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Să transformăm campionatul de fotbal 
într-o întrecere pentru calitate

conducătorii echipelor noastre 
fruntașe. Pentru atingerea aces
tor obiective este necesară o 

a__  , . . mitncă de pregătire perseve-
competiție a fotbalului nostru, rentă, continuă și metodică, a- 

vînd la bază principiile unitare 
de instruire elaborate de fede
rale și care urmăresc ridicarea 
calitativă a fotbalului nostru.

O serioasă și multilaterală 
activitate de pregătire trebuie 
dusă în cluburile și asociațiile 
sportive, a căror activitate 
în cadrul campionatului repu
blican și în special al ca
tegoriei A constituie baza fot
balului. Acest adevăr s-a profi
lat în prima parte a campiona
tului și a fost scos în evidență 
de comportarea generală din ce 
în ce mai bună a echipelor. In 
general echipele au făcut multe 
progrese în direcția orientării și 
practicării unui ’ joc bărbătesc 
și corect, îmbinat în mod ar
monios cu o pregăt;re tehn'co- 
tactică și cu calități morale co
respunzătoare.

Ca o concluzie generală se 
poate afirma că nivelul calita
tiv al jocurilor disputate în 
1959 a fost ceva mai bun ca în 
anul precedent. Comportarea e- 
chipelor a urmat în general o 
linie ascendentă (C.C.A., Stea
gul roșu, Dinamo Bacău, U.T.A., 
Farul). La aceasta a contribuit 
îrf mod deosebit și promovarea 
curajoasă a unor tineri talentați 
(Raksi, Mihăilescu — la C.C.A., 
Gane — la Steagul roșu, Nunu, 
Straton, Bibere — la Farul, Va- 
silescu, Petrescu, Marin, Smă-

Ince"e un nou sezon ofi
cial de fotbal. De mîine 
se reia campionatul cate

goriei A cea mai populară

care angajează echipele frun
tașe în întrecerea pentru desem
narea celei mai bune dintre ele. 
Spre deosebire de alți ani, re
turul actualului campionat re
publican pune în fața celor 12 
echipe sarcini de o deosebită 
importanță. Fotbalul nostru se 
află inaintea unor întîlniri in
ternaționale care pot constitui 
un prilej de afirmare pe plan mon
dial. La 1 mai reprezentativa 
noastră va susține la Sofia ul
timul meci din cadrul prelimi
nariilor turneului olimpic și de 
el depinde calificarea țării noas-
Je pentru turneul final de la 
jma. La 22 și 29 mai, echipa 

noastră reprezentativă va fi an
gajată într-o altă importantă 
competiție : „Cupa Europei in- 
terțări" în care va înfrunta pu
ternica selecționată a R- Ceho
slovace. Victoria culorilor noas. 
tre în aceste două întîlniri va 
însemna o substanțială afirma
re a fotbalului nostru pe tărim 
internațional. In sfîrșit. anul a- 
cesta vor începe și preliminariile 
campionatului mondial din 
1962, unul din adversarii noștri 
fiind redutabila formație a Ita
liei, de două ori 
mondială.

Deci, sarcini ....,______
pentru mișcarea noastră de cul
tură fizică și sport în general și 
pentru fotbal în special, care 
trebuie privite cu mare răspun
dere de jucătorii, antrenorii și

răndescu II, Mafteuță — Pro
gresul, Ivansue, Moguț — la 
Știința, Tendler — la Petrolul, 
Pîrcălab, Pop, Floruț, Petescu— 
la U.T.A. etc.). Pregătite cu 
gri'ă, aceste tinere elemente 
s-au putut afirma de la început 
ca fotbaliști de viitor.

Munca educativă a început 
să devină o preocupare centrală 
pentru antrenori și conducători. 
Rezultatele nu au întîrziat să 
apară. In ultimul timp jucătorii 
au dat dovadă de mai multă 
conștiinciozitate atît în pro
ducție, cit și în țmocesul de instru-

ION STOIAN
secretar general al Federației 

romîne de fotbal
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CRAIOVA 4 (Prin pie
ton). — Un mare număr 
de femei au fost prezente 
astăzi după-amiază pe sta
dionul clubului sportiv Cra
iova, pentru a primi ștafeta 
„Să îritînipinăm 8 Martie" 
din raioanele Amaradia, 
Balș, Filiași, Segarcea și 
Craiova. Mitingul care a 
avut loc cu acest prilej a 
fost deschis de tov. Sma- 
randache Trotea, președinte
le consiliului regional 
U.C.F.S. Craiova. El a dat 
cuvîntul tovarășelor Elena 
Zamfir, secretara comisiei 
orășenești de femei și Ga- 
lenia Pușcașii, care au citit 
mesajele adresate de către 
femeile din regiunea Cra
iova femeilor din întreaga 
țară. In cursul zilei de 
mîine ștafeta regiunii Cra- 

Pitești. 
regional.

iova va sosi la
R. Schultz, coresp.

telefon).
în pia(a

BACĂU 4 (Prin 
Azi după-amiază, 
sfatului popular regional a 
avut loc festivitatea de pri
mire a ștafetei „Să întîmpi- 
năm 8 Martie", care a adus 
mesajele femeilor din regi
unile Suceava, Iași și din 
raioanele regiunii Bacău. 
Tovarășa Ținea Lazan, în 
numele femeilor din regi
unea Bacău, a subliniat im
portanța zilei de 8 Martie, 
Ziua Internațională a Fe
meii. Ștafeta reunită a re
giunilor Suceava, Iași și 
Bacău va fi înmînată mîine 
la Focșani reprezentantelor

ORAȘUL STALIN 4 (Prin 
telefon). — In sala de festi
vități a Institutului Politeh
nic din localitate a avut loc 
astăzi după-amiază solem
nitatea de primire a Ștafe
tei „Să întîmpinăm 8 Mar
tie" de pe traseele Timișoa- 
ra-Deva-Sibiu,, Baia Marc- 
Cluj-Tg. Mureș și din raioa
nele regiunii Stalin. Au luat 
cuvîntul cu acest prilej tov. 
luliu Beke, activist al con
siliului orășenesc U.C.F.S., 
Sever Pâdureanu, vicepreșe
dinte al consiliului regional 
U.C.F.S. Stalin și tovarășa 
Irma Făgărășan, din partea 
comisiei regionale de femei 
Stalin. După citirea mesa
jelor, ștafeta a fost predată 
sportivei Crista Beer din a- 
sociația sportivă „Creația" 
Orașul Stalin, care împre
ună cu celelalte reprezen
tante ale regiunii Stalin o 
va purta mîine spre Ploești 
C. Gruia, corespondent re
gional

GALAȚI 4 (Prin telefon). 
In fața sfatului popular re
gional a avut loc astăzi 
după-amiază un mare mi
ting cu ocazia primirii șta
fetei „Să întîmpinăm 8 Mar
tie" din regiunea Constan
ța și din raioanele regiunii 

(Continuare în pag. a 2-a)

femeilor din regiunile Con
stanța și Galati. V. Mihu și 
Gh. Da'ban. coresp

Dinamo București și Știința București 
susțin mîine una din cele mai intere- 

ale etapei. Iată o fazd 
disputat de Cfle două 
campionatul trecui.

Foto: I. Mihăici

-sânte partide 
dui meciul 

echipe în

★ ★

Ce surpriză ne rezervă

a
etapa de mîine 

campionatslor republicani 
de baschet?

In drum spre titlul de campioană la hochei pe gheață

Ultimele două examene 
pentru Voința Miercurea Ciuc: 

îrdilnirile cu Știința Cluj și C. C. A.

De la o etapă la alta întrecerile din 
campionatele republicane de baschet 
devin tot mai interesante-

In etapa de mîine C.C A. îe depla
sează la Timișoara unde va întîlni 
Știința, o echipă greu de învins pe 
teren propriu, iar Voința Iași re
velația ultimelor etape — primește 
vizita dinamoviștilor orădeni.

In Capitală vom asista la trei par
tide importante. Codașele clasamen
tului — Metalul și Progresul — susțin 
jocuri decisive cu Rapid și respectiv 
cu Știința . Cluj, iar înțîlnițea dintre 
Dinamo București și Știința iTucîî- 
rești, în care ambeie echipe vor că
uta să șteargă impresia neplăcută lă
sată în etapa trecută, anunță o par

tidă dintre cele mai discutate.
Dintre cele 6 partide ale cam- 

P'onattihii feminin se detașează 
cele de la Tg. Mureș, unde e- 
chipele locale Voința și C. S- 
Tg. Mureș vor primi replica 
form-aț ilor Rapid și Voința O- 
rașul Stalin, precum și cea de 
la București dintre Progresul și 
C. S. Oradea. Tot în Capitală, 
Voința și I.CF. susțin im joc 
hotărîtor pentru evitarea retro
gradării. La rubrica Linde 
mergem" puteți, citi programul 
complet al jocurilor din Capi-

importante

C. Internazionale va sosi marți

Sâptăinîna viitoare, stadionul 
,,23 August" va găzdui unul din 
cele mai interesante evenimen
te fotbalistice din acest început

campioană

Echipa milaneză are un bogat program internațional: 
jocuri cu Chile, Brazilia și în U.R.S.S.

LINDSKOG
de sezon : meciul C.C.A. —F.O. 
Internazionale (Milano).

F.C.' Internazionale este unul 
din cele mai vechi cluburi din 
Italia. In lunga sa carieră (la 
9 martie va aniversa la Bucu
rești 52 de ani de existență), 
fechipa milaneză a jucat totdea 
una un rol de frunte în fotbalul 
italian. A cucerit de 7 ori titlul 
de campioană, iar în ultimii 10 
ani a ocupat de două ori locul 
2, de cinci ori locul 3, o dată 
Jocurile 5, 8 și 9 (întotdeauna a 
făcut parte din prima ligă ita
liană). „Inter" a dat 57 de ju
cători echipelor naționale A șl 
B, cu 436 de prezențe, la meciuri 
interțări. Printre jucătorii săi

figurează fotbaliști rePutatl ca 
sudamericantil Angelillo, suede
zul Lindskog, englezul Firmani, 
internaționalii italieni lnvernizzi, 
Corso, Matteucci, Bicicli etc. 
Toți acești jucători contribuie 
prin jocul lor la bunul renume 
de care se bucură pretutindeni 
F. C. Internazionale. Dovadă 
numeroasele întîlniri internațio
nale care-i sînt oferite și pe care 
le susține. Și în acest an, mila 
nezii au perfectat numeroase a 
semenea partide. Printre e’e este 
una cu selecționata Chile la 19 
aprilie, alta cu Brazilia la 12 
mai. In plus, „La Gazzetta dello 
Sport", ziarul de specialitate 
din Milano anunță și alte jocuri: 
„In afară de partida cu C.C.A, 
de la București, la 10 martie 
(cu revanșa la Milano, în noc
turnă, în luna iunie), Inter este 
în tratative avansate cu federa
ția sovietică pentru o întîlnire 
fur-retur. Echipa milaneză va 
pleca Ia Moscova în iunie și va 
primi vizita unei echipe sovietice 
în septembrie sau cel mai fîr- 
ziu pînă în martie 1961“.

Internazionale și-a anunțat 
sosirea la București la 8 martie.

• „Cursa golaverajului 
continuat • Știința Cluj la al 
doilea meci nul • Golgeterul 
campionatului va prim* o 
cupă

Azț fi mîine se disput^ patinoa
rul din parcul sportiv ,,23 August* 
ultimele două etape ale campionatului 
republican de hochei pe gheață pe 
I960.- Cel mai important joc, Voința 
Miercurea Ciuc-C.C.A., se dispută 
mi ne seară de la

(Citiți în pag. 
asupra jocurilor

se
ora 19.
a 4-a amănunte 
de joi)

Vo- 
mu-

In fotografie: fază din meciul 
ința-C. S. Tg. Mureș : portarul 
reșan Lako oprește un Puc șutat de 
Andrei.

Concurs internațional 
de haitere la Moscova

? «

Atleții bulgari se pregătesc 
pentru Crosul Balcanic

SOFIA, 4 (prin telefon). — Pe aleile parcului Libertății din 
Sofia pot fi văzuți, antrenîndu-se zilnic, atleții și atletele care 
se pregătesc pentru întrecerile din cadrul celei de a V-a ediții a 
Crosului Balcanic de la 20 martie, de la București.

Selecționabilii șl-au început 
antrenamentele de la începutul 
anului, iar de la 1 februarie ei 
se pregătesc în cadrul unei ta
bere lîngă Sofia. Lotul atleților

AMmuieie sportivilor din raionul Huși
Membrii asociațiilor sportive din orașul și raionul Iluși s-au 

angajat ca în cursul acestei primăveri să amenajeze prin mun
că voluntară și din resurse locale 14 terenuri de fotbal, 18 te
renuri de volei, 10 piste G.M.A., 3 terenuri de baschet și să 
ajute la reameriajarea stadionului ,23 August" din Huși. Pentru 
aceste lucrări sportivii ș-au angajat în adunările generale ale 
asociațiilor lor să efectueze peste 5.000 ore muncă voluntară.

AUREL CIULEI coresp.

bulgari cuprinde pe următorii 
alergători: Ivan Peev, Dimiter 
Vucikov, Usein Barcev, ~ 
Spasbv, Iosif losifov, 
Mancev, Luben Danailov, 
Hristov și patru atlete: 
Stoiceva, Kipra Danailova, Țve- 
tana Isaiieva, Kristina Stoieva.

Antrenorul lotului, N. Mitov, 
ne-a declarat că’atleții bulgari 
se pregătesc cu toată seriozi
tatea și sînt dornici ca la Bucu
rești să reediteze victoria, pe e- 
chipe, cucerită anul trecut la 
Crosul Balcanic de la Belgrad.

Peter 
Andon 
Hristo 

Ivanka

TOMA HRISTOV
* 
I

(Cititi amănunte în pag. a 5-a)
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Azi începe în capitala 
niunii Sovietice o mare 

competiție internațională 
de haltere dotată cu ..Pre
miul Moscovei*’. La 
curs au fost invitați 
participe cri mai 
halterofili din R. P, 
garia. R. Cehoslovacă, R.l’. 
Polonă, R. P. 
R. I). Germană. 
Jran, Irak. ] 
Franța, Suedia, 
Austria. Belgia, 
ea Arabă Unită 
tari.

să 
huni 
Bul-

Ungară, 
S.U.A., 

Finlanda. 
Italia, 

Republi- 
și alte.

Carols Heiss din nou 
campioană mondială

La Vancouver (Canada) 
au loc ca 
dîaîc de 
In proba 
toanea 
(S.U.A.) 
a ducea i 
ful mondial. Pe următoa
rele două locuri : Skonkje 
Dijkstra (Olanda) și Bar
bara Roles (S.U.A.). Pro
ba de perechi a fost cîș- 
tigală de campionii olim
pici Robert Paul și Bar
bara Wagner (Canada). 
La masculin, după 3 fi
guri impuse, conduce cam
pionul european A. Giletti 
(Franța) urmat de O. Jac
kson (Canada) și N. Fel- 
singer (Austria).

impionatele mon- 
patinai artistic, 

feminină, patina- 
Carole Heiss 

a cucerit pentru 
oară succesiv tit-



/ - L
La Roman s-a inaugurat noua 

sală de sport

Recent, cu prilejul inaugurării noii 
săli de sport din localitate s-au des
fășurat campionatele regionale școlare 
de baschet, prima competiție de acest 
gen organizată vreodată la Roman, 
întrecerile au adunat în sală un pu
blic numeros, format în mare majori
tate din tineret. Dintre echipe (8 la 
băieți și 6 la fete) s-au remarcat în 
special echipele de băieți ale școlii 
medii „Matei Basarab" din Piatra 
Neamț și liceului din Roman. Iată 
clasamentul la băieți: 
Neamț, 2. Tg. Ocna, 3. 
Bacău.

1. Piatra
Roman, 4.

GH. BORODA

Dispută aprigă la țah

Au luat sfîrșit întrecerile campio
natului de șah. al orașului Arad. Giș- 
tigătorul a rămas necunoscut, deoa
rece doi dintre jucători (li a lie șiDe- 
neș) au totalizat același număr de 
puncte: 12. Conform regulamentului 
«ei doi jucători vor susfine un baraj

desemnareaWin trei partide pentru 
aimpionu'ui orașului Arad. Pe locu- 
rile următoare s-au clasat în ordine 
următorii șahiști: Grozescu 11 p., 
Neulander 10 p., Văida 9 p., Boeru 
«V, P- și Miloi 6 p.

I. CIOROGARIU

O bogată activitate competițională

Prin grija consiliului orășenesc 
' U.C.F.S. Giurgiu și a comisiilor ra
ionale pe ramuri de sport în orașul 

<de pe Dunăre se desfășoară In fie
care duminică numeroase competiții 
sportive. In acest fel, marea masă a 
sportivilor din asociațiile sportive 
giurgiuvene este angrenată într-o bo
gată și continuă activitate competi
țională locală, ceea ce contribuie în 
mod efectiv la ridicarea nivelului de 
pregătire a sportivilor în vederea ob
ținerii unor rezultate mai bune în vii
torul sezon competițional. Recent, în- 
ir-o singură duminică, în orașul 
Giurgiu au avut loc concursuri cu 
aeracter local la gimnastică, box, tir, 
atletism, tenis de masă, popice, volei 
ți fotbal, făcînd astfel ca sălile de 
aport și terenurile să fie pline de vo
ioșie și entuziasm. Iată cîteva din re
zultatele obținute : TIR : 3X10 indivi
dual : Dumitru Șoricel 237 p.; Popi
ce (băieți): Grigore Cristache (Ceta
tea) 395 p.; fete: Elena Niță (Ceta
tea) 352 p. La tenis de masă con
cursul a fost cîștigat de Ion' Anasia- 
•escu (Progresul).

Un nou poligon de tir
la Alexandria

ȘÎ 
în anul

Succesele obținute de trăgătorii 
trăgătoarele din Alexandria î.. __ _
1959 au stimulat crearea unor condiții 
și mai bune de pregătire pentru nume
roșii membri ai secției de tir ai asocia
ției Progresul. Cum vechiul poligon, 
așezat intr-un loc nccorespunzător, a 
Wevenit neîncăpător pentru cei care 
ău îndrăgit acest sport, cu sprijinul 
efectiv ai comitetului raional de 
partid, al consiliului sindical raional și 
al conducerii fabricii de mobilă „Par
tizanul", asociația sportivă a amenajat 
de curînd un nou poligon de tir cu o 
Rapacitate de 9 paturi, camere de păs-

Ștafeta „Să intimpinăm 8 Martie*1
se îndreaptă

(Urmare din pag. I)

Galați. Mitingul
Marinescu, 
orășenesc 
citire mesajelor femeilor din 
Constanța și din raioanele 
Galați. în cursul zilei de

a fost deschis de 
președintele con- 
U.C.F.S. Galați.

iov. Ion 
eiliultii 
S-a dat 
regiunea 
regiunii 
inline ștafetele reunite ale regiunilor 
Constanța și Galați se vor întîlni 
la Focșani cu ștafetele din regiunile 
Suceava, Iași și Bacău. N. Schenk- 
man, corespondent.

