în care a fost in
trodusă pînă acum gimnastica în pro
ducție există o preocupare deosebită 
pentru alcătuirea judicioasă a progra
mului. Profesori de educație fizică și 
instructori voluntari recrutați din rin- 
dul muncitorilor conduc cu competență 
programul. Atenția organelor raionale 
și orășenești U.CT'JS. este îndreptată

de mase, prin organizarea unor com
petiții cu caracter local care să asi
gure angrenarea oamenilor muncii de 
la sate intr-o activitate sportivă com- 
petițională continuă.

Multe din propunerile făcute cu oca
zia adunărilor generale au și fost stu
diate de consiliul raional U.C.F.S., u- 
ncle dintre ele fiind aplicate imediat. 
Este cazul problemei deplasărilor echi
pelor sportive din orașele Blaj și Tîr
năveni pentru a face demonstrații la 
sate.

IOAN HASAȘIU. corespondent

• Aștepiată cu interes, adunarea 
generală a asociației sportive „C.F.R. 
Pașcani" a constituit un bun prilej 
pentru analizarea temeinică a activi
tății sportive. Darea de seamă a ară
tat, în linii generale, rezultatele po
zitive înregistrate în munca consiliu
lui asociației, care a reușit să ridice 
numărul membrilor U.CF.S dc >a. 
250 (in anul 1958) la aproape 1-000, 
toți cu cotizația achitată la zi.

Discuțiile purtate pe marginea dă- 
rii de seamă au scos la iveală și o 
serie de lipsuri. Astfel, a ieșit în e- 
vidență faptul că activiștii consiliului 
asociației s-au ocupat mai mult de 
secția de fotbal, neglijînd activitatea 
celorlalte secții pe ramură de sport. 
Datorită acestui lucru secțiile de șah, 
volei și atletism, lipsite de ajutorul 
consiliului asociației, au dus o acti
vitate sporadică, fără să participe la 
diferite întreceri cu caracter raional 
sau regional. De asemenea, muncitori 

spre extinderea gimnasticii în produc
ție în noi fabrici ți întreprinderi.

O Dezvoltarea bazei de mase a ac
tivității sportive — obiectiv central al 
muncii activiștilor sportivi din regiu
nea Timișoara — a cunoscut impor
tante succese în anul care a trecut. 
Folosind cele mai eficace metode de 
angrenare a tineretului în practicarea 
sportului, consiliile U.C.F.S. și consili
ile asociațiilor sportive au reușit să-si 
depășească angajamentele. Astfel nu
mărul membrilor U.C.F.S. a crescut cu 
peste 7 la sută față de angajamentul luat, 
iar suma încasată din cotizații este cu 
32,90 la sută mai mare decît prevede
rile inițiale. Depășirea angajamentului 
la încasarea cotizațiilor a fost obținută 
prin creșterea mediei de cotizație pe 
fiecare membru al U.C.F.S.

® Pentru continua dezvoltare a ac
tivității sportive, organele U.C.F.S. din 
regiunea Timișoara au sprijinit efectiv 
consiliile asociațiilor sportive în alcă
tuirea unui bogat program competițio- 
nal. In sezonul de iarnă ca și în cel 
de vară se vor desfășura numeroase 
competiții de mase. Printre ele se nu
mără și concursurile pentru cucerirea 
insignelor „Cel mai bun sportiv din 
10", „Campion al asociației sportive", 
întrecerile populare la diferite disci
pline, cupele și concursurile tradițio
nale etc. De asemenea vor fi organi
zate interesante întreceri inter asociații 
la care vor participa reprezentativele, 
asociațiilor din orașul sau din comuna 
respectivă. Pentru buna pregătire a 
sportivilor în secțiile pe ramură de 
sport se desfășoară intens antrena
mente.

Vești din Tg. Mureș
® In etapa a IX-a a campionatului 

raional de popice s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate în cadrul 
rilor echipelor masculine de cat^Rra 
I : Flacăra — A.S.A. 2280—2191 gd.< 
Fabrica de zahăr—C.S. Tg. Mureș 
2243-2434 p.d. ; Voința-C.F.R. 2398- 
2230 p.d.

In urma acestor rezultate clasamen
tul se prezintă astfel: 1. C.S Tg.
Mureș 25 p., 2. Voința 25 p., 3. Fa
brica de zahăr 23 p., 4. C.F.R. 18 p., 
5. Flacăra 15 p., 6. Stăruința 12 p_, 
7. A.S.A. 11 p., 8. Textila Mureș 10 p.

® Pe pîrtiile de la Valea Rece și 
Dealul Cornești s-a desfășurat, pe un 
timp admirabil, un concurs de schi la 
care au participat 130 de concurenți. 
Iată primii clasați: SLALOM URIAȘ: 
fete: Iolanda Feichter, băieți : Bela 
Szâsz; slalom special : băieți: Fr. 
Boga și loan Fazakas au realizat a- 
celași timp; OOBORIRE: fete: Kata- 
lin Marian, băieți: Kâlmăn Szent- 
mărtoni ;fond pionieri (2 km) : L^k| 
Heiszman ; fond juniori (4 km) : E1R 
Szekeres,

ION PAUȘ
corespondent

ca Alex. Rocic, Gh. Cercel, Gh. Ma- 
noJiu și alții au discutat despre ex
tinderea gimnasticii în producție care 
în prezent se execută numai la ate
lierul de strungărie, dar și acolo spo
radic.

Un aspect negativ al adunării ge
nerale a asociației sportive „C.F.R. 
Pașcani" îi constituie absența de la 
ședință a jucătorilor de fotbal, în 
Irimte eu antrenorul. Motivul invocat 
(„Sîntem la antrenament...") nu poa
te fi luat în considerare, deoarece șe
dința s-a ținut seara, la o oră care 
nu era de loc propice antrenamentu
lui...

In încheierea adunăiii generale, 
consiliul asociației sportive a fost re
organizat, în componența noului con
siliu intrînd muncitori harnici, cu 
dragoste de sport cum ar fi: Minai 
Bălănescu (președinte), Iorgu Mihai 
(secretar), Octav Neagoe, Gh. Mano- 
liu și alții.

G. ENEA, corespondent

© Și în raionul Medgidia se desfă
șoară în prezent adunările generale din 
cadrul asociațiilor sportive. Pînă acum 
au avut loc interesante adunări gene
rale la asociațiile sportive „I.M.U.M.", 
„Cimentul Păcii" și la asociația spor
tivă din comuna M. Kogălniceanu, în 
cadrul cărora a fost analizată activita
tea sportivă, propunîndu-se o seric de 
măsuri menite să contribuie la întărirea 
și dezvoltarea mișcării sportive.

ST. CONSTANTIN, corespondent



Cu Gh. Rășinaru |
despre fotbal și... fotbaliști

(Urmare din pag. 1)

pe terenul de sport. Și. nu numai 
Ucolp...

De-acum, însemnările nu mai păs
trează o ordine anume. Este poate 
mai hine așa.

...Nicolae Dop, turnător la uzinele 
Independența, un fotbalist de nădejde, 
este iubit și prețuit de toți iubitorii 
fotbalului din orașul Sibiu. Fruntaș 
în producție, bun tovarăș, modest... 
Ce frumos exemplu oferă comunistul 
Nicolae Dop! Un alt fotbalist. Mai tî- 
năr. II cheamă Kerekeș. Ne amintim 
de el. Este un adevărat talent. Dar, 
pînă nu demult stătea prost cu în
vățătura. Antrenorul l-a criticat, l-a a- 
jutat, a luat măsuri. Acum, juniorul 
Kerekeș s-a îndreptat

O întîmplare care își are semnifica
ția ei: fotbalistul Panțiru este un 
6trungar de nădejde, fruntaș în pro
ducție. De multe ori el lucrează și 
după orele de program: „Să nu cum
va să zică maestrul că dacă fac sport 
nu-mi văd de treabă".

Da. Antrenorul trebuie să știe totul. 
Se bucură atunci cînd lucrurile merg 
bine, se întristează cînd...

— Cînd tineri ca Ion Cherciu merg 
slab cu învățătura — continuă Gh. 
Rășinaru, cînd Jeleru nu muncește 
încă așa cum trebuie, cînd Vaier Can- 
ciu are atitudini de indisciplină ca și 
Ion Munteanu sau cînd Aron Băilă 
muncește fără pasiune...

Antrenorul nu-i uită însă nici pe cel 
cu care se mîndrește cel mai mult: 
i^faerul A. Moldovan, doctorul Nico- 
la^r’opa, lăcătușul Ion Munteanu II,

Tot despre cauzele rămlnerii in urmă a
I-a sfîrșitul anului trecut s-a orga

nizat de F.R. Gimnastică o consfă
tuire metodică la care au fost invi
tați cei mai buni specialiști din țară. 
Cu acest prilej au fost dezbătute o 
serie de referate susținute de cei mai 
buni antrenori și profesori, și s-au 
purtat discuții pe marginea analizei ac
tivității cîtorva comisii regionale. Con
sfătuirea a scos la iveală o serie dc 
lipsuri și greutăți care frînează dezvol
tarea gimnasticii masculine pe scară 
largă și la un nivel tehnic corespunză
tor. S-a constatat că în prt*zent  avem 
un număr mai mare de gimnaști la ca
tegoriile inferioare și medii, pe cînd la 
categoriile superioare numărul lor este 
foarte redus. La această situație au 
MB^ibuit, mai ales, deficiențele in 
Bpjătirea fizică generală și specială, 
pe cum și faptul că tinerii gimnaști nu 
au un bagaj corespunzător de de
prinderi tehnice și de mișcare.

Ținînd cont de faptul că gimnastul 
trebuie să execute o serie de poziții și 
mișcări neobișnuite, el trebuie să aibă 
dezvoltate o serie de calități fizice la 
un nivel cît mai înalt și să posede 
un bagaj cît mai bogat de deprinderi 
motrice de bază. Această pregătire 
trebuie asigurată încă de la categoriile 
inferioare și medii pentru că de modul 
cum va fi pregătit gimnastul depinde 
trecerea lui la categoriile superioare.

Pentru a putea învăța și executa în 
mod corect și la un nivel înalt o serie 
de elemente, gimnastul trebuie să aibă 
bine dezvoltată FORȚA în brațe, ab
domen, spate și picioare.

La executarea diferitelor elemente 
este necesară, de asemenea, o anumi
tă viteză de execuție care determină 
reușita lor. In cazul în care gimnastul 
nu posedă calitatea susamintită, el 
ori execută elementul cu un consum 
de energie mai mare, ori ratează exe
cuția. Pentru executarea corectă a a- 
numitor elemente, acțiunile principale 
trebuie făcute la timp și în locul 
corespunzător, gimnastul dînd dovadă 
astfel de o viteză de reacție bună.

Prin specificul ei, gimnastica ce-e 
dezvoltarea la un nivel cît mai înalt 
a INDEMINARII, calitate care se 
poate dezvolta prin folosirea diferitelor 
mijloace ca : elemente de acrobatică, 
poziții neobișnuite pe diferite aparate, 
parcurgerea de diferite obstacole etc.

în dezvoltarea REZISTENȚEI trebuie 
să se țină seama de aspectul general 
rit și de cel specific gimnasticii spor
tive. Pentru a putea dobîndi o rezis
tență bună specifică, este necesară în 
prealabil formarea unei rezistențe ge
nerale a organismului. Aceasta se 
>oate dobîndi prin folosirea diferitelor 
xerciții fizice sub forma gimnasticii 
le bază, prin practicarea jocurilor 
sportive, a atletismului, a schiului, și 
«neînțeles prin folosirea agenților ft- 
:ici (apă, aer, soare). 

contabilul Vasile Popa... Iată exemple 
și pentru ceilalți fotbaliști. In muncă, 
în viața de toate zilele, sportivul tre
buie să fie prezent cu toate forțele 
sale, cu entuziasmul său tineresc, cu 
toată dragostea și priceperea sa.

— Am urmărit cu mult interes an
cheta organizată de ziarul „Sportul 
popular" pe tema: „Ce determină pașii 
unui sportiv?" După părerea mea ho- 
tărîtoare este în primul rînd, viața 
cea nouă pe care o trăim astăzi. Spor
tivul este acum un om al muncii și 
acest titlu de cinste obligă.

Da, așa este. Antrenorul Rășinarii 
are dreptate, Talentul nu este sufi
cient. Pregătirea tehnică a uniți fotba
list nu înseamnă totul. Fotbalistul că
ruia îi este străin spiritul de colecti
vitate, care nu știe ce înseamnă mo
destia, care nu muncește și nu învață 
nu va reuși să țină pasul cu ceilalți 
sportivi. Și nici nu va urca vreodată 
treptele măiestriei sportive.

Discuția noastră era pe sfîrșite.
— De toate aceste lucruri trebuie 

să țină seama un antren r. Fiecare 
problemă de viață în parte reprezintă 
o grea dar frumoasă misiune a antre
norului de astăzi...

Antrenorul. Gh. Rășinaru nu ne-a 
vorbit despre felul în care el a reușit 
— printr-o muncă entuziastă de ani și 
ani de zile — să cunoască pe fiecare 
fotbalist, să se apropie de el, să-l a- 
j’ute. E firească modestia sa. Noi am 
aflat însă: comunistul Gh. Rășinaru 
este un antrenor harnic și priceput, un 
adevărat exemplu pentru tinerii fot
baliști, de care s-a apropiat întotdea
una ca un adevărat prieten.

O altă calitate de bază în noua 
orientare a gimnasticii masculine este 
și MOBILITATEA. In dezvoltarea ei, 
un rol important îl au articulațiile 
scapulo-umerale, coxo-femurale, pre
cum și ale coloanei vertebrale. Mobi
litatea în articulații asigură o poziție 
corectă a trunchiului, fără de care nu 
se poate pleca la executarea diferite
lor acțiuni corecte. Posedind această 
mobilitate în articulații, gimnastul are 
posibilitatea să execute cu ușurință 
diferite elemente și, în plus, capătă 
suplețe în execuție.

In sfîrșit, dezvoltarea din timp și în 
mod corespunzător a DETENTEI tre
buie să constituie încă o sarcină im
portantă pentru antrenori. Trebuie să 
arătăm că puțini dintre antrenorii și 
profesorii noștri au dat și dau impor
tanța cuvenită dobîndirii și dezvoltă
rii acestor calități fizice de bază, in
dispensabile pregătirii gimnaștilor. In 
special în categoriile inferioare se ne
glijează acest aspect al pregătirii, 
neasigurîndu-se o bază serioasă pe 
care apoi șă se poată clădi procesul 
de instruire- la categoriile superioare.

O altă deficiență în pregătirea gim
naștilor noștri este și lipsa asigurării 
unui bagaj corespunzător de deprin
deri de mișcare. Aceasta se poâte re
aliza numai în cazul cînd tînărul e 
atras de la vîrsta de 10-12 ani la 
practicarea acestei discipline sportive. 
Antrenorul sau profesorul trebuie să 
profite de faptul că gimnastul își în
sușește mai repede diferitele mișcări 
la o vîrsță timpurie, dar trebuie să 
aibă grijă de corectitudinea deprinde
rilor însușite, deoarece o dată fixate, 
sînt greu de corectat. Aceste deprin
deri trebuie însușite în mod gradat, 
de la cele mai simple la cele mai 
complexe, în așa fel îneît ele să for
meze o bază pentru învățarea ele
mentelor din categoriile superioare. în
sușirea elementelor tehnice în această 
perioadă trebuie consolidată temeinic 
prin repetări sistematice, repetarea ele
mentului de multe ori, executarea 
lui în diferite combinații din ce în ce 
mai grele. La însușirea mai rapidă și 
corectă a elementelor, antrenorii sînt 
datori să folosească elemente ajută
toare la diferite aparate ajutătoare.

In însușirea calităților sus-amintițe 
gimnastul trebuie să învingă o Serie 
de greutăți atît în pregătire, cît și la 
concursuri. In acest scop trebuie să i 
se dezvolte curajul, perseverența, pu
terea de luptă, spiritul colectiv.

Lipsa unui bagaj corespunzător de 
deprinderi la tinerii noștri gimnaști se 
datorește și faptului că antrenorii și 
profesorii se mărginesc la învățarea 
exercițiilor din programul de clasifi
care, care la mulți a devenit un scop 
în sine în pregătirea gimnaștilor. 
Acest program de clasificare nu. reu
șește să asigure o pregătire gradată

închiderea lucrărilor Intîlnirii tineretului și studenților 
din țări'e regiunii Balcanilor și Mării Âdriatice

Joi dimineața, la Casa de cullură 
a studenților „Grigore Preoteasa" din 
București, a avut loc ședința ple
nară de închidere a lucrărilor Intîl- 
nirii tineretului și studenților din ță
rile regiunii Balcanilor si Mării A- 
driatice.

