
pentru sportivii noștri• »

Au mai rămas 6 luni pînă în clipa în care pe 
din Roma va fi aprinsă simbolica torță olimpică și _ ....
lua zborul în cele patru zări, anunțînd întregii lumi deschiderea ce ei de a 
XVII-a editin' a Jocurilor Olimpice de vară.

In vederea acestei' grandioase competiții 
din Republica Populară Romînă se pregătesc 
știinciozitate și sînt hotărîți ca la întrecerile 
Italiei să nu precupețească idei un efort pentru 
frumoasă, pentru a reprezenta cu cinste mișcarea d 
din patria noastră.

„Stadia d ei Cenfomila", 
mii de porumbei își vor

a tineretului lumii, 
de mai mult timp 

oe vor avea loc în 
a avea o comportare 

cult ră fizică

sportivi: 
cu con- 
captaa 
ît mai 

și spori
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din școlile
Activitatea sportivă din școlii? 

profesionale a marcat în uit mii 
ani o creștere evidentă. Datorită 

grijii acordată tinerei generați de 
către part’d și guvern, precum și mi
nunatelor cond.ții de muncă și viață 
asigurate, mii de tineri și tinere care 
se califică pentru a deveni oțelari, 
laminatori, textiliști, mineri etc. au în
drăgit sportul și îl practică acum cu 
tot entuziasmul loc tineresc, obținînd 
rezultate din cele mai bune. Ceea ce 
trebuie remarcat, în primul rînd, este 
faptul că în general, sportul a sti
mulat activitatea h învățătură și în 
producție, a contribuit la munca de 
educare comunistă, patriotică a aces
tor tineri. Elevii din școlile profesio
nale. fruntași la învățătură și în mun
ca din atelierele-școalâ sau din pro
ducție. sint in același t’mp pentre 
cei mai buni sport vi din rîndul junio
rilor. Viitorii muncitori și tehnicieni ai 
țării practică cu aceeași plăcere atle
tismul și g mnast’ca, joacă volei și 
fotbal, ridică haltere sau fac box.

Larga ext’ndere pe care a înregis
trat-o sportul printre elevii din școlile 
profesionale își găsește concretizarea 
în impresionantul număr de partici
pant la competițiile populare și. în- 
deoseb", la campionatele rezervate a- 
cestor școli. Anul trecut, de pildă, la 
prima ediție a „republicanelor" au fost 
prezenți peste 40.000 elevi și eleve, 
care s-au întrecut la gimnastică, atle
tism. volei, fotbal și trîntă. Alte mii 
de ucenici au luat startul în concursu
rile Spart ichiadelor de vară și de iar
nă ale tineretului, au participat la tra
diționalele crosuri de mase organizate 
cu prilejul unor zile festive (I Mai, 
7 Noiembrie etc.), au cucerit normele 
complexului G.M.A. sau pe cele ale 
insignelor „Campion al asociației spor
tive" și „Cel mai bun sportiv din 10".

începe returul campionatului republican de hochei pe gheață
Iși va păstra Voința Miercurea Ciuc 

locul prim? Vor reuși militarii bucu- 
reșteni să remonteze handicapul ce
lor două puncte care-i despart de lider? 
Sau Știința Cluj va produce o surnri- 
ză și va trece de cei doi principali 
protagoniști ?...

Iată întrebările care nu lipsesc din 
discuțiile legate de reluarea campiona
tului republican, competiție care va 
sta timp de o săptămînă în centrul 
atenției amatorilor de hochei pe ghea
ță. Fără îndoială că returul campiona
tului se va ridica la un nivel tehnic 
superior întrecerilor din tur, pe de o 
parte pentru că echipele au „în picioa
re” jocurile unui sezon destul de bo
gat, iar pe de alta pentru că antreno
rii au ocazia să aplice o serie de în
vățăminte pe care le-au tras în urma 
jocurilor internaționale.

In general, echipele vor fi aceleași 
din tur. Voința nu va beneficia de apor
tul lui Szabo 11, nerefăcut după acciden
tul suferit în meciul de la Miercurea Ciuc 
cu Văsteras, așa îneît antrenorul Paul

Să pregătim din timp bazele sportive
Sălile de sport sînt încă pline. La 

Tg. Mureș, Sibiu, Iași sau Oradea se 
desfășoară campionate de handbal re
dus, volei sau baschet, își continuă an
trenamentele atlețiij gimnaștii, luptăto
rii și boxerii. Primăvara — sosită mai 
devreme ca deobicei — ne .vestește insă 
că în curînd va fi reluată și activita
tea sportivă competițională de mase în 
aer liber. In unele regiuni cum sînt 
Galați. București și regiunea Stalin s-au 
dat chiar primele „starturi” în diferite 
campionate pe asociații sau concursurj 
locale de mase.

Nu pretutindeni iarna și-a luat însă 
rămas bun de la noi. In multe părți 
ale țării vremea este încă nefavorabilă 
unei intense activități sportive de mase 
ia aer liber. Aici munca de pregătire

3

a elevilor din 
au la dis- 
ceilalți școlari 

numeroase baze

Imensa majoritate 
școli'e profesionale 
poziție — ca și toți 
din țara noastră — 
șt terenuri sportive, săli bine utilate, 
materiale și echipament sportiv în 
cantități corespunzătoare. Profesori 
competenți predau educaț’a fizică în 
aceste școli, atît în cadrul orelor de 
specialitate cit și în cele de colectiv 
sportiv. Este o plăcere să urmărești 
desfășurarea unei ore de educație li- 
zcă la școala profesorală Petrol 
Chimie nr. 1 din Ci pim unde, da
torită preocupării direcț'u.nii, elevii au 
condiții excelente pentru a face sport. 
Același lucru se poate spune și în 
cazul școlilor profes'onale pentru In
dustria Ușoară și Alimentară „Filimon 
Srbti" din București, unde director i 
se interesează îndeaproape de bunul 
mers al activității sportive, de parti
ciparea elevilor Ia diferite competiții. 
Acolo unde a fost înțeles pe deplin a- 
portul educaței fizice în procesul de 
dezvoltare a tinerilor, au fost realizate 
lucruri foarte frumoase, lată, de pildă, 
școala profesională nr. 5 „Vatra Lu
minoasă". Aici, a fost amenajată o 
sală de sport bine ut'lată. Directorul 
coordonator, iov. Ion Marcu, ca și 
directorul de studii, Dumitru Gorea, 
sînt mereu în m’jlocul sportivilor. în
drumă 
fizică 
or: de

munca profesorului de educate 
(Emanuel Obogeanu) și-l ajută 
cite ori este nevoie.

★
toate succesele deCu 

în activitatea sportivă din 
fesianale se mai manifestă 
care fac ca aceasta să nu se desfă
șoare pe măsura condițiilor create, sau 
uneori să bată pasul pe loc. Mai sînt

(Continuare în pag. a 3-a)

Sprencz va 
— Ferenczi 
n-are noutăți de formație. In schimb, 
Știința Cluj ți-a mărit lotul, prin in
troducerea jucătorilor Antal (înaintaș), 
Timar și Pascu (fundași). Nu este însă 
sigură folosirea lui Cazan II, nerestabi
lit. Neputînd beneficia nici în retur de 
serviciile lui Moldovan și Astaloș și 
nefăcînd deplasarea nici Fenke II, an
trenorul lui C.S. Tg. Mureș, vechiul in
ternațional Incze II, și-a făcut formele 
de legitimare și va apărea în flormație. 
La celelalte două echipe participante- 
la competiție, Avîntul Miercurea Ciuc 
și C.S.M. Rădăuți, loturi neschimbate.

înaintea jocurilor de azi, clasamen
tul se prezintă astfel :
1. Voința M. Ciuc
2. CCA
3. Știința Cluj
4. Avîntul M. Ciuc
5. CS Tg. Mureș
6. CSM Rădăuți

După cum se vede din 

a sezonului în aer liber trebuie conti
nuu intensificată. Problemele pe care 
organele și organizațiile UCFS trebuie 
să le rezolve în această perioadă sînt 
desigur numeroase. O atenție deosebită 
va trebui însă acordată Teamenajării 
bazelor sportive, pregătirii acestora 
pentru a putea să găzduiască în cele 
mai bune condiții primele întreceri 
sportive de mase. Este drept, o serie 
de baze spiortive au fost permanent în
grijite și în lunile de iarnă, dar sînt 
numeroase altele -— în special cele 
simple — care au rămas în aceeași 
stare încă din toamnă. Ne referim mai 
mult la bazele sportive sătești, dar și 
la altele din orașe cum sînt Brăila, Si-

[Continuare în pag. a 2-a)

★ 8 pajlni 25 bani

Un mare turneu Internaț'onal 
de tenis la Moscova

La Moscova a început un mare 
turneu internațional de tenis pe teren 
acoperit, Iă care participă sportivi din 
Franța, R. Cehoslovacă, R. P. Polo
nă, R.D. Germană, R.F. Germană, 
R.P. Bulgaria. Oaspeților le este 
oferită replica celor mai buni tenis- 
mani din Uniunea Sovietică.

I

Azi, pe patinoarul „23 August

necontestat, 
școlle pro- 
încă lipsuri

șanse de a de- 
Voința. Tînăra 
Ciuc ar putea

multe 
le are

i a t

alinia linia Zerveș
- Szabo I. C.C.A.

(Continuare în pag. a 7-a)

acest clasa-

5 5 0 0 34: 4
5 4 0 1 24:8 

39:16
16:17

Eva Koczian și Livia Mosoczl 
tnvlnae de Șarolta Malhe 
In campionatele de tenis 

de masă ale R. P. Ungare
Noua campioană de tenis de masă 
R. P. Ungare este tînăra Mafie,

care a întrecut-o în finală pe Linia 
Mosoczl după ce in sferturi de finală 
eliminase, surprinzător, pe Eva Koc
zian. In finala de simplu bărbați 
Berczik l-a întrecut pe Sido.

Dinamo Tbilisi a întrecut 
pe Akademik Sofia la baschet

In primul meci pentru sferturile 
de finală ale Cupei Campionilor Euro-

J peni la baschet masculin, desfășurat 
duminică Ia Plovdiv, echipa soviet că 
Dinamo Tbilisi a întrecut pe Akade
mik Sofia cu scorul de 76-64.

S'egfried Herman a alergat 
150a m în 3:44,7

In cadrul unei reuniuni atletice 
desfășurate la Berlin pe teren acope
rit. atletul Siegfried Herman din R.D. 
Germană a realizat cea mai bună per
formanță mondială în proba de 1500 
m cu timpul de 3:44,7. Pînă acum cel 
mai bun rezultat din lume pe această 
distanță aparținea americanului Wes 
Santee cu 3:48,3.

ment, cele mai 
veni campioană 
echipă din Miercurea 
pierde titlul în cazul cînd ar fi învinsă 
de CCA și ar fi întrecută de echipa 
militară și la golaveraj. Bineînțeles, a- 
cest calcul e valabil în caz că aceste 
două echipe nu pierd în fața clujeni
lor...

Programul de azi de pe patinoarul 
„23 August” este următorul: ora 9: Vo
ința — CSM Rădăuți, ora 17: Știința 
— CS Tg. Mureș, lora 19: CCA — A- 
vîntul.

Mîine sînt programate partidele: ora 
9: Avîntul — Voința, ora 17: CSM 
Rădăuți — CS Tg. Mureș, ora 
Știința — CCA.

Kl. Portarul Ringhcanu prinde balonul la un șut al
Ț) Mateianu sub privirile lui Tendler și Munteanu

2. S-a dat plecarea în crosul juniorilor. Conduce dinamovistul 
f6 Beregszaszi.
C6 3. Spectatorii prezenți duminică la intilnirea de rugbi, dintre 
(/. C.C.A. și Constructorul au remarcat in rindurile celor două 
k '' r •

echipe numeroși tineri debulanți. Dornici de a se afirma 
au imprimat partidei un ritm extrem de viu.

4. Talentata patinatoare Roxana Găbunea, s-a clasat 
primul loc la categoria junioare 14 ani. Ea s-a remarcat pi 
siguranță in mișcări și mai ales prin grație in exerciți 

___  liber alese.
Fotografii de: M. Popescu (Ploești), II. Nandi și B. Clobauu

Așa cum s-a mai anunțat, Ia cea 
de a XVII-a ediție a J. O țara noa
stră va fi reprezentată la următoarele 
discipline sportive : atletism, box, 
caiac-canoe, călărie, canotaj acade
mic. ciclism, fotbal (dacă va obține 
calificarea), gimnastică femei, hal
tere, înot, lupte clasice și libere, pen
tatlon modern, polo pe apă (dacă va 
obține calificarea), scrimă și tir.

Dreptul de a fi selecționat în loturile 
olimpici ale R.P. Romine a fost și 
este deschis oricărui tînăr sportiv din 
țara noastră, care dovedește o bună 
pregătire și un înalt nivel tehnic. 
Pentru includerea în aceste loturi și 
ca un obiectiv concret pentru o acti
vitate de pregătire care să se desfă
șoare la nivelul cel mai ridicat, Co
mitetul Olimpic Romîn împreună cu 
federațiile de specialitate au fixat, 
încă de acum un an, o serie de nor- 

preolimpice — care trebuiau

îndeplnit acest» 
alții au obțnu 
vecinătate a ci

să fie îndeplinite în decursul anuln 
1959.

La mai pn’in de un an de la pu 
blicarea acestor norme preolimpice 
constatăm cu satisfacție că un nit 
măr destul de mare dintre sportivi 
noștri fruntași au 
eerințe și că mulți 
rezultate în imediata 
frelor propuse-

Pentru anul 1960, 
znltatele obținute pînă acum de spor 
tivii noștri și ținîndu-se seamă di 
condițiile tot mai bune de activități 
ce le-au fost asigurate, cit și de creș 
terea rezultatelor internaționale, I. 
propunerea federațiilor de specialitate 
Comitetul Olimpic Romîn a luat îi 
discuție normele olimpice prevăzut 
pentru acest an.



CE PĂRERE AVEȚI DESPRE ACTIVITATEA COMPETITIONALA Pe teme educative

DE MASE DIN ÎNTREPRINDEREA DVJ
Ne răspund cițiva dintre muncitorii de la F. R. B.

Campionul Ion Pană 
mai are de cucerit un titlu...

Am adresat această întrebare unora dintre membrii asociației sportive 
F.R.B., organizată pe lingă întreprinderea cu același nume, cunoscută ca 
una din cele mai mari filaturi de bumbac nu numai din Capitală, ci și 
din întreaga țară, La Filatura Romînă de Bumbac lucrează — după cum e 
și firesc — foarte multe femei (majoritatea dintre ele tinere și — după cum 
se va vedea — dornice să facă sport). Există la F.R.B. o bază sportivă 
mare (chiar fa „doi pași" de fabrică) și, tot aci, s-au realizat o serie de 
succese pe drumul dezvoltării activității sportive prin creșterea numărului 
de membri at U.C.F.S., | " * x----------- “ ---- *
activitate a aeețiilor pe 
asociația sportivă F.R.B. 
țiile existente, realizările

prin încasarea la timp a cotizațiilor și prin rodnica 
i ramură de sport. Deci, nu întimplător am ales

Am
pot

încercat astfel să vedem dacă față de condi- 
fi considerate mulțumitoare.

binîndu-se munca culturală cu cea 
sportivă. Apoî, nu cred că* consiliul 
asociației s-a orientat bine în privința 
popularizării unor sporturi. Spre e- 
xemplu, mai multă atenție trebuie a- 
cordată atletismului, șahului și gim
nasticii. De ce oare, dacă acum gim
nastica în producție, a deschis gustul 
pentru această activitate maselor de 
muncitoare" nu s-ar organiza și între
ceri sau chiar o secție î

Pentru aceasta să dăm 
tul celor cu care am stat

cuvîn-întîi
de vorbă...

Ma; mulsă atenție Căminului de fete!

slabă și din această cauză rezultatele Ce părere are consiliul asociației ? 
nu sînt pe măsura posibilităților- A- 
vem, colea lîngă noi, o bază sportivă 
mare- Păi, dacă ar fi folosită stația 
de radio-amplificare mai bine și dacă 
consiliul asociației sportive ar duce o 
muncă de mobilizare continuă și nu 
în salturi, adică numai atunci cînd 
este neapărată nevoie, în preajma ma
rilor întreceri de mase, cred 
fiecare după-masă terenul ar

Am dreptate ?
Firește că am fost de acord

Iordan Tufă. Mai ales că printre al
tele el ne-a spus că nu sînt suficient 
popularizate nici competițiile sportive 
la care participă 
F-R-B. Mobilizînd
sîste la aceste întreceri s-ar putea 
face mai mult pentru popularizarea 
sportului. Ceea ce este, de asemenea, 
foarte adevărat I

Ceva despre colaborarea
cu comitelui U.T.M.

La toate discuțiile pitrțale de noi a 
asistat și tov. Ton.

că în 
fi plin.

cu tov.

Pe instructoarea: 
de metode Maria 
Turcescu am gă
sit-o aplecată asu
pra unor calcule 
privind producția 
din secțiile între
prinderii- Socotea 
foarte atentă așa

"că, abia după cîtcva minute, a putut 
aă răspundă întrebării noastre.

— Activitatea sportivă de mase ? 
Să vă spun sincer, cu toate succesele 
realizate în ultima vreme, eu nu sînt 
mulțumită. Consider că s-ar fi putut 
face mai mult...

— Vreți să faceți și unele suges
tii?

— Desigur. In primul rînd aș vrea 
să vorbesc ceva despre o problemă 
pe care consiliul asociației o negli
jează de multă vreme. Mă gîndesc la 
Căminul de fete unde locuiesc multe 
muncitoare tinere, dornice să facă 
sport. Cred că dacă în cămin s-ar a- 
mena'a o sală în care să fie instalate 
mese de șah, o masă pentru tenis, bi
bliotecă, mai pe scurt, dacă acolo 
s-ar organiza un mic club, s-ar putea 
obține rezultate frumoase. Posibilități 
există. Sînt convinsă că folosind a- 
ju torul conducerii întreprinderii un 
asemenea club la Căminul de fete ar 
putea deveni în curînd un fapt con-

echipele asociației 
tineretul să a-

— S-ar putea face 
multe lucruri fru
moase în fabrica 
noastră pe linia 
cuprinderii tinere
tului în practicarea 
sportului, ne spune, 
imediat ce a auzit 
întrebarea

Popescu, 
mai multă 
sportivă și

Veșteman, pre
ședintele consiliului asociației F.R-B, 
La drept vorbind, auzind părerea 
membrilor ^sbCiației,' Ion Vește
man a fost la început contrariat. Era 
foarte mîndru — și, de ce să n-o spu
nem, în linii generale avea pentru ce 1 
— de activitatea asociației. Acum însă 
constatase că se pot realiza lucruri țși 
mai frumoase.

— Noi credeam că muncim foațte 
bine și Uite că mai putem face încă 
niulte lucruri. Șîiit foarte juste ob
servațiile privind munca de popu
larizare, colaborarea cu comitetul 
U.T.M. și atenția pe care am fi putut 
s-o acordăm organizării unui club la 
Căminul de fete- Posibilități avem. In 
această privință nici nu încape dis
cuție. Tocmai pentru acest motiv sînt 
convins acum că folosind sugestiile pri
mite cu această ocazie putem să ne îm
bunătățim activitatea pe anul 1960. 
Vă rugăm să ne vizitați după cîteva 
luni. Mai stăm de vorbă și atunci... 
a încheiat tov. Ion Veșteman.

