
Prin concursuri locale

Oină trebuie să devină
un sport de mase

de pagini ale uf- 
al jocului de oină.

Studiind cele 42 
tunului regulament 
apărut la începutul anului trecut in 
vitrinele librăriilor noastre, apreciezi 
și mai mult frumusețea sportului 
nostru național. Cu cită înflăcărare 
ne vorbește despre oină, ori de cite 
ori ne tntilnim, comunistul Petre 
Tănâsescu. unul din 
tutui nostru național: 
moașa și va 
pentru că -e 
ționare. Așa 
mulți ani in 
joc util tot 
va fi practicată 
de Iele".

La fe! ne-au 
nor:, profesori și jucător:.

Desconsderatâ în regimul burghe- 
zo-moșieresc, oină a cunoscut ade
vărata ei înflorire de-abia după 23 
August 1944. cind a fost recunos
cută sport național. Marile compe
tiții de masă „Cupa tineretului man- 
CJtor", „Cupa satelor". Spartachiadele 
tineretului și pionier lor și alte con
cursuri au angrenat in ictreeer.le lor 
mii și mii de echipe. Oină a înce
put să fie practicată in mod organi
zat și la sate. Numele echipelor Re
colta Curcani (regiunea București). 
Biruința Gherăești (regiunea Bacău). 
Avintul Frasin (regiunea Suceava). 
Recolta O*oi (regiunea lași). Rec i- 
ta Surdila Greci (reg'unea Galați), 
Recolta Doltra (regiunea Hunedoa
ra). Recolta Chinești (regiunea 
Cluj). Viața Nouă Olteni (reg. Bucu
rești) și alte echipe sătești sînt cu
noscute in întreaga țară. Confruntă
rile lor cu puternicele formații Di- 

> București, Știința București, 
Sibiu. Avintul Reghin, Ener- 

unișoara. Progresul Baia Mare, 
iznzamo Tr. Severin ș.a., au furnizat 
jocuri deosebit de spectaculoase ți di
namice..

comunistul 
veteranii spor- 

„Oina este fru- 
deveni și mai frumoasă, 
află în continuă perfec- 
cmn eram convins, 
urmă, că oină este 

sini convins că 
în viitor chiar

așa
CU 
un 
ea 
si

vorbit mul ți antre-

N-am vrea să se creadă însă că 
totul merge bine. In ultima vreme s-a 
observat i*n declin in activitatea cum- 
petițională a sportului nostru național. 
Privind obiectiv realitatea, trebuie să 
spunem că unele consilii regionale, ra
ionale și orășenești U.C.F.S. au do
vedit o surprinzătoare delăsare față 
de oină, nu au mai acordat atenția 
cuvenită jucătorilor și instructorilor vo
luntari. Pe lingă faptul că nu au sa
tisfăcut unele cerințe juste ale echipe
lor sătești, uitind complet de a organ za 
din proprie initials ă diverse concur
suri. consiliile U.GF.S. din re»hmîle 
lași. Craiova. Bacău. Oradea. Cluj %a. 
nu s-au „obosit” in ultima vreme să 
organizeze nici măcar etapele prerrvr- 
gătaare ale unor competiții și cam
pionate. dedarind din birou echipele 
caETcate

La fel 
portante 
poantele 
nut cu 
campionatele școlilor medii au fost 
suspendate, deși ele se desfășurau nu
mai pină la nivel regional. Lipsite de 
posib Etatea de a part cipa la con
cursuri, marea majoritate a echipelor 
de oină au fost nevoite să desfășoare 
o activitate extrem de redusă. Astfel, 
o serie de formații care își cuceriseră 
o bună reputație în „Cupa tineretului 
muncitor", „Cupa satelor" și mai tir- 
ziu în Spartachiada tineretului s-au 
„pierdut" pe parcurs, din cauza lipsei 
unei aciiv tați competiționale continue.

PETRE BUNESCU 
Președintele comisiei de 
propagandă și agitație 
din F.R. Oină

in fazele superioare.
s-a petrecut și in unele im- 
centre din țară, unde cain- 
universitare nu s-au mai ți- 
regulartate iar anul trecut

(Continuare in pag a 2-a)

Cicliștii

concurs des-imagine de la unFotografia 
fășurat la 
gătorii își 
sea. Chiar

vor

reprezintă o ~
începutul sezonului trecut. Anul acesta aler- 
vor începe și mai devreme întrecerile pe șo- 
duminica viitoare cei mai burți fondiști se 
prezenta la startul primei întreceri.

, I
v ;.

se află în plină perioadă 
:. Sîrguința le-a fost st:-

Cicliștii i 
pregătitoare. „ 
mulata de importantele competiții la 
startul cărora se vor prezenta în a- 
cest an: „Cursa Păcii", campionatele 
mondiale (organizate in R.D. Germa
nă) și Jocurile Olimpice de la Roma.

VEȘTI DIN BERLIN

Zilele trecute am avut o convorbire te
lefonică cu Berlinul. La celălalt capăt 
al firului se aflau pistarzii romîni Ion 
Ioni(ă și Petre Tache, care — după 
cum am anunțat — au fost invitați 
de alergătorii germani pentru a efec
tua împreună cîteva antrenamente pe 
pista velodromului acoperit ,,Werner 
Seelenbinder Halle". Ei ne-au relatat 
cîteva amănunte 
de antrenament 
și întrecerile ce 
ceasta pistă

Pista velodromului 
172 m. Turnantele 
înclinate. Antrenamentele 
șoară în fiecare zi între
și 17—18,30, în compania alergători
lor din R.D. Germană și R.P. Bulga
ria. In prima perioadă cei doi pisiarzi

pe
se

privind programul 
care-1 efectuează 
desfășoară pe a-

are 
sale

Reg'ona'â
1 luXîedoara-Dțeva PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-Vft

Organ al Uniunii de Cultura Fizică $i Soort din R. P. Romînă
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Fruntașă în sport, fruntașă în muncă

I

Ial-o pa Lidia Mustață la locul. e‘ de muncă. Un ultim control fi peste cîteva 
clipe mașina va porni.

încep activitatea
• Pistarzii noștri evoluează po_ velodromul din Berlin
• Astăzi, primulconcurs de verificare a selecționabili- 

4or pentru „Cursa PăciF • Schimb de păreri cu antrenorul 
german Schtffner o Deschiderea oficială asezonuiulcicliit

romîni au făcut mai mult 
rulaj, iar acum au trecut 
la „șlefuirea" cunoștințelor 
tehnice și tactice. In 
această privință le este de 
mare folos schimbul de 
păreri pe care-1 efectuează 
cu alergătorii din R. D. 
Germană și R. P. Bul
garia. Cicliștii bulgari — 
conduși de antrenorul A. 
Bicev — se pregătesc îr 
vederea Jocurilor Olimpice 
de la Roma. Lotul lor este 
format din Nicola Filipov 
Hristo Iliev, Alexandru 
Anghelov, Constantinov 
Novakov și Nicola Ji- 
rakov. Printre alergătorii 
din R. D. Germană care 
se pregătesc de asemenea 
pentru J. O. se află H. 
Peter. Simon. Riedel șa.

La ultimul concurs, la care au par
ticipat alergători din Anglia, Dane
marca, ■ Elvefia, R.P. Polonă ți R.D. 
Germani, s-au înregistrat următoa
rele rezultate: viteză (172 m): H. Pe
ter (R.D.G.) 10.5 sec., ștafetă: R- D. 
Germană (Klieme și Nitsche) — pe 
locul II s-a clasat Danemarca; cursă 
cu antren-rnent mecanic: Riedel 
(R.D.G.) a parcurs 45 km în 47:04,8.

lungimea de 
sînt foarte 
se desfă- 

orele 9—11

H. Peter a realizat un nou record al 
pistei cu performanța de 
(vechiul record era deținut 
lergători cu rezultatul de

VERIFICAREA
SELECTIONAB1LILOR PENTRU 

„CURSA PĂCII"
De mai multă vreme o serie de ci

cliști se întîlnesc cu regularitate la 
antrenamente. Este vorba de cicliștii 
care sînt în atenția F.R-C. pentru se
lecționare în echipa care ne va re
prezenta la „Cursa Păcii". Astăzi 
se vor reuni din nou în cadrul unui 
concurs de verificare pe 40 km (șo
seaua Urziceni). 
Chicomban, care

(Continuare

10,2 sec- 
de trei a- 
10,3 sec.).

Antrenorul Nicolae 
conduce pregătirea

— h. n —
în pag a 3-a)

VICTOR KORCINOI 
ESTE NOUL CAMPION 
DE ȘAH AL U.R35.

In ultima 
fruntașii 
Korcinoi La Suetin, 
stein și Petrosian 
clasamentul :

t. V. Korcinoi 14 
tier ți T- Petrosian

campionatului 
au cițtigat:

rundă a 
clasamentului 

Gbeller la Brori- 
la Krogius. lată

P- 2-3. E. 
—. v. ...........  W/z P Pe
IV s-a clasat Bagh.’rov, care a 
mulat 12 puncte.

Ghe- 
tocul

Foto : B. Ciobanu
Lidta Mustață este unul din cele 

mai cunoscute nume în fabrica de tri
cotaje .Beta Brainer". înaltă, suplă, 
cu privire ageră, cu un zimbet priete
nos, gata aricind să-fi vorbească des
pre munca ei, sau despre colegele din 
echipa de volei — așa e Lidia Mus- 
tafă, una din sutele de muncitoare 
care pășesc zilnic pe por file cunoscu
tei întreprinderi din Capitală.

...La virsta de 15 ani a părăsit Rîn- 
cenii copilăriei sale, o comună de prin 
raionul Huși, venind în București. A 
lucrat întii pe la diferite trusturi de 
construcfii, apoi, prin primăvara anu
lui 1955 s-a prezentat la fabrica „Bela 
Brainer". A fost primită ca munci
toare necalificată și in ciuda tuturor 
greutăților pe care i le-a prezentat 
începutul, Lidia a biruit. După numai 
două luni întreprinderea avea să aibă 
o nouă tricoteză calificată.

In același an lua ființă și echipa de 
volei a fabricii. Ce-i drept destul de 
greu. Teren de antrenament nu exista, 
iar fetele nu se prea împăcau cu ideea 
de a face sport. Dar Lidia a fost de 
altă părere. A insistat pe Ungă comi
tetul de întreprindere și asociația 
sportivă, și-a lămurit tovarășele de 
muncă că spor>ul constituie o bună 
destindere, un minunat prilej de întă
rirea organismului și de a petrece 
timpul liber intr-un mod plăcut... Nu 
peste mult timp echipa de volei a fa
bricii .Bela Brainer" susținea primele 
sate meciuri oficiale.

..Au trecut ani. Conștiinciozitatea 
s-a împletit cu îndeminarea, puterea 
de muncă cu dorința de a da lucru de 
cea mai bună calitate și astfel Lidia 
Mustață a devenit una din cele mai 
apreciate muncitoare din secția de tri
cotat cu mașini circulare. Prin dra
gostea pentru meseria sa, prin spriji
nul pe care îl dă Jbobocilcr" fabricii, 
pe care ii ajută să se califice in arta

Hai, Dinamo!
Ieri dimineață, handbaliștii echipei 

Dinamo București a:t plecat spre 
Goppingen. Au plecat purtind cu ei 
speranțele entuziaștilor simpatizând ai 
acestei formații care face cinste hand
balului nostru și urările de a reveni 
învingători din intilmrea cu campioa
na vest-germană.

Ale: iii de mime după-amiază nu este 
de loc ușor. FA. Goppingen se nu
mără printre cele mai bune formații 
de handbal în 7 din Europa (trei din 
jucătorii acestei echipe tGrill, Giele. 
Vollmer au făcut parte recent din se- 
krționata R.F. Germane), fiind anul 
trecut finalistă a „Cupei Camptondor 
Europeni". Și apoi să nu uităm oi 
FA. Goppingen beneficiază și de a- 
vantajul terenului, datorită unei sur
prinzătoare hotăriri a fo'idui organi
zator. care a schimbat în ultimul mo
ment locul de desfășurare a jocului.

Dar Dinamo București înseamnă 
oentru toți cei ce cunosc handbalul din 
țara noastră o echipă omogenă, care 
știe să lupte, care știe să treacă peste 
momentele grele ale unui meci decisiv. 
Este o adevărata ECHIPĂ, care ne-a. 
adus atitea satisfacții și care va lupta 
și de această dată pentru un rezultat 
cit mai bun.

Iar mîine seară, cînd tnir-una din 
sălile expoziției din Stuttgart cele două, 
echipe vor începe să-și dispute cin
stea de a juca finala „Cupei Campio
nilor Europeni" la Paris, de la suta 
de kilometri depărtare de cei 11 tineri 
dinamoviști, mii și mii de iubitori ai 
handbalului se vor înghesui în jurul 
aparatelor de radio de unde vor ur
mări cu emoție și cu... pumnii strînși 
— ca în fața unor examene — 
această importantă partidă. In clipele 
grele ale meciului ei vor încuraja pe 
dinamoviști și chiar dacă aceștia nu 
vor auzi „Hai Dinamo /“ vor simți a- 
ccastă încurajare ca în sala Floreasca...

11

tata ascultă ultimele știri de 1st 
Squaw Valley...

(Din „Wochenpost* — R.D.G.)]

ADRIAN VASILIU
(Continuare tn pag. a 2-a)

„buchet" de jucători iși dispută balonul la un corner la poarta echipei poloneze. Fază din meciul C.C.A.-Wislti
Foto: Ț. Roita,

Sportivii noștri participă 
ia două importante competiții 

de teris de masă 
peste hotare: Moscova 

și Bruxelles
Duminică dimineața urmează să 

părăsească Capitala cu avionul, în- 
dreptinduse spre Moscova, un lot 
de sportive ți sportivi romîni care 
vor lua parte la o Importantă com
petiție internațională de tenis de 
masă. Vor face deplasarea maestra 
emerită a sportului Angelica Ro- 
zeanu. Radu Negulescu, Maria Ale
xandru, Mircea Popescu ți Gheor
ghe Cobîrzan. împreună cu sportivii 
romîni au mai fost invitați să par
ticipe la competiția din capitala 
U.R.S.S. ți jucători ți jucătoare din 
R. P. Chineză. R. Cehoslovacă, Sue
dia etc. Concursul se va desfășura 
între 2 ți 9 martie la toate cele 
șaote probe clasice: echipe femei 
ți bărbați, simplu feminin, masculin, 
dublu femei, bărbați ți mixt.

★
Ața cum s-a mai anunțat, în zilei» 

de 12 ți 13 martie vor avea loc la 
Bruxelles, campionatele internațio
nale ale Belgiei, la aceste întreceri 
vor lua parte țl reprezentanți 
țării noa»U«.



Pnn asociațiile sportive cfin Bistrița

dar și lipsuri
INTR-O DIMINEAȚĂ LA GĂEȘTI

Sezonul de iarnă, în care activi
tatea sportivă a fost mai redusă, a 
fost întrebuințat de majoritatea aso
ciațiilor sportive din țară pentru a 
pune „la punct" o serie de probleme 
organizatorice, printre care și aceea 
a atragerii de noi membri în U.C.F.S., 
de a consolida baza materială. Un 
raid-anchetă făcut prin asociațiile 
sportive din Bistrița ne-a prilejuit 
cîteva constatări interesante pe care 
le notăm în rîndurile de mai jos.

FIECARE ELEV — MEMBRU 
U.C.F.S.

In cataloagele școlii medii mixte 
din Bistrița figurează numele a TOI

Puținele zile friguroase ce au fost in acest an la Bistrița au fost întrebuințate 
din „plin" de către iubitorii patinajului. Aspect de pe patinoarul din localitate.

elevi și eleve. Registrul de evidentă 
al asociației sportive „Făclia" ce acti
vează pe lingă școala mai sus aminti
tă, arată că în prezent, adică zilele 
trecute, a fost înscris cel de al 816-lea 
membru U.C.F.S. Tovarășul profesor 
Tiberiti Rusu (membru în consiliul 
asociației) ne lămurește „misterul". 
Diferența de la 707, numărul elevilor 
din școală și pînă la 816, numărul 
membrilor U.C.F.S. din asociație, o 
constituie cadrele didactice și elevii 
din alte școli. Succesul înscrierii și 
antrenării tuturor elevilor în compe
tiții sportive se datorește, în primul 
rînd, sprijinului primit din partea

Dina Mie să fleuină uo speri de mase
(Urmare din pag. 1)

Iată deci că activitatea competițională 
de pină acum mu a avui un pronun
țat caracter de mase, care să dacă 
îa o mai largă răspindtee a sportul mi 
nostru național și Ja orașe, ci în ul
timii ani ea s-a rezumat doar la 2—3 
competiții republicane. Calculând tim
pul cerut de disputarea competițiilor 
cu caracter republican, se poate con
stata că echipele erau angrenate în 
întreceri maximum 3—4 luni pe an.

Potrivit nmi orientări a sistemului 
compeiițiorKd, baza activității ia oină 
trebuie s-o asigure organizarea a cit 
mai multor competiții locale. Aceste 
campionate și competiții la nivel re
gional, raional și orășenesc trebuite să 
aibă un caracter permanent și un scop 
precis: angrenarea cit mai multor e- 
chipe Intr-o activitate continuă. In a- 
oeastă privință este necesară în primul 
rhvd formarea de cadre in stare să 
organizeze și să pregătească metodic 
•chipete de la orașe și sate. Deci, se 
pune problema organ'zării cursurilor 
de instructori voluntari, atit de const- 
litfe U.C.F.S. cit și de asociațiile spor
tive. Selecționarea viitoarelor cadre 
tehnice trebuie făcută din rîndurile 
Bnmeiulnr care iubesc sportul nostru 
«Hțional. Felul cum se vor desfășura 
și temele ce se vor preda în aceste 
cursuri sint prevăzute în programa 
analitică ce se află în toate consiliile 
regionale. U.C.F.S.

Formind oameni prâcepuți în proble
mele organizatorice și de instruire 
putem iniția pe scară locală, fără chel
tuieli, o serie de competiții în cinstea 
xîleăor festive (1 Mai, 23 August 7
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profesorilor de educație fizică. O „notă 
bună" și pentru competițiile de mase 
cit și pentru participarea a peste 200 
eleve la competițiile de schi și patinaj 
disputate nu de mult.

START BUN... DAR TREABA 
1NCEATA

intr-o ședință ținută Ia slîrșitu] anu
lui trecut, s-a arătat că numărul de 
1.150 de membri U.e.F.S. pe care îi 
are asociația sportivă Gloria este sub 
posibilitățile organizatorice ale asocia
ției respective. întreg consiliul asocia
ției cît și organizatorii sportivi au fost 
mobilizați în acțiunea de a se mări 
numărul de membri U.C.F.S. cît și 

Foto : O. Banu

al membrilor susținători. Primele re
zultate s-au,. Și arătat la începutul 
lunii ianuarie. Astfel, la I.F.E.T., cu 
prilejul unor competiții de mase au 
fost înscriși 48 de noi membri 
U.C.F.S., la O.C.L. 14, la Aprozar și 
Fructexport un număr asemănător. 
Inițiativa prindea viață. Față de an
gajamentul de a avea 2600 membri 
U.C.F.S. pînă la sfîrșitul anului, acest 
ritm este însă prea încet. Și aceasta in 
bună măsură din cauză că în compe
tițiile de mase se atrag îndeobște nu
mai membrii U.C.F.S. și nu se caută 
angrenarea masei de muncitori și 
muncitoare, nemembri în U.ChF.S.