A prezidat Virgil Trofin, prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.M.

La deschiderea ședinței delegații 
au ascultat cuvîntul de salut al dom
nului Stamatis Merkuris. deputat, 
lost ministru, președintele Mișcării 
pentru înțelegere balcanică din Gre
cia, invitat de onoare al Intîlnirii ti
neretului și studenților din țările bal- 
cano-adriatice.

La discuții pe marginea raportului 
general au luat cuvîntul Miloș Nico- 
lici, membru al Prezidiului C. C. al 
Tineretului Popular din Iugoslavia, 
și I.uca Valdesa, reprezentant al Fe
derației Tineretului Comunist Italian.

După încheierea discuțiilor, Luca 
Valdesa, președintele Comisiei de re
dactare a documentelor finale ale 
întîlnirii, a informat adunarea despre 
activitatea pentru elaborarea acestor 
documente, care au fost supuse apoi 
spre aprobare.

Intr-o atmosferă de puternic entu
ziasm, part'dpanții la întîlnire au a- 
doptat în unanimitate: Apelul adre
sat tinerilor și tinerelor, studenților 
și studentelor din regiunea Balcani
lor și Mării Âdriatice, Scrisoarea către 
guvernele din țările balcano-adria- 
lice, care va însoți apelul, și Reco
mandări privind dezvoltarea colabo
rării dintre tineretul și studenții din 
țările regiunii Balcanilor și Mării 
Âdriatice.

Cuvîntul de închidere al întîlnirii 
a fost rostit de Nikolaos Indzes, de
putat în Parlamentul grec din par
tea Partidului Liberal.

Tinerii participanți la întîlnire r.u

gimnasticii masculine
de la o categorie la alta. Pînă la un 
nivel mediu el cuprinde numai exer
ciții impuse. La categorii superioare 
volumul de pregătire se dublează, 
cerîndu-se și exerciții liber alese. In 
fața acestei situații, majoritatea gim
naștilor noștri renunță la ducerea lup
tei spre culmile măiestriei sportive. 
Pentru evitarea acestei situații se 
simte nevoia introducerii exercițiilor li
ber alese chiar la categoriile infe
rioare, adaptate — bineînțeles — la 
posibilitățile nivelului categoriei res
pective. In felul acesta antrenorii vor 
face activitatea lor mai dinamică și 
atractivă, devenind astfel creatori, 
căutînd tot timpul „noul" în asigu
rarea pregătirii corespunzătoare ce
rințelor actuale. Antrenorii și profeso
rii sînt datori să-și ridice necontenit 
nivelul politic și profesional, pentru a 
fi capabili să desfășoare o rodnică 
muncă de educație cu sportivii, contri
buind astfel la formarea unor cetă
țeni cît mai folositori societății noa
stre socialiste.

Așteptăm din partea absolvenților 
I.C.F. șj mai cu seamă a celor cu 
specializarea „gimnastică" o contribu
te substanțială, să pună în practică 
cele învățate, să împărtășească cu
noștințele acumulate antrenorilor care 
nu au avut posibilitatea să dobîndeas- 
că o pregătire superioară.

Școlile sportive, secțiile din asociații 
și cluburi să-și intensifice munca în 
întreg cursul anului și nu numai îna
intea unor competiții mai însemnate.

Este timpul ca — pe de altă parte 
— comisia tehnică masculină, în frunte 
cu colegiul central de antrenori din 
F.R.G., să-și organizeze mai bine 

munca. Activitatea — sporadică — a 
acestei comisii a fost dusă doar de 
2-3 membri care nu pot face față ce
rințelor. Este necesar să se angreneze 
un colectiv mai larg de tehnicieni, cu 
dragoste de muncă și care să con
sidere ca o cinste această activitate 
obștească pentru îmbunătățirea situa
ției în gimnastica noastră masculină.

Concluziile de față se referă numai 
la o parte din cauzele rămînerii în 
urmă a gimnasticii masculine, dar 
considerăm că aceste concluzii vor 
reuși să orienteze antrenorii și teh
nicienii noștri pe drumul lichidării 
lipsurilor constatate.

Numai cu efortul comun al antreno
rilor, profesorilor și al tuturor comisii
lor locale de gimnastică vom reuși să 
angrenăm un număr mare de gim
naști din care să se poată selecționa 
un lot și mai valoros, care prin re
zultatele obținute în viitor să reu
șească să ridice gimnastica mascu
lină la un nivel corespunzător condi
țiilor create și cerințelor internațio
nale.

Prof. FRANC1SG KOCS1S 
Președintele Colegiului Central 

de Antrenori 

manifestat îndelung pentru pace și 
prietenie, exprimînd voința fermă a 
tinerei generații din această parte a 
lumii de a dezvolta continuu rela
țiile de colaborare și bună vecină
tate, de a transforma zona Balcani
lor și a Mării Âdriatice într-o zonă 
a păcii, denuclearizată, de a contri
bui la apărarea păcii în lumea în
treagă.

★
Joi la amiază, la Palatul Marii A- 

dunări Naționale a R. P. Romine, re
prezentanții grupurilor și mișcărilor de 
tineret din țările regiunii Balcanilor și 
Mării Âdriatice au înmînat președinte
lui Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romine, Ion Gheorghe Maurer, 
Apelul și celelalte documente adoptate 
de Intilnirea tineretului și studenților 
din țările regiunii Balcanilor și Mării 
Âdriatice.

La solemnitate au fost de față Petre 
Borilă și Ștefan Voitec, vicepreședinți 
aj Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mine, Mihail Ralea, vicepreședinte al 
Prezidiului Marii Adunări Naționale, 
Gheorghe Stoica, secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, Atanase Joja, 
președintele Academiei R. P. Romine, 
Hie Murgulescu. ministrul Invățămîntu- 
lui și Culturii, Mihail Ghelmegeanu, 
președintele Comitetului rotrîn pentru 
colaborare și înțelegere reciprocă între 
popoarele din Balcani, membri ai Pre
zidiului Marii Adunări Naționale, depu- 
tați, conducători ai unor organizații de 
masă și alții.

Erau prezenți conducătorii organiza
țiilor, grupurilor și mișcărilor de tineret, 
deputății din Grecia și Italia, precum 
și reprezentanții organizațiilor interna
ționale de tineret și studențești care au 
luat parte la Intilnirea tineretului și 
studenților din țările regiunii Balcanilor 
și Mării Âdriatice.

A luat parte, de asemenea, Slamatis 
Merkuris, președintele Mișcării pentru 
înțelegere balcanică din Grecia.

Inminind Apelul și celelalte docu
mente adoptate de Intilnirea de la 
București, Carlo Ricca, deputat din 
partea Partidului Socialist Italian, a 
mulțumit în numele reprezentanților

Iarna nu împiedică pe voleibalistele de la „Sănătatea Govora-Băi să-și faci 
obișnuitul antrenament in aer liber

Foto: I. Bălașă

„Sănătatea" Sovora-Băi,
o asociație sportivă cu bogată activitate

*

Salariații stațiunii balneo-climatice 
Govora-Băi desfășoară o intensă acti
vitate sportivă în. cadrul asociației 
„Sănătatea". Sportivii asociației au 
prestat numeroase ore de muncă vo
luntară, în urma cărora asociația spor
tivă s-a îmbogățit cu frumoase tere
nuri de volei și fotbal și o pistă de 
popice.

Majoritatea celor 273 membri 
U.C.F.S. sînt antrenați în diverse e- 
chipe ale asociației, care, anul trecut 
au obținut rezultate îmbucurătoare.

De pildă, echipa feminină de volei 
„Sănătatea" este cîștigătoarea „Cu
pei stațiunilor" și a ocupat locul doi 
în cadrul competiției regionale 
„Spartachiada fetelor". Din echipă 
fac parte doctorițele Margareta Com- 
noiu și Carmen Geiculescu, profesoara 
Ghizeia Osculos, tehniciană Emilia 
Stoica, sora Teodora Alupului etc. E- 
chipa de fotbal se află pe primul loc 
în clasamentul turului campionatului 
raional, la o diferență de 3 puncte de 
a doua clasată și este singura echipă 
care a cîștigat toate meciurile!

Frumoasă activitate se duce și în 
cadrul secției de tenis de masă, cșre, 
tot în cadrul „Cupei stațiunilor", s-a 
clasat pe locul II, la numai un punct 
diferență de prima clasată. Au fost 
înregistrate succese și în secțiile de 
tir și șah.

Anul trecut, prin grija comitetului 

grupurilor și mișcărilor de tineret dirt 
țările zonei balcanice și Mării Âdriatice 
pentru primirea plină de bunăvoință fă
cută delegațiilor.

A luat apoi cuvîntul președintele Pre
zidiului Marii Adunări Naționale, Ion 
Gheorghe Maurer.

★
Joi după-amiază, în sala sporturilor1 

Floreasca a avut loc mitingul tinere
tului din Capitală organizat cu pri
lejul Intîlnirii tineretului și studenților 
din țările regiunii Balcanilor și Mării 
Âdriatice.

Mii de tineri bucureșteni au salutat 
cu căldură cu acest prilej pe oaspeții 
lor, soli ai tineretului și invitați de 
onoare din R. P. Albania, R. P.’Bul
garia, Cipru, Grecia, Italia și R.P.F, 
Iugoslavia.

In prezidiu au luat loc conducători 
ai grupurilor și mișcărilor de tineret 
precum și reprezentanții organizațiilor 
internaționale de tineret și studenți 
care aii participat la Intilnirea de la 
București.

Mitingul a fost deschis de Toma Ma
rinescu, prim-secretar al Comitetului 
orășenesc București al U.T.M.

La miting au luat cuvîntul Todi Lu- 
bonja, prim-secretar al C.C. al Uni
unii Tineretului Muncii din R. T. AL 
bania, Ivan Abadjiev, prim-secretar al 
C.C. al Uniunii Tineretului Comunist' 
Dimitrovist din R. P. Bulgaria, Athana- 
sios Kakoianis, președintele Tineretului 
Partidului E.D.A. din Grecia, Dario 
Rossi, secretar al Uniunii Italiene pen
tru Sportul Popular, Miloș Belici, se
cretar al Consiliului Central al Uniunii 
Studenților din R.P.F. Iugoslavia, Mî- 
halis Olimbios, secretar al Uniunii Ti
neretului Democrat Unit din Cipru și 
Virgil Trofin, prim-secretar al C-C. al 
U.T.M.

★
Președintele Prezidiului Marii Adu

nări Naționale a Republicii Populare 
Romîne, Ion Gheorghe Maurer, a ofe
rit joi seara, în saloanele Casei Cen
trale a Armatei, o recepție cu ocazia 
Intîlnirii tineretului și studenților din 
țările regiunii Balcanilor și Mării A- 
âriatice.

*

de întreprindere, asociația a primit 6 
serie de materiale și echipament sporJ 
tiv, ceea ce a contribuit la buna des? 
fășurare a activității competițipnale. 
Pentru 1960 s-a prevăzut ca, din re-' 
surse locale, să fie împrejmuit tere-' 
nul de volei, care va fi amenajat și 
pentru baschet sau tenis.

In planul consiliului asociației spor-’ 
tive „Sănătatea" un loc principal îl 
ocupă introducerea gimnasticii în pro
ducție.

Frumoasa activitate sportivă a sa-, 
lariaților stațiunii Govora-Băi trebuie 
să fie un exemplu.

FLORIAN ALBU 
corespondent

j Gală de filme sportive 
; organizată de clubul Dinamo
* Astăzi și mîine, clubul sportiv , 
J Dinamo organizează în sala de fes- 
| tivități din Șoseaua Ștefan cel 
j Mare o gală de filme sportive de 
j actualitate. Aceste filme vor pu- ț 
J tea fi vizionate la orele 15, 17, 19 
î și 21.



De vorba cu tovarășul JELESKO KOLEV 
președintele Uniunii de Cultură Fizică și Sport 

“ “ Bulgariadin R. P. Bogată activitate în următoarele săptămîni
■

(Urmare din pag. 1)
tăfi de educație si de pregătire. Nu
mai atunci măiestria va fi adevărată. 
Și va fi trainică. Prin măiestrie noi 
dorim să popularizăm sportul. Căci, 
știți și dv. dacă o echipă joacă bine 
publicul o va privi, o va admira, iar 
tineretul îi va urma exempluL

Vorbind despre realizările mișcării 
sportive bulgare am ajuns desigur la 
Spartachiadă, competiția care a fost 
o încoronare a activității depuse pe 
tărîmnl dezvoltării sportului de mase 
în cei 15 ani de la eliberare.

— Zilele Spartachiadei vor râmîne 
de neuitat pentru toți sportivii bulgari. 
Gu prilejul deschiderii marii competiții, 
Intr-un cadru solemn ne-a fost tnmî- 
nat steagul Uniunii noastre. Sportivii 
s-au legat ca sub acest drapel să lupte 
pentru pace și pentru gloria patriei 
iubite. In ziiia închiderii Spartachia
dei Uniunea a fost decorată cu cea mai 
înaltă distincție, Ordinul .Gh. Dimi
trov", semn al prețuirii pe care a acor
dat-o partidul muncii și activității de
puse. Un mare număr de lucrători al 
mișcării sportive au fost distinși de 
asemenea cu ordine și decorații, au pri
mit „Merite sportive", titlul de .Acti
vist emerit", stimulent puternic în ac
tivitatea viitoare.

Amănunte foarte interesante aflăm 
în legătură cu o serie de noi baze 
sportive care se ridică în R.P. Bulga
ria, Dacă de pildă, pînă la eliberare 
în întreaga țară nu exista nici un sta
dion de mare capacitate cu teren de 
gazon, astăzi la dispoziția sportivilor 
se află peste 350 de asemenea amena
jări la orașe și la sate.

— Anul acesta, ne spune tovarășul 
” ‘ unej mari

adevărat 
circulară, 

asemenea, 
mare sta-

Kolev, va începe construcția 
săli de sport la Sofia. Un 
stadion acoperit, de formă 
cu aproape 12.000 locuri. De 
va începe amenajarea unui 
dion. Tribunele sale vor putea prim: 
80.000 de spectatori.

— Cum se pregătesc 
gări pentru Jocurile

— Participants la J. 
și-au încheiat pregătirile și miine (n.r. 
astăzi) vor pleca spre Squaw Valley. 
Participăm cu o delegație mică (10 
persoane) care va lua startul în pro
bele de fond și la sărituri. Pentru Ro
ma pregătirile au început cu cîteva luni 
în urmă. Și sportivii consacră o bună 
parte a timpului lor liber antrenamen
telor. N-au fost stabilite încă discipli
nele la care vom lua startul. Printre 
ele se vor afla sporturi ca luptele, 
boxul, halterele, baschetul, atletismul, 
(cîțiva participant), gimnastica, scri-

sportivii bul- 
Olimpice ?
O. de iarnă

REPORTER

Echipele din provincie și-au început pregătirile 
în vederea noului campionat

Deși nu iau parte la nici o corupe-' 
tiție cit caracter oficial (în afară de 
Petrolul Ploești, care a fost invitată 
să participe la „Cupa Grigore Preo
teasa"), echipele de rugbi din provin
cie se pregătesc cu asiduitate în ve
derea noului campionat. Ele vor să 
confirme astfel progresul înregistrat 
de sportul cu balonul oval în provin
cie.