Discutam de mai bine de o 
secretara comitetului U.T.M. 
fabrica „Electrofar“ din Capitală, to
varășa Silvia Haiducii, despre munca 
avîntată a tineretului din fabrică, des
pre succesele dobîndite de utemiști în 
producție, în sport.

— Păcat însă că nu toți sportivii 
de la noi înțeleg să muncească cu a- 
ceeași, tragere de inimă, cu același 
elan.

■■■—* ???..:■ ——----------
— Da, avem și țin astfel 

Sportivul Ion Pană este de 
.zile codaș în muncă.

Ion Pană? Numele luj îmi 
noscut. M-am întors cu gîndul doar 
cu cîteva luni în urmă, în toamna a- 
nului trecut. Pe malurile lacului He
răstrău se desfășura o interesantă și 
originală întrecere sportivă : finala 
Pe țară a primului campionat repu
blican de pescuit staționar. îmi era 
încă viu în memorie momentul în care, 
un tîn^r de 18 ani. Ion Pană, primea 
diploma de campion al țarii! Putea fi 
Ion Pană — campionul, unul și același 
cu Ion Pană — codașul de la „Elec-i 
trofar“? Refyzaifi să cred. La plecare 
n-am rezistat și am întrebat-o pe to
varășa Haiducii:
ț — Nu cumva este vorba de Ion 
Pană, campionul țării la pesciiit sta
ționar ?

— Chiar de el.

oră cu 
de la

de caz. 
luni de

era cu-

★

Cinci mai facem sport ?

Filatoarea Aure
lia Lebu este o 
sportivă fruntașă. 
Joacă de mai mulți 
ani handbal și a 
reușit să ajungă o 
jucătoare 
în echipa 
Victoria 

Acest lucru nu o mulțumește, 
consideră că fiind o 
trebuia să facă mai 
grenarea tovarășelor 
activitatea sportivă.

— Este adevărat, 
«ele lucruri dar... Vedeți, trebuie mun
cit cu mai multă perseverență- Orga
nizând riuinai etapele marilor între
ceri de mase nu rezolvăm totul. Este 
nevoie de continuitate. Multe din to
varășele mele de muncă mă întreabă: 
Aurelia, cînd mai facem sport? Cred 
eă și noi sportivele puteam să dăm 
• mină de ajutor consiliului asocia
ției. Pentru asta m-am angajat să a- 
Jut consiliul în organizarea unui cam
pionat de handbal feminin intre secții 
ți vă promit că nu peste multă 
vreme vom avea o nouă echipă de 
handbal și o competiție frumoasă...

de bază 
clubului 
M.I.B-C- 
deoarece 
fruntașăsport vă

mult pentru an
ei de muncă în

s-au realizat u-

Munca de popularizare lasă 
de dorit

Șeful secției 
hisaj chimic, 
dan Tufă nu 
este un sportiv 
tiv. El iubește
să sportul și este 

toate 
mari

fi- 
lor- 
mai
ac- 
în-

ce

prezent la 
competițiile 
și mici.

— Actvitatea sportivă de mase ar
putea fi mult mai rodnică. De 
spun asta ? In primul rînd pentru că, 
ai» nci cînd sînt programate întreceri, 
Văd că muncitorii și muncitoarele se 
prezintă la start. Cred însă 
eă munca de popularizare este

tnun- 
Cred că 
colaborare 

comitetul 
mult mai 
ocazia di- 
de U.TM.

citoarea Elena 
dacă ar exista 
între asociația
U.T.M. rezultatele ar fi
bune- Mă întreb de ce cu 
feritelor ședințe organizate 
nu se vorbește și despre sport ? Acolo 
sînt doar prezenți cei mai buni tineri 
și tinere din fabrică și dacă ei vor fi 
bine indrumați atunci putem să aș
teptăm lucruri frumoase. Părerea mea 
este că tineretul trebuie îndrumat, în-

Iată dar că în cadrul unei asociații 
sportive considerată fruntașă pe ra
ion, ca urmare a rezultatelor bune în
registrate anul trecut, s-au putut des
coperi încă multe posibilități de a 
crește și întări activitatea "sportivă- 
Pentru aceasta este însă nevoie de 
inițiativă, de perseverență în muncă, 
folosindu-se din plin resursele locale. 
Exemplul asociației F-R.B. nu este 
unic. Sîntem convinși că mai sînt și 
alte asociații sportive în această . si
tuație și credem că ele vor avea de 
învățat din acest lucru.

Ion Pană este muncitor sticlar. 
Unul dintre cei mai tineri muncitori 
de la „Electrofar". Lucrează într-o 
brigadă în secția neon. De tapt, majo
ritatea muncitorilor din brigadă sînt 
tineri cu care întreaga fabrică se mîn- 
drește. Există în»ă o excepție — ute- 
mistul Ion Pană. Nu prea îi plăcea 
să-și vadă de treabă. După ce a de
venit campion, aproape că nu mai 
puteai sta de vorbă cu el. Se supăra 
la cea mai mică critică, răspundea 
totdeauna pe un ton nepotrivit. O 
dată, mecanicul secției l-a luat deopar
te, încercînd să-l învețe unele proce 
dee tehnice, care să-i ușureze munca. 
Nici n-a vrut să-l asculte. Altă dată, 
cîțiva utemiști, tovarăși cu el de muncă, 
i-au atras atenția că prin felul său de 
a fi le produce numai necazuri. Nu 
i-a ascultat nici pe ei.

Ceva mai mult. Obișnuia să vină 
la lucru după bunul lui plac și chiar 
să lipsească nemotivat de la serviciu. 
Firește că lucrurile nu puteau rămîne 
așa. Ion Pană a fost pus în discuția 
brigăzii. I s-a arătat drumul greșit pe 
care a apucat, fiind sfătuit sa se în
drepte, să urmeze exemplul celorlalți 
utemiști, fruntași în muncă și sport. 
După ședință, secretarul organizației 
U.T.M. din secția neon, tovarășul Gh, 
Mateescu, a stat de vorbă cu Ion 
Parță. L-a îndrumat să cumpănească

■■■■ . ............. ......... ... .. .......... .............

la toate faptele sale, să reflecteze se-’ 
rios la viitorul său :

— Vezi foarte bine că prin purtarea 
fa ai ajuns ca nimeni să nu-ți mai as 
corde încredere. Unde vrei să ajungi? 
Alți tineri de vîrsta fa se străduieso 
să muncească cît mai cu folos, se 
preocupă de ridicarea calificării lor. 
Ș* tu...., . ,

Am revenit .zilele „trecute printre 
... inuricHoni sticlari de la „Electrofar“« 

De cum m-a văzut. tQvarășa «Haiducii 
mi-a spus bucuroasa:

— Știți. Ion Pană a început să se 
îndrepte. Ședința cu brigada și-a făcut 
efectul. E hofărit să devină a't om, 
să se califice intr-o muncă superioară. 
Am făcut o primă' încercare : pe linie 
de organizație, i-am încredințai^ res
ponsabilitatea muncii de colectare a 
fierului vechi. A fost printre cei mai 
activi tineri!

L-am văzut și pe Ion Pană. Lucra 
cu multă atenție electrozi peiifru li
tere, beculețe de semnalizare... Cti cîtă 
pasiune mi-a vorb't despre munca ,sal 
Mi-a amintit cite ceva și din prepcu- 
pările sale sportive, de antrenameiițele 
pe care le va relua în curînd.

— Vă închipuiți, am doar de apăVat 
un titlu de campion!

— Numai atit? Nu cumva te pregă-' 
tești să cucerești și un alt titlu, de 
muncitor fruntaș, aici în fabrică?' Ce 
zici ?

lori Pană a roșit stingherit. Nu mî-a 
răspuns. Din privirea lui am înțeles 
însă că se gîndește serios la acest 
lucru, pe care fără îndoială îl va putea 
înfăptui. Comuniștii din fabrică, ute- 
njiștii, tovarășii lui de muncă sînt 
gata să-l ajute I

TIBER IU STAMA

SĂ PREGĂTIM 
DIN TIMP 

BAZELE SPORTIVE

Cimpulung Muscel
Cu prilejul turneului boxerilor de 

categorie semi-mijlocie și mijlocie-mică 
printre pugiliștii care au lăsat o fru
moasă impresie în Capitală au fost și 
tinerii sportivi din Cimpulung Muscel. 
Cei patru reprezentanți ai boxului 
muscelean (Ciurea, Marcu, Iordache și 
Pițigoi) au reușit. într-adevăr, să im
presioneze publicul bucureștean, îndeo
sebi prin cunoștințele lor tehnice, sur
prinzător de avansate pentru vîrsta lor. 
în „colțul” acestor tineri, spectatorii au 
observat desigur pe antrenorul Cristian 
Panaitescu — unul din pionierii boxu
lui romînesc —, care urmărea atent și 
calm fiecare mișcare a elevilor săi. lat 
cînd crainicul anunța victoria tinerilor 
din Cimpulung, aceștia își îndreptau o 
clipă privirile recunoscătoare spre ma
estrul din colțul ringului. Micul orășel 
din regiunea Pitești a fost bine repre
zentat în întrecerile turneului de Ia 
București. Să aibă el oare o tradiție în 
boxul romînesc?

— Nu, nici vorbă de tradiție, 
spus antrenorul Panaitescu de cum am 
intrat în sediul Școlii sportive U.C.F.S. 
din Cimpulung. Zn 1955, cind am ve
nit aci, nu exista nici sală amenajată 
pentru antrenamente, nici aparate ft 
nici boxeri.

...Deci, trebuia pornit de la „A”. 
Școala sportivă trebuia să constituie 
nucleul în jurul căruia să se siringă vi
itorii boxeri. Au sosit primele aparate, 
saci cu nisip, mingi pară etc. 
Nu lipseau decît boxerii. De unde să-i 
luăm? se întreba antrenlorul Panaitescu. 
Cineva i-a spus atunci: încearcă la 
Școala profesională de cărbune. Ideea 
fusese bună. A mers la școală. Nu i-a 
trebuit prea mult ca să-i convingă pe 
tineri să rină la antrenamcnle. Elevii, 
viitori mineri in bazinul carbonifer

un centru pugilistic care se afirmă
Schitu Golești, au fost primele mlădițe 
ale boxului din Cimpulung.

„Boxul, ne povestea Cristian Panai
tescu, i-a atras repede pe mulți tineri 
din. oraș”.

Ascultători și conștiincioși, ei au pro
gresat văzînd cu ochii. De altfel, li se 
asigurau condiții din ee în ce mai bune 
pentru practicarea spartului lor prefe
rat. In 1956, Cîmpulungul a avut

De la an la an, noi talente

pentru

boxeri din Cimpulung 
multe din succesele 
Panaitescu, antrenorul

Tinerii 
datoresc 
Cristian 
Puțini dintre ei ftiu insă cu omul cu 
părul alb astăzi a fost pe vremuri un 
boxer cu reputație. Iată-l in fotografie 
pe Cristian Panaitescu acum 30 de ani...

prima oară un campion de juniori pe 
țară. Acela era Dinu Longhin. Tot a- 
tunci, la Oradea, micul orășel a 
reprezentat în turneul final de 
doi pugiliști: Mihai Iordache și 
ghe Ivașcy. Succesele tinerilor 
cîmpuhingeni s-au ținut lanț, 
patru finaliști — Florea Iljp, 
Iordache, Iou Pițîgoi, Dinu Longhin —

Muscel 
lor lui 

lor.

fost 
încă 

Glieor- 
boxeri 
7957... 
Mihai

în turneul final de la București. 19,58: 
Gheorghe Ciurea și Ion Marcu s-au do
vedit a fi cei mai buni boxeri Ia cate
goria minimă și, respectiv semi-ușoară, 
cucerind titlurile de campioni republi
cani la juniori. Tbt în acest an, sportul 
cu mănuși din Cimpulung Muscel a 
fost reprezentat cu cinste de talentatul 
Ion Marcu în întîlnirea internațională 
de juniori R. P. Romînă — R. P. Un
gară. 1959: doi boxeri din Cîmpulung 
— Gh. Badiu (minimă) și I. Marcu 
(ușoară) — au adus în orașul lor tit
lurile de campioni republicani de ju
niori, confirmînd încă o dată că deși 
tînăr, boxul din acest oraș se află pe 
un drum plin de perspective. După 
cum se vede, anul și... campionii ! A- 
cesta este, pe scurt, bilanțul tineriltor 
boxeri de la Școala sportivă U.C.FJS. 
din Cimpulung Muscel.

Antrenorul — părinte și pedagog.
Explicația acestor frumoase succese 

trebuie căutată în preocuparea antreno
rului și, firește, în talentul 
boxeri. Dar, mai e ceva : ț 
tură sufletească dintre 
și elevii săi. Cristian 
e cunoscut pentru grija 
se interesează de viața personală 
boxerilor din secția 
copiii mei" 
trenorul poposește în mijlocul familiilor 
boxerilor săi, la școală sau la locurile 
lor de muncă. „Cum stai cu matemati
ca, cum te comporți în producție?” — 
iată numai cîteva din micile... investi
gații pe care le face antrenorul, peda
gogul Cristian Panaitescu.

Antrenorul și boxerii din pitorescul 
orășel muscelean formează O FAMILIE 
în adevăratul înțeles al cuvîntului. Și 

' âceâstâ este una din explicațiile fru- 
moașelor succese obținute în ultimii 
ani de boxerii din Cimpulung Muscel.

R. CALARĂȘANU

tinerilor 
strînsa legă- 

> antrenor 
Panaitescu 

cu care 
a 

sa. „Sînt ca ți 
spune el. Deseori, an-

(Urmare din pag. 1) 
bin, Bîrlad. Timi șoara etc. pe care nu 
s-a mai desfășurat de multă vreme nici o 
activitate sportivă.

Problema pregătirii bazelor sportive 
reprezintă o sarcină imediată a tuturor 
asociațiilor sportive. Este necesar ea o 
dată cu aceste zile frumoase să încea
pă și acțiunea de mobilizare a tinere
tului și a sportivilor pentru înfrumu
sețarea terenurilor de sport, pentru ter
minarea la vreme a tuturor lucrărilor 
de reamenajare. Sportivii asoeiați-ilor 
din regiunile Baia Mare și Pitești an 
fost în fiecare an printre primii care
— cu sprijinul organelor locale — au 
desfășurat o largă acțiune de pregătire 
a bazelor sportive. Și. rezultatele n-au 
întîrziat să se arate. La primele rom- 
petiții de mase, asociațiile sportive res
pective au reușit să mobilizeze sute și 
sute de membri ai UCFS, să facă o 
frumoasă popularizare sportului în rîn- 
durile oamenilor muncii. Nu aceeași 
preocupare au manifestat însă multe 
asociații sportive din raioanele Medgi
dia. Bacău, Cimpulung Moldovenesc, 
Slatina etc,, care au tărăgănat punerea 
Ia punct a bazelor sportive pînă în 
lunile de vară. Din aeeastă cauză, acti
vitatea competițională de mase nu s-a 
desfășurat la nivelul posibilităților 
existente iar numeroși membri 
UCFS s-au mulțumit cu rolul 
spectatori ai întîlnirilor oficiale 
gramate în acea perioadă.

Și în acest an unele asociații < 
tive întîrzie cu pregătirea bazelor f 
tive, considerînd că din moment 
sînt în curs de desfășurare competiții 
în săli este prea devreme pentru a se 
gîndi la activitatea în aer liber. Nu. 
Nu este așa. Cîmpul a înverzit. Soare
le mîngîie eu razele sale călduroase în
tinderi nesfîrșite. Primăvara și-a trimis 
primii soli. Iar sportivii au și început 
să se pregătească pentru întrecerile de 
cros, pentru pasionantele meciuri de 
fotbal, pentru spectaculoasele întreceri 
atletice etc. Să ținem pasul cu acești 
sportivi. Să asigurăm membrilor UCFS, 
tuturor celor care doresc să practice 
sportul, toate condițiile pentru ca. încă 
de pe acum să-și poată măsura forțele 
și îndeinînarea în competițiile de ma
se. Putem realiza acest important o- 

-biectiv dacă vom pune în centrul aten
ției noastre problema pregătirii baze
lor sportive și bineînțeles, a amenajă
rii unor noi baze sportive
— terenuri de fotbal, volei,

nu cer 
realizate

ai 
•le... 
pro-

“por- 
spor- 

ce

simple 
hond- 

cheltu- 
prin n>ij-

bal... — care 
ieli și pot fi 
loace locale și prin munca voluntară a 
sportivilor și tineretului.

Muncind astfel, vorn contribui în 
mare măsură la succesul primelor com
petiții de mase în aer liber din acest 
an. vom asigura — de la început —- 
condiții prielnice unei continue dezvol
tări a .sportului nostru de mase.



VEȘTI
„Să întîmpinăm 8 Martie 196Q“

PETROȘANI, 28 (prin telefon de nea,- președinta Comitetului rai 
la trimisul nostru). Azi după-âmiază al femeilor din Petroșani a ad 
a avut loc în Țață ‘ Sfatului popular ‘ particîpârfțitor ia miting 'uh 'daft 
(al orașului Petroșani wn entuziast 
miting organizat cu prilejul sosirii 
ștafetei organizate de Consiliul gene
ral U.C.F.S. în colaborare cu Consb 
lini Național al Femeilor din R.P.R. 
pentru aniversarea a 50 de ani de la 
proclamarea zilei de 8 Martie ca Zi 
Internațională a Femeii.

In aplauzele îndelungate ale sute
lor de tineri din Petroșani, purtătorii 
ștafetei „Să întîmpinăm 8 Martie 
1960“ veniți din comunele _ și orașele 
Lonea, Petrila, Lupeni, Uricani, Ani- 
noasa. Vulcan și Petroșani s-au ali
niat în fața tribunei frumos pavoazată 
pe care scria „Trăiască cea de a 5t)-a 
aniversare a Zilei Internaționale a 
Feme”". Adunarea a fost deschisă de 
tov. Vasile Hlopețehî, președintele 
consiliului raional U.C.F.S. Petroșani.

Apoi au luat cuvîntut purtătorii 
ștafetei. Mesajele lor au vorbit des- 
Î>re frumoasele realizări obținute la 
ocul de muncă și în sport de munci

toarele din Valea Jiului. Delegata o- 
rașului Uricani — sportiva Maria 
Coropan — a arătat că femeile din 
această localitate au efectuat în cin
stea zilei de 8 Martie 600 ore de 
muncă voluntară.

De asemenea, purtătoarea mesaju
lui orașului Vulcan, sportiva Elena 
Sicora, a vorbit despre realizările fe
meilor din localitate obținute în orga
nizarea cercurilor, de citit, în crește
rea numărului de biblioteci volante, 
în înființarea a două cursuri de croi-, 
țorie ș.a.

Preltiind mesajele, tov. Elena Cor-

wf ■

Din activitatea 
asociațiilor sportive 

sătești
• A. trecut mai bine de o lună și 

jumătate de cînd echipa de oină Viata 
nouă din Olteni, folosindu-se de tim
pul favorabil, și-a început antrena
mentele. Sportivii din Olteni se pre
gătesc sub conducerea lui Ion Albu, 
maestru al Sportului; Ei. au avut anul 
trecut o frumoasă comportare în 
campionatul republican, unde au cu
cerit locul I pe regiune, clasîndu-se 
apoi-pe locul IV în turneul final.

De asemenea, echipa de handbal 
fete Facla; Triyalșa și-a început antre
namentele sub îndrumarea instructo
rului sportiv Nicolae Gheorghe.

