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întărirea bazei materiale
sarcină principală a cluburilor^ începe meciul feminin de șah 

i R. P. F. Iugoslavia—R. P. Romînă

+ La Belgrad

și asociațiilor sportive
Astăzi urmează să

0 pasionantă întrecere baschetbalistică: 
c. c. yr

Desfășurind o ----------------
muncă susținută, rucnorut: or»DUniunea de Cui- GntURGrit POP
tură Fizică și șeful secției organizatorice din 
Sport — condusă ____
și îndrumată de 
partid — a obținut în ultimii ani 
importante succese pe linia cuprinde
rii maselor de oameni ai muncii în 
activitatea sportivă de mase. Numă
rul celor care devin membri ai UCFS, 
al celor care pășesc pe stadioane și 
în sălile de sport devine tot mai mare. 
Se dezvoltă necontenit dragostea oa
menilor muncii pentru sport — factor 
important în întărirea sănătății, în a- 
sigurarea unei munci de înaltă pro
ductivitate ca și în petrecerea plăcută 
și utilă a timpului liber.

Pentru a asigura maselor de iubitori 
ai sportului cît mai multe posibilități 
de a se întrece în aerul curat al te
renurilor de sport, de a participa la di
ferite competiții atractiv-recreative, 

•“anele și organizațiile sportive se 
, ocupă permanent de întărirea bazei 
materiale — factor deosebit de im
portant în realizarea unei intense acti
vități cotnpetiționale de mase.

Aplicînd prețioasele îndrumări cu
prinse în Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.M.R. din 3-5 decembrie 1959, Uniu
nea de Cultură Fizică și Sport a reușit 
să obțină o serie de realizări însemna
te în întărirea continuă a bazei mate
riale a mișcării sportive, în orienta
rea organelor și organizațiilor sportive 
către o muncă susținută, care să ducă 
la creșterea permanentă a veniturilor 
proprii și la realizarea de cît mai 
multe economii.

O preocupare continuă pentru înde
plinirea acestor importante sarcini a« 
manifestat o serie de organe și orga
nizații sportive, evidențiindu-se clubu
rile din Baia Mare, Hunedoara, Reșița, 
numeroase organe UCFS și asociații 
sportive.

Munca de întărire a bazei materiale, 
cu accent pe folosirea tuturor resurse
lor locale, pe creșterea veniturilor pro- 
<ri, pe realizarea de cît mai însem- 
..ate economii trebuie desfășurată însă

oi
Selecționata de tineret

a Bucureștiului-Aufbau Magde
burg 8—5 (7—5) la polo pe apă

ORADEA 25, (prin, telefon). — A- 
seară a început în localitate — în noul 
bazin acoperit — turneul internațional 
de polo. In cel mai important meci al 
serii, selecționata de tineret a Bucu- 
reș țiului a întrecut pe Aufbau Magde
burg cu scorul de 8—3 (7—3). Au
marcat : Culiniac (3), Firoiu (2), 
Laszlo (2) și Alexandrescu, pentru în
vingători ți Ortel (2), Irmler, pentru 
învinși. Jocul a fost condus de N. Ni- 
colaescu (Buc.). In cea de a doua 
partidă, formația C. S. Oradea a dispus 
comod de Știința Cluj cu 9—I (5—1). 
A arbitrat Willy Fangero (R. D. Ger
mană). Turneul continuă 
duminică.

simbătă

I. 
coresp.

Recknagel din nou învingător!

In localitatea de sporturi de iarna 
Planicka din R.P.F. Iugoslavia se des
fășoară un mare concurs internațional 
de schi. In proba de sărituri speciale 
de la trambulină campionul olimpic 
Helmuth Recknagel (R. D. Germană) 
a făcut din nou dovada superiorității 
sale, clasîndu-se pe primul loc cu un 
total de 227,3 puncte. Săritura sa a 
măsurat impresionanta cifră de 124,5 
m., ceea ce reprezintă un nou record 
al trambulinei, cu 0,5 m. mai mult de- 
cît precedentul record care aparținea 
tot lui Recknagel. (Prin radio).

Fiecare evoluție a bas- 
chetbaliștilor de la C.C.A. 
într-o confruntare interna
țională.- este așteptată cu 
multă nerăbdare de nu
meroșii amatori ai acestui 
sport. Iar, cind militarii 
întîlnesc și o echipă de 
talia campioanei Uniunii 
Sovietice, T.S.K.M.O., este 
ușor de imaginat interesul 
pe care îl poate stîrni 
o asemenea partidă. In 
riadul echipei oaspe e- 
voluează bașchetbaliști 
renumiți, care au primit 
aplauze la „scenă des
chisă- pentru jocul lor 
atletic, tehnic și plin de 
subtilitate, pînă și în pa
tria acestui sport (să ne 
amintim de turneul e- 
chipci U.R.S.S. în S.U.A), 
cum sînt Viktor 
(2,02), Ghenadii 
Mihail Semenov 

aadii Bocikarev.
Meciul de mîine 

ră dintre C.C.A. 
T.S.K.M.O. se anunță ca una din
tre cele mai interesante și pasionante 
dispute internaționale bașchetbaliști- 
ce găzduite îrf ultima vreme de capi
tala noastră. De o parte puternica 
formație moscovită încununată recent 
cu titlul de campioană unională. Ju
cătorii de Ia T.S.K.M.O. au terminai 
neînvinși campionatul Uniunii Sovie-

înceapă la Bel-
; . i r.p.f.

Română, la 8 mese 
întîlnirea contează drept

și mai larg în a-‘"fra<l meciul feminin de șah 
cest an. Aceasta va”^usos'av'a B. ?• 1“
însemna o L..r_. .

UCFS tantă contribuție la” rcvan?aa meciului disputat acum doi 
sporirea volumului--ani ]a București, cînd șahistelc noastre 
de manifestări spor-”au înregistrat o frumoasă victorie, în- 

five, la dezvoltarea sportului de"" 
mase, la folosirea mai rațională a fon-î la primețe me9e vor 
durilor iu scopul ainena aru de nor*  , ,
baze sportive, pentru procurarea de” eodorescu —• campioana țarii, Rodica 
echipament și materiale sportive etc.--Manolescu — 
Reiese limpede că preocuparea pentru 
reducerea cheltuielilor nu trebuie săXGaZ(kIc aliniază formație deoscbit ,ie 
duca la slăbirea activitatu sportive ci,” ..... . ..
dimpotrivă, la intensificară ei, la cu-” Putcrnțca, dm oare se remarca Vera Ne 
priderea unui și mai mare număr de-- ^clkovici, clasată pe locul doi la ulii- 
membri ai UCFS în practicarea spor-* —' - •
tului.

iîiipor—(tl,r’reJur)-

” trecând pe reputatele lor adversare cu 
.►scorul de 9*/ 2—6'/2. In echipa romînă 

juca Margareta

fostă campioană, Elisa-
beta Polihroniade. Alexandra Nicolau.

mul turneu al candidatelor, Lazarcvici, 
Iovanovici, cîștigătoarea turneului de Ia

Este firesc că pentru îndeplinirea a--- cwerv«jk, ?l altele, 
cestor importante obiective, organele;; 
și organizațiile sportive trebuie săf’ 
mobilizeze toate forțele existente, să;; 
se străduiască tnai mult pentru găsi-' ’ 
rea acelor forme economicoase de or--- 
ganizare a competițiilor, să pună un;; 
accent deosebit pe activitatea sporti--! 
vă pe plan local ,să sprijine și să sti-” 
muleze inițiativele maselor de sportivi...
Pentru a veni în ajutorul activiștilor; ___ , __
sportivi, vom analiza cîteva aspecte, .locurilor codașe, domină a treia etapă 
din munca desfășurată pînă acum, a- "_________ ’ ■ -
rătînd pe scurt care sînt sarcinile tnai”gresul Tîrgoyiște 
importante ale cluburilor și asociații---are loc la Ploeștâ), Voința Orașid Stalin 
lor sportive.

MUNCA TOT

Zubkov
Voinov,

Ar-

sca-
și

In campionatul feminin de volei

A început lupta pentru evitarea ultimelor locuri
Lupta echipelor feminine (din a doua 

parte a clasamentului) pentru evitarea

a campionatelor de volei. Jocurile Pro- 
ț — Voința Sibiu (care

obținut rezultate frumoase. Din progra
mul de duminică mai iese în evidență 
întîlnirea C.C.A. — Tractorul Orașul 
Stalin.

Vă mai amintiți evoluția reprezentativei U.R.S.S. 
din anul 1957 ? Pivotul formației sovietice, Viktor 
Zubkov (nr. 7 din fotografie), a fost unul dintre 
cei mai buni jucători de pe teren. II vom revedea miine 
seară, in echipa Ț.S.K.M.O.. campioana U.R.S.S.

tice. Echipa beneficiază de avantajul 
unei medii de înălțime superioară, al 
unui joc mai atletic și mai eficace.

De cealaltă parte compioana țării 
noastre, care ne-a adus satisfacții în 
întâlnirile internaționale susținute mai 
ales în Capitală. Să nu uităm că echi
pa lui Folbcrt, Fodor, Nedef, Nicij- 
lescu, Novacek are la activul ei vic
torii de răsunet în fața unor adver
sari renumiți : Dinamo Tbilisi. Hon- 
ved Budapesta, Akademik Sofia.