Noiembrie). iar pentru echipele sătești 
„Cupa de primăvară", „Cupa agricul
turii", „Copa secerișului". „Cupa de 
toamnă" efc. In București poate de
veni tradițională întrecerea dotată cu 
trofeul „Cupa Gh. Btzdoacă" în me
moria primului maestru al sportului 
ia oană din țara noastră. Cele mai 
atractive competiții trebuie să devină 
Insă campionatele raionale și regionale 
în etape, care iu peana fază să se 
desfășoare sistem turneu, tur-relur. în
trecerile finale ale acestor campionate 
trebuie să consiliu e un bun mijloc 
de popularizare a oinei. De asemenea, 
conducerile asociațiilor sportive oerind 
sprijinul organizațiilor de mase și în
deosebi al organizațiilor U.T.M.. tre
buie să acorde o mai mare atenție or
ganizării ta timp și in bune condițitmi 
a primelor întreceri din cadrul Spar- 
tachiadelor raionale de vară, menite 
să atragă un mare număr de tineri 
pe terenurile de oină. Organele 
U.C.F7S. trebuie să depună toate e- 
forturile pentru a transforma toate e- 
tapefe acestei tradiționale competiții 
într-o adevărată sărbătoare a sportu
lui nostru național.

Oină este un joc frumos, dinamic 
și, pe lingă faptul că dezvoltă multe 
calități fizice, este foarte accesibil 
maselor largi de oameni ai muncii, 
deoarece pentru practicarea lui este 
nevoie de cel mai simplu material si 
echipament sportiv, ladă de ce con
siliile regionale, raionale și orășenești 
U.C.F.S. trebuie să activizeze și să 
întărească comisiile respective de spe
cialitate cu oameni cu tragere de ini
mă pentru dezvolt grea, popularizarea 
și răspîndirea pe scară cît mai largă 
a jocului de oină. Numai astfel se 
poate as gura o bogată și rodnică ac
tivitate cornetițioîală pe plan local, 
baza mișcării sportive de mase.

Consiliul asociației va trebui să dea 
o atenție mai mare acestei probleme, 
căufînd noi mijloace de a atrage oa
menii muncii în competiții de mase. 
In felul acesta va reuși să-și îndepli
nească angajamentul.

ANGRENAREA FEMEILOR IN 
SPORI — O PROBLEMA 

NEGLIJATA

Asociația Victoria cuprinde salariata 
cooperativelor din orașul Bistrița Dis- 
punînd de o sală bine utilată cu jncari 
de șah șf mese de tenis, consiliul aso
ciatei a reușit prin mrnpetițiile de 
mase să angreneze majoritatea celor 
800 de membri în diferite competiții. 
Sezonul de iarnă a fost întrebuințat 
și pentru renovarea și reutilarea unor 
baze sportive proprii, printre care a- 
mintim cea de popice, unde s-au 
prestat peste 800 de ore de muncă 
voluntară de către sportivii asociației. 
Un punct negativ în activitatea consi
liului asociației Victoria a fost slaba 
muncă de înscriere de noi membri în 
U.CF.S. și de angrenare a unui nu
măr cît mai mare de femei în com
petițiile sportive ce s-au desfășurat în 
această perioadă. Aceeași lipsă, nean- 
grenarea clementului feminin, am ob
servat-o și la asociațiile sportive Ra
pid și Ceramica din localitate. în plus, 
la ultimele două asociații se vădește o 
slabă preocupare pentru încasarea co
tizațiilor cît și pentru organizarea de 
competiții de mase în cadrul asocia
ției.

CONCLUZII CARE SE IMPUN
In majoritatea asociațiilor sportive 

din Bistrița sezonul de iarnă a fost 
folosit temeinic. Au fost organi
zate o serie de competiții în care au 
fost atrași majoritatea membrilor 
U.C.F.S. în toate cazurile, exceptînd 
asociația sportivă Rapid, consiliile a- 
sociației duc o muncă rodnică, se duce 
o viață de organizație și masele de 
sportivi sînt atrase în practicarea 
sportului. Aceste succese se datoresc 
ajutorului solicitat și primit din par
tea organizațiilor de partid, sindicale 
și U.T.M. care au dat un sprijin per
manent și eficace asociațiilor sportive 
din Bistrița.

Lipsurile în activitatea unor comisii 
ale asociațiilor sportive, trebuie de 
îndată înlăturate Astfel vom înre
gistra un nou avînt în activitatea 
sportivă din orașul Bistrița.

O.’ BRATU

Angajamente da, treabă... ba!
Părea că ziua aceea, de începui 

de ianuarie al acestui an, va marca, 
trecerea de La inactivitate, la un pro
mițător reviriment în munca sportivă.

Membrii asociației sportive Progre
sul din Tulcea ascultau plini de 
speranțe cuvintele președintelui aso
ciației, tovarășul Crăciun Filipoiu. „In 
sfirșit! De acum în. colo se va face 
treabă 1 Am fost mereu codași în 
acest raion în activitatea sportivă. 
Stăteam slab și cu strîngerea coti
zațiilor și cu înscrierea de noi mem
bri. iar de activitate sportivă nici 
vorbă. Adică, ce mai încolo și mai 
încoace, nu făceam aproape nimic. 
Cind se vorbea de asociația noastră 
toată lumea era de acord : acolo 
treburile merg slabDe aceea, a și 
fost necesar ca raionul U.CJ-.S. să 
ne dea sprijin, e drept că acest aju
tor s-a lăsat cam mult așteptat, dar 
mai bine mai tirziu dedt niciodată.

CUPA G.A.C. —0 INIȚIATIVĂ LĂUDABILĂ
A CONSILIULUI RAIONAL U.C.F.S. C1MPULUNG MUSCEL

iti două etape: pe asociații sportive șiVestea a fost primită ev mare bucu
rie. Și la Malu cu Flori, și la Valea 
Mare, și la Vlădcști, în toate satele 
și comunele presărate pe dealurile sau 
pe munții Cimpulungulm. Colectiviștii 
se bucurau aflind că vor participa 
la întrecerile sportive dotate cu „Cupa 
Gospodăriilor Agricole Colective”.

— Intenția noastră — ne spunea 
deunăzi tov. Gheorghe Grețu. președin
tele consiliului raional U.C.F.S. Câmpu
lung Muscel — este M întărim prin 
toate mijloacele activitatea sportivă în 
sectorul socialist al agriculturii.

— Care sînt obiectivele acestor 
întreceri ?

— In primul rînd, firește, dorim să 
consolidăm cil mai mult asociațiile 
sportive din punct de vedere organiza
toric și al l.azei materiale. Multe din
tre asociațiile noastre sportive au fost 
dotate, cu prilejul organizării „Cupei 
G.A.C.", cu mese de tenis ți de. șah 
la care tinerii desfășoară acum o fru
moasă activitate. Dur, ceea ce trebuie

Mergi cu trenul, vreo două ceasuri, 
spre dealurile Piteștiului. Cobori într-o 
gară micuță, o pornești pe dunga asfal
tată a șoselei și în cîteva minute ești în 
centru.

Am „picat” Ia Găești într-o dimi
neață luminoasă. Oamenii umblau gră
biți după treburi. La sediul U.C.F.S. nu 
era nimeni. Un bilet laconic anunța pe 
cei interesați că activiștii de aci „sînt 
plecați pentru două zile la Pitești”. 
Am plecat atunci în căutarea altor ac
tiviști sportivi... Cunoșteam numele 
câtorva asociații sportive... Știam de 
asemenea ceva despre ambițiile fotbalis
tice ale tinerilor «lin asociația „Pro
gresul U.R.G.C." Găești, care cu puțin 
timp în urmă pierduseră calificarea 
intr-o fază superioară. Ia mare lnptă. 
Destul de repede am ajuns la sediul 
asociației amintite.

★
Asociația sportivă „Progresul” are 

peste 150 de membri. Dar dintre sa- 
lariații întreprinderilor pe lingă care 
a fost înființată au rămas în afara 
asociației peste 120. Are un stadion 
frumos, dar membrii U.C.F.S., angre
nați organizat. în practicarea sportului 
sînt foarte puțini, poate numai fotba
liștii, voleibaliștii și ci ți va jucători de 
tenis de masă.

Am întrebat pe fotbalistul Gh. Lân- 
țoiu care sînt cauzele acestei stări de 
lucruri și mi-a răspuns prompt : dezinte
res.

— Din partea cui ?
— A consiliului asociației, a fost 

răspunsul. .Socoteam — îmi mărturisea 
cel cu care vorbeam —- că alegind în 
consiliul asociației oameni cu munci de 
răspundere, vom găsi căi de rezolvare 
a diverselor probleme ale asociației 
noastre, mai lesnicioase, mai rapide. 
Ne-arn înșelat. De pildă, tov. Ion Anca 
sau tov. Vasile Somoghi oameni cu 
funcții importante în V.RjC.C., instituție 
pe lîngă care ființează asociația noastră, 
sint aleși de multă vreme în consiliul 
asociației, dar nu știu dacă vreunul 
dintre, ei își mai aduce aminte despre 
acest lucru.

— Cîte concursuri au fost organizate 
în cadrul asociației în ultimul timp ?

— Iată o întrebare care atinge unul 
dintre cele mai „nevralgice" puncte ale 
activității noastre. Mărturisesc — îmi 
spune tov. Panait Marinache, mem
bru în consiliul asociației sportive — 
că nu știu să fi fost organizat vreunul 
de mai bine de trei luni. Și amatori 
sînt mulți. Avem și materialul necesar, 
avem un club unde se găsesc mese de 
tenis, care așteaptă. Să vă dau un 
exemplu, cred eu, edificator. Nu de 
mult, consiliul raional U.C.F.S. a or
ganizat un concurs orășenesc de șah.

și azi am reușit să ne reorganizăm 
consiliul asociației. De acum trebu
rile vor merge bine". Cam așa se 
împletea firul socotelilor pe care și le 
făcea fiecare membru al asociației 
sportive Progresul din Tulcea, care 
a asistat la această ședință.

...Și au trecut de atunci aproape 
două luni și nimic uu s-a schimbat I

Nu ar fi oare timpul ca, în sfîrșit, 
consiliul asociației să se pună pe 
treabă? Nu de alta, dar primăvara 
bate la ușă și avînd ca indiciu „vi
teza" cu care se desfășoară activita
tea în această asociație, poate-i apu
că toamna! Atunci, vor putea iarăși 
„motiva": ...Ce sport se mai poate 
face acum, in afară de șah și tenis 
de masă ? Las’ că așteptăm primă
vara viitoare 1!

(după o corespondență a lui Stan 
Păun)

si evidențiez in mod deosebit, este 
dorința manifestată de mulți colecti
viști din raionul nostru de a-și construi, 
prin muncă voluntară, fără cheltuieli, 
o dală eu participarea la întrecerile 
din cadrul „Cupei G.A.C." baze sporti
ve model. In comuna Vlidești, de pil
dă. membrii U.C.FS. au hotărîl să 
amenajeze in centrul comunei un fru
mos stadion. Asemenea dorință și-au 
manifestat-o și colectiviștii din comu
nele Malu cu Flori ți Valea Mare. 
Aci. conducerile gospodăriilor respecti
ve au kolărlt să sprijine efectiv activi
tatea sportivă a colectiviștilor. Din 
fondurile cultural-sportive provenite 
din beneficiile gospodăriilor, colecti
viștii din aceste comune îți vor amena
ja în curînd frumoase terenuri de sport.

— Ce ne puteți spune despre în
trecerile din cadrul „Cupei 
G.A.C.” la care participă co
lectiviștii din raionul Câmpu
lung Muscel?

— „Cupa G.A.C.” se va desfășura 

Mare a fost surpriza organizatorilor and 
s-au prezentat listele cu înscrieri. De
pășeau cele mai optimiste așteptări. 
Dar...

Echipa de fotbal polarizează atenția 
tuturor, cu toate că în trecutul sezon 
rezultatele nu au fost cele mai bune. 
Aci se întîmplă un fapt curios. Din 
conducerea secției de fotbal fac parte 
oameni care nu sînt membri ai asocia
ției sportive, ca de pildă tov. Marin 
Oprea, secretând Sfatului popular oră
șenesc și alții !...

★
Trecuse de mult vremea mesei. Prin 

ferestrele micuței încăperi, în care dis- 
«nitam despre sport, și problemele lui, 
cădeau pieziș raze timide de soare 
primăvăratic. Panait Marinache se a- 
propie de fereastră și privi înde
lung afară. Apoi se întoarse către noi 
și reluă firul discuției:

—• încep zilele frumoase. O să ieșim 
din nou pe stadion. Va trebui să orga
nizăm mai multe concursuri sportive 
de mase. Tineri, vîrstnici, toată lumea 
pe stadion! Vor veni atunci în asociația 
noastră noi membri, echipa de fotbal va 
avea mai mulți prieteni-suporteri și cind 
ne veți face o nouă vizită veți avea 
motive să scrieți un articol cu aspecte 
pozitive. Pînă atunci este normal insă 
să ne așteptăm la un reportaj critic.

VALENTIN PĂUNESCU

Fruntașă în sport, 
fruntașă în muncă

(Urmare din pag. 1) 
tricotatului (Olimpia Ștefan, Sofia 
Cristea sau Angela Găman sînt și as
tăzi /tundre de fosta lor profesoară) 
și-a cîștigat stima, încrederea tuturor 
tovarășelor de muncă.

„Și în tot acest timp Lidia a conti
nual să fte și jucătoarea de bază, suf
letul echi.pei — ne spunea responsa
bilul secției de volei a asociației ’ ’•f 
live „Tricotajul" Bela Brainer. 
lipsit niciodată de Ia antrenamente 
sau de la vreun meci și, firește, mă
iestria ei a crescut de la an la an. Dar 
acest lucru nu a mulțumit-o niciodată 
pe deplin. A căutat să atragă pe te
renul de volei și pe fetele din sectorul 
ei de muncă (cele mai multe compo
nente ale echipei sînt din secția Lidi- 
eij ca și din întreaga întreprindere, 
să le inițieze în tainele acestui sport. 
Și astfel secția de volei are astăzi 
aproape 100 de voleibaliste care se 
întrec anual în campionatele asocia
ției noastre sportive".

...Decembrie 1958. Lidia Mustață 
trăia cea mai fericită zi din viața sa. 
Mîinile ei stringeau cu căldură și 
nespusă dragoste carnetul roșu de 
partid. Abnegația cu care muncea și 
își îngrijea mașinile, depășirile lunare 
ale normelor cu 18—20%, întreaga ei 
comportare își primea răsplata. 
Muncitoarea, dar în același timp și 
sportiva Lidia primea astfel cea mai 
frumoasă recompensă, un puternic 
imbold în activitatea ei viitoare, oiitt 
în producție cît și pe terenul de sport. 
Și de la această dată numele ei nu a 
lipsit niciodată de pe tabloul fruntași
lor in producție.

Iar acum, în preajma zilei de 8 
Martie, Lidia Mustață împreună cu 
întregul colectiv al secției de tricotat 
cu mașini circulare și-au înzecit toate 
eforturile pentru a întîmpina Ziua In
ternațională a Femeii cu noi succese 
în producție, pentru a putea oferi oa
menilor muncii din țara noastră pro
duse cit mai multe și de cea mai bună 
calitate.

Fruntașă in producție — fruntașă 
în sport, comunista Lidia Mustață este 
o mîndrie a muncitorilor și muncitoa
relor de fa întreprinderea „Bela Brai
ner" din Capitală.

pe raion. Prima etapă a început in 
luna ianuarie și a angrenat chiar de 
la primele întreceri un mare număr da 
țărani colectiviști, tineri ți vîrstnici, 
care se întrec la haltere ți la șah. Etapa 
pe raion va avea loc la 24 aprilie ■ ți 
va chema în întreceri pe campionii 
gospodăriilor. Vă rog să mai notați că 
„Cupa G.A.C." care se desfășoară în 
raionul Cîmpuluvg Muscel nu are un 
caracter de sezon...

__ ? Ț ? .
—— Ne-am gîndit să continuăm în

trecerile, de data aceasta la volei și 
fotbal, și în timpul verii. Vom orga
niza tot două etape, pe asociație si 
pe raion, etapa raională confundîn- 
du-se cu finala „Cupei Gospodăriilor 
Agricole Colective"' din raionul nostru, 
finală ce o vom organiza imediat dună 
strinsid recoltei.

C. REMUS



BOXUL GRADE AN SE AFIRMA VITRINE SPORTIVE
Tn ultimii ani, despre sportul cu 

mănuși din regiunea Oradea ntt s-a 
vorbit prea mult, deoarece activitatea 
ca și rezultatele obținute de boxerii 
din această regiune au fost nesatis- 
fâcâtoare. Se poate spune câ boxul 
orădean s-a situat cu mult sub nive
lul aceluia care se practică în alte re
giuni ale țării noastre. Anul 1950 a 
produs însă amatorilor de box o sur
priză deosebit de plăcută : am asistat 
cu toții Ia începuturile ridicării boxu
lui orădean pe o treaptă superioara. 
Ce a intervenit oare în viața sportului 
cu mănuși din acest colț de țară ?
O COMISIE REGIONALA ACTIVA

— Să nu credeți, ne spunea deunăzi 
antrenorul orădean Geza Toth, câ 
sportul cu mănuși rui se bucură de 
popularitate la Oradea. Avem destui 
pugiiiști talerrtați.

— Atunci, ce vă lipsește ?
— Ne-a lipsit.. Ne-a lipsit o comi

sie care să-ți trăiască cu adevărat 
viața. In momentul de față insă con
sider că mergem pe un drum bun. 
Avem o comisie pusă pe fapte mari—

Cotitura s-a produs la începutul a- 
mihji trecut Comisia regională de box 
(președinte Petru Miheifi, vicepreșe
dinte Gavrif Coroîuț, în cadrul căreia 
au fost cooptați cițiva entuziaști ai 
sportului cu mănuși, a hotarit: tre
buie să ne îngrijim de juniori, să ac
tivizăm comisiile raionale și orășe
nești, să asigurăm boxerilor un pro
gram de activitate cit mai bogat.

Revirimentul care a avut Ioc în ac
tivitatea pugilistică orădeană a tost 
prompt. La juniori, tînărul loan Nu- 
țiu s-a dovedit a fi cel mai bun „co
coș* din țară, cucerind titlul de cam
pion republican pe anul 1959, iar 
Gheorghe Petrie a ocupat locul doi la 
categoria semimijlocie în cadrul ace
leiași competiții. O atenție sporită a 
acordat, de asemenea, comisia regio
nală de box activității pugilistice din 

B°Xgr‘* Oradea au parti-

Din economy...
Oamenii muncii veniți astă-vară la 

odihnă în stațiunea Costinești au pri
vit cu admirație 10 corturi noi-nouțe, 
cu un aspect deosebit de atrăgător, lo
cuite de un grup de tineri și tinere. 
Erau studenții și studentele Institutu
lui' de Petrol, Gaze șl Geologie din 
București veniți să se recreeze în 
timpul vacanței de vară în... casă pro
prie. Cele 10 corturi au fost construite 
în totalitate prin mijloacele institu
tului, prin munca voluntară a cadrelor 
didactice și a studenților. Economia 
realizată? Peste 30:000 de lei care au 
putut fi utilizați de conducerea insti
tutului în alte scopuri, în folosul stu
denților.