LA C.S.M.S. IAȘI, PREGĂTIRI
INTENSE

Ritgbiștii ieșeni și-au început antre 
namente’le cu toată rîvna. Lotul lor 
se pregătește acum sub conducerea 
noului antrenor Dorin Papanaga (care 
este și jucător în prima formație). 
Antrenamentele au loc în sală de trei 
ori pe săptămîuă, nrmărindu-se pregă
tirea tehnică individuală, cu accentul, 
în special, pe un mai bun control al 
balonului, pe execuția corectă a pasei 
etc. Acum, după terminarea sesiunii 
de examene (majoritatea rugbiștilor 
ieșeni sînt studenți) sportivii de la 
C.S.J4.S. au plecat pentru zece zile 
într-o tabără la Rarău, unde ei își 
petrec, în mod util și plăcut, un bine
meritat concediu. La reîntoarcerea în 
Iași pregătirile vor continua în aer 
liber; dacă timpul va fi favorabil. Iată 
componența lotului ieșean : Eugen Caia 
(student, 24 ani), Gh. Herghelegiu 
(inginer, 27), Nichifa Mihailov (stu
dent, 27), Teodor Stoian (student, 25), 
Gh„ Drobofă (student, 26), Emilian 
Rotam (inginer, 26), Ion Borșaru (in- 
gindț; 27), Radu Constantinescu (stu- 
dep|( 19), Sergiu Arfire (profesor, 28), 
Lueisan Oarză (student, 22), Sebastian 
Mifthlcea (student, 25), Neagu Mazi- 
lu * *'  (ofițer, 32), Valentin Io- 
nescu (student, 23), Cezar Săndulescu 

doua a meciului cu mai mult avînt și 
au reușit să egaleze în min. 45: 
15—15. ’ In continuare scorul a evo
luat foarte strîns, pentru ca în ultimul 
minut Tractorul să conducă cu 20—19. 
Craiovenii au beneficiat cu 5 secunde 
înainte de terminare de o lovitură de

Luceafărul Pitești și Știință 
au fost eliminate din corn-:

lejul să urmărească evoluția handbalist 
telor noastre fruntașe. De mîine, sala 
IToreasca găzduiește turneul final al 
campionatului republican feminin de 
handbal în 7. Șase echipe își vor dis
puta întîietatea: Cetatea Bucur, Știin
ța București, Rapid București, GS Tg. 
Mureș, CSM Sibiu, Știința Timișoara. 
Echipa campioană va fi cunoscută 
abia joi seară. Pînă atunci se fac 
doar... pronosticuri. Șansele principale 
le au — pe baza loturilor valoroase 
de care dispun — echipele Cetatea 
Bucur și Știința București. Dar, evolu- 
(ia anterioară a handbalistelor de la 
Rapid, în special, și CSM Sibiu a de
monstrat că la această ediție a turneu
lui final participă multe echipe cu 
șanse de victorie.

★
Programul întrecerilor din primele 

două zile este următorul: DUMINICA:
17.30 Rapid București—CSM Sibiu;
18.30 Cetatea Bucur—Știința Timișoa
ra; 19,30 Știința București—CS Tg. 
Mureș; LUNI: 18,00 CSM Sibiu—CS 
Tg. Mureș; 19,00 Știința București— 
Știința Timișoara! 20,00: Cetatea 
Bucur—Rapid București.

ma, ciclismul, canotajul ș.a. Poate să 
fi omis ceva. In concediul de odihnă 
am asigurat „olimpicilor" o vacanță 
de două săptămini la munte. S-a arătat 
a fi foarte folositoare. In fiecare sport 
la care luăm parte vom avea mai 
multe competiții de verificare, interne 
și internaționale. Sportivii noștri se 
vor strădui’să obțină la Roma cele mai 
bune rezultate ale lor, ca mulțumire 
pentru grija partidului și guvernului 
care ne asigură o participare pe 
care altădată nici n-am fi putut s-o 
visăm.

Observînd că printre sporturile care 
după părerea sa vor fi prezente la Ro
ma tovarășul Kolev nu a citat fotba
lul, am ținut să aducem vorba despre 
acesta. Se pare că interlocutorul nos
tru era pregătit și se aștepta la între
bare :

— In meciul de la 1 mai, băieții 
noștri se pregătesc serios pentru a reuși 
un joc frumos. Se pregătesc astfel ca 
să nu dezamăgească publicul. Un pu
blic entuziast dar foarte pretențios și 
obiectiv. Principalul, după părerea 
mea, este ca cele două echipe să de
monstreze un fotbal de calitate, pe 
măsura posibilităților lor. Indiferent 
care dintre ele va căpăta „biletele 
pentru Roma", va fi o echipă din la
gărul nostru, al socialismului și-i vom 
dori cu toții victorie și succes.

— In sfîrșit, vă rugăm să ne per
miteți o ultimă întrebare: Ce im
presie v-a lăsat întîlnirea de la 
București a tineretului ?

— Gu riscul de a repeta o frază 
care probabil a mai fost rostită, voi 
spune: .minunată și de neuitat!“ ln- 
tilnirea și întrecerile sportive au oferit 
o admirabilă posibilitate tinerilor din 
țările noastre să se întîlnească, să se 
cunoască, să se împrietenească. Pen
tru aceasta mulțumim din inimă gaz
delor noastre ospitaliere. La București 
am discutat problema lărgirii relațiilor 
sportive intre tinerii din această parte 
a lumii. Inițiativa rominilor care au 
organizat întîlnirea trebuie să fie ur
mată. Și ne vom aminti totdeauna că 
prima piatră de temelie a fost pusă 
aici, la București.

Cum a doua zi tovarășul Kolev tre
buia să plece și cum mai avea multe 
treburi de rezolvat ne-am dat seama 
că timpul pe care i l-am răpit fusese 
mult prea mare. Am mulțumit oaspe
telui nostru drag pentru convorbirea 
deosebit de interesantă pe care ne-a 
oferit-o. Și i-am urat un voiaj plăcut, 
succese în muncă și în viață.

(student, 22). Mircea Huțanu (student, 
24), Pavel Vizitiu (colaborator artis
tic la Teatrul Național, 26). Mircea 
Mănescu (student, 26), Mihai Radules
cu (student, 17), Mihai Popic (inginer, 
26), Alexandru Rițiu (student, 22), 
Ovidiu Georgescu (student, 22), Ro
bert Rozenberg (inginer, 25), Alex.

Tinărul rugbist RADU DEMIAN
(Știința Cluj)

Matevschi (student, 24), Paul Cordu- 
neanu (student. 22) și Dorin Papa- 
naga (antrenor, 28).

Petre Codrea și Aurel Scăunaș — 
corespondenți

UN DEBUT AȘTEPTAT CU MARE 
INTERES

Știința Petroșani și-a început și ea 
antrenamentele sub conducerea antre
norului Nicolae Ureche. La pregătiri 
participă, în afară de jucătorii care

Astă-seară, la Banska-Bistrica, echipa de hochei Știin 
ța Clu f își încheie turneul în R. Cehoslovacă. Activita
tea internațională a hocheiștilor noștri va continua însă 
cu un bogat program, care se va desfășura de data 
aceasta în țară.

★
Programul turneului lui Vâsteras a fost fixat Prima 

întîlnire va avea loc miercuri 10 februarie, la Orașul 
Stalin, unde oaspeții ..vor.întîlni selecționata orașului. A 
doua zi, Vâsteras va juca la Miercurea Ciuc, cu echipa 
locală Avîntul, care se va întări cu alți jucători din lo
calitate. Ultimele două meciuri ale oaspeților vor 
avea loc pe patinoarul din Parcul sportiv 23 
August din Capitală; sîmbătă 13 februarie—. cu
C.ClĂ., duminică 14 februarie cu selecționata divizionară.

★
Zilele trecute a venit la Federație și confirmarea 

participare la „Cupa Orașului București" din partea 
iecționatei Budapestei. Deoarece echipa maghiara 
poate sosi în Capitală decît în ziua de 17 februarie, 
programul acestei competiții a intervenit o modificare, 
jele sale de desfășurare devenind acum 18—19—20 
bruarie. Așadar, ediția din acest an a tradiționalei 
noastre competiții va reuni următoarele echipe selecțio
nate de orașe : Ostrava (R. Cehoslovacă), Gorki (U.R.S.S.), 
Budapesta (R. P. Ungară) și București. In urma confir
mării participării echipei maghiare, s-a renunțat la par
ticiparea unei garnituri de tineret a Capitalei noastre.

A început barajul pentru turneul final 
al campionatului masculin

Ieri în sala Floreasca s-au desfă
șurat primele jocuri din cadrul bara
jului pentru turneul final al campiona
tului republican de handbal în 7. In 
general, partidele au fost interesante 
scoțînd la iveală forma bună și pro
gresul înregistrat de unele echipe din 
provincie. In prima întîlnire, Dinamo 
Bacău a primit replica handbaliștilor 
de la Voința Oltenița. Mai insistenți în 
atac, desfășurînd un joc eficace, dina- 
moviștii au învins clar cu 14—9 
(10—5). Au înscris: Lungu 4, Pană 4, 
Koch 2, Cotter 2, Toma și Nicolau 
pentru Dinamo Bacău, Chenan 3, Io- 
nescu 3, Coman, Enach. și. Vardianu 
pentru Voința Oltenița. Al doilea joc 
s-a caracterizat printr-o sensibilă dife
rență de valoare între formația rapi- 
diștilor bucureșteni — echipă cu multă 
experiență — și cea a tinerilor elevi 
din Pitești. Luceafărul Pitești a făcut 
totuși un joc curajos, tinerii handba- 
liști demonstrînd că și-au însușit o 
serie de procedee tehnice și că au 
perspective. Ei n-au putut însă opune 
o rezistență prea serioasă, fiind între- 
cuți cu 33—14 (16—6). Intr-un meci 

Virgil Mezdrea) tînărul 
Adrian Mateescu —

Antimoianu, 
Cornel 

Nicu-
Dră-

1 mij- 
fost 

Vale- 
jucat

au adus echipa în A (Mihai Măcăres- 
cu. Ion Dijmărescu, Dan Rîmniceanu, 
Constantin Dumitru, Carol Tică, Mar- 
cu Coiculescu, Grigore 
Ion Ciubuc, Nicolae Ureche, 
Sfoian. Silviu Orezeanu, Sorin 
lescu, Pache Negulescu, Liviu 
ghici, 
locaș 
la Constructorul București — și 
riu Petrache, care anul trecut a 
în înaintarea formației Dinamo. Ambii 
vor aduce un plus de experiență a- 
cestei tinere echipe, al cărei debut în 
„A" este așteptat cu viu interes. Iau 
parte la antrenamente și alți cîțiva 
rugbiști mai tineri. Toți jucătorii sînt 
studenți la Institutul de Mine 
Petroșani.
ST1INTA CLUJ ARE DATORIA 

CONFIRME...

Afirmată drept una din cele mai 
ternice formații din provincie, „1£ ... 
studenților clujeni (antrenor: D. Ma- 
noileanu) va sta și în acest an în 

care vor asalta 
Echipă tehnică, 

o concepție mo-

din

SA

drumul celor 
titlul suprem, 
omogenă, cu 
dernă de joc, Știința Cluj s-a în
tărit considerabil în acest an, prin 
aportul cunoscutului jucător Paloșanu, 
care va juca în linia a treia a grăme
zii, ca și al tinerilor, dar experimen
talilor Gherasim șj Alexandrescu. De 
asemenea, Mazăre a revenit asupra 
intenției sale inițiale de a se transfera 
la Petroșani, rămînînd, în cele din ur
mă la Cluj ceea ce va întări conside
rabil „grămada" clujenilor. In lot sînt 
acum următorii jucători: floria Pop 
— Cordoș, Gherasim, Căliman, Tolu- 
Crișan, Alexandrescu—Paloșanu, Fo- 
dor, Demian—Boboc, Mazăre—Buia,
Gebefugi. Sălăjan—Miclea, Ton Pop, 
Hossu, Mătieș, Crăciuheanu, Cătănici, 
Ioniță, Karoly.

de 
se
mi 
în 

zi- 
fe- 

foarte disputat A.S.A. Marina Constan
ța a întîlnit Știința Galați. Constănțenii 
au marcat deseori un plus de valoare, 
au fost mai buni în apărare și au 
reușit să obțină victoria cu 18—16 
(9-6).

Au marcat: Dragu 7, Popescu 4, Du- 

Fază din jocul Rapid București — 
aruncă

mitrescu 4, Fleischer 3 pentru A.S.A. 
Marina și Pantea 5, Balaiș 4, Cîtu 3, 
Tămășanu 2, Sîrbu 2.

Ultima întîlnire din etapa de ieri a 
opus echipele Tractorul Orașul Stalin 
și Știința Craiova. După o primă re
priză în care, conform pronosticurilor, 
formația din Orașul Stalin a dominat 
și a condus tot timpul, am avut prile
jul să asistăm apoi la o îndîrjită luptă 
în repriza secundă. încurajați de „ga
lerie" craiovenii au jucat în partea a

Șase echipe la „startul" turneului final 
al campionatului republican feminin

amintesc și astăzi de ziuaMulți își
aceea de februarie 1959!.

Spectatorii prezenți în sala Floreas- 
ca au asistat atunci la una din cele 
mai disputate partide de handbal. 
După un spectacol sportiv de neuitat, 
handbalistele de la Cetatea Bucur au 
cucerit, titlul de echipă campioană re
publicană, întrerupînd „seria" jucătoa
relor de la „Olimpia".

De-atunci și pînă astăzi, handbalul 
nostru feminin a cunoscut o continuă 
dezvoltare. Echipele fruntașe au eli
minat multe din deficiențele „semna
late în cronicile noastre. Unele jucă
toare âu înregistrat evidente progrese 
în pregătirea lor tehnică. Intr-un cu- 
vînt, handbalul feminin a făcut pași 
însemnați în acest an. Cel mai recent 
argument îl constituie excepționala 
comportare a handbalistelor noastre 
în întîlriirile din cadrul „Cupei Orașu
lui București", în care ele au între
cut la scoruri categorice formații de 
presfigiu (Praga, Copenhaga, Vojvo- 
dina), octipînd primul loc în clasa
mentul final.

Și, iată că, din nou, spectatorii — 
iubitori ai handbalului — vor avea pri

Competiția se va desfășura sistem turneu, în fiecare zi 
disputîndu-se cîte două meciuri. Federația intenționează 
ca — după încheierea turneului — să organizeze și un 
meci separat București—Budapesta, care să conteze ca 
revanșă a întîlnirii din ...........................~ '
care hocheiștii noștri au cîștigat-o cu 4—1.

noiembrie de la Budapesta, pe

★
Unul dintre punctele de atracție ale Cupei Orașului 

București îl constituie apariția echipei din Gorki, prima 
echipă sovietică de hochei care evoluează la noi. Tor-’ 
pedo Gorki — care va reprezenta orașul —• este una 
din cele mai bune formații sovietice: este clasată pe prî-: 
mul loc (cu 15 victorii, 2 meciuri nule și 3 înfrîngeri) 
în seria uralo-siberiană a campionatului U.R.S.S. (In 
acest an, campionatul unional se dispută în trei serii 
geografice, primele clasate tirmînd să se întîlnească între 
ele în cadrul unui turneu final). In ultimul lor joc, hoț 
cheiștii de la Torpedo Gorki au întîlnit pe a doua clasată. 
Tractor Celiabinsk, cu care au terminat la egalitate: 
6-6.

★
Activitatea competițională internă va continua în acest 

timp prin desfășurarea campionatelor regionale. La 1 
martie va începe returul campionatului republican, care se 
va încheia la 6 martie. Jocurile nu se vor mai des
fășura în cinci zile la rînd, ca în tur, ci se va acordă 
o zi de pauză, între etapele a treia și a patra.

/

Luceafărul Pitești. Hausner (Rapid) 
la poartă
la 7 m, pe care au ratat-o. Scorul final 
20—19 (11—7).

Astăzi, jocurile de baraj vor con
tinua, fot în sala Floreasca, după ur
mătorul program: ora 17.45: Rapid 
București — A.S.A. Alarina Constanța j 
ora 19.00: Tractorul Orașul Stalin — 
Petrolul Telcajen. Echipele învinse în 
prima etapă (Voința Oltenița, Știința 

■ Galați,
Craiova) 
petiție.
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Colțul specialistului

Blocajul — o importantă armă defensivă
Este cunoscut faptul că blocajul 

constituie unul dintre cele mai impor
tante mijloace defensive folosite 
volei. 0 echipă, chiar dacă are în 
componența sa elemente dotate 
calități excepționale pentru jocul de 
pe linia de fund, nu poate realiza 
aproape niciodată performanțe de va
loare dacă nu are un blocaj bun. Un 
exemplu: voleibaliștii brazilieni, pe 
care i-am urmărit la .Universiada" 
de la Torino și la „Turneul Continen
telor” de la Paris, excelează în jocul 
liniei a doua și au un atac destul de 
viguros. In ciuda acestor calități, ei 
n-au cîștigat nici un joc in ambele 
turnee, fiindcă pe lingă lipsa de gin- 
dire tactică, blocajul lor nu era bine 
organizat.

In sprijinul acestei afirmații s-ar 
putea veni cu multe alte exemple și 
din cadrul competițiilor noastre in
terne. In schimb, echipele feminine 
fruntașe Dinamo, Rapid și SomeșuL 
care concurează adesea la cucerirea 
primului loc în campionatul repu
blican, pun același accent pe blocaj 
ca și pe celelalte procedee ofensive 
și defensive. Știința Cluj, în cam
pionatul masculin, realizează cele mai 
nesperate performanțe, tocmai pentru 
că îmbină in mod armonios jocul de 
pe linia a doua cu organizarea co
rectă și regulată a blocajului. Volei
baliștii de la Rapid execută și ei bine 
blocajul.