Programul de mîine, ora 18: Joc 
de verificare. Lot A-Lot B (feminin); 
ora 19,30: C.C.A.—T.S.K-M.O. C.C.A. 
Nedef,. Folbert, Nictilescu, Novacek, 
Fodor, Dinescu, Nedețea, Cimpoiaș, 
Testiban, Valeriu, Cojocaru, Cotigaru; 
T.S.K.M.O.; Zubkov, Voinov, Bocika- 
irev, Semenov. Astahov, Haritonov, 
Kopîlov, Travin, Siltinski, Alaciacian. 
Arbitri: C. Armășescu și S. Ferencz-t

;;— Progresul București, Petrolul Con- 
________ MAI SUSȚINUTA.-stanța-Șliința Cluj și Știința Timișoara-

CU MEA1BR1I U.C.F.S. Șl MEMBRII;; Someșul Cluj sînt—din acest punct de ve- 
SUSȚINATOR'. Munca de încasare a..derc— la fel de Importante. In caz că 
cotizațiilor nu trebuie să se desfășoa---echipele Progresul Tîrgoviște și Petrolul 
re ruptă de activitatea generală a a-j ^Constanța vor termina învingătoare par- 
sociației sau clubului sportiv. Popu---tidele lor, situația ultimelor locuri se 
larizarea permanentă a educației fizice” r-i ■ i. . . : " . ;tva complica. Clujencele au prima șansa

Azi și miine in sala Floreasca
SUSȚINĂTOR'. Munca de încasare a

larizarea permanentă a educației fizicejr .. .
și sportu’ui, organizarea a numeroasei. . * .:
concursuri atractiv-recreative, campio-;;ln întâlnirea Știința 
nate pe asociații etc. vor contribui în'.meșul Cluj, fiindcă 
mod direct la creșterea numărului de-;arătat g]ah pregătită 
membri ai U.C.F.S. și, deci, la spori-” 
rea fondurilor realizate din cotizații.-- 
O asemenea muncă trebuie dusă și în” - 
cluburile sportive, cu membrii susți---masculin 
nători. întâlnirile organizate, de exetin-; au juvuii uțvaxc . miuujw

piu, între conducerea clubului sportiv..Cluj întîln„te utilajul Petroșani, în 
din Oradea cu membru susținători, ca"’ - .. .. _
și cele dintre conducerile secțiilor,”1 ■ - . -
sportivii clubului și membrii susțină---și Rapid vor juca prima la Orașul Stalin 
tori, s-au dovedit o metodă bună, care”< 
a contribuit atât la consolidarea legă—, 
turii dintre membrii susținători și spor.;; 
tivii clubului, cît și la întărirea bazei..
materiale. Nu așa procedează alte clu-

și cele dintre conducerile secțiilor,

(Continuare in pag. a 3-a)

Timișoara — So- 
echipa gazdă s-a 
în acest retur de

Finala campionatului republican școtar 
gimnastică

campionat.
Echipele fruntașe

(cu
ale campionatului 

o excepție : Dinamo 
București) au jocuri ușoare : Știința

timp ce echipele bucureștene Progresul

”cu Politehnica și a doua la Galați cu 
■; "Știința.
-*•  Dinamo București are — așa cum 
■ - am arătat — un joc mai greu : întâlnește 
", -pe Știința Timișoara, o formație tînără, 

dornică de afirmare și oare în retur ■

Încă un spectator la concursul motociclist de duminică

GHIȘA 
regional

St. Iancovici (Metalul) execută o săritură spectaculoasă. Fază dintr-un con
curs de motocros desfășurat anul trecut.

Doi .puști" se întorc, eu servietele 
sub braț, de la școală. Pe lingă ei 
trece în viteză o motocicletă. Le sur
prind discuția.

— L-ai văzut ?
— Pe cine?
— Pe el, pe motociclistal care a 

trecut ca o săgeată pe lingă noi,.*

Astăzi (toată ziua) și mîine (dimineață) sala de sport Floreasca 
va fi din nou locul de întâlnire pentru marele număr de concurenți ve- 
niți în Capitală spre a-și disputa întâietatea în cadrul finalelor campio
natului republican școlar de gimnastică, și, desigur, pentru iubitorii gim
nasticii care vor dori să asiste la întreceri. Mai mult de 209 elevi și eleve 
din toate regiunile țării participă la această importantă competiție școlară, 
care, în etapele ei anterioare, a antrenat zeci de mii de concurenți.

Vom putea urmări în întrecerile de azi și mîine cele mai bune echipe 
de gimnastică din fiecare regiune a țării, cărora li se adaugă reprezen
tative ale orașului București.

Importantă este atit această trăsătură —• de mase — a finalei cam
pionatului școlar de gimnastică, cît și faptul că vor evolua cu acest 
prilej și numeroși gîmnaști pregătiți pentru categorii superioare de cla
sificare. Astfel, alături de concurenții ce vor lucra la cat. juniori, sau 
a ll-a, vom putea urmări pe alții ce vor prezenta exerciții de „maeștri- , 
sau de categoria 1.

Programul este următorul: azi: orele 9—13 și 1»—20; miine: »~13- 
Mîine, de la ora 11, lotul feminin 

de gimnastică și componenții secției 
masculine a clubului Dinamo vor par
ticipa la un concurs de selecție : gim
nastele, pentru întîlnirea cu formația 
Uniunii Sovietice, iar gimnaștii pen
tru Dinamoviada care va avea loc la 
Moscova la sfârșitul săptămînii vii
toare.P'jp <

Sil

Toți 
trei

— Da. Cine era ?
— Gheorghe Ion sau Mihai 

tan Gheorghe Iortiță...
— Oprește-tet A trecut until 

gur. Ori îl cunoști, ori nu...
— N-are importanță numele, 

trei aleargă la fel de bine. Toți
slnt „ași" ai motociclismultti nostru!

— Unde să grăbea așa oare ?
— La antrenament. Uite mai trec 

și alții. Asta-i Mircea Cernescu. celă
lalt Iosif Popa... Uite-l pe Dănescu, 
pe Barba Predescu și Marin Voicti,.. 
Cel cu ochelari este Ludovic Szabo. .

— De unde i cunoști tu pe toți 1
— Păi mi-a lipsit mie vreun con

curs? De doi ani merg duminică de 
duminică. Știi tu cîți spectatori vin? 
Mii și mii. Se umplu dealurile de la 
Constructorul. 7 rz de ce nu vii?

— Nu-mi place motociclismul. 
supără zgomotul!

— Măi, măi! Ce-nseamnă să 
cunoști! Dacă ai fi tos1 măcar ta
singur concurs ai fi știut că pe lun
gimea unui traseu de 2—3.000 m zgo
motul se pierde și că te emoțio
nează tocmai clipele cînd începi să 
auzi bîzîitul motoarelor.

— Dar nu văd ce mare scofală:

AM

itu 
un

0 ETAPA
CU 4 „MECIURI CHEIE" 

IN CATEGORIA A 
LA FOTBAL

(Continuare în pag. a 3-a)

Actualitatea 
sportivă internațională
MAGAZIN SPORTIV



In pragul întrecerilor de crosNe scriu corespondenții

UNELE ASPECTE DE LA PLENARELE CONSILM U. C. F. S.
Plenarele consiliilor raionale și orășenești U.C.F-S. continuă să se 

desfășoare. Ele constituie pentru activiștii sportivi un minunat prilej 
de a analiza cu simț de răspundere felul fn care s-a muncit în ultima 
perioadă de timp pe linia dezvoltării și întăririi activității sportive. 
Probleme importante, cum ar fi cuprinderea unui număr cît mai mare 
de oameni ai muncii în practicarea sportului, creșterea volumului calen
darului competițiilor locale și altele sînt aduse în discuție pentru a se 
putea găsi cele mai bune metode de realizare la timp și cu succes a 
obiectivelor care stau in fața mișcării sportive.

ORAȘUL IAȘI: Mai multă atenție 
problemei bazelor sportive

Pe lîngă o seric de succese, scoase 
în evidență atît de darea de seamă 
cît și de discuțiile purtate pe margi
nea ei, cum este cazul cu rodnica ac
tivitate depusă de unele consilii de 
asociații sportive (Penicilina, I.R.A- 
4, Țesătura, Unirea etc.), lucrările 
plenarei consiliului orășenesc U.C.F.S. 
Iași au arătat că. în cadrul acestui o- 
raș, continuă să se manifeste încă 
lipsuri în ceea ce privește grija față 
de amenajarea bazelor sportive sim
ple și față de buna întreținere și folo
sire a celor existente-

In acest sens, o parte din cei care 
au luat cuvîntul au arătat că sînt po
sibilități de amenajare a unor baze 
sportive, dar că, ceea ce a lipsit cel 
mai mult a fost inițiativa. Insușin- 
du-și multe din propunerile făcute în 
cadrul plenarei, biroul consiliului o- 
rășenesc a hotărît ca pe viitor să a- 
corde o mai mare atenție problemei 
bazelor sportive. Astfel, consiliile a- 
sbciațiilor sportive vor fi îndrumate 
și sprijinite spre construirea de baze 
sportive simple care să poată găz
dui în bune condițiuni numeroasele 
întreceri sportive care au loc în acest 
oraș.
GH. VAS1LIU ȘI 6. ADUMITRESEI 

corespondenți

RAIONUL HAȚEG: Un bogat plan 
de măsuri

Participanții la plenara consiliului 
raional U.C.F-S. Hațeg au ascultat 
referatul prezentat de tov. Mihai Pu- 
chiu, instructor al consiliului raional, 
în care s-a arătat că în activitatea 
sportivă din cadrul raionului s-a în
registrat o serie de importante suc
cese, Astfel, numărul celor înscriși în 
U.G.F.S- a crescut, iar în numeroase 
asociații sportive munca de încasare 
a cotizațiilor s-a desfășurat în bune 
condițiuni, ceea ce a avut drept prin
cipal rezultat creșterea bazei materi
ale a acestor asociații