Nu de mult s-a desfășurat la Ol
teni'un concurs de șah și de tir, la 
care ,au participat 6 asociații sportive 
din raion. La tir lociil I a fost cuce
rit de Nicolae Ilie (Viața nouă Ol
teni) urmat de George Fili|5escu (Ra
pid Rădești) și George Ene (Avîn- 
îul Orgeasoa). In total au participat 
35 de trăgători. Turneul de șah, la 
care au participat 11 concurenți a fost 
cîștigat de Stanciu Florian de la 
Viața nouă Olteni, care a cîștigat 
toate cele 10 partide susținute.

ROMULUS SORICI — coresp.

• Cu ctfiva ani în urmă, în comu
na Voinești din raionul Tîrgoviște 
nu erau decît 15—20 Sportivi- In pre
zent, in comună există 3 asociații 
sportive oare cuprind peste 400 mem
bri U.C.F.S. Ei se întrec, atît în com
petițiile pe asociație cit și în 
concursuri la care participă și tineri 
din comunele învecinate. Sportivii din 
Voinești practică astăzi numeroase 
discipline: schi, șah, popice, tenis 
de masă, gimnastică, atletism, trintă 
și fotbal.

Ca rezultat al creșterii măiestriei 
sportive a tinerilor din Voinești stau 
mărturie nenumărate plachete și di
plome cucerite în diferite întreceri. 
Ei au obținut locuri fruntașe in în
trecerile raionale de popice, trîntă, a- 
tletism, volei (băieți) și fotbal. Un 
succes deosebit a obținut echipa de 
fotbal Dîmbovița care, participînd in 
competiția „Cupa Sfatului popular", 
întrecere rezervată asociațiilor spor
tive sătești a cucerit locul I în serie.

VASILE NEDELCU— coresp.

® In ultima vreme consiliul raional 
U.C.FS. Huși a desfășurat o muncă 
organizatorică susținută la sate, ale 
cărei rezultate nu au întirziat să se 
vadă. Astfel, în ultimele două luni 
au fost înființate 10 asociații spor
tive cuprinzînd un mare număr de 
membri U.C.F.S. Șapte din noile a- 
sociații sportive au fost organizate în 
mediul rural. Printre acestea amintim 
pe cele de pe lingă gospodăriile a- 
gricole colective din Pîhnești, Podul 
Hagiului, Tăbălăești și Plopi.

AUREL CIULEI—coresp.

TRASEELE ștafetei
\

președinta Comitetului raiopal Tileag, Maria Fekete, Elena Țonca 
j-e. r, —jin Săciiieni, Ileana Nagy, Ecaterina

căfduroS*
salut.

Ștafeta femeilor din raionul Petro
șani care va pleca spre Deva în ziua 
de 2 martie, are în fruntea ei pe co
munista Maria Gracu, fruntașă în 
muncă și în sport.

VASILE TOFAN

28 (prin telefon). —- 
prînz, în piața Stalin a 
însuflețit miting organi-

ORADEA, 
Duminică la 
avut loc un „ „
zat cu prilejul sosirii ștafetelor din 
raioanele regiunii. Mesajele femeilor 
din comunele și raioanele regiunii au 
fost aduse de către componentele șta
fetelor din care au făcut parte mun
citoare, colectiviste și eleve ca: Vio
rica Bradea, ITorica Tiurcaș din 
Alejd, Ileana Rus, Regliina Lucaci din

--------------------------------------------------------------------------------------—

Sportivi la locul de muncă 

Livia Lupeanu de la fabrica,,Firul roșu”
din Tălmaciu

Livia Lupeanu, fiica țăranului mun
citor Ion Lupeanu din comuna Pârău 
de lingă Aiud, a absolvit în 1956 
Școala profesională textilă din Me
diaș și a fost repartizată ca munci
toare calificată la fabrica „Firul roșu" 
din Tălmaciu, raionul Sibiu. Un fapt 
obișnuit... Știm doar că an de an de 
pe băncile școlilor pleacă mii de ti
neri și tinere, proaspeți absolvenți, 
însuflețiți de dorința de a-și pune în 
practică cunoștințele acumulate. Li
via Lupeanu a făcut la fel. La „Firul 
roșu" puterea ei de muncă, dorința 
de a învăța în permanență ceva nou, 
i-au adus cele mai frumoase aprecieri 
din partea tovarășelor ei de muncă. 
Livia s-a străduit să sporească ne
contenit productivitatea muncii, să 
dea produse multe și de cea mai bună 
calitate. Prezența portretului Liviei 
Lupeanu oe panoul fruntașilor în 
producție a ilustrat deseori succesele 
acestei vrednice muncitoare.

Realizările în producție, compor
tarea ei tovărășească, prietenească, 
au determinat pe tovarășii de muncă 
ai Liviei s-o aleagă în comitetul 
U-T.M. pe fabrică, avînd îndatorirea 
de a răspunde de bunul mers al acti- 

sportive. Sprijinită in perma- 
de utemiști și de consiliul aso- 
sportive, Livia Lupeanu a reu- 
ridic'e valoarea echipei de vo- 
care o conduce și care a in-

vitoții 
nență 
ciației 
șit să 
lei pe 
registrat o serie de frumoase ■ per
formanțe. Pentru lunile următoare, 
Livia Lupeanu și colegele ei Maria 
Ciorogar și Eugenia Pîrvu șl-au pro
pus să formeze încă o echipă și. In 
același timp, să aibă o cît mai bună 
comportare în meciurile ce le vor 
susține în cadrul etapei raionale a 
campionatului republican.

In producție, în ultimele luni Livia 
Lupeanu muncește cu și mai multă 
hărnicie, cu mai mult spor. însuflețită 
de sarcinile trasate de Plenara C.C. 
al P.M.R. din 3—5 decembrie 1959, 
Livia Lupeanu' se străduiește să rea
lizeze cit mai multe economii, să res-

—

Mai multă preocupare pentru activitatea sportivă din școlile profesionale
(Urmare din pag. 1)

încă unit tovarăși din conducerile a- 
cestor școli care nu privesc sportul ca 
pe un mijloc de întărire a sănătății, de 
educare a tineretului, oi oa pe un fel 
de „pierdere de timp". Cît de greșită 
și dăunătoare este această concepție o 
dovedește practica de fiecare zi. lată 
un exemplu care ilustrează cum nu se 
poate mai bine necesitatea practicării 
sportului. Lkt recent experiment făcut la 
1 irnișoara a arătat că un elev care în
vață lăcătușeria execută în medie (în 
numai 3 ore de muncă) aproximativ 
5701) de mișcări, intr-o poziție uneori 
incomodă. In aceste cazuri șl în multe 
altele, practicarea gimnasticii de în
viorare, a pauzei de educație fizică, 
orele de sport constituie o necesitate 
și nu o._ pierdere de t mp, așa cum 
mai gîndesc pe alocuri unii. Firește 
că exercițiile fizice au darul de a con
tribui la destindere, ta combaterea și 
prevenirea urjor deficiențe fizice. De 
ce atunci sălile de sport ale școlii pro
fesionale de construcții (șoseaua Mihai 
Bravu) din București, Centrului școlar 
profesional din Reșița sau a uzinelor 
Mao Țze-dun sînt deseori închise pen
tru elevi cu lunile? De ce nu se acor
dă mai multă grijă și atenție pentru 
procurarea unei cantități minime de 
materiale și echipament soortiv pen
tru cei 1530 de elevi din Reșița, care 
fac sport cu... 2 mingi de volei, 2 de 

Șandor din Sakmta și altele.
Mitingul a fost deschis de tov. 

Costică Rusu, vicepreședinte al Con
siliului regional U.C.F.S. Oradea, 
după care s a dat citire mesajelor 
aduse de purtătorii ștafetelor. Apoi 
tovarășa Iotanda Toth, secretara Co
mitetului regional de femei din Ora
dea, a citit mesajul adresat Consi
liului Național al Femeilor din R.P.R. 
cu prilejul aniversării a 50 de ani 
de la proclamarea zilei de 8 Martie 
ca Zi Internațională a Femeii.

Mesajul a fost reluat de basehet- 
balista Irina Pachman, care împreună 
cu componentele ștafetei regionale 
(motociclista Maria Nagy, bascliet- 
balisfa Maria Borst ș.a.) au plecat 
spre Cluj, unde se vor întîlni cu pur
tătoarele ștafetelor de la Baia Mare.

ILIE GHIȘA — corespondent 

pecte și să depășească angajamentele 
luate- Paralel, Livia Lupeanu dove
dește un deosebit interes pentru 
continua ridicare a nivelului politic 
și cultural, fiind una din fruntașele 
învățâmînjuLui politic și a cur Șurilor 
liceului seral organizat în cadrul fa
bricii.

De curind, Livia Lupeanu a trăit 
cea mai mare bucurie a vieții sale: 
i s-a inmînat carnetul de membru de 
partid. Emoțională, Livia Lupeanu a> 
plins de fericire. Pe fața ei se ci
tește acum hotărirea de a munci cu 
mai multă rivnă, de a contribui din 
toate puterile la realizarea și de
pășirea angajamentelor luate de mun
citorii de la „Firul roșu" din Tălnia- 

lONESCU-coresp.

^5;

handbal și 2 de baschet? Satisfac a- 
cestea cererile unui număr atît de mare 
de elevi ? Este de la sine înțeles că 
într-o astfel de situație, orele de edu
cație fizică — spre a nu mai vorbi 
de cele de colectiv sportiv — nu se 
desfășoară ta nivelul cerințelor și a 
programei de studii.

Actualele instrucțiuni ale M.I.C. 
prevăd cîte o oră de educație fizică 
pe săptămînă pentru fiecare din cei 
trei ani de studii și cîte două de co
lectiv sportiv la toți anii!

Ne amintim că în urmă cu cîțiva 
ani, numărul orelor de educație 
fizică afectate acestor școli era a- 
proape dublu. In anul școlar 1951 — 
1952, elevii din anul I aveau o oră de 
educație fizică pe săptămînă, iar cei 
din anii ti și III cîte două ore. Trep
tat însă — și inexplicabil — numărul 
acestor ore a fost redus, ajungîndu-se 
în prezent la situația arătată mai sus. 
Argumentul oare a. „pledat" pentru re
ducerea orelor de educație fizică a fost 
acela că programul de studii și prac
tică este prea încărcat. Și atunci, s-a 
găsit „soluția": au fost reduse orele 
de educație fizică. In felul aoesta r.u 
s-a rezolvat, după părerea noastră, 
problema armonizării învățăturii cu 
sportul. Tocmai de aceea trebuiau 
găsite alte căi, cum ar f: de pildă 
mărirea numărului orelor de colectiv.

precum și pe aceea din. R. P. 
șî R., D. germană, adqogînă 
pe- dea'persorfela în" hsinca’

mai înaintată în

imia exercj- 
ăJAă îr» F.ditiira

AEst 
țfilor) fi _ _____ _ _____
Tineretului se adresează cu precădere 
specialiștilor și antrenorilor, dar ex
punerea simplă contribuie la lărgirea 
considerabilă a cercului de cititori.

Studiul docentului sovietic D. D. 
Donskoi, remarcabil sistematizat, cu
prinde o serie de capitole care de
pășesc interesul strict teoretic. Inter
acțiunea de grupă a mușchilor, prin
cipiul nervismului aplicat la mișcările 
musculare, metodele de înregistrare a 
mișcărilor, dinamica exercițiilor fizice 
și, mai ales, particularitățile biomeca- 
nice ale măiestriei tehnico-sportive se 
numără printre capitolele care oferă 
soluții practice imediate, imprimînd 
studiului și un caracter de manual.

Numeroase ilustrații (peste 100) 
completează în mod fericit această 
valoroasă lucrare care concretizează 
— o dată mai mult—spijinul pe care 
literatura sovietică de specialitate îl 
aduce consolidării bazei științifice a 
culturii fizice și sportului din țara 
noastră.

I- 0.
Un Îndrumar metodic folositor: 

„Gimnastica în producție"
Introducerea gimnasticii în produc

ție și studierea posibilităților de a- 
daptare 3 ei în condițiile specifice ale 
producției din țara noastră a fost 0 
sarcină de seamă pe care partidul a 
trasat-o mișcării de cultură fizică și 
sport din R.P.R. Astfel, într-un timp 
relativ scurt,, gimnastica în producție 
a căpătat un caracter de masă, an- 
greiund în practicarea' ei * zeci de mii 
de muncitori.

Pentru dezvoltarea continuă a aces
tei activități și pentru aplicarea ei cu 
succes, era necesară elaborarea unyi 
îndrumar metodic care să constituie 
un sprijin concret Jn munca instruc
torilor și activiștilor sportivi. Apari
ția în Editura Tineretului a. volumu
lui „Gimnastica în producție",' este 
binevenită. Autorii ei, prof- Chertes 
Efrem și dr- Mihail Dotei, folosesc și 
adaptează creator la condițiile țării 
noastre experiența sovietica

sportiv care se desfășoară de obicei 
după-amiază.

Problema activității eompetiționaie a 
elevilor din școlile profesionale și de 
meserii și-a găsit o justă rezolvare. 
Prin organizarea campionatelor Ia nivel 
republican s-a asigurat elevilor de Ia 
aceste școli posibil tatea participării la 
competiții în tot timpul anului școlar. 
In majoritatea oazurilor, aceste între
ceri se bucură de toată atenția, dar 
numai în primele faze. Atunci cînd se 
ajunge la etapa imediat superioară 
celei pe școală — raion, regiune etc. 
— grija pentru desfășurarea întreceri
lor scade. Și aceasta din cauză că unii 
metodiști regionali, unde consilii 
U.C.F.S. și chiar o serie de cadre 
didactice se ocupă aproape exclusiv 
de activitatea din școlile medii, negli- 
jînd-o pe cea de la profesionale. Au 
fost cazuri cînd datorită lipsei de pre
ocupare a conducerilor unor școli [wo- 
fesiotiale și a organelor sportive tocate, 
elevii n-au putut participa la etapele 
superioare ale competiței lor, deși se 
calificaseră pentru , acestea. (Cazul u- 
nor școli din regiunile Pitești și 
Craiova).

Iu ooneluzte, trebuie să arătăm că 
deși a făcut simțitoare progrese față 
de anii precedents, activitatea sportivă 
diu școlile proiesiorule are încă unde

acest domenîif
Chinezii 

l totodată*
- . de orga*

nizare, experimentare și îndrumare • 
gimnasticii în producție.

Lucrarea conține elemente org** 
nizatorice și metodice de bază nece
sare aplicării gimnasticii în produci 
ție. Pentru ilustrarea modului de a-» 
plicare a criteriilor metodice adecvat, 
specificului diferitelor ramuri de pro
fesii, materialul cuprinde exemplific 
cări de programe, de exerciții.

In volumul „Gimnastica în produc* 
ție“ problemele sînt tratate cu com
petență și desigur ele vor fi apreci
ate de cei cărora li se adresează.

Pentru_ a veni în sprijinul instruc
torilor și activiștilor sportivi, autori, 
au sistematizat pe șase capitole mate
rialul prezentat. Capitolul IV, de exem
plu, cuprinde forme de bază ale prac
ticării gimnasticii în producție: gim
nastica de angrenare, pauza de gim
nastică, exerciții practice individual» 
în timpul muncii și gimnastica după 
încetarea lucrului. Pe parcursul capi
tolului respectiv, fiecare din acest» 
forme de practicare a gimnasticii î« 
producție este tratată din punct de 
vedere igienic, fiziologic, organizato
ric și metodic.

V. T.

Ne scrin corespondenții 

Fier vechi 
pentru oțelăriile patriei

In fiecare duminică, precum fi in unelt 
zile din cursul siptăminii, mii și mii 
sportivi din satele și orașele patriei noas
tre, organizați in brigăzi utemiste de 
muncă patriotică, participă cu însuflețiri 
la acțiunea de colectare a fierului ve
chi. Din întreprinderi, din depour , de 
pe terenurile virane, tinerii adună f eruț 
vechi, bucată cu bucată, și apoi marile^ 
cantități strînse le trimit furnalelor, spri* 
jinind astfel lupta oțelurilor pentru sp&i 
rirea producției de metal.

Duminici ale colectării flerului vechi

BOCȘA-VASIOVEI. Recent au fost 
organizate în comuna noastră, două 
duminici pentru colectarea fierului 
vechi. Sute de tineri și tinere au 
ti it de dimineață, din casă în casă, a-î 
dunînd peste 10.000 kg fier vechi. A* 
lături de ceilalți utemiști din comiuii 
s-au remarcat în mod deosebit în •» 
ceastă acțiune sportivii Cornel Stoica» 
Simion Grozav, Alex. Kohopka, Petrii 
Mike ș.a.

T. ȚARANU

Exemple de urmat
VULCAN. Echipa de fotbal a asocia

ției sportive Parîngul Lonea, care da 
curînd a fost distinsă cu steagul da 
asociație fruntașă pe raionul Petroșani» 
s-a angajat la începutul acestui an să 
colecteze prin muncă patriotică 14 
tone de fier vechi. Depășindu-și anga
jamentul, fotbaliștii au predat zi lela 
acestea la I.C.M. 14.270 kgr. fier vechi.

Exemplul sportivilor din Ixvnea a 
fost urinat și de echipa Minerul VuU 
can. Ei s-au alăturat angajamentului 
luat de utemiștii din localitate de a 
preda pînă la 1 Mai oțelarilor hunedo-t 
reni 120 tone de fier vechi.

N. ROVENȚA

lipsuri, este încă în urmă față 
de cea din școlile medii. Iată de ce 
socotim că este de datoria organelor 
care răspund de bunul mers al acestei 
activități să se preocupe mai mult de 
găsirea odor mai indicate forme da 
rezolvare, de împfetre a muncii din 
ateliere eu cea de pe terenurile ți din 
sălile de sport. Organele de resort din 
Ministerul Invățămintului și Culturii 
trebuie să studieze posibilitatea mă
ririi orelor de educație fizică (sau 
de colectiv sportiv) în școlile profe
sionale. Consiliile raionale, orășenești 
și regionale U.C.F.S. și secțiunile de 
învățămint și cultură ale sfaturilor 
populare au datoria să acorde mal 
multă atenție sportului din aceste școli, 
să-l îndrume și să creeze elevuor 
condiții tot mai bune pentru practi
carea lui. Organizațiile și comitetele 
U.T.M. din școli au sarcina de a mo
biliza elevii la o susținută act'vitale 
sportivă, începînd cu campionatele pe 
asociație și pînă 1a cele cu caracter 
republican.

Nu trebuie uitat că acești tineri care 
astăzi învață vor f-i mîine muncitorii 
șt tehnktemi de nădejde ai țării. Do 
aceea, toată grija pentru creșterea 
unei generații .sănătoase, plină de vi
goare, care să poată face față cu suc
ces importantelor sarcini ce-i revin.



•-------= ! OM —--- —=
) edi[ie reușită a campionatelor republicane
Săptămînă trecută, pe pîrtiile de 
nd din Valea laJomiței s-a disputat 
ia din cele, mai reușite ediții ale 
mpionatelor republicane din ultimii 
ii. Tricourile de campioni, atiț în 
obele rezervate seniorilor dt și în 
le la care au participat juniorii, au 
venit, firește, celor mai buni, dar 
i fără prețul a multor eforturi, 
tr-adevăr, anul acesta locurile frun- 
șe au fost mai disputate ca ori- 
îd, angrenînd un număr mai mare 

1 plai 
apar-

nioarele, întrucît ele au prezentat prea 
multe și prea lungi urcușuri, lipsind 
coeficientul „de plat".