SPORTUL POPULAR
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THThlEfâ.
trat materialul, vestiare etc. Un aport 
deosebit la amenajarea acestei baze 
sportive l-au adus membrii secției de 
tir, care au depus multe ore de muncă 
voluntară. S-au evidențiat în special 
sportivii Ion Niculescu, Emanoil Abă- 
luță, campioana țării Cleopatra A- 
lexandru, Marcela Dumitru, Cornelia 
Nițit și D. Protopcpescu, instructorul 
secției.

STAN CRISTEA

Preocupări multiple

co-

pe lin- 
sportiv 
activi- 
asocia-

pregătirea noului sezon 
primăvară, și de diverse 
artistice. Astfel, membrii 

sportive Spicul au pregătit o pie-
„Cult-ivarea florii soarelui", pe

Asociația sportivă Spicul din 
muna Strejnic, raionul Ploești, a avut 
anul trecut o activitate rodnică. Spor
tivii așociafiei au luat parte la di
verse competifil și concursuri, iar a- 
socia(ia a ocupat locul I pe raion în 
concursul bilanț al asociațiilor spor
tive sătești. Acum, membrii consiliu
lui de conducere se preocupă,
Ră 
de 
lăți 
(iei 
să: 
care o vor prezenta în sala căminu
lui cultural. In felul acesta, sătenii 
din această comună își vor putea da 
mai bine seama de foloasele pe care 
le aduc culturile de floarea soarelui, 
atît pentru gospodăriile lor cit și 
pentru economia statului.

Putem evidenfia munca depusă de 
sportivii Nicolae D. Nicolae, Stoica 
Ștefan, Stroe Victor, Victor Duma șl 
alții.

A. \LASCEANU

O nouă sală de sport la Galați
I Y

Pe bulevardul G. Coșbuc din Ga
lați a început cu' citeva luni în ur
mă amenajarea unei săli de 1 sport. 
Această sală va fi cea mai mare șl 
cea mai modernă din localitate. Eă 
va putea găzdui întreceri 
volei, gimnastică, tenis 
lupte, box și scrimă.

I.

de baschet,, 
de masă.

H1NCU

Un nou sport se dezvoltă
la Reșița: baschetul

Pînă nu de mult, sportul cu min
gea la coș nu avea prea mulți sim- 
patizanți la Reșița. Iată insă că nu 
de mult, la asociația sportivă Tînă- 
rul metalurgist a luat ființă și o 
secție de baschet, sub îndrumarea 
profesorului de educație fizică Va
lentin Munteanu.

Zilele trecute pe străzile orașului 
au apărut afișe mari care anunțau 
prima întîlnire de baschet, cu selec
ționata orașului Lugoj. Sute de spec
tatori 
meci.

au ținut să asiste la acest

GHEORGHE DOBRESCU

„Cupa Textila"

In sala C.S.M. din Sibiu s-a des
fășurat o importantă competiție de 
handbal redus dotată cu „Gupa Tex
tila", oferită de Uzinele Textile din 
Cisnădie. întrecerile s-au bucurat de 
o largă atenție atît din partea orga
nizatorilor cit șl din partea comisiei 
locale de handbal. Cupa oferită de 
asociația sportivă Textila a fost cu
cerită de formația Textila II.

I. IONESCU

spre Capitală
Astăzi, la ora 17, cele opt ștafete- 

din raioanele orașului București vor 
preda mesajul lor, în cadrul unei a- 
dunări ce va avea loc la Casa de 
Cultură a tineretului din raionul 
I. V- Stalin. Mîine, vor sosi ștafetele 
din regiunile Ploești, Pitești și Bucu
rești, care vor înmîna mesajele spor
tivelor din întreaga țară, în cadrul 
unei adunări festive organizată în 
jurul orei 17 în sala Floreasca. Adu
narea festivă va fi urmată de un fru
mos program sportiv, în cadrul căruia 
va avea Ioc un meci feminin de bas
chet între Voința și I.C.F. și de hand
bal în 7, cu participarea echipelor 
Știința și Rapid,

Baschet și voiai la B!aj

De o foarte mare popularitate 
bucură în orașul nostru voleiul 
baschetul. Aceste discipline atrag 
număr tot mai mare de tineri și 
nere sportive.. Pentru a le da posi
bilitatea unei verificări a cunoștințe
lor căpătate, asociația Tlrnavele Blaj 
a organizat o întîlnire cu echipele 
școlii medii „Gheorghe Lazăr" din 
Sibiu. Meciurile au fost mult apreci
ate de spectatori. La baschet victoria 
a revenit echipei locale care a de
pășit pe sibieni cu 87—85. La volei 
masculin „Tlrnavele" au întrecut șc. 
medie „Gh. Lazăr" cu 3—1, iar la 
volei feminin echipa oaspe a cîștigat 
cu 3—2.

IOAN HASAȘIU

Concurs de schi pe Dealul Florilor

Comisia de schi a orașului Baia 
Mare a organizat zilele trecute pe 
Dealul Florilor un concurs care s-a 
bucurat de o mare popularitate. Iată 
cîștigătorîi: SLALOM URIAȘ: fete: 
Gizela Mișănitz; băieți : Alexandru 
Tocaci ; FOND : fete : Susana Covaci; 
băieți : Petre Ciushăian.

V. BARBU

Campionatul raional de volei al 
școlilor profesionale

De curînd s-au desfășurat la Me
diaș campionatele raionale de volei 
(masculin și feminin) ale școlilor 
profesionale. La aceste campionate 
s-au .prezentat cel.e mai bune echipe 
din 5 școli profesionale. Cu prilejul 
jocurilor au ieșit în evidență urmă
torii elevi, fruntași în sport și la în
vățătură: Aurelia Rusu (anul I), 
Lucia Albu (anul II), ambele de la 
școala de sticlărie Vitrometan, Emi
lia lancu., elevă fruntașă la școala 
de meserii, Paraschiva Suciu de la 
școala de Petrol Chimie „Nicolae Te
clu" din Copșa Mică, precum și ele
vii Gh. Rozeanu și Horvath Konert, 
de la școala zootehnică, Horia Sonea 
de la școala de meserii, Alexandru 
Nichita, de la școala de sticlărie Vi
trometan. In competiția feminină pe 
primul loc s-a clasat echipa școlii 

de sticlărie Vitrometan, iar în cea 
masculină echipa școlii de Petrol Chi
mie „Nicolae Teclu" din Copșa Mică.

O contribufie deosebită la buna 
desfășurare a acestor campionate au 
adus-o profesorii de educație fizică 
Vasile Popovici, Hilde Kerst, Ștefan 
Stoian, Nicolae Aleman . și jucătorul 
Gl|. Hususan.

D. VINT1LA

Un reușit film documentar:

,,Sportul leagă popoarele ii

„Sportul leagă popoarele", stu- 
cinematografic „Al. Sahia" în-

Cu 
dioul „ .
scrie unul dintre cele mai izbutite do
cumentare cu temă sportivă realizate 
la noi. Din vastul material avut la 
dispoziție, relatări filmate asupra prin
cipalelor competiții sportive ale anu
lui 1959, regizorul E. Szekler a știut 
să aleagă momente semnific at ive, pe 
care le-a îmbinat intr-un reportaj vioi, 
interesant.

Filmul începe cu imagini dinir-un 
șir de întreceri care au constituit do
vezi elocvente că, intr-adevăr, sportul 
leagă popoarele: întllnirlle prietenești 
dintre sportivii sovietici și americani, 
care au avut loc anul trecut. Sînt re
date apoi critnpeie din meciul de ho
chei desfășurat la Madison Square 
Garden, din meciul-revanșă de 
atletism de la Filadelfia, din turneul 
echipelor de baschet ale U.R.S.S. in 
S.U.A. etc. Iată și aspecte dintr-o altă 
competiție ce întruchipează an de an 
ideea înfrățirii prin sport a tineretu
lui lumii: „Cursa Păcii". Aparatul de 
filmat ii însoțește pe cicliști in ultima 
etapă, pe străzile Varșoviei, In iureșul 
impetuos spre linia de .sosire pe care 
o va trece, primul, rominul Gabriel 
Moiceanu. Documentarul înfățișează 
șl alte succese ale sportivilor noștri în 
anul 1959. Din minunatele întreceri

(.anaua Muntele Roșu, masivul Ciucaș, regiunea Ploești.
Foto : Ștefan Ionescu

Competiții în cinstea 
zilei de 8 Martie

„CUPA 8 MARTIE" LA TENIS DE 
MASA

Ziarul „Sportul popular" organizează 
în cinstea zilei de 8 Martie o com
petiție de tenis de masă interziare. 
întrecerile vor avea Ioc luni 7 mart'e 
orele 16 în sala clubului U.C.F.S. din 
str. Vasile Conta nr. 16. încă de pe 
acum și-au anunțat participarea majo
ritatea redacțiilor bifcureștene. Cîștigă- 
torii competiției vor fi premiați cu 
„Cupa 8 Martie", oferită de Comitetul 
orășenesc U. T. M. București.

de

DUMINICA ȘI LUNI. „SERBAREA 
HIPICA DE PRIMAVARA"

Timp de două zile, duminică și luni, 
se va desfășura în Capitală o frumoasă 
serbare hipică de primăvară închinată 
celei de a 50-a aniversări a Zilei In
ternaționale a Femeii. Prima parte a 
serbării va avea loc duminică, cu în
cepere de la ora 10, pe baza hipică 
din Calea Plevnei, unde Elena Leov- 
Ionescu, Liliana Ionescu, Iolanda La- 
zâr etc., vor evolua în proba 
obstacole rezervată fetelor și în alte 
probe, alături de cei mai buni călăreți 
de la C.C.A., Dinamo, Recolta și Ști
ința. Cea de a doua parte a serbării 
va cuprinde un interesant program ar
tistic susținut de sportivii actori de 
la Teatrul de Operetă și Teatrul Ti
neretului și de către tovarășii lor de 
,scenă, care au ținut să fie și cu a- 
cest prilej în mijlocul iubitorilor de 
echitație. Programiiî artistic ce. se . va 
desfășura luni, ora 20, în sala Casei 
de Cultură a Studenților va fi prece
dat de festivitatea de premiere a spor
tivelor care activează în această ra
mură.

o Din inițiativa consiliului raional 
U.C.F.S. Rădăuți, în întreg raionul au 
loc în aceste zile numeroase întreceri 
de volei, baschet și tenis de masă 
organizate în cinstea Zilei Interna- 

ale celei de a XVIII-a Balcaniade a- 
tletice, încă proaspete în amintirea 
noastră, sînt prezentate imagini din 
concurs ale atleților noștri care au 
obținut cele mai valoroase recorduri : 
Zoltan Vamoș, Alexandru Bizirn, Ana 
Cortian, Lia Manoliu și, bineînțeles, 
Iolanda Balaș la al cărui excepțional 
1,84 m sîntem încă o dată martori. Fi
nala campionatului mondial masculin 
de handbal in care echipa țării noa* 
tre a opus o neașteptat de dîrză re
zistență echipei unite a Germaniei, 
cursa de 6 zile de la Gotwaldow, pri
lejul unui strălucit succes al motoci- 
cliștilor noștri, Universiada de la To
rino, la care Iolanda Balaș și Cornel 
Porumb au cucerit titlurile de cam
pioni mondiali universitari, „Cupa 
Europei" la gimnastică de la Craco
via, unde Elena Teodorescu și Soma 
lovan au reeditat succesul de la Bucu
rești, toate aceste competiții sînt pre
zente in documentar. Un loc impor
tant este acordat prezentării cîtorva 
dintre cele mai importările succese 
ale sportivilor R. P. Chineze. In 
legătură cu liotărirea sesiunii C.I.O 
de a recunoaște comitetul olimpic al 
R.P. Chineze drept singurul repre
zentant al Chinei.

Imagini din concursul preolimpic 
desfășurat in octombrie la Roma și 

ționale a Femeii. Echipele cîștigătoare 
pe centrele de comune se vor întîlni 
astăzi și mîine în cadrul unui turneu 
care va avea loc la Rădăuți.

AUREL SIMOTA-corespondent
• Consiliul orășenesc U.C.F.S; Pi

tești, prin comisiile locale pe ramură 
de sport, organizează în aceste zile 
înfîlhirî de volei, tenis de masă; șah, 
handbal în 7, popice etc. Intîlnîfile 
vor fi dotate cu „Cupa 8 Martie".

ILIE FEȚEANU-corespondi

• Competiția de volei organizată pen
tru studenții Universității „C. 1. Par- 
hoii" și dotată’ cu .Cupa 8 Martie" 
a fost ciștigată de echipa facultății 
de Filologie alcătuită din studentele 
Andreia Vancea. Anca Calangiu, Vera 
Anton, Țucu Ștefănescu, Steluța Gheor
ghiu și Mălina Calangiu. Pe locurile 
următoare s-au clasat echipele facul
tăților de Chimie, Istorie și Biologie. 
La competiție au participat un număr 
de 8 echipe.

AURELIAN AXENTE-corespondbnt

• La Deva este în curs de desfă
șurare o frumoasă competiție organi
zată de consiliul orășenesc U.C.F.S, 
la volei, baschet, tenis de masă și șah. 
La această competiție participa echi
pele de la asociația sportivă Flamura 
roșie, Școala pedagogică, Școala me
die „Dr. Petru Groza", Școala medie 
„Decebal" și Școala sportivă de elevi.

Numeroase premii vor fi decernate 
echipelor și sportivilor clasați pe 
mele locuri.
GHEORGHE CIOR ANU-corespondent

o Comisia de atletism a consiliului 
orășenesc U.C.F.S. București organi
zează mîine dimineață. începînd de la 
ora 9, un concurs rezervat atletelor 
din Capitală. Concursul va avea loc în 
sala Floreasca II și va fi arbitrat nu
mai de femei. In aceeași zi la ora 
10,30, în împrejurimile sălii Floreasca 
se va desfășura și un cros feminin,

NICOLAE D. NICOLAE-corespondent

cele ale cîtorva din bazele sportive 
pe care se va desfășura mult așteptata 
Olimpiadă, care încheie filmul, amin
tesc spectatorilor că anul 1959 a fost 
an preolimpic. Ni se pare totuși prea 
puțin. Credem că pregătirile ce s-au 
făcut in diverse țări ale lumii pentru 
Jocurile Olimpice, concretizate prin- 
tr-un șir de exce'ente performanțe 
obținute în anul 1959, ■ar ți trebuit să 
fie mai pe larg prezentate.

Asistîhd la acest interesant docu
mentar sportiv, care merită a fi văzut 
de cercurile largi ale iubitorilor de 
sport, și nu numai de ei, te înlrebț 
de ce oare Direcția Difuzării Filmelor 
i-a hărăzit o soartă atît de ingrai ă? 
Filmul a fost prezentat acum două 
săptăniini la cinematografele „Timpuri 
Noi““ și „Al. Popov", apoi trecut la 
cîțeva cinematografe din cartiere. El 
este anunțat numai pe -programul ti
părit de D.D.F., nu și in cel difuzat 
ziarelor. Ar fi cazul să se dea mai 
multă atenție acestor noi producții. 
Nădăjduim, de asemenea, că viitorul . 
documentar, consacrat anului fotba
listic internațional 1959, va avea o 
programare corespunzătoare cu inte
resul masei de spectatori, față de a- 
ceste cronici sportive filmate.

1. M.
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Condițiile asigurate 
cultură fizică și 
admirabile. Pre-

Porțile lotului nostru olimpic 
sînt deschise fiecărui tânăr sportiv 
care va dovedi prin pregătirea și 
măiestria sa că merită cinstea 
a. reprezenta culorile patriei la 
trecerea sportivă supremă.

Jocurile Olimpice de vară 
la Roma nu mai sînt chiar așa 
parte. 174 de zile ne despart 
începutul marelui și mult așteptatu
lui eveniment. Știrile sosite din 
toate colțurile lumii vorbesc des
pre un ritm de pregătiri nemaiîn
tâlnit în istoria acestei competiții. 
Se poate prevedea de pe acum că 
in capitala Italiei va avea loc cea 
mai aprigă și cea mai disputată 
ediție din cele pe care le cunoaște 
istoria Olimpiadelor moderne.

Sportivii noștri vor merge la 
Roma cu un frumos prestigiu cu
cerit cu patru ani in urmă în în
depărtata Australie. Succese răsu
nătoare au repurtat acolo sportivii 
purtând pe piept inscripția „ROMI. 
NIA“. Locul 8 ca număr de medalii 
și locul 11 în clasamentul neoficial 
pe națiuni, din pe ,te 60 de țări par
ticipante, a reprezentat o perfor
manță remarcabilă a tinerilor noș
tri sportivi, care au concurat cu un 
nespus avînt și cu o irezistibilă vo
ință de victorie. Sportul nou din 
Republica Populară Romînă a deve
nit cunoscut și admirat în lumea 
întreagă.

Dar putem oare să ne cuțcăm Pe 
laurii succesului'dd-ăturici ? Nici de ' dem mai curînd că unele recorduri 
cum! Tineretul sportiv al patriei 
are datoria de onoare ca la J.O. 
de la Roma să apere faima cuce
rită. Există pentru aceasta toate 
condițiile. Nu ne putem plînge 
de Tpsa sportivilor de valoare, de 
lipsa elementelor tinere și

talentate, 
mișcării de 
sport sînt 
gătirile au început din vreme și se 
desfășoară în conformitate cu pla
nurile și graficele stabilite. Tot ce 
se cere sportivilor se poate concre
tiza pe scurt astfel : MUNCA,
AÎUNCA și iar MUNCA ! In acest 
fel ei pot răspunde la gri a părin
tească a partidului și guvernului, 
astfel pot mulțumi poporului care 
înconjoară cu dragoste și atenție pe 
sportivi.

în presă au apărut normele olim
pice. Ele sînt rezultatul unei ana
lize minuțioase a posibilităților 
sportului și sportivilor noștri. Ele 
au fost alcătuite pe baza unui stu
diu științific profund. Și sînt cu to
tul realizabile. Pentru orice ama
tor de sport este evident că a pre
zenta la Roma o echipa care se in
tegrează în normele stabilite în
seamnă a merge cu șanse la locuri 
fruntașe în probele la care repre
zentanții noștri iau startul. Se vor 
părea multora destul de grele nor
mele olimpice. E drept că nu sînt 
nici ușoare. Dar și participarea la O- 
limpiadă este Cinstea cea mai mare 
care se poate acorda unui sportiv. 
Din lectura normelor d» atletism, 
de pildă, vedem că realizarea lor 
ar însemna doborîrea recordurilor 
țării în marea majoritate a probelor. 
.Sînt normele prea r dicate? Cre-

„Secretul" performa 
lolandei Balaș

acum
la

au o valoare prea scăzută față 
de cerințele internaționale ale atle
tismului contemporan. Și același lu
cru se poate spune și despre alte 
discipline.

