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De vineri, în Postăvar
■

A II-a ediție a „Cupei Speranțelor“ la schi
Sugestia federației romîne de schi 

de a numi concursul internațional 
rezervat juniorilor „Cupa Speranțe
lor" s-a dovedit foarte potrivită pen- 
Jtru această competiție, a cărei primă 
ediție desfăș&rat acum doi an.i

în 
din 
și într-un timp relativ scurt au ajuns 
campioni ai țării (romînul Cornel Tă
băraș), componenți . ai lotului olim- 

(francezii Georges Duvillard,

Postăvar. Intr-a-devar. speranțele 
1958 și-au îndreptățit denumirea

Adrian Bătușaru, component al primei noastre formații in „Cupa Speranțelor".

"f

Consfătuire
Ziarul „Sportul popular" în co

laborare cu consiliul regional și 
orășenesc U.C.F.S. Craiova orga
nizează vineri, 12 februarie 1960, 
ora 17 o consfătuire cu cititorii, 
sportivii și corespondenții din 
localitate. Consfătuirea va avea 
loc în sala Filarmonicii și va fi 
urmată de un program artistic 
la care își vor da concursul: or
chestra de muzică populară a 
Filarmonicii „Oltenia", orchestra 
de muzică ușoară a brigăzii de 
agitație „Electroputere", precum 
șl clevij școlii sportive U.C.F.S., 
care vor executa un program de 
gimnastică acrobatică. J

Pierre Stamos, Roger Fourgerousse) 
sau cîștigători ai unor concursuri de 
primă importanță (romînii Gheorghe 
Bălan, Ion Zangor, austriecii Gus
tav Nenning, Hans Dietrich ș.a.). 
Iată deci o „carte de vizită" sem
nificativă pentru a doua ediție a 
„Cupei Speranțelor", concurs ce va 
fi găzduit vineri, simbătă și dumi
nică pe pîrtiile Postăvarului.

Țara noastră va fi reprezentată în 
această ediție de o nouă promoție de 
tineri și talenfați schiori, campioni 
sau fruntași în întrecerile juniorilor 
din țara noastră. Prima formație va 
fi alcătuită din Adrian Bătușaru, Ni- 
culae Șuteu, — campioni de juniori 
în anul 1959, — Gh. Văcaru și Con
stantin Bălan, iar a doua echipă din 
Vasile Șuteu, Spiridon Bălan, Aurel 
Stroe și Constantin Pitiș, rezerve 
fiind Otto Liphardt și Puiu Dan. An-

trenorii Marin Nicatescu și Constan-*; 
tin Birsan, care au condus antrena-)) 
mentele juniorilor romîni, s-au stră-” 
duit să le asigure o pregătire cît mai" 
bună și comportarea lor din concursu--- 
rile desfășurate pînă acum a doved'tjț 
forma superioară atinsă.

Oaspeți vor fi schiorii reprezenta-)) 
tivelor de juniori ale R. D. Germane.)) 
R. P. Ungare, R. P. Polone și R. P.-- 
Bulgaria, care vor sosi în țară în- ■ 
cursul zilei de miercuri. Singurii cărei) 
și-au anunțat pînă acum lotul sînt)) 
schiorii germani. Eckehard Becher.'.) 
Rainer Kiehl, Rainer Glass, Peter-• 

Enderlein. și Harry Ahnert, toți năs-Ț 
cu ți în 
juniori 
alcătui 
„Cupa

Concursul cuprinde toate 
probe clasice, care se vor 
după următorul program: 
slalom uriaș (pe Sulinar, 
cabanei „Cristianul Mare" 
jos de „Drumul lui Leman") ; SIM- 
BATA: coborîre (pe Valea Lupului* 
din fața cabanei „Postăvar" pînă la* 
sosirea obișnuită) ; DUMINICA: sla-X 
lom special (în Kantzer). „Cupa Spe-Î 
■ranțelor" va reveni reprezentativei T. 
care va realiza cel mai bun punctajT 
în clasamentele celor trei probe. In! 
plus, F.R.S.B.A. va acorda premii! 
primilor clasați în cursele indivi- î 
duale. T

1942, sînt cei mai valoroși 
din R. D. Germană și vor 
echipa ce va participa la 
Speranțelor".

cele trei 
desfășura 
VINERI : 
din fata 

pînă mai

Cicliștii se pregătesc pentru Roma
Am intrat în anul Jocurilor Olimpice. 

Peste cîteva zile, la Squaw Valley se 
va deschide a VUI-a ediție a Jocu
rilor olimpice de iarnă. Marea majori
tate a celor mai buni sportivi ai lu
mii sc gîndesc însă cu emoție la sta- 
dioane'e, terenurile și sălile de sport 
ale Romei, care vor găzdui peste cî
teva luni întrecerile olimpice de vară. 
Sportivii romîni, care la Helsinki și 
Melbourne și-au cucerit un binemeri
tat prestigiu, se pregătesc intens pen
tru a aduce o nouă confirmare a pro
gresului pe care îl fac zi de zi.

Printre cicliști — care se pregătesc 
cu deosebită ambiție pentru J.O. — 
domnește o atmosferă de optimism. 
Deși anul 1959 nu s-a încheiat cu sufi
ciente... argumente în favoarea creș
terii lor valorice, alergătorii noștri 
sînt convinși că marile examene ale 
anului 1960 („Cursa Păcii", campio
natele mondiale din R.D. Germană și 
îndeosebi Jocurile Olimpice de la Ro
ma) vor aduce numeroșilor susținători 
ai sportului cu pedale din țara noastră 
satisfacțiile pe care le așteaptă de 
mult.

Fondiștij înfruntă gerul șl ridică... 
haltere !

— Putem să ne clasăm pe primele 
locuri I — mi-a spus (referindu-se la 
cursa de 100 km pe echipe din ca
drul J.O.) Constantin Dumitrescu. A 
încălecat apoi pe bicicletă și a „zbu
ghit-o" să-i prindă pe colegii din 
pluton. M-am urcat — alături de an
trenorul N'icolae Voicu — intr-o ma
șină pentru a urmări antrenamentul 
fondiștilor. Discuția în mașină era 
plină de interes pentru un gazetar cu 
block-notesul mereu pregătit pentru 
noi însemnări... Afară era însă ger. 
Aerul rece, greu de respirat, vîntul po
trivnic, kilometrii care trebuiau „în- 
ghițiți", toate acestea mă făceau să 
privesc oarecum compătimitor spre 
plutonul care — spre mirarea șofe
rului — rula în forță.

— Afurisit, gerul ăsta !...
— Da. El ne va scuti însă de... 

transpirație în august, la Roma —
HRISTACHE NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)

Mîine începe în sala Floreasca

Campionatul internațional feroviar 
de volei feminin

(Citiți amănunte în pag. a 7-a)

'finurul Gh. Simionescu (stingă) s-a dovedit a fi posesorul unor lovituri puternice. 
El a cucerit duminică dimineața o victorie aplaudată in fața lui V. Dobre (C.C.A ), 
intr-o partidă foarte disputată. Foto : Gh. Dumitru

Duminică la Hoești, Petrolul a susți
nut un meci de antrenament cu Victoria 
Buzău. In fotografie, Dumitrescu (Petro
lul) — in stingă — trage pe sub porta
rul Buzatu (Victoria) fi înscrie al doilea 
gol al partidei. Amănunte găsiți la ru
brica „Fotbal9 din pag. a V-a.

Foto : Mircca Popescu-Ploejti

miine 
joacă

seară la Orașul 
în

19),

Turneul valoroasei echipe suedeze 
de hochei pe gheață „Văsteras
• Oaspeții susțin 4 jocuri • Prima 
Stalin • Sîmbătă și duminică,

Așa cum am anunțat, echipa de ho
chei pe gheață Văsteras, din prima ca
tegorie a campionatului Suediei, va 
susține în cursul acestei săptămini 
patru jocuri în țara noastră.

Turneul acestei valoroase echipe, 
prima formație de hochei pe gheață 
suedeză care evoluează în țara noas
tră, este așteptat cu justificat interes, 
dat fiind că Văsteras cuprinde în for
mație jucători de renume, unii dintre 
ei făcind parte din diferite loturi re
prezentative ale țării lor.

Cei 22 de membri ai delegației sue
deze sosesc astă-seară, cu avionul, la 
aeroportul Băneasa.

Miercuri dimineața ei părăsesc Ca
pitala, îndreptîndu-se spre Orașul Sta
lin, unde vor susține, începînd de la 
ora 19, o întâlnire cu sel. orașului.

partidă, 
Văsteras

Joi seara (ora 
la Miercurea Ciuc cu 
echipelor locale Voința

După o zi de pauză, 
va juca în Capitală :

Capitală
Văsteras joacă 
o combinată a 
și Avîntul. 
echipa suedeză 
simbătă la ora,.

19 cu C.C.A., duminică la ora 18 cuy 
selecționata categoriei A. "

In toate orașele unde joacă oaspeții ■■ 
se fac intense pregătiri. ))

* "
Pentru meciurile acestui turneu clu-_.

burile și asociațiile sportive pot reține . HORAȚ1U NICOLAU (Rapid —
și ridica bilete pînă miercuri 10 fe-x 1 '
bruarie ora 15, de la IEBS (Serviciul, » 
Manifestații sportive), in str. Vasile-► 
Conta nr. 16, etajul VII. -

Cota de bilete pentru public se pune * ’ 
în vînzare începînd de joi 11 februarie J R f , r ,
ora 9. la casele de bilete de la Agen-T^ AVULEbUJ 
ția Centrală Pronosport din Calea Vic-T j 
toriei nr. 9, chioșcul special din str. Ț 
Ion Vidu șl casele de bilete ale pati- Ț 
noarului.

nr.

volei)
Jos: GEORGE BADULESCU (Dinarr.9

— handbal)
“ r .... vedeți ce fru

mos s-a făcut Bucureștiul... 1“

Desen de P. Stoenescu

Activitatea sportivă la întreprinderea „Dorobanțul“ 
din Ploești trebuie să devină din ce

Întreprinderea „Dorobanțul" din 
Ploești este binecunoscută pentru ca
litatea țesăturilor care pornesc de 
aci spre cele mai îndepărtate colțuri ale 

țării. Majoritatea muncitorilor o consti
tuie tineretul. In fabrică lucrează peste 
600 de utemiști și utemiste, iar entu
ziasmul și hărnicia te întîmpină pre- 
tutideni în această întreprindere 
care anul trecut a terminat p'anul 
de producție înainte de termen.

Mergînd în continuare pe același 
dru .1 ascendent, harnicul colectiv de 
muncitori și tehnicieni al întreprin
derii a obținut încă din luna ianua
rie a anului 1960 frumoase succese. 
Din păcate însă, lucruri la fel de 
bune nu se pot spune și despre acti
vitatea asociației sportive organizată 
pe lîngă această întreprindere, rezul
tatele obținute de asociația sportivă 
situîndu-se cu mult sub posibilită
țile existente a**1

GHEORGHE TASE
Instructor al Comitetului Orășenesc 

P.M.R. Ploești

In
cum 
în producție la două dan secțiile 
treprinderii, munca consiliului asocia
ției sportive nu poate fi considerată 
satisfăcătoare. Spre exemplu, la această 
întreprindere nu există decît 254 de 
membri ai U.C.F.S., cifră care repre
zintă abia 20% din totalul salariaților 
și mai puțin de jumătate din numărul 
utemiștilor. Mai mult decît atît. Din 
cei 254 de membri ai U.C.F.S. doa: 
vreo 60 sînt atrași intr-o activitati 
sportivă, iar din cele 5 secții pe ra
mură de sport, doar cea de fotbal se 
poate mîndri cu unele realizări, și a- 
cestea numai datorită faptului că a 
ocupat primul ioc în clasamentul ora-

în ce mai rodnică

ciuda unor inițiative lăudabile, 
ar fi introducerea gimnasticii 

în-

șului Ploești. Trebuie considerat mulțu
mitor faptul că un mănunchi de fotba
liști obțin rezultate bune, cînd în rest 
activitatea sportivă stagnează? Firește 
că nu.

Consiliul asociației sportive (pre
ședinte Mihai Ctiiciureanu, secretar 
Smara Teodorescu) s-a mulțumit cu 
cîteva succese obținute la începutul 
activității și acum a lăsat totul la 
voia întimplării. Creșterea numărului 
de membri ai U.C.F.S.. strîngerea 
la timp a cotizațiilor sportive, or
ganizarea unor competiții de mase 
au fost probleme pe care consiliul 
asociației sportive le-a neglijat.

O mare parte din v’nl pentru fap
tul că activitatea acestei asociații 
sportive este slabă revine consiliului 
orășenesc U.CJ'.S. Ploești, care dacă 
ar fi controlat și îndrumat 1a timp

(Continuare în pag. a 2-a)ț



Pasiunea tractoriștilor Fe drumul cel bun.
într-un-a din primele zile ale acestei 

Ixmi, am vizitai Stația de mașini și 
tractoare din comuna Eliza Stoenești, 
Vegiunea București.

Vorbind despre felul în care trac
toriștii ți mecanicii stațiunii își petrec 
timpul liber, tov. Vaierul Argeșanu, 
secretarial organizației ILT-M^ ne-a 
•piu :

— Sportul rute pentru tinerii noștri 
bn minunat mijloc de recreare, este o 
adevărata pasiune. Să mai amintesc că 
fotbalul se bucură de cea mai mare 
popularitate ? Spun aceasta nu numai 
pentru că avem o echipă în campiona
tul raional, pe care sperăm s-n vedem 
jucind la anul în „regiune". Trebuie 
fă știți însă că terenul nostru de fotbal 
este f,axdu unor pasionante întreceri 
între diferitele echipe constituite ad-hoc. 
Îmi aduc aminte da primul nostru 
meci disputat acum cinci ani. Jucam 
în... ciorapi. Azi avem ghete de fotbal 
pentru două echipe, iar echipament 
pentru cinci echipe 1

Alte activități
Terenul de volei construit în 

anului 1959 a constituit la un moment 
dat un prilej de discuții. Se formau 
două echipe, dar mai râm în can pe 
tu.șă_ amatori pentru 5—6 echipe. Ce 
era de făcut ? Ca să fie toți împărați, 
ae organiza o întrecere la ea re parti-

Jlctiviiatea sportivă la întreprinderea 
„Dorobanțul" fiu Ptoe$ti trebuie 
să devină fa ce io ce nai rodnică

(Urmare din pag. )) 

mine* consiliului asociației rerwU 
tafele ar ti fast cu totul alteia. Pe 
de altă parte, se poate spune ci 
hici organizația de U.T.M. na a spri
jinit activitatea asociației sportive, 
ficși în întreprindere lucrează tirt 
mare număr de tineri. Trebuie spus, 
de asemenea, că comitetul de partid 
și birourile organizațiilor de bază 
P.M.R. din această fabrică nu au 
analizat niciodată activitatea asocia
ției sportive. Membrii comitatului de 
partid ar fi putut să studieze îm
preună cu conducerea întreprinderii 
posibilitățile de a sprijini efectiv 
munca consiliului asociației, în așa 
fel, incit activitatea sportivă din ca
drul întreprinderii „Dorobanțul" să 
fie din ce în ce mai rodnică.

Considerăm necesar să se proce
deze cit mai urgent la o serioasă 
analiză, în care să fie discutate lip
surile manifestate pînă acum, iar în 
viitor să se ia măsuri pentru ca 
activitatea sportivă de la această în
treprindere să se ridice la nivelul fru
moaselor realizări din producție.

DOUA povestiri cu... urmare
O dimineață ca oricare alta! Soare- 

le mîngîie. ogoarele nesfîrșite... Fru
moasă vreme. Bună chiar pentru... 
fotbal — ne gîndim noi dar vîntul 
aspru ne amintește îndată că sîntem 
la început de februarie... Nu-i nimic. 
E vreme destulă și pentru fotbal. Dar. 
pînă atunci cite nu se pot scrie, des
pre pasionantele întreceri de șah sau 
tenis de masă !

Șoseaua Olteniței se desfășoară înain
tea noastră ca o panglică uriașă. Cu- 
Tind ajungem, la Budești...

MULTE LUCRURI BUNE, DAR...

Cronicile marilor competiții sportive 
de mase au subliniat de multe ori pînă 
acum participarea tineretului din co
mună. Șahiștii sînt cei mai cunoscuți. 
Greu găsești în tot raionul vreunii mai 
talentați ca cei din Budești. Dar fotba
liștii? Buni, foarte buni. Mai sînt multi 
sportivi în Budești : jucători de te- 
Tiis de masă, cicliști, călăreți... La școa
lă — ni se spune cu mîndrie — mul ți 
elevi practică handbalul și voleiul... 
Da, sînt lucruri frumoase ! Și totuși, 
activitatea sportivă este încă slabă în 
această comună mare, cu nenumărata 
posibilități.

Do ce? A încercat să ne explice to
varășul Grigore Murgulescu, președin
tele asociației sportive din Budești. Am 
notat răspunsurile și le-am adăugat 
VÎteva concluzii...

1. Consiliul asociației nn muncește. 
adevărat. Cu excepția președin

telui, ceilalți au... uitat de mult de sar
cinile lor. Nu vin la ședințe, nu duc 

ci pan toate echipele. Pui» atunci cei
lalți ee întreceau la popice. Pista ci
mentată este descoperită, dar pînă la 
afîrșitul acestei luni tinerii tractoriști 
s-au angajat a-o acopere din materialul 
rezultat de la demolarea unei barăci. 
Șahul, (14 garnituri) și tenisul de 
masă (2 mese) fac ca serile de iarnă 
sa pară mai scurte pentru tinerii trac
toriști.

Mai e ceva~

Vara trecută a venit rm tractorist 
nou. Un tînăr înalt, de nodeva de prin 
părții* Giurgiului. Vestea că noul trac
torist Anghel Rachici este boxer s-a 
răspîndit repede. Și. iatâ-l devenit in
structor de box. Tinerii tractoriști bat 
•acul de antrenament cu multă sîr- 
guință. Meciuri? Nu încă. Dar au făcut 
o demonstrație pentru cei din stațiune, 
cit și pentru cri din comunele înveci
nate, demonstrație care s-a bucurat de 
un rea! succes. Dar Anghel Rachici a 
fost și luptător. Așa că e firesc să antre
neze și aecți» de trintă a S.M.-T.-ului.

Aenm <!espro.„ ce no s-a Ptcut !

Cei 180 membri U.C.F-S. de la 
SALT. El iu Stoenești își achită în ge
neral la timp cotizațiile. Totuși, pînă 
în prezent ma» sînt 14 restanțieri pe 
luaa decembrie. 1959. Lipsește un plan 
de desfășurare a antrenamentelor, cît 
și a competițiilor pe asociație. De ase
menea, a fost neglijată atragerea tine
retului, mai ales a tineretului feminin 
din comunele învecinate (Eliza Stoe- 
nești și Paulești) în. activitatea spor
tivă.

Toate acestei, ne-au asigurat tinerii 
tractoriști, vor constitui probleme de 
▼iilor, la a căror rezolvare pozitivă vor 
contribui cu toții.

orro BENKO

Medalion literar „I. L.

CaE*net sătesc

Pe la începutul anului 1959, >izî- 
tind asociația sportivă „Confecția* 
organizată pe lingă Fabrica de con
fecții „Gh. Gheorghiu-Dej* din Gapi- 
tală, am aflat vești care nu ne bu
curau deloc. Ce se înttmplase ? @on- 
siliul asociației fusese reorganizat și
președintele noului consiliu, tov. Tra
ian Râdut, ne mărturisea că a găsit 
o situație destul de încurcată, dato
rită numai și numai superficialității 
de care dăduse dovadă vechiul consi
liu al asociației sportive- Un singur 
exemplu ne-a dat atunci tov. Traian 
Râdut, dar el a fost suficient pentru 
a înțelege cit de mult vor trebui să 
muncească noii activiști sportivi în 
vederea îmbunătățirii situatei- Era 
vorba de numărul membrilor U-CăF.S. 
Vechiul consiliu raportase cifra de 
1.200 de membri, dar, controlindu-se 
evidenta se constatase că în realitate 
erau mult mai puțini.