Secție de lupte clasice 
la Tulucești

De cîtcva luni, colectiviștii din Tu- 
lucești, regiunea Galați, practică un 
nou aport : lupte clasice. 24 de tineri 
participă cu regularitate la antrena
mentele care se țin de două ori pe 
săptăniînă. Antrenorul Ștefan Babin (de 
la eentrnl de antrenament Galați) a 
predat pînă acum o serie de elemente 
tehnice, care au fost în iuare parte în
sușite. O notă bună consiliului aso
ciației sportive, care s-a îngrijit din 
timp atît de echipamentul necesar des
fășurării antrenamentelor cît și de pro
curarea de saltele de lupte. Printre cei 
mai avansați sportivi în însușirea teh
nicii luptelor sînt colectiviștii Sandu 
Gheorghe, Ion Orășanu și Vasile Gheor-

A. SCHENRMAN 
corespondent

Echipa de construcții a G.A.C. Cioara, comuna Ion Roată, compusă în majo
ritate din sportivi, in timpul lucrului.

Foto : Gh. Dujailm

Atît din referatul prezentat cît și 
din discuțiile care s-au purtat a ie
șit însă în evidență și faptul că în 
cadrul acestui raion sînt multe posi
bilități pentru a se putea asigura o 
ți mai mare dezvoltare a activității 
sportive. Iată de ce s-a alcătuit un 
bogat plan de măsuri în care sînt 
cuprinse numeroase acțiuni. Astfel, se 
va acorda o atenție deosebită instrui
rii președinților consiliilor asociațiilor 
sportive, prin organizarea unui schimb 
de experiență. De asemenea, se va 
intensifica preocuparea pentru activi
zarea comisiilor pe ramură de sport, 
prin sprijinirea și îndrumarea mai a- 
tentă a muncii lor- In afară de aces
tea, în planul de măsuri sînt cuprinse 
acțiunea de înființare de noi asocia
ții sportive, precum și lărgirea acti
vității competiționale, prin organiza
rea unor interesante concursuri locale 
de atletism, volei, tenis de masă, fot
bal. popice, jah etc.

NIGU SBUCHEA — corespondent- 
ORAȘUL BOTOȘANI: Activizarea 
comisiilor pe ramură de sport
Imbunătățindu-și mult munca orga

nizatorică, consiliul orășenesc U.C.F.S. 
Botoșani a reușit în scurt timp să 
îndrume și să controleze asociațiile 
sportive din oraș, în așa fel îneît a- 
cestea au obținut frumoase realizări 
pe linia creșterii numărului de mem
bri ai U.C.F-S. Demn de subliniat în 
această privință este faptul că în ca
drul celor 24 de asociații sportive or
ganizate în Botoșani activează 9.000 
de membri ai U.C.F.S.

Un capitol mult discutat a fost a- 
cela al activității competiționale lo
cale- S-a subliniat că rezultatele ob
ținute în organizarea întrecerilor lo
cale ar fi fost mult mai bogate dacă 
toate comisiijg pe ramură de sport ar 
fi muncit bine. Au fost criticate co,- 
misiile de handbal și baschet, în ca
drul cărora munca s-a desfășurat în 
salturi, fără ca toți -membrii acestor 
comisii să fie mobilizați în rezolva
re» sarcinilor privind dezvoltarea ac-' 

ghiev. Concomitent eu luptele clasice, 
au început antrenamentele și la luptele 
libere.

Comisia regională de lupte Galați, în i 
dorința de a sprijini noua secție de • 
lupte, a hotărît ca finalele campiona
tului republican de lupte libere, faza 
pe regiune, să se desfășoare Ia Tulu- 
cești. In felul acesta se va asigura o 
masivă participare și din partea tineri
lor colectiviști din Tulucești și totodată 
se va face o frumoasă propagandă a- 
cestui spmrt în fața celor din localitate 
cât și a celor din împrejurimi.

tivității sportive de mase în sporturi
le respective. Față de volumul mare 
al competițiilor prevăzute în calenda
rul pe anul 1960 — subliniau parti- 
cipanții 1» plenară — este necesar să 
se acorde o mai mare atenție acestei 
probleme.

A. ABRAMOVICI—corespondent

RAIONUL CIACOVA : Generalizarea 
experienței pozitive

Din dezbaterile plenarei consiliului 
.raional U.C.F.S- a reieșit, în primul 
rînd, faptul că acest consiliu și-a re
alizat în întregime angajamentele. S-a 
subliniat chiar că în unele privințe 
(înscrierea de noi membri, strîngerea 
cotizațiilor etc.) s-au obținut succese 
dintre cele mai frumoase.

Cei care au luat cuvîntul au arătat 
însă că o mai mare atenție trebuie a- 
cordată în viitor problemei atragerii 
tinerilor țărani muncitori în practica
rea sportului. Pentru aceasta este ne
cesar ca munca consiliilor asociații
lor sportive sătești să fie mai mult 
sprijinită de către activiștii consiliu
lui raional- In plus, trebuie să se a- 
corde o mai mare atenție organizării 
schimburilor de experiență, pentru a 
putea fi generalizate cele mai bune și 
mai eficace metode de muncă.

I. JEBELEANU — corespondent

In ClTEVA R1NDURL..
• Recent s-a înființat în orașul Ba

badag, pe lîngă cooperativa mește
șugărească Viitorul, asooiația sportivă 
Stăruința. Ea numără în prezent 110 
membri U.C.F.S. Prima manifestație 
sportivă organizată de tînără asocia
ție a fost un concurs de tir, la care 
au participat 45 de sportivi.

Cruceanu Mircea-corespondent
• Cea mai tînără asociație sportivă 

din orașul Făgăraș, Comerțul, numă
ră peste 180 de membri U.C.F.S. Aso
ciația a obținut succese deosebite 
prin echipa sa de handbal feminin 
care activează în campionatul regio
nal. Im recenta adunare generală a 
asociației s-a propus înființarea sec
țiilor de șah, popice și turism.

Lazăr Valentin-corespondent
• l-a întreprinderea de industriali

zare și desfacere a peștelui din Tul- 
oea a luat ființă asociația sportivă 
Pescărușul. Cei peste 80 de membri 
ai asociației practică șahul, tenisul 
de masă și fotbalul.

• Participind cu regularitate la 
toate competițiile sportive din oraș, 
cei 30 de membri U.C.F.S. ai noii 
asociații sportive Delta din Tul cea, 
s-au impus La șah și tenis de masă. 
Este desigur un început. Mîine însă, 
succesele vor fi mai mari.

Stan Păun-corespondent

In vizită la colectiviștii din Cioara, regiunea București
Distanța intre comuna Ion Roată și 

satul Cioara, de mergi pe }os, să fie 
cam de 10—12 minute, poate nici atît. 
Curînd după ce am părăsit șoseaua 
ne-am îndreptat spre anexele G.A.C. 
Lupeni, din satul mai sus amintit. Aci 
lucrează echipa de construcții a colec
tivei, despre care auzisem că ar fi 
constituită în majoritateu ei din spor
tivi. Nu peste mult timp iată-ne in 
mijlocul lor...

Discuții pe marginea unei scrisori

Un grup de tineri stau de vorbă in 
fața grajdului de vite. E echipa con
structorilor. înainte de a reîncepe lu
crul, între două fumuri de țigară, mai 
schimbi o vorbă. Subiectul, o scrisoare 
citită cu puțin mai înainte.

— Și așa, continua discuția Alexan
dru Neagu — zici că e la C.C.A. ?

— Așa, înclină din cap Tase V 
Bucur.

— Ehe, cînd s-o întoarce Niță Pană 
în sat o să avem un instructor de hal
tere ..a-ntîia” !

Am aflat că Niță Pană își satisface 
serviciul militar. Anul trecut a ieșit 
primul pe raion la aruncarea greutății, 
iar la haltere al doilea pe regiune. 
N-are decît 1,54 m înălțime. Dar e 
voinic, nu glumă. însușindu-și o teh
nică corespunzătoare poate ajunge în 
rindul sportivilor fruntași din această 
ramură. Apoi, încet, încet, am dat să 
vorbim despre^

Zile de primăvară... Pe întreg cuprinsul țării tineretul a început să se 
pregătească pentru tradiționala întrecere de cros organizată în cinstea zilei 
de I Mai, care vestește în fiecare an reluarea activității competiționale de 
mase în aer liber. In cadrul asociațiilor sportive se fac, de asemenea, pre
gătiri în vederea organizării în cît mai bune condițiuni a primei etape a 
acestei competiții.

In fotografia noastră un aspect de la o întrecere de cros disputată anul 
trecut pe stadionul „Jiul" din Petroșani. Concurenții la proba de juniori 
au luat startul. învingătorul ? Asta interesează mai puțin. Cert este însă 
că sportul și-a cîștigat noi prieteni...