Acest exemplu de economie reali
zată datorită străduințelor depuse cu 
entuziasm de către cadrele didactice 

■aă studenții institutului poate îi com- 
Bletat cu numeroase alte pilde grăi
toare asupra modului sănătos în care 
este privită problema economiei. Iată 
de pildă cum este întreținut materia
lul și echipamentul sportiv, depozitat 
cu multă grijă în magazia spațioasă 
și curată pusă la dispoziție de condu
cerea institutului. Bocancii de sci i 
„trăiesc" de 10 ani! Fără îndoială, 
un record în materie, dovedind pre
ocuparea consiliului colectivului spor
tiv pentru repararea la timp și buna 
întreținere a echipamentului. Panta
lonii de schi, hanoracele, schiuriie, 
bocancii pentru alpinism, treningurile, 
mingile de baschet și volei, toate a- 
cestea depășesc cu mulți ani terme
nul de uzură,

Gum este posibil acest lucru? în 
primul rînd prin asigurarea judicioasă 
a condițiilor de adăpostire în magazia

prvtp la gimnastică 1... Eu care n-am scăpat un bal, care n-'am 
lipsit de la o nuntă

Desen de Matty.

cipat la cîteva reuniuni de populari
zare în satele regiunii. Antrenorul 
Geza Toth a fost trimis în raioanele 
Lunca Vașcăuhu, Biharia și Sakmta 
pentru a a iuta antrenorii și instruc
torii de acolo în alcătuirea metodică 
a planurilor de antrenament. Această 
inițiativă s-a bucurat de succes, cunos- 
cînd că în raioanele respective boxul 
are mulți simpatizant1. La Biharia, de 
pildă, tinerii pugiliști și-ati exprimat 
dorința de a participa la campionatul 
republican de calificare pentru juniori 
pe anul I960. Tn orașul Dr. Petru 
Groza (raionul Lunca Vașcăului) re
uniunile pugrtistice sînt urmărite de 
un mare număr de spectatori. Sala 
spațioasă, modernă, a asociației spor
tive „Șoimii* găzduiește deseori gie 
de box între pugilists’! din bcaliUz. 
„Cu toate acestea, ne spunea antre
norul Geza Toth, sporuri csi mânuși 
dm acest oraș nu este sprijinit it 
măsură cuvenită de ziare eussnial 
raiooai U-CJriS. De • frumoasă tra
diție se tarară boxul și la Salonta. 
msa in momentul de față, aci nu există 
nici an antrenor, activitatea tinerilor 
desfășarindu-se la îfănnpiare*.

Este îmbucurător salte! pe care l-a 
făcut borul orădean în ultimul timp, 
dar considerăm că acest progres mt 
poate avea o bază temeinică, de per
spectivă, atîta timp cât aproape în
treaga activitate este concentrată in 
orașul Oradea. Este de dorit ca co
misia regională, a cărei activitate a 
fost atît de rodnică anul trecut, să-și 
îndrepte privirile spre celelalte locali
tăți ale regiunii și. îndeosebi, acolo 
unde boxul se bucură de tradiție. Este 
neîndoielnic câ atunci cînd boxul din 
regiunea Oradea va fi cu adevărat 
„de mase", el va recolta succese mult 
mai mari.
„NICI O ESCHIVA FĂRĂ CONTRA- 

LOV1TURA"
în sala Dinamo, boxerii „lucrau" de 

zor. Unii la mănuși, alții la sac sau 

bine îngrijită de magazinera Geta Hi 
noveanu. „Circulația" echipamentului 
este supravegheată în permanență, 
unnârindu-se ca studenții sâ-1 resti
tuie în bună stare. Spălatul echipa 
mentului este efectuat în spălătoria 
institutului, iar reparațiile sînt făcute 
imediat ce se constată o cît de mică 
deteriorare.

Datorită economiilor realizate co
lectivul sportiv al institutului a avut 
posibilitate să sporească în perma
nență cantitatea de echipament și ma
terial sportiv și astfel a putut spori și 
numărul celor care practică numeroase 
discipline sportive iubite de studenții 
institutului. La I.PG.G. se pracEcă 
baschet schi, atletism, gimnastică, 
volei, natație, tenis de masă, fotbal, 
handbal redus, șah, turism și alpi
nism, sporturi care cuprind într-o ac 
Evitate continuă și organizată peste 
500 de studenți.

Iată roadele tmeî econom,; bine în
țelese. Iată rezultatul une' activități 
frumoase, mîndrie pentru întregul in
stitut și pildă pentru alte colective 
sportive studențești și asociații spor
tive.

FOILETON
i; n

Sală de snort?
Multe asociații sportive din. țară și-ar 

don o sală de sport ca aceea a aso
ciației Voința din Focșani. Mare. fru
moasă. cu tot felul de aparate, ți-e mat 
mare dragul să oii și să Iaci sport. 
Vrei să joci tenis de masă — ai două 
mese mi-nruțe. Vrei să faci box — ai 
și ring și pară și mănuși, tot ce orei. 

la aparatul de gimnastică cu scri
peți. Pe pereți, aproape de oglinzi 
sau de sacii cu nisip, se văd, scrise, 
multe îndrumări tehnico-tactice: „Nici 
o eschivă fără contra-tovitură", „Repe
tiția stă la baza antrenamentului. Re
petă atent, cori jind orice lucru mic“.

Boxerii dinamoviști, cei de la A. S. 
Armata, de la Rapid sau Voința, care 
se antrenează în aceeași sală, știu în 
orice moment ce au de făcut Hotărî- 
rea cu care se pregătesc tinerii Vasile 
P'.eș, Radu La vrie, Emeric Bogosi, 
loan Nuțfu, Poesy Traian, ne face să 
credem câ rm peste mult timp boxul 
orădean va ocupa un loc de frunte 
printre celelalte centre pugilistice ale 
țării.

La intrarea în sală ne atrage aten
ția o_ expoziție de afișe.

— Aceasta este oglinda activității 
noastre pe aaul 1959. ne-a intim pirat 
Geza Toth. «

Oradea — Timișoara. Oradea — 
Reșița, Oradea — Craiova, Oradea — 
Dozsa Kaposvar, Oradea — T.LT.L. 
Finlanda— A urmat apoi un lung tur
neu prin țară și. firește, meciurile re
vanșă disputate acasă. In total, pu- 
gUiștii orădeni au susținut 28 întîlniri 
interne și două internaționale care, 
după cum se știe, au fost cîștigate de 
ei. Bilanțul este, după cum se vede, 
promițător...

R. CALARAȘANU

Spartachîada de iarnă în plină 
desfășurare

în vederea angrenării unui număr 
cît mai mare de tineri în activitatea 
sportivă, consiliul regional U.C.F.S. 
Craova a luat inițiativa de a organi
za Spartachîada de iarnă la următoa- 
rete sporturi ; schi, șah. tenis de masă, 
haltere, trintă. patinaj și gimnasteâ.

In momentul de față se desfășoară 
în toate satele și orașele regiunii în
trecerile etapei I pe asociații, iar între 
1-20 martie vor avea loc concursurile 
pe centre de comună și orașe.

Nu de mult au avut loc în localul 
școlii medii nr. 1 din Caracal între
cerile elevilor de la această școală, 
la care au participat peste 50 de șa
hiști. După jocuri interesante, pe pri
mele două locuri s-au clasat Dan Miu- 
lescu și Cornel Florescu. Concursurile 
din cadrul Spartachiadei continuă cu 
întreceri la triată, tenis de masă și 
schi.

ROMI CA SCHULTZ, 
IOANA ION 

și AUREI» ROȘCA

ORADEA. Sala Dinamo din loca
litate a găzduit întîlnirea de box 
dintre echipele Dinamo Oradea și 
C.F.R. Timișoara. Victoria a revenit 
boxerilor orădeni cu scorii de 19-13. 
Rezultate tehnice: categ. muscă:

Iți plac, mai mult luptele 7 Perfect l 
Saltelele te așteaptă...

Te așteaptă e un fel de a spune, 
fiindcă de fapt, luni dimineața, tind 
sportivii pășesc pragul sălii, au toate 
motivele să se apuce cu miimle de cap. 
Aparatele nu se mai văd. Ceea ce se 
vede, in schimb, este o murdărie de 
nedescris: hirtii, mucuri de țigări, sti
cle goale, resturi de mincare. Și un 
miros de... cramă care te ia in primire 
de la ușă. Dacă ar exista intr-un colț 
și un grătar pe care să sfîriie mititeii 
și vrăbioarele. ai crede că ai greșit a- 
dresa și ai nimerit intr-o... zahana.

Poate că unii se por grăbi să spună: 
tabloul e cam exagerat. 0 fi fost vreun 
bal acolo. Dar parcă la bal se con
sumă rvt cu... butoaiele? Bea și omul 
acolo o bere sau un pahar cu vin, ed 
de-aia-i boit O fi așa la bal, nu zi
cem nu, dar vezi că in sala de sport a 
asociației Voința din Focșani se fac 
și— nunți. Șt n-o să spuneți acum că 
la nuntă mai numeri păhărelele. Vorba 
aceea, o dată te însori in viață I Și-a- 
poi poate n-ați văzut o nuntă moldove
nească. Se știe cînd începe, dar tind 
se termină...

Atunci cînd e bal sau are toc cite 
o nuntă — și au loc mereu — fringhiile 
de cățărat se înnoadă undeva sus lingă 
tavan (deși ar putea fi lăsate jos să 
se distreze nuntașii), ringul este de
montat și băgat tntr-o magazie, iar 
saltelele sînt pase și ele pe unde e un 
loc liber. Ce e drept, mesele de tenis 
și de_ șah rămîn jasă la locul lor. Cele,

• ÎN CENTRUL ORA
ȘULUI AGNITA din re
giunea Stalin, consiliul 
raional U.C.F.S. a ame
najat o frumoasă vitrină 
sportivă, cuprinzînd tro
feele cucerite în ultimii 
ani de sportivi din acest 
raion. La loc de cinste 
se află cupele și meda
liile cucerite de echipele 
și jucătorii de handbal 
din localitate, diploma cu 
care a fost premiată e- 
chipa feminină de hand
bal a orașului cu prilejul 
cuceririi primului loc în 
Spartachîada satelor, pre
cum și numeroasele cupe 
și mențiuni cu care a fost 
distins maestrul sportului 
Kurt Wagner, selecționat 
de mai multe ori în lo
tul republican. In vitrină 
mai pot fi văzute diplo
me prin care se certifică 
cucerirea locului I de că
tre echipa feminină de 
volei a comunei Bărcuț 
la Spartachîada satelor, 
precum și diploma de campioană a 
Spartachiadei la aruncarea greutății 
pe care se afla înscris numele spor
tivei Johanna Homm din comuna 
Nocrich.

Vitrina prezintă și un sugestiv gra
fic care ilustrează dezvoltarea mișcării 
sportive în anii regimului democrat- 
popular.

1OAN VULCAN-corespondent
• Vitrina sportivă amenajată în 

centrul orașului Sf. Gheorghe atrage

Alex Toth (Dinamo) pierde Ia puncte 
la Gh. Dumitrache (G-F.R.) ; categ. 
cocoș: Vasile Pleș (Dinamo) bate 
prin abandon în repriza a III-a pe 
V. Ooia.'ă (C.FJ?.) ; categ. pană: 
Io3n Nuțiu (Dinamo) iace mec; nul 
cu F. Micșa (C.F.R.) ; categ. seini- 
ușoară: Fr. Lovaș (Dinamo) bate 
prin abandon în repriza 1 pe Gh. 
Bondar (C.F.R.); categ. ușoară: I. 
Goldenberg (Dinamo) bate prin des
calificare în repriza a 11-a pe Gli 
Tuturan (C.F.R.); N. Ioan (Dinamo) 
pierde prin descalificare în repriza I 
la Gh. Maranca (C.F.R.); categ. 
semimijlocie: Fr. Pocsi (Dinamo)
bate la puncte pe M. Ciutu (C.F.R.); 
categ. mijlocie mică: N. Mocșar (Di
namo) bate la puncte pe I. Dura 
(CF.R).

ALEXANDRII JILAU

Numeroase concursuri de schi
• A treia ediție a competiției de 

schi dotată cu „Cupa loan Stiopu" or
ganizată pe muntele Semenic de co
misia de specialitate din Reșița a fost 
cîștigată la seniori de Traian Suciu 
(ĂLetalul Reșița), la senioare de Olim
pia Suciu (Metalul Reșița), la juniori 
de Helmuth Krubl (Școala sportivă 
U.C.F.S. Reșița), iar la junioare de 
Maria Zbegan (Șc. sp. U.C.F.S. Re
șița).

de șah sînt folosite pentru aperitive, Iar 
cele de tenis au un aspect frumos, așa 
că servesc ca podium pentru orchestră.

Corespondentul nostru, F. Conac, ne 
informează că sala a fost renovată 
chiar anul trecut și că pentru asta s-au 
cheltuit aproape 40.000 de lei. Asta 
însemnează că s-a făcut o renovare, 
nu glumă. Un singur lucru nu ne este 
însă clar nouă: s-a urmărit să se facă 
o sală care să ofere condiții optime 
pentru practicarea sportului sau îmbu
nătățirile aduse au fost in funcție de 
pretențiile... nunilor și ale mirilor? După 
cum stau lucrurile, se pare că cea de 
a doua variantă e mai aproape de 
adevăr...

Și acum hai să facem și o mică so
coteală in legătură cu activitatea spor
tivă care se desfășoară in sala Voința. 
Sîmbătă e bal. Duminică e nuntă. Și 
nunțile mai țin și cite trei zile. Miercu
ri trebuie să se facă curățenie, nu ? 
Deci practic, numai joia ramine cu 
adevărat liberă pentru sport. Dar vine
rea? — veți întreba. Păi vinerea se 
mai face sport ? Balul nu trebuie șl el 
pregătit din vreme, cu temei ?

Fiind vorba despre o sală de sport, 
noi am propune ca și nuntașii să se 
descalțe la ușă și să-și pună... pantofii 
de tenis. Iar dacă așa ceva nu se poate, 
să se recurgă la soluția cea mai sim
plă : să se renunțe la baluri și la 
nunți și să se dea sala sportivilor.

JACK BERAR1U
VASILE GODESOU,

Vitrina amenajată în orașul Agnita
zilnic sute de oameni care se opresc 
să admire imagini sportive din viața 
orașului și a raionului. Fotografiile 
expuse înfățișează aspecte de la între
cerile sportive organizate de cele 15 
comisii pe ramură de sport Periodic, 
consiliul orășenesc U.C.F.S., prin co
misia de propagandă, schimbă conți
nutul vitrinei, păstrîndu-i în perma- 
nenfâ un caracter de actualitate.

■ ZOLTAN PAPP-corespondent:

• Timpul favorabil a permis amato
rilor de schi din cadrul asociațiilor 
sportive din orașul Tîrnăveni și co
munele învecinate să se întâlnească la 
startul unui reușit concurs. Cei 56 
de schiori reprezentînd opt asociații 
sportive au luptat cu mult elan pentru 
a ocupa un loc cît mai bun în cla
sament. Primul loc a revenit spor
tivului Ioan Moldovan (Victoria Rr- 
năveni), urmat de Moga Eugen (Voin
ța Tîrnăveni) și Fr. Kovacs (Sticla 
Tîrnăvem).

• La Odorhei s-a desfășurat un 
concurs de sărituri. la care au fost 
invitați sportivi din Orașul Stalin și 
București. Pe primele locuri s-au cla
sat: juniori: Iosif Eross (Odorhei)) 
seniori : Vasile Priscu (Or. Stalin).

GH. DOBRESCU,
1. HASASIU, 

B. și I. BARTHA

Cicliștii își încep 
activitatea
(Urmare din pag. 1)

acestor cicliști, va urmări stadiul de 
antrenament al selecționabililor, com
portarea lor după ciclul de antrena
mente desfășurate în ultima perioadă.

ANTRENORUL GERMAN 
SCHIEFNER LA BUCUREȘTI

Marți seară a sosit in Capitală an
trenorul de ciclism al naționalei R. D. 
Germane, Schiffner. In cele cîteva zile 
cît va sta în. țara noastră, antrenorul 
german va efectua un schimb de pă
reri cu tehnicienii romîni.

LA 6 MARTIE ARE LOG 
DESCHIDEREA OFICIALĂ 

A SEZONULUI
Anul acesta deschiderea oficială a 

sezonului ciclist se va face mai de
vreme : la 6' martie. La această dată 
cei mai buni alergători din țara noa
stră (atît cei care se pregătesc pen
tru Jocurile Olimpice, cît și cei care 
fac antrenamente în vederea „Cursei 
Păcii"), precum și o serie de tineri 
cicliști se vor prezenta la startul în
trecerii organizată de consiliul raio
nal U.C.F.S. „N. Bălcescu" și dotată 
cu „Cupa 6 Martie". Cupa va fi atri-: 
buitâ clubului sau asociației sportive 
cu cel mai mare număr de partici
pant care au terminat cursa în timp 
util. F.R.C. acordă o cupă primului 
sosit la categoria oraș. Startul se va 
da ia ora 11 de la km 8 (șoseaua 
București—Giurgiu). Categoriile de 
concurs: avansați, tineret, juniori,
oraș și fete.

La această întrecere de deschidere 
a sezonului au fost invitați și alergă
tori din Orașul Stalin și^ Ploești. Ți; 
nînd seamă de faptul că alergătorii 
au parcurs un bogat program de pre
gătire se pot sconta întreceri dîrze.
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Cu gîndul la campionatele mondiale

jînaliza turului campionatului categoriei pe 1959 1960 Fruntașele
Campionatul republican feminin

clasamentului au obfinut
Scurta noastră trecere în revistă a 

activității echipelor de categorie A in a 
doua jumătate a anului trecut nu poate 
începe decît cu următoarea apreciere 
generală : voleiul nostru masculin a 
ajuns la o maturitate care îi dă drep
tul să aspire la cele mal frumoase 
succese pe plan internațional, in timp 
ce voleiul feminin, după ce a străbă
tut o perioadă grea, lasă să se 
vadă posibilitatea unui progres 
stanțial.

La aceasta au contribuit; pe

între- 
SUb-

__ _________ ____ ____________, _ _ lingă 
munca susținută a antrenorilor și ju
cătorilor, și arbitrajele. Dacă în pri
mele etape ale campionatului se părea 
că arbitrii vor ;.sugruma- jocul de vo
lei, după consfătuirea care a trasat o 
nouă linie în ceea ce privește condu
cerea unul meci situația s-a schimbat 
radical. Maniera în care se arbitrează 
în prezent nu numai că aduce un deo
sebit aport dezvoltării jocului, dar mul
țumește aproape în egală măsură atît 
pe spectatori cit și pe jucători.

La capitolul pregătire fizică ies în 
evidență o serie de lucruri care se re
flectă in întreaga comportare a spor
tivilor. Cu excepția echipelor mascu
line Dinamo, Rapid, Cetatea Bucur, 
Știința Cluj, C.C.A. și știința Timi
șoara, precum și a echipelor feminine 
Dinamo, Someșul și, într-o oarecare 
măsură, Rapid, toate celelalte echipe 
nu pun un accent deosebit pe pregă
tirea fizică generală și chiar specială. 
Astfel se explică lipsa de mobilitate în 
teren, lipsa de rezistență șl de forță. 
Antrenorii nu fixează norme periodice 
pentru verificarea creșterii calităților 
fizice de bază, considerindu-le un ba
last, o formalitate în activitatea lor.

Considerăm că pregătirea și perfec
ționarea tehnică trebuie individualiza
tă. Totuși, nu toți antrenorii înțeleg 
că în acest fel trebuie să lucreze cu 
sportivii lor. Dacă antrenori ca Gh. 
Constant inescu, N. Tărchilă, Gh. Pe
trescu. N. Sotir, V. Surugiu, I. Scurtu; 
T. Tănase împart voleibaliștii și vo
leibalistele din echipele lor pe ate
liere", dindu-le sarcini diferite și îi 
urmăresc în evoluție avind fișe perso
nale, ceilalți antrenori lucrează mal 
puțin științific. De cele mai multe ori; 
antrenamentele constituie jocuri obiș
nuite, uneori fără nici o temă precisă.

O sarcină de bază pentru echipele 
din categoria A era de a îmbunătăți 
primirea mingii din serviciu cu două 
miini, de sus din față. Devenise carac
teristică marii majorități a sportivilor 
noștri primirea mingilor din serviciu 
cu două miini, de jos din față. Aceas
ta se datora într-o oarecare măsură șl 
faptului că arbitrii sancționau foarte 
drastic orice minge primită în degete. 
Realitatea este că antrenorii, din co
moditate, nu mai insistau asupra aces
tui element tehnic deosebit de impor
tant. O dată cu modificarea liniei de 
arbitraj și în urma unei 
atenții acordate acestui
bază, situația s-a mai 
însă insuficient. Rămîne
primordială pregătirea temeinică a pri
mirii serviciilor cu două mîini de sus 
din față. De asemenea, trebuie să se 
dea atenția necesară corectării și per
fecționării blocajului individual și în 
grup. în special în privința corectării 
greșelii sancționate de arbitri ca >,mîini 
peste fileu la blocaj".