Pornind hotărit la muncă — cu spri
jinul organizației de partid — noul con
siliu al asociației sportive și-a pro
pus atunci ca principal obiectiv con- 
sohdarea organizatorică a asociației, 
prin activizarea grupelor sportive din 
sectoarele de producție, prin înscrie
rea de noi membri în U.C-F.S- și prin- 
tr-un eficient control făcut asupra fe
lului în care organizatorii de grupe 
sportive își desfășoară munca.

Prima acțiune întreprinsă de noul 
consiliu aJ asociației sportive a fost 
aceea de a analiza munca organiza
torilor sportivi din sectoarele de pro
ducție. Pe marginea acestor analize 
s-au putut trage concluzii privind ac
tivitatea de viitor și, în urma analizării 
felului cum au muncit organizatorii 
de grupe sportive, s-a putut proceda 
la înlocuirea celor care nu munceau 
așa cum trebuie, cum a fost cazul cu 
organizatorii grupelor sportive de la 
sectoarele II, IV și VI. In plus, acolo

de lei cît s-a cheltuit pentru cumpăra
rea unei mese de... biliard a cărei ne
cesitate greu poate fi înțeleasă? Cit 
despre posibilitățile multiple de a de
plasa în comunele apropiate diferite 
echipe, ele pot fi arătate... consiliului 
asociației de orice tînăr sportiv din 
comună).

Cam acestea sînt. pe scurt, principa
lele constatări. Oamenii sînt hotărîți 
ca în sezonul de vară să schimbe ra
dical această situație.

Am promis că vom reveni...

„ȘI LA NOI, LA ȘOLDANU, SE VA 
FACE SPORT”.-

Omul acesta voinic din fața noastră 
ne face o impresie puternică. Tovară

șul Dumitru Mihală 
— pe care l-am 
rugat să ne ajute 
cîteva minute într-o 
discuție despre
sport — este pre

ședintele gospodăriei agricole colective 
.-Flamura roșie"-Șoldanu.

— Am făcut noi multe lucruri bune 
aici în gospodărie — ne spune el, dar 
cu sportul, la ce să ne-ascundcm, nu 
ne-am ocupat de fel.

Aflăm că „ceva, ceva99 tot s-a mai fă
cut. In vară s-a înjghebat o echipă de 
fotbal.

— Dar, am „dat" cu flăcăii din 
Negrești și ne-au marcat la goluri de 
nu se mai opreau. Și... ne-am lăsat — 
încheie președintele

Întrebăm : „Dar care sînt perspecti- 

unde s-a constatat că un singur om 
nu poate rezolva cu succeș toate sar
cinile care revin unui organizator de 
grupă sportivă, s-a trecut la formarea 
unor colective compuse din 5 pînă la 
7 membri, care să ajute în muncă pe 
organizatorii de grupe sportive.

După ce a fost temeinic analizată 
activitatea organizatorilor de grupe 
sportive, s-a trecut la îndrumarea și 
controlarea activității lor. Un deose
bit accent s-a pus în această direcție 
pe felul în care este ținută evidența 
membrilor U.C-F.S. și a cotizațiilor 
încasate. Unii dintre organizatorii de 
grupe sportive (Dragomir Savu — 
sectorul VI, V. Roman — sectorul VII 
și alții) nu aveau încă o evidență 
dară a membrilor U.C.F.S. și datorită 
acestui fapt nu puteau încasa la timp 
cotizația.

Și astfel, consolidîndu-se din ce în 
ce mai bine din punct de vedere or
ganizatoric, asociația sportivă „Con
fecția" a început să înregistreze în 
cursul anului 1959 o serie de succese. 
Recent, cu prilejul adunării generale 
a asociației, cînd consiliul a prezentat 
darea de seamă a activității pe anul 
1959, a ieșit în evidență faptul că, 
dacă în această perioadă s-au putut 
realiza o serie de succese pe linia 
creșterii numărului de membri ai 
U.C.F.S. și a încasării cotizațiilor, ele 
se datoresc muncii organizatorice 
desfășurate în anul care a trecut. 
Astfel, în darea de seamă se preci
zează faptul că la sfîrșitul anului 1959 
asociația sportivă „Confecția" avea 
1.800 de membri, organizați în 12 
grupe sportive pe sectoare de pro
ducție.

In general însă, numărul de 1.800 
de membri ai U.C.F.S. nu trebuie să 
mulțumească consiliul asociației spor
tive. In plus, nu trebuie uitat faptul

La clubul sportiv C.C.A.

Caragiale”
Paralel cu activitatea profesională și 

sportivă, membrii clubului C.C.A. duc 
o intensă viață culturală. In ultima 
vreme ei au efectuat vizite la Muzeul 
de Istorie a Partidului și la Muzeul 
de Științe Naturale „Grigore Antipa". 
De asemenea, ei au vizionat numeroase 
spectacole cinematografice și teatrale. 
Săptămîna trecută sportivilor de la 
C.C.A. li s-a prezentat un medalion 
literar închinat memoriei marelui dra
maturg 1. L. Caragiale. In cadrul a- 
cestui medalion literar a vorbit tov. 
prof. Mitu Grosu, redactor principal 
la E.S.P.L.A., care a evocat figura ma
relui clasic al literaturii romîne. Apoi, 
tov. Daniel Georgescu și Mihail Ser
giu, din colectivul Teatrului Armatei, 
au citit din operele lui l.L. Caragiale. 
Medalionul a fost urmat de un film.

In fotografie, sportivii clubului 
C.C.A. ascultînd expunerea tov. Mitu 
Grosu.

vele activității sportive pe anul aces
ta, la gospodăria agricolă colectivă din 
Șoldanu ?".

Notăm cu bucurie faptul că la ce
rerea tinerilor din gospodărie s-a ho- 
tărît ca în vara acestui an asociația 
sportivă să cunoască o înfloritoare dez
voltare. Locul pețitru terenul de sport 
G și fost ales. In curînd vor începe 
și lucrările de amenajare. Acum se 
fac socotelile pentru cumpărarea de 
materiale și echipament sportiv. Pînă 
la primăvară asociația sportivă va cu
prinde 2—300 de membri UCFS. Se 
vor organiza întreceri de fotbal, vo
lei, șah, ciclism, tir.

-— Să mai veniți pe Ia noi, pe vară 
— ne spune tovarășul Gh. Tănase, se
cretarul organizației de partid a gos
podăriei. Să știți că și la noi la Șol
danu se va face sport...

★
Este limpede că în cofnunele Bu

dești și Șoldanu treburile nu merg așa 
cum trebuie în ceea ce privește acti
vitatea sportivă. Noi știm însă că gospodă
riile agricole colective din aceste co
mune s-au dezvoltat puternic în ulti
mul an, că aici au fost obținute suc
cese evidente, că oamenii muncii din 
comunele și satele învecinate învață tot 
mai mult din experiența harnicilor co
lectiviști din Budești și Șoldanu. Con
dițiile existente, dragostea colectiviști
lor pentru sport ne îndreptățesc să 
cretfem că în ctirind șt activitatea spor
tivă va cunoaște o înfloritoare dezvol
tare. Oamenii sînt hotărîți să îndrepte 
lucrurile și vom fi* 2 3 4 5 bucuroși să con
semnăm în carnetul nostru sătesc cît 
mai multe succese realizate in întări
rea activității sportive din aceste două 
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nici o activitate... Am însemnat și cite- 
va nume: N. Iliescu, Fosile Deacă, Ni- 
colae Bădoi, Chiru Țigănită, Grigore 
Loghin... Și, încă ceva: în consiliul 
asociației nu a fost ales nimeni din 
gospodăria agricolă colectivă „L V. 
Miciurin”. Să ne mai mire că aici mun
ca sportivă lasă mult de dorit?).

2. „Nu am fost îndrumați” ! (Consi
liul raional a ajutat această asociație 
sportivă, dar mai mult în rezolvarea 
problemelor curente și mai puțin în 
activizarea consiliului, în orientarea 
muncii asociației către o largă activi
tate sportivă de mase).

3. Fonduri insuficiente. (Precizăm 
că lucrurile stau cu totul altfel. Asocia
ția sportivă are încă timbre de cotiza
ții în valoare de peste 3.000 de lei. 
Dacă s-ar fi mun
cit cum trebuie... 
Și nu este decît un 
singur exemplu).

4. Prea puține 
echipe. (Da. Dar 
din ce cauze? După părerea noastră ele 
sînt următoarele : a) numărul de 
membri ai U.C.F.S. este mic — 260: 
b) preocupare exclusivă pentru o echi
pă de fotbal care mereu este în „reor
ganizare*9; c) la școala din comună 
există un fel de asociație sportivă... 
aparte, cu toate că tinerii elevi fac 
parte din asociația sportivă a comunei.

5. „Nu facem destule deplasări ! Ne 
mai trebuie echipament și materiale 
sportive (In ceea ce privește echi
pamentul și materialele sportive s-au 
realizat totuși lucruri frumoase. Cile 
nu se puteau insă face și cu cei 1.100 — . PAN GÎRLEȘȚEANU 

că în ceea ce privește încasarea coti
zațiilor lucrurile nu se prezintă prea 
strălucit. Există grupe sportive unde 
munca de strîngere a cotizațiilor este 
organizată defectuos și din această 
cauză mulți dintre membrii U.G.F.S. 
sînt încă în restanță.

Toate aceste lucruri ne îndreptățesc 
să afirmăm că, deși merge pe drumul 
cel bun, consiliul asociației sportive 
„Confecția'* trebuie să se străduiască 
serios pentru lichidarea lipsurilor ară-? 
tate, atît în darea de seamă cît și în 
discuțiile purtate pe marginea dării 
de seamă.

CALIN ANTONESCU

însemnări din Regiunea 
Autonomă Maghiară

« Consiliul regional U.C.F.S. al Re
giunii Autonome Maghiare a încheiat 
anul 1959 cu noi și importanțe suc
cese în desfășurarea activității spor
tive de mase. Asociațiile sportive din 
această regiune și-au realizat angaja
mentele privind primirea de noi mem
bri în U.C.F.S. în procentaj de 112.92 
la suîă. Succese importante au fost 
obținute și în ceea ce privește încasa
rea cotizațiilor: angajamentele a» fost 
îndeplinite în proporție de 100,40 la 
sută.

• Inmînarea carnetelor de membru 
al U.C.F.S. se face într-un ritm co
respunzător. Peste 80 la sută din nu
mărul total al membrilor U.C.F.S. au 
primit carnetele, astfel că în scurt timp 
toți membrii U.C.F.S. vor fi in pose
sia lor.

• Consiliile asociațiilor sportive, 
sprijinite de comisiile locale pe ramu
ră de sport, se preocupă intens de a- 
filicrea secțiilor la federațiile de 
cialitate. Pînă acum au fost afilGV 
peste 350 secții pe ramură de sport 
și un alt număr important de secții 
lucrează la întocmirea formelor.

9 Munca de extindere a gimnasti
cii în producție în fabricile și între
prinderile din R.A.M. nu a tost In 
centrul atenției organelor U.C.F.S. De 
aceea, rezultatele ob.inuțe nu sînt sa
tisfăcătoare. Gimnastica’ în producție 
este practicată numai de 2.544 mun
citori din 13 unități. Este necesar ca 
asociațiile sportive, cu sprijinul larg 
al organelor U.C.F.S, să întreprindă 
acțiuni pentru introducerea gimnasti
cii în oroducție în noi întreprinderi.

• Asociațiile sportive s-au îngrijit 
de întreținerea echipamentului și ma
terialului sportiv. Astfel, după înceta
rea activității sporturilor de vară a 
fost strîns întregul echipament și ma
terial sportiv, aducîpdu-i-se fepara'ii'o 
de care avea nevoie. După aceea a fost 
depus în magazii și îngrijit pentru a 
putea fi folosit în sezonul sportiv 
vară al anului i960.

© Cunoscînd faptul că o intensă ac
tivitate competițională de mase 
contribui la mărirea numărului de e- 
chipe și sportivi participant! la con
cursuri, precum și la mărirea continuă 
a numărtftui de membri U.C.F S., con
siliile asociațiilor sportive din R.AM_ 
îndrumate de către consiliul regional 
și consiliile raionale și orășenești 
U.C.F.S. și-au alcătuit calendare enm- 
petiționale bogate în întreceri de mase. 
Ele sînt. predominate de campionate 
ale asociației sportive, de întreceri
pentru cucerirea insignelor G.M.A- 
„Cel mai bun sportiv din 10", „Cam
pion al asociației sportive", precum și 
de concursuri tradiționale organizate 
cu prilejul zilelor festive. Turismul o- 
cupă un loc important în activitatea 
asociațiilor sportive. In anul 1960 vor 
fi organizate numeroase excursii și 
întreceri turistice de orientare.

Reușite concursuri d:- șah 
și tenis de masă

In orașul Corabia s-au desfășurat, 
de curînd, concursuri de tenis de masă 
și șah în cadrul cărora și-au disputat 
întîietatea 35 de -iucăteri de tenis de 
masă și 18 șahiști, reprezentînd aso
ciațiile sportive D.mărea. Recolta, 
Flacăra, Voința și Tractorul din loca
litate. După întreceri interesante,, vict©3 
ria a revenit la tenis de masă jucătoarei 
Mia Cudalba (Dunărea) și sportivului 
Nipolae Stere- (Dunărea). Pe echipe, 
competiția a fost cîșt’gată de Dunărea 
(fete) ’și Recita (băieți). La șah. 
primul loc în clasament a fost ocupai 
de -Ștefan Căldăraru reprezentantul 
asociației Flacăra
... _ NlCOLAE.Zâ VALE,58$

foreșpotidenl. j
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Sarcini actuale ale cercurilor pedagogice
1 Prin munca pe care o desfă- 
șoară, prin competența cu care 
6e ocupă de cele mai variate 
Srobleme ale activității spor- 

ve școâare, cercurile pedago
gice și-au adus din plin con
tribuția la asigurarea unui ni
vel metodic corespunzător al 
orelor de educație fizică, la a- 
tragerea în număr mare a ele
vilor pe terenurile și în sălile 
de sport, la creșterea bazei ma
teriale a școlilor de toate gra
dele. Exemple de muncă rod
nică pot fi date cu zecile. Să 
ne oprim însă doar asupra cî- 
torva din cele mai semnifica
tive...

In orașul și raionul Focșani 
■activitatea sportivă școlară a 
înregistrat numeroase succese. 
La acestea o contribuție însem
nată a adus-o și cercul peda
gogic. Alcătuit din profesori de 
educație fizică, printre care 
trebuie amintiți Gb. Dumitres
cu, Iincu PătrașcU, Zigmund 
Lupu, Margareta Conac, Horia 
Dulgheru și Ovidiu Gavrllă, 
cercul pedagogic din Focșani 
se ocupă nu numai de proble
mele ce privesc sportul șco'ar 
din oraș și raion, ci ajută efec
tiv si 
U.C.F.S. 
competiții, 
sportului în * rîndut oamenilor 
muncii, în activitatea de edu
cație și propagandă sportivă

•
jercul pedagogie care fimc- 
îează pe lkjgă raionul „V.

I. Lenin" din Tl-apitală — con
dus de profesoara Gabriela A- 
riceseu — poate fi considerat 
printre cele mai bune din țară. 
Preocupat permanent de bunul

munca consiliului 
în organizarea de 

în popularizarea

mers al activității din școli 
acesta este prezent în cele mai 
actuale probleme de metodică, 
îndrumă și controlează îndea
proape felul în care se desfă
șoară orele de educație fizică 
în școlile din raion. Cuvinte 
bune se pot spune și despre 
cercurile pedagogice din raioa
nele CîmptiJung și Rîmnicu 
Vîlcea, care și-au luat ca prin
cipală sarcină munca de edu
care comunistă a elevilor.

Amintind cîteva din cele mai 
bune și mai active cercuri pe
dagogice — și, fără îndoială 
că numărul lor este destul de 
mare — nu putem trece însă 
cu vederea faptul că mai sînt 
încă multe altele, în care tre
burile nu merg bine. Fie din 
lipsa de pasiune a celor ce le 
alcătuiesc, fie din cauza unui 
slab sprijin al secțiunilor de 
învățămînt și cultură, acestea 
nu-și îndeplinesc misiunea. 
Este cazul cercu'ui pedagogic 
din Găești — unde întreaga 
muncă și răspundere sînt lăsrte 
pe umerii responsabilei, profe
soara E. Barbu. Nesprijinit de 
secțiunea de învățămînt și cul
tură, lovindu-se de indiferența 
majorității profesorilor de edu
cație fizică din raion, cercul 
pedagogic Găești este departe 
de a-și îndeplini și justifica a- 
tribuțille. Asemene i cazuri mai 
pot fi întîlnite și în regiunea 
Gluj, (unde slaba activitate a 
cercurilor pedagogice poate fi 
pusă aproape exclusiv pe lipsa 
de sprijin și control a secțiunii 
regionale ce învățămînt și cul
tură) ca și în une’e raioane 
din regiunile Craiova. Bacău 
Ș.a.

Nu este mai puțin 
că o bună parte din 
care se constată în munca cer
curilor pedagogice se datoresc 
și nepriceperii unora dintre cei 
ce le conduc, sau nerespec- 
tării îndrumărilor primite, lip
sei de inițiativă, de entuziasm, 
a membrilor lor. Așa de exem
plu sînt numeroase cazurile în 
care planurile de muncă întoc
mite la începutul anului nu 
sînt respectate. Sînt încă des
tule cercuri pedagogice care 
„trăiesc" numai prin profesorii 
de la centrele de raion, lăsînd 
deseori în afara preocupării lor 
pe învățătorii care predau e- 
ducația fizică în mediul sătesc. 
Or, aceasta este una din cele 
mai mari greșeli, știut fiind 
că ajutorul cercului pedagogic 
are mare importanță în munca 
învățătorilor care predau edu
cația fizică în clasele I—IV și 
a celor care nu au ca speciali
tate educația fizică.

Pentru perioada aceasta, din

Ne scriu corespondenții despre

Activitatea sportivă din școli
AL. GROSS — Timișoara: In 

localitate au avut loc întreceri'e 
din cadrul fazei regionale a 
campionatului republican școlar 
de baschet, la care au partici
pat G echipe de băieți și 4 de 
fete. Pe primiți loc s-a situat 
echipa școlii medii nr. 1 Tim - 
șoara (băieți) și aceea a școlfi 
medii nr. 3 Arad (fete).

HINCU
.^ftrei zile

TimpJ — Galați:
_  s-au desfășurat în 

orașul nostru întrecerile de ba
schet din cadrul „regionalelor" 
școlare. Disputele au avut un 
bun nivel tehnic, evidențiind o 
serie de elemente talentate ca 
D. Teodorescu și Măndița Pa:i- 
tazi (Galați), FI. Stratulat 
(Tecuci), E. Verdeș, P. Mihal- 
cea și Domnița Gheorghiu (Foc
șani). Pentru faza de zonă a 
campionatelor școlare s-au cali- 

medii 
Galați 

loan

ficat echipele, școlilor 
„Vasile Alecsandîi" — 
(băieți) și „Alexandru 
Cuza" — Focșani (fete).

R. FISCH — Cluj: Zilele tre
cute a avut loc o interesantă 
întrecere între reprezentativele 
S.S.E. Cluj și S.S.E. Ploești. 
Rezultate tehnice: volei fete 
anul II: Ploești—Cluj 3—0; a- 
nul III: Cluj—Ploești 3—0; vo
lei băieți anul III: Cluj—Ploești 
3—2; bascliet fete anul II : 
Ploești—Cluj 27-24 (13-14); 

băieți: Cluj—Ploești 66—48
(18-22).