Referitor la promptitudinea orga
nizării blocajului, desigur că multe 
din echipele masculine fruntașe ar 
putea fi evidențiate. Din păcate, ma
joritatea formațiilor noastre sînt defi-

în

CU

Bazinul „Floreasca”
patinoarul „23 August” 

la dispoziția publicului
• I.E.B.S. aduce la cunoștință că 

bazinul acoperit Floreasca stă la 
dispoziția publicului în fiecare dumi
nică după amiază între orele 15—21. 
Față de afluența de public accesul va 
fi permis numai în serii de 2 ore. 
astfel: orele 15—17. 17—19 și 19—21.

• Patinoarul artificial „23 August" 
este deschis pentru public în tot 
cursul săptămînii — cu excepția zi
lei de luni — între orele 9—11 și 
17—19 (duminica între orele 9—13 
și 15—19). Se pot închiria patine de 
la administrația patinoarului. De a- 
semeni, la patinoar se găsește
atelier de ascuțit patine, amenajat 
special în acest scop.

un

citare în privința efectuării corecte 
a blocajului și folosirii lui pentru pre
gătirea atacului.

In pregătirea lor personală, o serie 
de jucători talentați neglijează capi
tolul „blocaj". In jocurile care au 
avut loc spre sfîrșitul anului trecut, 
arbitrii i-au penalizat adesea pe 
Derzei, Ganciu, Păunoiu, Glaici etc. 
pentru introducerea miinilor peste 
plasă la blocaj. Și, drept consecință 
echipele lor au pierdut puncte pre
țioase datorită greșelilor de această 
natură.

Hotârîrile în legătură cu aplicarea 
unui arbitraj mai „larg- în defen
sivă. adoptate la consfătuirea pe țară 
a arbitrilor, au fost primite la incepul 
cu neîncredere de spectatori, de ju
cători și chiar de unii antrenori. Cu 
toții s-au convins apoi că se pot vi
ziona întîlniri mult mai spectaculoase 
dacă arbitrii sînt mai îngăduitori Ia 
penalizarea infracțiunior comise. Se 
naște atunci întrebarea: dacă arbitrii 
sint mai puțini exigenți în condițiile 
expuse mai sus, dar penalizează fără 
nici un fel de indulgență depășirea 
fileului la blocaj (cînd, bine înțeles, 
mingea a atins blocajul), se mai 
poate asigura jocului cursivitate și 
spectaculozitate? Firește că nu, atia 
vreme cit preocuparea pentru execu
tarea corectă a blocajului va mai 
lăsa de dorit in cadrul echipelor 
noastre.

Spre a argumenta cît de dăună
toare este efectuarea greșită a blo
cajului pentru calitatea și spectaculo
zitatea unui joc, mă voi folosi de o 
statistică întocmită cu ajutorul a doi 
arbitri din Constanța, cu prilejul fi
nalei Cupei „30 Decembrie" disputată 
în localitate între „Voința*  București 
și ..Feroviarul” Constanța, Iruntașele 
seriei I a categoriei B. Din 216 blocaje 
efectuate de ambele echipe, am fost 
nevoit să penalizez 104, din care 91 
pentru infracțiunea „miini peste fileu"!! 
Dacă în ultimul set fîntilnirea a fost 
cîștigată de „Voința" după peste 

două ore de joc anost) constănțenii 
n-ar fi avut o revenire pasionantă (de 
la 6-13 la 13-13), spectatorii ar fi 
părăsit sala cu mult înainte de ter
minarea setului 5.

Se înțelege că pentru a reduce la 
maximum sancționarea greșelilor de 
blocaj, este nevoie în primul Tind de 
intervenția antrenorilor în pregătirea 
echipelor. Ședințele de antrenament și 
jocurile de verificare din preajma re
luării campionatului pot fi folosite 
cu succes pentru punerea la punct a 
defecțiunilor 
ar contribui 
continuității 
întilnirile ar 
pasionante.
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însemnări după antrenamente...
Alexandrescu, Nunweiller III și Dinulescu ne împărtășesc din preocupările lor

Ah!.,. apărările

Patru goluri a marcat Alexandrescu 
în meciul de antrenament de joi. Unul 
mai frumos ca celălalt. Și după 
în cabină l-am întrebat :

— De ce nu te-ai mișcat ața 
meciurile din tur ?

— E greu să răspund pentru că ați 
atins un punct ,zievralgic”m Intr-ade
văr, anul trecut am jucat sub posibi
litățile mele și aceasta datorită în pri
mul rînd faptului că am fost cam 
extenuat. Sfătuit de medici am și avut 
un regim special de antrenamente

meci,

51 in

— ...Și forță, bineînțeles...
— Desigur. Dar, să-ți spun drept, nu 

știu cum am să mă descurc. M-am o- 
bișnuit cu stilul de joc al mijlocașului 
și cind joc stoper mereu mă las furat 
de joc și mă trezesc plecînd în urmă
rirea înaintașilor. Explicația? Iubesc 
prea mult postul de half. Ese mai 
potrivit pentru un jucător tinăr. Dar, 
dacă interesele echipei vor cere, mă 
voi strădui să corespund și aici...

Intr-adevăr, la reluarea jocului, 
Nunweiller HI a făcut dovada unor 
calități ți ca stoper. Chiar dacă uneori

echipa de la 1 mai. Și, după felul em 
mu simt la antrenamente, cred că »-• 
să puteți spune că nu m-am ținut tU 
promisiune...

— Ce părere ai despre... jocul 
vidual?

Simțind că întrebarea noastră axe 
un caracter aluziv, Dinulescu nu întîi- 
zie cu răspunsul:

— E adevărat că uneori acționn 
prea mult pe cont propriu. De fapt*  
nu sint un jucător individualist ți deci 
in unele jocuri din tur am ținut uuâ 
mult balonul, acesta e din cauză că

Aspect de la un antrenament al echipei Rapid, Giuleștiin

de blocaj. înlăturarea lor 
din plin la asigurarea 

fazelor spectaculoase, iar 
deveni mai dinamice, mai

COSTIN MUȘAT 
arlitru internațional de volei

PRIMUL CONCURS AL ANULUI
Jocuri in „Cupa 16 Februarie”

AAîine dimineață, de la ora 10, la 
bazinul acoperit de la Floreasca, Școa
la sportivă de elevi organizează primul 
concurs de înot al anului. Participă 
înotători juniori (în probe de 100 m) 
și copii (pe 33,33 m și 66,66 m).

Astăzi (ora 19) și mîine dimineață.

la sfîrșitul probelor de înot, sint pro
gramate jocuri de polo în cadrul .Cu
pei 16 Februarie", competiție rezervată 
echipelor de juniori.

lată programul: astăzi: Dinamo — 
Clubul sportiv școlar; miine: Voin
ța — Dinamo.

Azi ultima
aflat că pentru 
fond suplimentar de 

dintre participant!

Acum mă simt mai bine.
— Și în al doilea rînd?...
— Cauze cu totul independente 

mine. Uneori am fost nevoit să 
reținut, prudent, din cauza 
prea „bărbătesc”

— Numai echipele adverse au ase
menea jucători?

— Dacă avem și 
depășesc limitele 
despre ei ar putea 
chipelor adverse... 
zîmbind Alexandrescu.

Nu am mai continuat discuția, dar 
cele spuse de Alexandrescu ne-au pus 
pe gînduri. Și în prag de sezon ar tre
bui să-i pună pe gînduri și pe cei 
vizați...

de 
joc 

jocului 
al unor apărători...

noi apărători care 
jocului bărbătesc, 
vorbi înaintașii e- 

— ne răspunde

In drum spre... postul de stoper

Un fluierat scurt, jocul se oprește 
și se aude vocea antrenorului Traian 
Ionescu :

— Cădariu schimbă cu Varga, Nelu 
Nunweiller trece stoper, iar Călinoiu 
half stingă...

Profităm de scurta pauză intervenită 
pentru a-1 însoți pe Nunweiller III în 
drumul său spre... postul de stoper :

— Nu prea pari în apele tale. Nu-ți 
place... postul?...

— Nu-i vorba de asta. Simt oare
care greutate în alergare. M-am cam 
îngrășat (și ne șoptește discret: vreo 
4 kg...). Acum trebuie să fac antrena
ment mai intens pentru a-mi recîstiga 
ușurința în mișcări. Mai ales dacă va 
trebui să joc stoper, voi avea nevoie 
de elasticitate, viteză...

zi la PRONOSPORT!

se cam... băga peste Călinoiu...

Cu Dinulescu, la un pahar
de... ceai

După antrenamentul de joi, la 
bine, ceaiul aburind i-a făcut pe 
cătorii de la Progresul să-și întîrzie 
cu cîteva minute baia mult dorită.

Prilej nimerit pentru a schimba cîte
va cuvinte cu Dinulescu.

— Ce ne promiți, Dinule, pentru 
anul ăsta?

— O formă bună constantă și... că 
am să mă străduiesc să nu lipsesc din

ca-
ju-

In ciuda

n-am avut coechipieri care să se de- 
maree la timp, care să „țîșnească” ra
pid, pentru a le pasa. Dacă anul se 
cesta vom avea pe Oaidă și Baboie pe 
aripi, voi căuta să-i lansez imediat, 
pentru a le pune în valoare calitățile 
de viteză, pătrundere și șut. Asta nu 
înseamnă însă că eu, ca centru ata
cant, nu voi încerca să iau și cîte e 
fază „pe cont propriu”. In definitiv, 
aceasta e una din calitățile postului de 
centru atacant, în care îmi place atit 
de mult să joc... Dar nu la minat 9 
grade... ți-a încheiat Dinulescu «curta 
declarație, grăbindu-se spre dușul fier
binte...

gerului

JOI S-A JUCAT LA DOUA PORȚl
• C.C.A. a susținut primul meci 

antrenament,, avînd ca partener de _ 
A. S. Academia Militară II. Fotbaliștii 
de la C.C.A. au dovedit o bună dispo
ziție de joc, mareînd 11 goluri prin A- 
lexandrescu (4), Tătaru (3), Constanti- 
nescu (2), Constantin și Raksi.

Iată formația care a jucat : Toma 
(Voinescu) — Dragomirescu (Zavoda II), 
Apolzan (Ivănescu), Zavoda I (Drago
mirescu) — Jenei (Mihăilescu), Mihăi- 
lescu (Bone) - Cacoveanu (Constanti- 
nescu). Constantin, Alexandrescu, Raksi 
(Crișan), Tătaru. Duminică, C.C.A. va 
întîlni A. S. Academia Militară I (ora 
10,30) pe terenul III de la „23 August”.

de 
joc

vînd de data aceasta
mația sa de juniori), „____ __  ___
marcat 3 puncte, primind Imul. In for
mație s-au făcut următoarele 
cări : Birtașu portar, TTz'zLz"_____ r
dreapta, Smărăndescu II mijlocaș dreap
ta, Birn și Vasilescu extreme Duminică, 
Progresul va juca la
Oltul.

ca adversar for- 
Progresul a mai

modifi-
Nedelcu fundaș

Tr. Măgurele eu

Cînd s-a te alocă un 
foarte mulți 
seama de avantajul important ce

Vă închipuiți, ce bucurie 
participantul Casandroiu Marin 
viște care, în urma tragerii din urnă a de
venit posesorul singurei variante existente cu 
11 rezultate pentru care încasează frumoasa 
sumă de 85.000 lei! Dar, cită bucurie nu 
le-a produs celor cu 10 rezultate, sosirea 
poștașului care le-a înmînat suma de 3.911 
lei trimisă de I. S. Loto-Pronosport prin
mandat poștal!

Așa dar, atribuirea primului 
SUPLIMENTAR a avut un frumos 
Am spus primului, deoarece, după 
s-a comunicat și PENTRU CONCURSURILE 
DIN LUNA FEBRUARIE se acordă un 
FOND SUPLIMENTAR dc 200.000 lei (un 
automobil și 150.000 Ici premii în bani). 
Atribuirea premiilor 
face ca și în luna 
toarcle precizări:

— dacă există o 
rezultate, acesteia i 
bil ,,Moskvici“, 
200.000 lei.

luna ianuarie 
200.000 lei, 
și.au dat 

li se oferă, 
a avut 

din Tîrgo-

FOND 
succes.

cum

premii în bani), 
se va 
urmă.

* 1®*
din acest fond 

ianuarie, însă cu

singură variantă 
se atribuie un 

restul sumei

cu 12 
automo- 

pînă la 
atribuindu-se în bani, în cote 

proporționale variantelor cîștigătoare la categ. 
II-a (ll~ rezultate) și a lll-a (10 rezultate);

— dacă există 2 variante cu 
automobilul se trage la sorți, 
variante i se acordă un premiu 
lei, restul sumei pînă la 200.000 
zîndu-se proporțional variantelor 
rezultate;

— dacă există mai mult de 2 variante cu 
12 rezultate, se trage la sorți automobilul, 
restul suinei pînă la 200.000 lei, repartizîn- 
duje în proporție de 25 la sută pentru

_________ £
12 rezultate, 
iar celeilalte 
fix de 25.000 

lei reparti- 
cu 11 $i 10

categoria I-a, 80 la sută pentru categoria a 
H-a ji 45 la sută pentru categoria a lll-a;

— în cazul cind nu se omologhează 
variantă cu 12 rezultate 
se atribuie variantelor cu 
condițiile prevăzute pentru 
fi existat variante cu 12 
tele a, b și c, de mai 
asigurîndu-se și premierea 
rezultate;

— In cazul cînd nu se omologhează nici o 
variantă cîștigătoare cu 12 $i 11 rezultate, 
automobilul se atribuie la 10 rezultate, tră- 
gindu-se la sorți o variantă căreia i se atri
buie automobilul. Restul pînă la 200.000 lei, 
adică 150.500 lei se repartizează: 42,5 la sută 
la restul variantelor cu 10 rezultate și 57,5 
la sută variantelor cu 9 rezultate:

_ nici .o
exacte, automobilul 

11 rezultate, în 
situația cînd ar 
rezultate (punc- 
sus) prin aceasta 
variantelor cu 9

Le Havre-Bordeaux 2—0 (disputat la 
1960)

4.11.

PRONOEXPRES
La tragerea concursului Pronoexpres 

5 din seara zilei de 3 februarie 1960, 
fost extrase din urnă

49 21 22

onosport
— în cazul cînd nu se omologhează nici o 

variantă cu 10 rezultate, nu se mai atribuie 
automobilul, ci întreaga sumă de 200.000 lei, 
se repartizează variantelor cu 9 .rezultate;

— în cazul cînd nu se omologhează nici o 
variantă cu 9 rezultate. întreaga sumă ae 
200.000 lei se reportează pentru concursul 
nr. 10 din 6 martie I960, cînd urmează a se 
face o nouă tragere în două faze, 
atribuirea premiilor suplimentare.

★
Iată acum rezultatele meciurilor 

din campionatul francez si italian-
Lazio.Genoa 0—0 (disputat la 3.1

pentru

restanță

.11.1960).

nr. 
au 

următoarele numere:
14 23 44

Numere de rezervă: 48 26.
In urma trierii și omologării variantelor 

depuse la acest concurs au fost stabilite 
mătoarele premii:

— Categoria
— Categoria
— Categoria
— Categoria
— Categoria
— Categoria
Fondul de premii 

fost de 548.284 lei.
Premiul de categoria a II-a a fost obținut de 

participantul ~ 
care a maj 
goria IV și

Concursul

ar

II- a:
III- a:
IV- a:
V- a:
VI- a- 
Vll.a:

1 premiu de 78.326

32 premii de 2.447
297 premii de 439 
1266 premii de 108 
5855 premii de 22 

al concursului nr.

iei

Ici 
ei 

lei 
lei 

5 a

Osvati Ion din Iernut, reg. Cluj 
obținut încă 1 premiu de cate- 
3 premii de categ. VI.

★
6 se închide astă-searănr.

PROGRAMUL
SPORT Nr. 7

CONCURSULUI PRONO- 
D1N 14 FEBRUARIE 1960

I. Napoli-Fioientina; II. Roma.Milan; III. 
Juventus-Padova; IV. Bologna-Genoa; V. In- 
tcrnazionale-AtaJanta; VI. Udinese.Lazio; VII. 
Alessandria-Bari; VIII. Lanerossi-Spal (toate 
din camp, italian); IX. Sedan-Nice; X. Lyon- 
Monaco; XI. Marseille-St. Etienne; XII. 
Strasbourg-Le Havre (toate din Cupa Franței).

Rubrică redactată de I, S. Loto-Pronosport.