...PARTIC'PANțl, REZULTATE

Incepînd de azi 
ultmele modificări

intră în vigoare 
ale regulamentuluiclasați în diferitele probe, putem re

marca, în comparație cu ediția prece
dentă, lupta mai pasionantă, mai 
strînsă dintre protagoniști, aceasta, 
ca urmare 'a unui progres substan
țial realizat de fondiștii fruntași. Este 
limpede, tînăra generație a avut un 
cuvînt mai greu de s'us anul a- 
cesta contribuind alături de .fon
diștii mai vîrstnici, (Manole Aldescu,. 
Gh. OReanu, Ion Cimpoia) la suc
cesul finalelor desfășurate la Peștera; 
nu mai departe decît anul trecut pri
mii zece concurenți soseau la start 
intervale de cile 5—8 minute.

Incepînd de la 1 martie, toate me
ciurile de volei, indiferent că au loc 
în cadrul unor competiții oficiale sau 
sini amicale, vor fi arbitrate conform 
ultimelor modificări aduse regula
mentului de volei cu prilejul Congre
sului F.I.V.B., care a avut loc in toam
na anului trecut la Budapesta.

Măsura luată de federația de spe
cialitate este binevenită, pentru că 
va obișnui pe toți jucătorii și jucă
toarele noastre cu schimbările inter
venite în 
trebuie ca 
mas pină 
în cadrul 
ce vor avea loc (,-,Cupa Dinamo" etc ) 
arbitrii să aplice aceste modificări. 
Este neapărat necesar -ca și echipele 
din provincie să susțină un joc sau 
două pentru acomodare.

Dar care sint aceste modificări ale 
regulamentului de volei? Este bine să 
le reamintim, acum, in preajma reîn
ceperii campionatelor republicane- 
De altfel, ele se găsesc înserate și în 
regulamentul jocului de volei, 
tat de arbitrii Aurel Ișoveânu 
cea Bolintineanu, care poate 
curat de la federație.

Față de vechiul regulament, 
dificări se arată că terenul de joc 
delimitat prin linii de 5 cm lățime, 
care trebuie trasate la minimum 2 
m de orice obstacol.

Se arăta și înainte că fiecare echi
pă poate să beneficieze de două tim
puri de odihnă în fiecare set (durata 
fiecăruia 
data asta 
timp de 
poate să 
jocului — de o 
tor solicitată de 
laltă echipă. De 
bare de jucător 
fără reluarea jocului — de un timp 
de odihnă".

O modificare importantă este aceea 
care arată că în momentul în care se 
execută serviciul, este interzis 
torilor echipei care servește de 
dica brațele, de a face sărituri 
grupări de doi sau mai mulți 
tori, destinate a forma un paravan 
în scopul mascării jucătorului care 
servește. Foarte important este textul 
actual icare vorbește despre „blocaj". 
Astfel, orice jucător va fi considerat 
ca avînd intenția de a efectua un blo
caj dacă, fiind în imediata apropiere 
a fileului, el ridică unul sau ambele 
brațe deasupra marginii superioare a 
fileului. Un blocaj va fi considerat ca 
atare dacă mingea a fost atinsă efec
tiv de unul sau mai mulți jucători

participant! la blocaj. Un jucător pla. 
Sat la cel puțin un metru distanță de 
unul sau doi jucători care efectuează 
blocajul și au atins mingea, are drep
tul de a juca această minge. Dacă 
balonul atinge unul sau mai mulți ju
cători care efectuează blocajul, nu se 
va considera declt o singură lovitură, 
chiar dacă lovitura nu a fost simul
tană. Nici unul dintre acești voleibaa 
liști nu au însă dreptul de a juca 
mingea înainte ca un sportiv care nu 
a participat la blocaj să fi jucat min* 
gea respectivă. Este interzis jucăto-J

Anul acesta, spre deosebire de edi
ția 1959 a campionatelor republicane, 
schiul de fond a fost reprezentat de 
un număr mai mare de regiuni ale 
țării: 10 față de numai 4 regiuni 
prezente la startul campionatelor des
fășurate anul trecut. Astfel și parti- 

. ciparea a fost mai numeroasă. A- 
portuil cel mai substanțial l-a adus și 
anul acesta clubul Dinamo din Orașul 
Stalin, care a prezentat și o puternică 
garnitură de juniori și junioare, re
ci utata de antrenorul Ștefan Stăicu- 
lescu din pepiniera proprie. (Exemplul 
său se cer» urmat și de ce lalți an
trenori, care au prezentat loturi al
cătuite fie numaț din seniori, fie com
puse numai din juniori). Subliniem, 
de asemenea, și remarcabila pricepere 
cu care antrenorii N. Burchi și D. 
Frățilă au pregătit pe Mioara Simion, 
Gh. Vilmoș și Virgil Alexandrescu, 
toți trei campioni. E ~
evoluția celor trei junioare de la Bu
cegi Fundata (Doina Boboc, Rodica 
Stoian, Maria Băncilă), elemente bine 
pregătite de antrenorul Gh. Sumedrea 
și cu frumoase posibilități de dez
voltare.

Analizînd rezultatele primilor zece

este 
ei

ceea ce 
mulți dintre 

tinerei generații.
despre acest aspect ca 
alte'e mai importante 

la sfîrșitul întrecerilor, ’ 
să vorbim în rîndurile

concurenți și. 
ibiicurător, 
ii nd 
Dar, 
spre 
inse 
;erca 
mează...

DESPRE PÎRTII...

la

i Și 
des-
vo.n

ce.

...Șl ORGAN.ZARE

Datorită eforturilor depuse
F.R.S.B.A. precum și de corpul 
arbitri,

regulamenț. Socotim că
în timpul care a mai ră- „ . . ______ ,____
la reluarea campionatelor' rilor din linia a doua de a veni la 
competițiilor de verificare

Spre deosebire de pîrtiile din Po- 
ia Stalin, pe care s-a concurat anul 
:cut, cele de anul acesta au fost 
;se în spiritul nou al F.l.S.-ului, 
înd porțiuni în pădure cu multe 
nivelări și ocoluri, iar in afară 

pădure, cu urcușuri variate și 
borîri, precum și cu porțiuni de 
en plat, foaie acestea au solicitat 
ncurenților o tehnică superioară. O 
recare rezervă am avea asupra 
fiilor de 3 și 5 km pe care au 
ncurat senioarele, juniorii și ju-

de 
de 

ediția 1960 a campionatelor 
republicane de schi fond s-a bucurat
de o Wtmă organizare. De asemenea, 
programarea concomitentă a campio- 
riate'or republicane de juniori și cele 
de seniori s-a dbvedit a fi bine , in- 1 DX 1C A ci 11VII COUlIț

Remarcabilă și spirală, deoarece în felul acesta cei 
putut învăța 

la mai marii 
precupețit nici 
împărtăși din

mai tineri fondiști au 
multe lucruri bune de 
lor, seniorii, care n-au 
un moment pentru a 
cunoștințele lor juniorilor.

G. NICOLAESCUti

comen- 
si Mir
ii pro-

în mo- 
este

îcep campionatele republicane la probele alpine, 
lare fond,sărituri specia’e și combinată nordică

C. Bălan, unul din favoriții

CAMPIONII EDIțlEI
SENIORI

15 km: Petre Dinu
Or. Stalin).

30 km: Gh. Bădescu
Or. Stalin).

ștafeta 4X10 km • Dinamo Or. 
Stalin (I. Supeală, M. 
Gh. Bădescu, P. Dinu).

SENIOARE
Mioara Simian

1»«0

(Dina-mo

(Dinama

Aldescu,

, pîrtiile șî trambulina de 
Poiana Stalin găzduiesc 

itrecerile finale ale campionatelor 
piiblicane la probele alpine, mare 
nd, sărituri speciale și combinată 
irdică, dispute la care vor lua parte 
i mai valoroși seniori, senioare, ju- 
ori și junioare din țara noastră, 
csigur, principalul punct de atrac- 
î îl constituie probele alpine, unde 
aturi de o serie de schiori consa- 
ați ca N- Pandrea, C. Tăbăraș, Gh. 
ălan, Gh. Cristoloveanu, I. Letcă, 

Secui, K. Gohn, M. Bucur, P. 
linei, M. Clinei, 
am avea prilejul 

numeroși tineri, 
irsurJe disputate 
irește, nu pot fi 
âriturile speciale 
robă spectaculoasă și nici 
) de km, adevărat maraton 
ii.
Programul primelor trei 

itreceri: 
seniori,

probelor alpine pentru juniori
Foto .’ D. Stănculescu

oare) ; JOI: slalom special (juniori 
și juhioare) ; VINERI : slalom spe
cial (seniori’ și senioare).

5 km :
Sinaia).

10 km:
Or. Stalin).

JUNIORI CATEGORIA I
10 km: Gh. Vilmoș (Voința 

Gheorghieni).
ștafeta 4X5 km : Olimpia Or. 

Stalin (C. Vlădea, M. Cimpoia, R. 
Zărnescu, B. Olteanu).

JUNIORI CATEGORIA A ll-a
5 km: Virgil Alexandrescu (Vo

ința Sinaia).
JUNIOARE CATEGORIA I

5 km : Maria Bratu (Dinamo 
Or. Stalin).

ștafeta 3X3 km: Dinamo Or. 
Stalin (Maria Găvenea, 
Golcer, Marfa Bratu). 
JUNIOARE CATEGORIA

3 km: Doina Boboc 
Fundata).

kiliana Simon (Dinama

Viorica

a 11-a
(Bucegi

fiind de 30 secunde). De. 
se specifică în nius că „un 
odihnă cerut de o echipă 
fie urmat — fără reluarea 

schimbare de jucă- 
aceeași sau de cea- 
asemenea, o scltim- 
poate fi urmată —

jucă- 
a ri- 

sau 
jucă-

fileu pentru a efectua un blocaj, pu
țind să joace însă o minge indiferent 
la ce distanță se găsesc față de ju
cătorii care au efectuat blocajul- Dacă 
în timpul efectuării acestuia mingea 
este atinsă de unul dintre participant! 
iar mîmile altui participant la blo
caj depășesc planul fileului — chiar 
fără a atinge mingea — aceasta con
stituie o greșeală. In același timp de
pășirea fileului cu miinile comisă de 
un jucător plasat la minimum un 
metru de blocaj nu constituie o gre
șeală. După cum se vede nu se mai 
socotește „dublă" și nu se mai sanc
ționează mingea care atinge alterna
tiv și distinct doi sau trei jucători 
participant! la blocaj.

Atingerea’ liniei de centru fără a o 
depăși nu mai constituie o greșeală. 
In schimb, atingerea terenului advers 
cu o parte oarecare a corpului 
p~ecum și depășirea planului vertical 
al fileului pe dedesubtul acestuia cu 
orice parte a corpului, în scopul de a 
atrage atenția adversarului sau de a-1 
jena este considerată greșeală.

O altă modificare a regulamentu
lui prevede reluarea în propriul teren 
a mingii care a depășit fileul prin 
exteriorul benzilor laterale, cu condii 
ția ca ea să fie readusă tot prin 
exteriorul acestora. Mingea va putea 
fi trimisă deci 
terenul advers.
zic pe teren 
„hai“, etc.) și 
influențeze deciziile arbitrilor.

prin a treia lovitură în 
De asemenea, se interi 
orice strigăte (,,pas“, 
acțiuni care tind să

ILARIU SACEANU
secretar general al F.R.V-

Cristoloveanu, I. 
Gohn, M. Bucur, 

llona Micloș ș.a„ 
să vedem 
evidențiați 
în ultima 

trecute cu 
de la trambulină, 

proba de 
al schiu-

evoluția 
în con. 

vreme, 
vederea

zile de 
MIERCURI : slalom uriaș 

senioare, juniori și juni-

De la I. E. B. S,
I.E.B.S. aduce la cunoștință că" 

patinajul public pe patinoarul arti-<- 
licial „23 August" se suspendă în" 
zilele de 1, 2, 3 și 5 martie deoa-” 
rece în aceste zile va avea loc-- 
returul campionatului republican" 
de hochei. ' (

Vineri, 4 martie, accesul pentru - 
public va fi permis în orele obiș--> 
nuite, adică între 9— II și 17—19,” 
iar duminică 6 martie între orele" 
11 — 15.

SPORTUL POPULAR
iig. a 4-a _ JMr. 3573

Asalturi de ridicată valoare tehnică 
în primul concurs al anului

Prima etapă a campionatului repu
blican de scrimă (etapa pe oraș) a 
adus pe planșele din sala de gimnas
tică de la Stadionul Tineretului un 
mare număr de trăgători și trăgătoare 
din Capitală (peste 150), cărora li 
s-au adăugat și cîțiva din componen- 
ții lotului R.P.R. Tn acest fel, între
cerile au luat caracterul unei finale 
de campionat, cu asalturi de ridicată 
valoare tehnică și aprig disputate.

Participarea fruntașilor scrimei 
noastre la concursul orașului Bucu
rești n a ridicat probleme în privin'a 
câștigătorilor. Dar lupta pentru cali
ficare în finală a fost foarte strînsă 
și la ea au fost prezente numeroase 
elemente tinere din asociațiile și clu
burile bucu-eștene. Firește, lipsa de 
experiență și-a spus în final cuvîntul 
și, cu fiecare tur epuizat, părăseau în
trecerea și tinerii scrimeri.

Privită în ansamblu, floreta băieți 
a fost proba cea mai disputată,, dar și 
cea mai tehnică. Ea a revenit, după 
un baraj la care au luat parte 3 tră
gători, lui losif Zilahi (C.C.A,). Tă- 
nase Mureșanu și Barbu Olănescu 
(Progresul) an fost la fel de buni ca 
învingătorul, dar au fost întrectiți în 
baraj, ocupînd în această ordine locu
rile II și III. La floretă fete, aceleași 
trăgătoare care își dispută de ani de 
zile titlul de campioane ale țării — 
Olga Szabo și Maria Vicot — au fost 
și de data aceasta pe primul plan al 
întrecerii. Și, din nou a ieșit învingă
toare Olga Szabo. în formă bună s au 
mai dovedit Lidia Gr-jbb ji Georgetu

Sachelarie (C.C.A.). Au participat în 
total la cele două probe de floretă 82 
trăgători și trăgătoare.

Spada și sabia — desfășurate cu o 
săptămînă înaintea concursurilor de 
floretă —au reunit 72 sportivi. Din
tre ei, cei mai bine pregătiți la ora 
actuală — s-au dovedit a fi Ad. Gu- 
rath (spadă) și Ladislau Rohony, Cor
nel Pelmuș și Dumitru Mustață (sa
bie).

Iată care
prima etapă : 
Olga Szabo (Progresul Cluj) 7 v.

Echipele masculine 
și feminine Dinamo București 

au jucat la Orașul Stalin
GR. SI ALIN, (prin telefon). E- 

chipele de volei din localitate au primii 
vizita formațiilor masculine și femi
nine Dinamo București. Cele patru me
ciuri care au avut loc cu acest prilej 
au constituit o bună repetiție generală 
înaintea reluării campionatelor. Sîm- 
bătă s-au întîlnit echipele feminine Di-’ 
rjamo și Voința. Bucureștencele au c.îș-1 
tigat cu 5—0 (s-au jucat 5 seturi) i 
15—9, 15—6, 15—5, 15—5, 15—5. DU 
namoviștii au jucat cit Politehnica și 
au cîștigat cu 4—1. A doua zi s-au dis
putat partidele: Dinamo-Olimpia (!)' 
3—0 (3, 3, 8) si Dinamo-Tractorul 3—0 
(II, 7, 11).

® In organizarea asociației sportive 
„Creația" Or. Stalin s-a disputat săiptă- 
mîna trecută o competiție de vo'ei lai 
care au luat parte 6 echipe împărțite 
în două serii. Pe primele locuri s-au 
clasat echipele Tractorul și Politehnica 
care și-au disputat apoi finala. Tro-t 
feul a revenit formației Tractorul care 
a cîștigat cu 3—I.

C. DIACONESCU—corespondent |

1. Ladis-
2. Cornel

Dumitru

Dan (Știința) 1 v.ț SABIE
Iau Rohony (Știința) 6 v.ț
Pelmuș (C.C.A.) 6 v.ț 3.
Mustață (C.C.A.) 5 v.ț 4. Ion Szantho 
(CJS. Oradea) 4 v.ț 5. Ton 
(Progresul Buc.) 4 v.ț C. Cvinumui 
Culcea (C.C.A.) 2. v.ț 7. Cornel Căpru-

' i 1 v.ț 8. Oct. Vințilă 0 v. 
loua a campionatului repu-

; 3.

Istrate
4 v.; 6. Constantin

ciu (C.C.A.j
Etapa a a< 

blican (faza pe oraș) are loc dumi
nică cu desfășurarea probelor de flo
retă (femei și bărbați).

dupăeste clasamentul
FLORETA FETE: 1.

7. ~ î 1- 
Maria Vicof (Progresul Buc.) 6 v.; 3. 
Lidia Gribb (C.C.A.) 4 v.; 4. Geor- 
geta Sachelarie (C.C.A.) 4 v.; 5. Gli- 
cheria Ștefănescu (Progresul Buc.) 
3 v.; 6. Elena Melak (C.C.A.) 2 v.; 7. 
Doina Alexandrescu (Progresul Buc.) 
2 v.; 8. Oprița Dragalina (C.S.C.) 
0 v. FLORETA BARBAȚI: 1. Iosif Zi- 
laliy (C.C.A.) 6 v.; 2. Tănase Mure- 
șanu (Progresul Buc.) 6 v.; 3. Barbu 
Olănescu (Progresul Buc.) 6 v.; 4. 
Sorin Poenaiu (C.C.A.) 4 v.; 5. Nico- 
lae Constantin (C.C.A.) 2 v.; 6. Cor
nel Bunicelu (C.S.S.) 2 v.; 7. Con
stantin Culcea (C.C.A.) I v.; 8. Gh. 
Matei (C.C.A.) 1 v.; SPADA: 1. Adal
bert Gurath (Progresul Cluj) 6 v.; 
2. Victor Tcodorescu (Progresul Buc.) 
6 v.; 3. Cristu Lichiardopol (Progr. 
Buc.) 4 v.; 4. Constantin Stelian
(C.C.A.) 3 v.; 5. Ion Halmagyi
(C.S.S.) 3 v.; 6. Ștefan Mankier (Stă
ruința Satu Mare) 3 v.; 7. Răzvan 
Dobreăcu (C.C.A.) 2 y.j & Nicolae

Aspect din proba de floretă bărbați : asalt intre Sorin Pfenu.ru (dreapta) și Bărbii, 
Olănescu. Foto ; B. Ciobunu a

Pfenu.ru


însemnări de la ultimele „amicale"
lată-ne, în sfîrșit, în preajma reluării campionatului, eveniment aștep

tat cu atîta nerăbdare de sutele de mii de ju6îtori ai fotbalului. între
cerea echipelor din categoria A constituie competiția care pasionează cel 
mai mult. Lucrul acesta s-a văzut, din nou, fie cu prilejul antrenamente
lor, fie cu ocazia meciurilor amicale susținute pînă acum. Nu a existat 
antrenament sau joc de verificare, fie chiar și pe cel mai puternic ger. 
care să nu fie urmărit de zeci și sute de spectatori. Iar partidele amicale 
au făcut de multe ori neîncăpătoare tribunele stadioanelor. Semn că jocu
rile dc campionat vor reîncepe în mijlocul unui interes general mult 
sporit. Rămîne ca echipele să-l întrețină, ba să i și mărească printr-o 
comportaie din ce în ce mai bună, printr-un fotbal de calitate, prin spor
tivitate.