Nu ne îndoim că pătrunși de în
semnătatea evenimentului sportiv 
pe care îl au în față, tinerii noștri 

» vor depune toate eforturile ca să-i 
j facă față cu cinste. Va fi din partea 
> lor dovada patriotismului fierbinte, 
J a dorinței nețărmurite de a ridica 

și mai sus gloria sportivă a patriei 
; noastre dragi.

vrea —
Roma

Liniștea învăluie stadionul. In tur
nanta locului pentru înălțime, atleta 
se concentrează pentru cîteva clipe 
privind stăruitor la ștacheta peste 
care trebuie să treacă I Urmează cîți- 
va pași ritmați, o bătaie puternică și 
corpul prinde să zboare... A trecut! 
Atleta cade în nisip în momentul în 
care miile de spectatori se ridică în 
picioare izbucnind în aplauze... Io
landa Balaș a niai doborît un record 
al lumii I

Iubitorii sportului apreciază cum se 
cuvine valoarea rezultatelor lolandei 
și cunosc bine seriozitatea cu care se 
pregătește. Totuși, sîntem convinși că 
prea puțini dintre cei care-i urmăresc 
evoluțiile își pot închipui volumul 
uriaș al muncii pe care o desfășoară 
Iolanda Balaș în antrenamentele ei. 
Am urmărit-o cu atenție la cîteva șe
dințe de pregătire și am rămas adine 
impresionați de rîvna deosebită cu 
care se antrenează pentru acest sezon 
care culminează cu Jocurile Olimpice 
de la Roma. Aveam intenția să vă 
relatăm noi cîteva aspecte ale pregă
tirii ei, dar parcă e mai bine să-i dăm 
cuvîntul chiar ei...

„Am început pregătirile pentru sezo
nul atletic al anului 1960 încă de la 
20 noiembrie, dată cu mult mai tim
purie declt în oricare alt an. In^fața 

, mea stau o' serie întreagă de obiec
tive, unul mai important decît altul, 
legate de participarea la concursurile 
acestui an și în mod cu totul special 
de I.O. Doresc din tot sufletul ca acolo 
pe „Stadio dei Cențomila" să obțin 
victoria pentru culorile Republicii 
noastre iubite. O victorie la care mă 
gîndesc încă din clipa în care am ter
minat concursul de la Melbourne. De 
atunci, de la I.O. din 1956, tot ceea 
ce am făcut în domeniul atletismului 
a fost subordonat întrecerilor de la

Roma, unde țm neapărat să-mi iau 
revanșa.

Anul trecut, după ultimul concurs 
de la Roma (12 octombrie), am făcut 
o „pauză" de citeva săptămîni și de 
la 20 noiembrie mi-am început pregă
tirea. Planul acestei pregătiri a fost 
întocmit cu minuțiozitate, împreună cu 
antrenorul meu Ion Soter, urmărind 
ca nivelul cel mai înalt al formei mele 
sportive să fie atins la sftrșitul lunii 
august și începutul lui septembrie, în 
perioada /.O.

Rață de anii trecuți, în metodele 
mele de pregătire nu a intervenit ab
solut nimic nou. Noul, dacă poate fi 
numit astfel, apare în ceea ce privește 
volumul muncii efectuate. In compara
ție cu anii precedenți, mă antrenez 
acum cu mult mai multă intensitate și 
trebuie să recunosc că mă simt foarte 

-bine. Sint perfect sănătoasă și am 
multă poftă de lucru, iar apropierea 
Jocurilor Olimpice reprezintă un sti
mulent din ce în ce mai puternic.

De la „inaugurarea" pregătirilor 
pentru noul an și pînă astăzi am efec
tuat aproape SO de antrenamente. Ac
centul principal a fost pus pe dezvol
tarea calităților fizice de bază, in 
special pe dezvoltarea forței. Am lu
crat foarte mult cu halterele, am făcut 
gimnastică și multă alergare pe teren 
variat. Primul antrenament la șta
chetă l-am efectuat abia în februarie 
și rezultatele au fost mulțumitoare. 
Am pus ștacheta la 1,70 m și am 
sărit-o de citeva ori. Mai sus n-am 
pus-o! Nu fac niciodată așa ceva la 
antrenamente. Am destul timp pentru 
aceasta la... concursuri!

tn cele citeva luni cite au mai 
rămas pînă la Roma, mă voi pregăti 
— în continuare — tot atît de se
rios și mă angajez să nu. precupețesc 
mei un efort pentru a putea obține tn 
1960 rezultate dintre cele

430 kg: greu, 
dar realizabil!'

despre noua normd

norma fixată esta 
trebuie să știți ci

mai bune".

— Am început de pe 
emoțiile concursului de 
ne-a răspuns zîmbind Ismailciuc, zilele 
trecute, cînd — fntîlnindu-1 — i-am 
adresat obișnuitul „ce-i nou ?"...

— Ce ne poți spune despre pre
gătiri ?

Nu numai eu, ci și ceilalți că
di fruntași, stăm bine la acest ca

pitol. In timpul 
am lucrat temeinic pentru 
tirea fizică generală, 
haltere, extensoare, mingi medicinale, 
gimnastica, alergările pe teren variat 
ne-au folosit din plin. Așteptăm cu 
încredere ieșirile pe apă.

—. Despre șansele noastre în pro
bele de canoe ce crezi ?

— Mai intii, țin să-mi exprim con
vingerea că la Roma nivelul întrece
rilor va fi mult măi ridicai decît la 
Melbourne. In primul rînd, pentru că 
pe plan internațional s-au făcut nutri 
progrese atît in tehnica vislitului, cit 
și bt tehnica construcției de ambar
cațiuni. element de multe ori decisiv 
în desemnarea unui învingător, mai 
ales in cursele pe distanțe-mici. In al 
doilea rînd. pentru că — prin scoate
rea din program a celor două probe 
de fond care au figurat în programul 
din 1956 — toți cănoiștii de valoare 
din lume se vor concentra pe numai 
două medalii de aur: la simplu și la 
dublu pe 11X10 metri. In plus, trebuie 
ținut scama că, spre deosebire de Mel
bourne. concurența probelor de viteză 
de la Roma vor intra odihniți în con
curs, fără oboseala unei probe de 
lungă distanță desfășurată în ajun, 
cum au stat lucrurile acum 4 ani.

In aceste condiții, misiunea celor 
ce vor reprezenta țara noastră la I.O. 
la probele de canoe este dificilă. Cu 
atît mai dificilă, cu cit noi avem -de 
apărat prestigiul cucerit pe lacul 
Ballarat. In ceea ce mă privește, mun
cesc cu toată seriozitatea. cu toată 
dragostea, pentru a atinge un nivel 
de pregătire care să-mi dea posibilita
tea de a face parte dintre cănoiștii 
care vor purta culorile țării pe tacul 
Albano, fie la simplu, fie . la dublu. 
Medalia olimpică de aur pe care o am 
tml creează obligația de a mă pregăti 
din răsputeri pentru a putea face parte 
dui echipă și a-mi apăra eu însumi 
titlul cucerit.

Perseverența, dîrzenia, seriozitatea 
In pregătire, munca temeinică zi de zi, 
ceas de ceas, iată explicația marilor 
performanțe ale lui Ismailciuc. Pentru 
Roma, „Senia" se pregătește cu mai 
multă atenție ca orieînd. Un motiv, 
deci, să privim cu încredere și rezul
tatele sale din acest au.

să simt 
Roma...

iernii, la munte, 
pregă- 

Lucrul cu

Petrescu.Ismailciuc,CUnci din „olimțncii" noflri. De Iolanda Balaș, L. Baroca ; joi : Gh. Negrea fi St.la stingă la dreapta, sus : S.

Pe Lazăr Baroga l-am întâlnit 1# 
antrenament. Se pregătea de zor sub 
îndrumarea antrenorilor. Stătea pe
spate împingînd fără un efort prea 
mare o bară de peste 120 kilograme. 
Apoi, după im timp îndelungat da
muncă intensă în care campionul șl 
recordmanul nostru a lucrat la parad 
lele, inele și bineînțeles cu haltere, am 
intrat într-o scurtă discuție :

— Ce părere ai 
olimpică ?

— Pentru mine 
430 kg, pentru că
sînt... semigreu. Este o normă mare; 
dar nu mi se pare de nerealizat. Mă 
simt într-o formă foarte bună și obții» 
Ja antrenamente fără nici un efort 4041 
kg- Și notați bine : 
rioada pregătitoare, 
meu principal este 
și nu performanța.

— Cum vei putea realiza 430 kg T
— Va trebui să muncesc mult, pen

tru a-mi dezvolta forța, în special cea 
a mîinilor. Nu voi precupeți nici un 
efort pentru a realiza acest rezultat 
de valoare mondială. Deși nu-i lucra 
ușor. Să facem un calcul simplu : tre
buie să „împing" (40 kg, să „smulg" 
125 kg și să „arunc" 165 kg.

— Ce înseamnă obținerea acestei 
norme ?

sînt abia în pe
rind obiectivul 

dezvoltarea forfot

— In primul rînd, realizarea unui t«-i 
taî de 430 kg reprezintă 4 noi recor
duri republicane. Apoi cu un aseme
nea rezultat la Jocurile Olimpice voi 
putea ocupa cu siguranță un loc onora
bil printre primii șase. Să nu uităm ei 
printre adversarii mei la „semigrea** 
se numără halterofili de mare valoare 
mondială : sovieticul Arcadi Vorobiev, 
englezul Martin, americanul Shepard, 
polonezul Balus...

Intr-adevăr, este o cinste să eortctl-ț 
rezi pentru primele locuri cu aseme-1 
nea adversari. Și Baroga nu va precu-' 
peți nici un efort pentru a îndeplini 
norma fixată.

I. O.

Meciul cu Scoția—o etapă importantă 
în pregătirea boxerilor

Sper să depășesc la Roma 590 de puncte!

drum spre sala de 
împreună cu antre

norul Lucian Popescu. Volubil — ca 
întotdeauna — Gh. Negrea ne-a îm
părtășit fără ocol gîndurile :

— In momentul de față obiectivul 
cel mai apropiat care stă înaintea noa
stră este meciul de la 10 martie împo
triva Scoției, care constituie o veri
ficare a posibilităților noastre înainte 
de Roma. Desigur, vor mai urma și 
alte partide internaționale, dar aceasta 
fiind prima din acest an o așteptăm 
cu deosebit interes.

— ...Și putem spune că ea a con
stituit o primă etapă în cadrul pre
gătirilor olimpice, un veritabil examen 
— intră în vorbă Lucian Popescu.

— Iar noi dorim să-1 trecem cu o 
notă cit mai bună — a continuat Ne
grea. Scoțienii practică un box foarte 
combativ și tehnic. In ultima confrun
tare, acum un an ta ' Glasgow, am 
terminat la egalitate cu ei, iar în al 
doilea meci la Dundee i-am învins cu 
6—4. Atunci am cîștigat înainte de

L-am întâlnit în 
antrenamente. Era

limită împotriva lui A. Thomson și 
W. Bannon. Acum vreau să dovedesc 
că victoriile mele nu au fost întâmplă
toare ci au avut la bază o pregătire 
serioasă.

— Cum stai cu pregătirile ?
— Sala de antrenamente mi-a de

venit al 
am mai 
constituie 
piadă. Și 
la Roma, 
fecționez 
resc puterea de concentrare. Nu vreau 
să pățesc ca la ultimele „europene" 
cînd, din neatenția și reținerea mea, 
o lovitură a lui Pietrzykowski m-a 
făcut să pierd titlul. Pentru aceasta 
lucrez la „mănuși" cu boxeri de ca
tegorie inferioară,. în special cu Mi- 
halic și Cișmaș, care -au o viteză 
de-a dreptul debordantă. Dar, iată că 
mi-au și sosit partenerii de antrena
ment — ne spuse Negrea, arătîhdu- 
oe pe Mihalic și Cișmaș, care se în
dreptau și ei spre sala de antrena
ment.

doilea... cămin. După cum 
spus, întâlnirea cu Scoția 
o verificare înainte de Olim- 
eu de pe acum mă gîndesc 
In prezent caut să-mi per- 

unefe lovituri și să-mi mă-

Abia filcuserăm doar cițiva pași, după 
intrarea pe frumoasa bază sportivă de 
la Dinamo, și dinspre poligonul de 
tir se auzeau numeroase răpăituri. 
Semn bun t Trăgătorii noștri fruntași, 
cei care se pregătesc pentru Olimpiadă 
sud la datorie... Pe unul din standuri 
se afla Petre Mocuța, iar in spatele 
lui. campionul olimpic Ștefan Petrescu, 
maestru emerit al sportului, care tșl 
făcea antrenamentul in „sec". Alături, 
antrenorul federal Petre Cișmigiu ur
mărea ca atenție fiecare mișcare dlnd 
indicații cînd unuia, cînd celudalt.

— Cele aproape șase luni oaire 
ne-au mai rămas pînă la Roma—ne-a 
spus antrenorul Petre Cișmigiu — în
seamnă pentru trăgătorii noștri frun
tași tot atîtea tuni de munca intensă. 
Să nu uităm că de la Melbourne în
coace nivelul performanțelor a crescut 
și de aceea cred că la Roma se va 
cîștiga cu o medie de peste 590. Așa 
că lupta va fi foarte grea I

— Intr-adevăr, întrecerea de la Roma 
se anunță extrem de dificilă — a in- 
tervenil Ștefan Petrescu, care luase o 
nucă pauză. De aceea noi ne pregătim 
și vom continua antrenamentele cu

multă seriozitate și atenție. Dc altfel 
și condițiile de pregătire de acum —ț 
materiale și asistența tehnică — sînt 
mult îmbunătățite fața de 1956. Pen-! 
tru moment, antrenamentul meu sei 
axează pe studierea seriilor lungi. 
Voi trece apoi la legarea se-, 
riilor și perfecționarea tehnicii, pu-' 
nînd în aplicare și diferite teme ca 
caracter tactic și moral-volitiv. Partid 
ciparea la „Cupa primăverii" de la 
sfîrșitul lui martie, iar apoi la „inter-1 
naționalele" de la . București dinlra 
18-22 mai mă va ajuta la îmbunătăți-» 
rea continuă a pregătirii.

întreaga pregătire pînă Ia Romaj 
necesită muncă și iar muncă. De a- 
ceasta sîntem convinși noi toți cei 
care ne pregătim aici. Urmînd un pro
gram de pregătire metodică sper să 
ating cifFe superioare celor de piuă 
acum, adică peste 590, cu care să-mi 
pot apăra cu succes la Roma medalia 
cucerită la Melbourne — d încheiat 
discuția noastră Ștefan Petrescu.
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Ultimele două examene pentru voința Miercurea Ciuc : 
întîlnirile cu Știința Cluj și C. C. A

Mai multă atenție în arbitraj

Un aspect din meciul C.C.A.-Avîntul: Szabo, Kalamar și Za grafi în luptă pentru puc.
Foto ; T. Roibu

Anul trecut, la sfîrșitul campionatu. 
lui republic, n de patinaj artistic, zia
rul nostru a atras atenția asupra dife
rențelor surprinzător de mari care 
au existat uneori între notele acor
date de arbitrii desemnați să conducă 
finala acestei competiții.

Iată că trebuie să a 'ucem din nou 
în discuție această problemă.

Duminică, la București, cu prilejul 
fazei orășenești a campionatului 
R.P.R., în cadrul căreia și-au disputat 
întîietatea majoritatea patinatorilor 
pretendenți la titlu, spectatorii pre- 
zenți la patinoarul ,.23 August" au 
fost de cîteva ori surprinși de notele

Clasamentele

iStS"At
Principala competiție internă a ho

cheiului nostru, campionatul republi
can, se încheie mîine seară pe i: 
noartil din parcul sportiv „23 
gust", cînd după jocul Voința M. 
—C.C.A. vom cunoaște echipa 
pioanâ a țării pe anul 1960. Așa

aceste condiții, superioritatea în pa-

pe pati- 
Att-

Ciuc
cam-, 

,__ _ __ , cum
de altfel se prevedea, protagonistele a- 
cestui campionat au fost echipele Vo
ința Mx Citic și C.C.A., care au și

mîine — ultimele ale campionatu
lui — îl găsiți la rubrica „Unde 
mergem ?“

Știința Cluj — Avîntul M. Ciuc
3-3 (2--L 0—2, 1-0). '

Clasamentul :
1. Voința M. Ciuc 8 8 0 0 65: 6 16
2. C.C.A. 8 7 0 1 54:12 14
3. Știința Cluj 8 3 2 3 46:26 8
4. C. S. Tg. Mureș 8 2 2 4 17:55 6
5. Avîntul M. Ciuc 8 1 2 5 22:31 4
G. C.S.M. Rădăuți 8 0 0 8 12:86 0

Programul jocurilor de azi Și

dovedit de-a lungul întrecerii că sînt 
cele mai îndreptățite să aspire la titlu. 
Și aceasta pentru că Știința Cluj, 
care în prima parte a campionatului 
sc arătase apropiată ca valoare de 
cele două formații de mai sus, a a- 
vnt pînă acum, în retur, o comporta
re slabă, care a făcut-o să piardă 
puncte prețioase și, firește, contactul 
cu primul „pluton".

Rămînînd în cursă pentru titlu nu
mai C.C.A. și Voința M. Ciuc și a- 
vînd în vedere că jucătorii din Mier
curea Ciuc făcuseră un important pas 
spre... tricourile de campioni prin vic
toria asupra echipei C.C.A., buctirește- 
nilor le rămînea doar să lupte pentru 
rotunjirea golaverajului și pentru... vic
toria în meciul direct cu Voința. In 
aceste condiții returul a început sub 
semnul unei adevărate curse pentru 
golaveraj în care C.C.A. și Voința M.

Concludentă în această privință este
mai ales etapa de joi în care hocheiș- tinaj și- în mînuirea crosei nu se poa- 
tii de Ia C.C.A. ău înscris nu mai t -------‘ '
puțin de 20 de goluri echipei C.S.M. fața 
Rădăuți, stabilind, astfel, recordul de 
sepr al campionatului. j - ■

Este de la sine înțeles că întilni- 
rea n-a avut istoric, așa îneît nu ne 
mai rămîne decît să consemnăm pe 
autorii celor 20 de puncte: Lorincz 
(5), Cozan I (3), Ganga (3), Czaka 
(3), Zografi (3), Ionescu (2), Peter.

Parcă... alarmați de proporțiile vic
toriei repurtată dimineața de 
Jiocheiș ii de la Voința s-au străduit 
în jocul cu C.S. Tg. Mureș sa-și re
facă avansul de golaveraj. In conse
cință, ei au - jucat în toate reprizele 
în același ritm susținut, cîștigînd cu sco
rul de 10—0. De notat că în acest 
meci și-a făcut reintrarea Imliu Szabo 
II, restabilit după accidentul suferit la 
picior. El nu a jucat tot timpul, însă 

'suficient pentru a putea inscrie 2 go
luri. Alături de el au mai marcat: 
Szabo I (2), Hollo J, Hollo II, Cior
ba, Varga, Zerveș și Andrei.