• Rapid a făcut în Giulești un reu
șit joc de antrenament (2 reprize a 45 
de minute) în compania echipei de ca
tegorie orășenească Electrobobinajul. 
Feroviarii s-au mișcat cu ușurință în 
deosebi în prima repriză, cînd au fina
lizat 6 din numeroasele ocazii de gol. 
Scor final : 8-0 (6-0), prin punctele în
scrise de Ene II (2), Georgescu (2), Co
pil, Ozon, Văcaru și Stancu. A fost în
cercată formația ; Todor (Dungu) — 
Greavu, Dodeanu, Macri — Bodo, Lan- 
ga (Stancu) - Copil (R. Lazăr, Copil), 
Ozon (R. Lazăr), Ene II (Ozon), Geor
gescu, Al. Lazăr (Văcaru).

Mîine dimineață la ora 11, în Giu
lești ; Rapid—Filaret.

• Omogenizarea și orientarea tactică 
— acestea au constituit obiectivul an
trenamentului la două porți al echipei 
Dinamo (60’ cu Dinamo II 2-1 și 20’ cu 
Solidaritatea 3-0). Terenul înghețat a 
îngreunat foarte mult execuțiile : to
tuși, dinamoviștii au reușit în general 
să’ atingă scopul antrenamentului. Cele 
6 goluri au fost marcate de V, Anghel 
(2), Eftimie, Semenescu și Ene, respec
tiv Szakacs I. DINAMO I : Uțu - Popa 
(Ivan), Călinoiu (Nunweiller III), Pa- 
nait — V. Alexandru, Nunweiller III 
(Călinoiu) — V. Anghel, Cădariu (Var
ga), Ene, Eftimie, G. Marin (Semenes
cu). DINAMO II : Cozma - Szakacs II, 
Motroc. Ivan — Dragomir. Nunweiller 
IV - Matei, Varga (Cădariu), Biikossy. 
Szakacs I, Koszegy, Semenescu (a jucat 
cu 6 înaintași pentru a îngreuna sarci
na apărării adverse). Mîine. pe terenul 
Dinamo II (ora 
torul.

• ClMPINA (prin 
baliștii de la Știința 
un meci de antrenament ___________
Echipa studențească a cîștigat cu l-a 
(0-2). Au marcat : Mateianu (din 11 m),- 
Ivansuc și H. Moldovan, respectiv Ene 
III (2). ȘTIINȚA : Miiller (Nicoară, Mo
gul) — Suciu, Georgescu (P. EMIL), 
Costin - POPESCU, P. EmU (Consta»- 
tin) - IVANSUC, Munteanu, MARCU, 
Mateianu, H. Moldovan. POIANA : 
MARCU (CRISTOREANU) - Banu, IO
NESCU III, Postolache - Fllip (Nlțu- 
lescu), Gogoase — Munglu,- ENE m, 
BOCANU, Panaitescu, Dumitru.

telefon). — Fot- 
Cluj au susținut 

cu Poiana.

• ORAȘUL STALIN (prin telefozț. w 
Steagul roșu a jucat timp de W mi
nute cu echipa Cauciucul din campio
natul orășenesc. Temperatura de —15 
grade șl zăpada de pe teren nu l-au 
Împiedecat pe fotbaliști să-și desfășoa
re jocul obișnuit. St. roșu a cîștigat eu 
6-3 prin golurile marcate de Proca (2), 
Hașoti (2), Meszaros și Gane. Formația: 
Ghiță (Cerneanu) — Bîrsan, Zahaila,- 
Moarcăș — 2ojocaru, Szigeti (HRHfan)— 
Hașoti, Fusulan (Campo), Proca (Gene); 
Meszaros, David. (P. Dumitrescu, cores
pondent).

• BAC AU (prin telefon). - Dinamo 
s-a antrenat în compania echipei Par
tizanul Bacău, de care a dispus cu K 
(2-0) prin punctele marcate de Țîrccrv- 
nlcu (3), Asan (2), Gram (2) șl Putatfk. 
Jocul s-a disputat pe un frig de —11 
grade. Formația dinamoviștilor : Buesr 
(Faur) — Giosanu, I. Lazăr, Cineu (FI. 
Anghel) — Vătafu (Stan Stelian), 
(Cîrnaru) — Asan (Drăgoi), Țtrcovnic’V 
Gram, Avram Sorin (Asan), PubUk. 
Duminică, Dinamo va juca la Pașcani 
cu C.F.R.. iar la 14 februarie la Iași eu 
C.S.M.S. (Ilie lancu. corespondent).

10) : Dinamo-Construc-

din strada Dr. Stalco- 
___, ___s-a antrenat — cite o 
repriză — în compania a două echipe : 
Banca de Investiții și echipa sa de ju
niori. In primele 45 de minute, forma
ția : Mîndru - Ioniță, Caricaș, Soare - 
Petrescu, Știrbei — Oaidă, Smărăn- 
descu I, Dinulescu, Mafteuță, Marin a 
marcat Băncii de Investiții 6 goluri, 
primind numai unul. După pauză (a-

• Pe terenul 
viei, Progresul

• CONSTANȚA (prin telefon). •- Fa
rul a jucat cu Electrica din localitate, 
ciștigînd cu 6-2. Autorii golurilor : Cio- 
sescu (2), Olaru (2), Botescu »i Nicu- 
lescu. Formația : Ghibănescu (Roman)— 
Straton, Ciuncan. Florescu — Datcu 
(Pană), Bibere (Corneanu) - Botescu 
(Moroianu). Olaru, Ciosescu, Nunu 
(Bîtlan), Niculescu. (E. Pavel, cores
pondent).



Vă invităm la primul spectacol de estradă... pe gheață!
Întreceri interesante în finalele 

campionatului universitar
SINAIA. (Prin telefon de ta trimisul 

nostru). — La jumătatea desfășurării 
sale întrecerea pentru titlul de cam
pion universitar a căpătat un caracter 
deosebit de deschis și de interesant 
După ce în runda a 5-a cîștigase în 
fața lui Leuștean o partidă plină de 
luptă, Varabiescu se afla singur în 
frunte cu 4>/2 p. Dar la numai */ 2 p 
alți trei concurenți — Tăcu, Rotaru 
și Schărfer — mențineau contact 
strîns cu liderul. După cum se știe 
turneul se dispută după sistemul el
vețian, care ține ca rivalitățile în cla
sament să fie rezolvate prin întîlnire 
directă. Astfel, în runda a 6-a Vara
biescu a avut de înfruntat pe timișorea
nul Rotaru, partida purtînd un pro
nunțat caracter decisiv. După patru ore 
de joc, pe tablă a survenit o poziție 
foarte complicată cu posibilități de am
bele părți. Dar cei doi adversari au 
preferat să consemneze un rezultat de 
egalitate. La o valoare bună continuă 
să evolueze un alt reprezentant al stu
denților timișoreni, I. Schărfer. După o 
prețioasă victorie la Drozd el a cîști-

?at și întîlnirea din runda a 6-a cu 
acu, totalizînd de asemenea 5 p. Alte 

rezultate mai importante din runda de 
vineri: Leuștean — Zarcula 1—0,
Lupu — Lupulescu 1—0, Aldea — 
Drozd, Cazanacli — lordache remize. 
In frunte se află deci Varabiescu, 
Schărfer 5 p, Leuștean, Rotaru 4‘/2 p, 
Aldea, Lupu, Tăcu 4 p.

La fete în schimb, cele șase runde 
de pînă acum par a fi fost sufi<’;nte 
pentru a demonstra superioritatea 
bucureștencei Eleonora Gogîlea care a 
cules încă două victorii (la Kotlar și 
Răulea) menținîndu-și neștirbit procen
tajul maxim. Ea poate fi considerată 
de pe acum virtuală campioană. Tn 
lupta pentru locul II Karin Kotlar a 
întrecut-o pe Maria Rancov în timp ce 
Nicoleta Ionescu și Rodica Ghișa ob
țineau și ele victorii. în clasament: 
Gogîlea 6 p, Kotlar 5 p, Ghișa, lo- 
nescu 4*/ 2 p, Rancov, Răulea. 
Baumstark, Statcovschi 4 p. Pînă la 
sfîrșitul concursului au mai rămas pa
tru runde.

RADU VOIA

Un reușit salt acrobatic al patinatoarei Cristina Pa- 
traulea, care va evolua astă-seară pe oglinda patinoa
rului artifical „23 August" in spectacolul de estradă 
„Toată lumea pe patine’ Foto: B. Ciobanii

Acțiunea de populariza
re a patinajului a îmbră
țișat în ultimul timp for
me dintre cele mai varia
te : de la inițierea unor 
concursuri pentru cei care 
doresc să învețe această 
ramură sportivă, la acce
sul publicului pe diferite 
patinoare amenajate chiar 
în cadrul unor cluburi. Or
ganizarea unor concursuri 
de patinaj artistic, al unor 
spectacole pe gheață se 
situează pe același plan. 
Suita acestor spectacole 
va fi continuată chiar as
tă-seară printr-un spec
tacol de estradă intitulat 
.Toată lumea pe patine" 
organizat de comisia de 
patinaj a orașului Bucu
rești cu concursul unor 
sportivi fruntași aparți- 
nînd cluburilor Dinamo, 
C.C.A., Constructorul, Re
colta și Școlii sportive 
de elevi nr. 2.

O repetiție la care am 
fost martori ne-a pus în 
fața unui program bine 
închegat, pregătit cu a- 
tenție.

...Nici nu s-au încheiat 
bine acordurile uverturii

.eroină" a unui reportaj apărut nu de 
mult în ziarul nostru), Cristina Pa- 
traulea și Radu Ionian își pun în va
loare — cu multă subtilitate — întrea
ga gamă a cunoștințelor lor artistice. 
Și așa, într-o cursivitate desăvîrșită 
ți se perindă în fața ochilor nu mai 
puțin de 26 de tablouri.

La reușita spectacolului își aduc 
contribuția și cîțiva actori de frunte 
ai teatrelor de operetă și de estradă.

Așadar, astă-seară și mîine seară 
(de la ora 19) pe patinoarul artificial 
.23 August" 1

turnai
0 întrecere reușită: competiția „Cupa Voința"

Azi începe turneul feminin cu participarea celor mai bune jucătoare
La 12 ore după întrecerile „Cupei 

Prieteniei" și ale „Cupei F.R.T.M.’, o 
nouă competiție 
a reținut atenția pasionaților spor
tului cu mingea 
Capitală. Concursul 
miercuri, desfășurat în sala de sport 
din str. Mendeleev, unde la cele patru 
mese s-au înfruntat 25 de jucători 
bulgari, iugoslavi, turci și romîni, a 
corespuns din toate punctele de ve
dere. întreceri prietenești, jocuri spec
taculoase și de un nivel tehnic satis
făcător, prilej de verificare a frun
tașilor noștri la o săptămînă înaintea 
confruntării cu reprezentanții tenisu
lui de masă maghiar, organizare bună 
— iată cîteva dintre caracteristicile a- 
cestei competiții.

Trecînd în revistă comportarea unora 
dintre concurenți, vom menționa din 
nou forma excelentă în care se află 
campionul țării, Radu Negulescu. El 
s-a arătat același abil mînuitor al pa
letei, posesor al unei game variate de 
lovituri din care atacul de Ipe rever 
funcționează ca un ceasornic. Pe mă
sură ce concursul ajungea. spre 
final, resursele fizice ale lui Negules 
cu slăbeau și numai astfel ne putem, 
explica înfrîngerea suferită la Rethî. 
Covaci, Cobîrzan și Rethi au avut mo-| 
mente cînd au acționat cu vigoare, au 
dirijat bine mingile, au inițiat atacuri! 
decisive, dar au fost inconstanți și ca 
ritm de joc și ca rezultate. îmbucură-! 
toare este tendința din ce în ce mai. 
pronunțată a lui Rethi spre un joc mai!

„Cupa Voința",

de celuloid din 
de marți și

ofensiv. El păcătuiește însă prin aceea 
că așteaptă mai întîi atacurile adver
sarului și abia apoi contraatacînd, se 
hotărăște să preia inițiativa. In multe 
cazuri însă, Rethî contraatacă, iar dacă 
adversarul se retrage în apărare, face 
și Rethî același lucru. Deci se cuvine 
ca tînărul și talentatul nostru jucător 
să inițieze acțiuni ofensive mai dese.

Concurențiî străini, cu excepția bul
garului Gerdgikov — care s-a resim
țit după eforturile depuse în „Cupa 
Prieteniei"
de la o zi la alta. Aceste 
valabile atît pentru cei 
iugoslavi, Teran și Kern, 
cei cinci compohenți ai
ce: Haciminaoglu, Akkaranfil, 
keri, Partogyan, Yigitler.

Singura jucătoare din concurs, 
stra emerită a sportului Angelica Ro
zeanu, a luptat de la egal cu cei mai 
mulți dintre adversari, pe unii chiar 
învingîndu-i, Victoriile ei asupra a doi 
dintre titularii echipei noastre repre
zentative masculine (Cobîrzan și Rethî) 
și asupra iugoslavului Kern, vorbesc

?• 
mîine 
apre-

în

con-

s-au comportat mai bine 
aprecieri sînt 
doi jucători 

cit și pentru 
echipei tur-

Tiir

mae-

de la sine. Așteptăm evoluția ei 
competiția feminină de azi și 
pentru a fi mai în măsură să-i

. ciem posibilitățile (ct c.)
Și pentru că am amintit de

cursul de azi (și care continuă mîine 
tot în sala de sport din str. Mende
leev nr. 34) vom aminti că întâlni
rile se' dispută tot în cadrul „Cupei 
Voința". Ca și competiția precedentă, 
turneul celor 7 jucătoare va arăta gra
dul de pregătire al unora dintre spor
tive în preajma întrecerilor cu cele 
mai bune jucătoare din R.P. Ungară. 
La „start" vor fi prezente membrele 
lotului republican : Angelica Rozeanu, 
Geta Pitică, Maria Alexandru, Maria
na Barasch și Catrinel Folea precum 
și Ella Constantinescu și Luci Slă- 
vescu. Toate jocurile se vor desfă
șura după formula „cel mai bun din 
cinci seturi".

Întrecerile dotate cu „Cupa Voința” 
încep azi de la ora 16, iar mîine di
mineață de la ora 9. Locul de dispu
tare : sala de sport din str. Mende
leev nr. 34.

și iată că pe gheața pa
tinoarului se desfășoară 
primul tablou: «Omul 
preistoric"... Un tablou co

mic care stîrnește hazul. „Actorii" Ge-
lu Suliman (omul preistoric) și Nico- 
lae Belu (iepurele) vor fi desigur a- 
plaudați la... scenă deschisă. O adevă-
rată îneîntare va produce și tabloul in
titulat .Menuet" — un ansamblu în 
ritmul acestui dans melodios. La fel ca
și tabloul următor (.100 de ani- stil 
și modă") în care Bibi Moiș (talentata

Ne scriu corespondenții
TULCEA. Cu cîtva timp în urmă, 

la sediul consiliului raional U.C.F.S, 
a avut loc o ședință de birou în care, 
după ce s-a analizat activitatea pe 
anul 1959, s-au luat măsuri pentru îm
bunătățirea activității sportive în ra
ionul și orașul Tulcea.

Astfel, s-a elaborat un plan cu sar
cini concrete pentru fiecare activist în 
parte. De asemenea, s-au hotărît mă
surile care vor fi luate pentru activi
zarea comisiilor locale pe ramură de 
sport Un loc de seamă în cadrul a- 
cestor măsuri îl ocupă problema edu
cației comuniste a sportivilor din ora
șul și raionul Tulcea.

Stan Păun

BABADAG. Tinerii sportivi din a- 
sociația „înfrățirea" de pe lingă G.A.G. 
„Andrei Prott" Ccgealac au înregis
trat succese frumoase în activitatea 
sportivă. Acestea au constituit un sti
mulent puternic și pentru alți tineri 
din comună, fapt care a făcut ca ei să 
ceară să devină membri U.C.F.S, Ci
fra de 173 noi membri U.C.F.S. nu 
este mare, dar ea confirmă că în co- 

j muna Cogealac sportul și-a cîștigat 
noi și devotați prieteni.

Mircea Cruceanu

PRIMA COMPETIȚIE A ANELEI
Cu începere de luni și pînă duminică 

14 februarie inclusiv se va desfășura 
— în Capitală — primul concurs de 
tenis al anului. La această competiție 
inaugurală, organizată de Casa Cen
trală a Armatei, au fost invitați cei 
mai buni jucători și jucătoare de la 
cluburile bucureștene Dinamo, Progre
sul, Știința și C.C.A. Astfel vor lua 
parte maestrul emerit al sportului 
Gheorghe Viziru, campioana republi
cană Julieta Namian, Ștefan Georges
cu, Giinther Bosch, Tudor Bădin, Ma
rin Viziru, Constantin Năstase, Cris- 
tea Caralulis, Cornel Zacopceanu, 
Eva Stăncescu, Irina Ponova, Rodica 
Andriescu, Aneta Verone, Lia Doboșiu 
etc. Alături de aceștia vor mai concura 
și o serie de elemente mai tinere, cum 
sînt Petre Mărmureanu, Gheorghe 
Boagrie, Ștefan Burciu, Dumitru Vi
ziru, Manana și Sanda Ciogolea, Cor
nelia Năstase, Ilie Năstase, Gheorghe 
Ungureanu, Șerban Verone, Șerban

Prin această participare 
ținînd seama că majori

tatea celor care vor evolua timp de o 
săptămînă în sala CC.A. din calea 
Plevnei (nr. 114) se antrenează de mai 
multă vreme, competiția anunță partide 
interesante.