TR. PREDEȚEANU — Bucu
rești : 144 de gimnaști și gim
naste alcătuind 18 echipe șco
lare au participat la primul con
curs din cadrul fazei pe Capi
tală a campionatului republican 
școlar. Atît la băieți cît și la 
fete pe locul I s-att clasat echi
pele școlii medii cu profil spor
tiv nr. 35. O comportare bună 
au avut și reprezentativele șco- 
li'or medii nr. 17, 20 (băieți) 
și nr. 4, 7 (fete).

ION PAUȘ — 
La capătul unor 
disputate echipele ... .
ale școlilor medii „Bolyai Far
kas" (băieți) și „Unirea" (fete) 
— ambele din localitate au reu
șit să cîștige titlul de campioa
ne regionale. O comportare mult 
îmbunătățită față de edițiile 
precedente ale competiției au 
avut echipele școlilor medii din 
Miercurea Ciuc (băieți), Gheor- 
ghieni și Sf. Gheorghe (fete).

adevărat 
lipsurile

planurile de muncă ale cercuri
lor pedagogice nu trebuie să 
lipsească cîteva probjleme cum 
ar fi: discuții în jurul celor 
mai bune principii de desfășu
rare a lecțiilor în anotimpul 
friguros ; organizarea unor con
sfătuiri — cu titlul de schimb 
de experiență — la care să ia 
parte toți cei ce predau edu
cația fizică în școli; discuta
rea — pe bază de referate — 
a problemelor legate de tema
tica lecțiilor; preocupare per
manentă pentru activitatea ex- 
trașcolară a elevilor; organi
zarea cît mai temeinică a cam
pionatelor școlare etc.

Iată doar cîteva din cele mai 
actuale obiective a'e cercurilor 
pedagogice. Fără îndoială că 
acestora, profesorii și metodiști 
cu problemele de educație fizi
că le pet adăuga multe alte'e, 
care vor contribui la o și mai 
bună desfășurare a sportului 
în școli.

ELENA MATEESCU

NOT
Și-a creat o dublă reputație: 

de jruntai la învățătură (in 
catalog notele sub 10 constituie 
un... accident), și de bun gim
nast.

La aceste date... biografice 
să mai adăugăm: finalist al 
Olimpiadei de fizico-mat sma- 
tici, pasionat cercetător al lu
crărilor de artă, de literatură. 
Preferințe: în artă — Repin, 
Gherasimov, Corot; în literatu
ră — Tolstoi, Eminescu, Ehren- 
burgh...

Și-ar mai fi de spus încă 
ceva: un bun titemist, care 
știe să rezolve totdeauna cu 
succes sarcinile date de organiza
ția de bază U.T.M., să-și ajute 
colegii mai slabi la învățătură, 
să sprijine acțiunile obștești ini
țiate de conducerea școlii.

Numele său: MIRCEA BAL* 
CU, elev in clasa a Xl-a A ce 
școlii medii nr. I „Unirea" din. 
Focșani.

Oin începuturile gimnasticii 
și educației fizice la noi

• In anul 1776 se preda 
gimnastica la Școala Dom
nească de Ia „Sf. Sava“.

• Regulamentul din 1834 al 
Colegiului și internatului „Sf. 
Sava" precizează că „în tim-

pul recreatiunii se vor da șco* 
larilor mijloace alarilor mijloace a face exerciții 
gimnastice, care le pot întări 
corpul și-i face îndrăzneți; se 
vor păzi însă de a nu se sui 
în copaci și de a nu alerga*'—.

ția 
că

Desen de D. Mihăilă

• Prîn legea din 1864, art, 
116, se prevede și introducerea 
gimnasticii printre „învățături
le ce se cuprind în liceu*.

Hai acasă, dragă! Iar n-avem 
condiții...

La școala medie Nr. 1 din Ca
racal, unii elevi dovedind multă 
comoditate (Virgil Pucliidău, N, 
Ghiță, Mariana Bulău etc) refuză 
să ia parte I j concursurile și 
competițiile organizate de asocia- 

sportivă a școlii sub pretext 
nu li se asigură cele mai 

bune ,condiții"...

• In 1841, la Academia MîJ 
hăileană din Iași a fost numit 
un profesor de g’mnastică, 
Luzzato, care să predea „lec- 
țiunile duminica după liturghie 
și joia după-amiază cite trei 
ore, iarna în sala Academiei și 
vara în aer liber".

Un regulament al școlilor 
Moldova enumera — în 
1850 — gimnastica drept 

obiect de învățămînt pentru 
școlile secundare.

• Intre anii 1859—1861, proi 
fesorii francezi Cyrille, Stiyri* 
și Pare au deschis două școli 
de gimnastică și scrimă, la 
teneul Romîn și respectiv îti 
Pasajul Romîn, Cea din urmă 
era destinată mai mult fiilor 
de nobili.

Tovarășul director?... Un mare iubitor al sportului!.. Trebu e să-l cunoașteți I
Tg. Mureș : 
întreceri viu 
de baschet

— Altceva ce credeți că v-ar 
mai trebui ?

— In rest, nimic... Cu tna. 
terialele sportive amintite, ou 
care urmează să ne comple
tăm inventarul, cred că vom 
face față la toate concursurile 
din acest an.

— Și pentru terenul de bas
chet ?

— Cheltuielile de materiale 
le vom acoperi din fondurile 
asociației sportive. Elevii s-au 
oferit să lucreze în orele lor 
libere. Așa că...

— Bine. Dacă se ivesc to-

ascul- 
medii 
Sărat 
prof.

tuși probleme, te rog să mă 
ții Ia curent.

★
Dialogul acesta l-am 

tat în cancelaria școlii 
„Al. Vlahuță" din Rm. 
între directorul școlii,
Virgil Bîrzea, și profesorul de 
educație fizică Itiliu Modrea

nu. O primă confirmare a ce
lor spuse cu multă volubili
tate în gară, d: un elev al 
școlii: „Tovarășul director? Un 
mare iubitor al sportului 1 Tre
buie să-1 cunoașteți !“...

Puțin cam neîncrezător to-

O duminică a colectării 
fierului vechi

Și totuși în 
nr. 2 „Tudor

E duminică... 
curtea școlii medii 
Vladimirescu" este aceeași for
fotă ca în zilele obișnuite de

Tn numeroase concursuri și competiții de baschet, elevii din Tg. 
'flfureș s-au douedit a fi printre cei mai buni. In fotografie, repre
zentativa clubului sportiv școlar „Harghita", finalistă a campio- 

patului republican de [uniori, ediția 1959.

școală. De ce oare ? A fost pro
gramată vreo conferință? Ur
mează să se desfășoare vreo 
serbare ? Nu. Din inițiativa or
ganizațiilor U.T.M. și de pio
nieri, ©levii își vor consacra a- 
ceastă dimineață acțiunii 
lectare a fierului vechi, 
țiune patriotică la care 
și-au dat adeziunea cu 
inima !

Ora 8... Aproape 1500 de elevi 
împărțiți pe clase și însoțiți de 
diriginții lor, au pornit prin car
tier ca Ia un concurs de... o- 
rientare turistică. Abia a trecut 
o oră de la primele „starturi'* și 
iată că grupuri, grupuri se și 
întorc la școală cu o provizie 
bogată. Sînt elevi din clasele a 
Vili-a D, a VIII-a F, a IX-a A, 
Sînt însă și elevi din clase mai 
mici, de pildă, din a Vl-a A și 
chiar „puștani" dintr-a H-a 
B. Bilanțul general? Deosebit 
de rodnic. După o apreciere su-

de co- 
O ac- 
elevii 
toată

mară în curtea școlii s-au strîns 
aproape 10.000 kg. de fier vechi! 
Un bilanț care trebui? (neapă
rat) întregit cu cîteva eviden
țieri : 
(clasa

Boienu
pentru 
de fier 
Diriginții, prof. Ligia Pop, prof. 
Eufrosina Moldoveanu, prof. 

Mariia Panțîru, prof. Maria Io- 
nașcu : cei mai activi în acțiu
nea de mobilizare a elevilor.

Să adăugăm și numele altor 
elevi — Cornel Ciobanu, Adria
na Uiu și Smaranda Constan- 
dache — fruntași la învățătură 
și sport — în primele rînduri și 
în această lăudabilă acțiune 
care face cinste elevilor de la 
școala medie nr. 2 „Tudor Vla- 
dimirescu"!

elevii Eugen Petroianu 
a VllI-a FJ și Dumitru 
(clasa a VlII-a B) — 
cea mai mare cantitate 
vechi colectat : 70 de kg.

NICOLAE TORACEK 
corespondent

varășul director. L-am convins 
greu că venisem în oraș cu 
un țel precis : de a cunoaște 
aspecte din viața sportivă a 
elevilor, a școlii...

— Pentru început, poate că 
ar fi nimerit să asistăm la d 
oră de educație fizică.

In sala de sport a școlii, 
prof. Modreanu își începuse 
lecția cu elevii clasei a 10-a A. 
După partea pregătitoare, exer
ciții de gimnastică — la sol 
și inele. Execută mai întîi 
profesorul; apoi clasa împăr
țită pe grupe: fetele sub con
ducerea elevei Ecaterina Pîr- 
vuilesou, băieții, dirijați cu mul
tă competență de colegul lor 
Ion Grigorescu. Către sfîrși- 
tul lecției, ușoare sprinturi... 
Mi-a plăcut ora. Pentru disci
plina elevilor, pentru ținuta lor 
corectă, pentru execuția atentă 
a fiecărui exercițiu. Mi-a plă
cut și saila. Curată, bine în
treținută. Elevii dovedesc că 
știu să prețuiască avutul șco
lii, să-l respecte.

In pauză, tovarășul director 
mă invită să vizităm curtea 
școlii. Obiectiv principal „Șan
tierul" viitorului teren de bas
chet. Nu mai contenește cu 
explicațiile :

— Vedeți, aici vor fi fixați 
sfîlpii pentru panouri. Iar a- 
colo...

Minute în șir am fost pus 
în temă cu toate perspectivele 

amenajări

Modreanu își începuse

școlii în materie de 
sportive.

— N-ați vrea să 
magazia sportivă ?

De data aceasta 
cunoștință cu... inventarul 
tiv al școlii; pantofi de 
nastică, bocanci 
ninguri, cercuri 
nastică etc. etc.

Și, în timp 
admirativ privirile prin 
raft, tovarășul director

vizităm și

am

de schi, 
pentru

ce-mi

întinzîndu-mi o fiîrt

făcut 
spor- 
gim- 
tre- 

gi.m-

cu atent, 
tie:

— Iată 
U.G.F.S.... 
parte din 
Cu cotizația 
interesează...

Și după cîteva c'ipe, preț 
zentîndu-mi ’

— Iar aici puteți urmări sîa 
tuația financiară a asociației. 
4091 de lei. O parte din bani 
vor fi alocați pentru terenul 
de baschet. Cu cealaltă inten
ționăm să organizăm o ex
cursie, în vacanța de vară. In 
Deltă sau la Bicaz, cu vizita-i 
rea Hidrocentralei, a Cheilor.-

Ultimul popas. Acolo de un? 
de plecasem : în cancelaria pro
fesorilor. Discuție tot pe bazU 
de „documente", din care re-, 
zultă că: sportul nr. 1 în 
școală îl reprezintă baschetul; 
că elevii clasei a 11-a A au 
cucerit aproape toate titlurile 
de campioni pe școală; că 
se înoearcă să se pună și ba? 
zele unei secții de rugbi, (prot 
Modreanu fiind specializat în 
această ramură sportivă). Fii 
rește la baza tuturor acțiunii 
lor stă îndrumarea organizației 
de partid și colaborarea dini 
tre conducerea școlii și cornii 
tetwl U.T.M.

— In școală toată lumea este 
convinsă de rolul important al 
educației fizice în educația co
munistă a elevilor. Și de aceea 
și sprijinul vine nemijlocit, din 
toată inima... Aceasta 
ooncluzia tovarășului 
Birzea.

Am părăsit într-un 
școala, îneîntat de tot 
văzusem, 
minte cuvintele 
nit în gară: „Tovarășul 
tor ? Un mare iubitor al 
tutui 1 Trebuie să-l cunoașteți 1,

Avusese dreptate.
Ț, ȘȚAM£

situația membrilor 
Toți elevii școWi faa 

asociația sportivă— 
la zi... Poate vă

alt document:

a fost 
director

tîrz’tf 
ceea ce 

îmi stăruiau
elevului

în 
întîl4 

direct 
spoca
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Turneul final al campionatului republican feminin Intensă activitate
Din nou, 

' Evoluția mai mult decît satisfăcătoare 
a echipelor noastre fruntașe în prima 
zi a turneului final al campionatului 
republican feminin de handbal în 7 a 
făcut ca și ieri tribunele sălii Florea- 
sca să fie arhipline. Și trebuie să sub
liniem faptul că spectatorii care au ur
mărit întrecerile de ieri au avut pri
lejul să constate încă odată progresul 
evident înregistrat de handbalul nostru 
feminin.

nează perfect. In plus, mureșencele 
desfășoară în continuare jocul lor ca
racteristic cu „ținerea" mingii tot tim
pul. In asemenea condiții este greu să 
se mai înscrie vreun punct După pau
ză, Waltzer este lăsată singură, ne
marcată. pe partea stingă și înscrie de

din nou prin Lucia Dobre. La un con
traatac G.S. T^ Mureș reduce însă 
scorul (6-5) și insistă dar... nu mai 
este timp. Victoria echipei sibiene 
este pe deplin meritată. Totodată, sub
liniem șf bima comportare a echipei din 
Tg. Mureș.

C.S.M. SIBIU A OBT1NUT 
O VICTORIE MERITATA

După înfrîngerea din prima zi în fața 
Rapidului, jucătoarele de la C.S.M. 
Sibiu au luptat mult pentru a reuși un 
rezultat favorabil în compania echipei 
din Tg. Mureș. Sibiencele încep jocul 
mai puțin emoționate ca în ajun, reu
șesc să ia conducerea dar cîteva mi
nute apoi Covrig egalează. Încă două 
acțiuni încununate de succes și echipele 
aint din nou la egalitate (după punc
tele înscrisa de Dandler și Cătineanu : 
2-2), C.S.M. Sibiu se apără bine, ac
ționează intens în atac, dar blocajul 
jucătoarelor de la Tg. Mureș funcțio-

A început primul concurs 
al anului

In aceste zile geroase, nu numai pa
sionalii fotbalului își dovedesc fideli
tatea față de sportul lor favorit ci și iu
bitorii tenisului. La aceasta ne gîndeani 
ieri după-amiază cînd am întîlnit în 
sala din calea Plevnei numeroși spec
tatori veniți să urmărească întrecerile 
primului concurs dc tenis. Și dovada 
fidelității nu a constat în faptul în
roși al deplasării la competiție, ei mai 
ales în aceea eă deși temperatura din 
solă nu se prea deosebea de cea de a- 
fară, publicul a continuat cu stoicism 
să vizioneze jocurile. Sperăm că. eu 
începere de azi, sala va fi m-ai bine 
încălzită și deci și condițiile de joc și 
de vizionare mai plăcute.

Programul primei zile a debutat cu 
întîlnirca dintre juniorul Gheorghe 
Boaghe și un jucător mai experimentat 
Vasilescu. Spre surprinderea unora, vic
toria a revenit lui Boaglie cu scorul de 
6—2. 2—6, 6—1. la Capătul unei între
ceri în care învingătorul a dovedit din 
nou realele sale posibilități. El a do
minat cea mai mare parte a timpului, 
ținîndu-și la ..respect" adversarul cu lo
vituri puternice de atac, urmate de 
stopuri.

O altă întîlnire disputată ieri a opus 
Mananei Ciogolea pe Cornelia Năsta- 
sc. Deși a câștigat primul set cu 6—1, 
Cornelia Năstase a acționat în conti
nuare inegal, nervos și a cedat treptat 
pasul în favoarea Mananei Ciogolea, 
suficient de sigură în ambele lovituri 
ofensive și mai ales la stopurile din 
forhand. Ciogolea a cîștigat următoarele 
două seturi cu 6—4, 6—2.

Competiția organizată de C.C.A. la 
care s-au înscris 27 jucători și 12 jucă
toare, continuă azi și mîine de la ora 
16 lot în sala din calea Plevnei nr. 114.

O fază interesantă: Elena Roșu (Ce- 
tatea Bucur) trage la poartă dar... nu 
va fi gol. Ea aruncă din semicerc.

ridică scorul la

.. CA Șl ȘTIINȚA BUCUREȘTI

evoluția scorului, Știința București con
ducând tot timpul, ti a plăcut totuși 
mai ales datorită felului în care s-a 
comportat echipa bucureșteană. Știința 
Timișoara a luptat curajos, dar n-a 
mai putut recupera diferența serioasă 
d» goluri din prima repriză.

D. G.

in țara

două ori. Dobre Lucia
5-2. Și totuși, victoria nu este sigură. 
Covrig Valeria „scapă" de două ori și 
înscrie: 5-4. C.S.M .Sibiu renunță La 
jocul static practicat în cea de a doua 
parte a jocului și către sfirșituJ parti
dei acționează mai eficace, înscriind

^Duelul" celor două formații stu
dențești, Știința București și Știința 
Timișoara, mi s-a ridicat la valoarea 
așteptată, nu a prilejuit o dispută e- 
chilibrată. După ce în ajun tknișoren- 
cele realizaseră o veritabilă surpriză, 
întrednd formația campioană de anul 
trecut Cetatea Bucur, ieri jucătoarele 
acestei echipe au practicat un ioc ste
ril și numai în cea de a doua parte 
a meciului s-au apropiat de valoarea 
lor obișnuită. Explicațiile sînt mai 
multe. In primul rind. Știința Bucu
rești a jucat excelent avînd în Aurelia 
Szoko o jucătoare în formă excelentă 
(de altfel a înscris și 5 goluri). Echipa 
bocureșteană a atacat mult și eficace, 
știind — în același timp — să se ape
re cu siguranță. Și, ceea ce n-a reușit 
Cetatea Bucur în prima zi a turneului 
— s-o anihileze pe Gerlinde Reipp — 
a reușit Știința București, Carolina Qr- 
ligeanu îndepl;nindu-și cu succes acea
stă misiune. Rezultatul ? La pauză. 
Știința București conducea cu 5-0. La 
reluare. Știința Timișoara renunță la 
tactica folosită în prima repriză și nu 
mai concentrează tot jocul la Reipp. 
Apărarea buareștencefor este surprinsă 
de două ari și scorul este 5-2. In con
tinuare înscriu Jiînu, Kontz, Szokâ, 
Satiko, Kcntz, Reipp. Scor final: 8-5.

Cfa foaie că jocul n-a pasionat prin

RAPID—CETATEA BUCUR 12-9(5-4)
A fost cel mai frumos dintre jocuri

le disputate pînâ acum, datorită atît 
(firzemei cu care au luptat ambele e- 
chipe, cit și ritmului rapid în care s-a 
jucat Echipa feroviară a tras mai mult 
îa poartă și a obținut o victorie meri
tată. cu toate că Cetatea Bucur (cu 
Antoaneta Vasile în formație) s-a apă
rat destul de bine.

Jocul începe nervos, dar se schim
bă odată cu marcarea primului punct 
(Elena Drăghici de la Rapid). Pînă la 
sfirșitul reprizei scorul se menține 
strins. .De subliniat faptul că în ulti 
mul minut de joc Antoaneta Vasile 
este eliminată ceea ce reprezintă, după 
reluare, un handicap pentru echipa sa.