IJltimgl meci de joi seara a pro
dus o nouă surpriză, furnizată tot de 
Știința Cluj. După ce cu două zile 
înainte studenții clujeni cedaseră în 
mod surprinzător un punct în întîlni- 
rca cu C.S. Tg. Mureș, ci au repetat 
„figura" în partida cu Avîntul M. 
Ciuc, încheiată cu rezultatul de 3—3. 
Acum numai poate fi verba de tin 
accident 1 Este evident, că Știința Cluj 
se prezintă sub valoarea ei obișnuită,

te concretiza în goluri, mai ales în 
i unor echipe care se apără cu 

dîrzenie.
După ce chiar în primele secunde Ști

ința Cluj a deschis scorul prin Dfber- 
nardo, lăsînd să se bănuiască o victorie 
ușoară, jocul se echilibrează. Ianovici 
egalează în min. 7, dar Știința ter
mină în avantaj prima repriză prin 
golul înscris de Antal (min. 12). Re
priza secundă a abundat în ocazii ra- 

C.C.A., taie de Știința Cluj și s-a încheiat cu 
avantajul... Avîntului, pentru că în 
min. 37 Dibernardo a deviat în pro
pria poartă un șut al lui Ianovici, 
iar în ultimele secunde (min. 40) Va- 
kar I a înscris la căpătui unui contra
atac. In ultima repriză am asistat la 
eforturile mari dar neorganizate ale 
studenților clujeni de a egala și de 
a obține victoria. In cele din urmă 
ei nu au reușit decît egalarea prin 
Takacs II în min. 52,

RADU CALIN

MASCULIN

Iată cum arată cele două clasamente 
înaintea jocurilor de duminică :

1. C.C.A. 14 13 0 1 1079-850 40
2. Știința Buc. 14 9 1 4 875-791 33
3. Dinamo Tg. M. 14 8 2 4 9G4-848 32
4. Știința Cluj 14 9 0 5 963—910 32
5. Voința Iași 14 9 0 5 842-871 32
6. Dinamo Oradea 14 8 0 6 885-922 30
7. Știința Tim. 13 8 0 5 730-728 29
8. St. roșu Or. St. 14 5 1 8 758-852 25
9. Dinamo Buc. 14 5 0 9 829-852 24

10. Rapid Buc. 14 3 1 10 793-847 21
11. Metalul Buc. 14 2 0 12 743-853 18
12. Progresul Buc. 13 1 1 11 747-879 16

FEMININ
1. Știința Buc. 15 15 0 0 955-548 45
2. Rapid Buc. 15 14 0 1 788-532 43
3. C.S. Tg. Mureș 15 11 0 4 770-626 37
4. Constructorul 15 10 0 5 670-591 35
5. C. S. Oradea 14 9 0 5 670-613 32
6. Voința Or. Stalin 15 6 0 9 673-724 27
7. Progresul Buc. 15 6 0 9 660-712 27
8. Voința Tg. Mureș 15 5 0 10 591-724 25
9. C.S.S. Banatul Tim 15 4 0 11 506-707 23

10. Voința Buc. 15 3 1 11 602-765 22
11. I. C. F. 14 3 0 11 538-647 20
12. Știința Cluj 15 2 1 12 586-820 20

arbitrilor. Elocvent în această privin
ță este și faptul că Eva Saivarth cu 
48,34 p s-a clasat la categoria juni
oare 18 ani înaintea Roxanei Găbunea, 
deși aceasta a totalizat un punctaj 
mai mare: 48,64. Explicația: Eva Sa», 
varth s-a clasat mai bine Ia totaliza- 
rea locurilor de ordine acordate de ar
bitri pentru f'ecare exercițiu, loc de 
ordine care decide în alcătu rea cla
samentului final. Deci este clar că 
unii arbitri au acordat note eronate 
din care cauză nu a mai fost posibilă 
concordanța necesară între locul de 
ordine și punctajul general. Au mai 
fost cazuri clnd unii arbitri au acordat 
note care nu ilustrau valoarea con- 
curenților, ceea ce a produs justifi
cate nemulțumiri printre participant 
și a impus intervenția arbitrului 
principal A. Lupea. Dintre cei cinci 
arbitri, mai aproape de ade
văr s-au pronunțat: Irca Minculescu, 
Valeriu Marchievici și Cornel Dumitru, 
care — spre deosebTe de Mioara 
Morțun și Vera Curceag — au arătat 
mai multă atenție în arbitra;.

începe campionatul 
republican

• Iubitorii sportului luptelor vot 
urmări la 13 martie întrecerile dill ca
drul primei etape (raion și oraș), a 
campionatului republican
pe anul 1960. In orașul București 
ș-au înscris luptători din 10 cluburi 
și asociații sportive.

individual

a
O hotărire

biroului federal
Tn scopul măririi spectaculozității 

întrecerilor din cadrul campionatului 
R.P.R. (etapa pe oraș București), bi
roul F.R.S. a hotărît ca mîine să se 
desfășoare concursuri de floretă femei 
și sabie în loc de floretă femei și flo
retă barbați. Se precizează că înce- 
pînd din semifinale, întrecerile de flo
retă se desfășoară cu arbitraj electric.

• In ziua de 26 martie se va des
fășura în Capitală un important con
curs de verificare, la care participă 
cei mai buni luptători din tară, com- 
ponenți ai lotului republican și olim
pic.

• Mîine, cu începere de la ora 18, 
sa a uzinelor Mao Țze-dun din Bucii» 
rești va 
clasice 
treceri 
cluburi 
pitală.

găzdui un concurs de lupte 
rezervat tineretului. La în- 
participă sporiivi din șapte 
și asociații sportive din Ca-

In Cilii mil campionatelor republicane

C. Tăbăraș (C. C. A.) a cîștigat slahmul special
Duminică seară, cu ocazia închi

derii festive a campionatului, 
afara înmînării tricourilor de 
pion și a plachetelor pentru 
rile 2 și 3, spectatorii vor 
asista și la luminarea unei 
oferită de redacția ziarului 
munkas" C. ” . ’ J
care a înscris cele mai multe go
luri in întreg campionatul.

în 
cam- 
lacu- 
putea 
cupe 

din București jucătorului

Poiana Stalin, 4 (prin telefon de la 
trimisul nostru'). Ceața deasă care a 
acoperit Kantzerul a fost un serios 
impediment în calea slalomiștiîor dor
nici să-și pună în valoare toate cu
noștințele pentru cucerirea titlului de 
campion republican. Acesta a revenit 
lui Cornel Tăbăraș, care în disputa cu 
colegul său de club N. Pandrea a rea
lizat cei mai buni timpi în ambele 
manșe.

Iată rezultatele curselor dc 
slalom special desfășurate în cadrul 
campionatului republican, ediția I960’ 
serfiori: 1. C. TABARAȘ (C. C- A) 
93,9; 2. N. Pandrea (C.C.A.) 94,9;
3. M. Bucur (Carpați Sinaia) 97,3;
4. 1. Zangor (C.CA.) 98,8; 5. K. 
Gohn (Dinamo Or. Stalin) 101,7; 6. 
I. Coliban (Olimpia Or. Stalin) 102.G;
7. I. Letcă (Dinamo Or. Stalin) 102,9;
8. Gh. Cristoloveanu (Olimpia Or.

iar ceea ce scade și mai mult randa- 
R_____ j ____________  v. ___ ._ mentiil echipei este nervozitatea ex-

Ciuc se străduiau să marcheze cît mai cesivă a jucătorilor, precum și tendin- 
mult, și să primească cît mai puțin, ța pe care o manifestă unii dintre ei 
dacă se poate chiar deloc. de a reveni la jocul individual. In

al

A apărut

Wr. 5
revistei ilustrate
cuprinsul . acestui număr, 

ilustrat, spicuim următoarele
Din 

bogat . . 
reportaje interesante:

— „Viață fericită", din activita
tea și viațp maeștrei emerite a 
sportului, Elena Jian», căpTana e- 
ciiipei naliona’e de handbal.

—- „Mai iute, mai sus, mai de
parte", despre pregătirile sportivi
lor noștri fruntași în vederea J-O. 
de la Roma.

— „Rugbiștii de la Grivița Ro
șie", prezentarea eehipei campioane 
la început de drum...

— „Și acum, la start!", fotore
portaje cu pregătirile fotbaliștilor 
de la Farul Constanța și Știința 
Cluj.

— „Din nou despre portari".
— O zi din viața maestrului 

sportului, boxerul Mjhai Stoian
— Jocuri-le Olimpice de la Squaw 

Valley, cu interesante fotografii de 
la Olimpiada albă.

— De asemenea, revista publică 
fotografia echipei italiene Interna- 
zionale, 
mondial 
Stenin, 
înălțime 
cum și 
aileți indîem, i 
cez Michel Vannier, 
cișate, curiozități, caricaturi ele.

campionului 
viteză Boris 
săriturii în

fotografia 
de patinaj 
kinograma 
a lui John Thomas, pre- 

fotografiile celor mai buni 
, a rugbistului fran- 

. , jocuri încru-

Adjudecinduși și slalomul special, dinainovista llona Micloș conduce detașai 
în combinata

La senioare, llona Micloș a cucerit 
detașat al. doilea titlu de campioană 
republicană, confirmînd forma exce
lentă manifestată in acest sezon. Foar
te disputate au fost întrecerile junio
rilor desfășurate joi în Kantzer. N. 
Șuteu, Dan Puiu și Zorifa Suciu sau 
plasat pc prunele locuri, ■

(Progresul SinaiaJ 107,5; 6. Gertrude 
Lexen (Știința 
cat. 1:
Stalin) 89,9; 2. 
pia Or. Stalin) 
(Voința Sinaia) 

Juniori cat. a
(Progresul Sinaia) 87,8; 2. M. Foc» 
șeneanu (Carpați Sindia) 87,9; 3. R. 
Speck (Voința Sibiu) 89,5; 4. Gh» 
Tomori (C. F. R- Cluj) 92,3; 5. V» 
Moldovan (Luceafărul Or. Stalinț 
97,2; 6. M. Puiu (Șc- Sp. U.C.F.S. 
Sinaia) 101,1. Junioare: 1- ZORIȚA 
SUCIU (Știința Buc.) -----
Constanța Măzgăreanu 
Or. Staliin) 119,5; 3. Liana Blebea 
(Luceafărul Or. Stalin) 125,2.

In clasamentul combinatei la 
trei probe, und-e de asemenea se de-, 
cern titluri de campion republican, 
conduc după disputarea probelor de 
slalom uriaș și slalom special, C. Tă
băraș, llona Micloș, N. Șuteu și Zo
ri ța Suciu.

Vineri s-au disputat pe trambulina 
mijlocie din Poiana Stalin și între
cerile de sărituri din cadrul probe? 
de combinată nordică. Iată ocupanțij 
primelor trei locuri: seniori: 1. ȘT. 
BUREȚEA (Voința Or. Statin) 207,7 
p. ; 2. Gh. Frățilă (Dinamo Or. Sta
lin) 200,2; ‘
Or. Stalin) 191,7. Juniori: 1. N. BO- 
BIȚ (Luceafărul Or. Stalin) 189,2; 2. 
Gh. Vilmoș,

. 179,6; 3. Gh. 
Stalin) .176,3.

Campionatele 
cbntinuă după

1. N.
Buc) 108,7. Juniori 
ȘUTEU (Voința Or. 
O. Liebhardt (Olim-
92.1 ; 3. S. Bălan 

96,9 ,
Il-a: 1. DAN PUIU

108,0; 2.
(Luceafărul

3- N. Tăna&e (Olimpia

(Voința Gheorghieni)' 
Tănase (Olimpia Or.de trei probe.

Stalin) 105,0; 9. M-, Enachc (C.C.A.) 
105,3; 10. A. Bălușaru (Voința Si
naia) 106,4. Senioure: 1. ILO'NA MI- simbătă: coborâre senioare, juniori șî 
CLOȘ, (Dinamo Or. Stalin) 86,1 ; 2 '
Mihaela Ghioarcă (Voința Or. Sta
lin) 89,4; 3. Uita Speck (Știința
Duc.) 95 7; 4. Crista Konnerth (Vo
iaja •Sibiu) 102,6; 5. Stella Tampa

republicane de schi 
următorul program:

junioare pe Sulinar; cursele de fond 
(15 km seniori și 10 km juniori) din, 
cadrul combinatei nordice; duminică: 
coborâre seniori p» Pîrlta Lunu’ -i si 
sărtidri speciale. D. STANCULESCU



In prag de primăvară

...Reîncepe campionatul
Să transformăm campionatul de fotbal 

într-o întrecere pentru calitate
de
se

ă-ne, așadar, la numai o zi 
a etapă a returului, cu care 
lupta pentru titlul de echipă căm
in a R.P.R. și — implicit — pen- 
instea de a reprezenta țara în vi- 

Pa ediție Cupei Campionilor

10.30: Rapid — Dinamo Bacău (0—0) 
București, stadionul Dinamo, ora 

15,45: Dinamc — Știința Cluj (1—2) 
Petroșani: Jiul — C.C.A. (0—2) 
Orașul Stalin: Steagul roșu 

nerul Lupeni (1—1)

îm- 
s-au 
decît

(Urmare din pag. 1) 
ire, au vădit preocupare pentru 
bunătățirea calității jocului și 
comportat mult mai d'sciplinat 
în campionatul precedent, dovadă nu
mărul extrem de mic de abateri și eli
ni,nări in partidele din toamnă. Creș
terea valorică a multor meciuri în 
comparație cu cele dn campionatul 
trecut este urmarea dezvoltării cali
tăților atletice, măririi ritmului de joc, 
desfășurării mai disc plinate a acțiu
nilor. execuțiilor tehnice mai bune și 
adaptate la cerințele fotbalului mo
dern, orient vrii mai bune în joc prin 
desf șurarea lui pe un front larg. A- 
ceasta constituie o trăsătură comună 
a majorității echipelor, o concepție 
unitară de ioc.

Există bogate rezerve de elemente 
tinere cu 
bazei de
Jucătorii i. ...
perioară și calități remarcabile, asi
gură un

i talent. ca expresie a 
mase in continuă dezvoltare, 
consacra i. cu o pregătire su-

Vă reamintiți de partida Progresul — Petrolul, disputată la București 
turul campionatului / lată o fază din acest meci, in care Progresul a con- 
î cu 2—0, dar piuă la urmă a părăsit terenul învinsă cu 3—2;.. In foto- 
fie un duel intre Soare și Undea, asistați de Caricaș. Fotbaliștii celor 
<ă echipe iși vor disputa duminică întiietatea la Ploești. Va reuși oare Pe- 
Iul să repete performanța din tur ?

”. Echipele și-au încheiat pre- 
i și așteaptă cu nerăbdare dar 
l emoție primele meciuri oficiale 
sezonului. Pregătiri au făcut, deși- 
și... spectatorii, acești îndrăgostiți 
^balului, nelipsiți de la meciurile 
ale și mai ales de la cele oficiale, 
înd așteaptă prilejul de a lua dru- 
stadioaneior ! Au făcut-o ei și 
acum, colindînd terenurile pe 
se antrenau, la două porți, echi- 
lor favorite. Dar mîine, este alt- 
Reîncepe campionatul !

Constanța: Farul---- U.T.A. (1—1)
Ploețti: Petrolul — Progresul Bucu

rești (3—2)
Un joc este mai interesant, mai pa

sionant, ca altul. Și toate la un loc con
stituie un prim examen pentru echipe. 
Să sperăm că-l vor trece cu bine.

De aici reîncepe 
întrecerea...

C.C.A. 11
Sleacju! reșu 11 
Oin. Bacău
Farul
U.T.A.
Fotrolul 
Șiiința
Rapid 
Dinamo Buc.

osul 
t ,«sru| 
Lui

11 
11 
11
11
11
11
11
11
11
11

8
5
5
5
5
4
3
3
2
2
2
2

5 
0
3
3
3
3
4
5
4
6
6
6

28:14 
26:13 
18:12 
19:15 
12:11 
21:15 
16:22 
14:14 

9:12
15:18 
12:23 

9:27

16
16
13
13
13
12
10

9
9
7
7
7

I
I

-ibunele stadioanelor din Bueu- 
(Giulești și Dinamo), Orașul Sta- 

Petroșani, Constanța și Ploești vor 
in nou pline, izbucnind în aplauze 
ntrarea echipelor care inaugurează 
nul oficial de 
“inia etapă 

dau dreptul 
tpere că vor 
ilistice de calitate:
ucurești, stadionul Giulești, ora

primăvară, 
programează jocuri 
amatorilor de fotbal 
asista la spectacole

gură un punct de plecare pentru îm
bunătățirea stadiului actual. Cadrele 
de antrenori au o calificare — în 
mare parte — corespunzătoare, ceea 
ce creează condiții pentru folosirea 
unor metode de lucru avansate în 
pregătirea fotbaliștilor.

Fotba'ul nostru dispune de posibi
lități reale de îmbunătățire continuă 
a calității. Partidul și guvernul, 
poporul nostru muncitor au creat 
toate condițiile pentru dezvoltarea 
sportului în țara noastră. Oamenii ------,, așteaptă 

înălțimea
cuvînt, 
fie la

muncii, pe drept 
ca rezultatele să 
condițiilor create. Sportivii și fotba
liștii în special au obligația morală 
de a obține

plan intern, cit și în înElnirtle cu 
reprezentativele altor țări.

In lumina acestor constatări, returul 
campionatului capătă o importanță 
deosebită. E| trebuie să constituie eta
pa principală a acțiunii de ridicare a 
nivelului calitativ și a pregătirii acti
vității viitoare a reprezentativei pa
triei noastre.

Echipele fruntașe au avut posibili
tatea unei pregătiri în condiții cîf se 
poate de bune, în vedere, reluării 
campionatului. Jocurile de campionat 
care vor începe mîine ne vor arăta în 
ce măsură au știut să folosească peri
oada pregăt'to^re nent'ti eliminarea 
lipsurilor șî întărirea progresului în
registrat în toam iă. Munca lor însă, 
nu t ebu'e. să se opreașeă aici. Cam
pionatul trebuie privit de toate echi
pele ca un mijloc eficace de îmbună
tățire a pregătirii jucătorilor și a jo
cului. Echipele și antrenorii trebuie să 
fie călăuzite de principiul realizării 
unui fotbal de calitate.

In această direcție, sarcina princi
pală revine antrenorilor și secțiilor 
de fotbal. Procesul de instruire trebuie 
întărit în perioada competițională prin- 
tr-o preocupare și mai atentă, pentru 
educarea și pregătirea sportivilor. 
Sezonul de toamnă a semnalat, pe 
lingă lipsuri in pregătirea fizică și 
tehnică a jucătorilor, o 
teri de la disciplină : 
lipsă de respect față 
arbitri și spectatori, 
în joc, generate de 
rezultate imediate. Aceasta dovedește 
că secțiile de fotbal și in special 
antrenorii nu au depus o suficientă

serie de aba- 
joc incorect, 
de adversar, 
individualism 
goana după

aceste rezumate atit pe

JOCURI DE VERIFICARE, FORMAȚII
în legătură cu ulti- 
formațiile * 

mîine. 
juniori

Țîrlea (2), Petescu 
~ ‘ Tăucean.