Ne așteaptă o
Primele zile călduroase ale primă

verii, deci începutul sezonului sportiv 
în aer liber, nu a găsit sportivii din 
raionul nostru nepregătiți. Pentru bu
na desfășurare a numeroaselor com
petiții, atît de performanță cît și cele 
ale sportului de mase, o serie de a- 
sociații sportive din orașul Huși au 
hotărît să-și amenajeze noi baze spor
tive pe lîngă cele existente. Este demn 
de subliniat că noile construcții vor 
fi duse la bun sfîrșit prin muncă vo
luntară, redueîndu-se astfel cheltuie
lile de amenajare la minimum.

Amintim printre acestea terenul de 
baschet al asociației Știința din Huși. 
Panourile necesare au fost fabricate 
din resurse locale și vor fi montate 
imediat ce se va termina nivelarea 
terenului. Stadionul orașului nostru va 
avea o frumoasă pistă cu patru cu
loare și se vor construi două gropi 
pentru sărituri, una pentru lungime 
și alta pentru înălțime.

Handbalul redus a cucerit în ultimii 
ani simpatia multor sportivi din ra
ionul nostru- De aceea, pentru buna 
desfășurare a antrenamentelor cit și 
a competițiilor, care în acest an sînt 
mai numeroase ca oricînd, asociațiile

Un subiect spinos dar...
Da, am trecut din vorbă în vorbă 

la fotbal. Discuția s-a însuflețit.
—• De la bun început, ni s-a adresat 

Alexandru Neagu, vrem să vă spunem 
că avem o echipă de fotbal tînără.

— Și la propriu și la figurat — in
terveni în discuție inginerul mecanic

'\j>E REPORTER
Anton Secu de la G,A.S. Malu, și el 
membru al echipei. Ultima parte a 
afirmației o motivez prin faptul că e- 
chipa noastră nu este de mult înfiin
țată.

— E drept — spuse Mihai V. Bucur, 
meșterul echipei de constructori, mare 
admirator al fotbalului — că acum 
ocupăm locul 10 în campionatul raio
nal, dar acesta este numai un rezultat 
provizoriu.

— Nu avem încă antrenor — adăugă 
Alex. Neagu.

—■ în curînd vom avea — îl între
rupse ing. Anton Secu. Atunci se va 
schimba și jocul echipei. In curînd. 
ne așteaptă prima confruntare: meciul 
cu Tractorul Eliza-Stoenești

Cunoștință cu rugblul
...Cine ar fi gîndil în urmă cu 15- 20 

de ani că niște tineri din miezul Bă*

Foto Gh. Dumitru

bogată activitate
sportive Energia și Știința, ambele 
din Huși, vor trece la amenajarea u- 
nor terenuri corespunzătoare de hand
bal redus.

Nici asociațiile sportive sătești nu 
vor rămîne mai prejos în ceea ce pri
vește construirea de noi baze spor
tive. S-a preconizat amenajarea a încă 
16 terenuri de fotbal și a 18 terenuri 
de volei pe lîngă cele existente. Ast
fel, numărul total ai terenurilor de 
fotbal se va ridica la 44 iar cel al 
terenurilor de volei la aproape 50. 
Voleiul este foarte larg lăspîndit în 
satele și comunele raionului nostru. 
Numai în comuna Răducăneni sînt 5 
terenuri de volei, iar numărul celor 
ce practică acest sport trece cu mult 
de 100

Pregătindu-ne din timp, vom reuși 
în acest an să avem un număr și mai 
mare de tineri și tinere pe terenurile 
de sport. In acest fel vom face un 
pas înainte atît în ceea ce priveșțe 
creșterea măiestriei sportive cît și 
antrenării a cît mai multi oameni ai 
muncii în practicarea sportului-

IOAN IACOB 
președinte al consiliului raional 

U.C.F.S.-Huși

răganului vor începe să învețe rugiți, 
acest sport puțin cunoscut atunci. De. 
atunci s-au schimbat multe.

— Flăcăii din Broșteni — zise Mihai 
V. Bucur — au și început antrenamen
tele, Merge cam greu, dar...

— Asa-i la început — preciza Anton 
Secu — că apoi începi să-l „prinzi”. 
Parcă șah știai? Dar volei? Dar cele
lalte?

Ceilalți întăriră din cap cele spusa 
de Anton Secu

Dar, azi ?...

Pe meleagurile Bărăganului nu s-a 
știut mai nimic, despre, sport pînă în 
1944. Apoi, cîțiva tineri au început să 
joace fotbal. Numărul lor s-a mărit 
mereu. Au început să practice și atle
tismul. Masa cu 64 de pătrățele și-a 
găsit în acest loc al Bărăganului peste 
120 de admiratori, tenisul de masă mai 
puțini, dar tot așa de entuziaști. Spor
tul popicelor, apoi oină, voleiul, cîșli- 
gau mereu noi prieteni. Trînta, sportul 
bărbăției și al forței, întrunea în jurul 
saltelei tot mai mulți sportivi. Acum 
tinerii colectiviști din cele trei G.A.C.- 
uri, Broșteni, Ion Roată și Cioara, se 
deprind cu „tainele" handbalului și ale 
rugbiului. Asociația lor sportivă nu
mără in prezent 426 de membri 
U.C.F.S,, toți cu cotizația la zi.

Cite noi succese nu vom afla peste 
c.îtva timp cînd vom reveni în aceste 
locuri?

OTTO BENKO
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Mîine, prima etapă a returului campionatelor

ILLkjbl-ntM =

Arbitrii desemnați de federația de 
specialitate vor chema mîine la Mi
tral terenului, pentru prima oară în 
acest an, cele mai bune echipe mas
culine și feminine de handbal în II 
din tară. începe cea de a doua parte 
a campionatelor republicane, ediția 
1059—1960. Prima etapă a returului 

programează doar 9 partide, a 10-a 
(dintre echipele masculine Voința Si- 

clasa

clasa- 
Bucu-

bin si Rapid) fiind amînată.
In întrecerea masculină figurează, 

o întâlnire cu caracter decisiv: la 
Orașul Stalin. Dinamo — clasată pe 
locul doi — își va disputa cele două 
puncte puse în joc cu liderul 
meniului, Chimia Făgăraș.

Dintre cele trei fruntașe ale 
meniului feminin, numai Știința 
rești și Rapid joacă pe teren propriu 
(și deci au șanse mari să-și men

țină poziția) : cu Record Mediaș și 
respectiv Tractorul Orașul Stalin. A 
treia echipă, C.S. Tig. Mureș, se va 
deplasa la Timișoara unde va întâlni 
o formație greu de învins pe teren 
propriu: Știința. Citiți la rubrica 
„Unde mergem" programul completai 
acestei etape.

Iată cum arată clasamentele la în
ceperea returului:

Infărirea bazei materiale — 
sarcină principală a cluburilor 

și asociațiilor sportive

buri 
Iași, 
bune

(Urmare din pag. 1)

ctun este, de pildă, cel de la 
Aici au fost neglijate metodele 

___  de realizare de venituri proprii 
și consiliul clubului s-a transformat 
într-un organizator de... baluri.

MAI MULTA PREOCUPARE PEN. 
TRU BUNA ORGANIZARE ȘI POPU
LARIZARE A COMPETIȚIILOR 
SPORTIVE. Sursă deosebit de impor
tantă pentru creșterea veniturilor, or
ganizarea .competițiilor sportive tre
buie făcută mult mai judicios ca pînă 
acum. Fiecare întrecere trebuie popu
larizată din timp și bine organizată, 
pentru ca spectatorii să fie atrași de 
asemenea spectacole sportive. Se mai 
organizează încă întreceri la care — 
din cauza slabei popularizări și a u- 
nor repetate defecțiuni tehnice și or
ganizatorice — numărul spectatorilor 
este redus. Există și un alt aspect. Nu
mărul spectatorilor cu bilet este mult 
mai mic decît al ce'or care intră în 
sala de sport cu invitații sau nici cu 
acestea. Așa se face că la o competi- 

de box organizată fa lași — de 
. .Jdă — o mare parte din spectatorii 
prezenți nu cumpăraseră bilete de in
trare. Fără îndoială că generalizînd 
experiența pozitivă a unor asociații și 
cluburi sportive, organele UGFS vor 
ajuta efectiv la lichidarea lipsurilor 
manifestate pînă acum.

SA LICHIDAM CU DESAVfRSIRE 
ORICE FEL DE RISIPA. Pînă nil de 
mult, competițiile de mase (ca să nu 
mai amintim de unele întreceri ofi
ciale din campionate) se organizau 
— în special în etapele finale — cu 
mari cheltuieli. Gâ aceasta însemna o 
irosire inutilă de fonduri, o adevărată 
risipă, este evident. Se pot organiza 
asemenea întreceri fără cheltuieli sau 
cu cheltuieli reduse ? Răspunsul ni 
l-au dat activiștii sportivi din Regiu
nea Autonomă Maghiară, care au or
ganizat foarte bine’’ fără cheltuieli, 
finala unei importante competiții de 
mase: CUPA AGRICULTURII. Cu a- 
jutorul sfatlurilor popuftare au foști 
amenajate bazele sportive, au fost 
lluate toate măsurile pentru asigurarea 
celor mai bune condiții de cazare (fie
care țăran muncitor din comunele care 
au găzduit finalele a fost bucuros să 
primească ca oaspeți pe sportivii par
ticipant la finale) etc. Au fost între
ceri bine organizate, fără cheltuieli. 
Gu acest prilej s-a dezvoltat puternic 
și prietenia multor sportivi cu locuito
rii comunelor respective.