In privința serviciilor puternice (de

sus d n lateral), se poate afirma că an
trenorii au acordat acestora o oarecare 
atenție. Deși In oreie de pregătire a- 
cest procedeu este exersat. In jocuri se 
renunță destul de ușor la el din lipsă 
de constanță in execuție (așa cum se 
întfmplâ la Roman. Miculescu. Pâunoiu. 
Doina Vințan etc.) Mai grav se prezin
tă situația cu unii componenți ai echi
pelor reprezentative care nu cunc 
cest procedeu (Rusescu. Bărbuță, 
vel. Ganciu. Lia 
admisibil ca un 
să nu cunoască 
cedeu de punere

Pa- 
Vanea etc.). Nu este 
maestru al sportului 

decît un sîngjzr pro- 
a mingii in joc !

★
S-a constatat câ interesul antrenori

lor și sportivilor pentru dezvoltarea 
gindirii tactice este sporit față de edi
țiile precedent e ale campionatelor. A- 

de multe ori la rezol vâri deose- 
frumoase ale diferitelor situații 
în timpul jocului. Cu toate a- 
nu mirul jucătorilor sau jucă- 

și-au însușit o bună pre- 
rârr.ine îr.că mic.
a campionatului pe 195S— 
că antrenorii nu pregă- 
!n special ridicătoarele, 

să participe in

victorii scontate în etapa a IIl-a

atr

mai mari 
element de 
îmbunătățit, 
ca sarcină

sistăm 
bit de 
create 
cest ea. 
toare!or care 
gătire tactică

Prima parte 
IN» a arătat 
tesc suficient 
care ar putea 
cel puțin să simuleze atacul, 
capitol, al pregătirii tactice, 
spur.e că echipele masculine 
șit cu mult pe cele feminine.

atac, sau 
La acest 
se poate 
au ‘ 
O 

ție : formația feminină Dinamo 
rești.

O altă lacună a tacticii in atac 
jorității echipelor noastre o constituie 
jocul lipsit de varietate. Dacă echipe 
ca Știința Cluj (m). Dinamo (m). Rapid 
(m), Dinamo (f), utilizează o gamă de 
combinații bazate atît pe pase directe 
cit și pe intrări din linia a doua, cele
lalte formații își construiesc atacul prin 
trei pase simple. Acest lucru duce la 
obosirea trăgătorilor principali, *“ 
posibilitatea creării elementului 
ză, ușurlnd foarte mult sarcina 
adverse.

Vorbind acum despre tactica 
în apărare în special de echipele femi
nine, se poate spune că sistemele de
fensive utilizate au constituit de multe 
ori, ca și în campionatul anterior, un 
semn de întrebare. Se observă tendința 
folosirii de către marea majoritate a 
formațiilor feminine a sistemului de
fensiv cu centrul doi retras. Jucătoa
rele trebuie să cunoască însă și siste
mul cu centrul doi avansat și să-1 uti
lizeze pe acela care dă posibilitatea u- 
nei mai bune apărări.

La echipele masculine nu se observă 
o bună concordanță între blocaj și linia 
a doua, neacoperindu-se spațiul lăsat 
liber de bloc. De asemenea, jucătorii 
și jucătoarele din linia a doua nu an
ticipează acțiunea executată dc adver
sar, fapt care face să nu aleagă — 
mai bună poziție și cel mai bun 
de așteptare a mingii în teren.

★
Nu toți antrenorii au înțeles să Întă

rească munca de educație și disciplină 
In rlndul sportivilor de care se ocupă. 
La Timișoara, Galați șl Petroșani, jocu
rile nu s-au putut desfășura uneori în 
mod normal. Astfel de cazuri sînt însă 
izolate și, după cum s-a dovedi?, din 
ce ln.ee mai reduse. Biroul federal care 
a atras Întotdeauna atenția asupra a- 
cestui lucru conducătorilor, antrenori-

depă- 
excep- 
Bucu-

a ma-

la im- 
surpri- 
echipei

folosită

cea 
loc

lor și sportivilor, va continua să sanc
ționeze drastic pe cei in culpă.

★
în afară de antrenor, care se ocupă 

direct cu munca de instruire, un aport 
serios n au și cc- isâile locale, care ur
măresc și Îndrumă activitatea volei ba
listică pe scară locală.

S-a constatat că. in mod cu totul 
greșit, multe dintre comisiile locale de 
volet activează numai ir. perioada eom- 
peiîxicnalâ, znărgmmdu-se a face dele
gările de arbitri, a organiza diverse 
competiții locale, fără a controla și În
druma de aproape munca a
echipelor de categoria A. Mai mult de- 
cit aceasta, există conusli locale cure 
nu se îngrijesc de soarta eettipe-loc 
fruntașe, care nu au antrenori cu cali
ficare necesară (exemplu : fomația fe
minină Știința Timișoara, eehipeîe ma»- 
culine Utilajul Petroșani și Victoria 
București), deși In localitățile respec
tive există antrenori bine pregătiți și cu 
calificări superioare. In altâ ordine de 
Idei, s-a constatat că comisiile '.3cale 
nu se îngrijesc de buna desfășurare a 
meciurile^.

Colegiul central al antrenorilor nu s-a 
făcut simțit ca un organ conducător și 
Îndrumător, rezumindu-se la măsuri 
sporadice. Nu a existat o colaborare 
între colegiile locale si colegiul central. 
Atît federația rit și colegiul central 
și-au îndreptat atenția către pregătirea 
loturilor și centrul feminin din Bucu
rești. scăpind din vedere activitatea de 
instruire din țară. Colegiul central al 
antrenorilor nu a analizat activitatea 
vreunei secții de volei din Capitală sau 
provincie.

★
Față de lipsurile constatate cu oca

zia analizei turului campionatului mas
culin și feminin al categoriei A, se im
pun următoarele măsuri :

Antrenorii vor insista pe pregătirea 
fizică generală și specială, cu accent 
deosebit pe dezvoltarea rezistenței, for
ței și mobilității în teren. Trebuie să se 
acorde o mare importanță individuali
zării lecțiilor de antrenament. Se vor 
organiza grupuri separate care vor în
văța sau perfecționa elementele tehnice 
mai puțin cunoscute. Antrenorii vor in
troduce în mod obligatoriu fișe indivi
duale pe care să le urmărească perio
dic și să constat’ in scris evoluția fie
cărui sportiv. Se va acorda o impor
tanță deosebită îmbunătățirii primirii 
mingii din serviciu cu două mîini de 
sus din față. Se va învăța, corecta și 
perfecționa blocajul. Sportivii noștri 
trebuie să fie obișnuiți să blocheze cu 
palmele orientate către spate. Pe lîngă 
serviciile laterale, antrenorii vor conti
nua să perfecționeze serviciile din față 
și pe cele liftate. Pentru perfecționarea 
elementelor tehnice trebuie să se folo
sească pe scară mult mai largă kino- 
gramele, fotografiile, desenele etc. Tn 
ceea ce privește tactica în atac, antre
norii trebuie să se orienteze în special 
către combinațiile care să pornească de 
la pasele directe și „intrări*. Toate e- 
chipele trebuie să cunoască și să fo
losească ambele sisteme ■ - • ~
va da o importanță 
de educație. Sportivii 
urmăriți șl îndrumați

★
Campionatul categoriei A constituie o 

primă etapă de pregătire în vederea 
campionatelor mondiale de volei care 
au loc anul acesta. Sportivii noștri au 
tot dreptul să aspire la un loc fruntaș, 
care să exprime valoarea ridicată a- 
tinsă de voleiul nostru. Pentru aceasta 

necesară o colaborare cît mai 
antrenori, jucători, arbitri, 
realiza o pregătire cît mai

defensive. Se 
deosebită muncii 
vor trebui să fie 
în activitatea lor.

Georgeta Ivan^vici Răpiți> a urmărit mingea revenită din panou și va arunca la 
coș sub privirea atentă a coechipierei sale Anca Racoviță. Fază din meciul Rapid- 

Pro greșul.

Campionatul republican feminin de 
baschet a continuat joi cu 
etapei a IlI-a din retur.

• Jocurile din Capitală 
fruntașelor clasamentului, 
București și Rapid, echipele 
sul București și respectiv Construc
torul. In primul joc, baschetbalistele 
de la Rapid au cîștigat fără eforturi 
deosebite în fața Progresului, care se 
prezintă destul de slab în această 
parte a campionatului. Feroviarele, 
mult mai rapide și mai eficace, au 
desfășurat un joc bine orientat tac
tic, obținînd o victorie categorică ce 
le menține mai departe în lupta pen
tru titlu- Scor final: 60-34 (28-11) 
pentru Rapid. Au înscris: Ivanovici 
17, Sidea 13, Racoviță 13, Lupan 7,

Foto : Gh. Dumitru

tul a obținut 
prețioasă în 
tene Voința.
20) pentru C.S-S. Banatul. Au mar
cat: 15, 22..__ 12,
Zamfirache 9, Willems 6, Marincu 5, 
Pantea 2 și A. Zamfirache 2 pentru 
timișorence și Bucevski 13, Magdin 
18, Kellerman 7, Florescu 6 și Radu- 
canu 2 pentru Voința (Al. Gross — 
coresp. reg.).

• Derbiul echipelor mureșene 
Tg. Mureș și Voința a luat sfîrșitwfc 
victoria scontată a primei formafiWP 
scorul de 58-37 (31-17)^ O compor
tare meritorie au avut Pircan, care 
a înscris 17 puncte, Antal 19 și Ba- 
lasz 15 de la C.S. Tg. Mureș și 

__i__  ._ Romfeld 19 de la Voința. (V. Kadar 
Ferencz G, Dumitrescu 2, C. Gheor- —_ c?resP-. F6?)-, 
glie 2 pentru învingătoare și Grigo- . •
rescu 9, Boeru 8, Boldogh 7, Luca 4, 
Manolescu 4 și Brînzei 2, pentru în
vinse.

Partida dintre Constructorul și 
Știința nu a oferit .spectacolul aștep
tat decît în prima repriză, adică atît 
timp cît fostele campioane au putut 
să opună o rezistență mai dîrză ac
tualului lider. In prima repriză, ju
cătoarele de la Constructorul au ac
ționat cu multă dîrzenie în atac, pă
trunderile Dorinei Marian și coșurile 
de la distanță ale Măriei \Zoicu reu
șind să contrabalanseze contraatacu
rile Științei concretizate în marea lor 
majoritate. In min. 16, ca urmare a 
unor greșeli consecutive ale adver
sarelor, jucătoarele Științei au înscris 
trei coșuri, scorul ajungînd de la 
20-19 la 26-19 în favoarea lor. Din a- 
cest moment, Știința a preluat defi
nitiv inițiativa jocului și în repriza 
a doua și-a mărit continuu avantajul, 
terminînd învingătoare cu scorul de 
64-42 ( 30-24). învingătoarele au avut 
cele mai bune jucătoare în Ana Ha- 
ralambie și Viorica Niculescu, care 
nu au ratat decît cîtc o singură a- 
runcare la coș în fot meciul (I), în
scriind 23 și respectiv 18 puncte- De 
la învinse nu am reținut decît jocul 
bun al Măriei Voicu (I I) și oarecum 
cel al Dorinei Marian (13) (a. v.).

• După un joc viu disputat, la Ti
mișoara, echipa locală C.S.S. Bana-

partidele

an opus
Știința

Progre-

o victorie deosebit de 
fața formației bucitreș- 
Scor final: 51-46 (28-

Orgovici 15, Cherciov 12, M.

• La Cluj, echipa locală Știința a 
obținut cea de a doita victorie în a- 
cest campionat întrecînd Voința Or. 
Stalin eu scorul de 50-39 (26-18). 
(R. Fisch — coresp. reg.).

Miine in Capitală

Jocuri echilibrate
în campionatul masculin

Etapa de mîine a campionatelor tcjhi- 
blicane de baschet programează cîtrva 
jocuri deosebit de interesante și ccIm- 
librate. In Capitală, amatorii acestui 
sport nu vor pierde, desigur, prilejul 
de a asista la partidele Dinanio-Voința 
Iași și Rapid — Steagul roșu Or. Stalin, 
care opun echipe de forțe sensibil e- 
gale capabile să ofere spectacole din 
cele mai plăcute.

Dintre meciurile masculine progra
mate în țară se detașează cel de la 
Tg. Mureș, unde echipa locală Dinamo 
vă întîlni Dinamo Oradea.

In campionatul feminin, cea mai 
interesantă partidă este cea dintre Rapid 
și C. S. Tg. Mureș, aflate în imediata 
urmărire a liderului — Știința Bucu
rești.

Citiți la rubrica „Unde mergem?’* 
programul complet al jocurilor acestei 
etape.

este 
strinsă între 
etc. pentru a 
temeinică.întrecerile „Cupei Sportul popular 

se apropie de faza finală
programul comnlet al jocurilor 
miine: MASCULIN — București:
Clubul sportiv școlar-Școala sportivă 
de elevi Consianța; Galați: Repre
zentanta regiunii Galați-Petrolul Te- 
leajen; Tg. Mureș: C. S. Harghita- 
Vomța Sibiu; timișoara: Reprezen
tanta regiunii Timișoara-Reprezentanta 
regiunii Stalin; FEMININ — Tg. Mu
reș : C.S. Tg. Mureș-S.S.E. Buzău; 
Or. Stalin : Reprezentanta regiunii
Stalin-Școala sportivă de elevi Con
stanta ; Timișoara: C.S.Ș. Banatul- 
G.S.M. Sibiu; București: Constructo
rul-Școala sportivă de elevi Petro
șani. Jocurile din Capitală. Constnic- 
torul-S.S.E. Petroșani (f) și C.S.Ș.- 
S.S.E. Constanta (m) se vor desfășură 
în sala Floreasca începind de Ia 
ora 17.

Prof. ION TAKACS 
antrenor federal

întrecerile de handbal în 7 din ca
drul „Cupei Sportul popular", rezer
vată echipelor de juniori și junioare, 
se apropie de faza finală. Formațiiîe 
cîștigătoare ale primei etape (orășe
nești) se vor întîlni mîine în jocuri 
intercentre, care vor desemna partici
pantele la cele două turnee finale, ce 
vor avea loc la București în zilele de 
11, 12 și 13 martie.

Partidele din această etapă sînt eli
minatorii, iar în caz de egalitate și 
după prelungirile regulamentare, se va 
califica echipa cea mai tînără. Iată
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In reuniunea pugilistică de astă-seară
UH MEC! MAI PASIONANT 

CA ALTUL

IMP. 4 incepînd de la

AL REVISTEI ILUSTRATE

SPORT
Miine, in sala Institutnlui Politehnic

ÎNCEPE CAMPIONATUL CENTRULUI
UNIVERSITAR BUCUREȘTI

Din bogatul cuprins al acestui 
număr menționăm reportajele:

— .iL’na din cele cinci Științe",.< 
amplă 4 prezentare a echipei de 
rtigbî .„Știința București"

— „Ora 2(1 în București", ima
gini de la competițiile și antre
namentele nocturne ale sportivilor 
noștri;

— „Obiectivul Nr. 1 al echipei 
C C A. •

— „Returul speranțelor"
— ;,Smt multi schiori buni*4
— „Monolog44
— 2 pagini de Sport-Magazin, 

din al căror conținut amintim : „O 
interesantă anchetă fotbalistică", 
„Szecsenyi în „dublu exemplar", 
curiozități cuvinte încrucișate etc.

- 5 POR TI U POPULAR
a 4-â * bir. 3571

Mîine după-amiază, în sala de sport 
a Institutului Politehnic din Capita ă. 
vor avea loc primele întreceri din ca
drul campionatului studențesc de 
handbal în 7 rezervat echipelor din 
Centrul Universitar București. Compe
tiția are drept scop popularizarea 
handbalului în 7 în rîndul studenților 
din Capitală și se va desfășura sis
tem turneu (numai tur).

Nu sînt admise în competiție echipe 
studențești afiliate la F.R.H.

Jocurile se vor desfășura conform 
regulamentului în vigoare al federa
ției de specialitate, iar rezultatele se 
vor stabili după următorul criteriu : 
pentru joc cîștigat — 2 puncte, la joc 
egal un punct, pentru joc pierdut nici, 
un punct.

Echipele cîștigătoare vor fi premi
ate. Primei clasate în competiție i se 
va decerna titlul de campioană univer
sitară a centrului București pe anul 
universitar 1959— SA

An mai rămas puține zile pînă la 
meciurile cu Scoția. In programul de 
pregătire a boxerilor noștri sînt pre
văzute întîlniri de verificare. Lnii dintre 
pușiliști au susținui deja astfel de 
meciuri, cu care prilej antrenorii și-au 
putut da «rama de stadiul lor de pre
gătire. Astă-*eară în «ala Floreasca. 
boxerii din lotul olimpic și reprezen
tativ vor susține noi meciuri de veri
ficare. destul de dificile, finind seamă 
că vor avea ca adversari boxeri de va
loare. dornici «ă se afirme. Iată pro
gramul : N. Puiu — A. Bariciu. I. 
Turcu — \ . Pleș. E. (’.ișmaș — N. 
Popa. I. Mihalic — N. I.upu, C. 
Gherasim — I. Marin. M. Stoian — 
Gh. Eremia. N. Șerbu — N, Stoenescu. 
I. Monea — C. Peterman. Gh. Negrea 
— P. Zaharia, V. Mariuțan —V. Ghețu. 
M. Dobrescu — L. Ambruș. Gala va 
începe la ora 19.

Camp’onatul 
orașului București

Mîine se desfășoară pe patinoarul 
din parcul „23 August* faza orășe
nească a campionatului republican de 
patinaj artistic. înscrierile se fac la 
patinoar pînă azi la ora 18. Progra
mul întrecerilor de duminică este ur
mătorul : oca 7 exerciții obligatorii, 
ora 19,30 exerciți libere.

concursuriCampionate,
Pe arenele de popice din țară se des

fășoară în aceste zile o ltogată activitate 
eompetițională.

BISTRIȚA. In campionatul raional 
își dispută întîietatea 9 echipe. Turul 
acestei competiții 
chipa \ ictoria I 
ordine de Gloria 
ria II. Ceramica, 
din Bistrița), A. 
Prundul Bîrgău. 
eentaj individual

a fost cîștigat de e- 
Bistrița, urmata în 
I. Victoria If. Glo- 
Rapid, Făclia (toate 

Teaca și llîrtia 
mai mare pro- 

fost realizat de

S.
Cel

a
Anton Molnar 143 p.d., urmat de Iu- 
lin Trifu 429. Ștefan Huniadi 426, Io- 
•if Revesz 420, Ion Zâgrranti 416 și 
Pavel Mureșan 415. Cel mai constant 
jucător s-a dovedit a fi Ștefan Tlu- 
niadi (Victoria I), care a realizat din 
8 jocuri o medie de 405 p.d.
OCTAVIAN BERBECARIU — coresp.

Turul campionatului o- 
la fete de Ce- 
12 puncte, iar 
cu 16 puncte, 
individuale au

GIURGIU.
rășenesc a fost cîștigat 
tatea, rare a totalizat 
la băieți de Olimpia 
Cele mai mari medii

fost realizate de Elena Niță 336 p.<L 
și Gheorghe Nedelcu* 392 p.d.

TR. BARBALATA — correp.
CUGIR. Cu prilejul inaugurării noii 

arene de popice construită în locali
tate, s-a desfășurat o întîlnire ami
cală între echipele feminine *i mas
culine ale asociațiilor 
și Viscoza Lupeni. 
culin: ”
feminin 
p.d.