După ce egalează (5-5), Cetatea 
Bucur preia conducerea (dar numai cu 
die un punct) pînă în min. 33. Mar 
tind 4 goluri consecutiv, Ana Stark 
egalează la 9-9 și apoi aduce condu
cerea echipei sale cu 12-9.

Au marcat: Stark (6), Drăghici (2), 
Coșug (2), Constanța Dumitrescu, 
Boian pentru Rapid, respectiv_ Antoa
neta Vasile 
Dumitrescu.

(6), Munteanu, Popescu,

G A.
Partida din 

campionatului
cadrul turneului final al 
masculin dintre Rapid 

Bucure* ti-Tractorul Orașul Stalin s-a
Încheiat cu victoria formației Rapid : 
23—ZI (1$—12). Astăzi. după amiază. în 
deschidere la jocurile feminine are loc 
cel de al doilea meci intre aceste for
mații.

Programul întrecerilor feminine începe 
la erele 11 și cuprinde — în ordine — 
următoarele jocuri : Știința Buc —C.S.M. 
Sibiu. Rapid-Știlnța Timișoara și Ceta
tea Bucur—C.S. Tg. Mureș.

Temperatura scăzută din ultima vro. 
me a permis disputarea jocurilor <M 
hochei pe gheată în toate centrele din 
țară unde activează echipe de catego
ria A sav din campionatele regionale. 
Unele din aceste formații au susținut 
jocuri amicale, altele au participat M 
Întrecerile de calificare.

Iată cîteva comunicări primite din 
partea corespondenților noștri :

PROGRESUL
GATOR IN

Șase echipe

GHEORGHIENI IN VIN. 
CAMPIONATUL R.AM.

au participat la intrece* 
rile campionatului Regiunii Autonome 
Maghiare, desfășurat la Gheorghieni • 
Progresul Gheorghieni, Tirnava Odor- 
hei, Stăruința Sinsimion, Avîntul Re
ghin, Voința Gheorghieni și Progresul 
n Gheorghieni. Cea mai bună s-a do
vedit Progresul Gheorghieni, care a 
cîștigat ușor întîlnirile susținute. Iată 
unele rezultate din cadrul competiției t 

Stăruința Sînsimion-Voința Gheorghi
eni 10—4, Tirnava Odorhei—Avîntul Re
ghin 11-1, Progresul II Gheorghieni— 
Stăruința Sînsimion 9—1, Progresul 
Gheorghieni—Avîntul Reghin 22—0, Pro
gresul II Gheorghieni—Voința Gheor* 
ghieni 10-0, Stăruința Sînsimion-Avîn- 
tul Reghin 6—1, Progresul Gheorghieni 
-Tirnava Odorhei 8-1. O mențiune spe
cială merită echipa Stăruința Sînsimi
on, alcătuită din țărani membri ai în
tovărășirii agricole „Pet6f i " ’ -
care a participat prima dată la un 
pionat de hochei și care a lăsat o 
impresie prin comportarea sa.

• Duminică seara, la Odorhei. 
greșul Gheorghieni a întrecut din 
pe Tirnava din localitate cu 8-2 
3—0, 4—2). Punctele învingătorilor 
fost înscrise de Almasi I (4), Almasi 
II. Benedek, Czaka II și Lenart I. Pen
tru localnici au marcat Torok I și 
BșilinL

Sandor*; 
cam- 
bupă

Pro- 
nou 

(1-0, 
au

I. BARA, corespondent.

Gheorghe Katona și Eva Farkaș, 
campioni absoluți ai R. P. R.

MIERCUREA ClliC 8 (Prin tetelor de 
la trimisul nostru). Confirmind forma be
nă în care se află, recordmana țării, 
Eva Farkaș, a realizat în continuare 
luni alte performanțe neatinse pini a- 
cum în concursurile interne: 1:5^7 la 
1000 m și 6:19,8 la 3000 m.

La fel ca și duminică, tind a dțtigat 
proba de 5000 m. Zoltan Szekely s-a 
clasat primul și la 10.000 m. cu timpul 

'de 19:23,0. Dar din nou d nu a putut 
îmbrăca tricoul de campion, pentru că 
nu a îndeplinit norma de categoria I 
(19:20.0)

Rezultatele tehnice
Senioare, 1090 m: 1. Eva Farkaș 

1:53,7 — campioană republicană; 2.
Magdalena L'drea 155ș8; 3. IoseLna 
Sarea 1:58,4. 3000 m: 1. Eva Farkaș 
6:19,8 — campioană republicană; 2. 
Magdalena Udrea 6:21,3 rec. pers),
3. Iosefina Sarea 6:29^8 (rec. pers.);
4. Eva Birtolom 6:35,0 (rec. pers.)

Seniori, 1500 m: 1. Gheorghe Kato
na 2:33,4 — campion republican, 2. 
Zoltan Szekely 2:36,7; 3. Vasile Wr- 
călab 2:37,5; 10.000 m : 1. Zoltan Sze-

kețr 1923,0 2. Emitian Papuc 20.-00,6 
(rec. pers,); 3. Gh. Katona 20:05,1.

Clasamente generale la potiatlon. 
Feminin: 1. Era Farkaș (C. S. Tg. 
Mureș) 232,/aO p, campioană republi
cană absolută ; 2 Magdalena Id rea 
(Constructorul Buc.) 237,850 p, 3. lo- 
sefina Sarea (Știința Cluj) 242,866 p, 
4. Era Bîrtokxn (G S. Tg. Mura?) 
247.416 p.

Masculin : 1. Gheorghe Katona (Ști 
ința Clu j) 213^08 p — campion repu
blican absolut; 2. Zoltan Szekely 
fG S. Tg. Mureș) 217,033 p. 3. Emi
lian Papuc (Dinamo Buc.) 222.346 p, 
4. Viorel Popa (Știința Cluj) 224,055 
p. 5. Petre Plvadarj (Dinamo Buc.) 
229.240 p.

In cadrul corKursuhii de juniori Ma
ria Matiie a doborît recordul țării la 
junioare (cat 15-16 ani) în proba de 
1500 m cu timpul de 3^)7Ă Vechiul 
record (3:20,8) fusese stabil :t de Ro
die a Zoicaș.

TRAIAN 1OAN1ȚESCU

Și un alt instantaneu : Gerlinde Reipp 
șuiează spectaculos din săritură.

Foto: B. Ciobanu

STEAGUL ROȘU ORAȘUL STALIN ! 
PE PRIMUL LOC LA SIGHIȘOARA

La sfîrșitul săptămînli trecute s-an 
disputat la Sighișoara Întrecerile din ca
drul campionatului regiunii Stalin, cia 
participarea echipelor locale Voința șfl 
Metalul si a formațiilor _^teagul roși? 
Orașul Stalin și Chimia firnăveni.

Iată rezultatele înregistrate :
Steagul roșu-Metalul Sighișoara 10—0, 

Voința Slghișoara-Chimia Tîrnăveni 5-1; 
Voința—Metalul 16-1, Steagul voșu-Chî- 
mia 7—0, Metalul-Chimia 6—2. Cel mai 
important meci al campionatului, de
cisiv pentru primul loc, s-a disputat 
între Steagul roșu și Voința Sighișoara. 
Steagul roșu a ciștigat cu 5—3 (1—0. 2—1; 
2—2), prin punctele marcate de Gogea- 
nu (3). Varadi și Măzgăreanu, respec
tiv Onu (2) și Hollo.

I. TURJAN, corespondent.

JOCURI AMICALI.

• Echipele de categoria A, C. S. Tg. 
Mures și Avîntul Miercurea Ciuc s-au 
fnttlnit duminică Ia Tg. Mures. Echipa 
Avîntul a cîștigat cu 5—4 (1—0, 2—1;
2—3) prin punctele înscrise de Antal 
(2), lanovici, Szabo șl Vakar I, respec
tiv Moldovan. Vai ga, Szatmari si Incze 
III.

Gheorghieni, Voința Miercurea 
Voința Gheorghieni (echipe de 
au susținut un joc amical ter-

o La 
Ciuc și 
juniori) 
minat cu victoria echipei din Miercurea 
Ciuc ! ‘ '

• La Cluj, pe patinoarul Știința, s-a| 
disputat meciul amical dintre echipeld 
locale Știința și C.F.R. Studenții au cîș- 
tigat ușor cu 12—3 (3—1, 4—2, 5—0), prin 
punctele marcate de Botar (5), Diber- 
nardo (2), Tompos (2), Gali, Timar și.ro 
Tomor de Ia C.C.A., care — aflînclu-se 
Ia Cluj — a jucat în echipa studenți
lor. Pentru C.F.R. au marcat : Covaci 
(2) și Martonfi.

6-4.

Mai multă atenție în organizarea competițiilor sportive

mi-a spus glumeț — ca întotdeauna— 
Nicolae Voicu. Apoi a continuat: Ki
lometrii aceștia pe care îi vom par
curge în luna februarie — peste 1.500 
la număr — și care sînt înscriși la 
capitolul rezistență, ca și antrenamen
tele din lunile următoare ne vor da 
posibilitatea să parcurgem acea sută 
de kilometri în mai puțin de două 
ore și optsprezece minute (n.n. norma 
preolimpică pentru anul i960), să ocu
păm un loc bun la Roma...

— Mi-am adus aminte de ceva : 
i-am auzit pe băjeți lăudîndu-sn că 
pot să ridice acum oricînd o halteră 
de 60 kg Este vorba de vreo „înde
letnicire" distractivă sau o inovație în 
antrenament ?

— Nici una — nici alta. Cicliștii au 
nevoie de forță în brațe. Pentru a pu
tea ține ghidonul în competiții este 
nevoie de această forță care se 
păta în antrenamente cu haltere. Ee 
altfel, ridicarea halterelor reprezintă 
numai un element din programul de 
pregătire fizică generală pe care îl

execută cu multă plăcere cicliștii. Cro
surile, fotbalul; patinajul, gimnastica 
ș.a. sînt sporturi pe care alergătorii. : . .• . •
le practică pentru 7 deveni mai buni J^amzate anul Wcut^Hi 
cicliști...

Mașina a ajuns lingă pluton și în 
timp ce N. Voicu te spune ceva alergă-

Selaru Ion Cosma, Gh. Radulescu, Ion>'s«*‘' sP?rtlve ,a.”n n,vel Ca,,ta‘,V 
Vasile,’ G Dumitrescu... Șoferul a «rg’mzate.

1.7 nfe f tă un antnca multe, foarte multe exemple se potcelerat dm nou. Din feța un autoca-A? WuJ dLferite,e

antrenor ș» elev!. ?tfve, a huriei tor desfășurări.
. Dar sînt însă și cazuri, cînd sintern 
jjevoiți să consemnăm, nu cu puțini 
(părere de rău, că la unele competiții

Pittarzi.„ Condiții ți fondițtL. 
pistarzi I

Întreruperea discuției mi-a favorizat (sportive se găsesc pe stadioane sau 
însă obținerea unei explicații. Printre Jîn săli mai puțini spectatori decît cei 
alergători i-am observat și pe pistar-Nscontați. Oare nu sînt competițiile res- 
zii ton loniță si Petre Tacln. Nedume- Jpecteve importante? Nți avem noi 
rit l-am întrebat pe N. Voicu ce a de- (1»™ confortabde și atrăgătoare ? Sau 

• • V poate masele de iubitori ai sportului
(n-au j.,Tdrăg t suficient o competiție 

cll , sau alfa ?
( Nu poate fi vorba de așa ceva. Ca ti

de zele că pe stadioane și în săli se 
(află cîte odată puțini spectatori, sint cu 

a- 2 totul altele. Avem în întreaga țară 
\stite și mii de baze sportive frumoase.

terminat această... combinație.
— Pistarzii an și ei nevoie de re

zistență și atunci fac unele ieșiri “ 
noi pe șosea.

— Dar și fondiștii au nevoie 
viteză...

— li vei vedea și pe ei în cursul 
cestei veri pe velodrom 1 

t Sint foarte numeroase situațiile când 
noi, ziariștii, consemnăm cu legitimă 

| bucurie, buna organizare a competi
țiilor sportive, strădania organizatori
lor de a oferi spectatorilor întâlniri 
sportive calitative, realizate mai ales 

►din punct de vedere tehnic și organi- 
.zatoric. Ne amintim, astfel, cu deose
bită plăcere de competițiile sportive 

de" 23 August de splendida orga ni, 
.zare a Balcaniadei de atletism și nu 
de mult, reușitul turneu de handbal : 

I^Lupa Orașului București". Spectatorii 

Despre unele putem spune că sînt 
foarte încăpătoare și chiar elegante. 
De altfel, de multe ori, după ce au 
vizitat țara noastră, ziariștii sportivi 
străini au publicat impresiile deosebite 
pe care ei și le-au făcut vizitînd baze’e 
noastre sportive. O serie întreagă de 
gazetari sportivi străini au publicat 
ample și interesante materiale desore 
„Stadionul 23 August", „Stadionul Re
publicii", „Poligonul Tunari", Sala de 
sport și stadionul din Constanța , des
pre bazinele de înot din Oradea și 
Craiova etc.

De ce avem atunci uneori o afluență 
mică de spectatori pe stadioane și în 
săli 1 De ce uneori spectatorii sînt ne
mulțumiți de calitatea și organizarea 
diverselor competiții ?

Una 
ceea a 
petiții sau alta. Astfel, de tranKe ori, 
masele ’ ' ‘‘ ‘ ’ * ' ’ '
cimoștiințate mult prea tardiv despre 
un anumit eveniment sportiv. O 
altă cauză care generează piedici în 
cate a afluenței de spectatori este și 
aceei că tocațiunile de bilete ale în
treprinderii l.E.B.S. se publică deseori 
cu intirziere și tot cu întîrziere se 
pun spre difuzare biilatefe necesare 
vizionării evenimentului spcrEv. Așa 
au stat lucrjrite cu unele întîlniri de 
fotbal interne și internaționale, cu 
competițiile dotate cu „Cupa Priete
niei" etc. Și este normal că, proce- 
dîndu-se în felul acesta, organizatorii 
diferitelor competiții sportive constată 

dia cauzele principale este a- 
slabei popularizări a unei com-

de iubitori ai sportului sînt in

că munca lor a fost zadarnică, că prin 
lipsa de spectatori se pierde și din 
importanța competițiilor, că oamenii 
muncii sint lipsiți de spectacole spor
tive pe care ei doresc să le vadă din 
toată inima.

Urmărind diferite întîlniri sportive 
pe stadioane și în săli, am văzut une
ori numeroase grupuri de oameni ai 
muncii întorcîndu-se de la locul com
petițiilor supărați. Ne-ant străduit să 
aflăm, care este cauza. lată cc ne 
spunea —- nu de muM — un specta
tor frecvent al bazelor noastre spor
tive : „Tn primul rind nu se respectă 
„protocolul" ce se stabilește pentru 
fiecare întîlnirb în parte Apoi, o bună 
parte din competițiile organizate nu 
respectă programul și încep cu foarte 
multă întîrziere. Și; se înfimplâ dese
ori ca pauzele între reprize — in ca
drul diferitelor înfflnîri — să fie 
foarte lungi sau chiar umplute cu a- 
numite intcnnezzo uri searbede și plic
tisitoare. Ei bine, care spectator —4 
oricît ar fi el <lc mulțumit de disputa 
sportivă sau de rezultat — nu pleică 
cu un gust amărui în gură după ce a 
așteptat 30 minute ea să înceapă înt&4 
nirea sportivă, după ce a constatat că 
mai sînt sportivi care nu se învred- 
nicesc să facă la început prezentările 
respective, iar fa sfîrșitul întîlnirii să 
sahitz publicul I"

Am reflectat mult la cete ce ne-a 
spus spectatorul cu care noi am dis
cutat. Da. este adevărat 1 Noi producem 
nemulțumiri spectatorilor pentru că în



Ce-i nou la Petrolul, Progresul, U. T. A., Farul și Minerul ÎN JURUL BALONULUI
MHNE, PROGRESUL JOACA 

DIN NOU

Ieri la federație o scurtă ședință a 
antrenorilor lotului național și a an
trenorului federal (A. Botescu, I. Oană 
și A. Niculescu) în legătură cu pro
gramul de pregătire a reprezentativei 
R.P.R. pențru viitoarele întîlniri inter 
naționale. Âm profitat de prilej pentru 
a sta de vorbă cu A. Botescu și I. 
Oană despre antrenamentele echipelor 
Peogresul și Petrolul.

— Ați mai jucat la Tr. Măgurele și 
Giurgiu ? — l-am întrebat pe antre
norul A. Botescu.

— Nu. Din cauza timpului nefavora
bil a trebuit să contramandăm meciu
rile chiar duminică dimineață, cînd ne 
pregăteam să plecăm. Dar nu ne-am 
pierdut ziua. Pe loc am organizat un 
antrenament la noi pe teren între pri
ma formație și o echipă combinată. 
Am jucaț la două porți și trebuie să 
spun că în ciuda viscolului, care a ce
rut eforturi mari din partea jucători
lor, a fost un antrenament reușit. 
M-a mulțumit în special linia de a- 
tac în care Dinulescu dovedește pe zi 
ce trece îmbunătățire însemnată în 
jocul său, colaborîndP mai des și mal 
eficace cu ceilalți înaintași.

— Programul de săptămîna aceasta 
mai cuprinde vreun joc ?

— Da. Miercuri susținem un meci 
de verificare cu Vulcan. Jucăm pe te
renul nostru din str. dr. Staicovici la 
ora 15. Apoi, sîmbătă și duminică vom 
participa cu două echipe la cuplajul 
anunțat, pe stadionul Dinamo.

Reamintim iubitorilor de fotbal că 
aceste cuplaje cuprind următoarele 
aM^de : Progresul II—Pompierul și

Progresul (sîmbătă), Dinamo 
-^^apid și C.C.A.—Progresul (dumi
nical.

PETROLUL S A REVANȘAT...

Nici ploeștanii n-au renunțat dumi
nică la antrenamentul fixat.

— Am jucat revanșa cu Victoria 
Buzău — ne-a spus antrenorul Ilie 
Oană. La Ploești însă, n-a fost visco
lul care aud că a bîntuit la București, 
dar a fost frig ; vreo minus 14 grade. 
Ceea ce nu i-a împiedicat pe jucători 
să se întrebuințeze foarte serios, să-și 
verifice într-adevăr stadiul de pre
gătire. In această privință trebuie să 
spun că și adversarul nostru, Victo
ria Buzău, a contribuit. Este o echipă 
foarte bună care a reușit să ne ..în
tindă" serios.

— Dar și Petrolul a jucat foarte bine 
— a intervenit antrenorul buzoienilor, 
Gh. Stănculescu. Cu un astfel de joc 
își va îmbunătăți cu siguranță clasa- 
jj^n-tul în retur. Păcat însă, că nu a- 

două extreme corespunzătoare, 
să sprijine acțiunile tripletei și 

să mărească randamentul cvintetului 
jofensiv.

Meciul de duminică s-a terminat cu 
scorul de 2-0 (2-0) în favoarea Petro
lului, care și-a luat astfel revanșa 
pentru eșecul suferit săptămîna trecută 
la Buzău. Au marcat: Tabarcea și Du- 

afară de o organizare bună ce o asi
gurăm — mai întotdeauna — compe
tițiilor sportive, uităm că trebuie per
manent adăugat la aceasta grija și 
respectul față de spectatori, o continuă 
educație a sportivilor.