Coman-Szucs,

Cîteva amănunte 
mele pregătiri și 
pentru partidele de

• U.T.A. I-U.T.A. 
marcat : ,
chowski, Pop și 
pentru Constanța : 
cuț II, Izghireanu—Capaș, Neamțu-Pop, 
Pef.schowski, Țîrlea, Mețcaș, Floruț.

e Minerul Lupeni—Progresul Pecica 
4-0 (2—0). Au marcat : Crăiniceanu (2) 
și Leahevici (2). La Orașul Stalin vor 
juca : Kiss-Plev, Coman, Cheresteș- 
Szbke, Mihaly-Pal, Groza, Leahevici, 
M’Iea, Crăiniceanu.

e C.C.A.-A. s. 
La Petroșani se 
Vcinescu—Zavoda 
(Zavoda I)—Jenei, 
Cacoveanu, C_2t. 
(Bone), Tătaru. ] 
tantin și Alexandrescu 
lică, fiind accidentați.

O Rapid-C.F.R. Roșiori 3-0 (2-0). Au 
marcat : Georgescu (2), Copil. Forma
ția pentru partida cu Dinamo Bacău : 
Todor—Greavu, Dodcanu, Macri (Ncac- 
șu)—Bodo, Koszka—Copil, Ozon, Ene II, 
Georgescu, R. Lazăr.

ft Farul—S.N.M. Constanța 6—3 (4—0).
Au marcat : Moroianu (2). Niculescu 
(2), OJaru (2). Echipa probabilă : Ghi- 
bănescu—Straton, Ciuncan, Florescu— 
Stancu, Bibere—Moroianu (Nunu), Olaru, 
Ciosescu, Niculescu, Sever.

» Jiul urmează să folosească urmă
toarea garnitură : Crisnic-Romoșan,
Vasiu, Silvestru—Farcas, Crișan—Toth
(Ghibea), Cosmoc, Ciurdărescu, 
£iun, Nertea.

echipelor

7-2. Au 
(2), Pets-
Formația

Bâ-

Acad. Militară 3—0. 
va alinia formația : 

II, Apolzan, Staicu— 
lenei, Bone (Mihăitescu)— 
Crișan, Raksi, Zavoda I 

Participarea lui Cons- 
este problema-

® Steagul roșu s-a antrenat cu 
chipa Metrom, căreia l-a marcat 11 
luri (Hașoti, Seredai 2, Fusulan 
Meszaroș 2, David 2, Bîrsan). Forma
ția probabilă : GhlțA— Sbircea, Zaharia, 
Moarcăș (Cojocaru)—Bîrsan, Szigetl—Ha— 
șoti, Seredai, Fusulan, Meszaroș, Da
vid.

r> Dinamo București—Dinamo (oraș) 
3—1 (2—1). Dinamoviștii vor folosi, pro
babil. echipa llțu—Popa, Motroc, Pa-
nait—V. Alexandru, Dragomir—An- 
ghrl, Varga, Ene D.'timie, Semenescu. 

‘ . ................ . Au mar
di m). 

Ploești : 
Ioniță, 

Petrescu (Știr- 
Dinulescu,

echipa
Alexandru,

„.ud, Varga, Ene I, E’Ztimie, Se;
O Progresul-I.T B. 3—1 (1—0). 

cat : Oaidă, Mal’teuță șl Soare 
Formația probabilă pentru 
Mîndru—Dobrescu (Nedelcu), 
Soare—Smărăndescu II, ~ 
bei)—Oaidă, Smărăndescu I, 
Maftcuță, Vasiiescu (Baboie).

ft Dinamo Bacău contează pe urmă
toarea formație : Faur-Giosanu, I. 
Lazăr, Cincu—Cîrnaru, (Jjvari—Drăgoi, 
Sr-ărăndescu, Asan, Gram, Pubtik.

• Petrolul s-a antrenat joi cu echipa 
ploeșteană IT AU. în acest meci de an
trenament, Petrolul a folosit echipa : 
Sfetcu (Ringheanu)—Florea, Marinescu, 
Tendler—Tabarcea, A. Munteanu—Ba
dea, Babone, Dridea, Dumitrescu, Bă- 
dulescu. Antrenorul va alcătui echipa 
pentru întîînirea cu Progresul în func
ție de starea sănătății unor jucători 
(Tabarcea, Fronea, D. Munteanu, care 
sînt bolnavi).

ft In sfîrșit, Știința Cluj intenționea
ză să prezinte în fața dinamovistilor 
formația : Miiller (Moguț)—Biro, Geor
gescu, Costin—Petru Emil, Constantin- 
Ivansuc, Marcu, Suciu, Mateian-u, 
Moldovan.

în direcția educării 
Trebuie 

potrivite 
temeinice

grijă
toase a jucătorilor, 
toate 
tru desfășurarea unei 
educative cu sportivii. îndrtitnîridii-i 
spre o atitudine justă față de muncă, 
față de comportarea lor pe teren și 
in afara lui, și dezvoitîndu-le ne
contenit sentimentul dragostei față 
de culorile clubului și ale patriei. 
Participarea lor conștienta în proce
sul de antrenament constituie un 
ajutor real adus antrenorilor, în fa'a 
cărora stau obiective și sarcini im
portante. Pentru a înregistra într-un 
timp scurt rezultatele pe care fot- 
balul nostru trebuie să-l obțină, an
trenorii au datoria să urmărească 
sistematic îndeplinirea următoarelor 
sarcini :

— realizarea unei pregătiri atletice 
superioare,;

— perf. cționarea tehnicii individuale 
șî de ansamblu;

—- îmbunătățirea procedeelor teh
nice cu conținut tacte ;

— promovarea. în continuare, a ele
mentelor tinere, îmbinată strîns cu o 
atentă și susținută muncă educativa.

Toate eforturile trebuie canalizate 
în direcția ridicării nivelului tehnic al 
fotbalului nostru și în această privin
ță campionatul constituie cel niai bun 
prilej. Campionatul este baza activi
tății fotbalistice din țara noastră. A- 
vînd echipe de club și asociație bune, 
omogene, alcătuite din jucători bine 
pregătiți, vom avea un campionat la 
nivel superior și reprezentative puter
nice, care să deschidă drumul afirmă
rii noastre pe plan internațional.

măsurile

sănă- 
luate 
pen- 

munci

Un concurs mult așteptat!
In momentul de față, majoritatea iu

bitorilor de fotbal discută aprins des
pre șansele celor 12 formații care, 
mîine, se vor întrece pe stadioanele 
din București, Ploești, Petroșani, Con
stanța și Orașul Stalin. Cum cele șase

PRONOEXPRES

11 din 13 martie 1980

... și
pcscn de V. Vasil.u

O

-■ DU/V6U DE6A3fAZA.HI//6FA A3U/VGE/A CPP/L. /-J 
TRECE CU (APUL lU/ 6 fURGES CU, ACESTA-■ 

f// &//NA SC PASEAZAM/ O EEL/E PE P///VE...

STU ca ma grăbesc sitotusi /mida/fiiiigfa FmmP 
MINGEA? CARE M/N6E ?
ASTA ..C/QRBA VREAU SĂ SPUN

MECi, VU DIRECT LA CUNUNIE

-TUV Sff DACĂ VA CAUT A
C/NfVA C£ SA-/SPU//2 

-CA S/h/TPE... TEfâN...

meciuri ale primei etape din returul 
campionatului «le fotbal al R.P.R. sînt 
cuprinse în programul concursului 
Pronosport nr. 10, agențiile Loto-Pro- 
nosport cunosc o afluență deosebită.

Celor care nu și-au depus încă bu
letinele, le amintim că ASTAZI ESTE 

•‘ULTIMA ZI în oare se mai poate par
ticipa la concursul Pronosport nr. 10 
j din 6 martie !

In urma trierii și omologării varian-
tel or depuse la concursul Pronoexpres
nr. 9 din 2 martie, au 
mătoarele premii:

foat stabilite ur

— Categoria
97.841 lei

II a: 1 premiu ile

— Categoria lila: 8 premii de
12.230 lei

— Categoria IV-a: 78 premii de
1.254 lei

—Categoria V-a : 449 premii de
217 lei

— Categoria VI a: 1731 premii de
56 lei

— Categoria VII-a: 7193 premii de
27 lei.

Fondul de premii al concursului nr.
9 a fost de 684.888 lei.

Premiul II a fost obținut de 
Petre din nnnaina Crîngcni, ti 
Drăgănești Olt, Regiunea Pitești.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT

7 '/ /. / ' 
Mi/EATA HAMMS 
VASJMEAIAPHNE-. 
'/ C..
VH-AM DUS. PLOUA 
CARÂ...

I. C.C.A.-Petrolul ; II. U.T.A-Rapid ; 
III. Dinamo Bacău—St. roșu ; IV. Pro
gresul—Farul ; V. Minerul—Dinamo Buc.; 
VI. Știința—Jiul ; Vlt. St. Etienne—Ra
cing Paris ; VIII. Strasbourg-Monaco ; 
IX. Ni-mes—Sedan ; X. Stade Franca is— 
Angers.; XI. De .Havre-Limoges ; XII. 
Rennes—Lens.

SPORT! L POPULAR
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Au «părut la start și înotătorii fruntași
• Astăzi ți mîine: concurs in cinstea zilei de 8 Martie • Două com
petiții de polo: „Cupa Dinamo" (seniori) și „Cupa Primăverii" 
(juniori) .

După diouă luni de antrenamente 
intense, înotătorii fruntași din Capi
tală au început să apară la startul 
unor concursuri cu caracter de verifi
care.

Pentru început — sîinbătă și dumi
nica trecută — comisia orășenească de 
specialitate a alcătuit un program 
axat numai pe probe aparținînd pro
cedeelor tehnice spate și fluture. La 
s! arini probeloT s-au prezentat nume
roși seniori, juniori și copii, specialiști 
în toate cele patru stiluri. Iată cîteva 
rezultate mai bune: băieți: 100 m 
spate juniori: Lucian Radu (cl. sp. | 
șc.) 1:13.2; 200 m spate junî\ori: Mi- 
bii Cerchez (C.C.A.) 2:44,8; 66,66 \
jn spate copii: Ion Lungu (cl. sp. șc.) 
55,5; fete: 200 m spate junioare: In
grid Wăchter (Știința) 2:53,8; 100 m 
spate junioare: Anca Trohani (cl. sp. 
șc.) 1:24,9. Ordinea clasamentului al
cătuit la sfîrșitul probelor a fost ur
mătoarea: 1. Clubul sportiv școlar 169 
p., 2. C.C.A. 109 p., 3. Progresul 68 
p., 4. Știința 62 p., 5. Rapid 54 p. 
etc.

★
Tot comisia orășenească de natație 

organizează astăzi (ora 19.30) și mîine 
(ora 10) la bazinul acoperit de la 
Floreasca o competiție dotată cu „Cu- 
pa 8 Martie9’. Participă înotătoarele 
fruntașe din cadrul asociațiilor și clu
burilor sportive din Capitală.

Nu vor lipsi de la start înotătoarele 
Ingrid Wăchter (Știința), Sanda Ior
dan (Dinamo), Măriuca Rotaru (Ra
pid), Ingrid Rothe (Dinamo). Anca 
Trohani (CI. sp. șc.), Florentina Ram- 
bosec (Cl. sp. șc.), Helga Boicehovschi 
(Știința) ele.

★
Nici jucătorii de polo nu se lasă 

mai prejos. Săptăroîna trecută șapte e- 
chipc bucureștene au luat startul într-o 
competiție organizată de clubul Dina
mo. Prima etapă s a soldat cu urmă
toarele rezultate: Dinamo — Progre
sul 7—5, Șctoala sportivă de elevi I — 
Voința 5—3 !, Rapid — Școala sporti
vă de elevi II 6—1. Etapa a 11-a (pro
gramată astăzi și mîine la sfîrșitul pro

Părerile cititorilor—ajutor prețios în munca noastră
Pentru a întări legătura cu masele de cititori, pentru a cunoaște 

părerile acestora despre conținutul materiale'or publicate, precum și pentru 
o mai bună orientare în munca de viitor, ziarul nostru a organizat, de curînd, 
în colaborare cu consiliile U.C.F.S. din Ploești și Craiova, consfătuiri cu 
corespondenții, sportivii și cititorii din aceste localități. Și cu acest prilej 
ziarul „Sportul popular" a primit un prețios ajutor din partea celor care 
ne-au arătat în mod deschis problemele asupra cărora trebuie să ne în
dreptăm mai mult atenția, ne-au semnalat o serie de lipsuri și ne-au dai 
în același timp sugestii pentru îmbunătățirea calitativă a materialelor 
publicate.
La cele două consfătuiri, redacția 

ziarului a prezentat referate privind 
munca educativă in rîndul sportivilor, 
probleme organizatorice actuale, as
pecte ale activității competiționale 
din întreaga (ară și în mod special 
din regiunile respective.

Numeroși corespondenți voluntari, 
sportivi, cadre tehnice și cititori au 
analizat în spirit critic și autocritic 
aitit cele cuprinse în referate cît și 
munca desfășurată în acest domeniu 
de organele și organizațiile sportive 
din Ploești și Craiova. Redăm suc
cint cîteva din părerile participanți- 
lor la consfătuirile din aceste două 
orașe.

Ploești

belor de înot din cadrul „Cupei 8 
Martie”) se desfășoară după următo
rul program: astăzi: Știința — Școala 
sportivă de elevi II; mîine: Dinamo — 
Rapid și Progresul — Voința. Ince- 
pînd de astăzi și echipele de juniori 
(împărțite în două serii) participă la 
o competiție dotată cu „Cupa primă
verii”, Iată programul jocurilor ; as
tăzi : Rapid-Progresul ; inline : Școala 
sportivă de elevi I — Clubul sportiv 
școlar I și Progresul — Clubul spor
tiv școlar II.

Dinamo a întrecut 
Știința Cluj în meci amical

Dorind a se prezenta cît mai bine 
pusă la punct la startul campionatu
lui de rugbi. Știința Cluj s-a deplasat 
la București și a susținut joi, pe tere
nul Dinamo, un meci amical de verifi
care cu formația gazdă. Mai bine pre
gătiți și, mai ales, avînd la activ mai 
multe întîlniri de verificare, dinamo- 
viștii b’.icureșteni au înscris cinei în
cercări (3 prin Diaconescu, una prin 
Graur și o alta prin Paulescu), față 
de numai două reușite de clujeni 
(Alexandrescu și Cordoș). CAROL ZOMBORI

Azi și mime la Dinamo: 
„Cupa primăverii"

Amatorii de volei din Capitală vor 
avea prilejul să asiste azi și mîine la 
o reeditare a pasionantelor partide din 
turul campionatelor republicane. Intr-a
devăr, cele mai bune echipe bucureș
tene vor face o „repetiție generală” 
înaintea reluării campionatelor repu
blicane, cu prilejul competiției dotată 
cu „Cupa primăverii” organizată de 
clubul Dinamo.

nu numai pentru că astfel de între
ceri contribuie la dezvoltarea sportu
lui de mase, dar și pentru că popu
larizarea rezultatelor sportivilor înce
pători constituie un puternic stimu
lent în activitatea acestora. Aș vrea, 
de asemenea, să citesc mai des în 
coloanele ziarului articole despre 
sportivii mai vîrstnici, care prin acti
vitatea lor pot fi un exemplu pentru 
tinerii sportivi".

• CORVIN AVRAM —Uzina 1 Mai: 
„Ziarul și-a îmbunătățit mult tema
tica, se pune un accent deosebit pe 
probleme educative și aceasta în
seamnă un ajutor în munca noastră. 
După părerea mea este necesară o 
mai mare preocupare pentru oglin
direa sportului sătesc. Aș recomanda 
ziarului să popularizeze in mai mare 
măsură ca pînă acum pe acei instruc
tori obștești care muncesc ca dra
goste, cu pricepere și entuziasm pen
tru dezvoltarea activității sportive, ca 
și pe sportivii cu rezultate frumoase 
in producție. Destul de rar dar totuși 
se întîmplă ca ziarul să nu dea do
vadă de operativitate".

• I. TOMESCU — T.R.C.: „Ne-ar 
interesa să putem studia cu ajutorul 
ziarului o serie de prevederi regu
lamentare și mă refer în special Ia 
rugbi, care în regiunea noastră a
S Sînt desigur numai cîteva din 
ă. propuneri și sugestii exprimate de 
/ participant la consfătuirile organizate de ziarul nostru 
ț în colaborare cu organele sportive din orașele Ploești 
/ și Craiova. Toate acestea au fost analizate de colegiul 

‘ care, însu-
criticile făcute, se va strădui să pună în 

valoroasele sugestii pe care cititorii, 
și corespondenții le-au făcut cu acest prilej, 
ziarului nostru mulțumește atît organelor 

care au sprijinit efectiv organizarea consfă-

de redacție al ziarului „Sportul popular' 
jindu-și 
practică 
sportivii 
Redacția
U.C.F.S.

Cai ol Zombori (Metrom Or. Stalin) 
a realizat 909 p. d.

16 jucători au atins sau depășit 400 p.d. 
într-o competiție locală

In aceste zile se desfășoară o bogată activitate pe arenele de popice 
din. întreaga țară. Rezultatele care ne tosesc la redacție sînt din ce în ce mai 
frumoase, ceea ce denotă că jucătorii și jucătoarele noastre se pregătesc cu 
multă conștiinciozitate.

• In cadrul unei întîlniri amicale 
desfășurate pe arena Metrom din Ora
șul Stalin între echipele Metrom și 
Voința Ploești, și terminată cu victoria 
localnicilor cu scorul de 4950—4756

Astăzi, începînd de la ora 16, vom 
putea urmări în sala Dinamo partidele 
feminine Dinamo — Progresul și Ra
pid — C.P.B. după care vor avea loc 
întîlnirile masculine Dinamo — C.C.A. 
și Rapid—Progresul București. Mîine di
mineață de la ora 8,30 se vor disputa 
în ordine meciurile dintre echipele 
masculine și feminine învinse în prima 
zi, finala feminină și apoi cea mascu
lină.

început să ia o mare dezvoltare dar 
al cărui regulament de joc nu este 
suficient de bine cunoscut de către 
spectatori. Și, încă o problemă: la 
marile competiții de mase sînt des
coperite adesea elemente deosebit de 
talentate, cu mari perspective. Unele 
oigane și organizații sportive nu se 
mai îngrijesc însă de acești tineri, își 
amintesc de ei numai în pragul al
tor competiții de mase de amploare. 
Ar trebui ca ziarul să se ocupe la 
rîndul său de aceste elemente și să-i 
ajute mai mult în drumul spre măies
tria sportivă".

• ILIE OANÂ—antrenor de fotbal: 
„Și nouă ne-au ajutat articolele edu
cative apărute în „Sportul popular". 
Discuțiile purtate în secția noastră pe 
marginea acestor materiale au contri
buit la o mai bună comportare a ju
cătorilor pe teren și ne mîndrim cu 
faptul că de foarte multă vreme nici 
un fotbalist din secția noastră nu a 
dat ocazia de a fi sancționat pentru 
atitudini nwportive. In ceea ce pri
vește cronicile,' aș vrea 
din păcate se mai 
lucruri confuze și că 
mult asupra filmului 

să spun că 
strecoară unele 
ele insistă prea 
jocului".