U. M. 
Rezultatele : 

U.M.C.—Visco» 1.388— 
: U.M.C.—Viseosa 654

I. SUȘMAN — o» respondent 
Forma|ia masculină CjS.M.S. a 
toate cele 5 întîlniri susținute 

a campionul ului

IAȘI, 
cîștigat 
în turul primei faze 
republican. Dintre jucătorii aceMei for
mații, majoritatea muncitori la ate
lierele de reparat material rulant 
..Ilie Pintilie”. «-au reman-at îndeo
sebi de-a lungul competiției N. ( oae- 
tantineseu și P. Ciornei.

Pe celelalte loeuri «-au clasat în 
ordine I nirea I. Unirea II, Voința. Tex
tila roșie. Atelierele „Ilie Pinlilie”.

GH. VASILIU — corespondent
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Cu o săptămînă înaintea începerii returuluiC.C.A. SUB AȘTEPTĂRIWISLA A JUCAT FOARTE BINE
C. C. A Wîsla Cracovia 2-2 (0-2)

Dacă duminică, în meciul cu Dona- 
witz, echipa C.O.A. a cucerit specta
torii, joi, pe „Dinamo", în partida cu 
Wisla Cracovia, formația poloneză a 
fost aceea care printr-un joc plin de 
fantezie a stîrnit aplauzele spectato
rilor. In această întîlnire, jucătorii 
Wislei s-au comportat peste așteptări, 
reușind frumoasa performanță de a 
conduce pînă în min. 54 cu 2—0. îm
potriva redutabilei formații militare. 
Și ei au marcat cele două goluri nu 
din întîmplare, ci în urma unor ac
țiuni bine gindite, fădnd pur și sim
plu „șah-mat" apărarea echipei bucu- 
reștene. In repriza a doua, C.C.A. a 
fost nevoită să se întrebuințeze foarte 
serios pentru a nu părăsi terenul în
vinsă, fapt care era cit p-ac: să se 
întî-mple dacă în minutul 84 Za
voda I nu ar fi scos mingea de 
pe linia porții, printr-o foarfecă* 
spectaculoasă.

Înainte însă de a reda unele amă
nunte în legătură cu această partidă, 
trebuie să arătăm că echipa G.C.A. a 
intrat încrezută pe teren. Fotbaliștii 
militari s-au gîndit probabil că Wisla 
va ceda ușor și s-au comportat în 
consecință practicînd un joc sub aș
teptări. Neglijînd acțiunile colective, 
ei au încercat să ajungă la poarta 
adversă mai mult prin atacuri pe 
„cont propriu*, ușor destrămate de a- 
părătorii Wislei. E drept însă că prin 
lipsa lui Alexandrescu (accidentat) și 
datorită jocului slab al lui Constantin 
cvintetul ofensiv al militarilor s-a 
comportat ca o orchestră fără dirijor. 
Constantinescu nu a reușit să-l supli
nească pe titular. în repriza a doua, 
cu Raksi pe centru, G.C.A. a atacat

S. TX:

de ve-

Si acum, din nou la campionat 1 
După un bogat program interna

țional, care a permis echipelor noas
tre un util contact cu cîteva repu
tate formații de peste liotare, hoche- 
iștii reintră în întrecerea pentru titlul 
de campion republican. C.C.A., Voința 
si Avîntul Miercurea Ciuc, Știința 
Cluj, C.S.M. Rădăuți și O. S. Tg. 
Mureș susțin marți primele întîlniri 
ale returului.

Fără îndoială că din punct 
dere tehnic această a doua parte a 
campionatului va depăși turul. Pe de 
o parte pentru că însăși pregătirea 
fchiipelor este mai avansată, iar pc 
ae alta pentru că „bagajul" lor 
de cunoștințe tehnico-tactice s-a pu
tut îmbogăți ca urmare a contactului 
ou echipele de peste hotare. La majo
ritatea meciurilor internaționale din 
februarie au asistat antrenorii echi
pelor noastre de categoria A și, firește

Activitatea în Capitală...
• In cursul săpfămînii s-au disputat 

cîteva din ultimele întîlniri ale tur
neului șahiștilor fruntași bucureșteni 
(„sistem elvețian"). Iată rezultatele 
rundei a 7-a și ultima : ; Ciociltea — 
Nadit */2—>/,, Ghițescu — Menas 
l/:—*/2, Gavrilă — Drimer 1—0, Pav
lov — Crețulescu 1—0, Puecașu — 
Samarian */2—*/2, Ichim — Botez 0—1,

'Rotaru — Bozdoghină 0—1, Reicher — 
Stănculescu 0—1. Nu s-au disputat în- 
iîlnirile Joița — Gavrilă, Troianescu — 
Joița și Georgescu — Urseanu. Olasa- 
nientul concursului este următorul: 
Ciociltea 5'/2, Nacht 5, Troianescu 4,/î 
(1), Ghițescu 4*/2, Gavrilă 4 ,'i), Me
nas, Pavlov 4, Pușcașii, Reiclier, Sa
marian 31/2, Joița 3 (2), Bozdoglik'.â, 
Crețulescu, Drimer 3, Ursea 1x1 21 , (I), 
Botez, Georgescu, Ichim 21/,, Stăncu
lescu 2, Rotaru 1.

• Imediat după încheierea turneului 
„elvețian", fruntașii bucureșteni încep 
un nou concurs de antrenament. La 
start se prezintă 12 jucători, care se 
vor întrece pe distanța a 11 runde. 
Se joacă în sala Progresul din str. 
Doamnei 4, prima runda fiind progra
mată azi după-amiază. Iată partidele 
primei zile : Botez — Joița, Reicher — 
Nacht, Troianescu — Drimer, Bozdo
ghină — Ciociltea, Pușcașu — Ghi
țescu, Gavrilă — Pavlov.

• Tot azi se dispută runda a 4-a a
concursului feminin dotat cu „Cupa 
b Mari:e“. după care vom putea sta- 
r ' ■ —ele clasamente ale celor două
r^- 

mai periculos, însă nu pentru că el 
ar fi coordonat mai bine acțiunile li
niei de atac ci deoarece prin jocul lui 
fantezist a reușit uneori să-și pună 
coechipierii în poziție dc șut

Scorul a fost deschis in minutul 32 
de Smauek pentru ca în ultimul mi- 

Cincu fi I. (tn tricouri cu dungi) au păzit cu strășnicie atacanții adierii. In
jolografit: Cincu — secondat de I. Lazăr — if deposedează de balon pe Stănilă.

Fază din meciul Dinamo Obor-Dinamo Bacău (0—1).
Foto : T. Roibu

continuat 
săptămini.
joi. jocuri 
amâiiume:

nut al primei reprize Machowski să mai 
înscrie un gol în urma unei acțiuni 
mult aplaudate de spectatori. C.G.A. 
a redus din handicap prin Raksi (min. 
55) și a egalat prin golul lui Tă- 
taru (min. 63) care a fructificat o 

lliIHIT? PG . I 
GHEATA

In preajma returului campionatului R. P. R.

ei au avut de reținut multe învăță
minte. Un aspect asupra căruia vrem 
să ne oprim azi în mod special, pentru 
că la acest capitol aproape toate echi
pele noastre sînt deficitare, este cel 
al jocului colectiv.

Cea mai completă oglindă a ceea 
ce se înțelege prin joc cotectiv la ho
chei pe glieață ne-a furnizat-o evolu
ția lui Torpedo Gorki. Colaborarea 
între fundași și atacanți,_ ca și din
tre jucătorii aceleiași linii, lipsa to
tală a tendințelor nesănătoase de 
afirmare individuală în dauna inte
reselor echipei, iată cîteva din as
pectele pe care trebuie să le rețină 
in mod deosebit echipele noastre.

L'n prim aspect pe care-4 subli
niem este următorul : obișnuita dis
tincție dintre fundași și atacanți a- 
proape că s-a eliminat din jocul de 
hochei modern. Gnd echipa se află 
în apărare, toți cei cinci jucători tre
buie să fie apărători; cînd echipa a- 
tacâ, toți jucătorii ei trebuie să devină 
atacanți. Este primul și cel mai preg
nant aspect al sensului jocului co
lectiv. Or, la multe din echipele noas
tre am remarcat tendința unor a- 
tacânți de a rămîne undeva prin zona 
neutră, atunci cînd pucul a ajuns în 
treimea proprie, în așteptarea vreu
nui puc care ar „scăpa* din apărare 
și pe care l-ar putea intercepta. Acest 
procedeu — care poate fi utilizat din 
cind în 'cînd în decursul unei partide ca 
o încercare de a surprinde adversarul 
— nu trebuie însă permanenfzat La 
rî ridul lor, apărători: nu trebuie să 
se mulțumească cu simpla respingere 
a atacului advers și cu pasarea pu
cului jucătorilor din linia de atac. Ei 
trebuie să susțină atacul pentru a 
„cîștiga treimea*, pentru a menține 
pucul în zona de atac. Șuturile pu
ternice de la treime au efect sur
prinzător, derutant și pot aduce goluri 
prețioase unei echipe. Fundașii lui 
Torpedo Gorki, ca și cei ai lui VZKG 
Ostrava (mai ales Planka și Bubnik) 
au aplicat foarte bine acest joc, pe 
care, de altfel, îl cunosc și câțiva 
dintre fundașii noștri din toiul repre
zentativ, straduindu-se să-l aplice.

întrecerea celor mai bune echipe 
ale noastre, care începe marți pe pati
noarul din parcul .„23 August”, va 
fi un examen atit pentru jucători cît 
și pentru antrenori. Aceștia din urmă 
vor trebui să-și educe jucătorii în spi
ritul colaborării pe teren, al jocului 
pentru interesele colective ale echi
pei, în spiritul înăbușirii tendințelor 
individualismului, ale afirmării per
sonale.

Una din premisele principale ale 
hocheiului modern este jocul colectiv, 
disciplina tactică.

Antrenorii noștri nu trebuie să uite 
nici un moment acest lucriu 

pasă primită de la Raksi, după o ac
țiune spectaculos-ă. Din echipa mili
tară doar Voinescu, Zavoda I, Tătaru și 
Jenei (ultimii doi în repriza secundă) 
s-au comportat la nivelul așteptărilor. 
Din echipa oaspe — care de la o par
tidă la alta se arată mai bine pusă b 

punctcu pregătirea — am remarcat pe 
Monica, Budka. Michel, Jedoys, Ma
chowski și Koscielny.

Arbitnil D. Schulder a condus 
bine următoarele formații:

C.C.A.: Toma (Voinescu) — Za
voda II, Apolzan (Ivănescu). Zavoda 
I, — Jenei, Bone (Mihăilescu)—Ca- 
coveanu. Constantin (Staicu din min. 
75), Constantinescu (Raksi), Raksi 
(Grișan), Tătaru.

Wisla: Kavczewski — Monica, 
Kawula, Budka — Michel, Jedoys — 
Machowski, Sykta (Chmura), Rogoza, 
Smauek (Adamczyk), Koscielnv.

AL INOVAN

i
I

i
*

In „deschidere", tot pe terenul 
Dinamo I, fusese programat me
ciul de antrenament dintre Dinamo 
Bacău și Dinamo Obor. Spre sur- • 
prinderea spectatorilor însă, acea
stă partidă nu s-a disputat pe te
renul central, ci pe cel cu zgură, 
impropriu pentru un asemenea joc 
de verificare. In afară de faptul 
că terenul este mic, el nici nu o- 
feră posibilitatea spectatorilor de 
a urmări un joc. De aceea mulți 
dintre ei au pătruns chiar în inte
riorul terenului. îinpiedicînd buna 
desfășurare a întâlnirii. In aceste 
condițiuni meciul (terminat cu vic
toria lui Dinamo Bacău cu scorul, 
de 1—0 (I—0) prin golul marcat 
de Asan) nu a putut fi edificator- 
Ar fi de dorit ca în viitor organi
zatorii (în cazul de față clubul Di
namo) să dea dovadă de mai mult 
respect față de spectatori, asigu
rând desfășurarea programului așa { 
cum a fost anunțat aL i. ,

ULTIMA ZI DE PARTICIPARE
onosport la fondul suplimentar:

In numărul trecut ați citit că tra
gerea pentru premiile de 200-000 Iei 
acordate din FONDIU SUPLIMEN
TAR în luna februarie, va avea loc 
la 1 martie în sala agenției centrale 
Loto—Pronosport din București, Cal. 
Victoriei nr. 9.

Așadar, marți la ora 9,30, puteți 
asista la desemnarea concursului 
care participă Ia fondul suplimentar 
și a celor 12 pronosticuri care vor fi 
stabilite prin urnă.

Desigur că, majoritatea dintre 
dumneavoastră aveți în buzunar bu
letinele jucate la cele trei concursuri 
desfășurate pină în prezent în cursul 
acestei luni (concursurile 6, 7 și 8). 
Totuși, pentru a fi mai siguri, tre
buie să jucați neapărat și la con
cursul nr- 9. Poate va ieși din urnă 
chiar numărul acestui ultim concurs 
din luna februarie și de aceea este 
bine să vă luați... măsuri de preve
dere. Deci, prima măsură de preve
dere ar fi: depunerea neintîrziată a 
buletinelor pentru concursul nr, 9. 
care se închide astăzi.

Și acum, deoarece vedeți clișeul a- 
lăturat care reprezintă coperta noii 
broșuri de scheme reduse la Prono
sport, vă sfătuim să v-o procurați șl 
să alegeți, chiar pentru acest concurs 
una dintre schemele interesante pe 
care aceasta le. cuprinde.

PRONOEXPRES
Peste 3.600 premii att fost obținute 

Ia concursul Pronoexpres nr. 8 pe 
buletinele sistem redus. Printre pre-

LA

Echipele de categorie A 
susțin mîine noi jocuri amicale 
BUCUREȘTI : DINAMO-DINAMO BACAU (pe „Dinamo") 

și RAPID-PRAHOVA PLOEȘTI (în Giulești)
In ultima duminică înainte de începerea returului, echipe'e de catego- 
A suățin noi meciuri amicale, în cursul cărora vor folosi formațiile cu 
: inte.:: :ează sa rea campionatul Iată programul acestor interesanle

Dinamo — Dinamo Bacău (stadionul Dmamo, ora 15,45) 
e?: : Rapid — Prahova Ploești ' <ad: ■ ud Giulești, ora tO,JO); 
ti: Petrolul '•*" - — - - . ......

rie i
care 
joci

Bucur 
Bucure 
Ploești; Petrolul — Știința Cluj: Constanța: Farul — Wlsli Cracovia;

Petroșani: Jiul — Corvi nul Hunedoara; G.urg.u: SeL locală — C.C.A.; Arad: 
U.T.A. — Minerul Lupeni; Tuzla (Iugoslavia): Sel. orașului Tuzla — Pro
gresul București

Pregătirile echipelor au 
insă in tot cursul acestei 
cele mas multe susținind, 
de antrenament. lată cîteva

♦ Rap.d s-a intilrut in Giulești cu 
echipa orășenească Bumbacul, de care 
a dispus cu 7—0 (3—0} prin punctele 
marcate de Georgescu (4), Ozon (2) 
și R. Lazăr. Ene II, care se resimte 
încă de pe urma accidentului suferit 
in meciul cu Lokomotiv Leipzig, nu 
a jucat și nici Greavu. care are o 
ușoară contuzie. .4 fost folosită forma
ția: Todor — Ncacșu, Dodeanu, Macri
— Bodo. Koszka — Copil, R. Lazăr, 
Ozon, Georgescu, Vacant (AI. Lazăr).

♦ Dinamoeiștii bucureșteni au făcut 
antrenament pe terenul II de la „23 
August', cu Victoria din Capitală. A 
fost un joc-școală cu scopul omoge
nizării și orientării tactice, mai ales 
in linia de atac. Dinamo a aliniat 
echipa: Uțu — Popa, Motroc. Panait
— AI. Vasile (Nunweiller IV), Dra- 
gomir —Matei (Bukossy), Varga, Ene 1, 
Eftimie, Semenescu. V. Anghel n-a ju
cat fiind ușor gripat.

♦ La Constanța, Farul a avut ca 
partener de antrenament echipa A.S..4. 
Marina. Rezultat: 3—1 (2—1). Autorii 
golurilor: Ciosescu (2) și Niculescu. 
Atenția antrenorilor este concentrată 
asupra atacului, care constituie încă 
punctul nevralgic. Reîntors de la exa
mene, Sever șl-a reluat locul pe aripa 
stingă, formînd un cuplu omogen cu 
Niculescu. O altă încercare făcută de 
antrenori: Olarii centru o repriză, în 
locul lui Ciosescu. Primul s-a dovedit un 
mai bun coordonator, al doilea — în 
revenire de formă — un bun reali
zator.

♦ Alte meciuri de verificare: Pra
hova Ploești — Poiana Cîmpina 2—1 
(2—0). Au marcat: Diaconescu și Veglt,

♦i

Cum se vor disputa meciurile 
de categorie A din București

Meciurile din cadrul returului categoriei' A, programate la București In 
perioada 6 martie—10 aprilke, se vor disputa după cum urmează:

Cele din etapele de la 13 MARTIE (O.C.A.—Petrolul și Progresul— 
Farul), de la 20 MARTIE (Rapid—Progresul și C.C.A.—Dinamo București), 
3 APRILIE (Progresul—Jiul și G.G.A—Steagul roșu) și de la 10 APRILIE 
(Dinamo—Progresul și C.C.A.—Rapid) în program cuplat pe stadionul „23 
August*.

La 6 MARTIE, partida Rapid—Dinamo Bacău va avea loc în Giulești 
la ora 10.30, iar Dinamo—Știința Cluj pe „Dinamo" la ora 15.30; la 27 
MARTIE, meciul Dinamo—U.T.A. se va juca pe „Dilnamo" la ora 10.38, 
iar Rapid—Minerul Lupeni după- amiază în Giulești.

miați se număfă și Gleza Weiman 
din Cluj care a obținut 2 premii III 
și 4 premii V în valoare totală de 
aproximativ 30-000 lei.

Cei trei participant care au reușit 
să obțină la ultimul concurs premiul 
II (6 din 8) sînt: lonescu G. din 
Iași, M- Nemeș din Ohaba-Bistra, 
reg. Timișoara și Elena Valeria A. 
din București.

PREMIILE CONCURSULUI

A.

1.486

192

14.438

PRONOEXPRES NR. 8
Categoria 

) lei-
Il-a : 2 premii de

Categoria 
i lei.

IlI-a: 7 premii de

Categoria 
lei.

IV-a: 68 premii de

Categoria
0 1

V-a: 525 premii de

Categoria Vl-a : 1822 premii de
55 lei.

— Categoria VH-a: 9090 premii 
de 22 lei.

Fondul de premii al concursului 
nr. 8 a fost de 707.476 lei.

PROGRAMUL CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 10 
DIN 6 MARTIE 1960

I. Petrolul Ploești — Progresul 
București (cat. A).

II- Jiul Petroșani—C.C.A. Bucu
rești (cat. A).

III. Farul Constanța
(cat. A).

IV. Dinamo București—Știința Cluj 
(cat. A), 

respectio Panaitescu. Revanșa oa avea, 
loc miercuri, la P'.ana. Știința Timi
șoara — Gloria Timișoara 7—1 și 
Știința Timișoara — Cultura Timișoa
ra 5—0 (au marcat: Manolache 5, 
Lereter 2, lonescu 3, Filip și Mitaru). 
Ceramica Jimbolia — C.F.R. Timișoara 
4—2 (2—0).

Pe marg.nea 
unei atitudini 

cursul meciului internațional Di-'
București—Wisla Cracovia, jică-

In 
namo 
torul dinamovist Szakacs I a avut o 
atitudine cu totul nesportivă, străină 
de mentalitatea unui sportiv de tip 
nou, reprobată de spectatori și pe care 
ziarul nostru a criticat-o. Publicăm 
mai jos măsurile luate de conducerea 
clubului Dinamo și aduse la cunoș
tința organelor sportive superioare.