Și acesta este numai un singur e- 
Xemplu.

MAI MULTA ÎNȚELEGERE A A- 
GESTOR PROBLEME DIN PARTEA 
UNOR ACTIVIȘTI SPORTIVI. Che
mați să lupte cu hotărîre pentru rea
lizarea de venituri proprii, pentru rea
lizarea de economii, pentru continua 
întărire a bazei materiale, activiștii 
sportivi trebuie să cunoască bine a- 
ceste probleme, să convingă consi
liile asociațiilor și cluburilor sportive 
de necesitatea unei asemenea orien
tări în munca lor. Mai sînt însă și ac
tiviști sportivi care prin atitudinea lor 
ofc.ă un exemplu negativ sportivilor. 
Astfel, activiștii din sectorul gospodă-

FEMININMASCULIN
I. Chimia Făgăraș 9 80 1 117:86 16 1. Știința București 9 6 2 1 66:29 14
2. Dinamo Orașul Stalin 9 6 1 2 115:107 18 i. Rapid București 9 7 0 2 53:35 14
3. Dinamo București 9 5 2 2 ill: 91 12 3. C.S. Tg. Mure* 9 7 0 2 46:38 14
4. C.S.M. Reși(a 9 6 0 3 100: 95 12 4. C.S.M. Sibiu 9 6 1 2 54:36 13
5. C.C.A. 9 4 0 5 108:100 8 5. Progresul București 9 S 1 3 50:31 11
6. Rapid București 9 J? 2 41 91:93 8 6 Știința Timișoara 9 5 1 3 32:31 11
7. Voința Sibiu 9 3 0 6 79: 98 6 7. Record Mediaș 9 2 2 5 23:45 6
8. C.S.M.S, Iași 9 2 2 5 87:108 6 8. Constructorul Timișoara 9 2 I 6 16:30 5
9 Tehnometal Timișoara 9 3 0 6 107:133 6 9. Tractorul Orașul Stalin 9 0 1 8 34:61 l

io‘. Victoria Jimbolia 9 1 1 7 101:105 3 10. C.S.M. Reșița 9 0 l 8 19:62 1

Partida Progresui-Dmamo, „capul de afiș" 
al etapei a lll-a

Cea de-a treia etapă a campionatu
lui este dominată de intilnirea dintre 
Diuamo și Progresul. Dinamoviștii — 
neînvinși în primele două etape — 
s-au instalat în fruntea clasamentului. 
Dar acest lucru nu înseamnă că „15-le” 
Progresului (cu 2 înfrîngeri, la limită, 
în fața echipelor C.F.R. Grivița Roșie 
și C.C.A.) este dinainte învins. Dim
potrivă, rugbiștii de la Progresul vor 
căuta să se reabiliteze și să reintre, 
printr-o eventuală victorie, în primul 
pluton. Partida va avea loc pe sta
dionul Progresul, mîine, începînd de 
la ora 16.

rie al consiliului regional UCFS Pitești 
s-au obișnuit să spună: „Noi sîntem 
mînuitori de bani și numai cu bani 
putem rezolva sarcinile". Asemenea 
fel de a privi îndeplinirea sarcinilor 
este dăunător și străin principiilor 
muncii organizației noastre.

★
Toate aceste probleme deosebit de 

actuale trebuie considerate ca sarcini 
principale ale tuturor activiștilor spor
tivi. In această perioadă, cînd în toa
te asociațiile sportive se întocmesc 
bugetele și cînd se trece la introduce
rea gestiunii proprii, consiliile asocia
țiilor sportive, ale cluburilor și orga
nelor UCFS trebuie să-și mărească 
exigența față de orice manifestări de 
risipă, să dovedească mult simț de 
răspundere în planificarea și cheltui
rea rațională a fondurilor.

O problemă deosebit de importantă 
este cunoașterea și aplicarea Hotărîrii 
comune a CCS și a Comitetului de 
Organizare a UCFS, prin care se re
glementează sistemul de gestionare a 
activității asociațiilor și cluburilor 
sportive. stabi!indu-se ca aproximativ 
10 la sută din volumul sumei proveni
te din cotizația sindicală c8 râmîne 
la dispoziția sindicatului să fie virată 
lunar în contul asociației sportive. A. 
ceste sume vor trebui să fie folosite 
pentru dezvoltarea activității sportive 
de mase, pentru procurarea de echi
pament și materiale sportive, pentru 
amenajarea de noi baze sportive sim
ple. Această hotărîre vine și în ajuto
rul cluburilor în sensul că, după cum 
precizează hotărirea: „asociațiile
sportive care au aderat la club vor da 
clubului respectiv o contribuție egală 
cu 10—15 la sută din veniturile pro
prii". Firește că această prevedere 
sporește sarcinile organelor U.C.F.S. 
de a orienta consiliile cluburilor spre 
o și mai puternică legătură cu aso
ciațiile aderente. La rîndul lor, clubu
rile sportive vor trebui să sprijine 
mai mult — prin cadrele lor tehnice, 
prin pregătirea sportivilor fruntași etc. 
— asociațiile sportive respective.

Un rol important revine și comi
siilor de revizie, care vor trebui să e- 
xercite un control atent asupra gestiu
nii financiare a asociațiilor și cluburi
lor sportive, să a’ute la realizarea pla
nului de venituri și la lichidarea tutu
ror cheltuielilor inutile.

Sarcinile pe care partidul le-a tra
sat organizației noastre sînt deosebit 
de importante. Eforturile tuturor spor
tivilor și activiștilor sportivi trebuie 
să se îndrepte spre îndeplinirea lor. 
pentru a se asigura astfel o continuă 
creștere a activității sportive. Prin 
consolidarea bazei materiale a aso
ciațiilor și cluburilor sportive se va 
putea dezvolta considerabil sportul de 
mase, vor putea fi cuprinși tot mai 
rnulți oameni ai muncii în practicarea 
organizată și continuă a sportului, se 
va da un nou imbold creșterii sportu
lui de performanță. Condiții au fost 
create. Entuziasmul sportivilor și ac
tiviștilor sportivi, munca lor perseve
rentă, pot și trebuie să asigure înde
plinirea sarcinilor în vederea întăririi 
bazei materiale a asociațiilor și clubu
rilor sportive.

după-amiază, la ora 16, pe 
Gloria al Uzinelor „Republica",

Azi 
terenul 
are loc o altă partidă foarte echilibrată. 
Și aici o situație asemănătoare. Pe de 
o parte o formație neînvinsă și în mare 
formă, C.C.A., iar pe de alta, una — 
Metalul — care a suferit două în- 
frîngeri (la Știința Cluj și C.FJi. Gri- 
vița Roșie)

Mîine, pe stadionul Parcul Copilu
lui, nn cuplaj. în primul joc formația 
campioană C.F.R. Grivița Roșie în
tâlnește Știința Timișoara, în fața că
reia ar trebui să se impună cu destulă 
ușurință. Apoi, vor apare pe teren 
două echipe tinere și pline de elan : 
Știința București și Constructorul.

Știința Cluj va înregistra, probabil, 
pe teren propriu cea dc-a treia vic
torie consecutivă în fața Petrolului, în 
timp ce C.S.M.S. Iași va căuta să ob
țină acasă cele trei puncte în dauna 
Științei Petroșani.

ta

(Urmare din pag. 1)
are mașină mai bună ăla în-cine 

vinget
— Nu e de loc așa I La un concurs 

de motocros — ca acela care va fi du
minică—la unul de viteză sau de dirt- 
track contează in primul riad omul și 
apoi mașina. Toți motocicliștii au ma 
șuii asemănătoare, fiindcă se concu 
rează pe clase și categorii. Apoi, toți 
sînt mecanici ,a-ntiia“ și își îngrijesc 
cu atenție motocicletele. Cînd se pre
zintă cu ele la concurs parcă sînt 
ceasornice. In cursă le dă drumul Ia 
toți o dată, adică la toți concurența 
dintr-o categorie. Și să vezi iureș! 
Majoritatea sînt de forțe egale și doar 
îndeminarea- cu care trec prin porfi, 
curajul cu care coboară pantele încli
nate de-ți vine amețeala cînd te uiți 
în jos, viteza cu care știu să profite 
și să „speculeze" momentele cheie, 
doar astea îi mai... departajează.

— Ei și pe urmă tot fuge anul 
singur înainte.

— Da, dar să-i vezi pe ăilalți cum, 
gonesc după elf Ah, ce frumoasă 
este luptai Fuge de pildă Ion iță ; 
După el pleacă Cernescu, Szabo și 
Sitzler. Accelerează puternic și trec 
la cîțioa milimetri de porfi de nu, 
mai poți sta fără să strigi .bravo!",' 
apoi îl ailing. începe o luptă extraor-1, 
dinară. Te minunezi de măiestria lor 
(dar lasă că se și antrenează, de\ 
crezi că nici nu știa să meargă pe 
jos...). Cu pumnii încleștați ții cînd 
cu toniță, cînd cu Cernescu, cînd trec 
linia de sosire îți pare rău ca s-a 
terminat. Începe altă cursă, alt spec
tacol mai tare, ca-n... filmel

— Și cînd e chestia asta formi
dabilă?

— Duminică dimineața pe traseul 
din spatele stadionului Constructorul.

— Și vin toți: lonițd, Cernescu, 
losif Popa, Predescu, Mihai Pop, Lu
dovic Szabo și ăilalți de care vor
beai tu?
- Toții
— Alunei vin si ea...