Multi spectatori își amintesc despre 
întilnirea de natație de anul trecut 
dintre Dinamo și Știința Cluj, cînd ar
bitrul meciului nu a cerut sportivilor 
celor două echipe să se prezinte — așa 
cum cere „protocolul” — în fața spec
tatorilor și prin salutul sportiv să des- 
ch'dă competiția. Ba, dimpotrivă, în
treaga echipă de polo a clubului Di
namo s-a retras în bazin în fața porții 
și la o comandă a căpitanului echipei 
— spre nedumerirea spectatorilor — 
a strigat: „Hai Dinamo !“

La Campionatele internaționale de 
scrimă ale R.P.R. de anul frecuit, ma
joritatea scrimerilor .s-au prezen
tat direct pe planșă, fără să fie 
anunțați și fără ca ei să sc prezinte și să 
salute pe spectatori așa* cum cere dis
ciplina sportivă. Tot anul trecut, 
în cadrul campionatelor republicane de 
hochei, la unul din cuplajele de pe pa
tinoar. intre reprize a fost prezentat 
Mn „festival pe gheață", slab ea con
ținut artistic și... interminabil. Din 
această cauză, lumea striga : „Ho
chei I Vrem hochei 1" Ca să stai în 
Jrig la minus 5—10 grade și uneori 
chiar 15 grade, nu este un lucru ușor 
Bl mai ales cînd ai plătit biletul, să 
vezi nn spectacol de hochei, progra
mat intr-un timp anumit, dar, d'n pă
cate, prelungit din diferite motive la 
maximum.

k. Duminici la Ploești, primai joc internațional al anului : 
Petrolul—Lokomotiv Leipzig k Antrenorii A. Botescu și 
I. Oană ne vorbesc despre pregătirile echipelor lor 

k Noi meciuri de verificare

mitrescu. Petrolul a aliniat formația : 
Ringheanu—Tendler, Marinescu, Flo- 
rea—Fronea, Neacșu—D. Munteanu 
(Babone), Tabarcea, Babone (Dridea), 
Dumitrescu, Bădulescu. Ploeștenii au 
dovedit o foarte bună pregătire fizici 
și chiar tehnică.

Abia sosiți in Capitală, fotbaliștii de la Lokomotiv Leipzig au și ieșit pe teren. lată-i la primul lor antrenament pe 
stadionul Dinamo, ieri dimineață. . Foto: B. Ciobanu

Programul de săptămîna aceasta: 
joi joc de verificare cu echipa de ju
niori, iar duminică meci internațional 
la Ploești cu Lokomotiv Leipzig pe 
stadionul Petrolul la ora 15. La 21 fe
bruarie, Petrolul va juca la Hunedoara 
cu Corvinul ,iar la 28 februarie la Ba
cău sau Cluj, (p.g.)

TREI REPRIZE LA ARAD

Duminică, U.T.A. a făcut un antre
nament la două porți pe terenul său. 
Partener: echipa de juniori. Durata : 
trei reprize a 20 de minute. Scor final: 
5-0 (2-0, 1-0, 2-0), realizat de- Petes
cu (2), Pop (2) și Țîrlea. Au partici
pat toți jucătorii cu excepția lui Pet- 
schovski (care abia începe pregătirile, 
deoarece fusese bolnav) și Izghireanu 
(sancționat disciplinar pînă la 15 fe
bruarie). Antrenamentul textiliștilor a 
scos în evidență forma bună a apără
rii, în frunte cu Băcuț 11. Dintre mij
locași s-a remarcat Neamțu, iar din 
atac Pop, Pîrcălab și Floruț.

La acest antrenament au participat 
următorii jucători: Necula, Coman, 

ganizat de comisia de patinaj a ora
șului Eucurești, deși spectatorii au în
fruntat cu stsicism un ger de minus 
14 grade, au trebuit să mai încerce 
multă răbdare și îngăduință față de 
organizatorii spectacolului respectiv. 
Astfel, manifestația cultural-sportivă 
a început după o așteptare de peste 
30 minute, iar unele numere din ca
drul spectacolului, vădind un slab con
ținut și o slabă pregătire profesională, 
au plictisit pe spectatori. Ga să în
cheiem capitolul lipsurilor, putem spu
ne că au fost și competiții de hand
bal, volei, lupte și box, care au mani
festat goluri în ceea ce privește res
pectarea programului și a „protoco
lului”. Cel puțin la multe din întilnirile 
de box, organizate de federație sau de 
diferite asociații sportive, spectatorii 
s-au obișnuit cu amînarea galelor, în
locuirea în pripă a boxerilor, prezenta
rea sportivilor pe ring cu aceleași 
tricouri sau reducerea numărului me
ciurilor în cadrul galei programate. Ce 
părere își pot face spectatorii care au 
asistat fa recenta gală pugitisfică or
ganizată de cMre asociația sportivă 
C. F. R. „Grivița Roșie" ? Desigur, o 
părere proastă. Astfel; această gală, 
spre surpriza spectatorilor, s-a termi
nat neașteptat de repede, deoarece din 
cele 12 perechi programate au urcat 
pe ring numai 6. Și exemple în ceea 
ce privește lipsa de respect față de 
spectatori, se mai pot da.

lată pe scurt cauzele, care duc la 
faptul ca uneori publicat spectator să 
fie nemulțumit de organizarea specta
colelor sportive, să fie supărat pe or
ganizatorii diferitelor competiții.

In acest au, cînd se pune cu mai 

Szucs, Băcuț II, Sereș, Capaș, Neam, 
țu. Pop, Pîrcălab, Floruț, Petescu, 
Țîrlea, Mețcas și Tăucean.

Duminică. U.T.A. va întîlni pe 
Q.F.R. Arad, la 21 februarie pe G.S.M. 
Reșița și la 28 februarie probabil pe 
Minerul Lupeni la Arad.

JOCURILE DE VERIFICARE CONTINUA

• Minerul Lupeni și-a alcătuit un 
program de partide de antrenament: 
la 11 februarie la Călan cu Victoria, 
la 14 februarie la Craiova cu C.S. Gra- 
iova, la 18 februarie la Deva cu Mi
nerul, la 21 și 25 februarie cu echipe 
de categorie B (nedesemnate încă), 
iar la 28 februarie cu o formație de 
categorie A, probabil U.T.A. la Arad.

• Știința Cluj își continua pregă
tirile la Sinaia. Joi, în drum spre 
Cluj, se va opri la Orașul Stalin unde 
va întîlni echipe Tractorul, iar de du
minică va participa la „Cupa 16 Fe
bruarie” care se va disputa la Gluj 
în zilele de 14, 16 și 18 februarie.

FARUL S-A ANTRENAT
IN „FAMILIE"

CONSTANȚA (prin telefon). — Fa
rul a susținut duminică un meci de 
antrenament în „familie”. Jucătorii, 
împărțiți în două echipe (cîte 9 in 
fiecare), s-au mișcat cu ușurință. O 
vervă deosebită au arătat Straton, Cio- 

multă răspundere problema creșterii 
fondurilor proprii ale mișcării noastre 
sportive, se pune și în fața întreprin
derii I.E.B.S. (întreprinderea de Ex
ploatare a Bazelor Sportive), asocia
țiilor sportive, cluburilor și federații
lor de specialitate, sarcina de a se 
respecta cu și mai mult simț de răs
pundere publicul spectator.

De la an la an, paralel cu crește
rea nivelului cultural și politic al ma
selor de oameni ai muncii, cresc ți 
cerințele iubitorilor de sport și 
mai ales exigența acestora. Publi
cul nostru cere competiții sportive bine 
organizate, la un nivel sportiv pe mă
sura condițiilor de activitate create de 
partid și guvern mișcării noastre spor
tive. cere respectarea întocmai a „pro
tocolului" sportiv, a tuturor regulilor 
ce țin de disciplina sportivă. Nimănui 
nu-i este îngăduit să organizeze com
petiții sportive de mântuială, așa ca să 
ne aflăm in treabă. Spectatorii bazelor 
noastre sportive, cei care aplaudă sau 
critică comportarea sportivilor, cu
nosc și iubesc sportul și de «ceea ei 
cer respectarea îndatoririlor ce revin 
organizatorilor în legătură cu diferite 
evenimente sportive, lată de ce. Lchi- 
dînd lipsurile semnalate de noi, vom 
avea mai mtriți spectatori pe sta- 
dicnne și in săfi, vom putea folosi ba
zele sportive la capacitatea lor inte
grală. Și nu ne îndoim că cei vizați 
vor înțelege necesitatea și sarcina lor 
de frunte de a manifesta mai multă 
atenție și răspundere față de miile și 
zecile de mii de spectatori obișnu ți ai 
stadioanelor noastre.

G. VASILE 

sescu, Niculescu și Nunu. In timpul 
partidei de antrenament s-au marcat 
5 goluri, autorii lor fiind Ciosescu (2), 
Moroianu, Nunu și Olaru. De remarcat 
că la Farul, concomitent cu pregătirile 
tehnice, se duce o muncă susținută de 
educare a fotbaliștilor. Jucătorii par
ticipă la un curs de informări politice. 
Conducerea echipei urmărește activita
tea profesională a fotbaliștilor. In a- 
celași timp, ea intervine cu hotărîre 
cînd se produc abateri. Așa a procedat 
cu fundașul Toma care a fost suspen
dat pe doi ani de la activitatea spor
tivă pentru abateri de la disciplină.

Suspendarea lui Toma a fost o mă
sură exemplară și în același timp cu
rajoasă pentru că în momentul de 
față echipa duce lipsă de jucători în 
apărare. (Petre Emache, corespondent)

Concurs interesant la 14 februarie!
Cînd cele aproximativ 527.000 va

riante depuse la concursul Pronosport 
nr. 6 au fost triate, un lucru a ieșit 
clar, din nou, în evidentă : concursu
rile din timpul iernii nu se desmint! 
Intr-adevăr, și de data aceasta, sur
prizele au apărut. Ga atare, din nou 
se încasează premii mari la Prono
sport. In tot cazul, cei care nu au re
ușit să indice 12, 11 sau 10 rezultate 
exacte, recunosc că a fost un concurs 
interesant. Oricum, ei păstrează cu 
grijă buletinele! De ce? Pentru tra
gerea care va avea loc la sfîrșitul 
lunii, cînd se va acorda FONDUL 
SUPLIMENTAR de 200.000 lei.

Dar, punînd în păstrare buletinele 
concursului care a trecut, trebuie să 
ne gîndim la concursul următor. A- 
ceasta, în primul rînd fiindcă trebuie 
să ne asigurăm pentru PREMIILE

este 
interesant- 
conținutul

SUPLIMENTARE și în «1 doilea 
rînd, pentru fap
tul că acest con
curs (nr. 7 din 14 
februarie) 
foarte 
însuși 
său, chiar de la prima vedere, vorbește 
de la sine : opt meciuri din campionatul 
italian și patru din cadrul Cupei 
Franței. Este știut că aproape întot
deauna, concursurile cu un asemenea 
conținut, au dat premii foarte fru
moase. Poate, tocmai din această 
cauză, auzim adeseori, pe cîte un ce
tățean, rostind :

— „Săptămîna aceasta sînt în 
gram meciuri de cupă. Atunci, 
precis 1 Dar, mai întîi să caut 
prizele...”

Intr-adevăr, la concursurile cu 
ciuri de cupă, surprizele sînt de aș
teptat. Rămîne să ne fixăm asupra 
pronosticurilor și să ne depunem ne- 
întîrziat buletinele. Tar, cînd facem 
acest lucru, să nu uităm de FONDUL 
SUPLIMENTAR și să depunem cîteva 
buletine astfel întocmite îneît să poa
tă face față cu succes și eventuale- 

pro- 
joc 

SUT-

me-

lor „surprize ale urnei".

REZULTATELE TRIERII CONCURSU
LUI PRONOSPORT nr. 6

In urma trierii buletinelor depuse 
la concursul Pronosport nr. 6, au fost 
stabilite următoarele rezultate provi-
zorii :

4,80 variante cu 12 rezultate, 89

• Noul antrenor al Metalului Oțelul 
Roșu, Vacile Gain (Fr. Dvorzsak a pre* 
luat echipa de juniori) a programa» 
primul meci amical pentru 14 februarie. 
Lotul echipei cuprinde pe următorii 
jucători : Sziklal, lovănescu, Azzola -* 
Alese, Bogdan, Boi, Uher, Predoi -e 
Arieșanu, Carell, Schier, Borlovan -• 
Hamus, Călin, Mihai, Blrău V„ Birăia 
A., Konrad, Bungescu, Titel, Ponoran* 
Radu.

ROMULUS și ZENO RADUj 
corespondenți

• Spre bucuria numeroșilor amatori 
ai jocului cu balonul rotund, fotbaliștii 
din Craiova au apărut iarăși pe teren.; 
De astă dată Insă nu pe gazonul verde 
al stadionului, ci în sală unde au par
ticipat la o competiție de fotbal pe te
ren redus (In cinci). Iată cîteva rezul
tate : C. S. Craiova I - Dinamo IV 3-a 
(0—2), C. S. Craiova II — Dinamo V 3-» 
(3-1); Dinamo VI—C. S. Craiova III 3-2 
(2-2), Dinamo V-C. S. Craiova I 6-3 
(3-1),- Dinamo IV-C. S. Craiova III 8-3 
(4—1), Dinamo VI-C. S. Craiova II 11-2 
(4-1).

A. I. CHIUZA, corespondent

• Echipele de fotbal din regiunea' 
Baia Mare se pregătesc Intens pentru 
noul sezon. C.S.M. Baia Mare a efeca 
tuat primul joc la două porți. Echipa 
A (înaintarea) a învins echipa B (apă
rarea) cu 1~t (3-3). La acest prim joc 
s-au remarcat Nedelcu II, Pop, Horrsaj 
Mălăieru, Nagy, V. Moldovan și Vâsli 
Ies cu.

Recolta Cărei se pregătește deocam" 
dată In sală sub conducerea fostului 
internațional losiv Slivăț. Iată lotul ea 
chipei : Fuleiter, Haulier I — Szabo, 
Fazekas, Pamtis, Herman, Ștefănescu; 
Dezsi — Fischer, Koch I, Gabriel, Pete 
“ Kuki, Roman, Graef, Haulier II, Bo- 
rota, Horvath, Csikle și Hajer.

V. SASARANU, corespondent!

• Metalul Tîrgovlște și-a început pre
gătirile încă din primele zile ale anu
lui, sub conducerea antrenorului Va- . 
lentln Stănescu. In momentul de fațăi 
lotul echipei este următorul: Andrei și 
Asan-portari; N. Ionescu, R. Tomescu*. 
E. Popescu șl V. Popescu-fundași ; Nia > 
țescu, Prandea, Matei și Dacoș-mijloa 
cașl ; Sitaru, Mureșau, Cazacu, Prodan*- 
ciur, Necșoiu, Chiriță, M oi ses cu- inain* 
ta șl.

M. AVANU; corespondent

★
• Și arbitrii bucureșteni din Iotul rea 

publican de fotbal și-au început prea 
gătlrile în vederea noului sezon. Ana 
trenamentele au loc de două ori pe 
săptămână (lunea și vinerea Ia orț 
17) pe terenul Institutului de Drumuri 
și Poduri din bdul Lacul Tei nr. 134 
(capătul tramvaiului 17).

variante cu 11 rezultate și 920,30 vat 
riante cu 16 rezultate.

Omologarea este în curs de des-* 
fășurare.

TRAGERE SPECIALA LA PR0N04 
EXPRES

Azi este ultima zi în care se mai 
pot depune buletinele pentru tragerea 
specială Pronoexpres de mîine 10 
februarie. La această tragere se a*-; 
cordă numeroase premii suplimentara^ 
printre care trei autoturisme, motot.l 
delete, scutere, frigidere, aparate daț 
radio, motorete, aragazuri și multa 
altele. >

Fiecare variantă are șansă dublSj 
la tragerea specială Pronoexpres dec 
mîine, adică participă la 2 extrageri1 
de cîte 8 numere (6-f-2). In conclut 
zie, cu aceeași variantă se pst obtș 

ține premii obișnui^ 
te în bani și pre
mii suplimentare îtt 

ni.
Pentru a partit 

cipa cu mai multd 
la tragerea specială 
10 februarie parti*

n. mu suplimentaronosport .‘•î
șanse de succes 
Pronoexpres din 
cipanții au la dispoziție sistemul rec 
dus care permite obținerea unor pre-i 
mii mari cu o taxă de participare mai 
mică. Broșura „Schema nr. 7“ care 
se găsește la agențiile Loto-Pronoi 
sport precum și broșura „Scheme rea 
duse la Pronoexpres” care s-a pus în 
vînzare începînd de ieri reprezintă 
posibilități pentru participant de a 
obține premii mai multe cu o taxă 
de participare redusă.

Nu uitați că la ultimele trageri 
speciale au obținut autoturisme- Da* 
ragihici Ștefan* din Oradea, RodiclC 
Micea din București, Ceppel Victor 
din Recas, Floran Ion din București. 
Nedelcu Aurel din Cărbunești. La; 
ultimele trageri speciale pecte 8.400 
de participant! au obținut premii în!’. 
obiecte.

★
Tragerea din urnă a numerelor Ir a* 

gerii speciale Pronoexpres (fin 10 fetrt 
bnuarie va avea loc mîine la ora 19ț ? 
în sala de festivități a „Uzinelor '29 
August”,

Rubrică redactată de I. S. Loto» 
Pronosport
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Figuri de activiști sportivi volunl

Un inimos susținător al tirului

Dumitra Diaconescu este o figu
ră cunoscută pe poligoanele de tir 
din Capitală. De curind s-a împli
nit un deceniu de cînd comunistul 
Dumitru Diaconescu s-a dedicai 
tirului. Primele trageri la țintă l-au 
recomandat ca pe un sportiv ta- 
tentat. Dar și mai mult l-a pasio
nat munca de activist voluntar. S-a 
angrenai deci în activitatea ob
ștească, în folosul miilor de tineri, 
chemați să pășească pe drumul 
măiestriei sportive.

De atunci îl îniîlneșfi la orice 
concurs, conirollnd gabaritul țin
telor, întocmind clasamente sau — 
cînd e mai puțin prins de treburi 
— indrumuid pe cite un tînăr, 
proaspăt adept al acestui sport. 
Cunoștințele acumulate de-a lungul 
anilor, Dumitru Diaconescu le pu
ne totdeauna cu dragă inimă in 
slujba dezvoltării tirului. Care ar
bitru tînăr sau chiar antrenor nu a 
găsit la el un sfat competent, un 
sprijin voluntar, dat cu căldură ?' 

...1958. Lui Dumitru Diaconescu 
i se încredințează o muncă de răs
pundere : vicepreședinte al comi
siei orășenești de tir. Sarcină grea. 
In orașul București se desfășoară 
doar cea mai bogată activitate in 
această ramură de sport. Un mo
tiv în plus pentru Dumitru Diaco- 

. nescu de a-și înzeci eforturile, de 
a se arăta demn de încrederea 
acordată de colectiv. Cu ajuto
rul acestuia, entuziastul activist 
voluntar a pornit la muncă și 
rezultatele nu s-au lăsat prea 
mult așteptate (comisia orășenească

de tir este cotată azi una dintre 
cele mai bune din țară). Acest lu
cru a ieșit și mai puternic în evi
dență cu prilejul analizei activi
tății desfășurate pe anul 1959. Da, 
comunistul Dumitru Diaconescu s-a 
achitat cu cinste de sarcina încre
dințată. N-a surprins deci pe ni
meni faptul că tovarășii care mun- 
nesc alături de el tn biroul comi
siei orășenești, l-au propus in una
nimitate președinte al acestui for. 
O răsplată a muncii binemeritată 
care coincide cu o frumoasă ani
versare : zece ani de muncă vo
luntară pentru progresul firului din 
țara noastră. Iți dorim multi înain
te, tovarășe Diaconescu l_

La aso iația sportivă M. T. Te,_______ jp4
reocupare atentă pentru munca 

de propagandă și educație
Zilele trecute, consiliul asociației sportive M.T.Tc. (Ministerul Trans

porturilor și Telecomunicațiilor) a prezentat darea de seamă pe anul 1959, 
Cu ce realizări s-a înfățișat acesta în fața .adunării generale a membrilor 
asociației sportive mai ales în domeniul muncii de propagandă și educație?... 
Răspunsul la această întrebare l-am putut afla dintr-o discuția avută deunăzi 
cu tovarășul Ion Pișcărac, secretarul asociației.