Clubul Dinamo, dezaprobînd g-stul 
și comportarea jucătorului Szakacs 
losif în meciul Dinamo—Wisla. a ho- 
tărit sancționarea lui cu suspendarea 
Pe timp de 5 etape de campionat ți 
cu un ultim avertisment public. Secția 
de fotbal a clubului Dinamo va ana
liza temeinic, in ședință planară, a- 
cest caz, care este în contradicție cu 
educația pe care conducerea clubului 
o face sportivilor săi.

Sancțiunea a fost supusă spre rati
ficarea federației de fotbal

Sîntem convinși că forul nostru de 
specialitate va ratifica această mă
sură cu conținut educativ, carc tre
buie să fie un exemplu pentru acei 
fotbaliști certați cu disciplina și com
portarea sportivă pe terenurile de 
sport.

Fiorentina — Internazionale

Alessandria—Juventus (camp.

V. Rapid București—Dinamo Ba-i 
cău (cat. A).

VI- St roșu Or. Stalin—Minerul 
Lupeni (cat. A).

VII. .........................
(camp, italian).

VIII. ■■ 
italian).

IX. Lazio—Roma (camp, italian),
X. Atalanta—Napoli (camp, italian).
XI. Bari—Bologna (camp- italian).
XII. Milan—Genoa (camp, italian).
Rubrică redactată de I. S. Lolo- 

Pronosport.

U. T. A.



Activitatea la sfirșit 
de săptămînă

Pe Hipodromul Băneasa-Galop se vor 
desfășura mîine dimineață întreceri de 
cros, în vederea selecționării echipelor 
care vor reprezenta țara noastră la cea 
de a V-a ediție a Crosului Balcanic 
de la București. Concursurile încep de 
la ora 10,30 după următorul program: 
junioare (700 m), ora 10.40 — juniori 
(2.200 m). ora 10,55 — senioare (2.000 
m), ora 11,05 — seniori (4.000 m) și 
ora 11,20 — seniori (10.000 m). La 
întreceri vor participa o serie dintre 
cei mai buni alergători din țară, invi
tați de F.R.A. In afara acestora vor 
putea lua parte și alți atleți înscriși de 
cluburi și asociații sportive.

★
Sala Floreasca II din Capitală gaz* 

du ieste duminică dimineață (de la ora 
9,00) un concurs atletic rezervat copiilor 
(năseuți în 1946, 47 și 48). Se vor 
desfășura probele : 50 m, 40 mg, lun
gime și greutate.

★
Astăzi, după-amiază. de la ora 16, 

va avea loc un antrenament controlat 
(al calităților fizice) al atleților din 
loturile republicane de seniori și ju
niori. Acest control va fi făcut la: sala 
de haltere a C.C.A. din calea Plevnei 
(sprinterii și alergătorii peste garduri), 
sala Dinamo (aruncători), sala I.C.F. 
(săritorii și atleții de la probele com
binate).

Locâtiune de bilete
Cluburile și asociațiile sportive își 

▼or putea ridica biletele pentru jocul 
de fotbal ce-1 va susține echipa „Inter- 
n azi on ale" din Milano — 10 martie 
a.c., pînă joi & martie a.c., de la sediul 

din Str. Vasile Conta nr. 16, 
etajul VII.

A început competiția internațională 
de tenis de masă de la Russe (R. P. Bulgaria)

RUSSE 26 (prin telefon). Vineri 
după amiază au început în Irumoasa 
6ală a „Casei de Cultură" din Russe 
întrecerile competiției internaționale 
de tenis de masă organizată în cins
tea zilei de 8 Martie, Ziua Interna

ționaîă a Femeii. La concurs parti
cipă echipele reprezentative feminine 
ale R. Cehoslovace (Krupova, Sch- 
wartzova. Ossa), R. P. Ungare (Hei- 
rits. Grigassy, Ugraiy, R. P. Romîne 
(Mariana Barasch, Catrinel Folea, 
Mariana Jandrescu), R. P. Bulgaria 
(Ivanova, Boiadjeva, Peeva), R. P, 
Bulgaria tineret (Ianeva, Goralova),

„Cupa Voința” ia
Interesanta competiție dotată cu 

„Cupa Voința", deschisă tinerelor și 
tinerilor jucători de tenis de masă 
din Capitală, va constitui fără îndo
ială un prilej nimerit de afirmare și 
descoperire de noi elemente talentate. 
Sperăm că asociațiile și cluburile spor
tive bucureștene nu au lăsat să le sca
pe această ocazie și au înscris un nu
măr cît mai mare de concurenți, iar 
ceilalți juniori dornici să participe, 
dar care nu sînt încă legitimați la

HIPISM
Gh.),ALERGĂRILE DE MHNE

Mîine dimineață, tncepînd de la o- 
rele 9.45, se va desfășura o reuniune 
pe hipodromul Băneasa Trap. Reuni
unea va cuprinde 8 alergări în care 
vor participa 77 cai. Alergarea prin
cipală a zilei este Premiul Brazi în 
care vor lua startul cat adulți din pri
ma categorie cu record 1’25 —1’28.

Participă : 1700 Jovin (Oană I), 
1720' Pamfil (Avram G.), Novac 
(Ouai), |74O Chiostec (Brailowsky), 
Demon 'Szabo A), Winetu (Ciobanu

SPORTUL POPULAR
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DISPUTE PASIONANTE
PEȘTERA, 26 (prin telefon de ta 

trimisul nostru). — Zăpada care a 
căzut de miercuri dttpă-masă pînă a 
doua zi dimineață a dat posibilitate 
juniorilor să concureze în condiții bune.

La ora 10 au luat startul juniorii 
de categoria 1. Cursa de 10 km a 
fost viu disputată, cu toate că favori
tul Gheorghe Viknoș pleca aproape 
sigur cîștigător, ținînd seama de re
zultatele anterioare. Cu toate acestea, 
el a avut un adversar foarte dificil în 
Niculae Sumedrea, pe care l-a învi.is 
de-abia în partea a doua a traseului, 
unde urcușurile erau mult mai accen
tuate. Cursa junioarelor de categoria 
1 disputată pe 5 km a fost fără isto
ric. Marcela Bratu a cîștigat într-o 
manieră categorică. A doua clasată, 
Maria Găvenea, a avut adversară se
rioasă în Rodica Șindilaru, care în 
dreptul kilometrului 4 avea un avans 
de 30 secunde, pierdut însă pe ultima 
porțiune.

20 de juniori de categoria a II-a 
au luat startul în cursa de 5 km. 
Gel mai bine pregătit s-a dovedit Vir
gil Alexa ndrescu, cîștigătorul locului I. 
O frumoasă și meritată victorie a fost 
obținută de Doina Boboc, care în 
cursa de 3 km rezervată junioarelor 
de categoria a II-a, a învins catego
rie pe celelalte 16 finaliste prezente 
la start

Rezultate tehnice: JUNIORI CATE
GORIA I (10 km): 1. Gh. Vilmoș 
(Voința Gheorghieni) 46:03,0; 2. Ni- 
colae Sumedrea (Dinamo Or. Stalin) 
46:56,0; 3. B. Olteanu (Olimpia Or. 
Stalin) 47:40,0; JUNIOARE CATEGO
RIA 1 (5 km): 1. Marcela Bratu (Di
namo Or. Stalin) 26:12,0; 2. Maria 
Găvenea (Dinamo Or. Stalin) 29:17,0; 
3. Rodica Șindilaru (Știința București) 
29:45,0; JUNIORI CATEGORIA A 
II-A (5 km): 1. V. Alexandrescu (Vo
ința Sinaia) 24:14,0; 2. Constantin
Săniuță (Luceafărul Or. Stalin) 24:55,0;

șt a orașului Russe (Bainova. Ata 
nasova. Rusinova, Tatarova). In pri
ma zi, formația țării noastre a întâl
nit reprezentativa de tineret a R. P. 
Bulgaria, victoria revenind jucătoare
lor romîne cu scorul de 3—0: Ga- 
trinel Folea-Goralova 2—0, Mariana 
Barasch-Ianeva 2—0, Barasdi. Folea- 
Ianeva, Goralova 2—0. Apoi echipa 
R. Cehoslovace a întrecut cu 3—0 for
mația R.P. Ungare. Rezultatele tehnice: 
Schwartzova-Heirits 2—I. Krunova- 
Ugraî 2—0, Krupova, Schwartzova- 
Heirits, Ugrai 2—0.

Competiția continuă sîmbăti și va 
lua sfîrșit duminică seara. Sîmbătă 
echipa noastră va juca cu R. P. Bul
garia și R. P. Ungară, iar duminică 
cu R. Cehoslovacă și Russe.

juniori începe azi
vreo asociație sau club, vor fi și ei 
prezenți la „startul" competiției. Și 
unora șî altora, noi le dorim succes 
și o comportare cît mai frumoasă. 
Cine știe, poate că peste cîțiva ani, 
de unii dintre concurenți, azi începă
tori, vom mai avea prilejul să vor
bim, dar ca sportivi fruntași.

Concursul începe azi de la ora 17, 
iar mîine de la ora 9. Jocurile au Ioc 
în sala din str. Alendeleev nr. 34.

1760 Hamefal (Tănase G.), 
Olteț (Todenaș), 1800 Lustr-giu (Mi- 
hăilescu).

In afară de această alergare mai 
menționăm Premiul Băbeni în care 
își vor disputa întîietatea 12 cai, 
premiile Bobîlna și Balotești în care 
vor participa cite 11 concurenți.

In premiul Brebii debutează un 
număr de 5 cai de trei ani sosiți de la 
herghelii în toamna anului 1959, iar 
în premiile Budești și Balotești, vor 
reintra cai de 3 ani din prima cate
gorie.

La ultimele ordine fripte de dumi
nică 21 februarie s-au plătit cotele de: 
905 și 1321 lei pentru 1 leu.

LA PEȘTERA,

ÎN CAMPIONATELE REPUBLICANE DE FOND
3. O. Vlădea (Olimpia Or. Stalin) 
25:05,0; JUNIOARE CATEGORIA A 
II-A (3 km): 1. Doina Boboc (Bucegi 
Fundata) 15:53,0; 2. Rodica Munteanu 
(Luceafărul Or. Stalin) 17:00,0; 3.
Iuliana Bogozi (S.U.G.O. Valea Strîm- 
băt 17:120.

Vineri dimineață, în a treia zi a 
campionatelor republicane de fond, din 
platforma de nori care acoperea valea 
I al o mi tei s-a pornit o ninsoare eu fulgi 
mici și apoși, ceea ce a îngreuiat des
fășurarea curselor de 10 km senioare

G/i. Vilmoț (Voința Gheorghieni', cam
pionul țării la 10 km juniori categoria I.

Foto : D. Stănculescu

și 30 km seniori. In proba de 30 de 
km. sorjii an favorizat, ea ți la 15 
km., pe schiorii dinamoviști. care an 
fost precedați în ordinea plecării de 
principalii lor adversari, fondiștii de la 
C.C.A. Cursa a început într-o alură' 
infernală ți Stelian Drăguț, plecat pri
mul din staTt (din seria favorițilnr) 
ia un avans din ce în ce mai mare, 
incit după 15 km înregistrează «el asaâ 
bun timp: 58:37.*, față de 59.1* reali
zat de Dinu Petre și 59.20 al Ini Bă- 
descu. Dar de-abia acum începe ade
vărata lupta. Drăgu* atacă vertiginos 
Ia coborî rea din pădure, dar după 2 
km își rupe nnnl din schiuri ți pierd* 
secunde prețioase. Totuși, el continuă 
lupta cu un schi schimbat. La Cheile 
Tătarului ordinea în clasament se mo
difică. Dinu Petre trece pe primul loc, 
urmat de Gh. Băde-cu. în timp ce Al- 
descu este egal cu Drăguț. De aci lupta 
se va da intTe Dina Petre p Gh. Bă- 
desen ți se va solda en victoria lui Bă- 
descu care i« ianoie astfel pentru pri
ma dală numele în dreptul campionilor 
republicani de seauori.

Cursa de 1* km senioare a fost fără 
istorie, revenind dinaurori^ei Iuliana 
Simon care a intrer-ul o pe Mioara Si
mian, campioana țârii la 5 km. ca 
peste 3 minate.

programul campionatului categoriei jî 1960 (turul)
ETAPA I t3 MARTIE

Dinamo București
C.S.M.S. Iași
Știința București
Știința Petroșani
Progresul București
Știința Cluj

ETAPA A
Constructorul București
Dinamo București
Petrolul Ploești
GG.A.
Știința Timișoara
G.Fjț. Gr. Roșie Buc.

ETAPA A

Știința București 
G.S.M.S. lași 
Progresul București 
Știința Cluf
Metalul București
G.F.R. Gr. Roșie

ETAPA A
Știința Petroșani
Știința București
Știința Cluj
Dinamo București
Petrolul Ploești 
G.G.A.

etapa a

Progresul București
Știința Cluj
Metalul București
C.F.R. Grivița Roșie
Știinta Timișoara 
C.CA.

etapa a

Constructorul București 
Progresul București

— Constructorul București
— Petrolul Ploești
— GIGA. București
— Știința Timișoara
— G.F.R. Gr. Roșie Buc.
— .Metalul București

l-A 20 .MARTIE
— GS-M.S. Iași
— Știința București
— Știința Petroșani
— Progresul București
— Știința Gluj
— Metalul București

I-A 27 MARTIE

— Constructorul BucureșH
— Știința Petroșani

; Dinamo București
— Petrolul Ploești
—’ GG.A.
— Știința Timișoara

V-A 3 APRILIE
<—: Constructorul București
— Progresul București
— G.S.M.S. lași
— Metalul București
— G.F.R. Grivița Roșie
— Știința Timișoara

r-A 10 APRILIE

— Constructorul București
— Știința Petroșani
— Știința București
— C.S.M.S. Iași
— Dinamo București
—- Petrolul Ploești

l-A 17 APRILIE
— Știința Citii 

Metalul București

Rezultate tehnice : 30 KM. SE
NIORI: 1. Gh. Bădescu (Dinamo Ora
șul Stalin) 2 h 00:01 (la 15 km: 
59:20); 2. Dinu Petre (Dinamo Orașul 
Stalin) 2 h 01:46 (ta 15 km: 59:10); 
3. St. Drăguț (C.C.A.) 2 h 02:16 (la 
15 km: 58:26); 4. Zaharia Ailenei 
(C.C.A.) 2 h 03:54; 6. M. Aldescu (Di
namo Orașul Stalin) 2 h 04:23:6. 
I. Cimpoia (C.C.A.) 2 h 04:37; 15 
KM. SENIOARE: 1. Iuliana Simon 
(Dinamo Orașul Stalin) 54:24.0 ; 2. 
Mioara Simion (Voința Sinaia) 57:56.0; 
3. Iuliana Kotfas (Olimpia Orașul 
Stalin) 59:04.0.

Campionatele republicane continuă 
azi și mîine eu următoarele probe : 
AZI: ștafeta 3x3 km junioare și 4 x 5 
km juniori ; MÎINE : ștafeta 3x5 
km senioare fi 4 x 1* km seniori.

GH. NICOLA F-SCU

Programul campionatelor 
R.P.R. la probe alpine, sărituri 
speciale, mare fond ți combi

nată nordică
Campionatele republicane 1a probele 

alpine. sărituri speciale. combinata 
nordici și mare fond vor fi șâzduite de 
Poiana Stalin. F.R.S.B.A.. organizatoa
rea campionatelor, a stabilit următorul 
pmjrnm : MIERCURI 2 MARTIE : 
slalom uriaș (seniori, senioare, juniori 
ri junioare): JOI 3 MARTIE : slalom 
special (juniori și junioare); VINERI 
4 MARTIE: slalom special (seniori și 
senioare); SMBÂTĂ 5 MARTIE : co
borâre (juniori «i junioare), fond 15 
km pentru combinata nordică. 50 km 
mare DUMINICĂ 6 MARTIE :
coborine (seniori și senioare); sărituri 
spe«*ale (aeuion șt juniori), sărituri 
pentru combinata nordică.

- — Urna* ■---- -
C.F.R. Grivița Roșie-Progresul

Miine, finala „Cupei Grigore Preoteasa"
Singurele echipe neînvinse în tra

diționala competiție rugbistică .Cupa 
Grigore Preoteasa" tși vor disputa 
mîine dimineață finala pe stadionul 
Republicii. Este vorba de formațiile 
noastre fruntașe, C.F.R. Grivița Ro
șie și Progresul.

Echipa campioană a țării a evoluat, 
chiar din prima etapă a competiției, 
foarte aproape de valoarea ei reală, 
manifestînd o bună pregătire sub 
toate raporturile — fizic, tehnic, tac
tic.

Adversarii de mîine ai rugbiștilor 
de la C.F.R. Grivița Roșie, sportivii 
de la Progresul, se prezintă și ei în- 
tr-un stadiu de pregătire foarte avan-

Știința Petroșani 
Știința București 
G.S.M.S. Iași 
Dinamo București

Constructorul București 
Știința Timișoara 
C.F.R. Grivița Roșie 
Metalul București 
Știința Glui 
Progresul București

ETAPA
GF.R. Grivița Roșie
Metalul București
Știința Cluj
Progresul București
Știința Petroșani
Știința București

ETAPA A
Știința Timișoara
G.G.A.
Petrolul Ploești
Știința Glui
O.S.M.S. Iași
Știința București

ETAPA 7
Metalul București
G.F.R. Grivița Roșie
Știința Timisoara 
G.G.A.
Petrolul Ploești
Dinamo București

Constructorul București 
Dinamo București 
G.S.M.S. Iași
Știința București
Știința Petroșani
Progresul București

ÎN CAPITALA

AZ1

BOX. Sala Floreasca ora 19 : gala de 
verificare a boxerilor din lotul olim
pic.

MÎINE

VOLEI. Sala Ciulești; ora 10 : Rapid— 
C.C.A. (nreci amical).

HANDBAL. Sala Floreasca de la ora 
17, jocuri tn cadrul Cupei Sportul 
popular" : Constructorul—S.S.E. Petro
șani (t) și C.S.S.-S.S.E. Constanța (m).

SCRIMA. Sala de gimnastică de la 
ștrandul Tineretului, de la ora 8 : eta
pa a n-a a campionatului republican 
(faza pe oraș) la floretă femei și flo
retă bărbați.

PATINAJ. Patinoarul ;,23 August"; 
campionatul orașului București, ora 7: 
exerciții obligatorii; ora 19,30: exerciții 
libere

BASCHET. Sala Dinamo de la ora 9: 
Știința-I.C.F. (O, Voința—Constructorul 
(f), Dinamo—Voința Iași (m); sala Giu- 
lești de la ora 15 : Rapid—C.S. Tg. Mu
reș (f) ; Știința Buc. — Progresul (m), 
Rapid-Steagul roșu Orașul Stalln (m); 
C.C.A.—Metalul M.I.G. (m).

RUGBI. Intîlniri tn cadrul „Cupei 
Grigore Preoteasa', stadionul Republi
cii, ora 1#: C.F.R. Grivița Roșie—Pro
gresul; stadionul Constructorul; ora 12: 
Știința-Petrolul Ploeștl; ora 13,45: Me
talul M.I.G.-Dinamo; ora 15,30: C.C.A.- 
Constructorul.

FOTBAL. Stao-onul Giulești, ora 
10.30: Rapid—Prahova Ploești; Stadio
nul Dinamo; ora 15.45 : Dinamo—Dina
mo Bacău.