HRISTACHE NAUM

^ CICLISM

întreceri pentru toți posesorii de biciclete
Duminică se va desfășura în Capitală un 

nou concurs de ciclism. De data aceasta, 
întrecerea este organizată de comisia 
orășenească de specialitate și este des
chisă tuturor posesorilor de biciclete, 
după cum urmează : avansați cat. I și 
a II-a 70 km; tineret și cat. a Ill-a 
40 km; juniori cat, l 25 km ; juniori

Ne am propus să oă 
prezentăm cîteva imagini 
din preocupările zilnice 
ale sportivilor din ora
șul petrolului, lată, de 
pildă, cum la cîteva mii 
nule după terminarea an-i 
trenamentului atlețUor, 
din școala U.C.F.S. din 
localitate aceștia s-au 
strlns în jurul tinerei Ma
ria Duță, care citește zi
arul „Scînteia tineretatai"„ 
Sînt dornici să afle a- 
rnănunte din prima zi a 
vizitei lui N. S. Hraș- 
ciov în Franța (foto 1). 
Pe stadionul din localita
te am asistat joi după- 
amiază la un reușii meci 
de antrenament între 
Petrolul și Carpați Sina
ia. Echipa locală a jucat, 
bine. Un motiv în plus 
de încredere pentru me-t 
ciul de duminică ca Ști-.- 
tnța Cluj! (foto 2). Ute- 

lonescu este fruntaș în

cat. a II-a20 km: fete: 10 km; biciclete 
oraș: 8 km.

Plecările se vor da <le la km 8 de pe 
șoseaua Tîrgoviște. Adunarea concuren- 
ților va avea loc în jurai orei 9 cînd 
se vor face și înscrierile. Primul start: 
la ora 10,

mistui C. _____— ,____ T —
producție la Rafinăria 1. In secția 
aparate, măsurări și control (foto 3), 
unde lucrează el, a realizat anul a- 
cesta și anul trecut mai multe ino-, 
nații care au adus întreprinderii eco
nomii antecalculate în valoare de 
peste 50.000 lei. Practică cu drag 
voleiul și turismul. Iată-l pe iînărul 
irig, stagiar M. Dridea (imag. 4), 
discutînd cu un grup de muncitori 
din secția în care lucrează. Sportul 
și producția, ca pretutindeni în țara 
noastră, sînt și la Ploești buni prietenii

Foto șt text T. ROlBU



SIM

Sportivii dinamcvișli se pregătesc 
cu sîrguinfă pentru noul sezon

----- I H iJ ' * --------- -----

„Alpiniada de iarnă" din munții Făgăraș, 
o acțiune plină de învățăminte

' O dupd-omiază însorită de martie, 
in frumosul parc sportiv Dinamo din 
Capitală, î-am găsit pe atleții dina- 
moviști antrenîndu-se cu sîrguinfă în 
vederea apropiatelor competiții (de 
sezonului de primăvară. Am putui re
marca prezența unor atleți fruntași, 
componenți ai lotului republican ca : 
Zoltati Vamo§, Andrei Barabaș, IBe 
Savel, Stan Niju, Constantin Drăgu- 
lescu, cit șl a unor atleți mal tineri: 
Alcx. Tudorașcu (ctștigătorul probei 
de 100 m cu 11,1 sec, la Spartachiada 
de vară a Tineretului), Ana Bușoi, Mi- 
hni Boureanu, Dan Georgescu, Ma- 
nole Băloiu, Mircea Axente, Adrian 
Jonescu etc.

Atleții dinamoviști se pregătesc cu 
toată seriozitatea, în așa fel ca pri
mele concursuri de pistă să-l găseas
că bine antrenați, capabili să înregis
treze rezultate din cele mai bune. 
Maestrul sportului Ilie Savel este li
nul dintre cei mai sîrguincioșl atleți: 

„După accidentul suferit anul tre
cut, care m-a stînjenit de-a lungul 
Întregului sezon, —- ne-a spus el — 
am reușit să mâ restabilesc complet. 
Acum mă antrenez în bune condițiuni, 
lucrînd mult și, cred, bine. Tocmai 
de aceea aștept nerăbdător primele 
concursuri oficiale. In fața mea stă 
Îndeplinirea normei olimpice, care 
să-mi dea dreptul sâ fiu selecționat 
In lotul olimpic al tării noastre. Nor
ma de 51,0 sec. nu este ușoară, dar
nici imposibil de realizat Răspunsul 
meu îl voi,da pe pistă și cit se-poate 
de curînd—“

Cu ocazia acestei vizite am oorbit- 
ți ou Victor Firea, antrenor ooordodg 
rial or la clubul ■ Dinamo, oare ne-d- 
dat o serie de amănunte privind acti
vitatea acestei secții fruntașe a atle
tismului nostru:

„In acest-an secția noastră da atfe*  
Esm se bazează pe 93 de atle-ți, din
tre care 35 senior! și senioare. Cei 
mai multi dintre aceștia sînt membri 
ad loturilor republicane de seniori și 
de juniori. O bună parte dintre ei se 
pregătesc cu sîrguință pentru a putea 
ob(me rezultate echivalente normelor 
olimpice și pentru a putea fi selecțio
nați în lotul olimpic al țării noastre.

Atletii noștri și-au început antrena
mentele pentru noul sezon încă de la 
36 decembrie. Sprinterii se antrenea
ză sub conducerea lui Alexandru Sto- 
«nescu, semifondiștii și fondiștii lu
crează după îndrumările lui Mihai 
Tintorescu, săritorii cd Elias Baruch, 
Iar aruncătorii cu Ion Benga.

In fata atleților noștri stau o serie 
de obiective concrete pentru noul «n 
de activitate. Astfel, ei și-au propus 
să se claseze pe primul loc (indivi
dual și pe-eclupe) la campionatul re
publican de cros •— seniori —■ de Ia 
-Sibiu; să cucerească zece titluri de 
campioni ai tării la probele de pistă; 
să doboare cinci recorduri republican*  
de seniori și șase la juniori;; sa aibă 
o comportare cît mai frumoasă la di
feritele concursuri internaționale din 
acest sezon etc.

In acest an așteptăm cu deplină în
credere rezultate de o înaltă valoare 
de la Andrei Barabaș, pe care îl văd! 
capabil să se apropie de 14 :00,0 pe; 
5.000 mj de la Ilie Savel, care se vi 
dedica în exclusivitate probei de 400 
m garduri; de la Ștefan Dobay, care 
în acest an va debuta pe 400 m ; de 
la tînărul Constantin Drăgulescu care 
ți-a propus să obțină rezultate în

Imediata apropiere a recordului lui 
Nicolae Rășcănescu, dacă nu chiar 
mai mult...

Despre Zoltan Va-moș, am numai 
cuvinte bune de spus. El s-a antrenat 
ai o sîrguință exemplară pentru a- 
prapiatul sezon și, după cite îl cu
nosc eu, sînt pe deplin convins că 
va realiza în 1960 performanțe de un 
înalt nivel internațional.

De la echipa noastră feminină aș
teptăm, de asemenea, lucruri frumoa
se. In afara Floricăi Grecescu șj Elî- 
sabetef Teodorof, un mare număr de 
atlete se pregătesc cu conștiinciozi
tate și sînt dornice să obțină rezul
tate cît mai bune“.

Am părăsit parcul Dinamo impre
sionat de seriozitatea cu care atleții 
acestui club se pregătesc pentru con
cursurile din acest an.

GEORGE PARTENIE

UN NOU CONCURS ÎN CAPITALĂ
Azi după-amiază. cu începere de la 

ora 15, și mîine dimineață de la ora 
10 se va desfășura pe baza hipica din 
Calea Plevnei cel de al doilea concurs 
hipic al anului, organizat de clubul Di
namo. In programul acestui concurs 
-au fost înscrise interesante probe de 
obstacole, la care vor lua parte eei 
mai buni călăreți din Capitală.

Zoi t an Vanvoș și Ștefan Mihaly, alături de atletul 
grtc Depastăs, ps podiumul învingătorilor la 800 m. 
(J.B. din 1959).

Iu această lună, alpiniștii din 14 
asociații, și cluburi sportive au între
prins q serie de ascensiuni în munții 
Făgărașului, în cadrul „Alpini adei de 
iarna" organizată de F.R.S.B.A.

Traseele programate au marcat în
ceputul ascensiunilor alpine fără schiuri, 
în care elementul predominant era că- 
țărarea pe stânci cu ajutorul materia
lelor tehnice: colțarii, pidlelul, frîn- 
gliia, pi toanele.

Dacă ținem seama că 7 din cele 14 
echipe participante ayeau să execute 
ascensiuni în premieră, putem considera 
această alpiniada ca una dintre cele 
mai reușite acțiuni de acest gen orga
nizată vreodată în țara noastră.