„— Munca de propagandă și 
catie a constituit o preocupare 
sebită a consiliului, ne-a spus 
Pișcărac. In centrul atenției a stat 
— cum e și firesc — încadrarea ~~~~ 
tivilor noștri în formele de învăță- 

.mînt politic de partid și U.T.M. Âm

edu« 
deo- 
tov.

spor-

reușit să cuprindem în această acti
vitate 85 la sută dintre membrii 
U.C.F.S. Alți 10 la sută fiind elevi 
și studenți participă la cercurile de 
învățămînt din școlile și facultățile 
respective. In acest fel, dear 5 ta 
sută au rămas în afara învățămîntu- 

politic datorită specificului de 
muncă (deplasări pe teren de lungă 
durată etc.) Vreau să menționez că 
în această activitate au fost cuprinși 
nu numai sportivii activi ci și antre
norii, care participă cu regularitate 
la cursuri și seminarii. In general, 
trebuie spus că sportivii din aso
ciația noastră manifestă mult interes 
pentru învățămîntul politic, conspcc- 
tîndu-și lecțiile și luînd parte în 
mod activ la discuții. Cîteva exem
ple : șahiștii Atanasie Micicu, Ion 
Tigăreanii și Ion Corbeanu, gimnaștii 
Eugen Curcă și Vasiie Pușcaru, vo
leibalista Maria Cristea. Tot aici aș 
vrea să menționez că o serie de 
sportivi foarte buni la învățămîntul 
politic sînt și fruntași în muncă. Este 
cazul gimnaștilor Vasilica Soos și 
A. Mihăescu, al jucătorilor de popice 
Ștefan Marcu, Dumitru Ten tea și 
Virgiliu Rustea etc".

tot în cadrul 
consiliul aso

ciației a popularizat cu regularitate 
rezultatele obținute de sportivi în 
diverse întreceri, lie prin gazete de 
perete special redactate, fie prin ar
ticole la diferite ziare („Lupta C.F.R.", 
„Munca", „Informația Bucureștiului"), 
măsură deosebit de eficace pentru sti
mularea membrilor asociației. Foto-
montaje speciale au fost confecțio-

ani de activitate 
cu imagini pri- 

raional U.C.F.S.

Am aflat apoi că 
muncii de propagandă,

nate pe tema „15 
sportivă în R.P.R." 
mite prin consiliul 
Grivița Roșie.

Numeroși membri 
adresat consiliului asociației, cu între
barea : „Cînd mai organizăm ieșiri 
sportive de mase ?“ „Era vorba de 
reușitele acțiuni cultural-educative

ai asociației s-au

rac n-a ocolit nfci... lipsurile care' ad 
existat în activitatea de propagandă 
și educație

Consiliul asociației a neglijat or* 
ganizarea de conferințe pe teme edu
cative, cu toate că și-a propus acest 
lucru. Poate că altfel s-ar fi evitat 
unele cazuri de indisciplină semna
late în cursul anului trecut, de pildă 
acela al fotbaliștilor C. Dănciu'escu 
și I. Nicolaescu, care s-au bruscat pe 
teren cu prilejul unui meci din cam* 
pionatul pe asociație. Faptul a rămas, 
firește, de dome iiu! trecutului, ambii 
sportivi lichidîndu-și lipsurile Astăzi 

ei sînt adevărate exemple în disciplină 
pe întreaga asociație. De asemenea, 
n-am reușit să organizăm gale de 
filme sau reuniuni sportive tovără
șești, deși ar fi existat condiții ma
teriale pentru realizarea cu succes a 
acestor acțiuni".

In legătură eu acțitini'e de ordin 
propagandistic și educativ pe cara 
consiliul și le-a propus pentru viitor, 
tov. Pișcărac ne-a precizat: „Ală
turi de activitatea de întărire orga*

Manifestații sportive in cinstea zilei de 16 Februarie
Aspect de la adunarea generală a membrilor asociației sportive M.T.Tc. care ă 

avut loc în sala de festivități a Direcțiunii regionale C.F.R. București
Zilnic ne sosesc vești de la corespondenții noștri, prin 

care aflăm că numeroase asociații și cluburi sportive 
organizează diferite întreceri în cinstea zilei de 16 Fe
bruarie. Iată cîteva dintre acestea.

OR. STALIN — Ga în fiecare an, asociația sportivă 
„Aripile C.F.R." organizează întreceri la mai multe disci
pline sportive, în care vor fi angrenați numeroși membri 
U.C.F.S. din asociațiile sportive ale unităților ceferiste 
din localitate, in afară de aceste întreceri sportive pen
tru ceferiști, s-a inițiat și o competiție de tenis de masă 
și popice, la care au fost invitați sportivi din toate aso. 
ciațiile Orașului Stalin.

O altă competiție în cinstea zilei de 16 Februarie este 
organizată ta volei, de către asociația sportivă „Arta". 
S-au și desfășurat pînă în prezent mai multe etape.

C. GRUlA-corespondent

„Cupa 16 Februarie" cuprinde întreceri la atletism, 
volei și tenis de masă. Pentru buna desfășurare a 
competiției, s-a stabilit programul de disputare a între
cerilor, sălile unde vor avea loc și arbitrii.

Paralel cu această competiție, asociația sportivă 
„Gloria C.F.R." organizează „Cupa 16 Februarie" la volei, 
șah și tenis de masă.

I. HÎ>»CU-corespon Jent

GALAȚI — Consiliul orășenesc U.C.F.S. Galați va 
organiza numeroase competiții sportive, la care vor 
participa un număr mare de sportivi din orașul nostru.

PAȘCANI — Orașul nostru găzduiește în fiecare an, 
între 6 și 16 februarie, numeroase competiții sportive do
tate cu tradiționala „Cupă 16 Februarie", organizată de 
asociația sportivă G.F.R. din localitate.

La întrecerile de șah, tenis de masă, popice și box, 
care se 
sportivi

Astfel 
sportive 
slăvești

desfășoară pe echipe și individual, iau parte 
din toate asociațiile 
de întreceri vor fi 
sătești Rtiginoasa,

ș.a.

sportive din oraș, 
organizate și în asociațiile 
Lespezi, Alogoșești, Aliro-

0. ENEA-corespondent

întreprinse cu membrii asociației îi 
vara anului trecut, la Pădurea Bă- 
neasa. In cele cîteva acțiuni de acest 
fel au participat peste 1600 de mem
bri U.C.F.S. Acțiuni asemănătoare au 
mai fost organizate pe Valea Praho
vei, în munții Făgăraș, la Giurgiu, Si
biu, Cîmpia Tttrzii etc.

Ieșirile sportive de masă, a ținut 
să ne spună tov. Pișcărac. au avut da
rul să creeze o mai strînsă legătura 
între membrii asociației sportive, o 
mai bună. cunoaștere. Ei au admirat 
în același timp frumusețile locurilor 
vizitate, realizările puterii populare pe 
tărîm economic și sportiv".

In discuția noastră tovarășul Pișcă-

SPORTURI NAUTICE

Retrospectivă după un an de activitate la canotaj academic

nizatorică a secțiilor pe ramură de 
sport, de participare masivă la corn* 
petițiile și concursurile de trasă, con* 
silitil va căuta să organizeze o serie 
de conferințe ținute de muncit-ri 
fruntași din cadrul complexului 
C.F.R. „Grivița Roșie". De asemenea, 
în vederile noastre sînt și progra
marea unor gale de filme documen
tare cu temă sportivă — chiar în 
cursul săptămânii viitoare inten'ionăm 
să prezentăm meciul atletic U.R.S.S.— 
S.U.A. — să programăm vizitarea de 
muzee, de expoziții, organizarea de ex
cursii mai ales în centrele muncitorești 
ale țării. In activitatea noastră ne bi
zuim — ca și pînă acum — pe îndrug 
marea și conducerea noastră de căt4| 
comitetul de partid (prin tov. secretar 
Drocan) pe sprijinul comitetului de 
instituție și al organ’za‘ie.1 U.T.M., 
astfel ca să putem face mem
brilor asociației noastre sportive o te
meinică educație în spirit comunist.

Canotajul academic, ramură nautică 
în care, în ultimii ani, ne-am afirmat 
în mod deosebit pe plan internațional, 
a cunoscut și în 1959 unele importante 
succese. —*—’ •-
amintim 
de 4 + 1 
locul al 
pene și , _ .
națiuni, Romînia a ocupat, de asemenea; 
locul al doilea, după U.R.S.S. Dacă 
sub aspectul performanțelor la campio
natele europene canotajul academic fe
minin s-a prezentat chiar mai bine de
cît ne așteptam (s-a scris la timpul 
cuvenit despre condițiile grele în care 
s-a concurat), în schimb la băieți s-a 
înregistrat un regres față de ediția pre
cedentă. Este adevărat că echipajul de 
2+1 s-a clasat pe locul III (ceea ce e 
un frumos succes, față de valoarea con- 
curenților), dar echipajele de 4 + 1, 4
fără cîrmaci și 8+1 nici n-au intrat 
în finală.

La fete, concursul la care am parti
cipat la Berlin (sfîrșitul lui iunie) a 
arătat o serie de deficiențe în pregă
tire. Făcîndu-se în cadrul biroului fede
ral o serioasă analiză a slabei compor
tări la Berlin, s-au luat măsuri ener
gice, munca de pregătire a lotului 
s-a îmbunătățit și rezultatele înregis
trate la campionatele europene de la 
Macon au fost cu totul altele. Mai 
slabe au fost Rezultatele băieților, unde 
calendarul nu a fost judicios întocmit 
de către colegiul de antrenori, ceea ce 
a influențat negativ pregătirea. In 
această privință* anul 1959 trebuie să 
fie un an de învățăminte pentru cole
giul de anțrenori la canotaj academic. 
Pri n ei pa 1 aMTrl n en i ri pe care trebuie să 
le reținem sînt :

— necesitatea revizuirii planurilor de 
antrenament

— necesitatea unei colaborări strînse 
Jntre antrenorii lotului.

O altă învățătură pe care trebuie 
E-o tragem este aceea că Ia concursu
rile internaționale de peste hotare, 
dacă vrem să avem o comportare co
respunzătoare pregătirii și valorii noas
tre, trebuie să concurăm pe ambarca
țiuni proprii, pe care sîntem antrenați, 
șl nu pe ambarcațiuni împrumutate la 
fața locului, de cele mal multe ori 
necorespunzătoare, nereglate, de alte 
tipuri decît ale noastre.

In primul rînd, trebuie să 
că echipajele noastre feminine 
rame și dublu s-au clasat pe 

doilea la campionatele euro- 
că, în clasamentul general pe

Dar, principala lacună a canotajului 
nostru academic o constituie încă dez
voltarea sa de mase. In anul care a 
trecut au fost neglijate competițiile lo
cale, atît de către Federație, cît și de 
către 
tate 
au 
rate 
rite 
cu t 
locale din București (de pe lacurile 
Herăstrău sau Floreasca), care în alți 
ani strîngeau duminical zeci și sute de 
concurenți și care stimulau o frumoasă 
rivalitate sportivă între asociațiile și 
cluburile bucureștene, în 1959 au fost 
aproape date uitării. Nici comisia oră
șenească și nici unele cluburi mari, cu 
posibilități de organizare, n-au avut 
inițiative în această privință, deși orga
nizarea de concursuri locale în Bucu
rești este foarte ușoară. Și în celelalte 
două centre importante ale noastre 
(Arad și Timișoara) activitatea compe- 
t’țională locală a stagnat în mod cu 
totul nejustificat. Chiar și rarele con
cursuri care s-au ținut au fost slab 
organizate, din cauza insuficientei preo
cupări a comisiilor locale.

Dezvoltarea de mase a canotajului 
academic este deficitară. De exemplu, 
dacă facem o corelație între numărul 
secțiilor nautice și numărul total de 
locuri în ambarcațiuni, ajungem la con
cluzia că numărul sportivilor este sub 
posibilități. Un lucru important asupra 
căruia trebuie insistat este acela că 
numărul locurilor în ambarcațiunile 
existente în toate centrele este mai 
mare decît numărul sportivilor legiti
mați și mult mai mare decît al prac- 
ticanților efectivi. Prin urmare, cere
rile de ambarcațiuni ale unor cluburi 
și asociații sînt nejustificate. Sondajele 
făcute de federație arată că avem sufi
ciente ambarcațiuni, pe care să se 
poată organiza concursuri cu caracter 
local și fără cheltuieli prea mari. De 
aceea, în 1960 se va pune accentul pe 
desfășurarea activității pe plan local 
mai ales Ia București, Timișoara, Arad 
unde există condițiile necesare.

Am arătat că numărul sportivilor 
legitimați este mic. In mod deosebit 
subliniem lipsa de elemente în dome
niul canotajului feminin. In această 
privință suferă însuși lotul R.P.R.,- care 
— fără o bază cantitativă și calitativă 
puternică — se rezumă de cîțiva ani 
la aceleași si aceleași elemente, in

» comisiile locale. Marea majori- 
a activității în această disciplină 
constituit-o concursurile desfășu- 
la Snagov, pe plan central (dife- 
faze sau finale ale campionatelor 
caracter republican). Concursurile

1960 se face un pas înainte prin pro
movarea unor elemente noi provenite 
de la centrul de pregătire FRSN din 
București, Clubul școlar București și 
de la unele asociații și cluburi din 
țară. Unele din aceste elemente au 
fost verificate cu ocazia depla
sării de anul trecut, în R. P. Chineză.

Slaba dezvoltare de mase își are pri
ma explicație în munca slabă a antre
norilor, care se ocupă de un număr 
restrîns de oameni, avînd ca țintă 
doar „finalele" de la Snagov (Exemplu: 
M. Lazarov, V. Mănăilă, Șt. Nemet, F. 
Cerhati, C. Vereșj. Fazele de zonă ale 
campionatelor republicane, care ar tre
bui să reflecte dezvoltarea de mase a 
canotajului academic, nu-și ating sco
pul din cauza înscrierilor formale, a 
aranjamentelor între antrenori care fac 
echipaje „ad-hoc“ pentru a-și facilita 
unul altuia calificarea la cutare sau cu
tare probă etc. Din această cauză ajun
gem ca la finale să înregistrăm un ma
re decalaj valoric între echipele cîș- 
tigătoare (de obicei cele de lot) și res
tul echipelor calificate pentru finale.

Unele cluburi ca C.C.A. și Dinamo 
au pus accent exclusiv pe sportul de 
performanță, neglljînd total recrutarea 
de noi cadre. De aceea, la ora ac
tuală, aceste cluburi nu au o garni
tură completă. Considerăm că cluburile 
respective și antrenorii Francisc Cer
hati (Dinamo) și Carol Vereș (C.C.A) 
trebuie să se preocupe de mărirea nu
mărului sportivilor din secțiile lor de 
canotaj academic.

In anul care a trecut au fost și unele 
cluburi șl asociații care s-au preocupat 
de dezvoltarea cantitativă șl calitativă 
a sebțiilor. In această privință, exemple 
pozitive sînt : Metalul București 
Paul Barcani), Cetatea 
D. Popa), Clubul sportiv 
rești (antr. V. Mociani), 
(antr. P. Lascu), Clubul
Timișoara (antr. L. Willems). Datorită 
muncii antrenorilor respectivi, nivelul 
tehnic al sportivilor pe care-1 antre
nează a crescut simțitor, unii fiind 
promovați în lotul republican.

Una din deficiențele remarcate în 
munca antrenorilor, este aceea că c.eț

Bucur 
școlar 
Voința 

sportiv

(antr. 
(antr. 
Bucu- 
Arad, 
școlar

mai mulți (în special cei din provin
cie), nu se preocupă de ridicarea nive
lului pregătirii lor profesionale, 
crînd încă după metode * ' 
punzătoare.

In această direcție a 
federația, care nu s-a 
deajuns de îndrumarea 
controlarea activității __ r_____ _
giul antrenorilor nu s-a preocupat __
elaborarea unor materiale tehnice care 
să fie difuzate, n-a lucrat planificat, 
iar antrenorii care au luat parte Ia 
diverse competiții peste hotare n-c 1 
împărtășit celorlalți antrenori cunoș
tințele acumulate de ei cu ocazia de
plasărilor.

Prea puține roade s-au obținut în 
anul trecut în ceea ce privește munca 
cu juniorii. Față de numărul destul de 
mare de antrenori pe care-1 avem, roa
dele sînt slabe, asociațiile și cluburile 
avînd puține echipe de juniori. Școala 
sportivă de la Arad a dat și ea un ran
dament mai redus. Un rol pozitiv l-a 
avut, în schimb, centrul de antrena
ment al Federației, organizat în 1959 
la lacul Herăstrău.

Comportarea sportivilor din punct de 
vedere disciplinar și educativ a fost în 
1959 bună. Totuși, cu ocazia finalelor 
campionatului republican de juniori de 
la Snagov, unii sportivi de la CSS Ti
mișoara au avut comportări reproba
bile, care au arătat că munca educa
tivă cu acești sportivi a avut serioase 
lacune.

Pentru 1960, obiectivul principal al 
federației îl constituie dezvoltarea acti
vității pe plan local, stimularea orga
nizării de competiții cu caracter oră
șenesc. întărirea secțiilor asociațiilor și 
cluburilor, dezvoltarea lor din punct 
de vedere cantitativ și calitativ, întări
rea muncii de educație a canotorilor.

O activitate de mase bine organizată, 
temeinică, îndrumată cu grijă și com
petență, este garanția succeselor vii
toare ale canotajului nostru academic, 
chezășia menținerii și dezvoltării fru
mosului prestigiu internațional de care 
ne bucurăm în această disciplină spor
tivă.

lu-
vechi, necores-

avut lipsuri și 
preocupat Jn- 

antrenorilor și 
secțiilor. Cole- 

t ele

GH. GIURCANEANU
antrenor federal

A apărut nr. 3
al revistei ilustrate

Din bogatul cuprins al acestui 
număr menționăm fotoreportajele:

♦ O mare sărbătoare a tinere
tului. însemnări pe marginea com
petițiilor sportive datate cu „Oupa 
Prieteniei" din cadrul Iptîlnirii ti
neretului și studenților din țările 
regiunii Balcanilor și Mării Adria
tic.

♦ Handbal iști! în serie... Exce
lenta comportare a echipelor noas
tre de handbal în ultimele con
fruntări internaționale.

♦ Perspectiva 1960. O trecere 
în revistă a principalelor meciuri 
internaționale de fotbal ale anului.

♦ Olimpie ii se pregătesc.
♦ Loviturile clasice în box.
♦ Prietenie (reportaj cu studen

ții de peste hotare care studiază 
în țara noastră).

♦ Dinamo Tbilisi. (Prezentarea 
bascl;etbaliștilor gruzini din echipa 
campioană a U.R.S.S.).

2 pagini de Sport-Magazin, 
din al căror conținut notăm : „Cu 
regulamentul în mină" — o inte
resantă verificare a cunoștințelor 
amatorilor de fotbal; „Din istoria 
patinajului". Umor de peste hotare 
etc.



