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pe întreg cuprinsul Republicii 
se va sărbători „Ziua ceie- 
In această zi, închinată har-

Miine, 
noastre, 
riștilor". 
nicilor lucrători de la calea ferată, 
oamenii muncii din patria noastră 
își îndreaptă gândurile cu dragoste și 
recunoștință către bravii ceferiști, 
care prin munca lor plină de abnega
ție și devotament aduc o prețioasă 
contribuție la construirea societății so
cialite.

Muncitorimea ceferistă de la noi a 
fost întotdeauna un sprijin de nădejde 
pentru partidul clasei muncitoare, in 
lupta dirză pentru dreptate și liber
tate, pentru pace și progres Eroicele 
lupte duse in perioada anilor 1932-1933 
de muncitorii ceferiști și petroliști, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Romin, vor rămine înscrise pentru tot
deauna in glorioasele pag'ni ale isto
riei mișcării muncitorești, ele consti
tuind o pildă măreață de sacrificiu, 
de dârzenie neînfricată in fața opri- 
m a tori'or clasei muncitoare.

Urmând cu nestrămutată hatarire 
fradiț'a luptătorilor de la Gnvtța. ce
feriștii patriei noastre — animați de 
un înflăcărat patrolism — luptă eu 
consecvență pentru conso darea reg:- 
mului democrat-popular, peaatru 4czv«*-  
tarea continuă a economii social sie. 
factor esențial in construirea vieții 
noi. Nenumărate sint faptele de ero
ism in muncă ale lucrătordor de la 
drumul de fier. Sarcinilor pase ia fiii 
de economia noastră națională iu pk- 
nă înflorire, ceferiștii le răspand tot
deauna cu un elan care le atrage ad
mirația și respectul celorlalți oamen- 
ai muncii. Bilanțul mereu mai rodnic 
cu care ceferiștii se prezintă in fee are 
an de ziua lor, umple de bucurie ini- 
m le întregului popor. Și in acest an. 

xgțerlștii și-au intimpinat .onomastica" 
si importante succese in mun- 

realizind importante economi: d? 
combustib'l și sporind continuu tona
jul in transporturile pe cafea ferată 
însuflețiți de hotărârile Pk oarei

C.C. al P.M.R. din 3—5 de
cembrie 1959, ceferiștii la pos
turile lor s-au avîntat cu elan sporit 
in bătălia pentru îndeplinirea planului 
pe anul 1 SHkt) și obținerea de noi și 
importante economii. Și toate acestea 
muncitorii ceferiști le tnfăptu'esc con- 
știenți că astăzi — ca și întregul po
por — sînt stăpini in țara lor, că toate 
cile le fac se răsfrâng binefăcător a- 
supra țârii, a lor și a familiilor lor.

Cit de mult s-a schimbat viața ce
feriștilor in zilele noastre I in urmă 
cu peste două decenii ți jumătate 
munceau flăminzi și got. Sute 
și sute cădeau răpoși de gloan
țele jandarmilor .Curbele de sacri
ficiu- fe făceau viața și mai
chinuitoare. Astăzi, tot mai multi cefe- < 
riști locuise in apartamente confer- } 
labile, special construite. bttcurindu-Se » 
împreună cu famUide tor de un trai * 
din ce in ce mai îmbelșugat. \ iața { 
nouă le-a adus ceferiștilor lumina cui- ‘ 
torit, tascurta de * face sport. întrece- ! 
rate sportive de mase cuprind de la an ’ 
la an tot mai multi ceferiști, iar echt- * 
pete reprezentative ale asociațiilor j 
sportive cefenste se iascriu prinre e- | 
cFăpete fruntașe ale țării noastre.

In toate cile le fac viața mu Ira- J 
moașă. ma< îmbelșugată. ceferiștii ț 
sioN grija părintea»că a porttdului ij 
nostru drag Unor uapartaate cenart *
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SA ÎMBUNĂTĂȚIM necontenit activitatea
DE CULTURĂ FIZICĂ ȘI SPORT

CUFA ORAȘULUI BUCUREȘTI LA HOCHEI FE GHEAȚA

După două etape, echipele Torpedo 
Gorki și selecționata Bacnreștiutui 
sînt neînvinse in „Cura orxțufei 
Rucurești". Astâ-seară. înti'nrea '. 
va decide pe câștigătoarea turneului. 
Partidele de pînâ acum au refiefet 
valoarea deosebită a formației e- 
tice. una din cele mai bune care 
rte-au vizitat tara.
. Iată amănunte asupra jocurile» din 

primele două etape:
O VICTORIE CARE NE-A MULȚUMIT 

DOAR PE JUMATAȚE

•
Debutul selecționatei capitalei no»s- 

în acest turneu a coincis cu o vic
torie (4—2 în fata selecționate-. Bu
dapesta). dar — în același fitnj — 
și cu o comportare sub așteptări, 
cătorii noștri, aceiași care acwn d- 
teva zile entuziasmaseră publicul 
partida cu valoroasa echipă suedeză 

Vâsteras, s-au comportat joi sea'a 
mult sub valoarea lor reală, prac: 
cînd un joc încâlcit, lent, fără vigoa
rea caracteristică echipei. Din această 
cauză, un meci care in mod normal 
nu trebuia să ridice probleme în fata 
echipei noastre (care întrecuse in a- 
cest sezon, echipa Budapestei, in de
plasare, cu scoruri categorice: 7-»l ș 
4—l) a dat jucătorilor selecționatei 
bucureștene — ca și miilor de specta
tori — emoții cărora nu le-au pus 
capăt decît ultimele minute de joc.

Diferența de valoare dintre cele 
două echipe a apărut clar de la pri
mele schimburi de pase. Superioară 

Jn patinai, echipa Bucureștiului joacă 
mai mult în terenul advers și în min. 
6’ înscrie prin Takacs I. care deviază 
tin șut ’ ăl lui Bîro. După acest gol.

re>

I—

p»nd. a obțuaot rezultate pozitive ia 
activitatea sa. Astfel. asocaț'He spor- 
t've i->, ăetlrit'ți de’vohat 'ontînuu. a 
crescut, roiul lor ia mobil zarea 
oi*e*îor  moci în practicarea 
raatmnâ ți țe baze șitorifice 
a eCj.aliei fizice ți sportuljL De ia 
aa ta a*.  Mt mat largi mase de «te
meai a owaca și-au dat intilnze pe 
terenurile de sport, «o cadrai onor fru
moase os ^etȚii locale. atractive și re- 
creative. Somai ia cursul anului 1*59  
»-a reușit să se cuprindă in Spartachia- 
da de iarnă ți cea de vară, precum și in 
afle competiții de 
de participant 
niter muncii in 
zată a actn ității 
tie a adu s-o și 
lor populare, a competițiilor desfășu
rate pe plan local iu d ieri te regiuni 
ale țării, cum sini .Cupa Agricultu
rii". .Cupa Moldovei- ți alte compe
tiții Deferitele campionate ale asocia
ților sportive, precum ți organizare» 
demonstraților sportive cu prilejul 
zilelor festive ți mai ales in cinstea 
cefei de a XV-a aniversări a elibe
rării patriei noastre au dus la atra
gerea unui număr însemnat de oa
meni ai muncii în Uniunea de Cul
tură Fizică și Sport Toate acestea 
au făcut ca organizația noastră spor
tivă să se dezvolte neîncet «t, s-a cre
at astfel posibilitatea ca Uniunea de 
Cultură Fizică și Sport să cuprindă 
in prezent aproape 2.4D0.000 de 
membri. Activitatea sportivă la sate 
a cunoscut 
Creșterea 
L’.C-FS. și 
consolidarea 
de bază ale mișcării sportive 
sbciațiile sportive, cluburile și orga
nele regionale, raionale și orășenești 
U.C.F.S.), cit și desfășurarea unei 
munci politice și organizatorice mai 
temeinice de către organe'e și federa
țiile sportive au dus la îmbunătățirea 
vieții interne a organizațiilor noastre, 
la îndeplinirea in ce» mai mare mă
sură a sarcinilor trasate de partid.

Traducîndu-se în viață măsurile 
luate la cea de a treia plenară a Co-

mase paste 4.399 890 
In atragerea oame- 

practicarea or ga ni- 
sportive. o contribu- 
organizarea crosori-

o continuă 
numerică a
a asociațiilor 
formelor

dezvoltare, 
membrilor 

sportive, 
organizatorice 

(a-

m-tetufui de Organizare a Un'unii da 
Cultura Fizică și Sport și la plenara 
din august 1959. s-a reușit să se a- 
sigure o mai bună instruire și orien
tare a activității asociațiilor sportive, 
>*a-j  obținut realizări în crește ea ni
velului performanțelor sportive. în 
munca de educare pnliticâ și cetățe-. 
nea că a sportivilor, a legării și mai 
puternice a * 
de muncă.

In cursul 
continuat să 
volte relațiile sale externe, 
tărit și mai mult relațiile de colabo
rare frățească pe linie de sport cu 
Uniunea Sovietică și ch celelalte țări 
ale lagărului socialist. S-au dezvol
tat și continuă să se dezvolte rela- 
țiile prietenești cu sportivii din alte 
țări, mișcarea sportivă contribuind în 
felul acesta la cunoașterea reciprocă 
a realizărilor pe tărim sport'v. la în
tărirea prieteniei intre popoare și la 
consolidarea păcii.

In îndeplinirea sarcinilor trasate de 
partid mișcării sportive, un aport în
semnat l-au adus organizațiile sindi
cali și cele ale U.T.M., remarcin- 
du -se fă tul poztiv că în cursul a- 
nului 1959 colaborarea cu organiza
țiile sindicale și în special cu cele 
Uniunii Tineretului .Muncitor s-a 
bunătății simțitor.

★
In cadrul discuțiilor la plenară 

fost subliniate și o serie de lipsuri 
care au împiedicat. în unele locuri, 
dezvoltarea activității sportive la ni
velul sarcinilor și al condițiilor crea
te. Astfel, nu toate organele U.C.F.S. 
regionale, raionale și orășenești acor
dă atenția cuvenită activității spo. tiv» 
de mase și în special cuprinderii ma
selor largi de oameni ai muncii îrt 
practicarea diferitelor forme recreati
ve ale activității sportive, organizării 
a cit i ’ 
plan loc 1, ținîndu-se =eama 
litățile și specificul fiecărei 
parte.

acestora de tocurile lor

anului 1939. 
consolideze

U.C.F.S a 
ți să dez- 

S-au în-

a'e 
îm-

aif

mai multor competiții pe 
de posibi» 
regiuni ît»

(Continuare in pag. a 2-a)

Azi și m tine, în sala Floreascat

bucureșfeniî slăbesc ritm»' de joc a 
oaspeț i egalează prin Moina*  core 
speculează o .bilbiială*  a apârilon- 
tor noștri. Repriza secundă se carac
terizează prin acelaș: joc cooinz. Pe 
ambele parii- In m-.n 27. sorteai 
oaspejitor greșește și Feretacti — de 
aproape — im-odnee socul in poar a

Ultima repriză Liniile noastre de 
atac ratează ocazii c’xre. mai ales 
prin Ferenczr și Szabo I. care m Iom

iu *■  cei nu slabi din echipă. Ca 
urmare a jocutu, nostru confuz 
upesra _
Ldrlncz. Acest gol este ea an duș rece 
pentru tocători noștri Ei se ..trezesc' 
ș*  încep să domine autoritar. Pnpfi- 
tiad de fastul eă oaspeții rămân de 
două or> in rrfenontate numerică, in 
■îcutel*  51 și 54. Varga l (cu un 
șat de la distantă! Și Szabo I (care 
a pătruns pe centru, interceptind o 
pasa adversa) fixează scorul meciu
lui: 4—2 (1—1. 1—0 2— 1)

.Arbitrii Sriril < Cehoslovacia) și 
Dorsko: URSSi au condus echipele: 

BUCUREȘTI Stafie - Czaka, io 
nescu. Va-ga I. Hollo I — Kalamar. 
Fereaczi. Szabp I. Biro. Nagy. Ta
kacs I. Andrei. Tiriac, Takacs II. — 
Otvbs. Cazan I.

BUDAPESTA: 
Rafia, Lorincz,

egalează tstin. 471
Bu- 

prm

in 7

1

Turneul de hochei pe gheață dotat cu „Cupa orașului 
București" reunește patru formații puternice : selecționatele 
orașelor Budapesta și București, Torpedo Gorki și Vitkovice 
ZKG Ostrava. Asta-seară, ele se întîlnesc pe patinoarul 
din Parcul „23 August", în ultimele jocuri ale turneului, 
decisive pentru configurația fina'ă a clasamentului: la ora 
17 începe partida Budapesta—VZKG Ostrava, iar la ora 

i Torpedo Gorki și selecționata Capitalei noastre. In pers-

Miine după-amiază, pe stadionul Republicii, are loc un 
i interesant cuplai internațional de fotbal, la care participă 
I echipele bucureștene C.C.A. și Dinamo și. formațiile de 
[ peste hotare Wisla Cracovia și Dona wife (Austria). Iată 
! programul jocurilor: ora 13,30 Dinamo București— Wisla 

Cracovia, ora 15,30: C.C.A.—Donawitz. ■> -- • 
Sfârșitul acestei săptămînî oferă spectatorilor și alte numeroase ma

nifestații atractive, a! căror program îl găsiți la rubrica noastră „UNOE ' 
MERGEM

19 vor evolua ,,E.
pecti’vă.' jocuri atractive, spectaculoase.

(Continuare

Szegv — Patocs. 
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Cîtîti in:
Fag. a H-a : MAI MULTA A- 

TENTIE ORGANIZĂRII 
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CENTRAL INTERN FE A- 
NUL 1960

!*.

Turneul final al campionatului repu
blican de handbal in. 7 a continuat ia 
«ala Floreaaca. programind joi ji vi
neri partide interesante ți eele mai 
amilte viu disputate. latreeavea a ia- 
trat intr-a faaâ decisivă deoareee aii 
ți miine var avea lac iatilairi batări- 
taare ia lupți pentru titlu. Echipele 
bucureștene Dinamo și Rapid sînt neia- 
viose ți ele le iatilnese ui iutr-ua joc 
care se anunță foarte echilibrat. De 

liine este programată parti
da Diaaaaa Boeurețti-C.C..A_ a iatilai- 
rr care • devenit tradiționali prin fru
mosul spectacol oferit.
Rapid Bocoroțti a Invtaa po morh 

•chip» C.C.A.
Programul celei de a doua etape a 

turneului final al campiooatului repu
blican de handbal în 7 a avut ea 
punct de atracție intilnirea dintre echi
pele bucureștene C.C.A. și Rapid. Ți
nând cont de forma bună manifestată 
in ultimul timp, ambele formalii emi
teau pretenții justificate la titlu și se 
anunțau, deci, drept adversari serioși 
pentru dinamovițtii bueureșleni, prin
cipalii favoriți ai turneului. Iată de ee 
intilnirea C.C.A. — Rapid de joi seară 
avea un caracter decisiv.

Juciud mai bine, eu mai multă am
biție, feroviarii au realizat o prelioa-

victorie: 24—18 (11—11); Suceesut 
in primul rîn«L 

și — -în st

»•
eehipei Rapid este,; 
consecința bunei pregătiri și 
doilea riad — a faptului că handbal»» 
Iii acestei formalii an știut să-și rev» 
aă repede atonei eind au avut unele 
momente de derula. după cum cînd e- 
cbipa adversă a slăbi), alura, au folo
sit foarte bine situația pentru a se dis
tanța decisiv. Spre exemplu. în prim*  
repriză. C.C.A. conducea la un moment 
dat cu 8—4 și lăsa impresia eă va cîț» 
tiga ușor. Luptînd însă eu multă în
suflețire. feroviarii au refăcut iuta 
handicapul și au terminat la egalitate 
repriza. In schimb. în partea a doua 
a jocului, cînd au ajuns să conduc» 
eu 2 sau 3 goluri, ei și-au înzecit efor
turile în apărare și n-au dat posibili
tate echipei C.C.A. să reducă din dife
rență. In aceste momente decisive, pre
gătirea morală și de voință a Rapidu
lui a fost hotăritoare, deoarece militarii 
văzînd eă nu reușesc să egaleze și-at» 
ieșit din ritm.

Despre echipa C.C.A., în afară da 
faptul că îi reproșăm lipsa de maturi
tate, de stăpînire în momentele holă- 
rîtoare. mai trebuie adăugat un am>-

CĂLIN ANTONESCU ;

(Continuare i'n p«3- a 3-a£
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SĂ ÎMBUNĂTĂȚIM NECONTENIT ACTIVITATEA
DE CULTURA FIZICĂ Șl SPORT

(Urmare din pag. 1 _) tite. cinstite.

Mai multă atenție organizării
sistemului competițional

dato- 
hotă- 

rîre pentru activizarea tuturor asocia
țiilor sportive, pentru ca fiecare din 
aceste unități de bază ale U.C.F.S. 
să-și trăiască puternic viața de or
ganizație. De asemenea, unele organe 
U.C.FS. nu sprijini și nu îndrumă 
în mod permanent, nu controlează e- 
fectiv munca asociațiilor și a clubu
rilor sportive. Lipsuri serioase există 
ți in instruirea consiliilor asociațiilor 
ți cluburilor sportive, în orientarea 
lor practică. Din această cauză, une
ori se muncește dezorganizat, munca 
colectivă fiind înlocuită printr-o acti
vitate unilaterală sau prin conducerea 
personală a președintelui.

Nu se acordă atenția cuvenită 
activizării și lărgirii activului ob
ștesc. nu se folosesc suficient schimbu
rile de experiență, generalizarea me
todelor înaintate de activitate. In ceea 
ce privește preocuparea pentru selec
ționarea, creșterea și promovarea u- 
nui număr din ce in ce mai mare da 
cadre pregătite din punct de vedere 
politic și profesional, unele organe 
ale mișcării sportive manifestă o slabă 
preocupare.

Mai sînt comitete de organizare 
regionale, ca de pildă cele din lași. 
Oradea, Craiova, regiunea București, 
care nu acordă tot interesul cuvenit 
organizării calendarului sportiv local. 
In unele regiuni și raioane nu s-a 
înțeles suficient faptul că activitatea 
competițională trebuie să aibă la bază 
întrecerile sportive locale și să se 
sprijine nemijlocit pe activitatea spor
tivă de mase. Multe deficiențe sint și 
în cadrul actualului sistem competi
țional, din care cauză acesta necesită 
o serie de importante eforturi mate
riale ner .ționale din partea asociațiilor 
și cluburilor sportive.

Trebuie să arătăm că o slabă preo
cupare se acordă și procesului de in
struire în cadrul cluburilor și asocia
țiilor sportive și uneori muncii de e- 
ducație politică a sportivilor, că nu 
întotdeauna se iau măsuri corespun
zătoare pentru preintimpinarea unor 
manifestări străine sportivului de tip 
nou. Din această cauză nivelul de 
desfășurare al unor compet'ții este 
încă scăzut, iar comportarea unor 
sportivi lasă de dorit.

Organele și organizațiile sportive au 
datora de frunte să lupte neîncetat 
pentru ridicarea permanentă a nivelu
lui politic și ideologic al sportivilor, 
pentru ca aceștia să aibă un orizont 
cultural larg, să se orienteze și mai 
bine în toate problemele pe care viața 
Ie pune fn fața lor.

In această directe un aport însem
nai trebuie să-l aducă și presa sportivă. 
Ea este chemată să trateze 
mai multă hotărire o serie 
probleme legate de educația 
munistă a sportivilor, să se ocupe per
manent și cu mai multă exigență 
de activitatea multilaterală a sporti
vilor. să formeze la aceștia o înaltă 
conștiință socialistă, să dezvolte în 
rlndul membrilor U.C.F.S. și mai mult 
patriotismul socialist și spiritul inter
naționalismului proletar.

★
In scopul îmbunătățirii continue a 

activMâții Uniunii de Cultură Fizică și 
Sport, pentru ca aceasta să de- 
v'nă o largă organizație de mase, 
un mijloc puternic de întărire a să
nătății celor ce muncesc, de pregătire 
pentru o muncă de înaltă productivi*  
tate, participanții la plenară au propus 
luarea unor măsuri menite să ducă 
la înlăturarea lipsurilor existente, la 
întărirea muncii organelor și organiza
ților sportive.