Craiova

p. d., popicarul Carol Zombori din for
mația învingătoare a reușit să doboare 
din 200 bile mixte 909 popice. Pro
centajul acesta reprezintă cea mai bună 
performanță realizată pînă acum la 
proba clasică (în 1958 Ladislau Gallo 
din Oradea a înregistrat la Cîmpina 
906 p. d.), însă ea nu poate fi omo
logată ca record R.P.R. (900 p. d. — 
Alexandru Andrei) întrucît nu a fost 
obținută într-un ooncurs republican sau 
o fază superioară a campionatelor 
R.P.R. Au mai realizat procentaje va
loroase: Marin Tănase 834 p. d., Ar
pad Gohle 802 p. d., Gli. Reștemeanu 
801 p. d., V. Mateiaș 836 p. d. (Me
trom), Ion Dinescu 858 p. d. și F. 
Scheltz 806 p. d. (Voința).

• Comisia de specialitate a orașului 
Tg. Mureș a organizat, paralel cu în
trecerile primei faze a campionatului 
republican pe echipe, 0 reușită com
petiție în cadrul căreia și-au disputat 
întîietatea 12 formații. Cu acest prilej, 
o bună parte dintre jucători au reali
zat procentaje mai mult decît mulțu
mitoare. Astfel, un număr de 16 popi
cari au atins și depășit cifra de 400 
p. d. Iată primii 16 în clasamentul 
individual: Gothard Mozes (Fabrica 
de zahăr) 433 p.d.; Mădăraș Gabor 
(Fabrica de zahăr) 423 p.d.; Farcaș 
Ludovic (C.F.R. I) 423 p. d.; Karoly 
Soos (Fabrica de zahăr) 418 p. d.: Ar 
cadie Soos (C.F.R.) 417 p. d.; Ștefan 
Berecki (C.S. Tg. M.) 416 p. d.; .Mi
hai Iosiv (Fabrica de zahăr) 413 p. d.; 
Ioan Benco (C.S. Tg. M.) 412 p. d.; 
Gy. Kacso (Fabrica de zahăr) 407 
p. d.; Lazăr Berecki' (C.S. Tg. M.) 
407 p. d.; /Gabor Ince (Fabrica de 
zahăr) 404 p. d.; loan Giurgiu (CSA) 
404 p. d.ț Dumitru Farcaș (C.S. Tg. 
M.) 403 p. d.; Vicențiu Biro (CSA) 
401 p. d.; Mihai Ricsi (Flacăra) 401 
p. d. și Pal Koszegi (Voința) 400 p. d.

Competiția a fost cîștigală pe echipe 
de prima formație a Fabricii de za
hăr, urmată în ordine de C.S. Tg. Mu
reș I, Voința, C.F.R. I, Fabrica de za
hăr II, C.S.A., Flacăra, Stăruința, Tex
tila II, C.F.R. II, Textila I și C.S. Tg. 
Mureș II.

se înființeze „Coițul

a ma- 
pozitiv. 
accent 
de în- 
spune: 

„Lovituri de pedeapsă" 
— așa cum se întîmplă 

cutreeră bu- 
întregi fără nici o

sînt întreținute și folosite bazele 
sportive din orașul nostru și din în
treaga tară".

• GHEORGHE NEACȘU — Indepen
dența : „Așteptăm cu nerăbdare fie
care număr al ziarului. Citindu-1, învă
țăm multe lucruri folositoare pentru 
activitatea noastră. Am vrea însă să 
găsim mai multe aspecte ale muncii 
sportive din regiuni și, dacă este po
sibil, chiar să 
regiunilor".

• ION AMARAȘTEANU — antrenor: 
„Unele competiții sînt relatate prea 
telegrafic. înțeleg că nu toate sportu
rile pot fi cuprinse intr-un număr de 
ziar dar ar fi bine să se țină seama 
și de întrecerile de mai mică impor
tanță : campionate raionale, competiții 
pe oraș etc.“.

e ION GUIȚA—activist sportiv: 
„Prezența în coloanele ziarului 
terialelor critice este un fapt 
Consider că ar trebui pus un 
mai mare pe criticarea actelor 
disciplină ale sportivilor. Aș 
Mai multe... 
acelora care 
și în orașul nostru 
levardele ceasuri 
treabă".

• VINII LA MARDARASCU —an
trenor de fotbal; „N-am să vorbesc des
pre „repartiția" sporturilor in pagi
nile ziarului. Este o treabă foarte grea 
și cred că redacția o face așa cum 
■trebuie. In schimb, consider că se 
poate face mai. mult pentru îmbună
tățirea paginației și in special a cali
tății fotografiilor. Insist asupra acestei 
probleme, pentru că de multe ori c 
fotografie bună constituie pentru noi 
un ajutor tot atît 
un material tehnic”.

de prețios ca șt

Oltenia din Cra- 
uzinelor „Electro- 

Ploești care,

tuirilor cît și conducerii Filarmonicii 
iova, brigăzilor artistice de agitație a 
putere" și Trustului regional de construcții 
în încheierea consfătuirilor, au oferit partlcipanților un 
program pe cît de instructiv, pe atît de 
educativ.

Considerînd legătura cu masele de cititori 
sarcină de cinste, drept un ajutor deosebit 
pentru activitatea sa, ziarul „Sportul popular' 
nua să organizeze asemenea consfătuiri i 
multe orașe ale țării.

frumos și

i drept o 
de prețios 

•" va conti- 
în cît mai

VASILE NEÂGU, MlttAI GHEORGNiONI 
$1 VICTOR SCHIOPO IN PROGRAMUL 

REUNIUNII DE MÎINE DIMINEAȚĂ
Mîine dimineață, începînd de la ora 

10, se va desfășura în sala Floreasca 
o interesantă reuniune pugilistică orga
nizată de clubul Voința la care, în 
afară de boxeri din lotul olimpic șl 
reprezentativ și-au anunțat prezența și 
numeroși pngiliști de valoare, de la 
cluburile C.C.A. și Voința. Din pro
gramul galei desprindem meciurile: 
Vasile Neagu—Ștefan Bejan ; Mihai 
Gheorghioni—Dani.Ț Trandafir; Vic
tor Șchioptt—Gheorghe Lache : Flo- 
rea Hie—Vlad Grigore ; Mihai Pîrvu— 
Ion Iriza ; Ovidin Baciu—.Nicolae Că
lită. In cadrul aceleiași reuniuni Gli. 
Negrea va întîlni pe orădeantil Oct. 
Cioloca.

SE POT ÎNCHEIA CONTRACTE 
PENTRU BILETE LA JOCURILE 

DE FOTBAL
întreprinderea de exploatare a baze

lor sportive aduce la cunoștința co
mitetelor sindicale și cluburilor spor
tive că încheie contracte pentru bi
lete de intrare la toate jocurile de 
fotbal interne și internaționale, ce vor 
avea loc în anul 1960 pe stadioanele 
„23 August" și „Republicii".

Cei interesați se vor adresa la se
diul I.E.B.S. din str. Vasile Conta 
nr. 16 etaj 7, sau telefon Ia nr. 
11.60.52.

★
I.E.B.S. aduce la cunoștință că pati

noarul artificial „23 August" este des
chis pentru public — cu excepția 
de luni — in tot cursul săptăminil. 
tre orele 9-11 și 17-19, iar duminwa 
intre orele 9-13 șl 15-19.

★
I.E.B.S. reamintește că bazinul aco

perit Floreasca este pus la dispoziția^ 
publicului, in flecare duminică după- 
amiază, intre orele 15-21.

HIPISM
ALERGĂRILE DE MllNE

Mîine dimineață începînd de la orețg 
10 se va desfășura o reuniune pe hipo
dromul Băneasa-Trap. Ca și în reuniu
nile anterioare, vor participa un mara 
număr de cai - 76 în 7 alergări.

Premiul Bucegi, alergarea principală 
a zilei, va reuni 11 cai din prima cate
gorie. Vor lua startul :

1700 : Egoist (Ghinea Gh), 1720 : Licu
rici TII (Tigâeru D), Sita (Ștefănescu 
M), Baltag (Avram G), Vulcan (Bonțoi 
V), 1740 : Chiostec (Brailowsky A), De
mon (Szabo A), Tarcău (Oană I), Lac 
(Ichim) 1760 : Omar (Tănase Gh), 1780 
Eronin (Mihăilescu S).

Mai menționăm premiile Călugăreni 
și Ciulnița în care își vor disputa în- 
țîietatea cîte 12 concurenți, premiul ,,8 
Martie" care va alinia 11 cai și două 
alergări cu cîte 10 cai.

Pariul austriac începe cu sum.
țială de 1084,20 lei, la care se ada oa 
un premiu de 3000 lei, oferit de con
ducerea Hipodromului Republican de 
Stat.

Unde mergem ?
ÎN CAPITALA

Azi
Hochei pe gheață. Patinoarul „23 Au- 

gust“, ora 9 : Avîntul Miercurea Ciur— 
C.S.M. Rădăuți, ora 17 : C.C.A.-C.S. Tg. 
Mureș, ora 19 : Știința Cluj-Voinia 
Miercurea Ciur.

Fotbal. Teren Dinamo Obor, ora 
15,45 : Dinamo Obor—Știința București.

Șah. Sala Progresul (str. Doamnei 4), 
ora 18 : Turneul maeștrilor, partide în
trerupte

Mîine
Hochei pe gheață. Patinoarul „23 Au

gust* * *, ora 9 r Știința Cluj—C.S.M. Ră
dăuți, ora 17 : C. S. Tg. Mureș-Avîn
tul Miercurea Ciuc, ora 19 : Voința 
Miercurea Ciuc—C.C A. ,

• SERGIU MILIUTIN — baza 
C.F.R. Ploești : „Ziarul publică prea 
puține materiale privind activitatea 
asociațiilor sportive mici. Cred că 
nu numai în marile asociații sportive 
se pot găsi aspecte care să ilustreze 
dragostea muncitorilor pentru practica
rea sportului, participarea lor entuzi
astă la diferite competiții".

• IONESCU ION — Feroemail: 
„Ziarul „Sportul popular” ne-a ajutat 
foarte mult în munca de educare a 
sportivilor din asociația noastră. Pre- 
lucrlnd materialele pe teme educative 
apărute în ziar, secția de fotbal a re
ușit să lichideze total manifestările 
nesportive ale jucătorilor. Astăzi, toți 
fotbaliștii asociației noastre sportive 
sînt încadrați in învățământul politic 
și sînt exemple si în producție"

• GHEORGHE POPESCU —antre
nor de box : „Ar fi bine ca ziarul 
să-și îndrepte mai mult atenția în- 
gpre competițiile locale. Spun aceasta

numeroasele păreri, 
cei peste 1.100 de

• M. CRACIUNESCU — președinte
le comisiei regionale de box: „Vreau 
să fac ziarului cîteva recomandări:
1. Eliminarea exagerărilor în aprecie
rile făcute asupra unor sportivi frun
tași pentru a nu încuraja astfel îngîm- 
farea și tendința de vedetism. 2. Să 
se facă și la alte sporturi, nu numai 
la fotbal, aprecieri asupra arbitraje
lor. 3. Să se analizeze felul in care 

Ciclism. Șoșeaua București—Giurgiu^ 
km. 8, ora 11 : Concurs de deschidere 
a sezonului.

Box. Sala Floreasca, ora 10 : Reu
niune organizată de cluburile C.C.A. și 
Voința.

Călărie. Baza hipică din Calea Plev- 
nei. ora 10 : întrecerile „Cupei Primă
verii".

Scrimă. Sala de la stadionul Tinere
tului, de la ora 8 . Etapa a Il-a a cam
pionatului republican (etapa pe oraș) 
la floretă femei și sabie.

Baschet. Sala Metalul (du tramvaiele 
23 și 27 pînă la stația Titan), ora 9.30 : 
Progresul-Știința Cluj (m), Metalul— 
Rapid (m) ; sala Dinamo, ora 16 : Pro
gresul—C. S. Oradea (f). Constructo
rul—C.S.S. Banatul Timișoara (f), Ști
ința București—Dinamo București (m) ; 
sala Floreasca, ora 18 : I.C.F.—Voința
București.

Atletism Sala Floreasca n, ora 9 : 
Concurs feminin organizat în cinstea 
Zilei de 8 Martie ; ora 10,30: Cros fe
minin (în împrejurimile sălii Florea
sca) ; ora 9 Circuitul Casa Scînteil— 
Arcul de Triumf, prima etapă a „Cu
pei Primăverii" la marș.

Șah. Sala Progresul (str. Doamnei 4),- 
ora 9,30 : „Cupa 8 Martie1*, ultima 
rundă a turneelor preliminare.

Fotbal. Stadionul Gidlești, ora 10,30 : 
Rapid-Dinamo Bacău ; stadionul Dina
mo, ora 15,30 : Dinamo București-Ști- 
ința Cluj.

IN TARA 
Mîine

Baschet. Tg. Mureș: Voința—Rapid
București (f), C. S. Tg. Mureș—Voința 
O. Stalin (f) ; Orașul Stalin: St. roșu— 
Dinamo Tg. Mureș ; Timișoara : Ști
ința—C.C.A. (m); Iași: Voința—Dinamo 
Oradea (m) ; Cluj î Știința—Știința 
București (f).



c

Reprezentativele de tenis de masă ale R. P. Romine
învingătoare in turneul international de la Moscova

Moscova 4 (prin telefon). întîlnirea 
masculină dintre reprezentativele 
R.P. Romîne și R. Cehoslovace a luat 
sfîrșit cu scorul de 5-3 în favoarea 
jucătorilor noștri. La scorul de 4-2 
pentru sportivii romîni, Cobîrzan a 
fost întrecut cu 2-1 (11, -11, 19) de 
-Stanek, dar Negulescu l-a învins apoi 
pe Polakovic cu 2-0 (12, 17).

Joi, în sala „Aripile Sovietelor" au 
continuat în fața unui public numeros, 
întrecerile concursului internațional. 
Reprezentativa noastră feminină a dis
pus cu 3-0 de echipa secundă a 
U.R.S.S. : Maria Alexandru — Lestal 
2-1 (-15, 7, 15), Angelica Rozeanu — 
Kunșina 2-0 (15, 14). A. Rozeanu, M. 
Alexandru—Lestal, Kunșina 2-0 (11, 
18). Echipa masculină a R.P. Romîne 
a ieșit învingătoare, pu 5-0, în fața 
formației U.R.S.S. II: Negulescu — 
Jerebenkov 2-0 (13, 13), Cobîrzan — 
Agopian 2-0 (12, 17), Popescu—Lisi
nas 2-0 (13, 12), Negulescu—Agopian 
2-0, (14, 14), Popescu — Jerebenkov
2- 1 (12, -18, 14). Alte rezultate: R. 
Cehoslovacă — U.R.S.S. I (feminin)
3- 1, R. Cehoslovacă—U.R.S.S. I (mas
culin) 5-2, Tot joi a» avut loc și pri
mele meciuri rfn turneele individuale : 
SIMPLU FEMEI : Angelica Rozeanu 
— Margunaite 2-0 (12, 11), Angelica

Rozeanu—Kondrataite 2-0 (13, 16), 
Maria Alexandru—Ilina .2-0 (9, 12). 
La probele de simplu femei și simplu 
bărbați, participant» au fost împărțiți 
în trei serii la fete și patru grupe la 
băieți. Componența celor trei serii fe
minine este următoarea : I. Angelica 
Rozeanu, Kondrataite, Paisiarv, Bela- 
terkovskaia, Ramanauskaite, Margu- 
naife ; II. Maria Alexandru. Grafkova, 
Saar, Kunșina, Corneva, Ilina’, 111. 
Lestal, Hola, Zaharian, Vataze, Kozia- 
pina. Ivanova. lata alcătuirea grupe
lor masculine : I. Negulescu, Paskia- 
vicius, Schwartz, Novikov, Larionov ; 
II. Popescu. Stanek, Lisinas, Agopian, 
Berman; HL Polakovic, Jerebenkov, 
Averin, Ozerov, Ishkov ; IV. Cobîrzan, 
Saunoris, Slabașnikov, Fridman, Mo- 
radov. Tn cadrul acestor serii și gru
pe se joacă sistem turneu, după for
mula „cel mai bun din trei seturi". 
Primele două clasate Și primii doi cla
sați în fiecare serie și grupă vor lua 
parte apoi la cite un turneu de 6 ju
cătoare și opt jucători, in aceste 
turnee partidele se vor disputa după 
formula „cel mai bun din cinci seturi".

Marți, maestra emerită a sportu
lui Angelica Rozeanu și antrenorul F. 
Paneth au fost invitați la clubul Sah- 
tior din Moscova, unde funcționează

școală de tenis de masă pentru

FOTBAL PE GLOB
In „Cupa campionilor europeni0 

ia fotbal
nou joc eontîrtd pentru sfer- 
finală ale „C.C.E.”, joi la 
pe Main, campioana R. F. 
Eintracht, a învins cu 2—1

Jntr-un 
tun le de 
Frankfurt 
Germane, 
(1—0) pe campioana austriacă Wiener 
Sport-Klub. Returul întîlnirii este pro
gramat pentru 16 martie la Viena. Tot 
atunci urmează să se joace al doilea 
meci Glasgow Rangers-Sparta Rotter
dam. primul fiind fixat pentru 9 mar
tie. la Rotterdam.

Pînă acum s-au calificat pentru semi-

Turneul de tenis de la Moscova'

Moz3r a învins ps Șkenecki
’ ” Moscova, turneul international 

g .is pe teren acoperit a continuat 
cu sferturile de finală la simplu mas
culin. Campionul U.R.S.S. M. Mozer,
1- a învins în patru seturi (5-7, 6-4, 
6-3, 6-4) pe cunoscutul teni«nan po
lonez Skonecki. Bungert (R.F.G.) a 
cîștigat cu 3-1 meciul cu Andreev 
(U.R.S.S.), iar Jaworski (R. Ceh.) a 
dispus cu 3-0 de Liliacicv (U.R.S.S.). 
In semifinale se întîlnesc: Mozer-Pi- 
let (Fr.) și Jaworski-Bungert.

Prima semifinală feminină a opus 
pe Valeria Kuzmenko (U.R.S.S.) ju
cătoarei franceze Aline Nennot. După 
o luptă strînsă, Nennot a cîștigat cu
2- 1.

Anale echipele spaniole Real Madrid— 
deținătoarea trofeului — și F. C. Bar
celona, campioana țării. Foarte comen
tată este victoria cu 5—2 (2—1) ob
ținută miercuri de 
verhampton, priina 
propriu suferită de 
în fața unei echipe

La 9 aprilie: start în campionatul 
U.R.S.S

După cum am mai anunțat în ziarul 
nostru, viitoarea ediție a campionatu
lui unional se va disputa după o nouă 
formulă, jocurile avînd loc în două 
grupe de < îte 11 echipe. Pentru desem
narea echipei campioane, primele 3 cla
sate în serii vor participa la un turneu 

j final. Prima etapă este programată pen
tru 9 aprilie.