®/TEf%IISDEMAsT!
9

Mîine începe campionatul internațional feroviar feminin Sîmbătă, în sala Floreasca

• Ieri au sorit reprezentantele vo teiului bulgar e Programul va fi

După handbal și baschet, este rîn- 
dul voleiului să umple tribunele să
lii Floreasca. Și sîntem siguri că iu
bitorii sportului cu mingea peste pla
să vor fi la fel de mulțumiți de com
portarea echipelor bucureștene, care 
iau parte la competițiile internațio
nale de volei ce se vor desfășura săp- 
tăniîna aceasta, ca și cei care au a- 
plaudat evoluția haschetbaliștilor de

voleiului bulgar la competiția fero- 
viară care începe mîine. Sub condu
cerea antrenorului Peter Mi lev au 
.sosit următoarele 12 voleibaliste: Ni- 
kolina Topalova, Jovanka Jarovnik, 
Karamvila Stoianova, Liliana Stan- 
keva, Hanka Kusmanova, Stefka 
Georgieva, Antoaneta Petkova, Eka
terina Gerdjikova, Bogomila Angelo
va, Ivanka Pavlova, Kalinka Ar.ge-

Reprezentativa feminină feroviari ie rolei a R. P. Bulgaria, pe pc—rnui Gării 
ie Nord, citeva minute după sosire.

alcătuit azi Ia țedinja tehnică
noașterea și împrietenirea tineretului 
din fările noastre".

Amănunte de organizare
• Primele jocuri vor avea loc mîine 

după-amiază. La ora 16 se va des
fășura festivitatea de deschidere, iar 
la ora 16,30 va începe primul joc. 
In continuare se va juca al doilea 
med. Joi, programul va începe la 
ora 16 (se vor juca tot două meduri), 
iar vineri, prima întîlnire este pro
gramată la ora 17. In schimb, meciul 
pentru locurile 5—6 
final, fixat initial ca 
minică dimineața, se 
minică după-amiază. 
gramul de duminică va începe la ora 
15 și va arăta astfel: joc pentru locu-

- rile 5—6, joc pentru locurile 3—4, 
finala, festivitatea de premiere a pri
melor clasate în prima ediție a cam
pionatului international feroviar fe
minin de volei. In continuare se va 
juca meciul masculin Rapid Bucu
rești—E.O.S. Lausanne.

• Tragerea la sorti a componentei 
celor două serii și deci programul 
vor fi cunoscuse după ședința teh
nici de azi.

• Arbitrul 
este arbitrul 
șescu.

• Biletele 
dimineață la

în clasamentul 
să aibă loc du- 
va disputa du- 
De aceea, pro-

principal al turneului 
nternâtional C. Armâ-

Are loc dubla întilnire (feminină și masculină)
R. P. Romină- R. P. Ungară

la C.C.A. sau a handbaliștilor de la 
Dinamo

Intr-adevăr, campionatul internatio
nal feroviar feminin de volei orga
nizat in cinstea „Zilei Ceferiștilor"4, 
aduce 'a startul întrecerii șase echipe 
deosebit de outernice, multe dintre 
«k' alcătuite pe scheletul 
Mie formații din țările respective. 
Rte cazul reprezentativei 
a U.R.S.S. (alcătuită din jucătoare 
de la Lokomotiv Moscova, campioana 
Uniunii Sovietice), a R. P. Romine 
(majoritatea jucătoarelor sînt din 
echipa campioană Rapid București), 
a R. P. Bulgaria (reprezentată la 
turneu de formația Lokomotiv Sofia, 
clasată pe locul I, la egalitate de 
puncte cu Minior Dimitrovo, la sfîr- 
șitul turului actualului campionat), 
iar componentele echipei R. Ceho
slovace sînt jucătoare de la cele mai 
bune echipe feroviare din Praga, 
Brno și Bratislava.

celor mei

feroviare

Iova. Mika Georgieva. Dintre ele, Ni- 
koîina Topalova și Liliana Stankeva 
«int internaționale.

La sosire, după ce s-a Interesat 
care s’nt echipele participante, antre
norul Peter Mi lev ne-a spus: „Sper 
ca echipa pe care o conduc sd aibă 
e comportare frumoasă la aceste cam
pionate internaționale feroviare. Par
ticiparea este selectă și de aceea 
cred că și publicul va fi mulțumii. 
In afară de importanfa pur sportivă, 
aceste campionate vor servi la cu-

se pun în vinzare azi 
_ casele stadionului (Hu

lești, la chioșcul special din str. Ion 
Vîdu, la agenția centrală Pronosport 
din calea Victoriei, iar în ziua jocu
rilor și la casele sălii Floreasca. Sînt 
valabile biletele cu seria 
(miercuri), 87 (joi), 88 (vineri) și 89 
(duminică). Au acces carnetele roșii 
și albastre în piele, albastre dermatin 
și gri dermatin cu stampila „volei14 
sau „handbal14 în zilele de 10 și 11 
februarie a.c. și albastre dermatin și 
gri dermatin cu ștampila „volei14 în 
zilele de 12 și 14 februarie a.c. Per
misele verzi dermatin pentru ziariști 
sînt valabile numai însoțite de dele
gații eliberate de ziarele respective 
și numai în limita locurilor reparti
zate fiecărui ziar la masa presei.

86

Lumea tenisului de masă de la noi 
așteaptă un eveniment deosebit de im
portant, care se va petrece în Capitală 
la sf ieșitul acestei săptămîni: confrun
tarea dintre fruntașii sportului cu min
gea de celuloid din R. P. Romină ți 
R. P. Ungară. întâlnirile dintre spor
tivii și sportivele eelor două țări (me
ciurile inter-echipe ți apoi turneul de 
10 la băieți și 8 la fete) au o semni* 
ficație specială. In primul rînd, com
petițiile de sîmbătă. duminică și luni 
vor reuni în jurul meselor verzi din 
sala Floreasca un buchet de jucătoare 
și jucători fruntași în ierarhia euro
peană și mondială a acestui «port.

Oaspeții deplasează la București cele 
mai bune echipe, care au în tempo- 
nența lor pe campionii Europei Eva 
Koczian (clasată pe locul III in lume) 
și Zoltan Bercii k (locul 5 în clasa
mentul mondial). pe fostul campion 
mondial și finalist al ultimei ediții a 
campionatelor mondiale de la Dort
mund, Ferenc Sido. pe Charlota Ma'.he 
și Dona Kerckeș (locurile 7 și 8 în 
clasamentul european). Zoltan Bubonnv 
și Laszlo Foldy, binecunoscuți și ei 
prin performanțele obținute. De altfel, 
toți aceștia — cu excepția lui Char
lota Mat be — an mai evoluat in fața 
publicului nostru care le-a apreciat de 
fiecare dată măiestria, răsplătindu-i cu 
aplauze pentru calitățile demonstrate.

Formațiile noastre vor fi cunoscute 
probabil joi. Pînă acum este sigură 
participarea maestrei emerite a spor
tului Angelica Rozeanu și a campio-

nulul republican Radu Negulescu. Pen
tru locul II în echipa feminină și lo
curile II ți III în reprezentativa mas
culină sînt în discuție Geta Pitică, 
Maria Alexandru sau Mariana Baiasch, 
respectiv Ghearghe Cobîrzan, Tiberiu 
Covaci sau Adalbert Rethi. In ce pri
vește turneele celor 10 jucători (6 ro- 
mini și 4 maghiari) și 8 jucătoare (3 
maghiare și 5 romînce), pe lingă cei 
anunțați vor mai lua parte și alți doi 
sportivi romîni, printre care Catrinel 
Folea.

Intîlnirile dintre reprezentativele ce
lor două țări se vor disputa sistem 
-Cupa Corbillon” la fete și „Cupa 
Swaythling” Ia băieți. In turneele indi
viduale. toate jocurile se vor desfășura 

1 mai bun din cincidupă formula „cei 
seturi”.

Intilnlrea interna*B de tele pentru_________ _________
țională de tenis de masă R. P. Ro- 
mină-R.P. Ungară care va avea Ioc 
in sala Floreasca in zilele de 13, 14 
și 15 februarie I960, se pun in vîn- 
zare cu începere de joi 11 februarie 
la chioșcul specia! din str. Ion Vi- 
du, iar in ziua jocurilor și la ca
sele sălii Floreasca.

Permisele valabile la 
petiție smt •

Roșii și albastre in piele, 
tre dermatin și gri 
ștampila „Tenis de masă“. 
sele verzi dermatin pentru ___
riști sini valabile numai însoțite de 
delegații eliberate de ziarele res
pective și numai în limita locurilor 
repartizate fiecărui masa
preset

aceasta corn-

albas- 
dermatin cu 

Permi- 
zia-

Programul primei etape a „Cupei Grigore Preoteasa”

Au sosit primele participante

Ieri dimineață, expresul de Sofia a 
«dus în Capitală pe reprezentantele

Cupa C. E. C.

I
zln sala <le sporturi a I.M.F. Tg. 
Bircș, într-o atmosferă entuziastă, au 
uat stirșit întrecerile de volei din ca
drul „Cupei C.E-C.“, organizată de 
Direcția regională C.E.C. în colabo

rare c.u comisia de specialitate a 
U.C.F.S. La această întrecere au par
ticipat 10 echipe masculine și 6 for
mații feminine. Interesant de remarcat 
că o condiție a participării acestor 
echipe la competiție a fost aceea ca 
jucătorii și jucătoarele să fie depună
tori la C.E.C.

In seria echipelor masculine, ulti
mele meciuri s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : Harghita—Sanitas 
3-0, Ciocanul—Școala Tehnică de Co
merț 3-2, I.R.A.—G.S.A. 3-0, Harghita 
— Școala Tehnică de Comerț 3-1. Me
ciul "cheie pentru desemnarea echipei 
masculine ciștigătoaie a „Gupei 
C.E.C." s a,.desfășurat între Progresul 
LP.R.A.M și Oțelul, singurele echipe 
neînvinse. Conform așteptărilor, jocul 
s-a ridicat la un înalt nivel tehnic. Ju
cătorii ambelor echipe au luptat din

Duminicâ, Ia Floreasca

Returul meciului Rapid—£. 0. S. Lausanne

Activitatea competițională de rugbl 
va fi inaugurată duminică, 
întrecerile din 
„Cupei Grigore 
cea de a treia 
tiție constituie

(latăDuminică în sala Floreasca, o 
cu jocurile finale ale turneului inter
național feroviar feminin de volei, se 
va desfășura și întâlnirea retur Rapid 
București — E. O. S. Lausanne, din 
prima ediție a „Cupei Campionilor Eu
ropeni” la volei masculin.

Echipa noastră campioană are toate 
șansele să se califice pentru turul ur-

îa Tg. Mureș
răsputeri pentru fiecare minge, evi- 
dețiindu-se în mod special Ciontea, 
Preda, Sabău (Progresul I.P.R.A.M.), 
Rogozan și Szasz (Oțelul). La capă
tul unui meci de toată frumusețea, vo
leibaliștii de la Progresul LP.R.A.M. 
au cucerit victoria cu 3-2, adjudeeîn- 
du-și astfel și cupa pusă în joc. Pro
gresul I.P.R.A.M. (antrenor J. Arma- 
șu) a aliniat următoarea formație: 
Ciontea, Macavei, Sabău, Bumbac, 
Preda, Kosa, Ciulea, Scridon, Siklodi, 
Ciotea

In continuare s-au clasat echipele: 
Oțelul, Ciocanul, Harghita, $c. Teh
nică de Comerț, Știința I.MF., I.R.A., 
QS.A„ Sanitas, Stăruința.

Competiția feminină a revenit for
mației studențești Știința I.M.F., care 
s-a arătat cea mai constantă. Iată 
clasamentul final: Știința I.M.F., Sa
nitas, Stăruința, Șc. Tehnică de Co 
merț. Luceafărul, Cablul.

IOAN PAUȘ 
corespondent

mător, optimile de finală, unde va 
cu învingă toarea meciului Slavia 
ga — A.S.V. Limburgerhof (R. F. 
mană). Meciul din optimi urmează să 
se dispute în perioada 13 martie — 
10 aprilie.

După partida jucată sîmbătă seara, 
campionii noștri au fost solicitați să 
mai dispute duminică dimineața un al 
doilea joc la Lausanne, de data asta 
în compania selecționatei orașului, care 
a fost întărită cu cîțiva jucători fran
cezi de la o echipă din Lyon. Jocul 
a avut un caracter de demonstrație.

Meciul retur de duminică 14 februa
rie, de la București, va fi condus de ar
bitrul cehoslovac Leopold Jebacek.

juca 
Pra- 
Ger-

o dată cu 
cadrul primei etape a 
Preoteasa". Ajunsă la 
ediție, această compe- 
o primă verificare a

stadiului de pregătire a echipelor bucu- 
reștene de categoria A, în preajma în
ceperii campionatului. La ediția din 
acest an va participa și formația Pe
trolul Ploești, recent promovată în A. 

Cele 8 echipe înscrise în competiție 
au fost împărțite - prin tragere la sorți 
— în două serii, după cum urmează : 

SERIA JL î C.F.R. Grivița Roșie, C.C.A., 
Metalul M.I.G. și Petrolul Ploești.

SERIA a Il-a : Dinamo, Constructo
rul, Progresul și Știința. Tot prin tra
gere la sorți s-au stabilit și intîlnirile 
din prima etapă. Astfel, în seria I, 
C.F.R. Grivița Roșie va primi replica 
formației Petrolul Ploești. Cele două 
echipe au căzut de acord ca meciul să 
aibă loc pe stadionul din Parcul Copi
lului (ora 11). In cel de al doilea joc

al seriei C.C.A. va întilnt echipa Me
talul M.I.G., pe un teren care urmează 
să fie fixat.

In seria a Il-a (care programează și 
meciurile cele mai echilibrate) Con
structorul va înfrunta pe Dinamo — 
după toate probabilitățile pe stadionul 
din șoseaua Olteniței, 
al seriei opune pe 
Progresul. Partida va 
dionul Tineretului IV

Regulamentul precizează că în caz 
de egalitate, meciurile vor fi prelungite 
cu două reprize a cîte 10 minute. Dacă 
și după prelungiri situația va fl nede- 
cisă, va fi dat cîștig de cauză echipei 
cu media de vîrstă mal mică. De ase
menea s-a stabilit ca Ln cursul unui 
meci să poată fi folosiți cinci jucători 
de rezervă.

In continuare, în etapa a doua, în
vingătorii și, respectiv, învinșii din fie
care serie vor juca între ei, stabilin- 
du-se astfel clasamentul final al fiecă
rei serii.

A1 doilea meci 
Știința formației 
avea loc pe sta- 
(ora 11).

că

Cabanele din regiunea Baia Mare au totdeauna oaspeți
Deși agenția O.N.T. Carpați din

unBaia Mare n-a împlinit încă 
an de existență, putem spune că 
activitatea turistică în regiunea noas
tră, atit pe plan intern cit și interna
țional, a crescut simțitor fată de 
anii trecuti-

In ,
O.N.T 
menii 
parte

anul care a trecut, prin agenția 
Carpați din Baia Mare, oa- 

din regiune au luat 
ursii organizate în 

R. Ceho-

pe acum pose- 
(I. Pol. Buc.) a 
oară consecutiv 
de șah. Ea are 
clasamentul fi- 

a-

remiză cu Leuștean, se află pe locul II, 
la un punct de lider. Alte rezultate din 
penultima rundă : Aldea—Sehărfer 0—1, 
Drozd — Botezatu 0—1, Iordache - Hogaș 

Jula—Luplilescu 1—0, Andronache 
—Bularda 1—0, Tăcu—Cazanachi într. Iată 
clasamentul înaintea ultimei runde : 
Varabiescu 8, Rotaru 7, Leuștean și 
Schărler 6’/>, Botezatu 5'/>, Tăcu 5 (1), 
Drozd, Telbis, Jula, Iordache, Hogaș, 
Baculea șl Andronache 5 etc.

RADU
★

Concursul de antrenament

VOIA

al jucă- 
continuă

Finalele campionatului universitar se apropie de stirșit
SINAIA 8 (prin telefon de la trimisul, 

nostru). — în ajunul ultimei zile de în
treceri, unul din cele două titluri puse 
fn joc își cunoaște de 
sorul. Eleonora Gogîlea 
devenit pentru a doua 
campioană universitară 
un avans de IV2. în
nalei feminine și nu mai poate fi 
|unsâ de nici o adversară. Lupta* este. 
Insă foarte strînsă pentru locul II, la 
care păstrează șanse 4 concurente : Ma- 
ria Rancov 7, Gertrude Baumstarck 6V2, 
Karin Kotlar și Nicoleta lonescu cîte 
6. in runda a VIH-a Maria Rancov a 
tnvins-o. pe Rodica Ghișa, iar Baum
starck pe Karin Kotlar. Următoarele torilor fruntași din Capitală 
locuri ale clasamentului, înaintea ulti- astăzi, în sala Progresul din str. Doam- 
mei runde, sînt ocupate de Rodica Ghi- nei, nr. 4 orele 18, cu runda a IlI-a, 

' Maria Bara- în cadrul căreia se dispută următoa
rele partide : Ciociltea-Samarian, Tro- 
ianescu-Gavrilă, Pavlov-Menas, Rotaru- 
Pușcașu, Urseanu- Joița, Stănculescu-
Bozdoghin.ă, Georgescu-Crețulescu, Ghi- 
țescu-Drimer, Icbim-Nacht șl Botez- 
Beicher.

șa și Maria Răulea 5Vj p, 
baș, ș. Doboly, Constanța Iordăchescu 
șl Ecaterina Statcovschi 5 p.

In turneul masculin Varabiescu a ob
ținut încă un punct, prin neprezenta- 
rea lui Telbis, bolnav. El nu mai poate 
Ci egalat decât de Rotaru care, după o

muncii 
la i 

U.R.S.S., R. 
slovacă etc. 
croaziere pe

In ..țară, 
excursii cu 
autocamioanele 
Pqrne.i, - • 
Bucure,.. , 
R.P.R. la fotbal dintre echipele Di
namo și C.S.M. Baia Mare și a me
ciului R.P.R.-U.R.S.S.), la cabanele 
Mogoșa, Izvoare, Puzdra, Agriș și 
Borșa, precum și în orașele Sighet 
și Satu Mare, totalizînd un număr 
de aproape 3500 excursioniști. La ca
banele 
goșa și 
a fost 
proape 
nul de 
schiul 2425 muncitori și salariați din 
minele, întreprinderile și instituțiile 
din regiune.

Și toți au avut numai cuvinte de 
laudă despre felul cum tov. Ștefan 
Ștrebeu, responsabilul agenției O.N.T. 
Carpați din Baia Mare, vechi și în
cercat sportiv, conduce activitatea 
turistică din regiune.

excursii
. P. Ungară,

și au luat parte la 16 
Marea Neagră.
agenția a 

trenul, autobusele 
la Orșova.

organizat 
' : sau 

Vatra
i, Galafi, Cluj, Baia Sprie, 
•ști (tu prilejul finalei Cupei

Borșa, Izvoarele, Agriș, Mo- 
Puzdra, în cursul anului 1959 
găzduit un număr de a- 

7000 turiști. Numai în sezo- 
iarnă au venit să practice

Pe Culin...

Nu se poate șă nu fii mulțumit de 
grija cu care te înconjoară, de pilda, 
cabanierul life Timiș de la Puzdra. 
Aceleași aprecieri bune se cuvin și 
cabanierilor Alexandru Ciobanu 
(Borșa), loan Muscal (Agriș), Con
stantin Plahin (Izvoare) și loan 
Ianovski (Mogoșa).

De aceea, cabanele de pe cuprinsul 
regiunii Baia Mare au' fost ‘întotdea
una arhipline, Oamenii muncii își

petrec ad clipe de odihnă de neun 
lat. De 
care le 
tot mai

aceea, poate, numărul celor 
vizitează este din zi în zî 
mare.