In acest sens, obiectivele U.C.F.S. 
pe anul 1960, discutate și aprobate de 
plenară constituie sarcini de frunte 
pentru toți membrii U. C. F. S. 
Este necesară activizarea si 
solidarei. asociațiilor sportive, 
atragerea unui nu măr cît mai ma
re de oameni ai muncii în prac
ticarea diferitelor exerciții fizice. în 
mod organizat și continuu. Uniunea 
de Cultură Fizică și Sport și-a propus 
ca în acest an numărul membrilor 
U.C.F.S. să crească simțitor și există 
toate condițiile pentru ca acest obiec
tiv să poată fi realizat. In această 
direcție, asociațiile sportive, organele 
U C.F.S., toți activiștii sportivi trebuie 
«ă desfășoare o intensă muncă poliii- 
co-organizatorică pentru cuprinderea 
membrilor U.C.F.S. într-o activitate 
organizată. Este însă greu de realizat 
mî astfel de obiectiv fără ca toate 
organele U.C.F.S., asociațiile și clubu
rile sportiv» să se sprijine pe un larg 
activ obștesc, lată dar cit de impor
tantă este sarcina îmbunătățirii ne
contenite a muncii cu activul obștesc, 
• promovării elementelor bine pregt-

1 Principala lipsă a acestora se 
rește faptului că nu muncesc cu

cu 
de 

co-

con- 
prin
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care pot contribui la 
dezvoltarea activității sportive în fa
brica sau uzina, în școala 
lor.

Pentru a consolida și mai 
de mase a mișcării sportive 
deosebit trebuie pus pe 
sportivă de la sate.

înființarea de noi 
la sate, organizarea 
mase, pregătirea în 
structorilor sportivi, 
nilor locale privind organizarea de 
competiții sătești, a ..duminicilor spor
tive" precum și mobilizarea tineretu
lui de Ia sate pentru amenajarea de 
baze sportive simple, toate acestea vor 
contribui la dezvoltarea sportul»! să
tesc, la creșterea numărului de membri 
ai U.C.F.S., la întărirea asociațiilor 
sportive. Organele U.C.F.S. ău datoria 
să sprijine mai mult decât pini acn.rt 
act'vitatea asociațiilor sportive sătești; 
Îmbunătățind continuu legătura cu te
renul. deplasindu-se mai des in mij
locul tinerilor sportivi din comune, a- 
jutindu-i să organizeze o puternică 
activitate.

O altă sarcină importantă o con
stituie cuprinderea maselor largi de 
oameni ai muncii în practicarea sis
tematică a educației fizice, cu accent 
pe formele atractiv-recreative a'e 
• portului de mase. Organele U.C.F.S. 
ți asociațiile sportive trebuie să se 
orienteze în organizarea cît mai mul
tor asemenea activități pe plan local, 
fără cheltuieli, activități la care pot 
participa numeroși membri ai U.C.F.S. 
Excursiile în locurile apropiate, cam
pionatele de asociație, competițiile lo
cale interasociații. competițiile pe oraș 
ca -ziua atletismului", „săptămîna 
sportului școlar", campionatele orășe
nești la diferite ramuri sportive, gim
nastica in producție, competițiile rezer
vate tinerelor sportive sau copiilor, 
sint forme ale activității sportive de 
mase pe care oamenii muncii 
Îndrăgit și la care participă în 
deosebit de mare.

In centrul atenției organelor 
ganizațiilor sportive trebuie să stea sar. 
cina de răspundere a ridicării perma
nente a nivelului ideologic, politic și 
cultural al sportivilor, educării lor în 
spiritul internaționalismului proletar și 
patriotismului socialist. Munca de edu
care a sportivilor trebuie completată 
cu o permanentă preocupare și pen
tru pregătirea politică- a antrenorilor. 
De asemenea, este necesar să crească 
și mai mult răspunderea personală a 
.sportivilor pentru a traduce în fapt 
cerința „primii in sport, primii în pro
ducție*.

Printre sarcinile mișcării de cultu
ră fizică și sport din acest an un loc 
important il ocupă și problemele eu 
privire la îmbunătățirea sistemului 
competițional, la procesul instructiv- 
educativ al sportivilor, la orientarea 
activității de cercetări științifice în 
vederea înarmării cadrelor tehnice cu 
metode de muncă înaintate și știin
țific fundamentate.

Pe baza dezbaterilor din plenară 
s-au adoptat măsuri corespunzătoare 
cu privire la îmbunătățirea sistemului 
competițional care să ducă la simpli
ficarea calendarului central și la mă
rirea volumului de competiții locale.

Participanții la plenară au sezisat 
deficiențe ți în ceea ce privește buna 
gospodărire a avutului obștesc, a bu
nurilor mișcării sportive. Dezbătîndu-se 
această importantă problemă s-a «- 
rătat necesitatea ca organele U.C.F.S. 
și asociațiile, cluburile sportive, ’ toți 
activiștii sportivi să privească cu mai 
mult simț de răspundere problema sti
mulării continue a inițiativelor de spo
rire a veniturilor proprii, de aplicare 
judicioasă a unui regim de economii, 
de gospodărire a bunurilor mișcării 
sportive. Trebuie combătute cu toată 
hotărirea tendințele de risipă, de ne
păsare față de bunurile mișcării spor
tive. creindu-se in această direcție o 
opinie de mase a sportivilor și acti
viștilor sportivi.

A
Participanții la plenară au arătat 

că îndeplinirea consecventă a 
cinilor 
verh 
tribui 
continuă a sportului în patria noastră, 
la formarea unei generații de tineret 
plină de sănătate, capabila să înde
plinească mărețele sarcini pe drumul 
construirii socialismului. Plenara a 
cerut tuturor organizațiilor sportive, or
ganelor U.C.F.S., activiștilor sportivi și 
sportivilor să desfășoare o muncă sus
ținută pentru înlăturarea lipsurilor e- 
xistente în activitatea sportivă, să 
muncească cu și mai mare dragoste 
și avînt patriotic pentru ca Uniunea 
de Cultură Fizică ți Sport să cuprin
dă tot mai largi mase de oameni 
ai muncii în practicarea continuă și 
organizată a educației fizice pentru ca 
aceasta să contribuie necontenit la 
creșterea prestigiului sportiv al Repu

blicii Populare Romine.

sau satul

mult baza 
un accent 
activitatea

asociații sportive 
competițiilor de 

continuare a in- 
stimularea acțiu-

le-au 
număr

și or

sar- 
trasate de partid și gu-

mișcării sportive va con- 
la întărirea și dezvoltarea

ca

Mișcarea noastră de cultură fizica 
și sport a obținut în ultimul timp 
importante succese, ca u-mare a muncii 
depuse în scopul de a traduce în via
ță sarcinile trasate de Hotărirea C.C. 
al P.M.R. și a Consiliului de Miniș
tri din 2 iulie 1957. Aceste succede 
au fost înregistrate atit în domeniul 
dezvoltării sportului de mase, cit și 
în ceea ce privește activitatea sportivă 
de performanță. Pe plan extern, spor
tul nostru a obținut rezultate însemna-, 
te, care ău făcut ca prestigiul patriei 
noastre să crească și mai mult.

In continua dezvoltare și lărgire a 
bazei de mase, a diverselor sporturi, 
oreeitn și in continua lor creștere' va- 
iorică un rol deosebit îl joacă și sis
temul competițional.

Scopul sistemului competițional este 
acela de a stab M o legătură organica 
între ctaKursitrle diferitelor categorii 
de soortivi (țiteepători, juniori, spor
tivi de nivel mediu și sportivi fruntași) 
și pe trepte valorice progresive (aso- 
6ații sportive, oraș, raion. regiune, 
țară) în așa fel încît activitatea spor
tivă să se desfășoare pe un front larg, 
de :os în sus, iar sportul de perfor
manță să aiba asigurată baza de ma-e, 
care să permită selecționarea noimală 
a celor mai bunr sportivi, campioni 
pe oraș, raion, regiune și republică.

La baza dezvoltării activității spor
tive — după cum se știe — stă în
trecerea. De aceea competiția consti
tuie „motorul" întregii activități în- 
tr-o ramură sportivă. Iar cel mai im
portant lucru în cadrul unui sistem 
competițional este faptul ca el să cu
prindă într-un tot organic întrecerii» 
sportive organizate .pe trepte valorice 
și teritoriale.

Sistemul competițional aplicat la 
noi și organizat după aceste principii 
a contribuit la dezvoltarea unor ra
muri sportive (lupte, baschet, caiac- 
canoe, natație etc.), la realizarea u- 
nor progrese calitative . însemnate în 
alte sporturi (volei masculin, gimna
stică feminină, box, handbal, tir, ca
notaj academic etc.). Deci, sistemul 
competițional a avut o contribuție im- 
portantă în lărgirea bazei de mase 
în numeroase discipline sportive, cre- 
înd condițiile pentru ridicarea unui în
semnat număr de cadre valoroase,
și pentru obținerea unor succese de 
prestigiu pe plan internațional.

In sistemul nostru competițional au 
existat însă și unele deficiențe dintre 
care cea mai importantă este lipsa 
unei legături trainice intre competiți
ile de mase și cele de performanță, 
ceea ce a creat o disproporție din 
toate punctele de vedere (volum de 
competiții, nivel de instruire și valoa
re) între sportivii fruntași și cei din 
categoriile inferioare. Această situație 
a decurs dintr-o altă carență a siste
mului competițional și anume aceea 
că el fiind prea încărcat pe plan cen
tral concentra atenția asociațiilor, clu
burilor, federațiilor și organelor 
U.C.F.S. mai mult asupra competiții
lor centrale, neglijîndu-se în schimb 
în mare măsură competițiile pe asoci
ații sportive, orașe, raioane și regi
uni, adică tocmai acele competiții 
locale, care trebuie să constituie baza 
cuprinderii unui număr din ce io ce 
mai mare de sportivi într-o activitate 
continuă și sistematică. In această 
privință sint elocvente exemplele unor 
sporturi ca atletismul, scrima și cano
tajul, în care — deși nu era asigurată 
o bază de mase — s-au organizat 
numeroase competiții pe plan central 
(chiar și divizie de scrimă) fără să 
corespundă unor necesități reale, iz
vorâte de jos, ca o consecință firească 
a dezvoltării. Astfel de soluțif artifi
ciale, la care au recurs unele federa
ții, încercau să compenseze lip6a 
muncii organizatorice și de instruire, 
care ar fi trebuit dusă jos, în asociații 
și cluburi, în orașe, raioane și regiuni, 
sub îndrumarea și supravegherea or
ganelor locale U.C.F.S. și a comisiilor 
locale pe ramură de sport. In această 
direcție pot fi date ca exemplu or
ganele U.C.F.S. Iași, Oradea, Craio
va, și regiunea București, care n-au a- 
cordat suficientă importanță calendaru
lui sportiv local, precum și unele federa
ții și comisii regionale care nu s-au pre
ocupat îndeajuns de îndrumarea mun
cii de instruire în cadrul cluburilor 
și asociațiilor sportive, ceea ce a dus 
lă desfășurarea unor campionate 
R.P.R. la un nivel sub posibilitățile 
reale (volei feminin, box, basciief, 
gimnastică băieți, ciclism).

Recenta Plenară lărgită a Comitetul 
lui de organizare a U.C.F.S., care a 
analizat șî. problema sistemului Com
petițional, a luat unele‘măsuri "privind 
îmbunătățirea acestuia." Aceste măsuri 
trebuie -să ducă ia »► • - < . » « .

1. Simplificarea calendarului compe
tițional pe plan central prin renun
țarea la unele competiții fie paralele, 
fie insuficient de valoroase și care 
s au dovedit că nu corespund unei 
necesității reale.

2. Mărirea considerabilă a volumu
lui de competiții pe plan local.

Cum se vede, pe viitor accentul, 
centrul de greutate al activității noas
tre sportive- va cădea pe calendarul 
competițional local, ceea ce va mări 
importanța lui și va face să crească 
luult spiritul de inițiativă și de răs
pundere al organelor U.C.F.S. și al 
comisiilor locale pe ramură de sport, 
principali factori in realizarea acestei 
cotituri necesare continuei îmbunătă
țiri și impulsionări a sistemului com
petițional.

Creșterea activității competiționale 
locale și Lărgirea bazei de mase a 
sportului de performanță constituie 
sarcini de frunte pentru a căror în
deplinire sint chemate organele U.C.F.S. 
și comisiile pe ramură de sport regio
nale, raionale și orășenești. Rolul a- 
cestora este deosebit de important în 
realizarea unui calendar corespunză
tor cerințelor actuale, accesibil tuturor 
categoriilor de sportivi, cuprinzător, 
bogat și variat, care să contribuie în 
mod efectiv la asigurarea unei activi
tăți sistematice, continue, din ce în 
ce mai intense și angrenînd mase tot 
mai largi de oameni ai muncii și ti
neret. Oglinda muncii organizatorice a 
organelor U.C.F.S. și a comisiilor pe 
ramură de sport regionale, raionale și 
orășenești în ceea ce privește activita
tea competițională o constituie numă
rul concursurilor organizate pe plan 
local, numărul secțiilor pe ramură de 
sport și al sportivilor cuprinși în aces
te competiții, precum și nivelul calita
tiv al întrecerilor.

Atenția organelor U.C.F.S. și a co
misiilor pe ramură de sport trebuie în
dreptată în egală măsură atît spre fa
zele locale ale campionatelor republi
cane, cuprinse în calendarul central 
intern, cît și spre competițiile și con
cursurile pe care trebuie să le includă 
în calendarele locale respective și,’ 
mai ales, să le organizeze, ținînd sea
ma de cerințele, specificul și tradițiile 
regiunilor, raioanelor și orașelor res
pective. Au fost organe U.C.F.S. care 
n-au acordat atenție acelor activități 
sportive care să ducă la activizarea 
și angrenarea maselor largi de oa
meni ai muncii și a tineretului în 
special în diferite forme atractive, re
creative. Pe de altă parte multe co
misii locale s-au mărginit la „calen
darul oficial", primit de la centru (di
feritele faze ale campionatelor repu
blicane cuprinse în calendarul central 
intern) și au neglijat formele compe
tiționale populare și interesante care 
atrag pe tânărul începător într-o ac
tivitate sportivă sistematică și con
tinuă. Ba mai mult, au fost cazuri cînd 
s-au declarat campioni de, raion sau 
regiune fără ca să se fi ținut con
cursul respectiv (la bascliet și hand
bal, de pildă). La canotaj, de exem
plu, se țineau la fazele orășenești 
concursuri pur formale. în cadrul că
rora antrenorii prezentau la startul 
unor probe echipae improvizate, pen
tru a-și facilita unul altuia calificarea. 
Asemenea situații trebuie lichidate cu 
hotărire pe viitor.

Calendarul competițional local este 
necesar să oglindească rezultatul unei 
judicioase analize a condițiilor și ce
rințelor locale. El trebuie să cuprindă 
forme cît mai variate și mai atractive, 
care să stimuleze practicarea unei dis
cipline sportive, să atragă cît mai 
mulțî oameni ai muncii într o activita
te sportivă organizată și permanentă, 
să contribuie la mărirea numărului de 
secții pe ramură de sport în asociații 
și la ridicarea calitativă a sportului 
respectiv.

Pentru realizarea acestor sarcini, or
ganele U.C.F.S. și comisiile pe ramu
ră de sport locale sînt datoare să pri- r--- • ... . ... y------
derea problema alcătuirii unor calen
dare competiționale focale bogate și 
variate. ■ - ■Mg .

Formulele de desfășurare a competl-' 
țiilor locale (în special a celor orășe
nești) pot fi în așa fel alese încît să 
asigure angrenarea unui număr cît 
mai mare de sportivi în concursuri care 
să se desfășoare de-a lungul întregului 
an, și să dea posibilitatea unei selec
ționări mai riguroase a participanților 
la faza superioară a competițiilor. De 
pildă, la jocurile sportive (volei, bas
chet, handbal, polo, tenis de masă etc) 
se pot organiza — în funcție de nu
mărul asociațiilor sportive, al secțiilor 
afiliate — campionate orășenești pe 
formulă divizionară (cu tur și retur), 
condiționîndu-se participarea echipei 
campioane la. etapa imediat șnperioa-

ră de numărul echipelor participante 
în faza orășenească. La sporturi indi
viduale (atletism, gimnastică, înot, 
box, lupte, haltere, sporturi nautice, 
ciclism, tir, scrimă etc.) se pot orga
niza concursuri locale bilunare și pe 
probe (categorii), cum ar fi — de 
pildă — la atletism, box, înot, lupte 
etc., iar la cele care au etape regionale 
să se condiționeze participarea la a- 
cestea în funcție de numărul minim 
de concursuri la care sportivii respec
tivi au luat parte și de unele haremuri. 
Procedînd în acest fel, la etapele re
gionale pot participa sportivii care au 
avut o activitate continuă și au reali
zat performanțe valoroase.

Calendarele locale de asemenea pot 
fi mult îmbunătățite prin includerea 
unor competiții și concursuri care să 
cuprindă toate categoriile de sportivi, 
inclusiv marea masă a începătorilor, 
în: campionate pe asociații, ziua recor
durilor orășenești și regionale, con-i 
cursuri școlărești, concursuri demon
strative, concursuri sătești pentru co
pii (înot, gimnastică, atletism, volei, 
fotbal etc-), concursuri pe probe și ca
tegorii (la atletism — pentru sprinteri, 
săritori etc., la gimnastei — pe apa-i 
rate, la lupte, box și haltere — pe ca-, 
tegorii de greutate, la sporturi nauti
ce — pe probe etc.), concursuri spe
ciale pentru obținerea clasificării spor
tive, competiții organizate cu ocazia 
zilelor festive etc. etc.

Desigur că formele de competiții lo- 
cale nu se limitează la cele enunțate 
mai sus. Inițiativa organelor sportiva 
locale poate duce la îmbogățirea per
manentă a formelor de competiții.

Mai multă atenție este necesar _să_ 
se acorde îmbunătățirii calitati' 
competițiilor locale atit din punct 
vedere al organizării cît și al pregă
tirii tehnice a participanților, al muncii 
de instruire. Prin aceasta sportivii și 
echipele calificate pentru fazele supe
rioare ale" diferitelor concursuri, cam-• 
pionate etc. vor avea posibilitatea să 
se prezinte îrț condițiuni de pregătire 
mai bune, contribuind astfel la ridi
carea nivelului tehnic al competițiilor. 
In acest scop :

— organele U.C.F.S. orășenești, raz
ionale și regionale vor trebui să ur
mărească cu toată atenția realizarea 
calendarelor locale întocmite, precum 
și organizarea și desfășurarea compe
tițiilor locale la fiecare -------- J~
sport, făc'nd să crească importanța 
titlurilor de campioni , .
sportive, orășenești, raionali și regio
nali ;

— comisiile locale pe ramură de 
sport prin colegiile de antrenori vor 
trebui să îndrume și să urmărească 
cu mai mult spirit de răspundere 
numea de educație și de pregătire teî^ț 
nică desfășurată în cadrul asociau^ 
ilor și cluburilor sportive.

O atenție deosebită se cuvine acor
dată și' popularizării competițiilor lo- -■ 
cale, prin presă, stații de amplificare, 
afișe etc., pentru atragerea unui număr 
cît mai mare de participanți și de 
spectatori.

Federațiile și organele U.C.F.S. re-' 
gionale, raionale și orășenești trebuie 
să acorde o atenție mai mare comi
siilor pe ramură de sport, atrăgînd 
un cît mai larg activ voluntar compe-t 
tent, cu dragoste pentru muncă și 
sport.

Aceste organe voluntare ale fede
rațiilor au rolul de a ajuta organele 
U.C.F.S. pe lîngă care sînt create, în 
munca de răspîndire cît mad largă și 
de ridicare a nivelului tehnic al ra
murii de sport respective, 
scop, printre alte sarcini, 
locale le revine și aceea de 
calendarele competiționale

ramură de

ne asociații

In acest 
comisiilor 
a elabora 
regionale.

veașcă cu to^tă sedozițațea.și ră.șj>un- raterla]e și orășenești. . 
riavaa nmlilnnia ^aalrș«f»*irăi  Kittlnr v'-ilasn. , ’

De aceea, federațiile șt 
U.C.F.S. trebuie să Ie acorde perma- 
nent un sprijin efectiv și să le îndru
me” sistematic Tri~ muncă,' consolidîn- 
du-le și mărindu-le autoritatea pe 
plan local.