'oilea gol al lui Dinamo București: Ine I a urmărit balonul și șutează, cu toată opoziția lui Vătafu, in poarta 
:ită de Bucur. ' Foto: T. Roibu

> t î r i...
ORADEA ÎNVINGĂTOARE 

Șl ÎNVINSA
DEA. 28 (prin telefon). Echipa 
C.S.O., care activează în cate- 
B, se antrenează cu asiduitate, 
nd o serie de jocuri in cadrul 

Comisiei regionale de fotbal", 
a întîlnit la Salonta formația 
Stăruința. In mod surprinză- 

S.O a pierdut cu 2—1 ! Azi, 
a întîlnit formația înainte 

i de care a dispus cu 10—0 
S.O. a folosit în fiecare 

• e o formație: în rep. I :
— Țiriac, Cepoiski, Boroș — 
I, Ferenczi — lacob, Du'ghe- 

ime.j, Neagu, Blujdea; în rep. 
itriko — Szakacs H, Cepoiski, 
•seu — Ferenczi, Nemeth — 
•ru, Tomeș, Szakacs I, K'iszegy,

r e z u 1 fate

narcat: Neagu (4), Tomeș (3), 
(din 11 m), Dulgheru și Sza-

GlflȘA — coresp. regional
NA BISTRIȚA-PROGRESUL

GHERLA 1-0 (0-0)
'R1ȚA, 28 (prin telefon). — Azi 

loc în orașul nostru înlîlnirea 
i de fotbal dintre Gloria (eate- 
B) și Progresul Gherla. Forma- 
ala a reușit să obțină o victorie 
ită (1—0) prin punctul înscris 
ldovan. Gloria Bistrița a folosit

următoarea formație : Ilieseu-Pădurea- 
nu, Vasilescu (Kaiser), Covaci (Elrieh)- 
Ma teescu, Stan (Cucu )-Moldovan (Ilaj- 
du). Jimbrjreanu (Arcălean), Radules
cu, Onacă, Moldovan.

O. BERBECARU 
corespondent

JOC AMICAL LA CIMPINA
CÎMPINA. 28 (prin telefon). — In

tr-un joc viu disputat, care a plăcut 
spectatorilor, Rafinăria 4 Cîmpina din 
campionatul regional a întrecut forma
ția de categorie B Poiana Cîmpina cu 
2—1 (1—0). Au marcat Ilagianu și 
Nanu pentru Rafinăria 4 și Ene III 
pentru Poiana Cîmpina.

GH. BRIOTĂ și C. VlRJOGHI 
corespondenți

C. S. CRAIOVA-CHIMtA FĂGĂ
RAȘ 2-4 (2-2)

CRAIOVA, 28 (prin telefon).
Partida dintre C. S. Craiova și Chi

mia Făgăraș, desfășurata duminică în 
fața a peste 2.500' spectatori, a tost 
deosebit de disputată. Oaspeții și-au 
adjudecat victoria prin golurile marcate 
de Palii (min 26 și 75, ambele din lo
vituri dc la 11 m), Pufescu (min 30) 
și Trăistaru (min 84). Gazdele, care 
s-au menținut o repriză egale adversa
rilor, au înscris prin Grigore (min. 14) 
și Pașcanu (min. 16, din II ni). S au 
remarcat: Palfi, Pufescu (Chimia Fă
găraș), Pașcanu și Grigore (C. S.

Craiova), A arbitrat satisfăcător Ilie 
Șerbănescu (Craiova).

AL. LAZÂR -corespondent
C.S.M. REȘIȚA - C.F.R. ARAD 

3—0 (2-0)
REȘIȚA 29 (prin telefon). Echipa 

locală a avut inițiativa în majoritatea 
timpului și pe lingă cele trei goluri 
marcate de Tiachler, Varga și Pătrașcu 
au mai ratat multe ocazii favorabile. 
C.F.R. încă nu este nusă la punct cu 
pregătirea. GH. DOBRESCL)

co. espondent
C.F.R. TIMISOARA-PROGRESUL 

TIMIȘOARA 6-2 (2-1)
TIM1ȘOARA, 28 (prin telefon). — 

Intr-un meci amical disputat azi, 
C.F.R. Timișoara a întrecut pe Pro
gresul Timișoara cu 6—2 (2—1) prin 
punctele marcate de Feniaț (3), 
Klein, Tigăniuc și Boroș. Pentru în
vinși au inscris Ruje și Petrovici.

L. SAMUEL — corespondent

Echipele slnt gata...
Se poate spune că, în general, echi

pele și-au încheiat pregătirile. Săptă
mîna aceasta, pînă la meciurile pri
mei etape, au rămas de făcut retușări 
în formații, acolo unde „amicalele" de 
duminică, în special, au atras atenția 
antrenorilor.

De asemenea, echipele și-au fixat și 
formațiile. Doar cîteva mai au de re
zolvat cîte una sau două probleme : 
Dinamo București nn a soluționat pro
blema titularului postului de extrem 
stingă, unde concurează Semenescu și 
Haj-șani, ca și U.T.A. de altfel, care 
se pare că va aiunge pînă la urmă 
la formula cu Florut aripă stîngă ; Pe
trolul mai are „bătaie de cap" cu 
posturile de inter dreapta și extrem 
sfînga (cu Șadea pare să fi rezolvat 
problema aripii drepte); Farul caută 
o formulă pentru aripa dreaptă, iar 
Progresul una pentru mijlocași etc.

Timoul prea scurt pînă la începerea 
returului nu mai permite modificări 
sau încercări. De aceea credem că 
echinele care mai au de rezolvat une’e 
probleme de formație vor recurge la 
soluția — mai recomandabilă — a 
îmbunătățirii pregătirii jucătorilor vi
zați pentru posturii» respective.

(P- g )
Farul In progres

Activitatea internațională, 
nuită la noi pină acum în această 
perioadă, a ajutat în bună

neobiș-

măsură 
jregăti'rile echipelor noastre. Meciurile 
susținute de unele echipe au contribui 
la o serioasă verificare a stadiului de 
antrenament. Duminică la Constanța.

Reîncepe campionatul R. P. R.l
ind cu această săptămină partici- 
la Pronosport vor avea din nou 

să calculeze șansele echipelor
■ de fotbal, deoarece le vor in-
1 programele concursurilor Pro-

Se aduce la cunoștință participanți- 
lor la Pronosport că tragerea din urnă 
pentru acordarea premiilor din fondul 
suplimentar pe luna februarie va avea 
loc astăzi marți * ""
sala 
din

_____ ___ , 1 martie, orele 9.30 în 
agenției Centrale Loto-Pronosport 

Calea

onosport

este sl normal, reînceperea cam- 
ilui R.P.R. produce animație în 
iubitorilor de Io trial șl cu atit 

îult în rîndul parti cipanților la 
port. Și pe bună dreptate : în- 
I că, de acum, echipele cuprinse 
igramele concursului Pronosport 
tea ti urmărite mal îndeaproape, 
onostlcurile vor fi și ele mai 
e ales.
■um să facem o scurtă trecere in 

a celor 12 meciuri cuprinse în 
nul concursului din 6 martie : 
jiul Ploești-Progresul București, 
iresul întil- 
celor două e- 
indică favo-
chipa gazdă, 
sul, cu echipa 
ată, va în
să oprească atacurile petroliști- 
să are puține șanse de a ține 
șină la fluierul final.
H. Jiul Petroșani — C.C.A.
ele partide amicale susținute de 

i, precum și gradul de pregătire 
la ora actuală de cele două for- 

indică favorită echipa oaspe.
ill. Farul Constanta—U.T.A.
>. se poate declara mulțumită cu 
uitat egal. Farul s-a pregătit in- 
istfel că, beneficiind și de avan- 
erenului. va căuta să obțină vic- 
n acest meci.
namo București — Știința Cluj 
ir, victoria a revenit studenților. ■ 
ta aceasta știința Cluj întllnește 
pă dornică de revanșă, dar mai 

echipă care s-a
e. Ne așteptăm 
acordind aceleași 
it 
aid București — 
liștil se prezintă 
? înclină de partea lor. Totuși, 
de luptă a jucătorilor echipei 
ne ișl poate spune cuvîntul, ast- 
n-ar fi exclus un rezultat de e-

tteagul roșu — Minerul Lupeni
1 pe care-1 ocupă St. roșu în 
entul turului nu-1 de loc întîm- 
și aceasta o știu mal ales cel 

.u văzut-o evoluind in majorita- 
tîlnirilor. Este o echipă greu de 
t, astfel că e greu de prevăzut 
Dză din partea oaspeților, 
alte șase meciuri cuprinse în 
mul concursului din 6 martie, 
in campionatul italian : VIT. Fio- 
i—Internazionale, VIII. Alessan- 
jventns, IX. Lazio—Roma. X. A- 
- Napoli, XI. Bari-Bologna, XII. 
Genoa.

pregătit cu se- 
la un joc des- 

sanse ambelor
Dinamo Bacău 
5n formă bună.

Farul a avut o asemenea ocazie.
In meciul cu Wisla Cracovia, eehi-a 

constănțeană a dovedit un real pro
gres față de comportările anterioare. 
Îmbucurător este faptul că 
stă partidă a corespuns și 
meniul apărării, deși îtl lipsa 
ton (care este bolnav) s-a 
o improvizație (mijlocașul ____ _
jucat fundaș dreapta). O mențiune spe
cială se cuvine liniei de mijlocași 
Stance—Bibere, care a dat un randa
ment superior și a asigurat o bună le
gătură între apărare și atac. Stancu. de 
pildă, a fost aplaudat la „scenă deschi
să" pentru jocul său eficace, pentru in
tervențiile sale prompte în apărare și 
pentru modul cum a sprijinit 
efectiv linia de înaintare. Acest compar
timent. care nu de mult constituia 
„punctul nevralgic" al echipei, de data 
aceasta a jucat mai legat, în special 
pe aripa stîngă. Ciosescu a mani'es- 
tat o vervă deosebită de joc și es« 
pe cate să devină iarăși centrul îna- , 
intaș periculos de mai înainte. înain
tarea însă, nu corespunde în între
gime : aripa dreaptă nu s-a încadrat 
încă în jocul colectiv.

In concluzie, în urma jocului de du
minică al echipei, suporterii Farului 
privesc cu încredere noul sezon și 
așteaptă o comportare frumoasă din 
partea fotbaliștilor lor preferați.

Echipa oaspe, Wisla. a acjionat în 
viteză, cu combinații plăcute ochiului 
dar ineficace, deoarece a folosit prea 
mult pasele laterale.

P. ENACIIE 
corespondent

Un gest semnificativ
Semnificativ și plin de învățăminte 

este gestul antrenorului lori Ureclliatii, 
cu ocazia meciului Rapid (juniorii — 
Locomotiva C. David (seniori) dispu
tat duminică în „deschidere” la parti- , 
da Rapid—Prahova Ploești. La un 
moment dat, în viitoarea jocului (par
tida a fost cîștigată de juniorii Rapi
dului cu 3—1), un fotbalist de la Lo
comotiva l-a lovit pe juniorul Leahe
vici de la Rapid. Arbitrul jocului a in
tervenit prompt, eliminînd pe vinovat. 
Leahevici însă, se vede că nu a fost 
pe deplin mulțumit cu sanctionarea 
adversarului său și a căutat să ee 
„răzbune" pe un alt jucător de la Lo
comotiva, aruneîndu-i mingea în fată. 
Antrenorul Urechiatu, sezisat de gestul 
nesportiv al elevului său. l-a scos 
imediat pe Leahevici din echipă. 
Un gest la care orice comentariu este 
de prisos.

în acea- 
compartf- 
!ui Stra- 
reeurs la 
Datcu a

In legătură cu legitimațiile de intrare 
la manifestațiile sportive

Comitetul de organizare a U.C.F.S. aduce la cunoștința posesorilor < 
legitimații de liberă intrare la manifestațiile sportive următoarele:

1. Legitimațiile eliberate de Comitetul de organizare a U.C.F.S. i 
vor depune pentru viza anuală la secretariatul Comitetului de organizare 
a U.C.F.S. în perioada 1—8 martie 1960.

2. In aceeași perioadă se vor depune pentru viza anuală :
— la federația emitentă, legitimațiile eliberate de U.C.F.S. Comitetul" 
organizare, care poartă stampila unei ramuri de sport;
— la forul emitent, legitimațiile de culoare maro dermatin, eliberate 
U.C.F.S. Oraș București și U.C.F.S. Regiunea București:
— la consiliile regionale U.C.F.S. legitimațiile de culoare bej, elibe

rate de către aceste organe.
3. Incepînd eu data de 8 Martie a.c., legitimațiile de liberă intrare la 

manifestațiile sportive, de toate categoriile, care nu vor purta viza pe 
anul i960 își pierd valabilitatea.

de

S*5

de

de

Victoriei nr. 9.
★

trierii variantelor depuse la 
Pronosport nr. 9 din 28 fe- 

au fost stabilite următoarele 
28,70 variante cu

în 
concursul 
bruarie i 
rezultate provizorii : 
12 rezultate. 1.157,90 variante cu 11 re
zultate șl 11.726,80 variante cu 10 rezul
tate.

Omologarea este în curs de desfășu
rare.

Se aduce la cunoștință că, plata pre
miilor la Pronosport, Pronoexpres și 
Loto Central, pentru participanții care 

au jucat prin ofi
ciile PTTR, se face 
după cum urmează:

— pentru
_ 1 panții din Capitală,

la CEC - raionul 
Lenin București.
- pentru participanții din comunele 

suburbane ale Capitalei, precum și pen
tru cel din alte localități ale țării, care 
au jucat la Of. P.T.T.R. din orașul 
București, prin mandat poștal.

PRONOEXPRES
Astăzi este ultima zi de depunere a 

buletinelor Pronoexpres pentru primul 
concurs din luna martie. Cu acest pri
lej, aruneînd o privire retrospectivă a- 
supra concursurilor Pronoexpres din 
luna februarie constatăm că cele patru 
concursuri din luna trecută au oferit 
pe de o parte premii numeroase iar pe 
de altă parte premii mari. La con
cursul din 3 februarie premiul IT a 
fost în valoare de 78.326 lei, la con
cursul următor 9 participant au obți
nut cîte 20.182 lei, la cel din 17 februa
rie A. Mihai a obținut premiul II în 
valoare de 93.920 lei și la ultimul con
curs al lunii, cel de săptămîna trecută, 
3 participant au obținut cîte 33.689 lei 
iar alți 7 cîte 14.438 lei.

In fiecare concurs numărul celor care 
obțin premii pe buletinele sistem redus 
este considerabil. Participînd pe bule
tinele sistem redus vă măriți, șansele 
de a fi premiat, achitînd o taxă de par
ticipare mai mică.

Nu ......... “
buletinele 
de mîine.

urma

partici-

uitați ! Depuneți fără întîrzlere 
pentru tragerea Pronoexpres 
Astăzi este ultima zi.

★
din urnă a numerelor con-Tragerea __ _

cursului Pronoexpres va avea loc mîine 
la ora 19 la Clubul CFR Grivița Roșie 
din cal. Griviței și va fi urmată de 
film.

Rubric^ redactată, de LS. Loto-Prono- 
sporU

(al. i.)

Programul returului categoriei A
ETAPA 1—4 MARTIE

Rapid București-Dinamo Bacău (0—0) 
Farul Constanța-U.T.A. (1—1)
St. roșu Or. Stalin-M'nerul Lupeni (1—1) 
Jiul Petroșani-C.C.A, (0—2)
Dinamo București-Știința Cluj (1—2) 
Petrolul Ploești Progresul București (3—2).

ETAPA A II-a—15 MARTIE
U.T.A.-Rapid București (1—0)
C.C.A.-Petrolul Ploești (2—1) 
Progresul București-Farul Constanja (0—1) 
Știința Cluj-Jiul Petroșani (1—1)
Dinamo Bacău St. roșu Or. Stalin (2—2) 
Minerul Lupeni D'namo București (0—0).

ETAPA A III a—20 MARTIE
Știința Cluj-Farul Constanța (2—3) 
Minerul Lupeni-Jiul Petroșani (0—1) 
U.T.A.-St. roșu Or. Stai n (2—2) 
Rapid București-Progresul București (2—0) 
Dinamo Bacău-Petrolul Ploești (3—1) 
C.C.A.-Dinamo București (1—2).

ETAPA A IV a—27 MARTIE
Rapid București-Minerul Lupeni (1—2) 
Jiul Petroșani-Dinamo Bacău (1—3) 
Farul Constanța-C.C.A. (2—3)
St. roșu Or. Stalin-Progresul București (2—1) 
Petrolul Ploești-Știința Cluj (2—2)
Dinamo București-U.T.A. (0—2).

ETAPA A Va—3 APRILIE
Progresul București-Jiul Petroșani (1—1) 
Dinamo Bacău D’namo București (2—0) 
C.C.A.-St. roșu Or. Stalin (1—2)
Știința Cluj-Rapid București (2—1) 
Petrolul 
Minerul

Ploești-Farul Constanța (1—1) 
Lupeni-U.T.A. (0—1).

ETAPA A Vi a—10 APRILIE
București-Progresul București (1—1)D:namo ,

Jiul Petroșani Petrolul Ploești (0—7) 
farul Constanja-St, roșu Or, Stalin (2-—3)

Știința Cluj-Minerul Lupeni (2—2) 
C.C.A.-Rapid București (5—2) 
U.T.A.-Dinamo Bacău (2—1).

ETAPA A VII a—17 APRILIE
Minerul Lupeni C.C.A. (1—6)
Dinamo Bacău-Știința Cluj (1—1)
St. roșu Or. Stalin-Jiul Petroșani (3—2) 
Rapid București-Farul Constanța (0—1) 
Dinamo București-Petrolul Ploești (2—0) 
U.T.A.-Progresul București (1—1).

ETAPA A VIII-a—8 MAI
Progresul București-Știința Cluj (1—0) 
Jiul Petroșani-Rapid București (1—5) 
C.C.A. Dinamo Bacău (2—1)
Farul Constanța-Minerul Lupeni (0—4) 
Petrolul Ploești-U.T.A. (2—0)
St. roșu Or. StaFn-Dinamo București (2—2).

ETAPA A IX a—11 MAI
Petrolul Ploești-St. roșu Or. Stalin (1—1) 
Dinamo Bacău-Minerul Lupeni (2—1) 
Dinamo București-Rapid București (0—1) 
Știința Cluj U.T.A. (1—2)
Progresul București-C.C.A. (1—4)
Jiui Petroșani-Farul Constanța (0—5).

ETAPA A X-a—5 IUNIE
Rap'd București-Petrolul Ploești (1—1) 
Minerul Lupeni-Progresu! București (0—7) 
Dinamo București-Jiul Petroșani (0—0) 
Știința Cluj-St roșu Or. Stalin (1—7) 
U.T.A.C.C.A. (0—1)
Dinamo Bacău-Farul Constanța (0—2).