Se va juca numai la probele de sim
plu bărbați și femei, în fiecare zi între 
orele 16—21.

Basarab etc. 
valoroasă și

Unde mergem ?
CAPITALA

Azi
o i r-i [ ui.ud« inuuuu ue tu i3\

. j. Horească de\ un(țe s.o țineți. In pivniță 
jocuri dm cadrul tur-f -

IN Despre un nou
Să vă spunem ceva : 

acasă niște mobilă de prisos și nu știți, i nu e bine, 
că prinde igrasie, în pod iar nu e un 

că se scorojește, în curte, 
. > f'-rește, o ninge sau o plouă, pe cori- 

vă încurcă... Nu vă mai bateți 
capul: vă dăm noi cea mai bună solu- 
, ie. O urcați în tren și coborîți cu ea 
la Drăgășani Acolo interesați-vă 
Școala Viticolă. Nu e prea departe de 
gară. O găsiți imediat. întrebați care 
e sala de gimnastică și. 
mai e nevoie 
ce să faceți : 
închideți ușa 
jă acasă ! Iar

« . .jire dv. cam stau în cumpănă, gîndin-
~ SP0^^ du-se că acolo se face și educație fizică

și că deci mobila ar putea fi tramba-

HANDBAL
la ora 16,45: _ _____ __ __ _
neului de baraj pentru turneul final) ț„c 'ni^ent'1 
al campionatului republican masculin.f ,

TENIS DE MASA — Sala de sport) ^or’ 
din str. Mendeleev nr. 34, de la oraf t_ 
16: competiția feminină „Cupa/,.;
Voința", • -

depozit din Drăgășani
poate avefi pe

de
Mîine

HANDBAL — Sala Floreasca de la 
ora 16: etapa î a turneului final a 
campionatului feminin.

NATAȚ1E — Bazinul Floreasca de 
la ora 10: concurs rezervat juniorilor^ 
și copiilor. ' J

TENIS DE MASA - 2, _r„;
din str. Mendeleev nr. 34, de la ora 9:

competiția feminină „Cupa Voința“.i > , , „ . , ■ . ■ . ,
FOTBAL - Stadionul Dinam», teren) ,1'" Je col° col° >’* strica de 

II ora 10: Dinamo — Constructorul.
București; stadionul „23 August" te-Sn"nent se ali”ge de mobilă ! Stă 
ren II| ora 10,30: C.C.A. — A. S. A-C acolo cît vreți dv. O lună, două, un 
cademia Militară I; stadionul Ciulești ~ - - -
ora 11 : Rapid — Filaret.

pe urmă nu 
să vă învățăm noi 

depozitați mobila, 
și plecați fără gri- 

dacă unii din-

tot, noi vă dăm toate... asigurările :

an... Ce se întîmplă în timpul aces
ta cu orele de educație fizică? Nu vă 

________________privește ! La urma urmei se renunță 
SPORI UL POPULAR_______ f ța ețe Totul e ca mobila să stea bine.

“a8- a b-a. Nr. 3559) Tot așa de bine ca la O.C.L. Ce mai

încolo și încoace: dacă se strică, noi 
o plăti m !

Dar... nu va fi cazul. Fiindcă... de
pozit mai sigur decit sala de gimnasti
că de 
gășani 
cite ori 
primul, director 
al doilea administrativ — au de păs
trat dulapuri, scaune, . mese, noptiere 
venite pentru internatul școlii, nu le 
pun imediat la dispoziția elevilor, ci 
le țin întii cu săptămînile și lunile 
chiar, in... sala de gimnastică. De acest 
lucru s-a sezisat toată lumea, astfel că 
pe data de 19 decembrie 1959 cîțiva tova
răși de la Secția de lnvățămînt și cul
tură a Sfatului popular și de la con
siliul raional U.C.F.S. s-au dus la școa
lă și au stat de vorbă cu Iov. lacob.

— In 3 zile sala e liberă ! i-a asi
gurat acesta.

Nu știm după ce calendar socotește 
zilele tov. lacob, fapt e că nu după 
3, ci după 40 de zile, ale calendarului 
gregorian, cînd a venit din nou un 
grup de tovarăși, de data aceasta de 
la comitetul raional U.T.M. si consiliul 
U.C.FJS. să se intereseze de bunul 
mers al orelor de educație fizică, sala

ce ne bazăm

la Școala Viticolă din 
nici că există !

tov. lacob și 
de studii,

Drn-
deOri 

Poiată 
iar cel de

nu numai că nu fusese golită de mobi
la depozitată cu două luni în Urmă, 
dar se... umpluse și mai tare cu șifo
niere, dormeze, mese etc. Acum au 
stat oamenii de vorbă cu tov. director 
administrativ Poiată.

Mult timp mai rămîne sala așa, 
tovarășe director ?

— Vă asigur că nu. Ne-am dat sea
ma și noi că nu mai merge așa. Ne-arn 
gîndit deci să facem o propunere în 
sensul ca sala să... nu mai fie folosită 
de loc pentru gimnastică și s-o avem la 
dispoziție ca depozit de materiale.

(Nu știam noi pe
cînd vă spuneam că vă luăm mobila 
pe... garanție ?!...).

O să întrebați, firește, cam ce trea
bă a făcut în timpul ăsta — 3 luni de 
zile ! — profesorul de educație fizică 
Roman Voiculescu ? Nu s-a... plictisit 
de fel. In orele în care ar fi trebuit 
să predea elevilor educația fizică, se 
ducea frumos pe malul Oltului cu un 
cîrlig și un băț și făcea pe... pescarul 
amator. Iar leafa mergea... Pentru tov. 
Roman Voiculescu asta era important.

E cazul ca forurile de resort să in
tervină energic. Dar pînă atunci, vrem 
și noi să-i întrebăm pe tovarășii direc
tori lacob și Poiată, ca și pe profeso
rul de educație fizică Voiculescu: chiar 
nu simt nici un fel de... pișcătură la 
inimă, atunci cînd aud că la Școala 
medie, tot din Drăgășani, sala de 
sport e bine îngrijită și activitatea spor
tivă merge ca pe roate, iar la ei de 
sala de gimnastică îți amintește numai 
tăblița de deasupra ușii ?

IUI II PIIS M
MIINE, ALERGAU! DE TRAP

Mîine dimineață, Ia ora 10, continuă 
pe hipodromul Băneasa-Trap mitingul 
de iarnă al alergărilor de trap.

Ca și la precedentele reuniuni, numă
rul cailor participanți se menține ridi
cat. In 7 alergări vor concura 72 de 
trăpași. Pe program figurează două a- 
lergări cu cite 12 cai, două cu cite 11 
și două cu cite 10.

Alergarea principală este premiul Fan
fara în care sînt înscriși : Orșova II 
1700 (Toderaș), Elegant 1700 (Ghinea), 
Paf 1700 (Tigăeru), Sita 1700 (Ștefănescu), 
Baltag 1720 (Avram). Lac 1720 (Ichim), 
Demon 1740 (Szabo A.), Chiostec 1740 
(Brailovschi). Hamefal 1760 (Tănase) și 
Lustragiu 1780 (Mihăilescu).

Cai din prima categorie figurează de 
asemenea în premiul Dunărea, în care 
vor concura : Ivona 1700 (Cîrligel D.), 
Postăvaru 1700 (Szabo I.), Florida 1700 
(Crainic), Delicioasa 1720 (Anghel O.), 
Priveliștea (Oană), Zefira 1740 (Tănase), 
Morala 1740 (Onache), Hermes 1760 (Mi
hăilescu), Pamfil 1760 (Avram), Triumf 
1760 (Moldovan).

Pentru caii de trei ani sînt rezervate 
două probe. In premijl Dorn ești vor a- 
lerga : Fierăstrău 1700 (Ghinea Gh.)^ 
Pamflet 1700 (Marcu Tr.), Helga 1700 
(Tigăeru), Nemesis 1720 (Olteanu), Păl
tiniș 1720 (Tănase), Brabova 1760 (Tere
hov), Rîvna 1760 (Niculae Gh.) și Iubi
tul meu 1760 (Ciobanu).

Datorită marelui număr de cai, fap
tului că șansele cailor participanți sînt 
echilibrate, precum și faptului că pista 
se prezintă în perfecte condițiuni, este 
foarte probabil ca reuniunea de mîine 
de la Băneasa-Trap să ofere alergări 
deosebit de spectaculoase.

JACK BERARIU
VASILE GODESCU

tov.(după o scrisoare trimisă de 
G. Stoica n)

DE LA I.E.B.S.
întreprinderea de exploatare a 

bazelor sportive aduce la cunoștin
ța cluburilor și asociațiilor sporti
ve că închiriază pentru antrena
mente și concursuri: terenuri de 
fotbal la Complexul „23 August"; 
terenuri de volei, baschet și hand
bal redus la Complexul „23 August"; 
terenuri de tenis la centrul de an
trenament nr. 2 și la Complexul 
,,23 August"; piste de atletism la 
Stadionul Republicii și Complexul 
„23 August"; sala de sporturi de 
la Ștrandul Tineretului; instalațiile 
de tir de la Poligonul Tunari.

Orice informații se pot lua de la 
sediul I.E.B.S., str. Vasile Conta nr. 
16, telefon 11.60.52.



Din sportul sovietic
Gerul nu e un obstacol pentru 

fotbaliști
40 
la

S-ar părea că gerurile, care predomi
nă în ultima vreme la Moscova, bucu
ră doar pc patinatori, hochciști ții 
schiori. Firește, ei, ca și iubitorii 
sporturilor de iarnă, sînt aceia care 
beneficiază în primul rînd de această 
iarnă geroasă. Dar, nici iubitorii... fot
balului nu se pot plînge. In ciuda 
mantiei de zăpadă oare a luat pe sta
dioane locul gazonului, fotbaliștii au și 
îneeput pregătiri intense în vederea 
apropiatului sezon. Gerul nu i-a spe
riat cîtuși de puțin. Fotbaliștii mosco- 
viți. de pildă, participă în prezent la 
tradiționalul campionat de iarnă al 
capitalei U.R.S.S. — competiție care 
se bucură de o mare popularitate în 
rîndul iubitorilor jocului cu balonul 
rotund din Moscova.

publică sovietică socialistă practică 
de discipline. Pentru aceasta ei au 
dispoziție numeroase baze sportive — 
stadioane, palate ale sporturilor, pre
cum și antrenori cu o înaltă calificare. 
In orașul Frunze a fost deschis de 
curînd Institutul republican de cultură 
fizică. Un mare număr de sportivi din 
această republică au obținut anul trecut 
performanțe remarcabile in întrecerile 
cu caracter intern. Pentru acest 
sportivii kîrghîzi au planificat 
multe întâlniri internaționale la 
tisul, fotbal și gimnastică.

Un nou Palat al sportului 
la Novosibirsk

In orașul Novosibirsk a fost dat re
cent în folosință un nou Palat al spor
tului. Noul palat are trei etaje. In 
afara sălii principale, unde se vor pu
tea organiza competiții de handbal în 
7, volei și baschet, palatul dispune, de 
asemenea, de săli speciale pentru an
trenamentele halterofililor, boxerilor, 
luptătorilor, jucătorilor de tenis de 
masă, șahiștilor, cabinete medicale, o 
sală de odihnă pentru sportivi ele.

In apropiere va fi amenajat în acest 
an un teren de hochei pe gheață cu 

pentru 5.000 spectatori, pre- 
și un bazin de înot.

Un colhoz alocă 5 milioane ruble 
pentru dezvoltarea sportului

Succesele mari pe care le obține an 
de an mișcarea sportivă sovietică se 
datorese în cea mai mare măsură fap
tului că ea are un profund caracter de 
mase. Colhozurile și sovhozurile con
stituie o pepinieră permanentă de 
sportivi valoroși, cadre de nădejde 
pentru apărarea prestigiului sportiv al 
țării constructorilor comunismului. Ele 
acordă fonduri însemnate pentru 
sport. Iată un exemplu grăitor și e- 
locvent : colhozul „Kirov” din regiu
nea Penzensk a hotărit recent în adu
narea sa generală să aloce 5 milioane 
ruble pentru dezvoltarea mișcării spor
tive în perioada septenalului. O ramă, 
într-adevăr, considerabilă. Vor fi con
struite terenuri de gorodki, o bază 

K patru practicarea schiului, un poligon
e tir, un bazin de înot. Pînă la sfîr- 

șitul anului 1965 colhozul va număra în 
rîndurile sale 1500 sportivi, dintre care 
180 clasificați, 70 instructori obștești, 
60 arbitri și 5 antrenori.

Avîntul nrțcării sportive 
in R.S.S. Kirghiz»

iu ultimii știi' activitatea de cultură 
fizică și sport a luat o mare dezvolta
re în R.S.S. Kirghiz». In asociațiile și 
colectivele sportive sînt euprinși în 
prezent peste 200.000 de oameni ai 
muncii, în timp ee înainte de Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie co
rintul „sport” nici nu era cunoscut în 
Kirghizia. Astăzi tinerii din această re-

Campionatul de șah
al U.R.S.S

In runda a 6-a a campionatului 
unional de șah Simaghin a cîștigat 
la Korcinoi, Krogius la Gheller și Sa
harov la Gurghenidze. Partidele 
Bronștein—Smîslov, Spasski—Lutikov, 
Petrosian—Nei și Bagirov—Suetin 
s-au terminat remiză.

In cea de-a 7-a rundă a campiona
tului unional de șah, atenția specta
torilor s-a concentrat asupra parti
dei dintre marii maeștri Smîslov și 
Petrosian. Smîslov, care a 
fără 
data 
să-și 
rios 
tide 
nov-Spasski, Lutikov-Bagirov, Suetin- 
Krogius și Simaghin-Bronștein. Maes
trul eston, Nei, a cîștigat la Gurghe
nidze.

început 
succes acest turneu, a jucat de 
aceasta mai inspirat izbutind 
asigure Ia întrerupere un se- 
avantaj pozițional. Patru par- 

s-au terminat remiză: Taima-

In așteptarea primelor meciuri 
ale campionatului internațional feroviar feminin de volei

frece participantele timpul liber în 
București. Pentru că, în afară de par
ticiparea la turneul propriu-zis, ele 
vor face cunoștință cu viața culturală 
a Capilalei, vizitând o serie de muzee 
și vizionînd spectacole de teatru.

S-a hotărit de către comisia de or
ganizare, ca cele șase echipe partici
pante să fie împărțite în două serii, 
prin tragere la sorți. In același timp, 
s-a mai stabilit ca cei doi capi de serie 
să fie reprezentativele feroviare ale 
Romîniei și Uniunii Sovietice.

Tragerea la sorți va avea loc marți 
după-amiază, în ședința tehnică pen
tru stabilirea ultimelor amănunte.

De pe acum se știe însă că jocurile 
din serii vor avea loc în sala Floreas
ca, în zilele de 10, 11 și 12 februarie,

Zilele acestea, la clubul Rapid 
București este o activitate febrilă: se 
pun la punct ultimele amănunte de 
organizare ale interesantului turneu 
internațional feroviar feminin de vo-internațional feroviar feminin 
le', care va începe miercuri.

Se amenajează camerele de 
minul C.F.R., acolo unde vor fi găz
duite echipele participante; este pus 
la punct programul de desfășurare a 
întâlnirilor, modul în care își vor pe-

la că-

Echipele de hochei din V R.S.S. își continuă întrecerea. Fază dintr-un 
meci Dinamo-Ar. Sovietelor desfășurat recent la Moscova.

(Foto TASS)

Turul ciclist al Egiptului
etapa a 9-a— Ampter a abandonat in

mul loc 
mană) ■
Bruning (R. D. Germană) la 30 sec.. 
Braune (R~ Eh Germană) la 2:52.0. Revay - — - - - -
Oldenburg’ (R. D. G.) Ia" 5:40,0, Ko- 
țev (R. P. Bulgaria) la 24:03,0.

Pe echipe continuă să conducă R.D. 
Germană, urmată de R. P. Bulgaria 
și R. Cehoslovacă.