Prin realizarea tuturor sarcinilor ce 
decurg din această noua orientare în 
sistemul nostru competițional, organe
le U.C.F.S. și comisiile locale pe ramură 
de sport vor contribui din pl>n la 
crearea unei solide baze de mase și a 
unei largi pepiniete de cadre pentru 
sportul nostru de performanță, pre
cum și la întărirea și creșterea valorică 
a campionatelor republicane dînd ast- 
fel viață sarcinilor trasate de Hotă- 
rîrea C.C. al P.M.R. și a Consiliului 
de Miniștri din 2 iulie 1957.

organele



Manifestații sportive în cinstea „Zilei ceferiștilor™
PETROȘANI. Pîrt’île Pa ringului au 

găzduit un reușit cbikurs de schi or
ganizat în cinstea „Zilei ceferiști
lor”, încheiat cu următoarele rezul
tate tehnice: SENIORI, slalom spe
cial : 1. C. Munteanu (Minerul Lu
peni), 2. Gh. Sima (I.C.F. Bucu
rești), 3. Gh. Tomescu (Știința I. M. 
Petroșani); slalom uriaș: 1. M. 
Dragorii ir eseu (I.C.F. București), 2. 
Gh. Sima, 3. Gh. Tomescu; coborîre:
4. M. Dragomirescu, 2. A. Schultz 
(Minerul Lupeni), 3. C. Munteanu. In 
clasamentul pe echipe primul loc a 
fost cucerit de reprezentativa asocia
ției Minerul Lupeni, urmată de I.C.F. 
București, Voința Petroșani, Știința 
Petroșani, Rapid Deva, Corvintil Hu
nedoara, Parîngul Petroșani și Mi
nerul Aninoasa.

N. ROVENȚA-corespondent {
(WAV IȚA. Așociația sportivă Să

nătatea C.F.R. Mâritla—Oravița a or
ganizat un interesant concurs de te

Dinamo București—Rapid și Dinamo Tg. Mureș—C.C.A. 
două jocuri decisive in campionatul republican 

o? de handbal in 7

prezeniativa masculină a orașului Bu ( 
buși *i  echipa Unirea Piatra Neamț ) 
și a fosi cîștigatâ de formația oaș- J 
peților cu scorul de 3—2. A doua i 
partidă s-a disputat între echipele te-J 

I minine ale Școlii medii și Scoții pro-1 
I fesionale de ucenici și s-a încheiat cu ’ 
I scorul de 2—0 în favoarea Școlii ' 

medii. »

(Urmare din pag. 1)

Baban, Koutny, Zima, Molnar. Zsîtva
— Toth, Grtnun, Siânon, Patocs, Mar-
tinuzzL, . , - r . ..

TORPEDO GORKI A LASAT 
O IMPRESIE EXCELENTA

• în al drtilea mAcî al serii. Torpedo 
Gorki a întrecut net cu 7—1 (4—0, 
0—1, 3—0), pe VZKG’Osfravă. Ho- 
cheiștiii sovietici au lăsat o impresie 
exoelemtă prin jocul for îrr viteză, prin 
măiestria’în patinaj, prin rapiditatea 
și precizia paselor, prin mînuirea cro
șet .și precizia și. tăria șuturilor la 
poartă. Acțiunile lor au fost v«u a- 
plaudMe de șjfectatoțri.

Au marcat: Ciliirev (2), Krutov, 
Dubinin, Halaieer, Maricev și Oclov 
pentru Torp-ido, respectiv JOIazek,

Arbitrii M. Laszlo (Ungaria) și 
Marinescu (Rpmînia) au condus e- 
chipele:

TORPfcDO GORKI i Konovalenko
— Gihfrev-, Solodov, Sorokin, Pt-ilep 
ski, Kudreașov, Kormakov — Saha- 
rovski, Sicicov, Rogov, Halaioev, Or- 
loir, Nmcinov, Dubinin, Krutov, 
Potehov. Maricev.

VITKOVICE ZKG O8TRAVA: Za- 
bcodski — Bubnik, Cvikl. Remias, 
Planka, Soukup — GraboVskl; âlazek, 
Seiml, Sysala, Netoliclra, . Tesarik, 
Vylegai, Stanek. Tomaăek, Pâvlik.

VUCTOftlE UȘOARA
A LUI TORPEDO GORKI : 11—3
Prima reprimă s-a jucat i aproape 

permanent la poarta echipei maghiare, 
Torpedo manifestînd o netă superio 
ritate. După prima pauză, joc mai e-

G. BALĂIȚA corespondent ■

(Urmare din pag. 1)

nunt: de Ia început s-a văzut că Bul- 
gatu este sever marcat și că nu va pu- 

realiza ceea ce se aștepta de la 
In această situație se părea că an

gajările spectaculoase ale pivoților 
(Qțelea, Telman) de către Mihai Ne- 
def vor rezolva problema. Aceasta însă 
nu a durat mult timp, pentru că apoi 
echipa a renunțat la jocul cu pivoții. 
Urinarea — s-a văzut.

Atent și autoritar arbitrajul lui Con
stantin Popescu.

In rest ret uitate normale
b«

Joi s-au mai disputat încă două par
tide în care, după cum era de așteptat, 
victoriile au revenit echipelor Dinamo 
București și Dinamo Orașul Stalin, 
care au întrecut pe Știința Timișoara 
și. respectiv, Dinamo Tg. Mureș. Mai 
echilibrată, partida dintre echipele di- 
nanioviste din Orașul Stalin și cea din 
Tp. Mv reș ne-a prilejuit confirmarea 
consta larilor făcute încă din prima e- 
tapă și anume că Dinamo Orașul Sta
lin rainîne cea inai bună dintre echi
pele provinciale și că Dinamo Tg. Mu
reș se prezintă mai slab ca în alții ani, 

l^mpetisînd lipsurile de pregătire cu 
^l^liuri. Privitor la aOteSt meci un 

singur lucru este de semnalat: pînă îți 
ultimele 10 minute scorul s-a menținut 
strîus (min. 54: 16—15 pentru Dina
mo Orașul Stalin) pentru ca apoi e- 
chi pa din Orașul Stalin să se detașeze 
clar și să cîștige cu 20—15 (7—7).

In celălalt meci (Dinamo București 
—Știința Timișoara) bucureștenii au 

slăpînit în general jocul avînd două 
clare perioade de dominare, în care 
au realizat „serii” frumoase de goluri. 
Astfel, în min. 40 scorul era de 18-12 
penthi ca în min. 52 el să devină 
24-12 ! Pî nu la urmă Dinamo Bucu
rești a învins cu 25—17 (13—-9).
Toarte corect arbitrajul lui Petre Țîrcu.

Miine dimineață,

C. C. A.—Cetatea Bucur
MKne dimineață sala Floreasca va 

găzdlui o întîlnire așteptată cu mult 
interes: C.G.A.—Cetatea Bucur. Iată 
programul : M. Dobrescu—A. BaridU) 
V. Schiopu—A. Ciucă; N. Mîndreanu 
—L Stoica; I. Iriza—O. Rusu; I. 
Horea—V. Ungureanu; V. Gtekeli—
I. Bocea nu ; O. Baci-u—I. Marin ; Al. 
P-o^aru—Gh. Tănase (Grivița Ro 
ăreț, N. Serbii—A. Gănescu; M. 
Peiti.—Al. lordache; D.' Trandafir— 
V. Ne te a.

Campfonatwl rapwlMl'C-afl

<d« calificară
r

Joi seara s a desfășurat în sala 
I.o.M. o nouă’.gâtă în cadrul, fazei a 
treia a campionatului repțthiican de 
calificare. Numeroșii, spectatori pre- 
zenți la reuniune au aplaudat -cu căl
dură pe talentații txjxeri Gh. Slăncuț 
(Recolta) și V. Dorobanții (Pasteur), 
care au oferit — de altfel — cea mai 
trutpoasă întîlnire. Au mai plăcut, 
prin, dîrzenia cu care și- au disputat 
șatrele, boxerii Gh. Dumitru (Re
colta), M. Dumitru (Grivița Roșie), 
Gti. Vasi’e (Semănătoarea) și A- 
Gabriel (Titanii).

V. DUMITRESCU 
corespondent

nis de masă și unul de ,șah. întrece
rile s-atf desfășurat în sa<la de ’festi
vități a sanatoriului, în prezența a 
peste 500 de spectatori, care au urmă
rit cu mult interes partidele disputate 
între reprezentanții asociațiilor spor
tive Sănătatea C.F.R.. Manila, Știin
ța Oravița, Locomotiva Oravița și 
Flamura roșie Oravița. Concursul de 
șah pe echipe a fost cîștigat la bă
ieți de asociația sportivă Sănătatea 
C.F.R. Alarilla, , iar ia fete da Știința 
Oravița. In disputele individuale au 
învins Ronațiu și Angela Muntea
nu. La tenis de masă locul întîi în cla
samentul pe echipe a Jr^t, occpet de 
Flamura roșie Oravițd/lh ’ fRooile in
dividuale dșligatorii au fost: dr. 
Ileana Boeriu (simplu fete). Ion Cra- 
iovan (simplm jtap Craio-
van și Ion i rsu d'inhi barbați).

hi. EXERESCLi-corespondent

MEDGIDIA. Asoc'jfiji sportivă Lo
comotiva din localitate a organizat

Jocuri echilibrate In etapa de Ieri

Deși ge părea că meciurile progra
mate ieri nu vor constitui întîlniri prea 
dificile pentru formațiile bucureștene. 
totuși dintre ele numai Rapid a între
cut comod pe Dinamo Orașul Stalin cu 
scorul de 27—16 (14—4). Dinamovișții 
din Orașul Stalin au dezamăgit în a- 
cest joc, arătîndu-se obosiți și lipsiți 
de finalitate în fazele de atac.

O victorie grea, muncită, a obținut 
Di na mo București oare a întîlnit o dîr- 
ză opoziție din partea dinamoviștilor 
din Tg. Mureș. Este foarte adevărat că 
Dinamo București s-a menajat la înce
putul jocului și așa se explică de ce 
mureșenii au condus în prima parte. 
In repriza secundă valoarea echipei 
bucureștene și-a spus însă cuvîntul și 
meciul 9-a încheiat cu victoria lui Di
namo București : 25—21.

Ultimul joc. acela dintre C.C.A. și 
Știința Timișoara, a lost de asemenea 
echilibrat și viu disputat . prima re
priză, însă militarii nu'aii mâl "repetat 
greșeala din ajun și. jucînd tot timpul 
în același ritm, au terminat învingători 
cu scorul de 29—20 (li—9).

înaintea ultimelor etape clasamen
tul este următorul :

1. Rapid București
2. Dinamo București
3. C.C.A.
4. Dinamo Or Stalin
5. Știința limișoara
6. Dinamo Tg. Mureș 

3300 91:61 6
3 3 0 0 77:58 6
3 2 0 1 85:59 4
3 1 0 3 56:69 2
3 0 0 3 64:94 0
3 0 0 3 51:83 0

Astâ-seară București-Tcrpedo Gorki
pentru primul loe în clasament

o competiție de fotbal la care partlcî-ț 
pă echipele A.S. Medgidia, Recoltă j 
Basarabi, Victoria Saligni și Locomo- i 
tiva Medgidia. Invingînd pe Recolta) 
Basarabi cu 8—2. A.S. Medgidia s-a J 
calificat pentru finala competiției, în ( 
care va întîlni pe Locomotiva Medgi
dia care a dispus de Victoria Sa
ligni cu 3—2 (după prelungiri). Pa
ralel cu competiția de fotbal se dis
pută un concurs de ponice la care 
participa șase formații : Idea! Cerna
vodă, LM.U. Medgidia, Pompierul, 
Medgidia, Ciment I, Ciment II și 
Locomotiva Medgidia. Pentru finale 
s-au calificat echipele Ideal Cerna
vodă, Ciment I și Locomotiva. între
cerile continuă.

S. ZI MBREA-corespondent

BUHUȘf. Din inițiativa consiliului 
U.C.F.S. al raionului Buhttșî, în lo
calitate s-au desfășurat în cinstea 
„Zilei ceferiștilor* * dcu.â întilniri de 
volei. Prima a avut loc între re-

HUGH I

Dinamo^Progresuh derbiul 
din cadrul $9€upei Grigore

etapei a Il-a
Preoteasa*

Așa cum era de așteptat, primele 
întreceri din cadrul „Cupei Grigore 
Preoteasa" s-au bucurat de un larg

Asprei de la meciul Progresul—Știința, desfășurat in cadrul primei etape a
.Cupei Grigore Preoteasa' : Cochia (Prăgresul) încearcă o frumoasă acțiune 

ajutat de coechipierul său Dobre. Bacă (Știința) se pregătește să-l placheze 
Foto : Gh. Dumitra

chilibrat, pe de o parte datorită fap
tului că echipa Budapestei a jucat 
mai organizat, iar pe de alta dato
rită slăbirii ritmului di către Tor
pedo. Ultima repriză a furnizat o 
plăcută surpriză: formația maghiară 
a jucat bine (a marcat un gol în 
inferioritate numerică 1) dînd jocului 
un aspect dinamic, echilibrat O men
țiune pentru portarul Budapestei. 
Vedres, care l-a înlocuit cu succes 
pe titular Rezultat final : 12—3 
(8—1, 3—I, I — 1). Au marcat: Sici
cov (4), Kudreașov (2), Krutov (2), 
Dubinin (2), Potehov și Cihirev, res
pectiv Baroczi (2) și Zima. Au ar
bitrat : Svitil și Florescu

UN FRUMOS SUCCES 
AL HOCHEIȘTILOR NOȘTRI

Jucînd mult mai bine decît foi. 
reprezentativa Bucureștiului a repur
tat aseară o victorie de prestigiu: 
2-1 (2—0, 0-1, 0-0) în fața lut 
VZKG OstraVa Spre deosebire de 
jocul anterior, de data aceasta jucă
torii noștri au acționat mai calm, au 
atacat cu hotărîre, au menținut un 
ritm de j<*c  susținut, căruia Ostrava 
nu i-a putut Taee față. Jocul a în
ceput- în nota de dominare a echi
pei noastre care ț deschis scorul 
prin Ferenczi (min 2) și a marcat 
din nou, după cinci minute, prin An
drei. Apărarea tenace, uneori prea 
dură; a echipei cehoslovace face ca 
în continuare eficacitatea atacurilor 
noastre să scadă. In a doua repriză, 
oaspeții reduc handicapul (Sysala în 
min. 27), apoi jocul se desfășoară în
tr-o atmosferă de mare dinamism, 
datorită- și scorului minim.

iferȚ?EȚAfrni
în etapa de miine, echipele bucureștene 
susțin jocuri importante pentru clasament
Etapa de mâine a campionatelor 

republicane de baschet programează 
din nou o serie de partide interesante 
și echilibrate.

• Dintre jocurile care se vor des
fășura în Capitală un interes deose
bit îl suscită, firește, Întîlnirile Meta
lul M.I.G. — Știința Cluj și Progre
sul — Dinamo București, jocuri care 
au o deosebită importanță pentru e- 
Chipele bucureștene aflate în partea 
de jos a clasamentului. Ultima par
tidă în special, cea dintre Progresul 
și Dinamo, promite un spectacol deo
sebit de ati activ, care va fi intere
sant prin replica pe care dinamovișții 
o vor primi din partea echipei întă
rite a Progresului.

• Liderii celor două clasamente 
susțin și în această etapă jocuri re
lativ ușoare. Dintre cele două echipe 
fruntașe, o sarcină mai dificilă ^re 
C.C.A. care va intilni Steagul roșu, 
•Ia Orașul Stalin, unde localnicii sînt 
destul de greu de învins, în timp ce 
Știința va primi la București replica 
echipei timișorene C.S.S. Banatul.

• Și spectatorii orădeni vor avea 
prdejul *r\  țeasta etapă să asiste Ia 
dduă pa-T-de echilibrate: Dinamo va 

interes din partea amatorilor bucu- 
reșteni de rugbi.

Conform regulamentului acestei

competiții. în etapa a 11-a — pro
gramată mîine — vor juca între ele 
pe de o parte echipele învingătoare, 
iar pe de altă parte, cele învinse. 
In centrul atenției stă partida din-

[ SCKIMR

Noua formulă de desfășurare 
a campionatului republican

Ziua de miine marchează începutul 
celei mai importante întreceri interne a 
anului : campionatul republican indivi
dual și pe echipe. Organizat după o 
nouă formulă, campionatul angrenează 
de această dată într~o activitate îndelun
gată (10 luni) pe toți cei ce activează în 
această ramură sportivă, de la j untori' 
pînă la maeștrii sportului, rezolvând ast
fel prdbfemâ continuității. Anul acesta, 
campionatul cuprinde 5 etape și înglo
bează alît întrecerile individuale, cît și 
pe cele pe echipe. Etapele I și IU sînt 
organizate de comisiile locale de specia
litate, iar II, IV și V de Federația Rt>- 
mînă de Scrimă. Iată, pe scurt, care 
este forma de organizare a campiona
tului :

Etapa I are loe între 20 februarie și 27 
martie. în această perioadă, comisiile 
locale de scrimă' vor organiza cîte 4 con
cursuri la fiecare artriă (București și 
Cluj cîte 3). Finalele acestora vor fi 
punctate efe 14 1-». Se vor califica pen
tru etapa a n-a primii 8 sportivi, cave 
au totalizat cel tnai mare punctaj. în 
ceia 4 concursuri la fiecare ărmă.

Etapa a n-a se desfășoară in două zone, 
între 23 aprilie și 2 mai. în prima zonă 
se vor întrece sportivii din orașele Cluj. 
Satu Mare, Oradea, Caret și Tg. Mureș, 
iar în cea de a doua, reprezentanții aso
ciațiilor șl cluj>d iilor din București, 
PloeȘtâ, Or. Staîln, Sibiu, Timișoara, 
Aradi Lugoj și Craiova. La fiecare din- 
tlrd zone sînt invitați de către F.R.S. cîte 
15 trăgători de Armă, pe baza rezultate
lor obținute șl în funcție de numărul drt 
participanU în prima etapă a campiona
tului. , ,

Etapa a m-a (8 mai-30 octombrie) are 
aceleași principii de drgahitare ca și pri 
ma. Vor intra fp concurs și echipele care 
se întrec sistem turneu. Se califică mai 
denarte Analiștii, al căror punctaj se a-r

juca împotriva echipei bucureșfen® 
Rapid, iar formația feminină C.S.O. 
va întîlni câștigătoarea campionatului 
trecut — Constructorul București.

• Iată programul complet al etapeî 
de mâine : FEMININ, BUCUREȘTII 
Voința — Voința Tg. Mureș; Rapid 
—- Știința Cluj ; Știința — C.S.S» 
Banatul Timișoara ; ORADEA : C.S, 
O. — Constructorul București; OR. 
STALIN: Voința — I.C.F. București? 
MASCULIN, BUCUREȘTI: Metalul 
M.I.G. — Știința Cluj; Progresul —* 
Dinamo ; ORADEA : Dinamo — Ra-< 
pid București; OR. STALIN: Stea*  
gul roșu — C.C.A. ; TIMIȘOARA: 
Știința — Știința București; 1 AȘI r 
Voința — Dinamo Tg. Mureș. (Citiți 
la rubrica „Unde mergem” programul 
meciurilor din Capitală). ,

★

DJNAMO BUCUREȘTI A INViNSO 
PE DINAMO TG. MUREȘ ț

In cadrul campionatului repu J'icanj 
Dinamo București a întîlnit într-un joc 
restant pe Dinamo Tg. Mureș. Dinamo- 
viștii bucureșteni au învins cu 68-67 
(37-29).

tre Dinamo și Progresul, de fapt der-*  
biul etapei. La primul lor joc din 
acest an, ambele echipe au reușit să 
se descurce cu multă ușurință in 
situațiile critice, manifestînd totoda
tă o remarcabilă omogenitate. Foarte 
interesantă se anuață și întîlnirea 
dintre C.F.R. Grivifa Roșie (care a 
dovedit duminica trecută în compa
nia Petrolului Ploești o formă exce
lentă pentru acest început de sezon)) 
și Metalul M.I.G. Metalurgîștit au 
jucat nesperat de bihe în compania 
formației C.C.A., avînd o pregătire 
superioară față de anul trecut. Con
structorul, echipa care a promovat 
cu mult curaj numeroase elemente 
de talent din rîndul juniorilor, va în- 
tîlni într-un meci deschis oricărui 
rezultat formația Știinfa. In sfîrșit, 
rugbiștii de la C.C.A. au ca adver
sari pe reprezentanții Petrolului Plo
ești. Debuta nți acum o săptămână 
într-o competiție rezervată echipelor 
fruntașe, rugbiștii petroliști auy -ară- 
tat frumoase calități tehnice și mai 
ales o bună pregătire fizică. Militării, 
deși păstrează prima șansă, vof trej 
bui să depună serioase eforturi pen
tru obținerea victoriei. | 

dună cu cel din etapele anterioare.
Etapa a IV-a (19 rioi‘enibrie-4 decembrie) 

este tot o etapă de zonă. Iau parte cîta 
16 trăgători de armă și cîte 6 edhipe.