Spartak Moscova a sosit la Pekin
La 2 martie a sosit la Pekin cunos

cuta echipă sovietică Spartak Moscova. 
Fotbaliștii sovietici vor susține mai 
multe jocuri în R. P. Chineză în com
pania celor mai puternice echipe din 
orașele Șanhai, Pekin, Canton, Tiensin 
și altele-

• Campioana R. P. Albania, Parti
zani, și-a început turneul în R. D. Ger
mană jucînd la Cottbus cu echipa locală 
Vorwărls. Fotbaliștii albanezi au cîș
tigat cu 4-—1.

• Miercuri are loc la Budapesta 
ciul internațional Dozsa-Milan.

• In meci internațional al echipelor 
de tineret : Scoția-Anglia 4—4 (3—1).

Barcelona la Wol- 
înfrîngere pe teren 
campioana Angliei 
de pe continent.

o 
de juniori și 30 junioare între 13 și 
ani. Elevii acestei școli sint pregătiți 
de cunoscutul antrenor Ivanov. In sala 
unde se aflau instalate mesele de te
nis erau expuse pe pereți zeci de fo
tografii reprezentând pe jucătoarele și 
jucătorii romîni. Angelica Rozeanu și 
antrenorul F. Paneth au făcut nume
roase demonstrații cu micii elevi, î'm- 
părtășindu-le totodată din experiența 
lor. Cu această ocazie. Angelica Ro 
zeanu și F. Paneth au fost aleși mem
bri de onoare ai acestei școli.

Vineri s-au desfășurat, în continuare, 
meciurile interecllipe și cele de sim
plu. In ultima întrecere a turneului 
feminin pe echipe, formația noastră 
reprezentativă a realizat o nojtă vic
torie, cucerind locul întîi. Echipa ru
mina a învins cu 3—0 reprezentativa 
I .R.S.S. I : Angelica Rozeanu — Pai- 
siarv 2—0 (17, 11), Maria Alexandru 
— Zaharian 2—0 (13, 10), A. Rozea- 
nu, M. Alexandru — Paisiarv, Zaha
rian 2—1 (14, -13, 13). Apoi forma
ția masculină a R- P. Romîne a în
ceput întîlnirea cu echipa U.R.S.S I : 
Cobîrzan — Averin 2—0 (15, 10), Ne- 
gulescu — Paskiavicius 2—0 (11, 13), 
Popescu — Saunoris 1—2 (-19, 17,
-12), Negulescu — Averin 2—0 (7, 8), 
Cobîrzan — Saunoris 0—2 (-17, -16), 
Popescu — Paskiavicius 2—1 (13-21, 
19-16, 11-10), Negulescu — Sauno
ris 1—2. Negulescu a condus în setul 
decisiv 
tinuare 
pierdut, 
învins 
21 — 12, 
noastră 
cucerind primul ioc în turneu.

La simplu femei. Maria Alexander a 
întrecut-o pe Grafkova cu 2—0 (13, 
H).

O imagine de la Squaw Valley 1 Nu, deși decorul se aseamănă. O ima
gine care insă explică strălucitul succes obținut de patinatorii sovietici 
pe pistele olimpice de gheață. Patinoarul de altitudine de la Alma Ala, care 
ne apare aici in tot pitorescul său, a avut darul ca numai In cttiva ani să 
ridice vertiginos clasa patinatorilor sovietici și valoarea performanțelor. 
Medeo, cum se cheamă patinoarul, oferă condiții admirabile de antrenament 
și de întrecere, foarte apropiate de cele intilnite pe stadioanele de gheață de 
la Davos, Squaw Valley și altele. Aici la Medeo, s-a pregătit strălucita ple
iadă de patinatori sovietici, astăzi cei mai buni din lume.

„Universiada de iarnă" de la Chamonix

I

me-

cu 17—6, dar acțtonînd în con- 
neatent și fără convingere a 
In ultimul meci, Popescu l-a 

pe Averin cu 2—1 (16—21,
21—15). In acest fel, echipa 
a cîștigat întîlnirea cu 5—3,

Proba de slalom uriaș bărbați din 
cadrul competiției internaționale stu
dențești „Universiada de iarnă" a fost 
dominată de schiorii elvețieni. Locul 
I a fost ocupat de către Ph. Stern 
cu timpul de 1:56,1. Cei trei sportivi 
romîni care au luat startul în această 
probă au ocupat locurile 34 — V. 
Cirstoceă, 36 — C. lovan, 40 — V.

Proba de slalom uriaș femei 
cîștigată de sportiva franceză 
Jose Dusonchet cu timpul de 
Ea a fost urmată de Cecile 
(Franța) și Caber (Austria).

Gorog. 
a fost 
Mărie 
2:12,3. 
Prince

Elena Obrașcu-Suciu (R.P.R.) s-â 
clasat, pe locul 13. In cursul zilei de 
joi reprezentanții U.R.S.S. au obținut 
două victorii în probele de schi. Ev
stratov a ocupat locul l în proba de 
fend-bărbați disputată pe distanța 
de 12 km cu timpul de 48:38,7. El a 
fost urmat de compatriotul său 
și iugoslavul Harvan. Studenta 
tică Faizramahova a terminat 
rioasă în proba de 8 km fond 
zînd timpul de 39:54,5. Pe locul 
clasat sportiva cehoslovacă Paulusova, 
(Ager preș)

Kozin 
sovie-: 
victe-î 
realii
2 s-a

CULESE LA SQUAW VALLEY...
„Colecționarii"...

Fiecare» Olimpiadă își are nu numai 
campionii ei, ci și „super-campionii". 
acei sportivi care reușesc să guste nu 
numai o dată, ci de mai multe ori 
din cupa victoriei în suprema întrecere. 
Squaw Valley a avut doi asemenea su
per-cam pioni, în persoana excelenților 
sportivi sovietici Lidia Skoblikova și 
Evghenii Grișin care, fiecare, au obți
nut cite două medalii de aur, perfor
manță neegalată de nici unul din cei 
aproape 300 concurenți ai actualei edi
ții a J.O. de iarnă.

Să notăm totuși că patinatoarea Hel
ga Haase (R.D. Germană) și schiorul 
suedez Sixten Jernberg au obținut și 
ei cîte două medalii; dar... a doua era 
de argint ! O medalie de aur și una de 
bronz a cîștigat austriacul Hinterseer. 
In sfîrșit, două locuri II are schioara 
americană Peny Pitou, iar „veteranul"

finlandez V. Hakulinen a ob- 
medalie de argint și una de 

a făcut parte din șta-

Să înceteze provocarea franchistă 
împotriva fotbalistului Augustin Gomez!

Spuma trăiește un nou și crunt val de te- 
rome. Fii vrednici ai poporului spaniol, care 
nu pot fi dc acord cu fascismul și cu dic
tatura lui Franco, sint ar unea fi după grații. 
In acest timp franchiștii merg mină în mină 
cu revanșarzii de la Bonn, duc tratative pen
tru instalarea pe teritoriul Spaniei a bazelor 
vest-germane de lansare a rachetelor. Poporul, 
conștient de pericolul uriaș pe care îl p ' 
zintă această nouă aventură militarists, pro
testează cu vehemență. Drept răspuns, el pri
mește cătușe, lagăie de concentrare...

Printre cele mai recente victime ale terorii 
jranchiste a căzut și fotbalistul Augustin 
Gomez, precum și alte 12 persoane repatriate 
in anul 1936 din Uniunea Sovietică.

Numele lui Gomez este bine cunoscut în 
lumea sportului cu balonul rotund. Trăind 
mai mul țț ani în U.R.S.S., bucurindu-se 
de excelentele condiții pe care le are ti
neretul din marea patrie a socia'ismului de 
a practica sportul, el a ajuns un iscusit maes
tru al balonului, jucînd în cele mai bune 
echipe sovietice. Am întîlnit numele lui Go
mez în formafile lui ,,$ahtior“, „Aripile 
Sovietelor* și „’1 orpedo*. Și fotbaliștii noștri 
l-au cunoscut pe Augustin Gomez. El ne-a 
vizitat țara cu echipa „Sahtior* Stalino, ne-a 
ineîntat nu numai prin virtuozitatea incului 
său ci și prin comportarea sa admirabilă pe 
stadion, prin felul său de a fi. apropiat, 
prietenos. Ca fotbalist, Gomez a ajuns pe 
culmile măiestriei. In anul 1956. bene
ficiind de legile larg democratice ale 
Stalului Sovietic, el s-a repatriat îti Spanm 
cu un grup de conaționali.

Firește că arestarea unui 
cărui conduită ireproșobilă 
cută, nu poate fi decit 
vocăn Pu»e ia cale de 
Este cu totul nefondată. 
Iară, acuzația ce i se

pre-

acrea de a fi desfășurat o ,,activitate sub
versivă". In aceste condiții, s-ar putea spune 
că imensa mc jorilate a poporului spaniol des
fășoară o... „activitate subversivă", din mo
ment ce nu este de acord cu militarizarea, 
cu politica războiului rece, cu exploatarea 
cruntă la care sint supuși cei ce muncesc.

Arestarea lui Gomez a produs o puternică 
indignare în rîndul foștilor săi colegi și prie
teni, fotbalișt'.i sovietici, care au protestat cu 
vehementă împotriva acestui act samavolnic.

lată textul telegramei adresate ziarului „So- 
vctskii Sport" de către echipa Dinamo Kiev :

asemrrea om. a 
este bine curmi- 

rezultatul unei pst»- 
rencț'unca spaniolii, 

mai mult chiar, hi- 
aduce lui fi altora

„Protestăm energic împotriva arestării fotba
listului spaniol Augustin Gomez și cei cm 
imediata lui eliberare". In numele echipei 
semnează Soloviov, Voinov, Roman, Makar»«v 
și Gavași

Jucătorii echipei Torpedo Moscova s-au adu
nat după un antrenament într-o scurtă se- 
dinți.

.Nc-a cuprins un simțămînt de profundă 
mînie, a spus lurii Falin, aflînd de actul 
abuziv căruia i-a căzut victimă fostul căpitan 
al echipei noastre. Augustin Gomez. In dc- 
«urs dc 10 ani Gomez a fost ^un exemplu 
de cinste și principialitate. Gomez ne poves
tea totdeauna cu multă dragoste despre mi
nunatul său popor. Nu, niciodată nu vom 
putea crede această gogoriță cu „activitatea 
subversivă-, a lui Gomez".

A luat cuvîntul jucătorul Mihail Posuelo : 
,,ln rîndurile noastre, ale spaniolilor care lo

cuim în Uniunea Sovietică, Augustin Goma

schiului, 
ținut o 
bronz (în plus, 
feta cîștigătoare a probei de 4x10 km.).

Incontestabil însă că în sporturile 
de iarnă cel mai important „colecțio
nar" de medalii al contemporaneității 
rămîne sovieticul Grișin. De două ori 
campion olimpic la Cortina d’Ampezzo 
și tot de atitea ori la Squaw Valley, 
el este acum posesorul a 4 medalii o- 
limpice de aur. In întreaga istorie a 
„Olimpiadelor albe", performanța a- 
c.easta nu este depășită decit de un pi
onier al sportului pe patine, finlande
zul Klaas Thunberg. La Olimpiadele 

' și 1928 (St. 
mai 

puțin de 5 medalii de aur. Trebuie fă
cută însă precizarea că la Chamonix 
Thunberg a primit o medalie de aur 
și pentru tetratlon (suma celor 4 pro
be de patinaj viteză) care n-a mai fi
gurat la următoarele ediții ale J.O.

rilor olimpice și nu o dată luaae îff 
public atitudine împotriva profesio
nismului. care începea să-și facă loc în 
lumea sportivă de după primul război. 
Nu mică i-a fost dezamăgirea cînd după 
trei victorii olimpice (St. Moritz. Lake 
Placid ți Garmisnh), fiioa sa a părăsit 
sportul amator în 1936 pentru a deve
ni vedeta unor spectacole pe gheață, 
fiind apoi angajată de niște case de 
filme

Sfîntul Bernard >1... schiurile

din 1924 (Chamonix)
Moritz), acesta a „colecționat" nu

ramîlia Henîe

Rămînînd la capitolul statisticii, mai 
laflărn 
dalii 
'reușit 
Iii de 

s-a bucurat totdeauna de o mare stima. Și Jtirziu 
illCW»rT folbaliUilor Uzinri *** / Par,!ci|?1
de Automobile „Lihaciov" sint împărtășite de /*a patru ediții ale J.U. de iarna. La 
toți sportivii sovietici. jChamonix, în 1924, la priina sa apa-

artic°l ^«"'«volyicla F«"-/riție în arena internațională, micuța
chista , cunoscutul internațional Jxikita Simn- j _ •
nian, maestru emerit al sportului, scrie în M^orveg>ana S-a clasat abia pe locul 8. 
ziarul „Sovetskii Sport" : „II cunosc de mult r Avea însă numai 12 ani...
pe Augustin In primii ani de după război 1 rp c • • tt • r . • i
am jucat împreună în echipa „Aripile Sovie- J . *a*a* ^onjei Heme a fost Șl el spor- 
telor“. Apoi, cînd Augustin a trecut la Tor- Qtiv de renume, campion mondial de 
pedo, iar eu la Spartac, lui ca apărător îi Jcidism pe pistă în 1894. Wilhelm He- 
revenea sarcina sa ioace direct împotriva V- . .-n--
mea. Am luptat^ cinstit, pe teren $i am fost țn,e era un a116?1 mflacarat al idedu- 
pricten; în viață. .

Augustin îsi amintea mereu despre patria •’ 
sa atît de mult chinuită. Inima îi era tot
deauna acolo, în Spania. El visa să se în
toarcă acasă.

Comez trăia printre noi ca într-o familie. 
L-am iubit pe acest om de o cinste irepro
șabilă, pe acest om minunat, pe acest spor
tiv desăvîrșit. Augustir ne răspundea la fel. 
El iubea uzina, echipa, pe inimoșii săi su
porteri, iubea viața noastră.

Dar noi îl înțelegeam pe Gomez de ce 
atunci cînd vorbea despre 
mai trist și mai gînditor. Omul este tras tot
deauna spre locurile sale de baștină.
ne-a 
grup de

Parcă 
se află 
tovarășii 
șavelor 
să fie liber 1“ 

1 uturor acestor 
cuvlntul plin de 
vitor noștri. Să 
chist ă împotriva • 
diată lui Comez !

din lista „colecționarilor” de me- 
că singura patinatoare care a 
să acumuleze consecutiv 3 meda- 
aur este celebra sportivă — mai 
artistă — Sonja Heuie. Intere-

Pasiorii catolici americani au des-, 
fășurat o activitate febrilă la 
J.O. Ei au ridicat la Squaw Valley 
două mici biserici de o arhitectură moi 
dernă care nu se deosebește cu nimic 
de a celorlalte clădiri înălțate în urt 
tima vreme. Preoții att afirmat că prin 
rugăciunile lor pot nu numai să... curețe 
de păcate sufletele oamenilor și să le 
deschidă poarta în rai, oi și să le 
asigure... victoriile pe pîrtii.

In ajunul cursei de schi pe 
pastorii au invitat pe s|xjrtivi, 
țîndu-i (bineînțeles pe cei care 
venit) ce să facă pentru a ciștiga. 
Foarte simplu. Trebuiau să pronume 
doar o rugăciune :

„O, - “
schiorilor!
Apoi, schiurile au fost.. 
ta te.

Consultînd foile de arbitraj se pare 
că sfîntul Bernard... a rămas de Iernii 
Tănase. Sportivii suedezi, sovietici, nor. 
vegieni și finlandezi, clasați în pri
mele locuri n-au luat parte la slujba; 
In schimb a fost un australian, care..; 
a abandonat la mijlocul cursei.

sfinte Bernard.
Auzi-ne și

PE SCURT
• INTR-UN CONCURS de 

ificare a atleților australieni în 
.rea J.O. de la Ro:na, cunoscuta spnn-

Spania devenea/teră Betty Cuthbert a realizat în proba 
„i .... *"‘uțde 60 m cea mai bună performanță 

1W6, împreună cu un /mondială, cu rezultatul de 7,2 sec.
• ECHIPA SELECȚIONATA de 

Eu "î /hochei pe gheață cu mingea a Fin- 
a mîr- jlandei, care se află în turneu în 
trebuie cjjj^s.s., a jucat în orașul Sverd- 
nUiura ilovsk cu echipa clubului ofițerilor din 
sporii- țacest oraș, de 6 ori campioană umo-

/r«»- Jna]g Gazdele au cîștigat cu 6-3 (2-1).
, • HOCHE1ȘTII cehoslovaci care

veri- 
vede-

mirat cînd în
compatriot, Gomez a plecat acasă.

nu ne vine să credem că Augustin
în dosul gratiilor închisorii. ”
mei cerem imediata încetare 

represiuni. Augustin Gomez

cuvinte ferme li-se 
mînie și protest al 
înceteze provocarea 
lui Gomez ! Libertate ime-

— V. CIL — /au participat la turneul olimpic, în-

30 kni
, învă- 

ati

protector a I 
ajută-ne.. ‘‘ 
bi necuvi: 1-

treprind un turneu în Canada. In pri
mul lor meci ei au întîlnit [a Ontario 
formația locală Windsor Bulldogs. 
Canadienii au terminat învingători cu 
scorul de 8-4.

• ECHIPA LEVSKI SOFIA s-a ca
lificat pentru sferturile de finală, ale 
„Cupei Campionilor Europeni" la vo
lei. Echipa bulgară a dispus în am
bele meciuri de formația turcă Dartu 
zafaka Istanbul : 3—0 și 3—2.
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Alături de Voinescu, 
aparînd poarta echipei C. C. A. 

și a reprezentativei R. P. R • • ••

UZI®

magazin
NICOLAE GERBEA, TI

MIȘOARA. - 1) Boxerul
Mircea Dobrescu împli
nește în septembrie 30 de 
ani. — 2) Echipele de fot
bal ale Romîniei și Fran
ței s-au întîlnit o singură 
dată : în 1932, la Bucu
rești. Reprezentativa noas
tră a obținut o victorie 
categorică: 6—3. — 3) Di
namo București a luat 
parte pentru prima oară 
la campionatul 
prilejul ediției 
Campionatul a 
gat de U.T.A. 
puncte (au participat 
campionat 16 echipe). 
Dinamo s-a clasat 
cui al VII-lea, cu 
puncte.

prezint la antrenamentele C.C.A. 
«are se țineau pe stadionul 
din Banu Manta. Acolo, an
trenorul Gică Popescu nu-a 
făcut cunoștință cu toată echi
pa, printre 
ncscu, care
-ret •

— Ce fac 
Mai joacă t

Popa și Zarici erau colegii 
mei de poartă la C. 
Cîmpulung Moldovenesc, 
lăspuns cu o glumă :

— Da, la reuniuni și r» 
amatori în diferite ftiese de 
teatru.