ÎN TARA
MÎINE

BASCHET, Tg. Mureș : Dinamo—Di
namo Oradea (m). Timișoara : C.S.S. 
Banatul-Volnța Tg. Mureș (f); Cluj : 
Știința—Știința Timișoara (m), Orad^^ 
C.S.O.—Știința Cluj (f), Orașul Stal^B 
Voința-Progresul Buc. (f).

sat Formația antrenată de prof. Vic-’ 
tor Vardella a demonstrat în jocul cu 
Știința o remarcabilă omogenitate — 
capitolul deficifar al echipei în cam
pionatul de anul trecut și o putere de 
luptă sensibil sporită. De. asemenea, 
majoritatea rugbiștilor de la Progre
sul și-au îmbunătățit mult viteza de 
execuție a paselor.

Așa stînd lucrurile, întîlnirea finală 
dintre C.F.R. Grivița Roșie și Pro
gresul se anunță deosebit de intere
santă. Este de aceea de așteptat ca 
ea să fie urmărită de un număr mare 
de spectatori, iubitori ai sportului cu 
balonul oval.

—: G.F.R. Grivița Roșie
— Știința Timișoara
— Q.G.A.
— Petrolul Ploești

ETAPA A VII-A 24 APRILIE
— GG.A.
—• Petrol ii Ploești
—' Dinamo București
—' GS.M.S. Iași
— Știința București
— Știința Petroșani

VIII-A  2 MAI

— Constructorul București 
—■ Știinta Timișoara 
-4 G.G.A.
—s Petrolul Ploești
— Dinamo București

9 G.S.M.S. Iași
IX-A  12 IUNIE

— Constructorul București
— G.F.R. Grivița Roșie
— Metalul București
— Dinamo București
— Progresul București
— Știința Petroșani

X-A  19 IUNIE
— Constructorul București
— Știința Cluj
— Progresul București
— Știința Petroșani —-
— Știința București
— GS.M.S. Iași ’

ETAPA A XI-A 26 IUNIE
— Petrolul Ploești
— GG.A.
s-s Știința Timișoara
— GF.R. Grivița Roșie
— Metalul București
— Știința Cluj



Comentariul nostru

Aproape de finiș...
A VllI-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă se apropie de sfirșit. Sînt 

aproape complete tabelele rezultatelor. Și doar ultimele probe cu foile de concurs 
încă albe își așteaptă învingătorii și... învinșii. Marile competiții fac timpul 
să pară mai scurt. Ca și marile bucurii. Parcă ieri așteptam primele vești de 
la „Squawa. Acum privim calendarul și vedem că au mai rămas două zile...

Jn general comentariul sportiv trebuie făcut cu prudență in timpul unei 
competiții de amploare și de durată. De pe o zi pe alta rezultatele pot răsturna 
total aprecierile. In cazul de față însă o constatare se impune cu toată certi
tudinea. De pe acum reprezentativa U.R.S.S. este virtuala cîștigătoare a marii 
competiții, și încă la o diferență categorică. După 19 probe echipa sovietică 
avea un avans de peste 80 puncte față de sportivii din echipa unită a Ger- ' 
maniei aflată pe locul al doilea. Nici ca număr de medalii reprezentativa 
U.R.S.S. nu mai poate fi ajunsă practic pe primul loc.

I>a Squaw Valley în centrul atenției tuturor continuă sâ se afle dubla 
campioană Lidia Skoblikova și rapidul Evghenii Grișin, supranumii „un Jesse 
Owens al pistei de gheață". Să amintim că emeritul sportiv a fost dublu 
campion la Cortina iar la Squaw Valley a sosit avind în buzunar și medalia 
de campion mondial pe 500 m cîștigată puțin mai înainte la Davos. Cum 
s-ar spune el deține acum colecția completă. Un alt sărbătorit : Veiklto Haku
linen. Fondistul finlandez, unul dintre cei mai vîrstnici participami la J.O. ' 
a demonsZnzj că și la 37 de ani poți fi un tinăr și inimos sportiv... Si. în 
sfirșit, clasamentul (neoficial) al combinatei alpine aduce o mare saiisfaciie 
schiului francez. Primele două locuri au revenit lui Guy Penllat și Charles 
Bozon urmați de germanul H. P. Lann,g.

...Peste 48 de ore flacăra olimpică se va stinge in ..Valea Indienceicrr". 
Dar nu se vor stinge niciodată senti mentele nobile pentru care se aprinde din 
patru în patru ani acest sacru foc. Prietenia și idealurile olimpice vor dăinui 
totdeauna.

Lupta s-a complicat în turneul
de hochei
desfășuralMiercuri și joi s-au mai desfășurat 

două etape din cadrul turneului olkn- 
pk de hochei. Două etape care au 
programat o serie de partide decisive 
și au furnizat câteva rezultate sur
priză.

In etapa a doua echipa U.R.S.S. a 
întâlnit Suedia.

Jocul a luat sîîrsit cu scorul de 
2—2 (0—0, 0—0, 2—2). 
^^slecționata Canadei a învins cu 
MB echipa Cehoslovaciei (3—0, 1—0, 
I^W), iar S.U.A. a întrecut Germania 
cu 9—1 (2—0, 3—1, 4—0).

Joi _ spectaforii au asistat la o mare 
surpriză a turneului de hochei. Echipa 
Canadei, campioană mondială, consi
derată ca principala favorită a com
petiției, a fost învinsă cu 2—î " “
1—0, 0-1) de echipa S.U.A.

ies în prima 
de trei ori _____
Vlach. Pentru suedezi a marcat Nils
son.

In cel de al treilea meci al serii, 
echipa U.R.S.S. a învins Germania cu 
scorul de 7—1 (0—J, 4—0, 3—0). Au 
marcat Țîținov (2), Petuhov (2), Gre
bennikov, Aleksandrov și Sidorenko 
pentru învingători și Hoher pentru în
vinși. In echipa U.R.S.S. nu au jucat 
portarul Pucikov, fundașul Sologubov 
și înaintașul Loktev, care s-au odihnit 
în vederea meciurilor cu c>.U.A și Ca
nada.

Ieri a fost zi de odihnă.

repriză, cind au și înscris 
prin Pantucek, Bubiuk și

întrecerile zilei a VIII~a
• VIKTOR KOSICIKIN (U.R.S.S.) A CIȘTIGAT CURSA DE 5u00 M • ȘTAFETA MASCULINĂ1
DE 4x10 KM. SCHI S-A DECIS PE ULTIMII,,, 20 DE METRI • KAREL DIVIN REVELAȚIA

întrecerii de patinaj artistic

1 y~0’ 
, l- Cana

dienii au dominat mai mult și au fast 
superiori în ansamblu, dar s-au izbii 
de o apărare ermetică. în plus por
tarul american Mc Cartan a fost în 
„zi mare*, apărîrsd zeci de șuturi pe- 
riculoase. Scorul a fost deschis de Bill 
Cleary în prima repriză. Apoi Bob 
Johnsson a marcat al doilea punct 
de la 5 m. Cu toate eforturile depuse, 
Canada n-a putut înscrie dedt o sin-

Olasamentul
1.
2.
3.
4.
5.
6.

dt^pă
S.U.A.
U.R.S.S.
Canada
Cehoslovacia
Suedia
Germania

3 etape:
3
3
3
3
3
3

3
2
2
1
0 
0

o 
1 
o 
o
1 
o

0 
0
1
2
2
3

17: 5 6
17: 8 5
17: 2 4
8:13 2 
6:11 1 
2:28 0

gură dată prin Jim Connolly, în ul
tima repriză. Infrîngerea Canadei face 
ca lupta pentru primul loc să se com
plice și mai mult.

O prețioasă victorie a repurtat echi
pa Cehoslovaciei întrecind cu 3—1 
(3—0, 0—1, 0—0) formația Suediei, 
învingătorii au jucat excelent mai a-

PATINAJ. 37 de concurenți din 
țări s-an întrecut în cursul zilei 
joi pe clasica distanță de 5000 
Și de data aceasta lupta s-a dat intre 
patinatorii sovietici și cei din țările 
nordice. Deși gheața nu s-a prezentat 
în cele mai bime condițiuni, VIKTOR 
KOSICIKIN (U.R.S.S.) a dovedit o 
mare putere de luptă și o remarca 
bilă rezistență, ocupind primul foc cu 
7:51,3. Locul II și medalia de argint 
a revenii campionului european 
Kntrt Johanesser. (Norvegia) crono
metrat în 8:00,8, urmat de patinat» 
rut olandez Pesman cu dtOo.I; Pe 
Jocurile următoare au sosit în ordine 
Seierșten (Norvegia) 8:05,3. V. Kotov 
(UR.SJJ.) 8:05.4, Oieg Gonctarenko 
(UR.S.S.) 8X6,6 ele.

SCHI. Proba de ștafetă 4x10 km 
fond bărbați a oferit o luptă sportivă 
extraordinară, terminată cu victoria 
echipei finlandeze. Veikko Hakulinen 
(Finlanda) și Haakon Brusveen (Nor
vegia) care au concurat în ultimul 
schimb au mers njulți kilometri unul 
alături de celălalt. Cu 300 de m îna
inte de sosire ei luptau umăr la umăr. 
La 70 de metri de finiș Brusveen ia un 
mic avans părindu-se că va cîștiga. Dar 
Hakulinen, în ciuda celor 37 de ani, 
îșî aruncă în luptă ultimele rezerve 
de energie și reușește pe ultimii 20 
de metri ai cursei să depășească cu... 
o hingime de schi, pe adversarul său, 
aducînd astfel o prețioasă victorie echi
pei sale. Finlandezii au fost atât de emo
ționați după terminarea cursei îneît pur

15 
de 
m.

La jumătatea întrecere patinatorilor artis
tici, pe primul loc in clasament te găse
ște jostul campion european Karel Divin 
(R. Cehoslovacă) pe care-l vedem in foto
grafie alunecind cu siguranță ți grație 

pe luciul gheții.

zeze surprize. După epuizarea exerci- 
țiilor impuse, doi patinatori europeni se 
află în primele trei locuri, iar campio
nul mondial David Jenkins (S.U.A.) 
trebuie să se mulțumească a fi al doi
lea în clasament, în urma excampionu- 
hii european, cehoslovacul Karel Divin. 
După cum s-a anunțat, numai trei 
exerciții au putut fi terminate în cursul 
zilei de miercuri, celelalte două con- 
tinuînd joi. La încheierea celui dc-al 
patrulea exercițiu, avansul lui Divin 
era de 10 puncte. El și l-a mărit ia 
ultimul exercițiu, totalizînd 797,7 punc
te, față de cele 775 ale lui Jenkins. 
Pe locri trei se află francezul Alain 
Giletti, actualul campion european, cu 
762,7 p. Urmează : Donald Jackson 
(Canada) 751,4 p., Torn Brown
(S.U.A), 748,9 p., N. Fellsinger (Aus
tria) 734,4 p.

Pe programul zilei 
exercițiile libere, care 
ordinea definitivă în 
tîrzie cind se încheie 
permite să înserăm

a IX-a figurează 
trebuie să decidă 
clasament Ora 

întrecerile nu ne 
rezultatul final.

Viktor Kosicikin, campion al U.R.S.S. la 5000 ți 10.000 m, a reușii să ciștige la
Squaw Valley medalia de campion olimpic in proba de 5000 m.

și simplu n-au putut să răspundă la în
trebările ziariștilor, iar Hakulinen, co
pleșit de victorie, a plecat plîngînd 
spre vestiare. Cel mai bun timp pe 
schimb a fost înregistrat de către 
Hakulinen — 33:56,6. Echipa Finlan
dei, clasată pe primul loc, a înregis
trai timpul de 2 h 18:45,6, A doua 
clasată, echipa Norvegiei, a obținut 
timpul de 2 h 18:46,4. Locul 3 și me 
dalia de bronz a [e venit echipei U- 
niunii Sovietice cu 2 h 21:21,6. P« 
locurile următoare s-au clasat echi
pele Suediei (2 h 21:31,8), Italiei 
(2 h 22:32,5), Poloniei (2 h 26:25,3), 
etc. ’

PATINAI ARTISTIC. întrecerea ce
lor 19 patinatori care-și dispută titlul 
de campion olimpic continuă să furni-

Tabelul medaliilor
.Aur

7
3
2
2
2
2

1
1
1
1

Argint
3
3

3
2

Bronz
8
1

UJt.S.S.
Germania
Norvegia
Suedia 
Elveția 
Canada 
S.U.A.
Austria
Finlanda
Franța 
Polonia 
Olanda 
Italia

•) In
minină 
rezultat 
culină de patinaj artistic neîncheiată 
la ora tind închidem ediția.

4
2
1

-1

nu

3
2
2
2
1
1
1

figurează proba fe-

1
1

tabel
de ștafetă 3x5 km. al cărei 
a fost contestat și cea mas-

4!! EHEH EOEOEI’
Cucerind a doua medalie de aur 

Grișin egalează performanța 
Lidiei Skoblikova

SQUAV VALLEY. Serviciul nostru de radio

t 
* 
l 
t

l
I

„Hocheiștii canadieni
se comportă ca niște 

urși furioși...”
Știrile sosite din Squaw Valley 

menționează un fapt petrecut in 
cursul partidei de hochei Canada — 
Cehoslovacia și care merită să ne 
rețină atenția. Jn minutul 5 al in- 
tilnirii unul din cei doi arbitri de 
pe gheață, germanul R. Wagner, a 
fost lovit în cap cu crosa de un ju
cător canadian și a trebuit să pără
sească terenul cu fața plină 
singe. Meciul s-a întrerupt. El 
fost reluat abia după un sfert 
oră cind arbitrul rănit a reintrat 
gheață avind capul bandajat...

Nu este o simplă coincidență faptul 
că in aceleași știri este prezentată 
următoarea caracterizare a jocului 
echipei învingătoare: 
jucat ca totdeauna 
și FOARTE DUR“. 
aparține. Deși ea este poate inutilă | 
fiindcă oricine știe prea bine că mai | 
toți hocheiștii canadieni sînt redutabili J 
în egală măsură pentru șuturile lor | 
precise la poartă ca și pentru du- J 
ritatea excesivă cu care luptă pe |
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„...canadienii au ’
— foarte rapid \ 

Sublinierea ne i

Palpitantă a fost desfășurarea 
cursei de patinaj viteză pe 1500 m. 
Specialiștii consideră această probă 
drept cea mai dificilă, pentru că în 
ea trebuie să se împletească atît cali
tățile de sprinter cît și cele de fon- 
dist- Marele sportiv sovietic EVGHE
NII GRIȘIN a reușit să-și apere și 
în această probă titlul olimpic cuce
rit cu patru ani în urmă la Cortina. 
Iar ca asemănarea să fie completă 
și la Squaw Valley pe primul loc în 
această probă au fost... doi concu
renți. Cel mai bun timp al zilei — 
2:10,4 — l-au reușit Grișin și norve
gianul ROALD AAS. După cum se 
știe, la ediția trecută a J.O., Evghe
nii Grișin împărțise treapta cea mai 
înaltă a podiumului cu compatriotul 
sătt Iurii Mihailov-

Pe locul trei s-a clasat campionul 
mondial Boris Stenin (URSS) crono
metrat în 2:11,5. El a fost urmat la 
5/10 rec. de finlandezul Jokinen. Si 
ca o dovadă a luptei extraordinare ce 
va dat pe gheață, locurile 5 și 6 au 

împărțite de asemenea de doi 
If'»', 'e ' Brogrcn (Suedia) și Sa- 
f*'" mtanda) ambii cu 2:13,1. Re- 

uă -n-’dial al proliei, finlan- 
•— -ea, care cu un an în

aceleași patinoar

stabilea extraordinarul său record, 
s-a clasat abia al optulea. învins la 
„europene*, la „mondiale” și la „o- 
limpice**, Jarvinen s-a arătat total dr 
pășit în actualul sezon.

Medaliile olimpice nu au fost atri
buite tncă la ștafeta feminină 

3x5 km.

l.a înclieîerea cursei feminine de 
ștafetă. Squaw Valley părea că asistă 
la cea mai mare surpriză a Jocurilor. 
Megafoanele anunțau victoria e- 
chipel Suediei, înaintea ștafetei 
URSS 1 După cum se știe, în cursa 
de 10 kin. reprezentantele Uniunii 
Sovietic* ocupaseră detașat primele 
patru locuri, lăsînd impresia că nu 
vor avea nici un fel de dificultăți în 
ștafetă. Ce se întîmplase ? In reali
tate, pe traseu a avut loc o gravă 
neregularitate căreia i-a căzut vic
timă Radia Eroșlna, din primul 
schimb al echipei sovietice. Ea a fost 
împinsă de concurenta suedeză lrma 
Johansson, a căzut, , rupîndu-și un 
schi. Timpul pierdut de schioara so
vietică — aproape 2 minute — a fost 
suficient pentru a da ciștig echipei

pe componen- 
care s-a aflat 
doi. Finlande- 
la 2H3J5 de

Suediei, car» trece linia de sosire în 
1 h 04:21,4. La numai 40.1 sec a so
sit ultimul schimb al URSS, Liubovi 
Kozireva. Efortul ei și al campioanei 
olimpice Maria Gusakova au permis 
echipei să depășească 
tele formației Finlandei 
multă vreme pe locul 
zele sînt cronometrate
primele sosite. Pe următoarele două 
locuri s-au clasat echipele Poloniei și 
Germaniei.

După terminarea cursei, delegația 
sportivă a URSS a introdus o con
testație, care actualmente este dezbă
tută de juriul de apel. Vor fi studiate 
filmele probei, după care se va da 
decizia.
mai sus

m., toate favoritele au trebuit să plece 
steagul în fața canadiencei Ann Hegg- 
tveit Ea s-a instalat la conducerea 
clasamentului încă după prima man
șă, cînd a fost cronometrată în 54,0 
sec. O urmau Marianne Jahn (Aus
tria) — 55,5 sec-, și Ing> Bjonbaken 
(Norvegia) — 57,3. In cea de a doua 
manșă Ann Heggtveit și-a apărat po
ziția de lider, terminînd învingătoare 
cu timpul general de 1:49,6. Este a 
doua medalie de aur a Canadei și cea 
mai nesperată... Iată în continuare 
clasamentul probei : 2. Betsy Snite
(S.U.A.) 1:52,9 3. Barbara Henneber- 
ger (Germania) 1:57,4 4. Therese Le- 
duq (Franța) 1:57,4 5. Hilde Hoffer 
(Austria) 1:58,0 6. Gina Minuzzo (Ita
lia) 1:58,5 7. Sonja Sperrl (Germania) 
1:58,8.

Probele

Pînă atunci rezultatele de 
rămîn neoficiale.

de schi alpin s au încheiat 
cu o nouă surpriză

Schiul alpin n-a fost lipsit de sur
prize nici la ultima sa probă, slalo
mul special femei. Pe pîrtia de la 
poalele muntelui 
(2080 m) care
cu o diferența de nivel de

Papoase 
măsura

Peack
480 m,

186

PROGRAMUL ULTIMELOR 
DOUA Z!IE...

...cuprinde cursa de 50 km. fond, pa
tinaj viteză 10.000 m. (sîmbătă), să
rituri speciale și festivitatea de închi
dere (duminică). In ambele zile se 
desfășoară ultimele două etape ale 
turneului de hochei, care cuprinde me
ciurile decisive pentru primele locuri 
U.R.S.S.-S.U.A. și U.R.S.S.-Canada.

gheață. Cronicile trecutelor campio- > 
nate mondiale și olimpice nu uită | 
să amintească despre această carac- \

t
* 
*
4
%4
*

♦ 
»» 
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terittică (puțin strălucită) a jocului 
echipei Canadei. Ea a ajuns aproape 
sinonimă cu stilul canadian de joc, 
tinde a deveni o adevărată ^manieră**. 
Și Canada ține probabil să nu se 
dezmintă nici la această ediție.

In afară de ^accidentul1* arbitru
lui Wagner, se cunosc pînă acum 
dovezile de ^bărbăție' ale canadie
nilor arătate în meciul din prelimi
nariile susținute împotriva Suediei. 
Doi dintre jucătorii suedezi au fost 
scoși cu targa de pe teren. Fundașul 
Dus Bjoern are trei coaste rupte, 
iar portarul Bengt Lundquist s-a 
ales și el cu leziuni grele.