Finala campionatului se desfășoară în
tre 10-25 decembrie, după cum urinează; 
floretă bărbați - Tg. Mureș ; floretă ie
rnai - București ; spadă — Ploești ; săbie 
- Cluj. Pentru fiecare armă sînt stabi
lite cîte două zile de cortcurs. în prima 
zi vor avea loc întrecerile pe echipe (la 
care sînt invitate cîte 3 formații din . fie
care zonă), iar în cea de a doua, con
cursul individual.

Noua formulă de organizare a campio
natului R.P.R. este, după părerea noa
stră, cea mai indicată din toate cele da 
pînă acum. Și aceasta în primul rind 
pentru că (ta constituie criteriul cel itaal 
eficace de seleețfe și de iiartfeidare la o 
finală. Datorită acestei formule, trăgă
torii vor fi prezinți în numeroase cbn- 
eursuri și pentru a cuceri dreptul de a 
se? prezenta în finală ei vor trebdi să 
aibă „la activ*  aproape 100 ăsdUurl.

Pentru tiri^rii scrltneri, hdua formula 
prezintă un dublu avantaj : mal întîi, el 
au posibilitatea de a se întrece ălățurt 
de fruntași, de a învăța de la el, și apoL 
comportîndu-se bine în etapele tocăie 
(I și ni), ei pot participa la ..zone" șL 
poate chiar la finală. Dar, pentru aceasta 
este nevoie ca în secții Să se întărească 
munca de pregătire și antrenament, Să 
se lucreze intens pentru formarea unei 
bune pregătiri fizice, care să le. poaj*  
permite susținerea unui număr atit de 
mare de asalturi. Iar comisiile locale de 
scrimă au datoria de a asigura .întrece
rilor pe care le, organizează, cefe mai 
Ume condiții de desfășurare.

SPORTUL POPULAR
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Calendarul central in tern pe
ATLETISM FOTBAL

1 CAMPIONATUL REPUBLICAN DE 
CROS INDIVIDUAL ȘI PE ECHIPE 
Etapa I pe asociații și cluburi 

„ a Il-a pe localități 
„ a III-a finală

?. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
SENIORILOR

- Etapa 1 pe asociații și cluburi 
„ a ll-a pe localități
„ a III-a pe raioane
„ a IV-a pe regiuni
„ a V-a finală

J. CAMPIONAIUL REPUBLICAN 
JUNIORILOR
Etapa 1 pe asociații și cluburi

„ a Il-a pe localități (raioane)
„ a fIl-a pe regiuni
„ a IV-a finală

4. CUPA PRIMĂVERII
ț. CUPA BALCANICA PENTRU JU- 

NIORI PRIN CORESPONDENȚA

28.11-20.111
3. IV
17. IV

AL

V-a finală

1.1I1-1.V
8.V
15-29.V
5-19. VI
8-14. VII

28.II-17.IV

Sibiu

1.111-143'11

București

3.1V-24.VH
10-1 l.IV
16-17.1V
7-22.V
22-24.VH

14-15.V
București
București

1-31. V

BASCHET
I. CAMPIONATUL REPUBLICAN

MASCULIN CATEGORIA A
1959/1960
Retur 14.11-24.1V

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN FE
MININ CATEGORIA A 1959/1960
Retur 14.1I-27.1V

S. CAMPIONATUL DE CALIFICARE
MASCULIN ȘI FEMININ 10.I-181X
Etapa I pe raioane 10.1-22. V

„ a Il-a pe regiuni 23.V-10.V1I
„ a 1 ll-a pe zone 27-31.VII

, „ finală masculin 15-18. IX Constanța
T ,, finală feminin 5-11.1X. Or. Stalin
4. CAMPIONATUL REPUBLICAN

A1ASCULIN CATEGORIA A
1960/1951
Tur 16.X-25.X1I

5. CAMPIONATUL REPUBLICAN FE
MININ CATEGORIA A 1960,1961
Tur 16.X-25.X1I

BOX
J. CAMPIONATUL REPUBLICAN AL

SENIORILOR • 4*.  -t 3-22.V
Etapa 1 pe zone 3-8.V

a ll-a finală 17-22.V .
2. CAMPIONATUL DE CALIFICARE 10.1-3. IV

Etapa I pe raioane (orașe) 10-31.1
„ a Il-ă pe regiuni 15-25.11
„ a III-a pe zone (Brăila, Bu

zău. Arad. Tg. Mureș) 8-13.111
„ a IV-a finală 29.III-3.1V Bacău

t. CAMP1ONAIUL REPUBLICAN AL
JUNIORILOR 1.H-17.IV
Etapa I pe raioane (orașe) 1-14.11

„ a Ii-a pe regiuni 20-28.11
„ a III-a pe zone (Tr. Severin, ... z •

Cluj, Constanța, Iași) 22-27.111
„ a IV-a finală 12-17.IV București

4. CUPA ELIBERĂRII X *' 1.V1I-30.V1II

CAIAC-CANOE
3. CAMPIONATUL REPUBLICAN AL

SENIORILOR 3-18.IX
Etapa 1 pe orașe 3-4.1X

„ a Il-a finală 16-18. IX Snagov
2. CAMPIONATUL REPUBLICAN AL

JUMORILOR---. 13-28. VIII
Etapa 1 pe orașe 13-14.VIH

,, a Il-a finală , 26-28. VIII Snagov

CĂLĂRIE
J. CAMPIONATUL REPUBLICAN DE

DRESAJ, OBSTACOLE ȘI PROBA
COMPLETA 10.VI-9.X
Proba completă 10-12.VI Sibiu
Dresaj, obstacole 5-9. X București

CANOTAJ ACADEMIC
j. CAMPIONATUL REPUBLICAN AL

SENIORILOR 9-25. IX
Etapa I pe orașe 9-11.IX
„•a ll-a finală 23-25.IX Snagov

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN AL
JUNIORILOR 30.VII-21.VI1I
Etapa I pe «așe 30-31.VII

„ a ll-a finală 19-21.VHI Snagov

CICLISM
;i. CAMPIONATUL REPUBLICAN DE
. SEMIFOND INDIVIDUAL ȘI CON- , - .
J TRA TIMP - PE ECHIPE 28.V-10.VH

Etapa 1 pe regiuni 28-29.V
„ a 11 a finală 9-10. VII București

2. CAMPIONATELE' REPUBLICANE
' DE PISTA 5.VI-26.VI

Etapă I pe regiuni 5-12.VI
i » a II-a finală 19 26,VI București
J3. CAMPIONATUL REPUBLICAN DE
1 FOND 17-3I.V1I

Etapa I pe regiuni 17. VII
j „ a Il-a finală 31.VII Cîmpina

TURUL CICLIST AL R P R. 11-25. IX
Ț5. CAMPIONATUL REPUBLICAN DE

CICLO-CROS 30.X-13.XI
Etapa 1 pe regiuni „■ 30.X

, , e Il-a îinală . . 13 Xr BuciiTejii

1.

2.

3.

4.

5.

REPUBLICAN
1969/1960

ECHIPELOR
1959/1960

DE
6.III-12.VI

3.IV-26.VI

RUGBIHOCHEI PE GHEAȚA
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

Etapa finală
Tur

Retur
2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

1960/1961
Etapa regională

YAHTING
1. CUPA VICTORIEI

-T '

16-20.1
1-6.III

16.I-6.III.1960

București
București

1.

Tur
Retur

2. CAMPK
Etapa 1l.XII. 1960-5.111.1961

l.XII. 1960-25.1.1961

OAMPIONATUL 
CATEGORIA A 
Retur
CAMPIONATUL 
CATEGORIA B 
Retur
CUPA R.P.R. 1969/1960
Faza finală
CAMPIONATUL REPUBLICAN AL 
JUNIORILOR 1959/1960
Etapa I pe regiuni

„ a Il-a finală 
CAMPIONATUL 
CATEGORIA A 
Tur
CAMPIONATUL

19.VI, 3 și 10.VII

15.IV-29.V
5-26.VI LUPTE CLASICE

REPUBLICAN
1960/1961

14.VIII-27.XI

a
3. CUPA .

Etapa I

Turneul

L ECHIPELOR 
CATEGORIA B 1960/1961 
Tur
OUPA R.P.R. 1960/1961
Faza preliminară
Faza interregională 1
Faza interregională II

8. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
JUNIORILOR 1960/1961 
Etapa pe raioane

6.

7.

GIMNASTICA
1.

2

DE

AL

PE

21.VIH-27.XI

3.IV-31-VII
28.VIII
25.IX-4.XI1

4.1X-27.XI

•v I 
ț

f

I
I

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN DE 
LUPTE CLASICE
Etapa

•»
~ ’*”• 99 ' ‘

I pe oraș
a ll-a pe regiune
a III-a pe' zone (București, 
Timișoara, Baia Mare) 
a IV-a finală

13.111-1 l.XII
13.III-3O.X
1I-13.XL

SCHI
1. CAMPK

2. OAMPIONATUL REPUBLICAN 
JUNIORILOR
Etapa

99

I pe oraș
a Il-a pe regiune 
a III-a finală

Al.

26-27.XI
9-1 l.XII Cluj

21.VIil-20.XI
21.VHI-3tX
22-23. X
19-20.XI Oradea

LUPTE LIBERE
AL

Etapa I
a

2. CAMPK

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
ECHIPE DE CLUBURI ȘI ASO
CIAȚII Șl CAMPIONATUL INDI
VIDUAL --------- ----------------
Etapa

•>
»>
»>
»»

1 
a 
a 
a 
a 
a

AL MAEȘTRILOR 
pe localitate
II- a pe localitate
III- a pe localitate
IV- a pe localitate
V- a pe regiune
VI- a finală

12-13.111 
9-10.IV

. 7-8, V
8-9.X 

-29-30.X
25-27.XI

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL AL JUNIORILOR 
Etapa I pe localitate

99

99

99

a Il-a pe localitate 
a III-a pe localitate 
a IV-a finală

HALTERE

4

20-21.11
16-17.1V
28-29.V
23-26.V1

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL
Etapa regională

„ finală
2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

ECHIPE

HANDBAL IN U

PE

1. CAMPIONATUL R.P.R. MASCULIN 
CATEGORIA A 1959/1960
Retur

2. CAMPIONATUL R.P.R. FEMININ 
CATEGORIA A 1950/1960
Retur
CAMPIONATUL R.P.R. MASCULIN 
ȘI FEMININ PE 1960/1961
Etapa raională

» regională
„ ■ interregiuni
„ finală

3.

HANDBAL ÎN 7

1.

2.

3. 
-t

4.

5.

6.

7,

8.V
28-29. V

CAMPIONATUL R.P.R. MASCULIN
ȘI FEMININ 1959/1960
Etapa

n

interregiune — feminin 

interregiune — masculin

I. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
SENIORILOR
Etapa 1 pe oraș

„ a ll-a pe regiune
„ a III-a finală 

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
JUNIORILOR , . . 
l;tap<i I pe oraș

„ a ll-a pe regiune 4
7 a IH-ă finătă '

Ducureșn -Mqțq . .
■ ■ ' '■ ■ - '' •

20.11-19.VI i. CAMPIONATUL' R.P.R.
'. ■ ■ CROS ■ . -.

I , .
a II-a
a III-a -
a IV-a 
a ■ V-a ’ ■’ 
a’V-Ea ’
a Vil-a

2 CAMPIONATUL R.P.R. DE REGU
LARITATE ȘI REZISTENȚĂ 
Etapa I, proba pe 3 zile

„ â Il-a, proba pe 6 zile

12.111-27.XI

București

Craiova

1-2.X

2.

MOTO-

- Proba 

n

8-29.V

București

Constanța

27.111-22. V. 1960

27.III-8.V.1960

6. VIII-13.X. 1960
23.X-6.XI. 1960
2-16.1V.1961
21-30.IV.1961

•>

AL

27.1II-18.XII
27.1II-6.1X
3-4.XII
17-18.XII Sinaia

6. III-12. VI
6.IH-17.IV
21-22.V
11-12. VI Or. Stalin

8.IV-13.XI
8-10.1V
22-24.1V
30.V1II-1.IX
30.IX-2.X
21.X-23.X
4.XI-6.XI
11-13.XI

București 
București 
București 
Or. Stalin 
Or. Stalin 
Cîmpina
București

19.V-16.VI1I
19-22.V
9-16. VIII

Sibiu 
Sibiu

1

2.

SCRIMĂ
1. CÂMPII

INDIVI
Etap/) I

a
a

>»

SAH
CÂMPII
INDIVI
Optimi 
Sferturi 
Semifin

Finala
OAMPII 
INDIVI
Optimi 
Sferturi
Semifin,

Finala

j

NATAȚIE TENIS
AL1. OAMPIONATUL REPUBLICAN 

SENIORILOR DE ÎNOT ȘI SĂRI
TURI
Etapa I pe asociații și cluburi 

„ a Il-a pe localități 
„ a III-a finală

CAMPIONATUL REPUBLICAN AL 
JUNIORILOR DE ÎNOT ȘI SĂRI
TURI
Etapa I pe localități
' 99

CUPA ORAȘELOR PRIN CORES
PONDENȚA

8-10.V1I
19-21.VIII
15-18.1X

8.VII-18.IX

1. CAMPK
Etapa 1 

« a
2. CM

2.

3.

București TEI

a 
a

Ii-a pe regiune 
III-a finală

POLO PE APA

22.V1I-28.VII1
22-24.VII
5-7.VIH
25-28.VIII București

18.VI-25.1X

1. CAMPK
INDIVI
a) Carr
Etapa I

», M
» a

b) Carr
Etapa I 

.. a
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

OATEGORIA A
Tur
Retur

2. CAMPIONATUL DE CALIFICARE
Etapa I pe regiune, tur

„ a Il-a pe regiune, retur 
Turneu final

22.V-13.X
27-31.1.1960 Oradea și 

~ ' Cons-tanța
4-7.11.1960 București 

și Tg. Mureș 
7-11.11.1960 București 
17-21.11.1960 București

22.V-12VI
22. IX-13.X

19.VI-21.XI

TIR

Etapa

CUPA DE IARNA JUNIORI — 
MASCULIN ȘI FEMININ 1959/1960 
Etapa pe centre

„ inter-centre
„'finală

CAMPIONATUL CALIFICARE
PENTRU CATEGORIA A 1960 
Masculin 
Feminin
CAMPIONATUL R.P.R. MASCULIN
CATEGORIA A 1960/1961
Tur
Retur
Finala
CAMPIONATUL R.P.R. FEMININ
CATEGORIA A 1960/1961
Tur
Retur
CAMPIONATUL CALIFICARE 
MASCULIN ȘI FEMININ 1960/1961
Etapa raională 14.V1II-30.X.I960

regională 6-20.XI.1960
„“interregiune , 23.1V-28.V.1961

CUPA DE IARNA F.R.H. SENIORI 
ȘI. JUNIORI - MASCULIN ȘI 
FEMININ 1960/1961 . ' 
Etapa pe centre

finală — feminin 
finală — masculin

19.VI-17.VII
31.V1I-11.IX
19-21.IX

1. CAMPK 
INDIVI

2 GUPA

!

!

pînă ia 14.11.1960
21.1I-6.1II. i960
11-13.III.1960 București

PENTATLON MODERN

li CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL Șl PE ECHIPE •ar 1-6.X București

irrfer-centre

finală

6: a M’ 
ih i |> •

Mirr» ■
•â • i

seniori 
, juniori 

seniori 
juniori

19-26. VI. 1960
3-10.VII.1960

POPICE

1.

i

Armă
3. CUPA

4IX-16.X. i960
9.IV-2LV.1961
2-4 și 9-1 LVI 1961

V • »

28. VIII- 23.X. 1960
7. V-25. VI. 1961

i

<

f

13.XI.1960-29.I.1961
5-12.IL1961
5-I9.II.1961
19-2211.1961
26.11 1,111.1961

■ BucurejU
A J

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
ECHIPE ȘI INDIVIDUAL
A — pe echipe
Etapa

»»

v

raion-retur
II- a regiune
Mi-a interregională
III- a interregională
IV- a finală feminin
1 V-a finală masculin 

-V ’J 1

I
a
a
a
a
a .

B — individual
Etapa I pe asociații și cluburi

„ a Il-a pe raioane (orașe)
„ ă III-a finală feminin
„ a Ill-a finală masculin

PATINAJ

1.

2.

PE

— •
- c

I
II

15.1-8. V
19-22.V
12-26. VI
3- lftVII
4- 7.VIII
10-14.VIII

București 
București

10.V-20.V1
20.V1-20.V1I
7.V1I1
14.VHI

București
București

Probe <
4 CUPA

PRIN (
Etapa 1

99 2

VOLEI
1. CAMPK

MASCL

Retur
2. CAMPK

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PATINAJ ARTISTIC
Etapa I pe orașe

„ a Il-a finală 
CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PATINAJ VITEZA 
Etapa I pe orașe

_ s . .a, II-a finală. •

DE

DE

151 2811
J5.I-14.il
27-28.11

151-811
.154-3.11

■ 7-8P

Etapa I 
»» a 

r a

99

3. GAMP1 
MASCl 
CATEG
Ferrunir
Mascul

4. GAMPI
MASCl



13 și 20X|

PUBLICAN AL

Poiana1-6 111

21.11

DESCHIDERE

pini la
23-28.11

PUBLICAM 
: ECHIPE

Tur 
Retur

cîteva antrenamente: 
și m-am convins că 
se pregătesc cu asi- 
spus antrenorul Tr. 

in rîndurile

tonă și statele 
uri, combinata 
ire fond
PUBLICAN AL

care se află în turneu în 
și de Progresul București, 
află în Iugoslavia. Steagul 

întîlni pe Empor Rostock, iar

2l.II
Predea!

10. IV-12. VI
1I.1X-23.X
30.X, 6,

pinâ la
27-2511 $15-6.11!

13.II1-4.X1I
I3.HI-26.VI 
25.1X-4.X11

10.IV-27.XI
10.IV-22.V
2.X-13.XI
2O-27.XI

E CALIFICARE
Tur 
Retur 

i final

1960

î, Sibiu, Oradea,

Oradea

pu(mi la antrenamente1.I-25.X

iti, Tg. Mureș,

Timișoara

PUBLICAN

1.1-15.1 II
1.1V-3.V

»

>
>
>
-

1.IX-25.IX
25.X1-15X11

(PUBLICAN
3ULIN

12-31.VIII
25.1X-I5.X

’.PUBLICAN 
NIN

insistente, dar 
De la început, 

teren
15.VHl-l0.iX

15 VIII 22-VIII
27.V11I-10.1X București

aceea din fotografie. Fundașul Frauendorf i-a luat locul 
eventualitate—

Cuploj interespnt pe stadionul Republici»

-PUBLICAN

9-10.1 Bucegi

20.11-27,111
23.1V-2.V
8.V-30.X
I9.XI-4.XII
10-25. XII

PUBLICAN 
’ ECHIPE
luai

ane
Concurs
Concurs
Concurs
Concurs 

ichipe

I
II

III
IV

29.11-20-111
2-3.IV
22-24. IV
6-8.V
28-30.X
17-20.XI

LDkomoiiv Leipzig, oar a raoias dator ca ioc... C. C. A. - Donawitz

’L'BLICAN
ECHIPE

'RIN CORF.S-

iuni
^RIN CORES- 
r . ~.
giuni
.RMA SPORT,
NȚA
direct

fii, prin cores-

prin «xes-

’UBLICAN 
ININ 
'I960

CALIFICARE

ine

la 
la

ÎUBLICAN 
vil NIN — 
/1961 

începe 
■începe

CALIFICARE 
iNIN 1960/1961 
:■ -■ (i4 I’. . ' '

Stadionul din Giulești a fost plin 
joi după-arniază. Timpul--era numai 
bun pentru fotbal, se disputa un meci 
international precedat de o „deschi
dere*  atractivă, evoluau Rapid și Lo
komotiv Leipzig care avuseseră du
minică comportări foarte bune: pri
mul în partida cu Dinamo București, 
al doilea cu Petrolul Ptoești. Deci, 
suficiente motive care să sprijine aș
teptările miilor de spectatori.