Miercuri s-a disputat cea de-a 8-a 
etapă a Turului ciclist al Egiptului: 
Ismailia-Chebin 
fost dominată 
Germană care 
locuri. Victoria 
timii 10 km unde purtătorul tricoului 
galben Ampler a evadat sosind Ia ca
pătul etapei cu un avans de 3’ față 
de coechipierul său Oldenburg. El a 
realizat de-a lungul a 145 km timpul 
de 4b 22:24,0. In clasamentul general 
Ampler a mărit la 7 mm avansul 
față de Muller (R. D. Germană). Pe 
echipe conduce R. D. Germană.

★
Alergătorul cehoslovac Hasman a 

cîștigat cea de a 9-a etapă a Turului 
ciclist al Egiptului, parcurgînd tra
seul Cbebin el Kom-Damietta (140 
km) în 4 h 24:30.0 El a fost urmat 
de Oldenburg (R.D.G.) la 30 sec In 
timpul cursei, ciclistul german Amp
ler, purtătorul tricoului galben, s-a 
ciocnit cu un spectator care traversa 
șoseaua. In cădere el și-a fracturat 
clavicula, fiind silit să abandoneze.

In clasamentul individual pe pri-

Etapa ael Kom.
de cicliștii din R. D. 
au ocupat primele 5 
a fost decisă pe ul

a trecut Muller (R. D. Ger- 
— 37 h 38:31,0, urmat de

(R. Cehoslovacă) la 3:21,0,

sîmbătă 13 fiind zi liberă. Programul 
se va încheia duminică 14 februarie, 
tot la Floreasca, cu meciurile finale. 
Dimineața la ora 11 se va desfășura 
meciul pentru locurile 5—6, iar după- 
amiază, începînd de la ora 16, se vor 
întâlni echipele calificate pentru locu
rile 3—4 și, în continuare, 1—2. Inte
resantul program de duminică va fi 
completat cu jocul internațional mas
culin Rapid—E.O.S. Lausanne.

In afara interesului pe care acest 
turneu îl trezește în rîndul numero
șilor amatori de volei, campionatul 
internațional feroviar va fi încă o con
tribuție la cunoașterea și strîngerea 
legăturilor de prietenie între tineretul 
celor șase țări participante.

La Berlin

Ceremonie festivă 
lotului sportiv la

In sala de sporturi „Dinamo” din 
Berlin a avut loc o ceremonie festivă 
înaintea plecării lotului sportiv care 
va participa la cea de a 8-a ediție a 
Jocurilor Olimpice de iarnă de la 
Squaw Valley. In timpul defilării în 
sala de sporturi cunoscutul schior ger
man H. Recknagel a purtat drapelul 
negru-roș-auriu cu cercurile olimpice, 
drapel sub care echipa unită a Ger
maniei va concura în California.

In discursul rostit cu acest prilej 
Erich Honecker, membru ai Biroului

înaintea plecării 
J. 0. de iarnă

Politic al C.C. al Partidului Socialist 
Unit din Germania, a spus printre 
altele: „Noi considerăm ca un sim
bol bun pentru rezolvarea pașnică a 
problemei vitale a poporului german, 
faptul că sportivii din R. D. Ger
mană împreună cu cei din R. F. 
Germană vor concura la Squaw Val
ley sub drapelul cu cele cinci cercuri 
olimpice și vor demonstra tn felul 
acesta că sportivii din cele două 
state germane sînt pentru măreața 
idee a păcii și înțelegerii care unește 
popoarele".

Astă-seară la Lausanne

E D.S. —RAPID BUCUREȘTI
ÎN „CUPA CAMPIONILOR EUROPENI” LA VOLEI

Voleibaliștii de la Rapid București 
debutează astă-seară în .Cupa Campio
nilor Europeni”. Ei întâlnesc, la Pa
latul Sporturilor din Lausanne, for-

La Hodonin, Știința Cluj a pierdut cu 4-5
HODONIN (prin telefon). — Cel 

de al cincilea joc din cadrul turneului 
echipei Știința Cluj în R. Cehoslovacă 
s-a desfășurat joi seara la Hodonin, 
în fața a peste 3000 de spectatori, care 
au luat loc in tribunele patinoarului ar
tificial acoperit din localitate. întâlni
rea Slovan Hodonin — Șiunța Cluj s-a 
terminat cu scorul de 5—4 (2—3, 2—0, 
1—I) în favoarea echipei cehoslovace. 
Prima repriză s-a desfășurat în nota 
de dominare a echipei romîne, care a 
ratat însă multe ocazii de gol. A

doua parte a jocului a avut un aspect 
deosebit: localnicii au dominat și — 
mareînd de două ori — au luat condu
cerea cu 4—3. In ultima repriză, Ști
ința egalează, dar în ultimele minute 
primește un gol care decide rezultatul.

Punctele echipei Slovan au fost mar
cate de Macklis (2), Rehak, Kolarikși 
Mușii, iar ale Științei Cluj de Szabo II, 
Takacs I, Tiriac și Czaka.

Astă-seară, Știința Cluj susține ulti
mul joc din cadrul turneului, la Ban
ska-Bistrica.

mația E.O.S., campioana Elveției.
Lotul feroviarilor cuprinde opt spor

tivi : Nicolau, Drăgan, Răducanu,
Munteanu, Pavcl, Grigorovici, Petri- 
șor și Baciu.

Avem convingerea că reprezentanții 
țării noastre în prima ediție a „Cupei 
Campionilor Europeni" la volei mas
culin vor obține un rezultat favorabil. 
Cînd spunem aceasta ne bazăm pe di-' 
ferența de valoare existentă între vo
leiul nostru și cel elvețian.

In total dezacord cu spiritul olimpic
O știre aparent lipsită de importan

ță: clștigind cu un scor general de 
2—1 (2—0, 0—1) meciurile cu Japo
nia, echipa de fotbal a Coreei de sud 
s-a calificat pentru etapa finală a gru
pei preolimpice asiatice, păstrind șan
se (cel puțin teoretic) de a se califica 
pentru turneul final de fotbal din cadrul 
J. O. de la Roma. Dar, intrucit e vor
ba de un fals, de o încălcare grosola
nă a unor prevederi ale forurilor inter
naționale competente, vestea .califi
cării" Coreei de sud n-a mai fost pri
mită ca o știre obișnuită ci, dimpotrivă, 
a stîrnit vii reacții în întreaga lume. 
Și, pentru a înțelege mai 
să dăm curs faptelor.

Potrivit unei hotărîri 
preliminariile cu Japonia 
volueze o echipă unită a 
tuită atît din jucători din R.P.D. Co
reeană cit și din Coreea de sud. 
Luptlnd permanent pentru înțelegere și 
colaborare și călăuzită și de idealurile 
olimpice federația de fotbal din R.P.D. 
Coreeană a adresat la 10 martie 1959 
forurilor corespunzătoare din Coreea de 
sud propunerea de alcătuire a unei e- 
chipe unite de fotbal. Reprimind însă 
nici un răspuns din Coreea de sud, or
ganele sportive ale R.P.D. Coreene au 
trimis o scrisoare la F.l.F.A. cerînd, pe 
bună dreptate, ca diriguitorii sportului 
din Coreea de sud să fie trași la răs
pundere pentru neîndeplinirea rrevede- 
rilor Comitetului Internațional Olimpic.

iiU

bine situația,

a C.l.O., in 
trebuia să e- 
Coreei, alcă-

1n loca! unei poziții principiale și 
ferme, in locul unor măsuri unediate 
împotriva sabotorilor. FJ.F.A. s-a mul
țumit să se refere in răspunsul său la 
hotărirea CJ.O. cu privire la alcătuirea 
unei echipe unite a Coreei și la .amen
damentul", strecurat nu se știe prin ce 
împrejurări în amintita hotărire cum 
că în cazul cind nu se a/unge la o 
înțelegere, întreaga Coree va ti repre
zentată la J. O. de către... sportivii 
sud-coreeni. Această atitudine a F.IP.A. 
a încurajat, firește, oficialitățile spor-

live din Coreea de sud, care au con
tinuat să se situeze pe aceeași poziție 
obstrucționistă, fără a încerca să facă 
vreun pas pe calea ajungerii la o în
țelegere.

Comitetul Internațional Olimpic a 
Jăcut ulterior o nouă încercare de a so
luționa in mod logic această problemă. 
Astfel, el a hotărit ca cele două părți 
să trimită delegați la Hong-Kong, pen
tru a purta aici tratative cu privire la 
alcătuirea unei echipe unite, sub su
pravegherea unui reprezentant al C.l.O. 
Și de data aceasta, însă, sud-coreenii 
au mers pe linia sabotajului, rehizînd 
să trimită reprezentanți la tratative.

Lăsînd fără răspuns un nou apel al

tederației de fotbal din R.P.D. Coreea
nă (din 19 septembrie 1959) și cram- 
porundu-se de un .amendament’' total 
nefondat, sud-coreenii au jucat cele 
două meciuri cu Japonia și se pregă
tesc în prezent să-și facă valizele pen
tru turneul olimpic de la Roma. Dar, 
este încă suficient timp pentru ca ei 
să fie aduși la realitate. La ședința co
mitetului extraordinar al F.l.F.A. care 
a avut loc în decembrie la Paris, s-a 
făcut propunerea ca echipa Coreei de 
sud să nu fie admisă la etapa urmă
toare a preliminariilor olimpice, în lo
cul ei urmînd să joace echipa de fot
bal a R.P.D. Coreene. S-a recomandat 
de asemenea Comitetului Internațional 
Olimpic să studieze această problemă 
și să ia măsurile necesare. Din păcate, 
deși s-au scurs multe zile de atunci, 
nici pînă astăzi C.l.O. nu a luat o ho- 
tărîre definitivă și logică.

Oricum, însă, un lucru e limpede. 
Spiritul olimpic nu are nimic comun 
cu atitudinea obstrucționistă a organe
lor sportive sud-coreene, care au în
călcat în mod grosolan atît prevederea 
principală a hotărîrii C.l.O. (cu privire 
la alcătuirea echipei unite), cit și, în 
general, spiritul de înțelegere și cola
borare care trebuie să caracterizeze pe 
adevărații sportivi, dornici să se în
treacă în concursurile olimpice. Princi
piul dreptății trebuie să triumfe cit mai 
curînd.

CT, M.

Scurte știri
• ECHIPA DE HOCHEI PE GHEA- 

ȚA a cluburilor din Moscova a sus-: 
ținut ultima întâlnire în Canada. Ho- 
cheiștii sovietici au avut ca partener 
o selecționată a cluburilor din provin
cia Alberta, pe care au învins-o cu 
scorul de 5—3. în timpul turneului 
întreprins în Canada, echipa de hochei 
a cluburilor din Moscova a susținut 10 
întâlniri dintre care a cîștigat 6, reali- 
zînd im golaveraj de 53—43.

• IN STAȚIUNEA de sporturi de 
iarnă Garmisch Partenkirchen dinR.F. 
Germană au început campionatele eu
ropene de patinaj artistic. Proba de 
perechi disputată în prima zi a com
petiției a fost cîștigată de patinatorii 
Marika Kilins și Hans Baumler 
(R.F.G.) cu 79,3 puncte. Medaliile de 
argint au fost obținute de patinatorii 
sovietici Nina și Stanislav Juk — 78,5 
puncte. Pe locurile următoare s-au cla
sat Margaret Gobi—Frantz Ningel 
(R.F.G.) — 77 puncte, Ludmila Bolu
sova—Oleg Protopopov (U.R.S.S.) 73,7 
puncte.

• PE STADIONUL de iarnă din Le
ningrad s-a desfășurat un mare con
curs atletic de sală cu participarea a- 
tleților fruntași din centrele universi
tare din U.R.S.S. Au fost obținute cu 
acest prilej numeroase rezultate bune 
dintre care subliniem : lungime — Vik
tor Zvonkov 7,42 tn înălțime — Va
lentin Bulkin 2,05 m; triplu salt — 
Vladimir Korcikov 15,50 m. Probele 
de aruncări s-au disputat în aer liber, 
la o temperatul ă de minus 17 grade. 
Ghenadii Kondrașov a obținut la ciol 
can 60,54 m, iar Viktor Babin a a- 
runcat discul la 50,78 m.
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Varietăți pugilistice
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Antrenorul Tien pe „banca rezervelor 
meci din cadrul... filmului

„Jucătoarea de baschet"
Despre un valoros jtlm sportiv:

„Jucătoarea de baschet" este un 
nu numai prin mediul caracteristic 
desfășoară acțiunea, ci mai cu seamă 
noașterea realității sportive. pătrunderea 
giei specifice eroilor, problematica bogată 
dă dovadă. Dar despre

film sportiv 
care își 
prin cu- 

psihol o- 
de

Acum stat extraordinar 
da celebru. In mare cins- 

apogeu... Și toate 
dintr-un Ileac, 

obișnuit record la 
ta înălțime.
ce l-am stabilit, 

fotorepor-

Un nou instructor, tre
cut de prima tinerețe, 
sosește la un centru de 
antrenament în timpuLva- 
canței, pentru a pregăti 
în vederea campionatului 
o echipă feminină de 
baschet. Tien, renumit ju
cător cu ani în urmă, a 
devenit yn antrenor ideal, 
îmbinînd avansate cunoș
tințe tehnice cu măies
tria pedagogică și înalta 
ținută morală. El se im
pune de la început co
lectivului pe care tre
buie să-l formeze-, fără a 
fi scutit însă de greutăți. 
Chiar de 
Siao-cie, 
principală 
aduce la 
mama ei 
cord ca ea să se dedice 
sportului. Mama talcnta

Lin Siao-cie nu este 
decît marea dragoste 
tinerețe a antrenoru- 
fostă și ea jucătoare. 

La Șanhai. Tien iubise și 
fusese iubit de fiica pa
tronului clubului din care 
făcea parte. Trebuiau să 
se unească pe viață. U- 
rînd pe sportivii care-: 
aduceau totuși mari cîști- 
guri bănești, lipsit de 
scrupule, trîndavul patron 
manevrase diabolic o in
trigă și fiecare din cei 
doi logodnici crezuse 
că celălalt îl părăsise. 
Dezamăgită, sub amenin
țarea hainului tată, fata 
se căsătorise împotriva 
voinței ei. Apoi deveni
se mamă. Dar

tind vieții penibile, ba- 
zai.'i re minciună, lipsită

noi. Țara care numără 
aproape 6.000.000 dc iu 
bitori ai jocului cu min
gea la coș, ne-a dăruit 
un reușit iikn de bas
chet, o admirabilă rea
lizare cinematograiicâ 
sportivi

la început. Lin 
realizatoarea 

a formației, îi- 
cunoștință că 
nu este de a-

N. M.

te... La 
acestea 
dintr-un 
săritura 

îndată — _ 
s-au apropiat 
terii. Unul se urca în spa
tele celuilalt. îmi era te
ribil de jenant, ei însă a- 
firmau că așa se cuvine 
dacă a fost stabilit un re
cord. Mă rog. dacă țire 
frică de lupi să nu te duci 
în pădure...

Acasă am găsit un nu
velist. Ședea comod în 
camera mea. Pe 
vecina îmi șoptise la 
che că persoana s-a 
timat cu un carnet 
asta l-a și lăsat.

Nuvelistul era un 
simpatic. Punea întrebări 
foarte hazlii : daca nu mi 
s-a întimplat vreodată 
ceva extraordinar, sau dacă 
nu găsesc apropiere intre 
mine și eroii lui Stendhal 
de pildă, dacă îmi place 
supa prefabricată sau dacă 
am avut vreun accident la 
tendonul lui Ahile. Nuve
listul spunea câ va trebui 
să prelucreze foarte serios 
materialul, 
punsuriie 
țumiseră. In plus, nu po
menisem "*  *“ 
supă și 
Ceea ce 
bil.

coridor 
ure- 
legi- 

De

tip

deoarece râs- 
mele nu-1 mul-

nimic despre 
despre tendon, 

l-a indispus vizi-

trebui să renun
țăm la tendon, a spus 
dezolat. Am * 
plan. Recordul o să vi 
parțină. Dar

Va deacum el 
un 
a- 
el.
a-

__ ,____ ___ numai
Restul permiteți-mi să 
daug eu. Nici un campion 
nu știe să vorbească des
pre el așa cum ar trebui 
pentru o povestire.

Seara am fost invitat la 
televiziune. Niciodată n-am 
fost atit de emoționat și 
niciodată nu m-au Încurcat 
așa de mult propriile me'.e 
miini. Nu știam ce să fac 
cu ele și tot timpul îl În
trebam pe redactor :

— La urma urmei ce am 
făcut așa de extraordinar.