ETAPA A XI a—11 IUNIE
Farul. Constanța Dinamo București (1—1) 
Progresul București-Dinamo Bacău (0—3) 
U.T.A. Jiul Petroșani (0—2)
C.C.A. Știința Cluj (1—2)
’St. roșu Or Stalin-Rapid București (1—1) 

Minerul Lupeni Petrolul Ploești (1—2)
(lui paranteză, rezultatele din îur)



Pe urmele materialelor publicatei-■ T
Și-a primit drepturile

aproape #twt-
bJrul timișorean Sa 
intrat în posesia sumei de bani ce i se 
cuvenea pentru o deplasare făcută la 
jocul de fotbal C.S.M. Reșița — C.F.R. 
Arad. Acest lucru ne-a fost comunicat 
de Federația romînă de fotbal care a 
luat în discuție cazul respectiv în urma 
materialului critic „Curat operativitate, 
coane Fătwcăl" apărut în ziarul nostru. 
Cu dispoziția de 
ianuarie 1960 s-a 
siiiului regional 
suma de lei 180 
susnumituiui -arbitru.

n și jumătate, ar- CQIliră aproape ur> mi și jumătate, ar- conducerea școlii a Unul 
.timișorean Samo’Jă Pollak a proiesorii de educație tizi

dii „N. Bălcescu* din Brăila. „Apre-/ 
ciind că articolul conține date reale, j

idu®4«a școlii a ținut o ședință cuC 
r descrii de educație fizică, administra* S 
torul* școlii și personalul de îngrijire,C A ... - ••
cărora li s-au trasat sarcini precise j pei Grigore Preoteasa". Acum, echi- 
pentru îmbunătățirea muncii gospodă-^pele bucureștene de ^primă, categorie 
rești în general și pentru curățenie și 
ordine la sala de gimnastică în special. 
Vă mulțumim pentru ajutorul dat și 
vă invităm să revedeți cum arată în 
prezent sala noastră”, ne scrie direc
torul școlii, tov. Ion Ene.

în preajma* începerii campionatului
luat sfîrșit și ediția I960 a „Cu-

gata pentru întrecerile campio- 
după cum se știe —

piață nr. 
virat în
U.C.F.S.

pentru a

150 din 30 
contul eou-

Timi.șoara 
fi înmiita tă

Critica a justă, dar măsurile...

'sînt
natului care — < ,
(începe la 13 martie. Ele vor folosi, 
desigur, scurtul răgaz rămas pentru 
a retușa unele deficiențe remarcate în 
.jocul lor. Astfel, C-F-R. Grivița 
Roșie trebuie să-și îndrepte atenția

Roșie, 2. Progresul, 3. Dinamo, 4. Me
talul, 5. C.C.A., 6. Constructorul, 7. 
Petrolul Ploești, 8. Știința.

Vești «Un țari
• După cum ne informează 

pondentul nostru din Petroșani, S. 
Băloi. Știința și-a început de la 15 fe
bruarie pregătirile în aer liber. Pînă

cores-

Măsuri concrete 
hnbunâiățirea

pentru 
muncii

ianuarie 1960

In mas
că in anul

sportivă 
scăderi 
membri

în 
în 
î> 
în

' In nr. 3554 din 28 
fel ziarului nostru a apărut materialul 
„Succese... numai pe jumătate in mun
ca de sporire a numărului de membri 
U.C.F.S.", în care era criticată con
ducerea, asociației sportive de pe lingă 
Sfatul popular al Capitalei, 
punsul primit se recunoaște 
care a trecut asociația 
„S.P.C.” a avut serioase 
munca de atragere de noi
U.C.F.S., de încasare a cotizațiilor 
de angrenare a elementului feminin 
competițiile sportive de mase. Pentru 
lichidarea acestor lipsuri au fost luate 
o serie de măsuri, printre care : înlo
cuirea a patru membri ai consiltttlrî 
asociației pentru activitate nesatisfă- 
cătoare, întocmirea unui nou instruc
taj al activului voluntar, punerea la 
punct a evidenței, organizarea unei 
serii de competiții, sportive în cinstea 
zilei de 8 Martie în care să fie atrase 
un număr cît mai mare de femei. In 
plus, consiliul asociației 
să sporească numărul 
U.C.F.S. cu încă 3000 și 
cotizațiile Ia zi.

s-a angajat 
de membri 
să încaseze

Veniți să revede)! sala !

Dragoș Burac, Iosif Ciornei, I 
Negulescii, Nicolae Ureche, Sorir 
culescu, Grigore Antimoianu, 
Rîmniceanti, Mihai Takacs, Ion 
zescu. Ion Tudor, Ghiță Cristian.
• O echipă foarte harnică s-a 

vedit a fi Și Laminorul Roman, 
trenorul formației. Aurel Găgeatu, 
informat despre pregătirile form 
care au început încă de la 10 îam 
„Echipa noastră — ne-a spus e 
se pregătește cu multă grijă. Be 
ciind de excelente condiții matei 
facem trei antrenamente pe si 
mină, dublate de o ședință teh 
Țin să-i remarc pentru sîrguinți 
care se pregătesc pe Vasife Ta 
(centru), pe Duca Cîrjan (mijlo 
pe Dumitru Bardă și Vasile D. 
(pilieri), pe fundașul Aurel Pa 
pe înaintașii Aurel Luca și Petre 
teș, muncitori fruntași la fabric, 
țevi, ca de altfel toți cei 27 de 
biști ai noștri".

O Cimentul Medgidia își desfă; 
pregătirile sub conducerea noului 
trenor: Grigore Aman. Bucurint 
de sprijinul larg al conducerii, fal 
„Cimentul Păcii" (jng. Const. ! 
dis, directorul falxrcii >și ing. 
Const• Jiglău),'rugl>fetii de la M 
dia se antrenează cu multă trs 
deitnimă,' dorirfd a pătrunde cît 
adine în tainele acestui sport, re 
nou în Medgidia. Eh' arrfrenarr 
(începute în primele zile ale luni 
bruarie) iau parte 25 de jucate 
anume: ing. Marin Stoian, Ne 
Agi Omer, V. Gerea, ing. S- Zîm 
S. Guriță, I. Dvorak, S. Coîtu, FI 
mescu, G. Stoian, Alex. Haass, 
Diblă, Regep Badiu, Giauzar G iu ni 
Marin Ene, Const. Toilă, Aurel 
neagu, V- Polittis, Nichita c~ol 
G. Nedelcu, A. Bariton, Ște. 
tazescu, C. Mihăilescu, I. Tango: 
Ghiojdeanu și Nic. Bălașa.

După o „margine" Șerban, pilierul echipei C.F.R. Qrivița Roșie încearcă o 
pătrundere. Fazi din finala „Cupei Grigore Preoteasa", ciștigată de rugbiștii 

( feroviari.

Ca răspuns la articolul „Mai multă 
atenție întăririi bazei materiale a aso
ciațiilor sportive din raionul Vălenii de 
Munte", tov. Alex. Tudose, președintele 
asociației sportive Progresul Vălenii de 
Munte ne-a trimis o scrisoare lungă 
în care arată justețea criticii noastre. 
„Intr-adevăr, asociația Progresul, scrie 
semnatarul, are o activitate foarte sla
bă. Cînd am fost ales în co-'Hiul 
asociației, am găsit o situație grea. 
Echipamentul fusese depozitat într-o 
magazie în care a plouat și eu l-am 
luat în primire putred. Nu am găsit 
nici un inventar din care să reiasă 
situația acestor materiale, inventariin- 
du-se doar ceea ce s-a mai găsit. Ul
terior am aflat că s-au 
teriale și echipament în 
aproape 20.000 lei, bani 
n-a fost tras nimeni la
Văzînd lipsa de sprijin din partea co
mitetului sindical, a consiliului raional 
U.C.F.S. cît și a conducerii Sfatului 
popular raional, o parte din membrii 
consiliului nostru s-au demobilizat și 
au încetat să mai muncească. Ba mai Zbunătățirea 
mult, consiliul raional U.C.F.S. Telea- 
jen a arătat intr-o dare de seamă că (talul pe cristalizarea 
asociației noastre i-au fost înmînate ) unitare de joc, C.C.A. 
peste 100 de insigne „Cel mai bun\pe maturizarea tinerilor. revent pro- Dumitru, 
sportiv din 10". Afirmația nu cores-,.1. 
puncte realității: noi nu am primit nici 
un fel de insigne pdntru' că’ nu am 
avut nici activitate. Critica este peCvăratul înțeles al 
deplin întemeiată. In situația în care/trolul Ploești pe 
ne găsim însă acum, avem nevoie de 
un sprijin concret din partea consi
liului raional U.C.F.S. și a Sfatului 
popular raional”.

distrus ma-, 
valoare de 
pentru caret 
răspundere.

GASA 8.15 - AȚI23

spre mărirea eiic&citațîr și 
de atac a treisfertnrilor.
va trebui să pună accentul pe îm-

i jocului
mo pe omogenizarea

Foto i P. Callimachi 
la data începerii campionatului, Știin
ța va susține și două întîlniri ami
cale'la Timîșăira'i |i Cluj'c’u > echipele 
locale ale cluburilor Știința. La an
trenamente participă următorul lot de 
jucători: Virgil Mezdrea, Ion Dijmă- 
rescu, Mihai Măcărescu, Constantin 

re, •rțrrT'VW’T* r-t - -——> Marco Coiculescu, Liviu
mo vați și aducerea lor la— același Drâghici, Carol Tică, Ion Ciubuc, A- 
numitor ctt oa'mehii de haită, Știința drian Mateescu, Valeriu Petrache, 
pe alcătuirea unei formații, în ade- 

cuvîntului și Pe- 
perfecționarea apă-

a forței 
Progresul

colectiv, Diria- 
formației, Me

tt nei concepții 
și Constructorul o

rării.
Iată și ierarhia 

rești și Ploești după prima competiție 
'oficială a anului : 1. C.F.R. Grivița

echipelor din Bttcu-

j

întrecerile pentru „Cupa Sportul popula
„Sală bună, dar prost gospodărită". 

Așa se intitula materialul critic apărut 
în ziarul nostru din 12 ianuarie I960 
și care se adresa direcțiunii școlii me-

Au fost desemnați 
campionii orașului București

Amatorii de patinaj au stat duminică 
seară în tribunele patinoarului „23 Au
gust" pînă la ora 22, cînd au luat sfîr
șit întrecerile fazei orășenești a cam
pionatului republican de patinaj artis
tic. Spectatorii au și avut motive să 
nu-și părăsească locurile, deoarece au 
asistat la o avanpremieră a finalei 
campionatului R.P.R., la București a- 
flîndu-se actualmente mulți dintre cei 
mai buni patinatori ai țării.

S-au înscris 21 de concurenți. La fi
gurile obligatorii (senioare) s-a dat o 
luptă extrem de strînsă între Cristina 
Patraulea și Imola Seivarth, prima reu
șind să ocupe locul intîi la o diferență 
de numai un punct. In rest favoriții 
au confirmat așteptările.

In general, Cristina Patraulea, Radu 
Ionian, Petru Gall, Carol Hertl, Imola 
Seivarth și Roxana Găbunea au dove
dit în execuțiile lor că au înregistrat 
un mic progres față de anul trecut. De 
asemenea, cel mai mulți participant 
au dat dovadă de o inexplicabilă emo
tivitate.

Iată acum clasamentele generale : 
Senioare : Cristina Patraulea (Construc
torul) 75,10 p, Imola Seivarth (Dinamo) 
68,74 p ; seniori ; Radu Ionian (Cons
tructorul) 93,2 p, Petru Gall (Dinamo) 
79,02 p ; juniori 18 ani : Carol Hertl 
(Dinamo) 59,62 p, Marcel Comanici (Di
namo) 49,30 p ; junioare 18 ani : Irina 
Zaharescu (C.C.A.) 57,44 p, Eva Seivarth 
(Dinamo) 48,34 p, juniori 14 ani : Gh. 
Malarciuc (Constructorul) 40,42 p, Lu
cian Florescu (Constructorul) 31,14 p ; 
junioare 14 ani : Roxana Găbunea (Con
structorul) 38,64 p, Ileana Petrescu 
(Constructorul) 33,06 p; perechi: Cris
tina Patraulea-Radu Ionian 8,03 p.

Locapm
Pentru jocul de fotbal C.C.A. — In- 

ternazionale (Milano), cota de bilete 
pentru public se pune în vînzare în- 
cepînd de astăzi Ora 15, la casele de 
bilete de la stadionul Republicii, sala
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Aînceput campionatul Capitalei
Poligonul Di na mo din Capitală a 

găzduit duminică întrecerile primei e- 
tape din cadrul campionatului de tir al 
orașului București, la armă sport. Ma
rea majoritate a trăgătorilor «-au stră
duit să realizeze performanțe cît mai 
bune, pentru a se detașa în clasamentul 
individual și pentru a consolida pozi
ția echipelor diti care fac parte. Dintre 
aceștia am remarcat pe D. Radu 
(C.C.A.), V. Popescu (Dinamo), Vero
nica Fezi (Metalul) și Ludmila Basa- 
rab (Proiectantul).

Iată rezultatele : armă sptort 3x20 
focuri seniori: 1. D. Radu (C.C.A.)' 
528 p; 2. V. Popescu (Dinamo) 515 
p ; 3. Gr. Dascălu (Proiectantul) 500 
p;4.P.Savu (Voința) 500 p; 5. R. Ra
dulescu (Sănătatea) 487 p ; Echipe : 1. 
Proiectantul 1924 p ; 2. I.S.E. 1859 p ; 
3. Voința 1811 p ; 4. Sănătatea 1798 
p ; 5. Metalul 1782 p. Senioare : 1.
Veronica Fezi (Metalul) 499 p ; 2. Lud
mila Basarab (Proiectantul) 490 p ; 3. 
Maria Fleancu (Voința) 479 p ; 4. Fe
licia Dragomir (Metalul) 446 p ; 5. 
Constanța Ghimbășănu (Sănătatea) 442 
p. Echipe : 1. Voința 1302 p ; 2. Sănă
tatea 1275 p * 3. Metalul 945 p ; 4 
Universitatea Parhon 860 p.

Concomitent cu prima etapă a cam* 
penatului Capitalei au continuat și în
trecerile de pistol viteză și armă libe
ră calibru redus 3x20 focuri, din cadrul 
concursului dotat cu „Cupa 8 Martie", 
organizat de cluburile Dinamo și Voin
ța. Chiar dacă ținem seama de faptul 
că sîntem la început de sezon com pe- 
tițional; o serie de trăgători fruntași, 
categoria I și maeștri, s-au comportat 
slab, urmărind doar cîștigarea concursu
lui și fiind rhai puțin preocupați de 
valoarea rezultatul ții. Pînă la 13 martie, 
data cînd va începe campionatul Ca-

de bilete
Floreasca și casa specială din str. Ion 
Vidu. Sînt valabile biletele cu seria 
63.

Cluburile și asociațiile sportive îșî 
mai plot ridica biletele pînă joi 3 mar
tie ora 15 de la'sediul I.E.B.S. str. Va
sile Conta 16, 

pitalei și la armă liberă, mai sînt pu
ține zile. De aceea este necesar ca tră
gătorii bucnreșteni să se pună la punct 
cît mai curind posibil. Rezultate : pistol 
viteză : 1. I. Tripșa (Dinamo) 574 p., 
2. Gli. Magyar (Dinamo) 570 p, 3. A. 
Neagu (Metalul) 567 p, 4. Gh; Cor- 
beseu (C.C.A.) 566 p, 5. M. Ciobanu 
(C.C.A.) 553 p, Armă liberă calibru 
redus 3x20 focuri : 1. T. Ciulu (C.C.A.) 
557 p, 2. R. Pontbriand (Spartac) 557 
p, 3. M. Rusescu (Dinamo) 553 p, 4. 
Ana Goreti (Spartac) 549 p, 5. Alex. 
Bițică (Voința) 546 p.

V. GODESCU

Campionatele republicane școlare in plină desfășurare
Și în acest an, întrecerile din cadrul campionatelor republicane școlare 

se desfășoară în aceeași atmosferă de mare însuflețire. Echipele școlărești de 
volei, baschet și gimnastică s-au pregătit cu toată seriozitatea, apărindu-și 
cu cinste culorile orașului sau ale regiunii respective. Iată cîteva din rela
tările corespondenților noștri în legătură cu desfășurarea fazelor de regiune 
și de zonă.

Ilâe Ghișa (Oradea) : Cele mai bune 
echipe școlare de volei din regiunea 
noastră și-au disputat în localitate în
trecerea pentru desemnarea campioa
nelor regiunii Oradea, Echipele de bă
ieți și fete ale școlii medii din Lunca 
Vașcăului au reușit să obțină majori
tatea victoriilor.

ton Deteșan (Turnu Măgurele) : 
Orașul nostru a fost martorul întîlra 
rilor de volei dintre campioanele sca
lare ale raioanelor cuprinse în regiu
nea București. Campioane pe regiune 
atît_ la băieți cît și la fete au ieșit 
echipele școlii medii din Giurgiu.

Gh. Benga (Clui) : La Turda s-au 
întrecut echipele fruntașe la volei din 
regiunea Cluj. Pe primul loc s-a cla
sat școala medie „G. Coșbuc“-Clui 
(fete) și școala medie „Gh. Barițiu"- 
Clui (băieți).

V. Săsăranu (Baia Mare) : 5 echi
pe de băieți și 4 de fete s-au întrecut 
în cadrul fazei regionale a campiona 
tuliii republican școlar de volei. La 
băieți, locul întîi a fost ocupat de 
școala medie din Cehul Silvadei, iar 
la fete, victoria a revenit școlii me
dii din Cărei.

Avram Ioan Chiuza (Craiova): 0-

se apropie
Duminică, în diferite orașe din țară 

s-au disputat jocurile din cadrul etapei 
inter-centre a celei mai importante 
competiții de handbal în 7, rezervată 
echipelor de juniori și junioare, „Cupa 
Sportul popular". Iată rezultatele în
registrate :

BUCUREȘTI. In sala Floreasca au 
avut loc două partide, în care victoria 
a revenit Ia diferențe mari de scor,, 
formațiilor bucureștene. Echipa femi
nină Constructorul a întrecut Sc. S.E. 
Petroșani cu 12—1 (3—0), iar handba- 
lișfii de la C. Sp. Școlar București au 
învins pe cei de la Șc. S.E. Constanta 
cu 33-11 (17-4). (N. Tokacek — 
coresp.)

TIMIȘOARA. Cele două meciuri 
disputate în cadrul etapei inter-centre 

rașul Craiova a găzduit întrecerea 
dintre echipele școlare din Tg. Jiu, 
Turnu Severin, Corabia, Novaci. Oltețu 
șl Craiova, campioane raionale la vo
lei. Titlurile de campioane regionale au 
revenit echipelor reprezentative ale ora
șului Craiova.

C. Alexa și A. Simota (Suceava) 
La Vatra Dornei s-a desfășurat faza re
gională a campionatului republican șco
lar de baschet. Echipele masculine și 
feminine ale școlii medii diri Rădăuți 
.au fost declarate campioane ale regiu
nii Suceava pe anul în curs.

Ion RSzoi'u (Pitești) : Intr-o ațmoiU 
feră de mare entuziasm, la Rîmnicu 
Vîlcea au avut loc „regionalele" șco
lare de baschet. Campioane ale regiu
nii Pitești pe anul I960 au fost decla
rate echipeîe de băieți și fete ale șco
lii medii nr. 1 „Nicolae Băleescu" din 
Rrn. Vîlcea.

Eduard Weil (Timișoara) : Gimnas
tica și-a cîștigat noi adepți cu prile
jul întrecerilor dintre echipe'e școlare 
fruntașe pe regiune în această fru
moasă disciplină, sportivă. -Numeroșii 
spectatori prezenți la întreceri au a- 
plaudat comportarea excelentă a re-,

de sfîrșit
s-au încheiat cu următoarele reztt 
băieți: Tehnometal Timișoara — 
mia Făgăraș 20—6 (10—3);
C.S.S. Banatul Timișoara — C.S 
biu 8—6 (6—3). (L. Samuel-cor

TG. MUREȘ. Echipele mureșen 
terminat învingătoare în cele 
meciuri susținute duminică: C.S. 
Iar Harghita Tg. Mureș — Voint 
biu 17—8 (9—5) la băieți și C.S 
Mureș — S.S.E. Buzău 25—6 (' 
la fete. (V. Radar — coresp.)