Cuplajul însă, n-a mulțumi’ decit 
în parte. E drept. Rapid a aștgai 
acest prim meci internațional al sezo
nului in Capitală la scorul de 4—2 
(4—I) șt victoria a fost btne primită 
de tobitcni fotbalului. Dar compor
tarea generală a Rapidului, in com 
parațte « jocul prestat duminică, a 
nennlțumit In special linia de atac 
— după părerea ooastra — poartă 
vina slabei evoluții din repriza a doua 
cînd. la u.i motnent dat. devenise ne- 
&gură chiar victoria conturată attt 
de clar la sfirșital primei părți a me
dului. Rapid a început timid partida 
d:nd ocazie fotbaliștilor din Leipzig 
să ia inițiativa și să atace prin ac
ami

la 4—1. prin Ozon (min. 33). Geor
gescu (min. 36) și Copil (min. 41). 
Lokomotiv are în acest timp o acți
une și dintr-o greșeală elementară a 
Iui Todor, înscrie prin Behne, cu 
capul, in min. 35.

Erau perspective ca scorul să fie 
majorat după pauză, dar la reluate 
rapidiștri iau prea ușor jocul, slăbesc 
alura și preferă in atac jocul indivi
dual sau de combinații de .efect**,  
localizat pe partea dreaptă, pierzind 
cu regularitate mingea. Jocul nese
rios al Înaintașilor rapidiști a răpit 
meciului dinamismul și frumusețea 
pe care a avut-o in partea a doua 
a prune; reprize și a dai posibilitate 
echipez oaspe să treia inițiativa. să 
stăpânească terenul șt să amenințe 
tot mai des poarta ha Todor. Ei au 
reușit să reducă scorul in min. 56 
prin R Krause și au tost la un pas 
de a face 3—4 Arbitral M. Cruțescu 
ins», care in general a condus bine, 
ie-a refuzat an II m dar (min. 89). 
to urma uium fault ocnaș de Coe a- 
supra 'ut Gawohn.

RAPID: Toder - GREAVU

și Dinamo-Wisla Cracovia
Program atractiv duminică pe sta

dionul Republicii. Un cuplaj în care 
.evoluează două echipe de peste hotare 
și două formații fruntașe dm Capi 
tală: in deschidere Dinamo — Wisla 
Cracovia, iar în meci .vedetă" 
C.C.A. — Donawitz (Austria). De
sigur, biletele pentru aceste două 
confruntări internaționale vor fi luate 
cu asalt de spectatorii bucureșteni 
dornici de a urmări intilniri fotbalis
tice de calitate, cum se anunță 
aceste două partide.

Echipa Donawitz, care va sosi 
Cap'tala azi pe calea aerului, are 
bogat palmares internațional și

în 
un 

__ _ _ .. ._ . , în
meciul cu CC.A. va demonstra, după 
cum este de așteptat, valoarea școlii 
austriece de fotbal- Formația oaspe. 
ea dealtfel majoritatea echipelor au
striece. dispune — ca armă principală 
— de tehnică individuală avansată. 

GGA. s-a pregătit serios pentru 
confruntarea de duminică. După cum 
ne-a declarat antrenorul Gh. Popescu, 
echipe este hotărită să facă o figură 
frumoasă, confirmind rezultatele bune 
ale formației militare în partidele in
ternaționale. lată de altfel formația de 
duminică: \ oi ne seu (Tom»)—Zavoda 
I.. Apolzan. Zavoda II—Jenei, Bone— 
Cacoveanu. Constantin, Alexandrescu, 
Raksi, Titani.

Intilnirea dintre Dinamo și Wisla 
Cracovia este și ea așteptată cu in
teres. Dinamovițtii, la rindul lor, au 
un foarte bun palmares internațional 
și cu această ocazie vor încerca să 
îmbogățească cartea lor de vizită cu 
o victorie în plus.

asistat la 
ale echipei Wisla 
jucătorii polonezi 
duitate. — ne-a 
lonescu. Am remarcat 
lor pe cîțiva jucători care posedă cu
noștințe avansate. De altfel, trei din
tre cei care vor evolua duminică au 
tost selecționați in lotul olimpic po
lonez. In ce privește echipa noastră 
in unele compartimente echipa mai 
prezintă semne de întrebare pe care 
sperăm să le rezolvăm pînă la înce
perea turului... Și meciul cu Wisla 
este o bună ocazie in această pri
vință*.

Antrenorul Tr. Ione-cu intenționea
ză să folosească duminică formația 
următoare: Uțu (Cozma)-— Popa,
Motroc, Panait—V. Alexandru. Dra- 
gomir— V. Anghel, Varga, Ene I, El- 
timie, Semenescu. Vor mai fi folosiți: 
Szakacs I, Szakacs II și Cădariu.

Antrenorul echipei poloneze Kosa 
Karoly ne-a declarat că va alcătui 
formația după antrenamentul de azi. 
In tot cazul nu vor lipsi din echipă 
internaționalii Monica, Kawula și. 
Sykta, care au sosit joi în Capitală, 
coir.pletînd lotul fotbaliștilor polonezi.

★
Alte două echipe romînești vor sus

ține duminică întîlniri internaționa'e- 
Este vorba de Steagul roșu Orașul 
Stalin,
R.D.G.,
care se 
roșu va 
Progresul pe Haiduk Split.

In țr.ma reprisă « meciului Rapid —Lokomotiv Leipzig, poarta echipei oaspe a 
fost des atacata de inaintații bucure/teni. Portarul Weigang a avut numeroase 
intervenții inspirate, ca - - - -- -

in poartă pentru orice

țiuni rapide și foarte 
lipsite de finalitate, 
din așezarea jucătorilor pe 
(Sollner l-a dublat pe stoperul Scher- 
bath, rr»tenii stingă Bauman a jucat 
half, extrema stingă Behne a jucat 
și el retras, ca și interul dreapta R.

1-&V Oradea I Krause. în atac râmînind două „vir- 
Ciuri*.  Konzak și G*se)  s-a văzut 
xcă Lokomotiv pune accent pe apărare. 
iSe părea că „apărarea beton*  a oas- 

T xpetilor va da rezultate, mai ale» că
29.11-2U.A, Xînaintarea rapidiștilor acttoaa foarte 

/încîlcit și mai mult în tripletă, ceea
zce convenea

București La aceasta s-a adăugat și
Timișoara {accidentarea * ! '---------
Cluj 
București

de minune fotbaliștilor

lui Ene II (care a iest

1
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4-9.X

18-19. VI

15.V-3I.VII
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5.VI
1O.VI-26.VI
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31.V1I-7.V111

19.X. 1960
4. XII. 1960
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Foto : Gh. Dumitru 

deanu (Coe), MACRI — Bodo (Neao
șii), KOSZKA — Copil, OZON (nu
mai prima repriză). (R. Lazăr), Ene 
II (Ozon), Georgescu, Văcaru.

LOKOMOTIV: Weigang — Her
mann, SCHERBATH. Frauendorf — 
Fischer. Sollner — GASE, R. Krause, 
Konzak (Gawohn), BAUMANN. BEH
NE.

I-am admirat pe iaainlarii Rapi
dului și duminica trecută șt aesm. 
joi. în prima repriză a meciului eu 
Lokomotiv Leipzig pentru jocul tor 
colectiv și spectaculos. Publicul și 
mai ales susținătorii lor au. foet tare 
mulțumiți. In schimb, tot joi. to 
repriza a doua ei au dezamăgit, in 
frunte cu Ozon, care tot ața cum 
știe aă desfășoare un joc de calitate 
to interesul echipei, se ..pricepe” 
să-l și strice, prin „șmecherii’’ iefti
ne la care a promis de multe ori că 
renun(ă. Pe bună dreptate speeta 
terii și-au manifeatat nemulțumirea 
Se impune din partea Ini Ozon și a 
celorlalți aUeanfi ceferiști mai mult 
interes pentru echipă și mai mult 
respect față de spectatori.

[înlocuit cu R. Lazăr), ceea ce a des
completat înaintarea. In min. 24 însă, 
jta o combina, ie pe centru, R. 
Lazăr - Ozon - Georgescu - Ozon, 
ultimul trage cu ..șpițul**,  de 
Ia 16 m și deschide scorul. 

'A fost semnalul unei lungi perioade 
de revenire a rapidiștilor, care do- 

Imină tot mai insistent și printr-un 
Joc în mișcare, variat, derutant, ca 
'direcție de atac și desfășurat pe front 
(larg reușește să anihilitze sistemul 
defensiv al oaspeților și urcă scorul

Echipa Steagul roșu 
învinsă in R. D. G.

BERLIN 19 (prin telefon de la re
dacția ziarului Berliner Zeitung). — 
Joi, echipa romînească de fotbal Stea- 

Igul roșu a jucat la Seftenberg cu for
mația Aktivist Brieske. Meciul s-a ter- 
Iminat cu rezultatul de 3—0 in favoarea 
, erihipei'Ideale.

P. GAȚU 
DINAMO BUCUREȘTI — DINAMO 

PITEȘTI 2—1 (2—I)
Meciul de antrenament de joi din

tre Dinamo București și Dinarr.c Pi
tești a ridicat unele probleme care 
trebu*  aâ dea de gindit Și in această 
partidă — ta iei ca duminică — Di
namo București a jucat crispat, ur- 
mărind în primul rind rezultatul și nu 
realizarea unui joc de ansamblu bun 
in care să se reliefeze adevărata va
loare a romponentitor săi. Dinamo Pi
tești a dat o ripostă neașteptat de 
dirză. dommind chiar uneori insistent 
dar înaintarea ei a păcătuit jucînd 
Ia „metru patrar ceea ce lipsit-o de 
eficacitate. Partida s a încheiat cu 
rezultatul de 2—1 (2—1) pentru
bucureșteni. Au marcat: Semenescu 
și Varga respectiv Halagian. («-•-).

Odată cu fotbaliștii se pregătesc 
și arbitrii. In noul sezon oficial 
trebuie să fie în... formă și con
ducătorii de meciuri. La București, 
de pildă, pregătirile arbitrilor au 
Început la 2 februarie și continuă 
în fiecare luni și vineri după-amia- 
ză pe terenul din Bd. Lacul TeL 
Ședințele de pregătire sînt conduse 
de Gh. Obreja, care cumulează ca
litățile de antrenor și arbitru.

Numai că colegii săi nu-i dau 
prea multă bătaie de cap. Adică la 
antrenamente nu-i *
tală.

Colegiul de arbitri 
misiei orășenești de 
grijă să anunțe din . ______
rea și începerea pregătirii comune ; 
a folosit fiecare prilej pentru a-i 
îndemna pe arbitrii din lotul repu
blican (care sînt delegați la meciu
rile de categoria A și B) să parti
cipe cu regularitate la antrenamen
tele organizate în mod special pen
tru ei. In fend. fiind vorba de pre
gătirea lor personală pe eare tre
buie să și-o pună la punct plnă la 
începerea returului campionatului, 
deci o obligație „profesională", nici 
nu era nevoie — credem — de prea 
multe invitații. Iar faptul că antre
namentele urmau să fie conduse de 
un antrenor calificat, deci purtau 
garanția unei desfășurări metodice, 
trebuia să fie un îndemn în plus. 
E bine și cînd te antrenez! singur, 
dar și mal bine și mai folositor este 
atunci cînd pregătirea se face in 
comun, după un plan jud.icios alcă
tuit în raport cu necesitățile arbi
trilor.

Cu toate acestea, antrenamentele 
nu s-au bucurat de participarea

deloc înghesu-

din cadrul co- 
fotbal a avut 
timp organiza-

«contată și care era normal să se 
înregistreze. Listele de prezență sînt 
concludente în această privință : din 
cei ÎS de arbitri bucureșteni din lo
tul republican, la primul antrena
ment au participat 2«, la al doilea 
14, la al treilea 11 și la al patrulea 
16 arbitri !...

O situație care trebuie să pună pe 
glnduri colegiul orășenesc șl, 
ales, să-l facă să " — 
șl să ia măsurile 
atît mai mult eu 
antrenamente era 
gatorie o dată pe_ _______ ___ ___
legiuiui central de arbitri din cadrul 
federației, care nu trebuie să ră- 
mînă indiferent față de această si
tuație, îi sugerăm - pe lîngă un 
control efectiv pe teren - să țină 
seamă la delegările viitoare de me
dul cum au înțeles arbitrii din lotul 
republican să se pregătească, (p. g.)

mai 
lasă din pasivitate 
care se impun, cu 
cit participarea la 
anunțată ca obli- 
săptămtnă. rar ce

.

■

IN JURUL BALONULUI
Știința Cluj a ciștlgst 
„Cupa 14 Februarie**
19 (prin telefon). — Iată rezul- 
vltimelor intilniri din cadrul 
16 Februarie* 1 : știința Cluj . — Au marcat jj

Din pregătirile echipelor de categoria B
• Dinamo Galați s-a < ' ‘

miercuri la Braila, jucînd o repriză 
cu Marina și alta cu Laminarul. 
Echipei Marina gălațenii iau marcat 
două goluri prin Bogdan și Weber, 
iar Laminorului unul prin GhHă. Di 
namexiștii au folosit următoarea for
mație: B4eș (Petrescu) — Ștefănes- 
cu. Halea. Luceș — Dogan. Costa- 
che — Dudaț. Voicu II (Ghifă), Bog
dan, Weber, Constantin.

N COSTIN
‘ . corespondent

antrenat — Mihăescii, Berbeci, Radu, Moțoc I, 
repriză Istraie, Hagtami — Manta, Jurcă,

• Dună o întrerupere destul de 
lungă, Rulmentul Birtad și-a reluat 
antrenamentele. Prima ședință de an
trenament a avut loc la 4 februarie 
sub conducerea noului antrenor C. 
Albescu. La sfîrșitul acestei luni, Rul
mentul va juca meciuri de verificare 
cu ewhipe de categorie inferioară, iar 
în luna martie cu formalii de cate
goria 
la 6 
Bîrlad 
șani)
Iași (revanșa la 27 martie la Bîrlad). 
Iată fotul echipei; Leață, Ciiiș,' Popbiu

B, după următorul program: 
martie cu Unirea Focșani la 
(revanșa la 13 martie ja Foc- 

și la 20 martie cu C.S.M.S. la

Stan — Schlunschi I, Pantelimori. 
Chirilă, Frîncu, Dascălu, Schlunschi 
II, Bercea și Motoc II.

1. PANTELIMON 
corespondent

• Cele două echipe de categoria 
B din Arad vor folosi în noul se
zon următoarele loturi:

AMEFA: Kiss, Parușan. — Ju- 
hasz, Dușan, Golovescu — Jarger, 
Soliu, Rennich — Jurcă, Popescu, 

Rist.n, Cioboetă, Mercea, Mițaru, 
Grăjdeanu, Kocs>k, Oroszhegyt, ' Ho- 
nîg, Izdrăilă, Petschowschi II,

C.F.R. : Demșoreami, Batrin, Sădi
— Negru I, Szuhanek, Marlarasan, 
Babo — Ba lint. Blaj, Merie, Pac — 
Cazan, Don, Negru II, Janovits, 
Boros, Vlad, Petz, Dohor, Szekely.
• Meci amical la Moreni: Flacăra

— Poiana Cîmpina 2—1 (0—0). Au 
marcat Badea (min. 55 și 82), res
pectiv Gogoașe (min. 60).

: ; PAUL ANDREI
corespondent

CLUJ 
țațele 
„Cupei _ ________
C.F.R. Cluj 4-0 (3-0). ______
Moldova» (2), Fetru Emil, Marcu. Ra
pid Cluj - A.S.A. Cluj 3-1 (2-0). Autorii 
golurilor : , Avram, Pușcariu, Crăciun, 
respectiv Mărgineanu. Trofeul a fost 
cîștigat de știința Cluj, care a termi
nat turneul neînvinsă.

R. FISCH, corespondent'
Gaz Metan Mediaș — Victoria 

Copșa Mică 1—0 (0—0)
MEDIAȘ iff, (prin telefon). - Meciul 

s-a desfășurat pe un teren desfundat, 
ceea ce a îngreunat controlul balonu
lui. Unicul gol al partidei a fost în
scris de Bandi. Din echipa locală s-au 
evidențiat Feurdean H, Vaczi și Zanca.

DAN V INTEL A, corespondent

Programei textilițtîlor din Arad
ARAD 19 (prin telefen). - U.T.A. s-a 

antrenat joi în compania echipei de 
juniori, jucînd 3 reprize a 30 minute. 
Conducerea echipei a definitivat pro
gramul- meciurilor de pregătire după 
cum urmează : la 21 februarie cu Jiul 
la Deva, la 24 februarie la Reșița cu 
C.S.M., la 20 februarie cu Minerul Lu- 
peni la Arad. Duminică U.T.A. va fo-. 
Tosi formația următoare : (OMAN — 
SZtlCS, BACUT H, IZGHIREANU 
CĂPAȘ, NEAMȚU - P1RCALAB, T1R- 

LEA, PETSCHOVSCHI, Fl.OJlUT, POP. 

Vor mal juca Petescu șl Metcas.

Joi, la Timișoara
TIMIȘOARA, 19 (prin telefon). - Joi;. 

Știința a jucat cu Tehnometal de caie- 
a dispus cu 4-0 (1-0, 1-0, 2—0) prin punc
tele marcate de Georgescu, Gîrleanu, Io- 
nescu șl Balaș (autogol). C.F.R. a întllnit 
formația Electromotor. Rezultat : 7—0,
(3—0, 2-0, 2-0). Au marcat : Gergely (2), 
Klein (2), Feniaț, Țigăniuc șl Boroț. 
Duminică, C.F.R. va întîlni pe C.F.R. 
Simerla. AL. GROSS corespondent
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noastre
Antrenamente cit mai susținute 

pentru jucătoarele

Foto : B. Ciobanu

Maria Alexandru a avut o comportare frumoasă cu ocazia întilnirilor de tenis 
de masa romino-maghiare. Iat-o pe jucăloarea noastră intr-o poziție caracteristică 

de atac
„Sînt convins că echipa feminină ro- 

snină va disputa împreună cu cea ma
ghiară finala campionatelor europene de 
la Zagreb" - ne declara antrenorul Vi
ctor Pali la sflrșitui intUniril R.P. Ro- 
mîne-R.P. Ungare. Intr-adevâr cei care 
au urmărit întrecerile de sîmbătâ seat a

Unde mergem?
IN CAPITALA

Azi
HANDBAL — Sala Eloreasca, de 

Ia ora 17 : meciuri în turneul final al 
campionatului republican nfflsculin.

HOCHEI PE GHEAȚA —■ Patinoa
rul „23 August" : ora 17: Vitkovice
2.K.G.  Qstrava — Budapesta, ora 15 : 
fSuctfr$ștl — Torpedo Gorki.:

Mi ine
HANDBAL. Sala Eloreasca, de la 

ora 16.45: meciuri în turneul final al 
campionatului republican masculin.

RL’GBL Etapa a Il-a a „Cupei Gri- 
gore Preoteasa" : stadionul Dinamo, 
ora 10: Dinamo — Progresul j sta
dionul Constructorul, ora 10,30 : C.C.A.
— Petrolul Ploești, ora 12: Construc
torul — Știința 1 teren Parcul Copi-

. lului. ora 11,30: C.F.R. Grivița Roșie
— Metalul M.I.G.

BOX. Sala Eloreasca, ora 10 : 
C.C.A. — Cetatea Bucur.

ATLETISM. Sala Eloreasca II. ora 
9 : întrecerile „Cupei 16- Februarie" or
ganizate de clubul Rapid.

BASCHET. Sala Giulești, de la ora 
8,30: Voința București — Voința Tg. 
Mureș (tem.), ’ apid — Știința Cluj 
(tem.) ; sala L.namo, de la ora 9: 
Știința ,București — .C.S.S. Banatul 
Timișoara (few), Metalul M.I.G. — 
Știința Cluj (mase.), Progresul — Di
namo București (mase.).

FOTBAL. Stadionul Republicii, ora 
13.30: Dinamo. București — Wisla 
Cracovia ora 15,30: C.C.A. — Do- 
nawitz (Austria).

CĂLĂRIE': Concurs hipic la mane
jul din Calea Plevner, ora 10. Parti- 

, cipă toate echipele din Capitală.