Versantul nordic al munților Făgă
rașului, de-a lungul căruia s-a desfă
șurat alpiniada, se caracterizează prin 
pante abrupte, văi cm căldări glaciale 
dispuse îu terase largi și muchii care 
despart văile, sprijinind puternic creasta

Astăzi și mîine la bazinul rlorească 

„Cupa Titus Groza66 — primul concurs 
de amploare al anului

Primele starturi oficiale pentru „olimpicii" noștri, primele... declarații —
Joi seara s-au ptis la punct, în sfîr- 

șit, ți ultimele amănunte de organi
zară a competiției care se desfășoară, 
astăzi (ora 19) și mîine (ora 
10) la bazinul Floreasca, în 
memoria fostului nostru campion și 
recordman: Titus Groza. A doua zi, 
at4 sosit în Capitală șl concurenții din 
provincie așa Incit în momentul de 
față nu se mai așteaptă decît fluierul 
starterului. Ieri dimineață, cei patru 
înotători din lotul olimpic, /Mitrofan, 
Oanță, AL Popescu și Alaria Both — 
adevărate „capete de afiș*  pe progra
mul acestui prim concurs de amploare 
pe anul I960 — se antrenau intens, 
parcurgîrld „lungimi după lungimi*  
sub supravegherea atentă a antrenoru

lui Toth Pall Iosif. „Pentru Mitrofan, 
Oanfă, Popescu și Both „Cupa Titus 
Groza* 4 înseamnă și primele starturi 
oficiale pe anul acesta* 4 — a ținut să 
ne spună Toth Pall Iosif intr-un mo
ment de răgaz. „Ne aflăm abia la 
sfîrșitul primei etape de pregătire, așa 
incit concursul acesta nu constituie un 
scop in sine pentru înotătorii din lo
tul olimpic. Oricum, sînt nerăbdător 
să constat dacă cei patru înotători vor 
atinge — în condițiile de concurs 
normele intermediare stabilite.

Scurt timp după aceea aveam să a- 
flăin și părerea „olimpicilor44:

MARIA BOTH : „Simt de pe acum, 
în forța brațelor efectul binefăcător al 
halterelor, ridicate la antrenamente.

Maestrul sportului Aurel Irimia, coborind „la pio
let* pe o pantă foarte înclinată din ascensiunea pe 
muchea Zănoagei (munții Făgăraș).

principală și alungindu-se pînă departe, 
spre Țara Făgărașului. Federația de 
specialitate a programat ascensiunile 
pe muchiile și văile dintre cabanele 
Sîmbăta și Bîlea. Plecarea și sosirea 
echipelor s-a dat de la cabana Arpaș. 
Zăpada abundentă, nopțile friguroase, 
hrana și echipamentul ce trebuiau duse 
în spate, problemele dc orientare, au 
supus pe alpiniști la un examen dificil, 
pe care l-au absolvit aproape toți.

Analizînd pc rînd comportarea echi
pelor, constatăm că la sfîrșitul acestei 
frumoase acțiuni alpine s-au realizat 
7 premiere de iarnă. Echipele Dinamo 
Orașul Stalin (avîndu-1 în formație pe 
maestrul sportului Alexandru Flori- 
eioiu) și Voința București (în compo
nența căreia s-a aflat alpinistul fruntaș 
Tudor Hurbean) au întreprins ascen
siunea de-a lungul muchiilor Albota, 
rezolvînd în partea finală trecerea peste 
vîrful Curmătura Afundă — Vîrful 
lui Gavrilă — Vîrful lui Toader, con-

Pentru astăzi sper să parcurg cei 100 
ni (n.n. în stilul spate) sub l:15,04‘.

A. OANȚA : „Mă simt bine după 
antrenamentele efectuate pînă în pre
zent și cred că voi reuși să ating 
norma intermediară (2:43,0) fixată 
pentru proba de 200 m bras. Intre 
mine și Mitrofan cîștigătorul va fi 
decis pe ultimii metri* 4.

M. MITROFAN : „Pentru acești ul
timi metri voi căuta să fiu „atent44 de 
la început44.

AL. POPESCU : „Am lucrat intens 
pe parcursul acestei prime perioade 
de pregătire. Mîine seară, după probă 
vă pot da și un prim pronostic pentriu. 
Roma44. 

siderate inaccesibile. La ieșirea în Por
tița Arpășelului, cînd ascensiunea era 
Terminată, trei dintre alpiniști au foot 
surprinși de o avalanșă, din care au 
reușit să iasă după ce an alunecat 400 
de metri.

Muchia Viatei Mari, complet necu
noscută, a revenit alpiniștilor de la 
Torpedo, Itinerariul deosebit de dificil 
a necesitat trei zile de ascensiune. Ob
stacolele întâlnite pe teren au avut ca
racteristică existența a cinci turnuri, 
legale între ele de o muchie ascuțită, 
înaintarea pe traseu a fost îngreunată 
și de enormele streșini de zăpadă ce 
spînzurau în gol la sule de metri di
ferență dc. nivel. Alpiniștii asociației 
Torpedo, datorită sprijinului acordat 
de comitetul de întreprindere, s-au pre^ 
zenlat bine pregătiți și echipați, gata 
să înfrunte toate greutățile care sc în. 
tîlnesc iarna pe munte. Echipa clu*  
bului sportiv C. O. Orașul Stalin a în
treprins ascensiunea în premieră a mu
chiei Zănoaga. Blocată de șase turnuri 
uriașe, barată de strungi afunde eu por
țiuni de traversare extrem de peri
culoase, muchia a obligat pe cei trei 
componenti ai formației să bivuacheze 
două nopți pe creastă. La ieșirea în 
creasta principală a munților Făgăra
șului. ei au fost obligați sa evite pere
tele vîrfului Gălbinelelor și să escala
deze un horn ce străbate peretele care 
formează creasta Vi.ști.șoarei. Pc creasta 
principală ei au întâlnit echipa asocia
ției I.T-JL, rare urcase muchia Drăgu- 
șului. O avalanșă a surprins ambele 
echipe, astfel că ele au bivuacat forțat 
în Valea Sîmbăta.

Trecînd în revistă și celelalte ecliipc, 
ne oprim în mod deosebit la formați21 
Voința Orașul Stalin, care a parcurs 
matematic muchia, turnurile și vîrful 
Podragul. Apoi, pc sportivii de la Ș*  
iuța București care au străbătut unici 
Piscul Bîlii, precum și echipa clubului 
Metalul București, în componența că
reia am remarcat pe Alexandru Stă- 
tescu, care arc multă experiență în 
problemele alpinismului de iarnă. Par
curgerea mu/’hiei Gî rd o ni a nulul, cu ieși
rea direc tă pe vîrful l cea Marc, este 
o frumoasă carte de vizită pentru al
piniștii dc la Metalul.

Dintre echipele „mici” putem spune 
cuvinte frumoase despre Corvinul Hu
nedoara. Reprezentanții muncitorilor 
Combiuatului Siderurgic Hunedoara, 
debutanți în acest gen dc ascensiuni, 
s-au achitat cu cinste de misiunea în
credințată. Echipele Caraimanul Buș
teni și Textila Cisnădie au străbătut 
distanța Podragul—Bîlea. Deși comi
sia de organizare, ținînd seama de pu
țina experiență pe care o aveau aceste 
formații le-a repartizat un traseu mai 
ușor, totuși, pline de entuziasm și îi» 
dorința de a *e  afirma, cele două echipe 
și-au modificat itinerariul, realizând o 
Ascensiune dificilă prin căldările Pud
ră gelul —• Arpașul — Vîrtopclul — 
Fundul Capra — Cabana Bîlea. Ar 
niștii din echipele sibiene Steaua Roșie 
și Energia s-au prezentat sub așteptări.

La capătul acestei sumare treceri în 
revistă a echipelor, se desprind cîteva 
fapte ce trebuie reținute. Astfel, pe 
50% din traseele urcate, alpiniștii au 
provocat avalanșe. De aici rezultă că 
alpiniștii nu cunosc zăpezile, sau, dacă 
le cunosc, nu le acordă importanța 
cuvenită, nu știu să meargă pe terenuri 
înclinate și susceptibile avalanșelor. 
Deoarece nu merg legați în frînghie, 
lipsește si asigurarea la piolet, la piton 
sau după colții dc stâncă. Aceasta fiind
că majoritatea alpiniștilor nu au între
prins ascensiuni de acest gen, activită
țile lor de iarnă rczumîndu-se la par
curgerea crestelor principale ale mun
ților. De asemenea, pentru că mersul 
legat în frînghie este mult mai încet, 
o scrie de alpiniști socotesc regulile 
care trebuie păstrate ca fiind „supără
toare”. Pentru remedierea acestei situ
ații este necesar să se organizeze în ca
drul asociațiilor mai multe ascensiuni 
de iarnă.

în acest anotimp atît de capricios, 
structura zăpezilor se schimbă de la o 
zi la alta. De aceea, un alpinist trebuie 
să umble foarte mult pe munți. Numai 
în acest fel va învăța să cunoască zăpe
zile, să prevină pericolele și obstaco
lele ce îi stau în cale în timpul ascen
siunii și să lupte cu succes contra Iot. 
Mersul legat în frînghie, asigurarea la 
piolet chiar și prin locurile cele mai 
ușoare, respectarea regulilor de trecere 
peste locurile periculoase și aplicarea cu 
strictețe a disciplinei de iners în 
cliipă, asigură reușita ascensiunii.

O ascensiune reușită dă curaj alpi
nistului pentru cucerirea altor trasee 
mai grele, deschizîndu-i drumul spre 
munții înalți, dorință ce unește pe toți 
îndrăgostiții acestui sport al bărbăției 
și curajului.

EMILIAN CRISTEA 
din comisia de alpinism 

a F.R.S.B.A.