ORAȘUL STALIN. In localitati 
disputat întîlnirea dintre echipei 
minine Tractorul Orașul Sta li 
S.S.E. Constanța, contînd în c 
etapei inter-centre a „Cupei Sp 
popular". Victoria a revenit forn 
Tractorul, care a cîștigat cu s 
de 23—2 (14—1). (C. Gruia — co 

prezentanților școlii medii nr. 4 
program special de educație fi 
ca.re de altfel au acumulat și cel 
bun punctaj.

R. Sfambolian (Constanța) : 
sporturilor din localitate s-a d< 
a fi neîncăpătoare la întîlnirile de 
din cadrul campionatului reptil 
școlar de baschet, la care au luat 
echipe reprezentative de școli din 
ești. Galați și Constanța. Echipa 
Iii medii „Mircea cel Bătrîn" din 
litate a reușit să termine neîn 
turneul. Ea s-a calificat astfel p 
finalele pe țară care vor avea 1 
Orașul Stalin.

G. Adumitresei (Iași) : In sala 
ința din orașul nostru s-au desfă 
întrecerile școlare de zonă la ba: 
Dovedind o pregătire foarte bună 
vele Complexului școlar din Bîrla 
reușit să se claseze pe primul lo< 
au întrecut — în meci decisiv - 
chipa feminină a școlii medii die 
ceava cu 36—34 (13—II). La 1 
locul întîi l-au ocupat baschetb 
de la școala medie nr. 3 din I:

0. Gruia (Orașul Stalin) : La 
de zonă a campionatelor republ 
școlare de baschît, care au avut I 
orașul nostru, au luat parte ecl 
campioane ale regiunilor Bucii 
Bacău si Stalin. Echipa 
medii „Țudor Vladimirescu" din 
șiorii de Vede (regiunea Bucur, 
care a terminat neînvinsă turneul 
calificat pentru finalele pe țară.



începe
jgCT£»IMUMWi
concursul internațional
de la Moscova

loscova 29 (prin telefon). Lotul de de masă începe miercuri după-amiază 
rtivi romîni' alcătuit din Angelica și ea se vă desfășura în sala Aripile 
eanu, Maria Alexandru, Radu Ne- 
îscu, Mircea Popescu și Gheorghe 
lîrzan însoțit de antrenorul F- Pa- 
1 a sosit duminică la prînz pe ca- 
aerului în capitala U.R.S.S. Puțin 

i după aceea a venit și delegația 
itoarelor și jucătorilor din R- Celio- 
■acă, formată din Gralkova, Gola, 
akovic, Stanek și Schwartz.
uni dimineață sportivii 
tt antrenament într-ună 
la stadionul Lujniki. 
ompetiția internațională

loscova 29 (prin

noștri au
din sălile

de tenis

Rezultatele „Cupei

Sovietelor- La concurs participă ală
turi de sportivii romîni și cehoslovaci 
și cei sovietici printre care remarcam 
pe Averin, Saunoris, Agopian, Pas- 
kiavicius, Ramanauskaite, Lestal, Za- 
harian ețc- Joi, vineri și sîmbătă vor 
avea loc turneele pe echipe bărbațLși 
femei, iar apoi vor urma probabil 
două zile de pauză- Cu începere de 
luni se vor disputa probele individu
ale-

 I

la junioriVoința”
ompetiția deschisă juniorilor bucu- 
eni.și dotată cu „Cupa Voința" 
bucurat de o participare numeroa- 
Sîmbătâ și duminică au fost pre- 
i în sala din str. Mendeleev 186 
concurenți, printre care 32 ju- 

ire Alături de cîștigători (Victo- 
Jandrescit, Dana Pop, Grigore Ilie 
Sărbulescu) s-au mai remarcat și 
rii Gelu Păun, Ion Ursuț, Mihai 
covici, Ion Iulian, David David- 
1, Mihai Rotaru, Nicolae Tinda-

clie, Lică Răzvan, Paul Tudor etc.
Iată rezultatele finalelor: juniori, 

cat. pînă la 18 ani : Bărbulescu — 
M. Antonescu 2—1; cat. pînă la 14 
ani: Grgore Ilie’ — Gelu Păun 2—0; 
junioare cat. pînă la 18 ani; Victoria 
Jaudrescti — Aurelia Radu 2—i ; 
cat. pînă la 14 ani: ‘ Dana Pop y- 
Annemarie Klompe:2—0.

La încheierea întrecerilor învingă
torii au primit din partea organizate- 
rilor cupe, iar cei evidențiați, diplotrfe.

Cum se desfășoară campionatul republican 
individual pe anul 1960

Noua formulă de desfășurare a campionatului individual ® Cele
mai bune 10 rezultate ale anului 1959.

In scopul dezvoltării sporttliui po- 80 penfru cea masculină. Intre 20 Hi
picelor, bircsil federal a luat o serie de nie-20 iulie se vor consuma etapele 
măsuri privind modul de desfășurare 
a câmptohălitlui republica'n individual 
pe anul 1960. Noile modificări sînt me
nite să obișnuiască pe:'sportivii și pe 
sportivele noastre cu condițiile de joc 
cerute de ultimele prevederi ale re
gulamentului internațional.

Dat fiind faptul că întrecerile pen
tru campionatele mondiale, „Cupa 
Europei" precum și toate întîlnirile 
interțări sau cluburi se desfășoară 
numai la probele ,mixte, forul de spe
cialitate a hotărît ca în faza pe aso
ciații și cluburi a campionatului repu
blican individual din acest an (10 
mai—20 iunie) participanții să-și dis
pute întîietatea după cum urmează : 
60 bile mixte fete (30 plin+30 izo
late), 100 bile mixte băieți (50 plin 
4-50 izolate) fără timp. Jucătorii și 
jucătoarele calificate îu etapa orășe
nească. raională și în finala campio
natului republican se vor întrece la 
probele clasice de 100 bile mixte fete 
și 200 bile mixte băieți. De reținut că 
în aceste etape se introduce timpul 
regulamentar de lansare și anume 40 
de minute pentru proba feminină și

e
10

rfUl

a.c., .pentru ca biroul federal să aî’>ă 
timpul necesar să invite pe popicarii 
care am îndeplinit normele cerute.

★

HOCHEI^

ț îndrumări pentru spectatori

Să răsfoim regulamentul de joc
aplica o pedeapsă minoră, plus 
de rea conduită. Nu e permisă 
carea croselor peste înălțimea 
mala a umerilor; la aprecierea
trului, în acest caz se poate dicta o 
penalizare minoră.

Cînd un jucător barează cu crosa 
un adversar, îl lovește cu

cepînd de azi, mii de oameni vor 
ări, pe patinoarul din parcul „23 
ust“, întrecerile returului campio- 
lui republican de hochei. Și cum 
■cerile din tur ne-au aratat că 
spectatori nu sînt încă . la curent 

unele prevederi ale regulamentu- 
găsim util să ne ocupăm, pe 

t, de cîteva din regulile de joc 
stîrnesc în rîndurile spectatorilor 
din păcate, uneori chiar ale... ju
rilor...) cele mai multe dișcuții.

7SAID-LfL. Infracțiunea de ofsaid 
râ din joc) se comite la linia 
: (de centru) și la linia albastră 
tre zona neutră și cea de atac), 
ambele situații, factorul determi- 

a! ofsai'd-ului este poziția pati- 
r jucătorului și nu cea a crosei

Problema ofsaid-ului nu se pune 
pînă ce pucul nu a trecut în ’ri

me peste marginea exterioară a 
respective. Ofsaid-ul

/asa peste două linii) 
un jucător primește 

Tt un puc pasat din 
apărare. Dacă pilcul 
pasat, atinge orice parte a cor- 

crosei sau patinei unui jucător 
lipier care este în terenul său 
side) adică în spatele liniei roșii, 

va fi considerată ca bine efec- 
i, deci nu se mai flueră 
az de infracțitr-e de 
d la linia roșie, ali
mentul va fi făcut la 

de unde a pornit

saidul la linia albas-
mai frecvent, este 
ns într-o prevede,e 
rală, a art. 72 din re- 
ment și care sună 
1 : „Jucătorul unei e- 
> în atac nu poate 

înaintea pucului în 
de atac". Prin urma- 
ucul nu poate fi aș- 
it de jucătorii în atac 
ilo de linia albas- 
O precizare însă : un 
or care conduce efectiv pucul 
trece I nia înaintea pucului nu 
nsiderat ofsaid, cu condiția ca 
moment să fie în posesia efec- 
a pucului.

la linia ro- 
este atunci 
dincolo de 
treimea sa 

după ce a

ofsaid.

cut cu un elan mai mare de doi pași 
normali sau două salturi scurte). Cînd 
un jucător se aruncă sau efectuează 
un atac incorect din spate, cînd atacă 
portarul în spațiul său de poartă sau 
cînd rănește un adversar ca urmare 
a atacului său, poate primi o penali
zare majoră (eliminare de 5 minute). 
Atacul corect se face cu 
umărul sau cu șoldul, din 
față. (Figura 1).

Și la hochei există o re
gulă de joc pentru ob
strucție. Se consideră ob
strucție : — jenarea sail 
împiedicarea înaintării ți
nui adversar care este 
în posesia pucului, — lo
virea intenționată a cro
sei unui adversar pentru 
ca acesta s-o scape din 
miini, — împiedicarea u- 
nui adversar care a scă
pat crosa de a intra în 
posesia ei. In legătură cu 
această regulii, preci
zăm că: în afara cazului cînd pucul 
se află îi interiorul teritoriului de 
poartă, un atacant care nu are pucul 
n-are voie să stea în teritoriul porții 
sau pe linia acestui teritoriu și nici 
să

una 
ridi- 
nor- 

arbi-

minerul

f țj 5 I 1. ? fe *Jl *

Federația Romînă de Popice a alcă-1 
tuit clasamentul primilor zece sportivi 
și sportive care au obținut cele mai 
mari procentaic în anul 1959. Iată 
aceste două clasamente: Feminin: 
(100 bile mixte): I. Ilona Nagy, 
(C.S. Tg. Mureș) 440 p.d. (performan-i 
ță reușită prima dată de ea); 2. Erica 

; 3. Maria 
4. Maria 
422; 5. 
Tg. Mu- 
(Recolta

Ârion (Recolta Buc.) 440; 
Nadaș (U.T. Arad) 424 ;

Timișoara) 
Alargareta Szemany (Voința 
reș) 422 ; 6. Crista Rezac 
Buc.) 421 ; 7. Fiorica Lăpușan (Rapid 
Buc) 420 ; 8. Olimpia Popescu (Re-I 
colta Buc.) 419; 9. Voica Pohaci (Ra
pid Buc.) 418; 10. Mana Constantin 
(Unirea Azuga) 417. Masculin (200 
bile mixte)- 1. Andrei Alexandru (Vo
ința Buc.) 900 p.d.; 2. Vasile Leancă 
(țJnirea Roman) 899 p.d.; 3. Fran-. 
cisc Micola (Electrica Cluj) 892 ; 4. 
Iuliu Erdei (C.S. Oradea) 881 ; 5. La- 
dislau Gallo (Voința Oradea) 878; 

nala campionatului R.P.R; pe echipe, 6. Gheorglte Popescu (OffiMno Crbio-
Pentru reușita deplină. a îrttrecerilsf va)‘*872 ;\ 7. Petre Purje Iffflaclra 

Cîmpina). 871 ; 8. fon Dragomirescu 
(Petrolul Ptoțști) 869; 9. Tiberiu Ne
gru (C.F.R. Timișoara) 864; 10. loan 
Brebenari (Olimpia Reșița) 862. 
ceste rezultate au fost obținute în 
versele concursuri internaționale, 
publicane sau în fazele superioare 
campionatelor R.P.R.

orășenească -și raională, iar finala va 
fi găzduită de orașul București în zi- 
lele de 7 august (fete) și 14 august 
(băieți).

Alte noutăți. La faza pe asociații și 
cluburi sportive pot participa la cam
pionat toți amatorii de popice, mem
bri ai U.C.F.S, cu cotizația la zi, fără 
a poseda carnetele de legitimație.,
Campionii pe asociații și cluburi care Kalch (Voința 
se vor califica în etapa următoare tre
buie neapărat însă să fie legitimați. 
Maeștrii și maestrele sportului precum 
și sportivii de categoria I vor intra 
în lupta pentru cucerirea titlului în 
faza orășenească sau cea 
în finala campionatului se 
fica campionii orașelor și 
care au realizat procentaje
Va trebui îndeplinită o normă ce va 
fi anunțată la timp comisiilor de spe
cialitate din țară, alături de primii 
zece sportivi și sportive clasate în fi-

raională, 
vor căli

ră ioanelor 
valoroase.

Figura 1. Atac corect: din față, cu umărul 
șoldul

Nu e permis atacul cu genunchiul ridicat.

sau îl împinge cu lama crose!, I

{ină crosa în interiorul său. Aceas-

. - . . . ■ se
va aplica o eliminare de două mi
nute. (Figura 2) Cînd aceleași infrac
țiuni se produc asupra portarului aflat 
în spațiul porții sau au ca rezultat 
rănirea adversarului, pedeapsa va fi 
majoră (cinci minute).

drumului adversaruluiFigura 2. Nepermis: bararea 
lovirea cu minerul crosei.

tașî 
va 
în nu

se interpretează ca obstrucție și 
dacă se marchează astfel — golul 
va fi acordat.

campionatului individual, comisiile Cîmpina). 871 ; 8. fon Dragomirescu 
orășenești au datoria să; depună toate (Petrolul rtoțști) 869; 9. Tiberiu Ne- 
eforturile în acțiunea de organizare 
la timp și în bune condițiuni a etape
lor respective. Ele trebuie să anunțe 
prin comisiile regionale sau direct 
F.R.P. rezultatele primilor cinci cla
sați, cel mai tîrziu pînă. la 27 iulie

A- 
dU 
re
ale

11 ju- 
sistem

• rin-

A început „Turneul maeștrilor ‘
A fost dat „startul'" în noul concurs 

de antrenament al jucătorilor fruntași 
din Capitală — „Turneul maeștrilor". 
Sîmbătă după-amiază în sala Progre
sul, participanții au luat primul con
tact la mesele de joc. Se întrec 
cători, întîlniril® avînd loc după 
turneu.

In prima rundă a fost decisă
gură partidă. Reicher l-a întrecut pe 
Nacbt. Celelalte trei partide, care s-au 
terminat în timpul regulamentar de 
joc, au consemnat toate rezultate de 
egalitate. Bozdogbtnă (cu albele) a reu
șit o prețioasă remiză în fața campio
nului țării, Cioeîltea. Tot remize au 
fost și partidele Gavrilă — Pavlov și 
Botez >— Joița. S-a întrerupt întîlnirea 
Pușcașu — Ghițeseu. Al ll-]ea partici
pant, maestrul internațional O Train- 
nescu a fost liber în această rundă.

• In plină desfășurare se află și în-

trecerile feminine pentru „Cupa 8 
Martie”. Participă următoarele jucătoa
re: grupa I — Margareta Teodore®- 
cu, Alexandra Nicolau, Eleaa Sigalas, 
Maria Desmireanu, Domnița Antonie; 
grupa a 11-a — Rodica Reicher, Elisa- 
beta Polihroniade, Rodiea Manolescu, 
Natalia Iliescu, Elena Rădăcină, Ileana 
Ziegler.

S-au disputat pînă acum patru run
de, dar cum un mare număr de partide 
sînt întrerupte, un clasament nu este edi- 
ficator pentru moment. Marți 
miază este programată (tot 
Progresul din str. Doamnei 4) 
partidelor întrerupte.

Regulamentul competiției 
că după terminarea jocurilior
pe se vor disputa meciuri între jucă
toarele elasate pe locurile corespunză
toare, pentru stabilirea clasamentului 
final.

după-a- 
în sala 

reluarea

prevede 
din gm-

Normele olimpice pentru sportivii noștri
(Urinare din pag. 1)

Iată tabelul normelor olimpice 
stau în fața sportivilor noștri:

ATLETISM

bărbați

care

ACUL CU CORPUL (body- 
;) este permis a fi efectuat nu- 

în propria jumătate de teren 
>oia liniei roșii), de către jucă- 

echipei în apărare. Jucătorul 
folosind corpul; se precipită, se 

-ă sau efectuează un atac inco- 
asupra unui adversar va fi pena 

cu eliminarea pe două minute

GREȘELI DE CROSA. Iată acum, 
cîteva greșeli legate de crosă și fo
losirea ei. Mai întîi, folosirea unei 
crose nereglementare (supradimen
sionată} atrage jucătorului o pedeap
să de rea conduită (10 minute, cu 
drept de înlocuire). Un jucător căruia 
i s-a rupt crosa poate juca fără cro
să. El va lăsa însă părțile rupte ale 
crosei pe gheață și nu le va arunca 
pește mantinelă. Dacă le aruncă sau 
dacă i se aruncă pe gljeață o.crosă

îoo m plat
200 m plat 
400 m plat
800 m plat 
1500 m plat 
5000 m plat 
10000 m plat 
maraton
20 km marș 
50 km marș
110 m garduri 
400 m garduri 
3000 m obstacole 
săritura în lungime 
triplu salt 
săritura in înălțime 
săritura cu prăjina 
aruncarea 
aruncarea 
aruncarea 
aruncarea 
decatlon

aruncarea discului 
aruncarea suliței

CAIAC-CANOE

bărbați

canoe 1 (1.000 m) 
canoe 2 (1.000 m) 
caiac 1 (1.000) 
caiac 2 (1 000 m)

1 ’ ■" ‘caiac

caiac 
caiac

î
2

(4x500 m)
femei

(500 m)
(500 m)

CANOTAJ ACADEMIC

1
2
2

f.c. 
vîsle

51.50
54.50

2:18,0
3:82,0

ÎNOT 
bărbați

greutății 
discului 
suliței 
ciocanului

femei

100 m plat
200 m plat
800 m plat 
a« m garduri 

săriluca in lungime
: incorect se consideră acela lă- bună de la banca jucătorului, i se va ^runcarea^greutățH6

100 m liber 
400 m liber 
1500 m liber
200 m bras 
200
100

m 
m

m

delfin 
spate

femei

100
400m liber 
200 m
100 m
100 m

liber
bras
delfin 
spate

PENTATLON MODERN

1:01,5
5:05,0
2:56,0
1:14,0
1:13,0

schit 
schit 
schit
schit 2 4-1
schit 4 f.c.
schit 4 + 1
schit 8 4-1

CICLISM

100 km pe echipe
200 m lansat 
1.600 m start 
Urmărire pe

11,7 cat. cea mal
24,e cat. semiușoară 

2:08,8 cat. ușoară
10,9 cat. semimijlocie 
6,00 cat. mijlocie
1,70 cat. semigrea 

MX» cat. grea « ' •

de pe loc 
echipe

HALTERE

ușoară

2.18:00,0
11,4 

1:11,5 
4:40,0

•-». jțM
»

călărie 
scrimă 
tir 
înot 
cros

900 p
750 p
900 p 

P
P

1.000 
000

TIR 

armă liberă 50 m 3x40 
armă liberă 60 f 
armă liberă 300 m 
pistol precizie 
pistol viteză 

talere

2x1.145 
1x1.150

2x594 
2x1.130 
1x1.135

2x552
1x558

P 
p 
p 
p 
p 
p 
p

2X588 p 
1x500 p 
2x97 •/< 
lxW/i

305 kg
330 kg
365 kg
390 kg------------------------------------------------ ---- ,--------
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braț

impice or a

o adevărată revelație

la Jocurile de 
la braț arena și

prima oară la 
desfășurat con- 

patinaj viteză

...a declarat E. 1.

mai buni

au fost o mare sărbătoare a sporturilor de iarnă
Valuev, conducătorul delegației spoztivi'or sovietici
16,45 (ora locală), în sunetele mar
șului „Parada participanților la Olim
piadă”, coloana sportivilor pătrunde 
pe pista de gheață și se aliniază în 
fața tribunei oficiale- Apoi pre.ședm- 

„.... .... .... ............r_ _  __ ... r_ tele Comitetului Olimpic Internațional
sionante întreceri pe cei mai buni (C.I.O ), Avery Brundage, declară în- 
schiori, hocheiști și patinatori din 1 ’ -j.*.- - ■
30 de țări ale lumii.