VASILE SASARANU
corespondent regional
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Comentariul nostru

După triumful patinatorilor sovietici 
pe pista de la Davos

.Mondialele" de la Davos au constituit ultima întrecere a patinato
rilor de viteză înaintea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Squaw Valley. 
Întrecerile pe „pista miraculoasă" din Elveția — cum esta supranumit 
Davosuil pentru marele număr de recorduri stabilite pe gheața sa — 
au dovedit forma excepțională în care se află reprezentanții Uniunii 
Sovietice. '

Din cele 15 medalii puse în joc sportivii sovietici au cucerit 8. 
două au revenit reprezentanților R. D. Germane și Franței cite 
sportivilor din Olanda, Australia și Norvegia.

din aur cu un briliant în mijloc, avînd atârnată o mică patină pe

Ctîe 
una

Spot LIV rlxzl ui il vfia 1 »u«, nujia » wvz » *“•
BORIS STENIN a primit în plus un trofeu de preț. O floare de colț 

din aur cu un briliant în mijloc, avînd atârnată o mică patină pe care 
a fost gravat numele său. Aceasta este recompensa oferită de clubul 
de patinaj din Davos alergătorilor care au stabilit aici un record at 
lumii sau, au cîștigat campionatul mondial. Pînă acum existau doar 
patru „cavaleri" ai „EdelweissuLui de Aur“: norvegianul Hjialmar An
dersen, campion mondial în 1551, olandezii Antoni Hjiskes și Keeș 
Broekman. care au stabilit recordurile mondiale la 3.000 și 5.000 metri 
în 1953 și sovieticul lurii Mihailov, care în ajunul J.O. de iarnă din 
1956 a întrecut aici recordul lumii ne 1.500 metri. Lor li s-a adăugat 
acum și tânărul inginer din Sverdlovsk, în vîrstă de 25 ani, Boris 
Stenin.

Cîștigătorul campionatului U.R.S.S. din acest an, clasat pe locui 
secund la campionatele europene, Stenin, face parte din rîndut alergă
torilor compleți care, exceiînd pe distanțele scurte, este la fel de bun 
și pe cele lungi. Aceasta o dovedesc recordurile sale personale: 
500 m — 41,0 sec., 1500 m — 2:10,7, 5000 m — 8:13,0 și lo.ooo m — 
16-57,6. Campionul mondial absolut se anunță prin prisma acestei re
marcabile constanțe unul din principalii candidați la titlul olimpic.

Comentând „mondialele" de la Davos trebuie să scoatem în evi
dență valoarea deosebit de ridicată a rezultatelor arătate de aproape 
toți cei 44 dc concurenți. La 500 m s-a cîștigat, după cum am mai 
scris, cu o performantă apropiată de recordul mondial: Grișin — 40.5 
sec. El a fost urmat de Stenin (41,7) și de australianul Hikey (42,5). 
La 1.500 m a cîștigat Stenin stabilind totodată și recordul său personal.

Pentru respectarea... simetriei pe locul doi s-a clasat Grișin cu 
2:13,4, urmat de tânărul francez A. Kouprianoff (2:13,5) — o revelație 
a actualei edilii a întrecerii. Valerii Kotov a triumfat la 5.000 m
(8:06,1) 
(8:09,8) 
(8:11,1). 
gată de 
(17:01,5)

lată

f_______ _____  ____ triumfat la 5.000 m
înaintea campionului european norvegianul Knut Johaneșsen 

și a campionului U.R.S.S. pe distanțe lungi, Viktor .Kosicikin 
In sfîrșit proba de 10.000 m.
olandezul Pesman în 16:53,7.
și Kuhnert (17:04,2).
acum și clasamentul primilor

..maratornd gheții", a fost cîști- 
E1 a fost urmat de Kosicikin

___ ____________________ ,_____  zece:
1. Stenin 186,487 p; 2. Kouprianoff 189,245 p; 3. Kuhnert 189,497 

4. Kotov 189,927 p; 5. Kosicikin 190.H8 p; 6. Pesman 190.235 p; 
Johanessen 190.323 p: 8. Bogren 191,075 p; 9. Goncearenko 191.280 
10. Aas 191.492 p.

Conform regulamentului competiției, nici o țară participantă

p:
7. 
p:

___   . _ _________ __ , ... na 
poate alinia mai mult de patru concurenți. De aceea antrenorii lotului 
sovietic au fost în dilemă atunci cînd au trebuit să alcătuiască echipa. 
O serie de alergători foarte valoroși din echipa olimpică au rămas 
acasă, așteptînd Jocurile. Ei s-au întrecut la Alma-Ata în condiții ase
mănătoare celor de la Davos. Și — ...,au obținut și ei o serie de 
rezultate strălucite dintre care unde întrec pe cele de la campionatele 
lumii. Astfel, Vladimir Silîkovski a reușit pe 10.000 metri fenomenala 
performantă de 16:13,1 (I I), care întrece cu aproape 20 de secunde 
recordul mondial oficial al iui Andersen (16:32,6). De remarcat că și 
al doilea clasat,_ Nikolai Stelbaums. a alergat sub recordul lui Andersen,
marcînd 16:18,9. Al șaselea clasat Ia Alma-Ata, Merkulov a avut un
rezultat mai bun decît campionul mondial Pesman (16:47,2). La 500 m, 
de pildă, lurii Malîșev a alergat la Alma-Ata tot atît de repede ca
și Grișin la Davos: 40,5 sec. Iar la totalul celor patru probe Robert
Merkulov a totalizat un punctaj 
186.296 p față de 186,487 p cît 
Squaw VaMey echipa de patinaj 
efectiv complet și cum condițiile 
de cele de la Alma-Ata și Davos 
al reprezentanților U.R.S.S. fată 
Stenin, Grișin, Goncearenko. Silkov, V _ 
kovski, Malîșev, Zaițev, Kotov, Stelbaums.

mai bun decit al campionului lumii: 
a reușit Stenin la Davos. Com la 

viteză a LJ.R.S.S. va fi prezentă cu 
din valea californiană sînt apropiate 
se poate sconta într-un mare succes 

lotul sovietic
Voronin,

la patinaj viteză: 
Kosicikin, Graci, SHî-

V. CH.

In așteptarea marii întreceri de la Squaw Valley
Nouă zile...
Atît a mai rămas pînă la 18 fe

bruarie, data cînd flacăra olimpică — 
aprinsă acum cîtva timp în locali
tatea Morgedal din Norvegia, la va
tra lui Sondre Nordheim, unul din 
organizatorii primelor concursuri de 
schi din lume —• va pătrunde, pur
tată de 
fete de 
gheață 
Squaw

ultimul schimb al ufiei șta- 
600 de școlari, pe pista de 
a stadionului central de la 
Valley, vestind începerea ce-

Tînăra Helga Haase — din R. D. Germană — 
este una dintre cele mai talentate patinatoare din 
Europa. In cad id unui concurs de patinaj viteză 
desfășurat la Davos ea s-a clasat în proba de 500 
m pe primul loc cu un rezu tat de valoare: 47,2. 
împreună cu ea Helmuth Kuhnert (care a ccupat 
recent la campionatele ............... ......
III) a fost selecționat 
In fotografie: Helga

mondiale de la 
în echipa unită 
Haase pe pista

a Jocurilor 0-lei de a VUl-a ediții 
limpice de iarnă...

Totodată, sportivi din 34 de lari, 
reuniii sub steagul alb cu cele cinci 
cercuri olimpice, simbol al prieteniei 
fi colaborării internaționale, al aspi-

Delegațiile sport've

SQUAW VALLEY 8 (Agerpres). — 
La Squaw Valley continuă să sosească 
delegații de sportivi din toate colțurile 
lumii pentru a participa la cea de-a 8-a 
ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă. 
In satul olimpic se află peste 450 de 
sportivi și sportive din U.R.S.S.. R. P. 
Polonă, R. P. Bulgaria, Noua Zeelandă,

Programul turneului olimpic de hochei
Nev York 8 (Agerpres). — Comite

tul de organizare a Olimpiadei de iarnă 
de la Squaw Valley a alcătuit pro
gramul turneului olimpic de hochei pe 
gheață care se va desfășura între 18 
și 28 februarie. La turneu vor participa 
următoarele nouă echipe: U.R.S.S..
Canada, S.U.A.. R. Cehoslovacă, Sue
dia, Finlanda, Germania, Australia și 
Japonia. Cele mai importante Întâlniri 
ale turneului U.R.S.S.-S.U.A. și

Germania-S.U.A.; 
R. Cehoslovac ă-

și 
ho-

de 
peti-

Davos locul 
a Germaniei 
de la Davos.

rațiilor către pace ale tineretului lu
mii, vor defila pe pista de gheață pe 
care. în zilele următoare, vor concura 
în întrecere deschisă pentru cucerirea 
laurilor olimpici. Apoi, timp de zece 
zile, pe pantele înzăpezite ale ultime
lor ramificații vestice ale munților 
Sierra Nevada, pe gheața celor cinci 
patinoare artificiale amenajate în va
lea locuită odinioară de indienii tri
bului Washoe, pe pîrtiile de fond și 
la trambuline, se vor întrece schiorii 

probelor alpine, fondiștii, 
săritorii la trambulină, 
patinatorii de viteză 
artistici, jucătorii de 
chei pe gheață...

Jocurile Olimpice 
iarnă sînt organizate
tru a doua oară pe con
tinentul american. Toate 
celelalte ediții au avut 
loc in Europa. Iată, de 
altfel, locurile de desfășu
rare : Chamonix (1924), 
St. Moritz (1928), Lake 
Placid (1932), Garmisch- 
Parfenkirchen (1936), St. 
Moritz (1948), Oslo 
(1952), Cortina D'Ampe- 
zoo (1956). Cel mai ma
re număr de participanți 
(1282) a fost înregistrat 
la Cortina D’Ampezzo, 
uride echipa U.R.S.S. s-a 
clasat pe primul loc în 
clasamentul general neo
ficial pe națiuni.

După toate calculele, 
actuala ediție a Jocurilor 
de iarnă va întrece in 
amploare competițiile si
milare de pînă acum. 
Există țoale premisele ca 
numărul participanților să 
fie — și el — mai mare

decit la precedentele ediții (deocam
dată este bătut recordul numărului de 
țări participante: 34, față de 32 la 
Cortina D'Ampezzo în 1956), deși 
desfășurarea Jocurilor în îndepărtata

continuă să sosească

stațiune californiană constituie o di
ficultate în ce privește deplasarea.

Cît despre nivelul tehnic al com
petiției, progresele înregistrate în ul
tima vreme pe plan mondial fac ca 
in toate disciplinele sportive între
cerile să suscite un imens interes. 
Și, firește, din confruntarea așilor 
sporturilor de iarnă vor rezulta nu
meroase noi recorduri, noi perfor
manțe de valoare, se va îmbogăți 
bagajul tehnic al sportivilor, pentru 
progresul sporturilor de iarnă.

Dintre sporturile incluse în pro
gram. hocheiul va „tine afișul" cel 
mai mare număr de zile. întrecerile 
hocheiștilor încep chiar în ziua des
chiderii festive și se încheie la 28 
februarie, meciurile desfășurîndu-se 
numai după-amiază și seara. Patina
torilor de viteză le sînt rezervate 
opt zile de concurs. Fetele se vor în
trece pe distanfele de 500, 1000, 1500 
și 3000 metri, iar băieții își vor dis
puta întiietatea la 500, 1000, 1500 și 
10.000 metri. Maeștrii patinajului ar
tistic vor evolua în zilele de 19—26 
iar concurența probei combinate de 
schi și tir (biatlonul modem de iar
nă) vor desemna dintre ei, în dimi
neața zilei de 21 februarie, pe pri
mul campion olimpic al acestei pro
be, inclusă pentru prima dată în pro
gramul Jocurilor.

întrecerile de schi de la Squaw 
Valley stîrnesc și ele un interes ma
jor. Fetele concurează pentru cinci 
medalii de aur; la slalom, slalom 
uriaș, coborîre, fond 10 km și șta
feta 3x5 km. In afara celor 3 probe 
alpine și 3 de fond (15,30 și 50 km), 
băieții vor mai concura și la ștafeta 
4 x 10 km., combinată și sărituu^^

La ora la care apar aceste WF 
duri, mulți dintre participanți se afli 
pe drum, iar unii au și ajuns la 
Squaw Valley, unde se antrenează 
eu asiduitate, în condiții de concurs. 
Opinia publică mondială, care a ur
mărit cu interes pregătirile pârtiei- 
punților cu luni de zile înainte, pri
vește Jocurile de la Squaw Valley 
nu numai cu ochiul amatorului de 
hochei, care se întreabă cum se va 
încheia întrecerea între sportivii so
vietici și canadieni, sau ai amatorului 
de patinaj, care se întreabă ce per
formanțe va mai realiza noul cam
pion al lumii Boris Stenin, ci așteap
tă ca această nouă tntîlnire a tinere
tului sportiv al lumii, prima mare 
competiție a anului olimpic 1960, să 
însemne totodată o nouă victorie a 
păcii, a înțelegerii și colaborării in
ternaționale.

Căci acesta este primul și cel mai 
însemnat sens al întrecerilor sportive 
olimpice.

CAMPIONATUL DE ȘAH 
AL U. R. S. S.

Doar șase partide s-au încheiat 
cea de a 9-a rundă a campionatului 
Îah al U.R.S.S. Simaghin a cîștigat 
a Gurghenidze, iar Korcînoi la Liber- 

zon. întâlnirile Taimanov-Krogius, Sue- 
tin-Polugaevski și Nei-Șpasski s-au 
terminat remiză. Petrosian a întrerupt 
în poziție egală la Samkovici iar Smîs- 
lov are avantaj pozițional la Aver
bach.

In grupa liderilor nu s-au produs 
schimbări. Continuă să conducă Kro- 
gius cu 6 p. urmat de Korcînoi (1) și 
Simaghin 5l/2 p, Petrosian- (2) și Tai. 
tnanov 5 p.

în 
de

U.R.S.S.-Canada se vor desfășura în 
ultimele două zile ale turneului: 27 și 
respectiv 28 februarie. întâlnirile vor fi 
televizate pe întreg teritoriul S.U.A. 
Iată programul complet al turneului O- 
limpic de hochei pe gheață.

18 februarie: 
U.R.S.S.-Finlanda ;
Suedia; Canada-Japonia.

19 februarie: S.U.A.-Finlanda ; R. 
Cehoslovacă-Japonia ; Suedia-Germa- 
nia ; Australia-Canada.

20 februarie: UJț. S.S.- Japon ia ;
Australia-Germania;

21 februarie: Australia-U.R.S.S.;
R. Cehoslovacă-S.U.A. ; Suedia-Canada.

22 februarie: Japonia-S.U.A.; Ger* 
mania-R. Cehoslovacă.

23 februarie: U.R.S.S.-Germania ;
Finlanda-Suedia ; S.U.A.-Australia.

24 februarie: Finlanda-Japonia ; R. 
Cehoslovacă-U.R.S.S.; Canada-S.U.A.;

25 februarie: . Finlanda-Australia ; 
Germania-Japonia ; Suedia-U.R.S.S.;

26
l ia; 
nia;

27 
ianda-Germania ; 
vacă; Suedia-Australia.

28 februarie : Canada-U.R.S.S.; Sue- 
dia-S.U.A.; R. Cehoslovacă-Finlanda : 
Australia* Japonia.

Echipa care se va clasa pe primul 
loc la sfîrșitul turneului va cuceri titlu
rile de campioană Olimpică și cam
pioană mondială. Celei 
chipe europene i se va 
de campioană a Europei 
S-a stabilit ca în cazul
două echipe se vor găsi la egalitate, 
învingătorul să fie decis de golaveraj.

mai bune e- 
decerna titlul 
pe acest an. 
cînd primele

Canada, Finlanda, Suedia, Norvegia, 
Turcia, S.U.A., Franța și alte țări.

Delegația sportivilor sovietici a sosit 
la Squaw Valley duminică dimineața. 
Ix>tul sportivilor sovietici cuprinde 1011 
de persoane, printre care se află cunos- 
cuții schiori Pavel Kolein, Nikolai Ani
kin, Dimitrii Kocikin, schioarele Liu
bov Kozîreva, Radia Erosina, patina-) 
toarele Tamara Rîlova, Lidia Skobli
kova, Olara Guseva și altele.

In aceeași zi au mai sosit primul lot 
al sportivilor din echipa unită a Ger
maniei și echipa schiorilor din Anglia. 
Delegația germană este alcătuită din 
34 de sportivi în frunte cu Neberhard 
Riedel și Helmuth Recknagel.

De 24 de ore la Squaw Valley plouă 
torențial, iar temperatura se menține 
destul de ridicată. Din această cauză, 
cu toate că stratul de zăpadă este destul 
de gros, schiorii nu și-au putut începe 
antrenamentele pe pîrtiile de coborîre 
și slalom. Organizatorii au fost nevoiți 
să ia măsuri pentru a preîntîmpina pe
ricolul avalanșelor care amenință să 
acopere pîrtiile In schimb, patinatorii 
au efectuat primele antrenamente la 
arena de gheață artificială.

C. RAD

Aarhus G. F. în finala 
„Cupei Campionilor 

Europeni“ la handbal în 7
Prima semifinală a Cupei Campi ini

lor Europeni la handbal în 7 s-a dis
putat în localitatea daneză Aarhus, în
tre echipele Aarhus G. F. și P. " 
Paris. Handbaliștii danezi au 
cu 20-10 (11-4) șl s-au calificat 
pentru finala Cupei, care este 
pentru data de |2 martie la

Pe scurt

februarie ; R. Cehoslovacă-Austra- 
Suedia-Japonia ; Canada-Germa-

februarie : U.R.S.S.-S.U.A.; Fin-
Canada-R. Cehoslo-

Întrecerile atleților americani
Afleții americani selecționați în Io

tul olimpic își continuă pregătirile. Cu 
prilejul unui nou concurs desfășurat pe 
teren acoperit la Boston, atletul ne
gru John Thomas a confirmat forma 
în care se află, cîștigind proba de să
ritură in înălțime cu un rezultat de 
2,17 m. Ch. Dumas a ratat cele trei 
încercări de a trece ștacheta înălțată la 
2,13 m, ocupind locul doi cu 2,09 in. 
Proba de săritură cu prăjina a revenit 
lui Don Bragg cu 4,59 m, iar cea de 
lungime a fost ciștigată de Mike Her-

man cu 7,40 m. Alte rezultate mai im
portante : 50 yarzi: Robert Brown
5,3 sec; 45 yarzi garduri: Lee Calhoun 
5,8 sec.; greutate (7,237 kg) : loe Mar-, 
chiony 17,23 m ; 880 yarzi -.Ed. Slowik 
1:54,8. Un rezultat valoros a realizat 
în proba de 1 milă Phil Coleman, cro
nometrat în 4:03,8. Aceasta este a pa
tra performanță mondială obținută în 
sală. Cea mai bună performanță apar
ține lui Ron Dolanay (Irlanda) cu 
4:01,4, iar cea de a doua lui Istvan 
Rozsavblgyi (R.P. Ungară) cu 4:01,8.

(Agerpres).

U. C. 
învins 
astîel 
fixată 
Paris. 

(Agerpres)

• ECHIPA OLIMPICA de hochei pe 
gheață a U.R.S.S. a susținut două noi 
jocuri de antrenament in S.U.A. Intîl- 
nind la Colorado Springs echipa cole
giului din localitate, hocheiștii sovie
tici au ciștigat cu 10-2. In meciul ur
mător ei au întrecut cu 6-3 formația 
Midwest All-Stars.

• Cu prilejul unul concurs de nata- 
ție desfășurat la Canterburry echipa 
de ștafetă a Australiei a stabilit un 
nou record mondial în proba de 4x110 
yarzi liber cu timpul de 3:46,8 (ba
zinul a măsurat 55 yarzi). Echipa Au
straliei a fost alcătuită din Jon Kon 
rads, John Devitt, Geoff Shipton și 
Warren Webster.

• IN DUBLA INTILNIRE interna
țională de handbal în 7 dintre selec
ționatele Olandei și Franței victoriile 
au fost împărțite. La feminin echipa 
olandeză a cîștigat cu scorul de 8-3 
(4-2), în timp ce la masculin echipa 
franceză a obținut victoria cu scorul 
de 20-12 (11-5).