Schiță umoristică 
de A.-----------------

MAESTRU
ZILBERBORT 
AL

Iar
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de respect și dragoste, 
fugise cu fiica ei în att 
oraș pentru a-și cîștiga 
cinstit existența, pentru 
a fi mai puțin sclava li
nei orînduiri nedrepte. 
Și iată că mulțumită Iui 
Lin Siao-cie. cei doi 
se regăsesc.

Invătînd din cîteva in
succese, echipa pe Care 
o antrenează Tien co
tigă campionatul. 
Siao-cie va continua si 
joace baschet să devină 
o adevărată maestră. 
Iar Tien și iubita lui 
rănita împreună pentru 
totdeauna—

Poate că 
calitate

cea ma: tnare 
filmului este

Expoziția „Sportul 
în istorie și în artă- <4

Poate că nu merită... 
redactorul răspundea :

— Nu faceți exces 
modestie. * **'
man !

Apoi am apărut în fața 
telespectatorilor. T ~ ‘
tația : „Povestiți 
stabilit recordul- 
răspuns folosind 
pul intermediarul

— Păi, am spus 
tul de simplu. Păi. m-am 
apropiat de ștachetă. Am 
măsurat-o din ochi, mi-am 
făcut avînt. Ei și am să
rit. La întoarcere am cum
părat ediția de seară a 
ziarului. In pagina I fo
tografia mea pe trei co
loane. Dedesubt un arti
col scurt, energic. Mi-a 
plăcut. E totuși foarte a- 
greabil să se scrie despre 
tine.

A doua zi dimineață zia
rele scriau din nou des
pre mine. Unele publicau 
șarje prietenești în ver
suri. Intr-una din eie eram 
desenat sărind. In tribună, 
cu gura căscată. stătea 
Isaak Newton. Dedesubt 
scria :

„Recordmanul discută în 
contradictoriu cu descope
ritorul lega gravității../

îmi făcea impresia că 
încep să devin celebru. 
Vecinii au venit să mă fe
licite. Apoi locatarii case
lor din jur. Cînd au ple
cat cu toții am putut în 
sfîrșit sâ mă culc. Stă
team si mă gîr.deam. D3. 
fără îndoială sînt celebru. 
La urma urmei r.-am in
ventat eu .aceasta. Alții 
spun. Și de pe margine se 
vede mai bine. Este totuși 
greu sâ fii celebru. Tre
buie să mâ grăbesc să-mi 
fac un costum nou. Inte
resant unde este locul 
meu în istorie. Desigur, 
mai sus decît Newton. Pă
cat de băt rin A murit in 
17T7 fără să știe câ * dat 
kiks cu legea lui—

Cugetările mele le-a în
trerupt postatul. In toată

de
Sinteți record-

La invi- 
cum ați 

— am 
tot tim- 

. „păi-.
eu, des-

viața mea primisem o sin
gură corespondență. în
trebare din partea ziarului 
„Literatumaia gazeta* 4 care 
făcea o anchetă : „Scrii
torul dv. preferat ?“ Nici 
n-am răspuns. Pe toți îi 
iubesc pînă la lacrimi. Și 
nu vroiam să supăr pe 
nici unul. Acum, am pri
mit dintr-o dată un teanc: 
46 scrisori, 17 telegrame, 9 
Invitații la serate -culturale 
în școli, o invitație la o 
reuniune a iubitorilor mu
zicii consacrată împlinirii 
a 100 de 
tea unul 
acestea 
creșterea 
chiar și 
lației cu 
anti-sportive.
pentru Răspîndirea Cuno
ștințelor Științifice îmi 
propunea un ciclu de lec
ții. Iar o editură îmi ofe
rea un contract pentru o 
carte

Am 
atent 
Poate 
să le 
Pe la 
părut 
intr-o 
toritate. începea cam așa: 

r,n închisese ochii. Apoi 
i-a deschis. Ștacheta era 
într-adevăr in fața sa. . O 
dorință chinuitoare s-o în
vingă. In cap felurite gin- 
duri. Printre care și Sha
kespeare : ,^A fi sau a nu 
li-.

„A C' gindi el. „a fi-... 
■M departe urmau mul

te cuvîn’t frumcase. Se 
sfîrșea povestirea astfel :

MCăzu și neînțelegind 
încă ce s-a întimplat auzi 
un tunet de aplauze. Abia 
atunci și-a dat «eama : re
cord. victorie !-

După apariția povestirii 
au venit să mă viziteze 
rudele din provincie. Sora 
mea cu soțul.

— Trebuie să fim alături 
de tine într-un astfel de 
moment, a spus sora. Ții

ani de la moar- 
compozitor Toate 
vorbeau despre 
popularității mele 
în rindul popu- 
vederile cele mai 

Societatea

despre mine.
Început să fiu foarte 
cu lucrurile mele, 

cu timpul va trebui 
cedez unui muzeu, 

jumătatea lunii a a- 
In sCrșit povestirea 
revistă de mare au-

minte cinu te-a purtat în 
brațe cînd erai mic

Nu țineam minte.
— Firește, a fost de a- 

cord sora. Erai foarte mic. 
Tanti Duseâ cu nepoții 
vor veni poimîine. Va sosi 
și Manin, bătrînul. II ții 
minte pe Manea. Dar pe 
bunicul ? In orice caz tre
buie să cerem o casă mai 
mare. La urma, urmei ești 
cineva.

Eram într-adevăr cineva. 
La sfîrșitul lunii aproape 
că nu mai puteam fi gă
sit. De dimineață pînă sea
ra munceam fără întreru
pere pe tărîmul propriei 
mele celebrități. începu
sem să culeg roadele. De 
două ori am fost invitat 
personal să particip la con
cursuri. N-avusesem timp 
să mă antrenez. Și am re
fuzat. La urma urmei, pen
tru ce mi-ar fi trebuit. 
Sînt prea celebru. Mă nu
măr printre membrii Aso
ciației de Protecția Grădi
nilor. Despre mine se 
scriu povestiri și nuvele. 
Am deschis al treilea al
bum în care adun mate
riale și fotografii. Tot des
pre mine. Sînt cunoscut 
pretutindeni. Pe stadion 
sînt ca acasă. Iar cînd zia
rele scriu cronica întrece
rilor, la sfîrșit adaugă o- 
bligator:

„Competițiile au fost bine 
organizate. Rezultatele mul
țumitoare. Din păcate re
cordmanul nostru n-a avut 
posibilitatea să ia parte la 
eie-

Și doar antrenorul meu 
dă din cap. Spune că ce
lebritatea o să mă piardă. 
Ciudat om. Să nu-1 cre
deți. înfloresc...

(Din „Sovetski sport*)
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Primul regulament djreazâ— zile
de box — codul lui Brou- dar Jess W.itsrd n i e 
ghton — a. intrat în a- to'."-- proSamat cam" :n 

J * tnondial decît după ce îl
învinge prin K,O- în re
priza a 26-a, pe Jack 
Johnson, în întîlnirea dis
putată în anul 1910, la 
Havana. Câțiva ani mai 
tîrziu se reglementează 
durata maximă a 
meci de box la 15 
ze a cite 3 
E vorba de 
sionist).

Cea mai rapidă

plicare în anut 1838, cînd 
se boxa fără mănuși. 
Lupta ținea pini ce unul 
din adversari cădea în
vins. Plasarea loviturilor 
alterna cu apucările de 
luptă, permițindu-se apu
carea de 
ța rea a diferite obiecte 
de lovit ți_ ‘ T ‘ ‘
unghiile.

pas înainte, spre 
modernă a boxu- 
face cînd 
întocmește 

cod de 
construiește 

de forma

• Un 
rioada 
i, se 

censbery 
doilea 
Se 
de box 
pătrat cu latura de 7,20 
m. Mănușile, care pînă 
atunci erau utilizate nu
mai la antrenamente, în
cep a fi întrebuințate și 
în luptă 
caracter obligatoriu- Lo
viturile cu -1-—*-
bastoane, 
încep să

O- 
al 

box. 
ringul 

unui

i obiecte — 
săbii etc. — 
fie interzise, 

continuînd totuși să se 
permită apucările cu 
ții și cu unghiile.

• Meciul dintre 
Broughton și Slack, 
putat în 1783, a durat 
212 ore, cu o întrerupere 
în fiecare zi

lack 
dis-

O Perioada modernă a 
boxului începe în anul 
I9î)8. Meciurile nu mai

tedaciia >i
K X

minute 
boxul

unui 
repri? 
(NR. 
profe-

Cea mai rapidă victo
rie din istoria boxului a 
fost obținută în anul 
1897, pe vremea cînd se 
lupta încă pe distanța 
de... zeci de reprize: 
Hrokins I-a învins pe 
Flaherty în 14 secunde 1 
La noi, recordul în mate
rie este deținut de Con
stantin Nour, actualul an
trenor al clubului Dina
mo, care, la 12 februarie 
1927, l-a învins pe pugi- 
listul bulgar Boris Ale- 
xieff prin K-O., în 17 se
cunde.

fenomen în boxul 
a fost irlande- 
Fitzimons. La 27

• Un 
mondial 
zul Bob 
martie 1897, cînd a de
venit campion mondial ej 
avea 36 de ani. El cîn- 
tărea 72 de kgr., iar în
vinsul său, Jim Corbett, 
cîntărea 95 de kilograme.

Bob Fitzimons a boxat 
pînă la vîrsta de 47 de 
ani.

La Roma, cu 
Jocurilor Olimpice de 
vară, se va organiza la 
„Palatul Științelor*  o ex
poziție cu tema „Sportul 
în istorie și în artâ“. Ac
tualmente, sălile expozi
ției sînt in curs de ame
najare.

Alegerea originalelor și 
u copiilor de diferIte ge
nuri, care vor figura in 
sălile expoziției, este a- 
proape terminată. Printre 
statuiFj de renume uni
versal, care vor fi expu- 

amlntim: „Discobo- 
Miron și „Pugi- 
paus" de la Mu- 
ional din Roma, 

.LupLiter i din Hercula- 
nunT de Ia Muzeul din 
Napoli, „Samson“ al lui 

scene deMichel Angelo, 
gbd:3tori.

Vor fi expuse și nume-

antice,“fn;
va ăi de s«b!i- 

.Giierie 
des- 

t la Tar- 
entată pen- 

oară puHku- 
putea urmări 
bogată docu- 

npra sporturi- 
pugilat, atle-

roase px 
tre care 
niat prezența 
Jocurilor Olimpice' 
copertă recent 
qulnia și prez: 
tru prima 
lui- Se va 
axă și o 
mentare a- 
lor antice: . _ 
tism. lupte și hipisin.

Expoziția va 
prinde 
pescuit ți de vînătoare 
antice, arbalete, săbii, 
arme ale gladiatorilor. In 
secția rezervată edificii
lor sportive se vor găsi 
documente grafice și fo
tografice asupra ’ instala
țiilor sportive 
riului roman, precum și 
machete ale 
lor, circurilor, 
lor și palestrelor.

mai cu- 
instrumente de

arbalete, săbii,

ale îrripe-

amfiteatre- 
stadioane-

Curiozități olimpice
de 
au 
de
In 
de

• Jocurile Olimpice 
la Atena din 1896 
durat 10 zle. iar cele 
la Melbourne 16 zile, 
schimb întrecerile J.O.
la Paris (1906) din lipsa 
de experiență a organi
zatorilor s-au prelungii 
pe o perioadă de-., șase 
luni!

• La J.O. de 
(1896) luptătorii 
„liber" nu erau 
pe categorii de 
și în consecință
da titlul suprem 
singur luptător.

• Echipa de 
iarbă a Indiei 
pentru prima 
dalia olimpică
de la Amsterdam din 
1928.

Ia Atena 
de la 

împărțiți 
greutate 
se acor- 

unui

hochei pe 
a cîștigai 
oară mc- 
la jocurile

• La primele Olimpia
de moderne au fost in
cluse în programul Jocu
rilor discipline care de 
mult nu mai . figurează 
printre sporturile olimpi
ce ca, de exemplu, teni
sul (de 7 ori), polo că
lare . ”, 1' ’
(4), rugbiul (3), golful 
(2), concursurile dc

(4), tirul cu arcul

concursurile de] 
bărci cu motor (1), al-< 
pinismul (1) etc.

Q La cea dinții Olim
piadă organizată la Lon
dra (1908) sportivii en
glezi au cucerit majorita
tea 
(53 din 104) în schimb 
la ' ~ 
s-au 
Londra nu au mai putut) 
obține decît... trei me-? 

dalii de aur.

medaliilor de aur

J.O. din 1948 
desfășurat

care»
tot laț

Dinamism, spectaculozitate, acrobație!

Iată ce exprimă această imagine luată în cursul unui meci de fotbal și considerată drept cea mai reușită 
in anul 1959. Autorul: un fotograf amator.

i. mereuțA, bucu
rești. - Finala Cupei 
R.P.R. care a pus fața în 
față pe Dinamo Bucuros^ 
și Metalul Reșița s-a 
cat în ziua 
5 decembrie 
du-se, după 
cu o mare 
baliștii din , , 
vins cu 2-0 (2-0). Dinamo 
a folosit în acest meci ur
mătoarea formație: Con- 
stantinescu — Szdke. Bă- 
cuț II, Fodor — Călinoiu; 
Bâcuț I — Barta, Nicușor^ 
Ene II, Ozon (Neagu)j 
Suru.

CONSTANTIN VOINEA și 
MIHAI BANU, PLOEȘTI.-
1) Boxerul care a deținut 
cel mai mult timp titlul 
de campion mondial la toa
te categoriile a fost ne
grul Joe Louis: din 1937 
cînd a cucerit titlul în fața 
lui Jimmy Bradock și pînă 
în 1949, cînd a abandonat 
ringul, fără să fi fost în
vins între ytimp. 2) Prima 
echipă de fotbal din 
U.R.S.S. a luat naștere în 
1897, la Petersburg (Lenin
grad). Alte amănunte le 
veți citi în cadrul unui ar
ticol special pe care îl vom 
publica foarte curînd.

CIUCA RAZVAN, MOI- 
NEȘT1. — 1) Echipa de fot
bal ~ 
nit 
ției 
2-2) 
lia: 
rești și tot o înfrîngere la 
mare luptă, 1-2, în 
la Roma. 2) Nu se 
nizează campionate 
diale la rugbi. Dar 
de popularitatea pe 
începe s-o 
sport în 
țări, este , .
se ridice problema orga
nizării unei asemenea com
petiții. 3) Campionatul mon
dial de handbal se orga
nizează din 4 în 4 ani. In 
momentul de 
feminin este deținut tot 
de echipa R. ~ ~

COSTEA valeriu, pia
tra NEAMȚ. - 1) Am 
mai vorbit despre această 
problemă : arbitrul face 
parte din joc. Deci dacă 
un șut îl nimerește pe ar
bitru și mingea ricoșează 
în gol, punctul e valabil. 
Dar e preferabil ca arbi
trii să se așeze astfel pe 
teren, încît să evite o a- 
semenea întîmplare... 2) In 
meciul de la Dortmund, 
poarta echipei C. C. A. a 
fost apărată de Boroș. 3) 
Dintre actualii jucători ai 
echipei C.C.A., unul sin
gur a făcut parte din e- 
chipa C.S.A. Cîmpulung 
Moldovenesc: Alexandrescu.

OCTAVIaN ROMEO, CRA
IOVA. — 1; Primul meci 
internațional de fotbal sus
ținut de echipa Romîniei 
a fost în anul 1922. Am 
întîlnit Iugoslavia, la Bel
grad. și am învins cu 2-1.
2) Veți primi răspuns de
taliat prin

SANDU 
TEȘTI. - 
la o fază 
corner, de 
tor 
un 
zâ 
ce 
In 
dat, cîndva, un răspuns 
inexact. Fără ezitare, ar
bitrul va anula golul și va 
dicta fault împotriva echi
pei în atac, considerînd Ai 
o astfel de... colaborare nu 
este corectă.

ION POȘTAȘUL

rc^L
de dumir^^P 

1954, închein- 
cum se știe; 

surpriză : fot- 
Reșița au în

a Romîniei s-a înt^ 
odată cu echipa Elvcw 
(în 1933, la Berna, scoU 
și de două ori cu Ita-
0-1 în 1939 Ia Bucu-

1940, 
orga- 
mon- 
față 
care 

capete acest 
tot mal multe 
de așteptat să

față titlul

P. Romîne.

C.S.A.

poștă.
PROCA, PI- 
Intrebațl dacă 

oarecare, la un 
pildă, un jucă- 

sare sprijlnindu-se pe 
coechipier șl marchea- 
în felul acesta un gol; 
decizie va da arbitrul? 
această problemă s-a 

, cîndva, un
Fără ezitare,
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