HIPISM
alergările de midie

Mîine dimineață la orele 10 va 
avea loc o renruttne de trap pe Hi
podromul Băneasa. In program figu 
rează șapte alergări îrr care vor par 
țieipa 76 cai, .ceea cg, constitue un 
număr record.

In alergarea principală, premiul 
Blaj, își vor măsura forțele 10, cat 
din prima categorie. Vor lua startul : 
1700: llarcov (Ctobanu Gh.), 1720; 
Novac (Dinu Ir.), Baltag (Avram 
G.)>. Triumf (Moldovan G.), Lac 
(Ichim), 1740: CJu'ostec (Brailowski 
A.),. -Demon (Szabo A.), Tarcaii 
(Oană I.), 1730: Oittar (Tănase Gft.), 
1730: Erorun (Mihăiiescu S.).

Mai menționam premiul Brebeni Ri 
care vor figura 11 concurenți: 1700 
Ivona (Ichtm C.), florida (trainic 
Tr.), 1720: Priveliștea (Oană), Pos- 
tăvaru (Szabo t), Adrian (Vasile 
Qh.), Delicioasa (Ahghel O.), 1740" 
Egoist (GWnea Gir), Zdravăn (llu 

„țaft N.), 1760; Morala (Onache S.Ț, 
Hermes (Mîiiăiiescu S.),'Sita (Ștetă- 
nescu M.), precum și premiile Bon. 
țida cu 12 concurenți și Bîrndva -+ 
alergare deschisă cailor de trei ani.

Șansele căilor fiind bine echilibra, 
td, Se prevăd întreceri spectaculoasă 

.încheiate cu sosiri strînse-

s-a desfășurat 
au putut conși turneul individual care 

în continuare la Floreasca 
stata că reprezentantele noastre au șan
se reale nu numai de a figura in fi
nala „europenelor" dar și de a asalta cu 
succes titlurile puse în joc. Victoria re
petată a Angelicii Rozeanu asupra Liviei 
Mosoczi, IZbînda destul de ușoară a cu
plului Rozeanu-Alexandru în fața redu
tabilei perechi Koczian—Mosoczi ca șl în- 
frîngerile suferite de Mosoczi și Kerekeș 
la Maria Alexandru, credem că sînt in
dicii clare în acest sens, argumente des
tul de convingătoare în susținerea afir
mației noastre. Perspectiva aceasta nu 
va putea fi realizată însă decît prin fo
losirea la maximum a timpului care a 
mai rămas pină la 3 aprilie, prima zi a 
confruntării celor mai bune „palete*  de 
pe continent, pentru o pregătire meto
dică. intensă a acelor jucătoare cărfe 
s-au dovedit apte să apere culorile țârii, 

în primul rind trebuie să se insiste a- 
supra omogenizării dublului amintit mai 
sus, ' renunțindd-se la diferitele formulte 
fanteziste așa cum s-a manifestat o ten
dință. Posibilitatea cîȘtlgării punctului 
la dublu-? Au trebuie subestirpată. în al 

‘ doiTea rfhfl. se cefe ‘ rhult chscdrnămlnt 
din partea antrenorilor și a biroului fe-

Locațiune de bilete
• I.a cuplajul de dumîn’că 21 februarie 

di pc stadionul Republicii sînt valabile bi
letele cu «eria nr. 39 care s-au pus în țin
tare la agenția Pronosport din calea Vic
toriei, agenția C.C.A.. stadionul Dinamd, 
stadionul Republicii, patinoarul .,23 Augiist“ 
si la chioșcul special din str. Ion Vidu. Res
pectarea numerotării locurițor este obliga
torie. Permisele valabile pentru acest cuplaj 
sînt următoarele: roșii și âlbâstre în pieli, 
albastre dermaCin. gri dermatin cu ștampila 
„fotbal*,  verzi dermatin, carnetele de arbitri 
și antrenori de fotbal, l.a masa presei, car
netele verzi dermatin sînt valabile numai în
soțite de delegații eliberate de ziarele res
pective și numai în limita loturilor reparti
zat*  fiecirui ziar

• Pentru raia de box C.C.A.-Cetatea 
Bucur, care are loc mîine la ora )0 în sala 
Eloreasca. biletele (cu -seria nr. 91) s-au 
pus în vînzare la agenția Pronosport, C.C.A'.. 
stadionul Dinamo. Republicii, patinoarul 
„28 August*  și chioșcul din str. lori Vidu.

Cum se poate juca la acest concurs
Am arătat într-unul din numerele 

trecute, cum au jucat cîțiva dintre cîș- 
ligălorii la Pronosport. Fiecare concurs 
își are, am putea spune, specificul 
său. Unul se pretează la sistemul .„nor
mal”, attul Ia sistemul „redus”, la un 
concurs e.ste mai indicat să se joace 
după sistemul „condiționat”, iar la al
tul, după sistemul „preferențial”, 
etc., etc.

Să analizăm.- concret, concursul nr. 
8 din această săptămînă. Dacă ne arun
căm o privire asupra celor 12 meciuri, 
observăm că unele dintre acestea con
stituie „soliști”, iar altele' sînt meciuri 
deschise oricărui rezultat. Și acum, să 
presupunem că- vor fi surprize ,',mari” 
la acest concurs. In cazul acesta, tre
buie să ne gîndirn tocmai la acele me
ciuri la care se joacă „solo” pentru că. 
numai acolo, dacă iese alt rezultat de
cît Cil prevăzut, înseamnă' că avem de-a 
face cu „surpriză măre* ’.

In cazul nostru, soliști ai concursu
lui sînt:
meciul I C.C.A. — Donawitz, pronos
tic 1; meciul -II Farul Constanța —• 
IxAomotir Leipzig, pronostic 1; me
ciul IV Genoa — Napoli, pronostic 1; 
meciul" VIII Rari — Sampdoria, .pro
nostic 1 ; meciul X Toulon — Racing, 
pronostic 2 și meciul XII Monaco — 
LyOn, pronostic 1.

Se .poate pune, deci, următoarea în
trebare: „Oare să „țină” toți acești 
soliști?". „Se va inversa rezultatul mă
car la unul sau .două dintre cele șase 
meciuri?”. Aceasta este desigur o pre
supunere.

I.nătn atunci broșura „120 scheme 
rpduse la Pronosport" și ne alegem 4 to 

deral în selecționarea celei de a doua 
jucătoare de simplu, care va trebui să 
fie dublată de o rezervă la fel de bine 
pregătită. Ultima experiență, cu Geta 
Pitică, nu a dat satisfacție. Fără a Se re
nunța la aportul acestei sportive, este 
necesar ca privirile tehnicienilor să se 
îndrepte mai mult spre Maria Alexan
dru, posesoarea unei mai largi game de 
lovituri, cu atacuri decisive și final uri 
reușite.

Maestra emerită a sportului Angelica 
Rozeanu a dat satisfacție. Examenul 
cel mai dificil l-a avut de susținut în 
compania campioanei europene Eva ICoc- 
zian. aflată în mare formă. Este semni
ficativ că numai la 48 de ore de prima 
lor partidă, pierdută oareeum mai clar, 
in cea de a doua, jucătdarea noastră a 
jucat cu mai multă încredere șl vi
goare și a fost îhtrecută in setul IV ex
trem de greu (17-18 la timp), după ce 
trecuse de două ori pe lîngă victorie în 
setul respectiv. Este evident că prtn- 
tr-un antrenament din ce in ce mai in
tens, din care să nu lipsească și atacul 
din rever, deficitar acum, și o pregătire 
fizică îmbunătățită. Angelica Rozeanu se 
va apropia în scurtă vreme de randa
mentul ei maxim.

Locul III ocupat de Maria Alexandru 
în clpsamentui general al tumfeuldi este 
foarte merituos. A acțidnat hotârit in 
toate partidele, arăfind o formă bună. 
La simplu a învins sportive valoroase ca 
Mosor zi, Kerekeș. iar la dublu, deși cam 
inconstantă, a contribuit lă succes prin- 
tr-o apărare razantă și’atacuri surprin
zătoare. Și ei îi recomandăm un antre
nament cît mai susținut. In plus, exer
sarea contraatacului.

Revenind la Geta Pitică, am vrea să 
arătăm că o jucătoare nu-și poate axa 
acțiunile murai ne lovituri liftate. Pen
tru a se impune in fața unor adversare 
de prim rang, are nevoie de o lovitură 
decisivă și de mai multă... încredere în 
propriile-i forțe. Un exemplu pozitiv în 
această direcție 51 dă chiar colega sa de 
club. Catrinel Folea. care ru se „sperie" 
de nici un nume și obține uneori per
formanțe și datorită jocului său plin de 
ambiție.

încheiem scurtele noastre aprecieri cu 
ultima clasată in competiția feminină, 
Mariana Barasch. Este inexplicabil că 
una din cele mai talentate reprezentante 
ale generației tinere, cu posibilități mul
tiple, nu poate realiza decît uneori, în 
intilnirile importante. rezultate fru
moase. Situația ar putea fi remediată, 
dacă Mariana Barasch și-ar întări forța 
loviturilor, s-ar concentra în egală mă
sură pe tot parcursul unui meci și ar 
căpăta mai multă mobilitate. Convinsă 
de necesitatea punerii în practică a 
acestor îndrumări tîhăra noastră jucă
toare își poate găsi un loc în prima e- 
chipă a țării.

C. COMARNISCHI 
N. MARDAN

per- 
bile-
hmi
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Permisele valabile la această competiție Sînt 
următoarele: roșii și albastre în piele, al
bastre dermatin. verzi dermatin, gri derma- 
tin cu ștampila box, carnetele de antrenori 
și arbitri box.

• Accesul publicului la spectacolele an
samblului „Stele polare*  (patinoarul „23 Au
gust1*.  în zilele de 21, 22, 23. 25 și 26 fe
bruarie orele 19) se face astfel:

intrarea publicului pe patinoar va fi 
misă de la orele 17.30. Sînt valabile 
fele' cu seriile: duminică *— ‘scria 1’92, 
— seriile 186 și ‘297i marți — seriile 
și 298, joi — seriile 293 și 299, vineri 
seriile 29! și 300.

La spectacolele ansamblului, artistic 
gheață date de clubul Dinamo Berlin 
revista „Stele polare" sînt valabile carnetele 
albastre, roșii în piele și vrtzi dermatin de 
ziariști. Pentru masa presei sînt necesare de
legații speciale. Biletele pentru spectacolele 
de. duminică și marți seara sînt epuizate.

pe 
cu

ea o schemă condiționată pentru cele 
șase meciuri. Spre exemplu, alegem 
schema nr. 58, care prevede o surpri
ză la cele șase meciuri. Această sche
mă se desfășoară pe șase variante. Mer
gem apoi Ia agenție, completăm șase 
buletine „cu participate” eu pronos
ticurile respective (conform schemei) 
la cele șase meciuri. La celelalte punem 
pe toate buletinele „triple” și „duble” 
compacte.

Alcătuim, spre exemplu, la acest con
curs șase buletine „cu participațieT a 

onosport
oîte 96 variante (144 lei), deci (> „tri
plă" și cinci ,.duble”.*  Depunem 10%, 
20% sau cît dorim din Valoarea fie
căruia din cele șase buletine și apoi 
așteptăm rezultatul concursului.

Acesta este însă un singur exemplu 
de modul cum puteți juca la acest con
curs. Spațiul no permite să acordăm 
o măi mare amploare acestui subiect. 
De șeeea tie că veți juca așa cum ana 
arătat, fie că veți analiza, fixîhdu-vă 
singuri asupra modului cum trebuie 
jucat Ia etapa aceasta, nu uitați însă 
im lucru foarte important: la sfîrșitul 
lunii se face o TRAGERE SUPI.IMEN- 
TARA cu un fond de 200.000 Iei. De 
aceea, depuneți și cîteva formații ca
pabile să reziste... „surprizelor” urnei.

Și acum, rețineți că A$TA7l ESTE 
ULTIMA ZI în care mai PUTEȚI 
JUCA la concursul Pronosport nr. 8, 

☆
In Urma trierii și omologării varian

telor depune la concursul l’ronoexpres

Finalele republicane universitare 
au marcat un simțitor progres tehnic" 
— Discuție cu tovarășa Elena Drăghici, membră în comisia sportivă a 

Comitetului ekecuttv
Intre 7 șî 9 februarie, cei mai butii 

schiori din rindul studenților noștri 
au hiat parte la cea de a II l-a edițfe 
a finalelor campionatului republicai» 
de schi care au avut Ioc în masivul 
Paring. Pentru a afla unele amănunjfe 
legate de desfășurarea acestei impor
tante competiții ne-am adresat tovară
șei Elena Drăghici, membră în co ne

sportivă a Comitetului executiv 
L.A.S.R , rugind-o să ne răspundă 
ci leva întrebări.

— In mod obișnuit, centrul de 
greutate al activității schiorilor 
noștri îl reprezintă Poiana Sta lin 
și Bucegii. Ce criterii au stat de 
data aceasta la baza alegerii ma
sivului Paring ?

— In Paring a avut loc și pr’rna e- 
d:ție a finalelor. Orgarttzîrid aici *to  
competiție de asemenea importanța, 
am fost călăuziți în primul rînd «2 
deea popularizării schiului printre sftA 
dinții de la Institutul de Mine din

sta 
al 
la

la finalele

D. S tanc u le seu

Andrei Gorog, unul din cei rriai
campionatelor

valoroși participant 
universitare

Foto :

Jiului. Condițiile de concurs au fost 
excelente: o pîrtie cu debit abunderit 
de zăpadă, cu un grad de dificultate 
mai mare decît a Sulinarului. tie 
fapt, n-a fost folosită întreaga pîrtie 
(în vîrf, sub masiv, terenul fiind prea 
descoperit, mai ales că în zilele corn 
cursului a ȘÎ viscolit puternic)) ci nu
mai porțiunea mediana, total corespmi- 
zătoare..cerințelor de concurs... . . . ■.

au fo^t stabilite

Il-a: 1 premiu de

III-a: 11 premii de

IV-a: 104 depremii

V-a: 511 premii de

Via: 1759 premii de

nr. t din 17 februarie 
urinătoarele premii:

— Categoria
93.929 lei

— Categoria 
6.70*8  lei

— Categoria
90S lei

— Categoria
183 lei

— Categoria
53 lei

— Categoria 
23 lei.

Fondul de premii al concursului 
7 a fost ile 657.440 Iei

Premiul II a fost obținut de Mihai 
Adriana din București care a pârtiei- 
pat pe un buletin cu schemă redusa 
și a niai obținut încă un premiu IV, 
patru premii V, un premiu VI și un 
premiu VII în raloare totală de 95.631 
lei.

VII-a: 7869 premii de

nr.

PROGRAMUL CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 9 DIN 28 

FEBRUARIE I960

Rama — Florentina 
Napoli — Milan

Alexandria

I.
II-

III. Bologna —
IV. Udinese — Spăl

V. Genoa — Bari
VI. Palermo — Padova

VIL Sedan —* Niee' 
VIII. Bordeaux — St-. Etienne

XI; Monaco 7— Rennes
X. Lydn — Valeăcișnnes

Xi. Toulon :— țfîmes 
XII. Strasbourg — Toulouse

ftuhrîeă-redactată de I. S, Lotp-Pro- 
nosport.

al U.A.S.R. —
— Ce au avut caracteristic fi

nalele din acest an ?
— Față de edițiile anterioare, finalele 

din acest an au marcat un substanțial 
progres tehnic. In același timp au pri
lejuit un adevărat asalt către primele 
locuri ale reprezentanților unor centre 
universitare altă dată aproape anonime 
în competiție. Mă refer, în primul 
rînd, la studenții din Petroșani, care 
s-au prezentat foarte bine, avînd — în 
special prin Gh. Tomescu — un cuvînt 
greu de spus în desemnarea câștigăto
rilor aproape în toate probele. De ase
menea, o surpriză plăcută a constituit-o 
Ștefan Constantin (Iași), care, în pro
ba de 
tor al 
lăsat 
Radu 
în toate probele în primele 
Dintre coneurenții 
o comportare excelentă au avut Va
sile Cîrsloeea, Minai Drăgomi'rescu șf 
Constantin lovan (Buc), Andrei Gorog 
(Cluj) și Giint'ier Liephardt (Or. Sta- 

•fond a fost un adevărat anima- 
cursei. O impresie deosebită att 

și alți concurenți, mai ales 
Popescu (Orașul Stalin), clasat 

7 locuri,
mai experimentați.

Bueureștiului
•eastSB

aminti e sînt va- 
fete?
La schi feminin 

și mai a Ies
puțină preocu- 
elementutui fe- 
lucru care are 
republican. La

între reprezentanții 
ai Orașului Stalin, de data aci 
a angajat și reprezentanții altor centre 
universitare. Constatarea este înibucu- 
râtoâre, dovedind că schiul cîștigă tot 
mai mulți adepți și în acele centre 
unde condițiile geografice nu sînt chiar 
atît de propice pentru practicarea a- 
cestui sport (Iași).

— Constatările 
labile și pentru

— Din păcate nu- 
stăm încă slab calitativ 
cantitativ. Există prea 
pare pentru angrenarea 
minin în acest sport, 
repercusiuni și pe plan 
ediția din acest an întrecerile filiale 
au fost dominate de Utta Speck (Buc.),- 
cîștigătoare în toate ptolzele. Ea a tost 
urmată de aproape de o altă repre
zentantă a Bucureștiului, Zorija Sucit! 
(la slalom uriaș și special) și de clu- 
janca Herta Giindisch (la coborîre).

— Ce alte constatări pot fi 
cute pe marginea finalelor ?

— Aș vrea să menționez • faptul 
centrul universitar Timișoara n-a 
mis 
nea, 
doar 
tanți 
special, nu poate exista nici o scțwS, 
deoarece schiul și-a cîștigat printre 
studenții de acolo o puternică tradiție. 
Absența concurenților din. Timișoara la 
aceste finale trebuie pusă numai, pe 
seama neglijenței și a lipsei de interes 
față de competiție

★
In încheierea discuției noastre, tov. 

Elena Drăghici a ținut să mulțu
mească și pe această cale Institutului 
de Cultură Fizică și consiliului oră
șenesc U.C.F.S. Petroșani pentru spriji
nul prețios acordat, Contribuind I» reu
șita deplină a finalelor

fă-

ci 
tri- 

nici un reprezentant. . De .aseirie- 
Tjț. Mureș a contat în finală 
cu doi din cei patru reprezen- 
ai săi- Pentru Timișoara, în

T. STAMA ,



A început cea de-a 8-a ediție 
a Jocurilor Olimpice de iarna

FOTBALIȘTII MAGHIARI PREGĂTESC

La 18 februarie, în pitoreasca sta
țiune Squaw Valley din munții Sierra 
Nevada s-a deschis cea de a 8-a edi
ție a Jocurilor Olimpice de iarnă. îna
inte de începerea paradei timpul s-a 
schimbat brusc și deasupra stațiunii a 
început să ningă. In tribunele stadio
nului de gheață se aflau aproape 15.000 
de spectatori. După o scurtă cuvîntare 
de salut, rostită de președintele Co
mitetului Olimpic Internațional (C.I.O.). 
Avery Brundage, au fost ridicate pe 
xavilioane drapelele celor 30 de țări 
larticipante la „Olimpiada albă".

La ora 13,45 (ora locală) in sunetele 
marșului „Parada part'cipanților la 
Mimpiadă", coloana multicoloră a spor- 
•vllor îmbrăca ți în frumoase echipâ
nd le de iarnă își face apariția pe 
stadionul olimpic. Defilarea este des- 
hisă de purtătorul drapelului Greciei, 
ara de origină a Jocurilor Olimpice, 
n ordine defilează prin fața specta- 
oriior delegațiile Argentinei. Australiei, 
tngliei, Austriei, R. P. Bulgaria. Ca- 
iadei, R. Cehoslovace, Danemarcei, El- 
■eț’ei, Finlandei,’- Franței, Germaniei 
echipă unită). Is landei, italiei, J a po
nei. Libanului, Olandei, Noii Zeelande, 
t. P. Polone, Norvegiei. Suediei. R. P. 
Jngare, Uniunii Sovietice, Statelor U- 
lite și altor țări.