. L-am întîlnit prima oara 
pe viitorul meu coleg de e- 
chipă și mai ales de poartă, 
în condiții cu totul neaștep
tate. Veneam de la Parcul Li
bertății. Era aproape de ora 
nrînzului. Voinescu urca spic 
Filaret. Și el auzise de mine 
și eu de el, dar direct nu ne 
întîlnisem niciodată. El juca 
în divizia B. Era după meciul 
cu juniorii unguri, pe care ju
niorii noștri îi întrecuseră* cu 
5—0. Eu fusesem welecționat 
într-o echipă a Burureștiului 
Am trecut unul pe lingă altul. 
Am întors capul după el și am

care și cu Voi
m-a întrebat di-

din 1956, cînd am apărat 
amîndoi poarta. Primul a in
trat pc teren Voinescu. De cr 
să nu mărturisesc? Aș fi vrut 
să fiu cu. Dar în clipa în care 

porții 
rezer-

... — —. —. ... ~.ipa , 
el a apărut în cadrul 
noastre, eu — pe banca 
velor — nu-mi găseam 
11 urmăream înfrigurat.

S. A.
I-ain

Pofta fi 7> arici V

* ’ <

d upii 
va fi

la
a

mai în 
propus : 
o cursă 

glorii ?...
nu de

de 
mai 
sala

Se

Umor

ani?), $e povesteau 
te petrecute cu ani 
urmă.

1
țării, cu
1917-1948. 

fost cîști- 
CU 50

Mai în glumă, 
serios, cineva a 
,.Ce ați zice de 
între fostele 
Știți, cum au făcut, 
mult, fotbaliștii...’* .

Au f.ost suficiente cîte
va vorbe aruncate într-o 
doară, pentru ca în seara 
aceea, cei 15 oficiali pre- 
zenți la Peștera, la cam
pionatele republicane 
fond, să zăbovească 
mult ca de obicei în 
de mese a cabanei, 
purtau discuții înflăcărate 
(c'ne spunea că entuzias
mul se oprește la 30 de 

flip- 
în

★
Nimeni nu s-a dus 

culcare mat. înainte de 
se fi pus la punct toate 
amănuntele de organizare. 
Mai înfii, concurenții au 
fost împărțiți în 2 cate- 
gurii: a) foștii campioni, 
cei sub 36 de ani, aveau 
să parcurgă pîrtia de 5 
km. Cei peste 36 ani, doar 
3 km. S-a făcut haz (pe 
nedrept) cînd „nea Filică"

(cum i se spune lui Teofil 
Pascu) a refuzat să fie 
introdus într-o categorie 
aparte ; „mai vorbim noi, 
mîine”, a strigat, înciudat, 
concurentul Teofil Pascu, 
în vîrstă de... 64 de ani;
b) startul se va da în ju
rul orei 13. cînd, 
toate socotelile, se 
consumat și ultima probă 
din cadrul campionatelor;
c) arbitrii vor fi recrutați 
(printr-o schimbare de ro
luri ) dintre actualii prota
goniști ai campionatelor.

A doua zi dimineața 
/oftii campioni puteau fi 
văzu ți în fața cabanei ce- 
ruindu-și schiurile, cit mi
gală. Cît de tăcut îndepli
neau acest „ceremonial"... 
Să fi fost de vină numai 
emoția startului ?

In cîteva minute toată 
cabana aflase de concursul 
„bătrînilpr99. Vestea o a- 
dusese un junior. Tot in 
sala de mese, de unde... 
pornise : ..Fraților. la
prînz concurează arbitrii 
și antrenorii. Sînt toți jos, 
își ceruiesc schiurile".

La ora 13, în junii star-

tului, mare animație, 
timp ce concurenții 
fac încălzirea, cei tineri se 
țin de glume : 
— Spune-mi, nea 
pînă luăm masa 
să vă întoarceți ?...

In curînd se va 
plecarea ; din 30 
secunde. Primul ..țîșneșle" 
Aurică Dobrescu, fost la 
C.C.A. Dar numai după 
20 metri urmează prima... 
șicană : pe pîrtie apare o 
măsuță încărcată cu de-ale 
mîncării, în timp ce doi 
schiori desfășoară un sul 
de hîrtie roșie pe 
s-a scris cu litere 
albe : Stop ! Punct 
mentar ! Se rîde 
dar concurentul cu nr. 1 
îi ocolește și-și vede 
cursă. In urmărirea 
pornesc, rînd pe rînd, Gh. 
Siimedrea, I. Sumedrea, D. 
Frățilă, Șt. Stăiculescu, N. 
Burchi (pentru proba de 
5 km) și apoi I. Miloi, C. 
Ciocoiu, T. Pascu, P. Stre- 
ja etc. (pentru cursa 
3 km).

Cei mai 
bucură de 
t uzi astă. Se 
te părțile: ..Hai. piticii...

Glume destule, dar și 
multă admirație înconjoa
ră în aceste clipe pe fos
tele glorii ale schiului 
nostru. Nu trece prea 
mult și primii concurenli 
încep să sosească. De
sigur. în astfel de întreceri 
rezultatele nu prezintă 
prea mare importanță. La

In 
își

pe
28

de 
la 

iar 
lo
de

Filică. 
e rost

da și 
tu 30

care 
mari, 

ali- 
copios.

in vîrstă 
o galerie 
strigă din

de 
lui

de

se 
en- 

toa-

exclama :
un

! corectează 
abandonat 

abandonat... 
lelea se

,.Ba 
cineva: 
noi ! 
ideea ca hâtrinețea se a- 
preciază după numărul a 
nilor”.

G. NICO( AESCU

ii*e
« într-o noapte, pe o stra- 
j da din Chicago, o fată în 

\ — . vîrstă de 20 de ani a fost 
atacată de trei răufăcători 
care au vrut să o jefuia
scă. Reprezentanta „sexu
lui slab" a dat o ripostă 
energică bandiților : unuia 
î-a rupt o mină, altuia i-a 
spart maxilarul cu un 
pumn iar pe cel de-al trei
lea l-a făcut k.o. La locul 
incidentului a sosit poliția 
și (bineînțeles) ziariștii. 
După ce a dat toate rela
țiile, tînăra femeie i-ă ru
gat pe reprezentanții pre
sei să nu-i publice foto- 

‘ * și mai 
Motivul era 

de luat în considerație :
— După cele îhtîmpla- 

te mă îndoies.c că vreun 
bărbat ar avea curajul să 
mă ceară în căsătorie...
( După Fizkultura i Sport)

„Anul Chopin prilejuie
ște unora din fotbaliștii 
noștri plăcute aduceri a- 
tninte prin această foto
grafie făcută lingă monu
mentul ridicat la Varșovia 
in memoria mare lui com
pozitor. Vi2itind anul tre
cut locurile pitorești ale 
capitalei poloneze re
născute, jucătorii echipei 
noastre reprezentative s-au 
oprit și in fața statuii 
care redă chipul marelui 
geniu al muzicii roman-

^y// srafia în sazete 
fy, a‘es numele- M°

TOMA CAPEI AN.
CEA. - Fotbalistul 
are 33 de ani. La 
tul anului trecut a 
titlul de maestru al spor
tului.

TUL-
Topșa 
sfîrși- 
primit

ECHIM. BUCU-
1) Primul meci

IO AN 
REȘTI.
de baschet a avut loc în 
anul 1892, 
Springfield
2) Nu avem astfel de sta
tistici, dar e puțin proba
bil că performanța pe 
care a realizat-o echipa 
Dinamo la lupte — aceea 
de a cuceri de 11 ori con
secutiv titlul de campi
oană a țării — a mai fost 
obținută de vreo echipă, în 
altă disciplină sportivă. —
3) Negrul John Thomas 
împlinește 19 ani 
martie., Cea mai 
performanță a sa 
m în sală. 
Veți primi răspuns 
liat prin scrisoare.

în localitatea 
din S.U.A. -

la 7 
bună 

2.18
4) 

deta-

Aveți in față un montaj fotografic, care vă prezintă in cadrul aceleiași... por ți atît
pe Toma cit fi pe Voinescu. Bineînțeles, că în realitate nu s-a produs niciodată o astfel
de fază, decît cel mult la un antrenament. Și totuși, se poate spune că poarta pe care 
o apără Toma este păzită în același timp și de Voinescu și viceversa. Fiecare din ei,
ca titular sau rezervă, au aceleași emoții, sînt la fel. de preocupați de juictoria echipei lor
dragi... ■ . \

ADAM BOGA. TURDA. 
— Stoperul Jiului, Ion Pa- 
nait, are 37 de ani. El a 
devenit internațional la... 
34 de ani. în 1957, cu • 
lejul meciului-retur 
cadrul preliminariilor c 
pionatului mondial de fot
bal. susținut în fața Iu
goslaviei, la Belgrad.

Voinescu mă ,,stu- 
fost o presimțire 

..evenimente"?!

Probabil că răspunsul niru 
nu l-a lăsat indiferent ji vrn- 
ind parcă să-mi demonstreze 
că cl n-arc dc gînd să-i ini»- 
tc pc Popa și Zarici. peste

văzut că și
dia". Să fi
a viitoarelor _____ _
N-a? putea preciza.

Știu însă că în clipa aceea
s-a născut în mine dorința de cîteva minute zbura dintr-n
a-mi măsura forțele cu el. bară în alta după baloanele
Cum, cînd. unde ? Erau pro- expediate de înaintarea ilr
/'Irme a căror rezolvare D-w atunci a C.C.A.-ului. Si erau
întrevedeam. cîțiva ,.tunari" : Roman, Dră-

In anul 1950 Voinescu juca tan. Feri Zavoda. Petre Mol-
la Metalochimic, iar eu la C.S. doveanu...
Armata Iași. El era acum la
.. . a ... Ca să fiu sincer, am fosto echipă de divizia A, iar eu 
luptam să cuceresc ...o poarta 
la o echipă din acea.si cate
gorie

Cîteva luni *m«u tîrziu \fJelu 
juca la C.C.A., iar eu i! .Ja
lonam" îndeaproape, de la 
C. S. A. Cîmpulung Moldo
venesc.” *

Prima întîlnirr. de fapt, am 
avut-o în anul 1951 cu prile
jul meciului C. C. .A.-Sahtior 
Stalino. Mi s-a spus să mă

...o

ȘTIAȚI CA...
...Fotbalistul Just Fon

taine din echipa naționa
lă a Franței 
cîntăreț de 
ră? Recent, 
la Reims a 
discuri două 
se bucură de 
popularitate 
„După terminarea 
fotbalistice — a 
Fontaine — mă 
dica ciutului99.

...In 1963 fotbalul 
glez își va sărbători 
de a 100 a aniversare? 
acest prilej federația 
fotbal din Anglia își pro
pune organizarea unui 
mare turneu internațional 
de fotbal la care vor fi 
invitate primele clasate la 
ediția din 1962 a campio
natului mondial. De ase
menea se proiectează ca 
în 1963 să se înființeze 
„universitatea de fotbal'9, 
în cadrul căreia se

este un bun 
muzica ușoa- 
atacantul de 
imprimat pe 
cîntece . care 

o
în

mare
Franța. 
carierei 
declarat 
voi de-

en- 
cea 
Cu 
de

Paul An-

preda cursuri de teorie și 
practică fotbalistică timp 
de patru ani.

...Sportul popicelor are 
o vechime de 700 ani? De 
la început s-a jucat eu a- 
celași număr de popice 
ca și azi: 9. Doar în An
glia și mai tîrziu în SUA 
numărul popicelor era de 
10. De altfel, în aceste 
țări se joacă și azi cu 10 
popice.

...halterofilul
derson și-a . găsit o nouă... 
vocație? După ce și-a în
cercat un timp norocul în 
luptele de catch, 
reapare 
boxer!
celor 135 
ale sale să readucă în Sta
tele Unite titlul de cam
pion mondial de box cu
cerit acum cîteva luni de 
,suedezul Ingemar Iohan- 
son. Dar pentru asta vor 
fi suficiente numai cele.. 
135 de kilograme?

el va 
curînd ca... 

gratie 
de kiloerame

in
El speră.

impresionat de * acrobația iui, 
dar nu m-am... speriat. Eram 
hotărît să fac totul pentru ca
în viitoarele ..distribuții" ale 
C. C. A. rolul de portar să
aibă doi protagoniști. Și asa 
s-a ?i întîmplat. De atunci nu
ne-am mai despărțit niciodată
Ne-am secondat unul pe altul 
la București, la Cluj, la Ora
șul Stalin, la Timișoara, la 
Belgrad, la Londra, la Bir
mingham, la Sanhai.

Cîte atr ■ itiri frumoase cu
lese în t-.fi acești ani ! Reve
lionul pe..ecut împreună la 
Roma în piața Spaniei, vizi
tele la Acropole, la Sofia, la 
Budapesta, la Praga, cu pri
lejul meciurilor susținute «Ir 
echipa C.C.A. sau dc echipa 
R P. R.

Zece ani sm fost ,, rivali* 
pe cei aproximativ 7,32 metri 
ai porții echipei noastre și 
ai echipei R.P.R.

Cu noi s-a întîmplat un lu
cru ce altă dată ar fi părut 
straniu, dar pentru cel care 
cunoaște bine relațiile noi c* 
există între sportivii de azi. 
din țara noastră, este foarte 
normal. Deși eram ,.rivali" pe 
un spațiu destul de... restrîns, 
totuși am fost totdeauna alătur» 
și de nenumărate orj am 
,,strîns pumnii" unul pentru 
celălalt. Cînd spun „am 
strîns pumnii", mă gîndesc de 
pildă la meciul dc la Belgrad

vrut l'n&» el, să-l ajut
să găsească cele mai bune un
ghiuri, cele mai prompte in
tervenții. După 29 de minute 
Voinescu s-a accidentat si an* 
intrat, cu. Rolurile se schim
baseră. Eu eram în poartă și 
el pe banca rezervelor, fn mi 
nu tul 45 arbitrul a acordat îm
potriva noastră o lovitură dc 
la 11, m. Nu cred că în afară 
de mine și de Voinescu. altci
neva să fi trăit mai intens te
ribilă clipă a executării lovi
turii și nu cred că altcineva 
sa fi fost mai fericit decît noi. 
atunci cînd am apărat...

Cîte^ n-am învățat unul dc 
la celălalt. Voinescu mi-a ară
tat dc exemplu cum să închid 
bine unghiurile, iar eu lui
• ••dar este mai bine să răs
pundă singur.

Cineva m.-a întrebat într-o 
zi : rTu și Voinescu ați apă
rat ani de-a rîndul poarta 
echipei ■€. C. A. și a echipei 

R' Vare dintre noi ă 
primit mai multe goluri* ? 
Nu știu, poate eu, t poate el 
Spre deosebire de înaintași, 
nouă, portarilor, nu prea ne 
convine să vorbim de golu
rile primite. Mai repede nr 
amintim de golurile ,,salvate"
• ' în special de loviturile de 
la 11 m. apărate. El la Var 
?oyia; cu la Belgrad și amîn
doi în campionat...

In 10 ani avem tolbele pli
ne de amintiri. Sîntem oare... 
bătrîni ? Personal nu sînt de
accord și cred că nici Voinescu 

că în acest an
-- -.....- ,,rivali-

Zecc ani este o vîrstă.
o limită. Si sper că 
se vor convinge de 

chiar cu începere 
cînd se reia carn

ea re 
susține amîndoi și la 

îi invităm. Poftiți, sînteți

AURELIAN ____  v,
CONSTANȚA. - 1) Se pare 
că nu se va mai produce 
o nouă amînare și că, 

•deci, meciul de box pen
tru campionatul mondial 
dintre Ingemar Iohanson 
și Floyd Paterson, va a- 
vea loc în iunie. - 2) Fot
balistul Dumitrescu, al pă
rui nume l-ați întîlnit în 
ultimul timp în formația 
Petrolului, nu e un jucă
tor nou Pînă în 1957 a 
jucat tot la... Petrolul, de 
unde a trecut la Dinamo 
București.

DOBRINAȘ,

VASILE LJGA, pALAȚI. 
— E mult prea devreme 
pentru a ne da părerea 
asupra echipei pe ’care ar 
trebui s-o aliniem în 
ciul de fotbal de la 
cu bulgaria. In doua
un jucător își poate pier
de forma, după cum 
poate recîștiga. Este 
că vor fi selecționați 
cătorii care vor putea 
la data respectivă, cel 
bun randament.

me-

-L

și-o 
clar
Ju
da; 

mai

Este adevărat_ ...
împlinim 10 ani dc 
tatc" ~ 
dar nu 
cititorii 
acest lucru, 
dc mîinc, 
pionatul, la meciurile pe 
le vom susține amîndoi 
care
invitații noștri ! Ai lui Voi 
ncscu și Toma...

C. TOMA
din echipa dc fotbal C.C.A.

VARIET ATI

BARBU IANCU, CLUJ. 
— 1) Bara transversală; 
care marchează în fond 
înălțimea porții, trebuie să 
se afle la o distanță de 
2.44 m de pămînt. Ea a 
fost introdusă în anul 1875; 
înlocuind sfoara cu care 
se jucase pînă atunci șl 
care se afla la o distanță 
de 5,50 m de pămînt. E- 
rau mal avantajați înain
tașii pe vremea aceea ! — 
2) In 
putat 
cu 
(scor:
aliniat următoarea echipă:. 
Voinescu (Toma)-Zavoda 
II, Apolzan, Szoke—Onisie, 
Bone—Cacoveanu, Zavoda
I, Alexandrescu (Constan
tin), Georgescu, Tătaru (A- 
lexandrescu).

meciul amical dis- 
în 1956, la Belgrad; 
echipa Iugoslaviei 
1—0 pentru noi), am

• Este firește imposi 
bil ca nn boxer să fie fă
cut K.O. fără să fi fost 
lovit de adversar! Și to.

Nu de mult, într un

(-x \V,

Antrenament" ia timpul iernii.. timpul jocului șt... după meci.
Desene din „Șovietski sport"

meci profesionist desfășu 
rat la New York pngilis 
tul de culoare Willie 
Moore a fost victima u 
nui ,,auto-knockaut“. Exe- 
ciitînd o puternică direc
tă, adversarul său a es
chivat lovitura și astfel 
Willie Moore și-a pierdut 
echilibrul lovindu-se cu 
capul de podeaua ringu
lui. După ce a 
pînă la IC, arbitrul 
consemnat K.O. 1

• Tntr-un interviu 
cordat ziariștilor austra
lieni. cunoscuta record
mană de natație 
Fraser a declarat: 
părerea mea prima feme
ie din lume care va înota 
100 m liber sub un minut 
va fi Alva Calquoii în vîr
stă de 16 ani... La cei 21 
«ui ai mei mă sunt prea 
bătrînă“

numărat 
a

a-

Dawn 
„După

HORIA NICULESCU, A- 
RAD. — 1) Di Ștefano are 
34 de ani In momentul 
de față, cel mai apreciat 
jucător spaniol este Sua
rez, de la F. C. Barcelona. 
— 2) Ați pierdut ! Ătît în 
meciul cu Belgia (1—0), cît 
și în cel cu Bulgaria (1—1) 
disputat în același an 
(1955), postul de aripă 
dreapta a fost deținut de 
Copil, de la Rapid. — 3) 
Stanley Mathews a împli
nit în februarie 45 de ani. 
Este vîrsta lui riguros e- 
xactă.
84 de 
gliei.

A fost selecționat de 
ori în echipa An-

ION POȘTAȘUL