Toate aceste fapte sînt ele însele 
prea limpezi și edificatoare pentru a 
mai avea nevoie de tălmăcirea co
mentariilor. Dar acestea nu lipsesc 
in cercurile de specialitate din în
treaga lume a hocheiului. Iată de 
pildă părerea exprimată de mai mulți 
compatrioți ai lui Bjoern și Lund
quist. La Squaw Valley a sosit o 
scrisoare din Suedia, adresată căpi
tanului echipei canadiene. Ea este 
semnată de jucătorii a 15 cluburi 
suedeze de hochei și în ea stă scris, 
printre altele: „...Pînă azi am con
siderat totdeauna Canada ca fiind 
țara fruntașă în hocheiul mondial. 
Meciul cu Suedia ne-a arătat însă 
că hocheiștii canadieni se comportă 
pe gheață ca niște urși furioși, gata 
să rună ți să distrugă totul în 
juri...*

Iată un text in care sublinierile 
. sini intr-adevăr cu totul de prisos.
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Instantanee
Interviu pe ghe»ță_

Pentru Lidia Skobli
kova a fost mai ușor să 
parcurgă distanta cursei 
de 1500 m (în care a 
stabilit de altfel și un 
nou record mondial) de- 
cit să străbată... dru
mul mult mai scurt care 
despăr(ea locul finișului 
de vestiare. Motivul ? Ea 
a fost înconjurată de un

de la Squaw Valley...
de presă și Square l'of- 
ley. .Mai exact spus— 
ar trebui să circule. In 
realitate bisa. mașinile 
intirzie deseori, iar îna
intea deschiderii Jocuri
lor ziariștii austrieci au 
așteptat autobusul o oră 
fi jumătate.

..Daci va continua ast
fel - 
terul 
legii noștri din Europa 
vor - - '
mai 
treceri decît

n.

__ va continua asi-
- glumea fotorepor- 
Lothar Răbelt — co-

fi informați 
Ia timp

Competiții..

mult 
despre în

noi aici..."

neolimpice

Indiencelor",

T’-’T
* k

IN ZBOR!
♦ 
♦ 
f
♦ 
♦
♦ 
♦

BVICA FLOKEA, CA
RANSEBEȘ. - 1) MUuti-
novici a lost, un timp, ac
cidentat și nu deține încă 
forma lui cea mai bună. 
Acesta e motivul pentru 
care cu i-ați Intilnit nu
mele în ultimele meciuri 
ale reprezentativei de fot
bal a Iugoslaviei. 2) Bas
chetbalistul Emil Niculescu 
de la C.C.A. are 2» de ani.

ION MAXI , PITEȘTI. -

vorba de maniere de joc 
diferite, e greu de făcut o 
apreciere. De-altfel, în ge
neral, aprecierile sînt cît 
se poate de relative atunci 
cind e vorba de sporturi 
pe echipe.

MARIN GROSSU, GA
LAȚI. - 1) A fost o gre
șeală de tipar: ultima con
fruntare dintre Marea Bri
tan ie și restul Europei la 
fotbal s-a încheiat cu vic
toria categorică a selec
ționatei europene : 4-1.
Meciul a avut loc în 1955, 
la Belfast. Unul din mo
tivele pentru care s-a re
nunțat la întîlnirile dintre 
fotbaliștii englezi și cei 
din restul Europei a fost, 
desigur, și acest rezultat 
atît de nefavorabil ^insu
larilor44. 2) Real Madrid a 
fost de cîteva ori pe punc
tul de a fi eliminată din 
„Cupa Campionilor Euro
peni4*, 
moții le-a avut 
prima ediție în 1955, cînd 
a fost învinsă în sferturi 
de finală, la Belgrad, 
Partizan, cu... 3-0 ! In re
tur, fotbaliștii spaniol^ 
cîștigat însă cu 4—0 și 
fel s-au calificat mai 
parte.

ALEXANDRU 
GOVORA. - 1) 
Joe Becerra, 
lumii la categoria cocoș, 
are 24 de ani. Cît cîntă- 
rește ? Bineînțeles nici un 
gram mai mult decît per
mite limita categoriei sale, 
adică 54 de kilograme! 
2) Francisc Zavoda (Zavo- 
da l) împlinește în aprilie 
33 de ’ ------- -
Vasile. 
mic. 3) 
riac și 
nis al 
nume sînt... 
persoană.

MIRCEA STERIU, ORA
ȘUL STALIN. Nu s-a re
nunțat la meciul dintre 
Papp și Scholtz, pentru 
campionatul Europei de 
box profesionist Ia cate
goria mijlocie. Intîlnirea a 
suferit însă o amînare de 
cîteva luni, din cauză că 
boxerul maghiar s-a ac
cidentat.

ILIE CEAUȘU, BUCU
REȘTI Fiind vorba, pro
babil, de un rămășag, vă. 
dăm și... ora la care s-« 
jucat meciul retur din ca^ 
drul „Cupei Campionilor 
Europeni14 la fotbal din
tre Dinamo București și 
Ț.D.N.A. : partida a avut 
loc duminică 30 decembrie 
1956, orele 14 (v-am spus 
că vă spun și ora !), pe 
Stadionul Republicii. Scor: 
3-2 (0-1) pentru Dinamo.
Dar cum fotbaliștii bul
gari aveau un avans de 7 
puncte de la meciul din 
tur disputat la Sofia...

ION POȘTAȘUL

♦
♦
♦
♦

Un sistem de apărare a terenurilor de sport:
£ Q J «5 ^ | | MW9 MAALI, rurali. -

r Y Anglia a cucerit o singură

purta această „haină" I 
protectoare pină cu uni 
sfert de oră înainte def 
începerea jocului. X

Dacă soluția găsită def 
cei de la Alessandria sef 
va dovedi pe deplin co-f 
respunzătoare, înseamnă* 
că în bună parte incon-f 
venientele de care se iz-Ț 
besc meciurile de fotbal* 
programate toamna sauf 
iarna vor fi înlăturate. I 

Multe echipe vor fif 
totuși... nemulțumite. In-f 
tr-adevăr, le va fi foarteX 
greu de-aci înainte sat 
spună că au pierdut dinj 
cauza... terenului desfunX 
dat 1 1

Din sacul cu scuze dis-t 
pare una foarte des între-T 
buintată... X

împotriva ploii și a
data campionatul mondial 
de hochei pe gheață : in 
1936. Ea s-a clasat înain
tea Canadei și a Statelor 
Unite. De-atunci însă...

TEOHARI DUMITRESCU, 
BUCUREȘTI. - Meciul în 
care echipa de Juniori a 
Romlniei a învins cu 5-0, 

, . la fotbal, reprezentativa 
s + de juniori a Ungariei, a 

avut loc în anul 1048, pe 
terenul Venus (actualul 
parc de lingă Podul Elef- 
terie). Jn 
au jucat, 
Voinescu. 
Neagu etc.

TO ADER
NEDOARA. - 1) In ce for
mă se află Gheorghe Ne
grea ? Părerea noastră 
n-ar fi concludentă. Aș
teptați să vă dea răspun
sul chiar el, în meciul cu 
Scoția ! 2) John Charles,
centrul înaintaș al echi
pei Juventus din Torino, 
are 28 de ani. E foarte 
înalt - 1,87 m. ! - și cîn- 
tărește in jur de 98 de ki
lograme. După unii, e mai 
bun declt Kopa, dar fiind

Este vorba de un fel 
de rulouri, lungi de 100 
metri și late de 10 metri 
— confecționate dintr-o 
materie plastică ușoară 
și fină — care se mon
tează și se demontează 
cit se poate de repede, 
astfel că terenul poate

Conducătorii echipei 
italiene de fotbal Ales
sandria afirmă că au gă
sit o solujie pentru a pro
teja terenul de joc, a- 
tunci cînd ploaia sau 
ninsoarea amenință să-l 
strice, înmuindu-1 sau 
acoperindu-1 de zăpadă.

In „Valea
pe lingă întrecerile atît 
de frumoase și de inte
resante ale sportivilor, 
se desfășoară și o altă 
„competiție". Este vorba 
de disputele aprige care 
șe duc între diferitele 
firme de materiale spor
tive. Un caracter foarte... 
ascu(it a luat „partida" 
dintre producătorii de 
schiuri din Franța și A- 
ustria. Afaceriștii fran
cezi propun cu insistentă 
concurenfilor să schimbe 
vestitele schiuri austrie
ce de lemn cu cele fran
ceze, de metal, spun ei, 
mult mai bune. Lucru
rile au mers pînă acolo 
încît în sufrageria spor
tivilor reprezentanții ce
lor două firme 
uri au încins ... 
in toată regula.

Organizatorii 
tras politicos atenția ca 
pe viitor să facă 
parte „reclama" 
«elor lor—

pentru

al așteaptă

„vînători" de

le-au a-

J Fragment din rotnanul „Vii împlinit*.

înșiruindu-se pe podul 
cicliștii mult așteptat! 
bătaia soarelui. După

J&i

—
MAI&ALSX;

—■ * vir* _ *

Citeva...grup compact de ziariști, 
spectatori, 
autografe, fotoreporteri. 
După ce a răspuns la 
zeci și zeci de întrebări, 
unul din reprezentanții 
presei, în căutarea unei 
replici senzaționale, i s-a 
adresat:

— Sinteți căsătorită?
— Deocamdată nu, a 

răspuns Skoblikova.
— Tinerii americani nu 

v-au făcut propuneri ?
Lidia a zîmbit, și fără 

să-și piardă cumpătul 
răspunse:

— Sînt campioană o- 
limpică de citeva minute. 
Probabil că nu au avut 
timp. Apoi adăugă:

— Dar la drept vor
bind nu prea am nevoie 
de logodnici americani. 
Si acasă mă cer destui—

..Dacă va continua 
astfel»"

Centrul de presă 
locurilor se află la King- 
sbich, la 36 km de lo
cul desfășurării probelor 
Conform graficului anun
țat de organizatori auto
busele circulă din 15 în 
15 minute între centrul

de schi- 
o bătaie

în altă 
produ

,Din faricire nu
raine...“

schi- 
spor tiv 

lernberg

întrebat cu două luni 
în urmă despre șansele 
concurenților la 
fond, faimosul 
suedez Sixten 
a răspuns:

— La noi se
mult de la tînărul Rolf 
Rem gard, care se antre
nează cu o asiduitate ex
traordinară și va produce 
probabil o mare surpriză.

După victoria repurta
tă in proba de 30 km

echipa noastră 
printre alții, 

Bone, Nicușor,

Cete mai mari e- 
chiar la

urări, Înainte 
de reluarea campionatului 

de fotbal
Echipei Dinamo București, care în tur și-a 

modificat linia de înaintare de la meci la aueci:

Chiar de-ar fi cu supărare, 
Eu, urarea tot o fac :
Si găsiți ist an formula 
Fără... Vțu în atac !

Echipei Minerul Lup.-ni oare se află pe locul 11

să pătrundefi în adîncuri 
Meseria vă învață. 
Dar de-acuma este cazul 
Si... ieșiți la suprafață !

Echipei Jiul — ultima în clasament :

Prea dati mingi fără adresă ! 
„Pasa" s-o mai exersați, 
Daca vreți ca pin-la urmi 
Chiar „lanterna" s-o... pasați.

Echipei Farul, care a manifestat unele ten' 
dinte spre joc defensiv :

Ci ti apărați în meciuri 
S-a dus vestea și-n... Olimp. 
Atacați mai mult și... trageți ! 
(Dar la poartă, nu de^. timp!).

MARCEL DRĂGOTESCU
— Bicaz —

La borna kilometrică 91

MARIN, HU-
de

DAMIAN. 
Mexicanul 
campionul

Știați că
...în regiunea Donului 

a existat un țăran rus 
care avea o forță extra
ordinară ? El se numea 
Ivan Arhipov, se spune 
despre el că ridica în 
mod obișnuit un butoi 

' cu o 
Ne- 
azi 
re
vi
se

umplut cu apă 
greutate de 400 kg! 
potul 
într-un 
giunea Stalingrad, 
nărui 
pare că va 
urmaș al 
său. La 16 
rește 150 kg. avînd 0 
înălțime de 1,70 m.

Motivul : valurile produse 
de înotătorii din culoa
rele interioare se în
dreaptă în diagonală 
spre părțile laterale ale 
bazinului, stînienind 
timpul cursei pe cei 
pe culoarele exterioare.

în 
de

lui trăiește 
colhoz din

luri Arhipov 
fi un demn 
străbunicului 
ani el cîntă-

...înotătorii nu sînt 
prea bucuroși atunci 
cînd înoată pe culoarele 
exterioare ale bazinului ?

...în echipa de popice 
a asociației Progresul Ce
hul Silvaniei cinci din cei 
șase jucători sînt... frați? 
E vorba de loan (41 de 
ani), Francisc (37), Ștefan 
(35), Alexandru (30) și 
Andrei Moni (26). De 
menționat că toți cei 5 
frați practică aceeași me
serie și au același loc de 
muncă : sînt dulgheri la 
întreprinderea „Silvana”.

La borna kilometrică 91

ani. Fratele său; 
e cu doi ani mai 
Hocheistul Ion Ți- 
campionul de te- 
R.P.R. cu acest 

una și aceeași

In fiecare duminică, de cum venea primăvara fi pînă toamna 
tîraiu Mthai se scula cu noaptea fn cap fi, pe jos, pe drumea
gul) fi poteci bine știute, pornea din cătunul său spre Cîmpina, 
cale de vreo 10 km fi mai bine. Nu intra în oraș. Doar rare 
on se ducea pînă la barieră oprindu-se la taraba năclăită a 
uuu» oarecare Ibrahim. Cumpăra de 1 leu sau 2 semințe ori bom- 
boaoe. Apoi, se posta la mai bine de 1 km, afară din oraș, pe 
parapetul de piatră al șoselei în preajma bornei kilometrice 91, 
acolo unde se termină urcușul in serpentină.

Pe acel parapet, sau lingă el, își petrecea toată ziua împreună 
cu copiii de pe străzile mărginașe ale Cîmpineî sau din comu
nele anropiate. Iși ocupa postul lui fi, — ca un grănicer de 
strajă la fruntarii — aștepta scrutînd zarea ; departe, spre apele 
Prahovei, fn direcția podului de piatră care se ivea alb și masiv 
prin frunzișul copacilor. Privea tintă într-acolo. Și mai departe, la 
vreo doi kilometri, spre vîrful celeilalte înălțimi care străjuia 
valea Prahovei. Acolo, sus, se zărea șerpuind panglica albăstruie 
a șoselei asfaltate, coborînd din Bănești. Intr-acolo. își pironea 
ochii ore întregi și aștepta ronțăind, din cînd în cînd, semințe 
sau bomboane proaste.

Deodată, fața i se lumina de o mare bucurie, 
el celorlalți copii din jur și se rid>ca în picioare 
tînd cu mîna. „Uite, că vin*... Ceilalți copii 
pe parapet, strigînd : „Vin. uite-i*! Fața i se 
Ca fermecat, cu buzele tremurînd ușor, Mihai 
mte-i. Oleo ce de mai sînt, mamă4

Pe serpentina îndepărtată, de pe celălalt versant 
niște mngîldețe, felurit colorate. Le înghițea apoi 
fi o serie de case așezate pe povîrnișuri. Mogîldețele se iveau după 
scurt timp ceva mai aproape, mai distincte, 
«le piatră. Se deslușeau bine, acum Erau 
de Mihai Ghidoanele și roțile sclipeau în

.,Vin", striga 
pe parapet, ara
se urcau și ei 
îmbujora subit, 
repeta : „vin,

al văii, apăreau 
verdele copacilor

ce treceau podul, cicliștii începeau să urce, pendulind deasupra ghi- 
doanelor. Grupul de cicliști se întindea, se subția fi, mai totdeauna, 
pînă în ejama dealului, se fărâm: ța.

încleștați pe ghidoane, sportivii apăsau vîrtos în pedale. Cînd 
treceau prin dreptul lui Mihai, acesta ii privea înfiorat. Simțea 
că i se pune un nod in gît ș: limba pi înde sâ i se usuce. Broboane 
mari de sudoare scăldau fețele alergătorilor. Mihai auzea respira
ția adincă, aproape ritmică, a cicliștilor...

Și totul nu dura decît cîteva clipe. Privea apoi, din înălțimea
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parapetului, după plutonul răsfirat, care dispărea curînd spre Cîm- 
pina, urmat de convoiul de mașini ale oficialilor.

Uneori, după un răstimp, se întîmpla să mai treacă doi. — tren 
cicliști sau cîte unul. Erau cei întîrziați. Cei care suferiseră defec
țiuni materiale și luptau din răsputeri să refacă terenul. Mihai nu

știa, pe atunci, din ce pricini soseau tîrziu cicliștii aceia. Le striga 
cuvinte de încurajare. Simțea însă o adîncă părere de rau pentru 
et. I se rupea inima că nu-i poate ajuta cu mai mult. Se înfuria 
și nu putea pricepe, în ruptul capului, de ce oamenii tineri sau 
mai vîrstnici, din rîndul spectatorilor care se adunau de obicei 
în acel vîrf de deal, găseau de cuviință să rîdă de acei cîțiva 
întîrziați...

Și. cu aceasta, mult așteptatul spectacol sportiv se sfîrșea. Mihai 
se posta din nou pe parapet tăifăsuind cu ceilalți copii. Unii din
tre ei se mai duceau pe la casele lor, să prînzească. El ram încă 
acolo fi, obsedat încă de tabloul văzut — trecerea cicliștilor, — 
scotea îngîndurat din legăturică prinzul său rustic și sărăcăcios, 
din care făceau parte invariabil fi permanent, mămăliga rece și 
ceapa. Aștepta apoi cîteva ore, pînă ce alergătorii se înapoiau ; 
în cazul cînd era vorba de o cursă pînă la Sinaia sau Predeal fi 
înapoi într-o si, cu sau fără etapă de prînz în acele orașe.

Pentru aceste cîteva clipe străbatea Mihaj zece kilometri pe_ jos 
și aștepta o zi întreagă la borna kilometrică 91. Disputa din vîrful 
dealului, aplecările ritmice deasupra ghidoanelor, zornăitul lanțu
rilor, răsuflarea puternică a cicliștilor, plutonul destrămat, fîșiitul 
uniform al cauciucurilor (ca un frumos cîntec care ii răsuna apoi 
vreme îndelungată în urechi) culorile variate ale tricourilor, toate 
acestea îi prilejuiau un spectacol care îl emoționa teribil.

Cursele cicliste nu se desfășurau în fiecare duminică pe acolo. 
Mihai știa asta. Totuși, venea în toate duminicile la postul Iui 
de la borna 91. In duminicile cînd nu erau concursuri pe acel tra
seu, unii cicliști făceau antrenament ureînd spre Sinaia sau Pre
deal. Aproape că nu era duminica în care alergători din București 
sau Ploești să nu urce spre munte. In diferite răstimpuri, treceau 
grupuri mai mici sau mai mari. Pentru plăcerea asta marc de a-i 
vedea, în cursă sau la antrenament, trecînd dimineața în sus, iar 
după-amiaza alunecînd năprasnic la vale, batea el a:iția kilometri 
pe jos și-și petrecea o zi întreagă pe parapetul dm apropierea 
pietrei kilometrice 91...

Cînd soarele prindea să scapete, Mihai pornea spre casă. Inse
rarea îl găsea pe drum de unul singur, purtând os el imagmea
grupurilor de cicliști. O imagine care îj ținea tovărășie plăcută.
Calea pînă în cătun i se părea astfel mai scurtă. Si • dată cw 
imaginile care-i stăpîneau mintea, aestea în el donai, cit un 
munte, ca un vis mare fi nespus de frumos, să fie »i el rfndva
ciclist...
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