^Turneul de fotbal 
al echipelor de juniori

de la Viareggio
Tradiționala competiție internațională 

e fotbal rezervata echipelor de ju- 
liori „Gupa Carnavalului", care se 
>a desfășură în orașul Viareggio, reu
nește la start 16 echipe de club. Echi- 
>ele au fost împărțite în două grupe 
lupă cum urmează: grupa A: Șamp- 
loria (Italia), Lazio (Italia), Sîbenik 
Iugoslavia), Dukla (R. Cehoslovacă), 
ewski (R.P. Bulgaria), Bordeaux 
Franța), Fiorentina (Italia) și Udi- 
iese (Italia) ; grupa B : Genoa (Ita- 
ia), Roma (Italia), Partizan (lugo- 
ilavia), Vasas (R.P. Ungară), A.S. 
WHan (Italia), Bayern (R.F. Germa- 
lă), Torino (Italia) și Bologna (Ita- 
ia).

Aceasta este cea de-a 14-a ediție a 
■rj^sliției. Echipa A.S. Milan a cîș- 
ig^Bpinâ acum de 5 ori acest troleu, 
mala turneului se va disputa la 29 
ebruarie.

Delegația Uniunii Sovietice, al cărei 
drapel este purtat de Nikolai Sologu- 
bov. căpitanul echipei de hochei pe 
gheață, este primită cu vii aplauze. 
Sportivii sovietici, care au cîștigat cele 
mai multe medalii la Jocurile prece
dente de la Cortina d'Ampezzo, se 
află în centrul atenției spectatorilor. 
După ce coloana sportivilor s-a aliniat 
pe patinoar, in fața tribunei oficiale, 
vicepreședintele Statelor Unite. Richard 
Nixon, declară deschisă cea de a 8-a 
ediție a Jocurilor Oi mpice de iarnă.

In t^np ce fanfara și corul uriaș al 
elevilor și studenților americani into
nează imnul olimpc. pe catarg este 
înălțat steagul alb olimpic cu cele cinci 
cercuri colorate, care a fost păstrat timp 
de 4 ani la Cortina d’Ampezzo. Pen
tru citeva clipe soarele își face din nou 
apariția. In văzduh își iau zborul 21)01 
de porumbei albi. Se trag 8 salve de 
artilerie — numărul Olmpiadelor albe. 
Dîn virful muntelui Papoose Peak schi- 
oara Andrea Mead-Lawrence. dublă 
campioană la Jocurile de la Oslo, co
boară cu flacăra olimpică, escortată de 
8 schiori hnbrăcați in alb. La poarta 
stadionului Andrea Mead-Lawrence 
predă flacăra olimpică patinatorului 
Kenneth Henry. Acesta înconjoară 
pista de gheață și în aplauzele publi
cului aprinde tradiționalul foc olimpic 
care va arde pînă la sfîrșitul Jocurilor 
în cupa uriașă instalată lingă „Turnul 
Națiunilor". Pe acest turn înalt ce 80 
de picioare se pot vedea încrustate în 
gheață drapelele și emblemele țărilor 
participante la Olimpiada de iarnă. De 
o parte și de alta a turnului se

PRIMA MEDALIE
LUI SIXTEN

for-citi deviza olimpică „citus, aitius, 
tius".

înconjurată de purtătorii drapelelor, 
patinatoarea americană Carole Heiss 
urcă pe podium și rostește jurămîntul 
ol-mpic. Cerul se umple de focul arti
ficiilor. se lansează citeva mii de ba
loane colorate. Apoi. în acordurile unui 
marș vesel, coloana sportivilor pără
sește incinta stadionului. Cea de a 8-a 
Olimpiadă de iarnă a început.

★
In tot timpul zilei de joi la Squaw 

Valley a nins. Cabanele, piftiile, tram
bulinele și patinoarele au fost acope
rite cu un strat de zăpadă proaspătă, 
gros de aproximativ 20 cm. Echipele de 
lucrători au intrat din nou în acțiune 
pentru a curăța patinoarele. Pirtia de 
pe muntele Squaw Peak a devenit im
practicabilă. .Acest fapt i-a obligat pe 
organizatori să’ amine disputarea pro
bei de coborire-bărbați. programată 
inițial pentru 19 februarie. După toate 
probabilitățile, această cursă se va des
fășura la 22 februarie. Tot din cauza 
tmpului nefavorabil, a fost amînat cu 
o zi turneul de hochei pe gheață.

★
Cu mare interes este așteptată 

tăzi desfășurarea probei feminine
fond pe distanța de 10 km. La startul 
probei se vor alinia 24 de concurente. 
Specialiștii acordă cele mai mari șanse 
schioarelor sovietice și celor finlandeze. 
In urma tragerii la sorți, s-a stabiFt 
ca prima să ia startul Eva Ruoppa 
(Finlanda). Senioarele sovietice vor 
pleca în următoarea ordine: Kolcina 
(5), Gusakova 
Baranova (19).

In istoria turneelor olimpice există 
două date memorabile pentru fotbalul 
maghiar. Priipul eveniment s-a pe
trecut în timpul Olimpiadei de la 
Paris din anul 1924, cel de al doilea 
— la Helsinki, în anul 1952. De pri
mul îi leagă amintiri 
iubitorii fotbalului din 
de cel de-al doilea, în 
mintesc cu plăcere.

Specialiștii așteptau

neplăcute pe 
R.P. Ungară, 

schimb, își a-

poate

as-
de

(8), Eroșina (15) și
(Agerpres)

OLIMPICĂ
JERNBERG

In cursul zilei de ieri s-a disputat 
prima probă a Jocurilor Olimpice de 
iarnă, cursa de 30 km. schi fond. Me
dalia olimpică de aur a revenit cu
noscutului fondist suedez Sixten Jern- 
berg, care a parcurs distanța în 1 h. 
51 min. 33 sec. Al doilea a sosit tî- 
nărul său compatriot Rolf Remgard, 
cronometrat la 13 sec. de învingător, i 
Următoarele două locuri în clasa-1 
mentul probei au revenit schiorilor, 
sovietici- Nikolai Anikin a cucerit me
dalia de bronz sosind la 1 min. 25 
sec. de primul clasat. Pe locul 4 — 
Ghenadi Vaganov (U.R.S.S.). Fin-

Din presa de peste hotare

.Sportul francez nu va străluci 
nici la Roma“

francezCunoscutul ziarist sportiv
Maurice Vidai a publicat în numărul 
170 din 14 ianuarie a.c. al * ’
„Vaillant", articolul intitulat 
unt șansele noastre la J.O. Refe- 
indu-se la șansele pe care le au spor

tivii francezi la apropiatele Jocuri O- 
jimpice de la Roma, autorul articolu- J.O.

Medalii

Tevistei
„Care

lui face o serie de 
mai plăcute pentru 
coșului galic*. El a întocmit următoa
rea statistică a medaliilor cucerite de 
sportivii francezi și a locului ocupat 
de Franța la ultimele trei ediții ale

consiatări nu toc- 
reprezentanții ..co-

Lonrlra Helsinki Melbourne

DE AUR
(Sueda)
Hakulinen, ciștigătorullandezul V. I' 7__

probei la ultima ediție a J O. de iar
nă, desfășurată la Cortina D’Ampez
zo, a sosit pe locul 6. Redutabilul 
fondist sovietic Pavel Kolcin n-a pu
tut lua startul, fiind bclnav. (Prin 
radio).

Sido despre întîlnxea
de tenis de masă

ec

)iir 
argint 
Lsronz

11
8

14
33^

6
6
7
19

4
4
6
17

de la București
Miercuri s-au reîntors la Budapesta 
lupele selecționate 'de tenis de masă 

ale R.P. Ungare care au participat
la intilnifde cu echipele R.P. Romine 
de la București. IrHr-c dedarație fă
cută corespondenților de presă fostul 
campion mondial Ferenc S.do a spus: 
„No" putem fi mulțumiți de rezultatele 
înregistrate la București, deoarece ju
cătorii rom im se afla în remarcabil 
progres. Reintrarea fostei campioane 
mondiale Angelica Rozeanu a întărit 
considerabil echipa feminină romînă. 
Dmtre jucători, Radu Negulescu și tî- 
nărul Âd. Rethy sînt cei mai buni".

(Agerpres)

Clasament general 
>e națiuni

„Acest mic tablou este concludent, 
legresul sportului francez la Jocurile 
Mimpice a fost constant." — scrie 
4 aurice Vidai. In continuare autorul 
irttcolului spune!'— cu evident regret 
- că la Melbourne onoarea sportului 
raneez a fost salvată de „victoria sen- 
atională" a maratonisiuhii algerian 
Main .Mimoiin, de performanțele ci- 
listului Michel Rousseau și tie com- 
•ortarea scrimerului Ghristian eFOrio- 
a. Evidenta scădere valorică a spor
ului amator francez este consemnată 
ii de lotul mic de sportivi pe care 
■ompetentul ziarist francez îl credi- 
ează cu șanse la Roma. După ce arată 
■ă ar exista unele șanse de cucerire 
i unor locuri fruntașe Ia canoe, scri- 
nă, yachting sau ciclism, Maurice Vi
la! arată că valoarea sportului frân
ez va fi judecata de opinia publ.că

3 8 13

după performanțele realizate ’n sor
turile cu o mare răspîndire cum sînt: 
atletismul, natația, baschetul, gimnas
tica, boxul etc. La aceste sporturi 
însă francezii au foare puține șanse. 
Ei mizează doar pe comportarea bună 
a înotătorului Christophe Robert pe 
un grup de atieți din care îl eviden
țiază în mod special pe... senegalezul 
Abdou Seye și... cam atît. Este sur
prinzător de puțin, dar foarte real. 
Sportul amator francez se bucură de 
puțin ajutor în Franța.

încheierea pe cane o dă articolului 
său Maurice Vidai ni se pare edifi
catoare în acest sens :„Deci nu poate 
fi pesimistă prevederea că sportul 
francez, unul din cele mai sărace din 
Europa, unul din cele mat puțin aju
tate de puterea publică, nu va stră
luci nici la Roma. Aceasta nu este de- 
cît o concluzie logică".

tîrziu, au trecut la însușirea și desă- 
vîrșirea procedeelor tehnice, ,'n lima 
ianuarie fotbaliștii, au susținut două 
partide de antrenament cu adversari 
mai slabi. După aceasta pregătire co
mună, jucătorii s-au reîntors la clu
burile lor unde și continuă antrena
mentele pînă la începerea campionatu
lui (27 februarie). Antrenorul federal 
Barotî La jos, împreună cu Volentik 
Bela, antrenorul lotului — care răs
pund de pregătirea echipei olimpice 
— au discutat cu antrenorii clubu
rilor care dau jucători lotului olim
pic, indicîndu-le sarcinile ce le revin 
în munca de pregătire a fotbaliștilor.

Antrenorul Volentik Bela este mul
țumit de stadiul actual al pregătiri
lor. In momentul de față apărarea nu 
ridică probleme; pentru înaintare, în 
schimb, nu s-a stabilit încă formula 
pentru meciul eu austriecii. Se fac 
încercări cu Rakoși pe extrema dreap 
tă (în toamnă el A jucat pe postul de 
infer-stînga). Desigur. în primele me
ciuri de asamblare se va vedea 
el corespunde sau nu în noul 
înaintea întîtnirii cu Austria, 
pa olimpică a R. P. Ungare va 
ține oatru meciuri de antrenament: la 9 

și la 16 martie 
la Budapesta cu Voivodina, iar cele
lalte două partide se vor desfășura 
în compania unor echipe maghiare.

întrebat
tru turneul final, antrenorul Volentik 
a răspuns că toate 
din grupă au șanse egale. El speră, 
însă, în puterea de luptă a fotbaliș
tilor maghiari, în dorința lor de 3 
nu produce deziluzie în rîndurile stț-. 
porterilor. Părerea forurilor compe
tente maghiare este că această echipă 
poate să preia locul selecționatei A. In 
lotul olimpic au fost introduși numeroși 
fotbaliști care au jucat deja în selec
ționata A. După ce vor acumula șt 
experiență în meciurile internaționale, ei 
vor fi capabili cu toții să reprezinte 
cu cinste fotbalul maghiar în cele 
mai importante confruntări. Dacă 
noile talente vor confirma speranțele, 
atunci în curînd fotbalul nostru va 
îi din nou în centrul atenției spe
cialiștilor din lumea întreagă.

MSZKACS LASZLO 
redactor la ziarul 

„Nepsport" Budapesta

ca la Jocurile 
Olimpice de la Paris echipa maghia
ră să se comporte bine deoarece era 
alcătuită din jucători yaloroși, în 
formă bună. Pe ste primul hop. de 
altfel, fotbaliștii maghiari au trecut 
ușor, cîștigind cu 5—0 înlîlnirea cu 
reprezentativa Poloniei. Al doilea meci 
— cu Egiptul- Pe tfmpul acela nu 
știam prea molie despre fotbalul 
egiptean, care de altfel nici nu era 
prea cunoscut pe plan internațional. 
Mare a fost îrfsi surpriza cind e- 
chipa olimpică maghiară a pierdut tn 
fața egiptenilor. In presa noastră din 
acea vreme cronica întilnirii a apărut 
în... chenar de doliu.

Cealaltă amintire e Băcută. La 
Helsinki, după cum se știe, dună 
meciuri grele în “ care, în cele din 
urmă, a terminat victorioasă, echipa martie la Novisad 
maghiară a întrecut cu 2—0 în me
ciul final reprezentativa Iugoslaviei, 
cucerind astfel medalia de aur.

Faptul că am pășit în anul olim
pic și Că în august, la Roma, se va 
disputa un nou turneu olimpic, Face 
ca încă de pe acum iubitorii jocului 
cu balonul rotund din R.P. Ungară 
să se intereseze îndeaproape de pre- 
gătiri'e echipei noastre olimpice. Dună 
cum se știe. Ungaria face parte din 
aceeași grupă cu Austria și Geho- 
slovacia. Si nu se poate spune că 
are o sarcină! ușoară. In toamna tre
cută echipa noastră a cîștigat greu 
în fața Austriei. Această întîlnire nu 
a fost însă programată în perioada 
cea mai potrivită, majoritatea jucăto
rilor fiind obosiți după meciurile din 
campionat Din această cauză, ei nu 
au dat randamentul scontat Mi fio - 
cașii în special în prima repriză, 
s-au orientat greșit pe teren, fapt care 
a ușurat misiunea atacanților adverși. 
Deși echipa noastră a marcat încă 
din primul minut un gol. ea a trebuit 
pînă la urmă să lupte din greu pen
tru a cîștiga cu 2—1.

După terminarea jocurilor de cam
pionat a fost alcătuit un lot format 
din 22 de jucători, care au început 
încă din luna ianuarie pregătirile 
pentru revanșa cu Austria, care va 
avea loc la 26 martie. Meciurile cu 
Cehoslovacia se vor de-sfășura în 
aprilie, primul la Brno, iar cel de al 
doilea la Budapesta. Iată acum lotul 
olimpic maghiar: Farago, Torok, Ce
lei (portari), Dudas, Varhidi, N’ovak 
Dalnoki, Polgar (fundași). Nagy, Bor- 
sanyi, Kovacs III, Vileszal (mijlo
cași), Rakosi, Gorocs, Albert, ”tjro4z, 
Szimcsak I, Dunai, Pal, Satori, Ta- 
liga, Bodor (înaintași).

încă de la primele antrenamente, 
antrenorii au insistat în direcția îm
bunătățirii condiției fizice, iar mai

dacă 
post, 
echi- 
sus-

cine se va califica pen-’

cele trei echipe

In campionatul de șah al U.R.S.S. 

Au rămas trei candidați la titlu.. 
In runda a XV-a a campionatului 

de șah al U.R.S.S. iruntașii clasa
mentului au obținut noi victorii, dis- 
tanțindu-se și mai mult de urmărito
rii lor. Deosebit de importantă a fost 
partida dintre Viktor Koreinoi și Bo
ris Spasski, „derbiul Leningradului", 
cum a fost supranumită întdnirea. In
tr-un gambit al damei, Spasski, cu 
negrele, a egalat poziția și părea 
chiar că va obține avantaj. Dar, o 
inexactitate a negrului a permis lui 
Koreinoi să preia inițiativa, să cîș- 
tige doi pioni și calitatea, obligîndu-și 
în cele din urmă adversarul să ce
deze.

Pentru a nu pierde contactul cu 
primul loc, Petrosian a trebuit să for
țeze în partida cu Gurghenidze. Cre- 
înd complicații interesante, campionul 
U.R.S.S. ie-a rezolvat în favoarea sa, 
reușind să obțină a opta victorie în 
turneu. Continuă asaltul spre primul 
loc marele maestru Eiim Gheller. In 
runda a XV-a el l-a învins cu ne
grele pe Samkovici. Smîslov a cîști- 
gat la Lutikov, Simaghin la Suetin, 
Gtjfeld la Krogius. Partidele Liber-

zon—Baghirov, Nei—Taimanov și 
Bronstein—Averbach au fost remize.

Desfășurarea întîlnirilor întrerupte 
n-a adus surprize. Taimanov a înscris 
încă un punct în partida cu Saharov. 
Bronstein a cîștigat la Gurghenidze. 
Partida Lutikov—Nei s-a terminat re
miză.

In felul acesta, înaintea ultimelor 
patru runde, situația s-a clarificat, 
dar dintr-un singur punct de vedere. 
Este evident că plutonul fruntaș, al
cătuit din Koreinoi, Petrosian și Ghe
ller, nu mai poate fi ajuns, astfel că 
din cei trei protagoniști se va alege 
noul campion. In program figurează 
o serie de partide interesante. Korci- 
noi se va întîlni cu Gheller în pen
ultima rundă, Petrosian are de jucat 
cu Spasski și cu Averbach. Dar, și în- 
tilnirile cu maeștrii nu sînt deloc u- 
șoare.

Iată clasamentul: 
Petrosian 11 p, 3.

?E SCURT
• CU OCAZIA J. O. de iarnă de 

la Squaw Valley, la Moscova a fost 
emisă o serie de mărci poștale cu- 
prinzind cinci valori. Mărcile repre
zintă patinatori, un schior, un sări
tor și patinatori artistici. Primele 
mărci din această serie vor purta o 
stampilă avînd în mijloc cele 
feercurii olimpice.

• IN CADRUL semifinalelor 
pionatelor U-R.S.S, de tenis pe 
acoperit Lihaciov i-a învins pe 
în patru seturi. Celălalt finalist este 
Serghei Andreev; care l-a eliminat 
în cinci seturi pe campionul țării, 
Mozer.

• INTR-UN MECI internațional 
box disputat la Copenhaga echipa 
lecționată a Danemarcei a învins 
scorul de 6-4 echipa Finlandei.

• MIERCURI (în nocturnă) 
Charleroi echipa maghiară Vasa-s

cinci

cam- 
teren 

Mirza

de 
se
en

Korcinoi,
1O72 p>

1—2.
Gheller

4—6. Krogius, Taimanov, Polugaevski 
9 p, 7. Bronstein S'/a p, .8—9. Smis- 
Iov, Averbach 8 p, 10—12. Baghirov 
(1), Spasski, Simaghin 7‘/2 P etc.

la 
a 

terminat la egalitate “(1-1) cu națio
nala de fotbal a Belgiei. Jocul a 
constituit un ultim prilej de verifi
care a formației belgiene în vederea 
meciului de la 28 februarie 
Franței; la Bruxelles.

• COMITETUL olimpic 
anunțat că la J. O. de la 
trimite o echipă care va cuprinde 7 
atteți, 3 boxeri, 5 călăreți și 2 trăgă
tori.

» ANUL ACESTA Turul Ciclist al 
Iugoslaviei se va desfășura între 26 
și 30 iulie. Federația iugoslavă de 
specialitate a invitat la competiție e- 
cliipe selecționate ale Bulgariei, Ro- 
mîniei. Olandei, Belgiei și Italiei- 
Formațiile vor fi 1 alcătuite din cite 
patru alergători. La cursă vor mai 
participa șase echipe iugoslave, două 
reprezentative și patru regionale:

cu echipa

chilian ai 
Roma va
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Antrenor și sculptor

lui

afla

M. DR1DEA
Artis-

vrei

tot

ȘAHISTMOZAIC

,i»t

DARIE.

Malte. 

HoHroan

campionatul

primi 
«crî-

j

în 
turnee 

decît o 
Meciul

echipa R. P. 
i ee »- 
patriei 
Arthur

TANASESGU,
Jack Demp- 

■aon-

anul trecut, 
liber și l-a pelre- 
lîngâ secția de fot- 
cl uhu lui Petrolul.

PETRE 
BUCUREȘTI, 
ser a gere.it campion 
dial de box la toate catego
riile io I9I9, tari.giatli.-l 
pria 10 in reprisa a lil a 
pe Jes Willard. El a deținui 
tillal pipă ia 1926. ciad a 

tavios la tracii de Gene 
Tenner Pe George, Carpen
tier l-a lalrîat prin K O in 
reprira a IV-a ta 1921. A>-
taai. Dempsey are 65 de ani 
ai e manager de box.