După terminarea jocurilor de ho
chei și a probei de sărituri de la 
trambulină, mii de spectatori și 
sportivi s-au adunat în tribunele are
nei de gheață pentru a asista la ul
timul act al marii competiții-

Pe pavilioanele de lîngă turnul na
țiunilor au fost înălțate drapelele 
Greciei, țara de origină a Jocurilor 
Olimpice, S-U.A organizatoarea jocu
rilor la Squaw Valley, și Austriei, țara 
care va găzdui în anul 1964 cea de-a 
9-a ediție a Olimpiadei albe. La ora

SQUAW VALLEY 29 (Agerpres) 
•k- Duminică în pitoreasca stațiune 
Squaw Valley din munții Sierra Ne
vada a avut loc festivitatea de închi
dere a celei de-a 8-a Olimpiade albe 
care a reunit timp de 11 zile în pa-

chisă cea de-a 8-a ediție a Jocurilor 
Olimpice de iarnă. Fanfara execută 
imnul olimpic, în timp ce steagul alb- 
olimpic, cu cele 5 cercuri colorate, 
simbolizînd înfrățirea continentelor și 
raselor, este coborît de pe catarg. Un 
sportiv stinge focul sacru olimpic 
care va fi aprins peste 4 ani în ora
șul austriac Innsbruck- In văile mun
ților răsună salve de artilerie în semn 
de salut Spre cer zboară sute de ba- 
lonașe multicolore- In aplauzele entu
ziaste ale spectatorilor, cei aproape 
800 de participant 
iarnă părăsesc

Patinalorii sovietici, 
din nou cei

se îndreaptă spre satul ol'mpic-
Jocurile Olimpice de iarnă de la 

Squaw Valley au constituit o nouă 
manifestare a colaborării tinerilor 
sportivi din cele 5 continente ale pla
netei noastre, dornici să trăiască în 
pace și bună înțelegere.

★
Intr-o declarație făcută corespon

dentului agenției TASS, conducătorul 
delegației sportivilor sovietici, E. I. 
Valuev, a spus printre altele: „Jocu
rile Olimpice de la Squaw Valley au 
fost o mare sărbătoare a sporturilor 
de iarnă.

Ele au demonstrat încă o dată nă
zuința sportivilor din toate țările spre 
prietenie și colaborare Totodată Jocu
rile de la Squaw Valley au scos în 
evidență progresul mare care s-a rea
lizat în marea maioritate a țărilor în 
domeniul sportului de iarnă- In ce 
privește echipa U R.S.S. acest progres 
este dovedit de faptul că ea a reușit 
să cîștige cu 5 medalii mai mult de- 
cît la cea de-a 7-a Olimpiadă- O la
tură pozitivă a competiției a consti
tuit-o participarea largă la competiții 
a femeilor- Pentru 
Squaw Valley s-a 
cursul olimpic la 
femei-”

Proba de 
speciale, poate 
spectaculoasă 
întrecerile de 
padă, a văzut 
strălucitului 
tant al sportului 
din Republica D< 
erată Germană, 
math Recknagel, 
monstrlnd o mare 
perioritate, llelr 
Recknagel s-a situi 
’runtea săritorilor 
pe trambulină, adu 
echipei unite a 
maniei a patra me 
de aur. lată-l pe Z 
nagel luîndu-și zl 
într-o splendidă 
tură de pe trarnbu

săr 
cea 

d.
pe 
vie. 

repre

Rareori o competiție internațională 
de patinaj viteză a furnizat întreceri 
atît de frumoase ca actuala ediție a 
J.O. de iarnă. Evoluția „atleților 

: gheții”, bogata „recoltă” a recordu
rilor, au făcut ca disciplina patina
jului să cunoască și mai multă popu
laritate, , să facă pași serioși spre 
locul de frunte al sporturilor de iar
nă. Care, de altfel, i se cuvine cu 

' prisosință.
Din nou patinatorii sovietici au 

fost cei mal buni. Un olasament 
(neoficial bineînțeles) ar repartiza 
astfel punctajul pe primii șase cla
sați în fiecare probă (locul I 7 p., 
locul II 5 p., etc.).

•’> FEMEI: U.R.S.S. 
nia 12 p., Polonia 

. 5,5 p„ Finlanda 5
Suedia 2 p.

BĂRBAȚI: U.R.S.S. 38 p., Norvegia 
23 p., Suedia 8,5 p., S.U.A.

■ Finlanda 4,5 p., Olanda 4 p.,
2 puncte.

Supremația reprezentanților 
Sovietice este evidentă. Ei au
3 din cele 4 probe feminine, I 
culine, iar într-una (1500 m) 
a împărțit locul I cu norvegianul 
Aas. Nu pot fi trecute cu vederea 
performanțele obținute de reprezen
tanta R. D. Germane, Helga Haae. 
de polonezele Seroczinska și Pileyczyk

47 p., Germa-
10,5 p-, Japonia 
P, S.U.A. 3 p„

5 p,
Angl.a

Uniunii 
cîștigat 
2 mas-

Grișin

care au fost 
a competiției.

Fără îndoială însă că „eroii”, nu 
numai ai probelor de patinaj ci și 
ai jocurilor, au fost Lidia Skoblikova 
și Evghenii Grișin, singurii dintre 
participant care, au reușit să plece 
de la Squaw Valley cu cîte două 
medalii de aur. In plus, ambii au 
realizat noi recorduri mondiale. Iar 
cel al lui Grișin pe 500 m — 39,6 sec. 
—- este tot atît de extraordinar 
și cum un atlet ar fi alergat suta 
metri... ’ sub 10 secunde 1

Qu două, medalii olimpice și cu 
nou record mondial pe 10.000

ca
de

un 
m 

(de asemenea de o valoare excepțio
nală — 15:46,6) norvegienii pot fi
mulțumiți de bilanțul cu care au în
cleiat patinatorii lor întrecerea. Li
derul echipei a fost desigur Knut 
Ishanessen. Și cu toate că rezultatul 
lui Knut pe 10.000 m poate fi con
siderat uimitor, poziția sa nu este de 
loc sigură. Tînărul fondist sovietic 
Viktor Kosicikin. campion al U.R.S.S. 
pe 5000 și 10.000 m și campion 
olimpic pe 5000 in, a străbătut „ma
ratonul gheții” doar cu 3 secunde 
mai încet decît campionul, reușind 
și el un excepțional record al U.R.S.S. 
Lupta deci rămîne în continuare des
chisă pe această cea mai lungă dis
tanță.

ale campionatului mondial de fotbal din 1962
Ziirich 29 (Agerpres). — Comite- r “ ’ . „ ~

- tul de organizare a celui de-al 7-lea Paraguay ; grupa IV-a : 
campionat mondial de fptbal s-a în
trunit în orașul Băle pentru a stabili 
grupele preliminarii și data de dispu
tare a turneului final care va avea loc 
în anul 1962 în Chile.

După cum am anunțat în ziarul nos- 
tru de ieri, Republica Populară Ro- 
mînă face parte din zona Europa-Afri- 
ca-Asia, grupa a Vil-a împreună cu 
Italia precum și cu învingătoarea se
riei preliminare Cipru, Israel, Etiopia. 
Iată cum au fost repartizate celelalte 
țări înscrise în vederea meciurilor eli
minatorii : zona Europa-Africa-Asia : 
grupa I: Suedia, Belgia, Elveția; gru
pa Il-a : Franța, R. P. Bulgaria, Fin
landa ; grupa III-a : R. F. Germană, 
Irlanda de Nord, Grecia; grupa IV-a: 
R. P. Ungară, Olanda, R. D. Germană; 
grupa V-a : U.R.S.S., Turcia, Norve
gia ; grupa VI-a: Anglia, Portugalia 
Luxemburg ; grupa VlII-a : R. Ceho
slovacă, Scoția, Irlanda de Sud; grupa 
IX-a : Spania, Țara Galilor și cîșt'gă- 
torul seriei africane (R.A.U., Sudan, 
Tunisia, Nigeria, Maroc, Ghana) ", 
grupa X-a: Iugoslavia, R. P. Polonă 
și cîștigătorul grupei asiatice (Japo
nia, Indonezia, Coreea de Sud). Cîș- 
tigătoarele celor 10 grupe se califi
că pentru turneul final din Chile.

Zona americană : grupa I : Argenti
na, Equador; grupa Il-a : Uruguay,

Bolivia ; grupa III-a: Peru, Columbia, 
" „ . . - " : Guatemala,
Costa Rica, Honduras, Surinam ; gru
pa V-a : Mexic, S.U.A., Canada, Ânt'le. 

■ Cîștigătorii din grupele 4 și 5 din 
zona americană se vor întîlni într-un 
turneu suplimentar cu a doua clasată 
din grupa 3-a, în timp ce învingătorii 
din grupele 1, 2 și 3 se califică fără 
jocuri suplimentare în turneul final.

Celor 14 țări calificate în urma tur
neelor eliminatorii li se adaugă Chile, 
țara organizatoare, și Brazilia, cîști- 
gătoarea ultimului campionat mondial. 
Meciurile eliminatorii din grupe se 
vor disputa tur și retur între 15 mai 
1960 și 31 decembrie 1961.

Programul turneului final din Chile 
este următorul : 30 mai — 3 iunie 1962 
optimile de finală; 4 iunie — 10 iu
nie sferturi de finală ; 13 și 14 iunie 
semifinale; 16 iunie jocul 
locuri 3-4. Finala va avea loc la 17 
iunie la Santiago de Chile.

Din comitetul de organizare.a cam
pionatului mondial de fotbal fac parte : 
Ernst Thommen (Elveția), președinte. 
Valentin Granatkin (U.R.S.S.), Otto
rino Barassi (Italia), Stanley Rous 
(Anglia), Carlos Ditburn (Chile), Hol
ger Bergeruș (Suedia), Franțois Me
yer (Belg:a), Soichi Ichidă (Japonia), 
Mordi Maduro (Curacao), James Me 
Guire (Scoția) și secretarul general 
al F.I.F.A., Kurt Gassman.

In întîmpinarea

Faptul că ne aflăm în anul Jocu
rilor Olimpice și că, mai mult, au 
mai rămas numai cîteva luni pînă la 
începerea acestora constituie pentru 
noi un bun prilej de a analiza rezul- 
tate’e obținute de către sportivii ma
ghiari în anul trecut, de a vedea 
șansele pe care le au la întrecerile 
de la Roma. După unele evoluții ne
satisfăcătoare în anii 1957—1958, pu
tem spune că rezultatele obținute în 
anul 1959 de către reprezentanții spor
tului ungar sînt bune și promițătoare.

Analiza performanțelor sportivilor 
noștri fruntași în întrecerile cu carac
ter mondial, european sau național, 
trebuie s-o începem cu succesele pe 
care le-am dobîndit în dezvoltarea 
m’șcării sportive de mase. Intr-adevăr, 
fără o puternică mișcare sportivă cu 
rădăcini adinei în mase nu este po
sibilă obținerea unor succese impor
tante în sportul de performanță. De 
aceea, ne-am străduit să creăm toate 
condițiile pentru ca tineretul nostru 
— muncitori, elevi, studenți, funcțio
nari — să poată îndrăgi și practica 
sportul. Fiecare om al muncii indife
rent de vîrstă, are posibilitatea să 
practice disciplina sportivă care îl 
pasionează. Și nu se poate spune că 
succesele obținute de noi în această 
direc'ie nu sînt însemnate Peste 
150.000 tineri și tinere au participat 
anul trecut la întrecerile pentru tre
cerea normelor complexului sportiv 
G.M.A., aproape 150.000 de sportivi 
și sportive și-au dat concursul la pa
rada păcii și prieteniei. O mare am
ploare a cunoscut sportul în rîndul 
tinerilor muncitori și țărani. Peste 
125.000 de sportivi au participat la 
Spartachiada tinerilor de la sate, iar 
un mare număr de tineri și tinere din 
fabrici, uzine și întreprinderi s-au în
trecut în competiții și campionate lo
cale. Traducînd în viață sarcinile tra
sate de către partid și guvern, orga
nele de conducere a mișcării de cul-

de LAJOS ENDRODI 
șeful sectorului de presă de pe lîngă 
Comitetul de Cultură Fizică și Sport 

din R.P. Ungară

fizică și sport din țara noastră 
străduit să organizeze cit mai

tură 
s- u ____  , . „ .
multe competiții la care să participe 
masele largi de oameni ai muncii. Au 
devenit tradiționale întrecerile spor
tive între secții. înt’e întreprinderi. 
Gimnastica în producție se află 
la loc de cinste. Toți oamenii muncii 
așteaptă cu nerăbdare și participă cu 
plăcere la exercițiile de gimnastică, 
al căror scop principal este acela de 
a contribui la menținerea forței fizice, 
la întărirea sănătății. Avîntul mișcării 
sportive de mase, care va cunoaște o 
dezvoltare și mai intensă în anii vi
itori, a contribuit, firește, într-o mă
sură însemnată la realizarea succese
lor sportului nostru de performanță în 
anul trecut.

Vom aminti, în primul rînd, de vic
toriile obținute de către jucătorii și 
jucătoarele de tenis de masă, care 
ne-au adus cele mai mari satisfacții. 
In cadrul campionatelor mondiale am 
pierdut pe echipe numai în fața ja
ponezilor, iar în întrecerile individuale 
Ferenc Sido s-a clasat pe locul 11. 
fiind întrecut la mare luptă de către 
un reprezentant al R.P. Chineze. Zol- 
tan Berczik, de asemenea, a obținut 
victorii de prestigiu în toate concursu
rile la care a participat. O adevărată 
revelație pentru noi a fost, desigur, 
Eva Koczian. care, deși a ocupat locul 
6 la „mondiale”, a cîștigat toate în
trecerile în cadrul cărora a evoluat 
anul trecut.

După doi ani în care am obținut 
rezultate slabe, atletismul nostru se 
afirmă din nou. Istvan Rozsavolgyi. 
care in anul 1956 a ocupat primul loc 
in lume, și-a întrecut în anul 1959 
toți concurenții, situîndu-se din nou

PE SCURT

■ pentru

• IN PRIMA ZI a Jocurilor uni
versitare de iarnă care se desfășoară 
la Chamonix (Franța) proba feminină 
de slalom special a revenit concuren
tei franceze Cecile Prince.

• DUMINICA a fost reluat campio
natul de fotbal al R. P. Ungare. Iată 
rezultatele etapei : VSC Budapesta — 
Tatabanya 1-1, Honved — Dorog 4-1, 
Szeged — Ujpest 1-2, Csepel — MTK, 
2-1, Szombathely — Vasas 2-4, Dios- 
gyor — Pecs 5-0, Ferencvaros — Sal- 
gotarjan 3-1. Conduce Ujpest cil 23 
p urmată de MTK și Honved 18.

• LA VIAREGGIO (Italia) a luat 
sfîrșit turneul internațional de fotbal 
pentru echipe de juniori. In fi
nală, Milan a dispus de Dukla

Praga cu 1-0. Pentru următoarele 
locuri : Fiorentina — Bologna 2-0.

• MIINE se desfășoară returul 
două meciuri din cadrul „C.C.E.” 
fotbal. La Wolverhampton : Wolver
hampton Wanderers — 
tur 0-4); la Madrid: 
(2-3).

• IN ULTIMA ZI a 
de natație ale Australiei, care se des
fășoară la Sidney (bazinul măsoară 
■55 yarzi), au fost stabilite două 
recorduri mondiale. Dawn Fraser 
parcurs distanța de 200 m liber 
excelentul timp de 2:11,6, Al doilea 
cord mondial a fost realizat de Jon 
Konrads în proba de 1500 m liber 
cu rezultatul de 17:11,0.

a
la

Barcelona (în
Real — Nice

campionatelor

noi 
a 

în 
re-

în fruntea celor mai buni d «■
Szecsenyi a aruncat constau 

cui peste 59 m și are sit's'ac 
l-a întrecut în meci direct pe r 
mânui mondial Piatkowski (R.f 
lonâ).
Vilmoș Varju, care a stabilit 
trecut __  ____ 1 __ '.
runcarea greută'ii. trecînd mult 
granița celor 18 m., înscriindu-ț 
fel numele pe lista primilor șase 
cători de greutate din lume. Re; 
promițătoare a obținut de asei 
Ida Nemeth la pentatlon.

Cît privește fotbalul, sportul 
se bucură de cea mai mare po| 
tate în țara noastră, el ne-a a< 
nul trecut numeroase satisfacții, 
ca planificată și migăloasă d« 
gătire, începută imediat după ini 
rea din anul 1954 la 
mondial, a început să 
scontate. Astfel, după 
mondia'e din Suedia, 
noastră a susținut 11 
naționale și nu a pierdut deci 
în fața selecționatei Uniunii So> 
Bilanțul victoriilor ne este fav 
și lucrul acesta nu poate decit 
bucure. Tinerii noștri fotbaliști 
și G6 ocs sînt. după părerile s 
liștilor .mai talentați chiar dec 
cătorii care au alcătuit „nații 
m ghiară din anul 1954.

Am reușit să obținem din no 
formanțe de talie mondială și 
disciplină care în trecutul ap 
ne-a adus succese deosebite: 
tlonul modern. Sperăm că la 
vom putea trimite o echipă c< 
fie pe primul plan al întrecerii 
cînd afirmăm lucrul acesta ne 
pe rezultatele obținute anul 1 
pentatloniștii noștri au ocupat 
ioc in toate concursurile orga 
atît în țară cit și în străinăta 
campionatul mondial, din păcat 
cauza rezultatului slab în pro 
călărie, n-am reușit să obținem 
fruntaș în clasamentul pe echi| 
individual, în schimb, tînărul 
a ocupat locul II în clasament 
neral. Desigur, și la celelalte 
pline sportive, cum ar fi sc ima 
cheful, luptele, polo pe apă, 
nut unele succese, dar mai 
muncit cu ele.

Aceasta este situația din 
noastră sportivă acum, cu o 
de an înaintea Jocurilor Olimp 
la Roma. A trage concluzii 
five, se înțelege că nu este [ 
Un lucru, însă, e neîndoielnic, 
țînd din experiența anilor treci 
și din experiența mișcării sporfi' 
alte țări, vom face totul pentru 
Jocurile Olimpice de Ia Roma 
vii maghiari să obțină performs 
măsura condițiilor pe care le 
îndemînă pentru desăvîrșirea mi 
ei lor, pentru a înscrie noi pag 
glorie în istoria sportului din 
noastră.

Ne punem mari speran

un nou record național
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