^ghioceii* apăreți pe 
trmple îl determină aă 
dedice numai muncii 
antrenor. Ani la rind

stîrnit un interes 
a fost ..Bienala 

amatori”. Or
ia București, 

a reliefat dra-

CONSTANTIN ______
COMUNA STEFANEȘTf. — 
11 Pctseliovschi are doi băieți, 
firește,., jucători de fotbal 
Unul faee parte din totul

adăugă viitorul
văd 
Ca

te

lane A jucat pe 
obișnuit: aripă

CONSTANTIN CEAURU. 
OLTENIȚA. — 1) Lev la
tin. portarul reprezentativei 
de fotbal a U.R.S.S. împli
nește 
ani.

luna aceasta 31 de 
Are înălțimea de 1.84 

2) Ați cîștigat dv. : 
Oaidă a debutat >n echipa 
națională ia 1958, în meciul 
de la Leipzig cu selecționata 
R. D Geri 
poetul lui 
dreapta.

«... notează, 
dar nu sînt
Veți 

prin

Unul din evenimentele 
culturale care — anul tre
cut — a 
deosebit 
artiștilor 
ganizată 
Bienala 
goslea pentru artă și cul
tură a poporului nostru 
muncitor. din rîtidurile 
căruia numeroși artiști 
amatori au expuj lucrări 
de certă valoare, aprecia
te unanim de critici. Prin- 

. tre lucrările prezentate se 
numărau și trei sculnturi 
(„Țiirancâ colectivi sta”
nTolstoȚ\ și „Profesorul 
de limba rusă”), care au 
atras în mod deosebit a- 
tenția specialiștilor pre
zență. Autorul lor — Ar
thur Hoffman din Ploeș- 
ti — vădea o tehnică deo
sebită și, mai ales, o sen- 
«ihilitate în tratarea su
biectelor care nu putea 
•ă nu te izbească din pri
mul moment.

Arthur Hoffman? Nu
mele acesta este desigur 
cunoscut în lumea sporti
vă și îndeosebi printre 
amatorii de handbal. In 
urmă cu 11 ani. la Tinai- 
șoara, echipa reprezenta
tivă masculină de hand
bal a țării noastre sojți- 
nea^ un meci international 
întîlnind
Ungare. Printre eei 
parau culorile 
noastre era și j 
Hoffman. Jucător în e- 
chipa Flamura roșie din 
Ci^nădie, sculptorul de 
na ai tîrxiu era pe vremea 
aceea un apărător dirz, 
greu de trecut. Calitățile 
lui și perseverența cu care 
»e pregătea au făcut ca 
Arthur Hoffman să fie 
•elecționat de mai multe 
ori în echipa reprezenta
tivă a țârii. Dar. curînd, 

la

te 

ef 
pregătește echipe de ju
niori la Cisnâdie, Telea- 
jen și Ploești.

căutat la Ploeșii.

ZHm »•

In timpul unui simultan 
susținut la un Palat al 
Pionierilor, marele maes
tru sovietic Salo Flohr a 
văzut pe unul din micuții 
«At parteneri plingind du
pă ce a pierdut partida.
- late, a spus Flohr,

a poate de
veni campion mondial ! 
Alehin plingea după tet- 
friageri, Botviaik suferă 
de Insomnii și migrene. 
Tal nu »e consolează zile 

1a rind...
- Eu, continuă Flohr, 

a-am plins niciodată după 
o partidă pierdută. Nu-i 
vorba că nici n-am ajuns 
campion mondial...

O replies neațieptat*„.
Puțin Snaintea Începerii 

Istoricului meci de la Bue
nos Aires dintre Capa- 
blanca si Alehin Un ga
zetar sud-american, vădit 
interesat de victoria cu- 
banului, solicită un inter
viu lui Alehin. Pe atunci 
„Capa*  avea o aureolă de 
veritabilă 
tf“. O faimă întărită 
faptul că în 
evoluție 
mari ' 
duse 
tidă ______ _____  _____
joace pînă cînd unul din 
adversari acumula 15'A 
puncte, avind cel puțin s 
victorii.
- Greu meri - spuse 

At-hin. cel mai dificil

,,mașină șahis- 
—" de

zece ani da 
meciuri și 
el nu pier- 
singură par- 
urma să se

Cu hocheiștii de la Torpedo-Gorki dincolo de mantinele..î

unde Arthur Hoffman este 
acum antrenorul echipei 
de handbal Petrolul. Pre
zența artistului Hoffman 
în acest centru petrolifer 
se face simțită amatorilor

de sport chiar de la pri
mii pași ce ii fac pe sta
dionul Petrolul, unde îi 
întimpină o impunătoare 
.Sportivă'. Este una din 
num 'roasele lui lucrări 
inspirate din viața stadi
oanelor. Pe Arthur Hoff
man îi pasioneată no nu
mai handbalul. Spre ex
emplu, 
timpul 
cut pe 
bal a
Portretist prin excelență. 
Arthur Hoffman a găsit 
calea de a și exprima dra
gostea pentru fotbaliști, 
pentru performantele lor, 

o
Primul 

fost Ni-

lucrîod cu entuzia«m 
serie de busturi. 
care a ..pozat” a 
colac Marinescu, stoperul
și căpitanul echipei pe
troliste. ea unul care prin 
comportarea și atitudinea 
lui s-a impus cel mai 
mult in ochii artistului. A 
urmat centrul înaintaș 
Mircea Dridea. El a cuce
rit ..dreptul” de a-l urm? 
pe Marinescu, după ce
anul trecut a înscris la ț 
Varșovia cele trei goluri 'J

4

4

în meciul pe care echipa 
noastră l-a cîșligat. Apoi, 
din măiestria mîinilor 
lui au ieșit busturile 
Neacșu, Sfetcu, iar în pre
zent în „șantier” se 
Constantin Tabareea.

S-ar putea crede 
Arthur Hoffman are

ca 
O 

deosebită predilecție pen
tru fotbal. Și handbalul? 
L-a uitat? Răspunsul lui 
Hoffman a fost prompt: 
„Vu ! Priviți !" Și cu 
un gest larg, sculptorul a- 
mator ne-a arătat un 
bust al lui Valentin Șe
larii. maestru al sportului 
și component al echipei 
reprezentative care anul 
trecut a cucerit locul al 
doilea la 
mondial.

Proiecte? 
toi Arthur
»■ primul riad, să aaear- 
gâ pe aceeași linie de a 
9c ocupa de eei mai buni 
«port ivi ai clubului, ceea 
ce poale «ă constituie un 
stimulent pentru ei. Și 
mai este încă ceva: pre
gătirea pentru viitoarele 
roneursuri rezervate artiș
tilor amatori, unde Art
hur Hoffman va prezenta 
«ubiecte și din alte dome
nii. dar și din lumea spor
tului.

Noi îi dorim același 
succes ca la Bienala 
anul trecut. Uitasem 
să vă spunem că atunci, 
cel mai mare premiu a 
fost cucerit de antrenorul 
de handbal din Ploești...

Joi seara, la patinoar, 
ne-am adus aminte de... 
Dinamo Tbilisi. Pare 
puțin ciudată asociația 
de idei. $i totuși...

Cu 15 ani în urmă, în 
plină iarnă, înfruntam 
un ger crud pentru a 
urmări pe un teren în
conjurat de nămeți pe 
primii mesageri ai fot
balului sovietic. Alaltă
ieri, într-o zi de splen
didă primăvară (cînd 
singur calendarul în
drăznea să afirme că 
afară e februarie) 
mergeam să vedem ju- 
cînd întî’a oară la noi 
ne hocheiștii din U.R.S.S. 
Impresia a fost tot atit 
de puternică joi ca și 
atum un deceniu și ju
mătate. Atunci însă nu 
știam nimic
maeștrii sovietici ai 
Ionului rotund. Am 
o revelație de mart 
porții. Acum nu ne 
străină faima de 
se bucură iscusiții 
nuitori ai crosei și
cului din răsărit Și am 
avut o strălucitoare con
firmare, 
cînd
rea 
ploua

Se 
lui Torpedo Gorki 
dează
'ea hocheiu’ui in dispu
ta eternă dintre oue și 
minge: care d n cele 

i două soarturi e mai fru
mos. Hocheiul a'e două 
argumente convingătoa
re : viteza și.„ mantine-

N. 3OGHINOV 
antrenorul lo Iu'ui 

Văzut de P. Stoenescu

des ore 
ba- 

trâit 
pr ci
er ci 

care 
mi- 
PU-

imposibil 
Go'ki ii 

treilea, 
vir-

lele. Care fac 
autul. Torpedo 
adaugă un al 
cel mai hotărîtor:
tuozitalea. hi-am crezut 
niciodată că doar cu un 

se pot 
ații de 

m 'nu te 
malul 

in

lntr-o seară, 
pentru comoleta- 
decoruhti estival, 
cu găleata...
pare că evoluția 

nle- 
serios in favoa-

puc și o crosă 
efectua acțiuni 
frumoase. 60 de 
i'/câtoril de pe 
Volgăi „au dansar
fața miilor de spectatori 
incintlndu-i. Pucul a cir
culat cu precizie pe rute 
geometrice savante. Și 
in oius... Dar să nu ră- 
Dim colegului nostru, 
cronicarului de speciali
tate, piâce'ea de a dez
vălui toate 
tehnice ale
Deși sînt rentat 
râ hocheiul este 
care se pretează 
mifin descrierii.
sute de faze nu pot fi
povestite. Trebuie $â le 
vezi.^

subiilitofile 
meciului, 

să cred 
sportul 

ce! mai 
Citeva

lată-ne în vizită la 
hocheiștii sovietici. 0 
nouă revelație. Pe teren, 
inălțați de patine, îngro- 
șați de svitere și apă
rători (care dau o alu
ră de halterofili) spor
tivii par foarte maturi. 
Acasă, .în civil", am 
găsit o echipă de ado
lescenți. Antrenorul Bo- 
ghinov ar putea să fie 
tatăl elevilor săi. Deși 
are doar 42 de ani. Bo- 
ghinov este unul dintre 
cei mai buni hocheiști. 
A făcut parte în 1948 
din reprezentativa țării, 
alături de Bobrov, Ba
hici, Suvalov, în prime
le meciuri ale echipei. 
Pînă în 1953 a jucat la 
Leningrad. De mulți ani 
se află la Gorki, unde 
angrenează echipa Uzi
nei de automobile. Uzi
na este cea mai mare 
din Europa. Echipa a 
luat ființă cu 11 ani în 
wmă, iar de șase ani 
joacă în prima divizie. 
Anul trecut a ocupat lo
cul VIII. Ceea ce este 
o performanță. Să nu 
uitam că in campionatul 
Uniun-'i Sovietice, joacă 
aproape 30 de echipe!

l-am cunoscut pe ju
cători. Pe extraordinarul 
Cislovski, cel cu patina
jul derutant — munci
tor in secția de roți. Pe 
Konovalenko. portarul, 
strungar. Pe studenții 
Cihirev, Priiepskii și 
Kormakov, pe pedagogul 
Kudreașov, pe tehnol 
gul Solodov, linia

aur“ a echipei, Krutov— 
Dubinin — Potehov, tri 
pleta șoferilor. Toți tre 
lucrează lntr-o secție ș 
alături de Nemcinou 
Halaicev, Maricev in 
cearcă mașinile care tei 
pe banda rulantă a ma 
relui combinat de auto 
mobile. „Pobedele" ves 
tite în lumea intrea 
gă. .Volgile” elegante 
G.A.Z.-urile robuste, pen 
tru care na există pie 
did în drum, sînt con 
duse întiia oară de mii 
nile acestor tineri. Mîin 
care țin la fel de sigur 
volanul ca și crosa. A 
poi, mașinile pleacă ir 
toate colțurile Uniunii 
Sovietice, in cele mai în
depărtate țări, diicînn 
pretutindeni faima înal
tei tehnici sovietice.

Ați remarcat pe ban 
ca jucătorilor, alături dt 
sportivi și de antrenori 
pe un bărbat voinic, 
blond, in palton bleuma 
rin. Este V. A. Tarasov 
conducătorul delegației 
președintele colectivului 
sportiv al uzinei. Un co
lectiv care numără 
de membri și in 
practică aproape 
sporturi. In care

mii 
care st
30 dt 
aurea

Aparatul electronic „Telesid-schi

ELENA MATEESCU 
CALIN ANTONESCU

„Excepțional aparat...5* doua ediție a „Cupei Spe- 
au declarat antrenorii și ranțelor“, întrecere in-, 
schiorii participanți la_a ternațională care a intru

nu se pare taptul e*  nu 
văd eum as putea ersnga 
6 partide te CapaHanea.

- Adevărat, spuse foarte 
satisfăcut gazetarul, notind 
eu exactitate cuvintele lui 
Alehin.
- Dar. 

campion mondial. nu 
■iei cnm o să eișUge 
pabtenea i partide

Intr-un turneu, Alehin 
Juca cu albele împotriva 
unui maestru mai puțin 
cunoscut. Campionul lumii 
adoptă o variantă, pe care 
o folosea pentru întiia 
oară, și ctștigă strălucit 
partida. Un an mai tîrziu, 
Intr-un alt turneu, Alehin 
l-a întilnit pe același ju
cător, avînd de data a- 
ceasta negrele. Deschide
rea partidei s-a desfășurat, 
identic, jucîndu-se aceeași< 
variantă, și spre stupefac-i 
ția maestrului, care cre-i 
de» că l-a „prins" pe! 
Alehin, campionul mon-i 
dial ciștigă din nou. Ne-t 
dumerit cel învins în-j 
crebă ; |

— Maestre, vă rog să-mit 
spuneți totuși cui ii este! 
favorabilă această varian- [ 
tă? Albului sau negrului...,

Iar Flohr, care asista la( 
discuție, n-a scăpat ocazia» 
să remarce :. - • . 4
- Varianta este favora-ț 

bilă ...pieselor cu care*  
joacă Alehin ! *

C. AMARIEI, SUCEAVA — 
1) Care tint mai valoroase: 
recordnrile atletice obținute îi» 
aer liber sau cele realizate 
în sală? Specialiștii n-au 
putut da un răspuns precis la 
această întrebare Dacă ae 
referim la faptul ca în aer 
liber atletul are de înfruntat 
anumite inconveniente atmos
ferice si că, pe de altă parte, 
pista poate fi mai moale sau 
mai tare, performanta în 
sală apare mai puțin sem
nificativă. In schimb. în sală 
se face simțit alt handicap: 
acela al mediului copleșitor, 
fiind vdrba de un loc închis 
si, oricum, de dimensiuni re
duse. 2) Rezultatele înregis
trate în sală 
ac... comentează, 
nmoloeabile. 3) 
răsouns detailat
soare

de juniori al Amefei, jar celă
lalt activează în echipa de 
juniori a U.T.A.-ei. 2) Ri- 
pcnsia și Chinezul nu sînt una 
»i aceeași echipă. Prima s-a 
afirmat între anii 1931—1937, 
iar cea de a doua a fost 
cea mai puternică echipă din 
fotbalul romine«c între anii 
1921 — 1927, cînd a și cîști^at 
de-altfei, de 6 orj consecutiv 
campionatul tării. 3) Echipele
,A“ de fotbal * 

și R.P R. s-au 
singură dată: 
Moscova. Scor: 
an scor ejal, 
cheiat partida 
.,B“ jucată 'n 
refti. Cu 
U.R.S.S. 
Moscova si am făcut joc egal, 
•—0, la București.

ale U.R.S S. 
întilnit 

în 1957, 
l—1. Tot 

0-0. s-a 
dintre echipele 
1957 la Bucu- 

echipa olimpică a 
am pierdut 0—2 la

SANDU BEGA, 
— Din 1954. cînj 
pat pentru prima 
campionatele

hochei pe gheață și
U.R.S.S., rezultatele

la
CM 

în-

PREDFAL. 
a partici- 

la 
4e

oară 
mondiale

Omul cu • ••

de 
de 
cu- 

jocu- 
să interpretezi corect

echipa 
_____........ acestor 

întreceri au fost următoarele: 
1954 : " .._________ "
nada 
1956: 
unii 
acest
1957: _____  _______
participat), 1958 si 1959-*  Ca
nada. Echipa U.R S.S. a ctf- 
tigat titlul de campioană eu
ropeană la 5 din cele 6 e- 
dijii la care a participat pin» 
acum.

UR.S.S.. (U.R.S.S.-Ca- 
7-121). 1955: Canada,
U.R.S.S. (echipa Uni- 

Sovieticc a cucerit în 
an și titlul olimpic). 

Suedia (Canada n-a

TOM A PETCU. GALATI 
— In turneul întreprins în 
1945 în Anglia și «re cons
tituia prima vizită a unei 
echipe sovietice Io „patria 
fotbalului". Dinamo Mos
cova a obținut următoarele 
rezultate: 3—î cu Chelsea. 
10—1 cu Cardiff City, 4—4 
cu Arsenal și 2—2 cu Glas- 
gowrangers

ION POȘTAȘUL

nit reprezentativele 
juniori ale R.D. Germane. 
R. P. Ungare. R. P. Bul
garia și R.P.R.

Intr-adevăr. ..Telesid- 
schi”, c 'ația ing. Temis- 
tocle Laxaridis. — con
structor al prețuitului a- 
parat ..Telesid” utilizat 
la atletism. întrunește 
toate calitățile unui cro
nometru modern. Electro
nicul „Telesid-schi” 
regi strează automat 
cu precizie de sutimi 
secundă — plecările 
sosirile schiorilor, 
nînd diferențele de zecimi 
de secundă produse de 
cronometrajul de inînă. 
indicîn'd precis și imediat 
timpul consumat de uu 
concurent în parcurgerea 
unui traseu.

„Telesid-schi”, aparat 
ale cărui piese au fost 
construite în totalitate în

■ țara noastră, constituie o 
însemnată realizare teh
nică. eu ea re ne putem 

( mîndri.
In fotografie, aparatu

ra „Telesid-schi“ de în
registrare a sosirilor

TARASOV 
conducătorul lotuai

o activitate vie, tre*

două fețe

de
Ș> 

climi-

zâ
pidantă. Are două stadi
oane, numeroase săli si 
terenuri. Gimnastica de 
producție a intrat d/> 
mult în via fa cotidiană 
a muncitorilor. Pe lingă 
activitatea de perfor
manță, susținută de e- 
chipe puternice 
fășoară. aici și 
se întreceri de ________
loc de frunte figurează 
desigur marea Soartuchi*  
adă complexă, de vară 
și de iarnă în care 
angrenați aproape 
muncitorii.

...Cu autobuzul, colin
dăm Bucureștiul. Buie- 
varde largi, consPuuții 
noi, nenumărate schele, 
aleargă prin fața gea
murilor. Dubinin trasa
re. >nioarce ^apul după 
° care lunecă
lin pe asfaltul umed

— Uite, uite. Mașina 
asta am încercat-o eu..- 

Probabil. A condus 
Jn premieră**  atît da 
multe...

se des- 
numeron- 
mase. La

Ca să fii arbitru 
fotbal în America 
Sud nu e suficient să 
noști regulamentul 
lui, ' 
legea ofsaidului și a avan
tajului. Din experiența 
argentinianului Livio Bo
nelli se pare că un price
put „cavaler al fluierului” 
trebuie să știe și... altceva.

Bonelli, de pildă, a 
condus ani la rînd meciu
rile cele mai „tari”. a 
luat pe teren hotărîrile 
cele mai îndrăznețe, fără 
să i se întîmple absolut 
nimic. Paradoxal? Niet ■ 
de eum.

Ca arbitru. Bonelli este 
cunoscut de spectatori 
drept un om cu pâr ne
gru bogat, purtînd o bar
bă îngrijită 
mustăți 
rama groasă, 
însă. Bonelli 
lună, perfect 
ochelari.

Pînă acum 
tor n-a fost niciodată re
cunoscut la iegirea de pe 
stadion. Deși foarte ade
sea era așteptat și nu 
pentru a i se transmite... 
felicitări. Asta pînă înlr-o 
ai, cînd. cu tot machiajul 
său,' va plăti scump.

tunsă scurt, 
și ochelari cu 

In realitate, 
este... chel 
ras și fără

arbitrul-ac-

VALEK IU CHIOSE

Fără cuvinteI
Din „Sport im
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