O etapă cu 4
Datorită situației din clasament, 

campionatul categoriei A oferă etape 
din ce în ce măi interesante. O ase
menea etapă este programată mîine. 
Trei meciuri ți anume: Farul — 
C.G.A., Steagul roșu — Progresul și 
Jiul — Dinamo Bacău interesează di
rect situația din fruntea clasamen
tului. în același timp, acestea două 
din urmă — împreună cu Rapid — 
Minerul, — privesc și „zona retro
gradării". în momentul de față, Jiul 
este pe ultimul loc, la două puncte 
de Progresul și trei de Minerul. Or, 
Progresul și Minerul joacă mîine în 
deplasare cu adversari puternici, în fa
ța cărora nu prea au șanse, în timp ce 
Jiul susține acasă partida sa cu Di
namo Bacău. E lesne de înțeles că în 
eventualitatea unei victorii a Jiului 
și a unei înfrîngeri a celorlalte două 
echipe (Progresul și Minerul) situația 
din coada clasamentului se va com
plica din nou. Iată de ce aceste trei 
partide sînt deosebit de importante 
și de ce atrag atenția la fel de mult 

Fază din meciul Pragreșul-Steagul roșu (1-2) disputat în toamnă la 
București. Dinulescu (in mijloc) încearcă o pălruiidere spre poarta oas

peților, urmărit de Zaharia (stingă) și Sbircea (dreapta).

ca și cele care prezintă importanță 
pentru primul loc. Și în aceste întîl- 
niri lupta va fi dîrză și echilibrată, 
indiferent de pozițiile echipelor în 
clasament Gazdele par a avea mai 
multe șanse.

Două meciuri opun echipe din mij
locul clasamentului : Dinamo Bucu
rești — U.T.A. și Petrolul — Știința 
Cluj așteptate și ele cu deosebit in
teres. Petrolul are de infirmat evo- 
J,'tiile anterioare, celelalte trei echipe 

confirmat.
Intr-un cuvînt, o etapă foarte im

portantă pentru clasament, care pro
mite jocuri palpitante și... surprize.

A
Iată cîteva amănunte în legătură 

cu pregătirile echipelor.
• In meciul de antrenament de joi, 

susținut împotriva echipei I.O.R., 
C.C.A. a folosit formația care va 
juca probabil și la Constanța: Voi- 
nescu (Toma) — Zavoda II, Ivănes- 
cu, Staicu — Jenei, Bone, (Mihăiles- 
cu) — Cacoveanu, Constantin, Ale- 
xandrescu, Raksi, Tătarii. Au lipsit 
din formație Zavoda I (bolnav) și 
Apolzan (se mai resimte de pe urma 
unei contuzii suferită în ultimul me
ci). Apolzan a urmărit de pe tușă 
jocul de antrenament în care C.C.A. 
a marcat vreo 10 goluri. Stînd de 
vorbă cu el despre jocul de duminică,

-—- In jurul
• A.S.A. Sibiu a jucat joi amical 

cu Metalul București, de care a dis
pus cu 3—0 (1—0), după un joc fru
mos, în care ambele echipe au cores
puns. (M- Vlădoianu, corespondent)

• Joi la Orașul Stalin: Tractorul— 
Prahova Ploești 1 — 1 (1 — 1). A fost 
un reușit joc de pregătire. Au mar
cat: Binder (T) și Zinculescu (P). 
Liniile de înaintare au fost ineficace 
(P. Dumitrescu, coresponden t).

• Carpați Sinaia îji continuă cu 
multă atenție pregătirile pentru retu
rn] categoriei B. Carpați a jucat îp 
ultimul timp cu Textila Sf- Gheorghe 
(4—0), cu Unirea Azuga(2—0) și cu 
Poiana Cîmpina (2—0). Duminică va 
evolua la Pucioasa în compania echi
pei Olimpia, iar joi la Sinaia va în- 
tîlni echipa Steagul roșu Orașul Sta
lin.

„meciuri - cheie"
iată ce ne-a răspuns: „Va fi un meci 
foarte greu, dar băieții noștri s-au 
pregătit serios. Cunoscînd voîrtța de 
luptă a coechipierilor mei, cred că 
vor reuși să obțină un rezultat fa
vorabil. Apreciez mult comportarea 
din ultimul timp a echipei Farul, oare 
se află în mare progres. De aceea am 
convingerea că împreună cu fotbaliștii 
Farului vom real «a un spectacol de 
calitate, care să satisfacă exigențele 
publicului constănțean".

• Rapid a jucat trei reprize cu 
trei adversari (echipa de juniori în
tărită cu rezervele de la echipa I, 
Tehnometal și Vestitorul). Iată for
mația pentru duminică; Dungu — 
Greavu, Dodeanu, Macri — Bodo, 
Koszka — Copil, Ozon, Ene, Geor
gescu, R. Lazăr. Antrenorul R. Ghiu- 
rițan ne-a declarat următoarele în 
legătură cu meciul de duminică: 
„Cunoaștem puterea de luptă a Mine
rului și ne-am pregătit în consecință. 
Va fi un joc frumos. Cineva cîștiga ?

E greu de anticipat. Noi sperăm să 
fie echipa noastră aceea...* *

Tabarcea, Dridea, D. Munteanu, A. 
Munteanu (Babone). Antrenorii nu 
s-au fixat asupra formației ; atacul 
mai comportă discuții (M. Bedro- 
sian, corespondent).

• Joi la Moreni : Flacăra — Pro
gresul București- 1 — 1 (0—0). Au
marcat: Dumitru (min. 70) și Di
nulescu (min. 74). Joc interesant. 
Progresul, care a primit o replică 
frumoasă din partea localnicilor, a 
aliniat echipa probabilă pentru du
minică : Birtașu — Dobrescu, Cari- 
caș, Soare — Ioniță, Știrbei — Oai- 
dă, Smărăndescu I, Dinulescu, Sma- 
răndescu II (Marin, Grigore), Ma
rin (Vasilescu, Marin). (P. Andrei, 
corespondent).

• Știința Cluj a jucat cu juniorii
săi: 6—1 (4—0). Au marcat: Ma-
teianu (3), Constantin, Ivansuc și 
Marcu. La Ploești pleacă formația: 
Moguț — Drăgoi, dr. Georgescu, 
Costin — Petru Emil, Popescu — 
Ivansuc, Marcu. Suciu, Mateianu, 
Constantin. (R. Fisch, corespondent).

• Dinamoviștii din Bacău au trecut 
ieri prin București, în drum »pre Pe
troșani. In partida cu Jiul, ei urmează 
si prezinte următoarea formație : Faur- 
Giosanu, Lazăr, Cincu-Cîrnaru, Ujvari- 
Rădulescu, Asan, Gram, Tîrcovnicu, 
Publik. Este posibil însă, ca în linia 
de atac să survină o modificare. Joi, 
Dinamo Bacău a jucat la Galați cu for
mația locală Dinamo și a pierdut cu 
2—1.

De la un timp, aproape în fiecare 
săptămînă găsiți în rubrica de joi 
sau sîmbăfă o scurtă trecere în re
vistă a desfășurării meciurilor dispu
tate în tur de echipele cuprinse în 
programul concursului respectiv.

Revenind la concursul din aceasită 
săptămînă, vom începe cu meciul

I. Austria—Franța. In tur s-au întîl- 
nit la Paris, unde victoria a revenit 
gazdelor (5-2). Au marcat Fontaine 
(3) și Vincent (2) pentru gazde, Ho- 
rak și Pichler pentru oaspeți.

II. U.T.A.—Dinamo București (2-0). 
Arădenii au cîștigat prestînd tin joc 
foarte bun. Dinamoviștii au jucat bine 
în cîmp, dar au tras puțin la poartă.

III. G.G.A.—Farul (3-2). Joc bun, 
dinamic, aplaudat de spectatori, au 
marcat Constantin, Tătarii și Raksi 
pentru gazde, Matei și Olaru pentru 
oaspeți.

IV. Știința—Petrolul (2-2). Ploește- 
nii au reușit să țină în șah atacul 
clujenilor. 'Au înscris Moldovan și Ma
teianu pentru Știința, D. Munteanu și 
Tabarcea pentru Petrolul.

V. Progresul—St. roșu (1-2). Bucu- 
reștenii au condus mult timp, pentru 
ca pînă la urmă să piardă. Joc slab 
din punct de vedere calitativ. Un re
zultat de egalitate ar fi'fost mai just.

VI. Dinamo Bacău—Jiul (3-1). Joc 
de slabă factură tehnică datorită în 
special oaspeților. Ap marcajț I’.ublik și

• La Constanța întîlnirea Farul — 
C.O.A. stîrnește un deosebit interes. 
Se scontează un număr record de 
spectatori. Farul a jucat joi la două 
porți cu S.N.M., cîștigînd cu 6—2 
(1—0) prin golurile marcate de Mo- 
roianu (3), Niculescu (2) și Datcu. 
Formația probabilă de duminică: 
Ghibănescu — Straton, Ciuncan, Flo- 
rescu — Stâncii, Bibere — Moroianu, 
Olaru, Nunu, Niculescu, Sever. (P. 
Enache-corespondent).

• Minerul s-a antrenat intens în 
cursul acestei săptămîni. Miercuri a 
jucat la Vulcan cu Minerul și a cîș- 
tigat cu 3—0 (1—0), prin punctele 
marcate de Sima și Creiniceanu (2). 
Joi a făcut un ușor antrenament, 
iar aseară a plecat spre București 
unde ajunge în cursul dimineții de 
astăzi. In formație vor interveni unele 
modificări în linia de atac, asupra 
cărora antrenorii se vor fixa la 
București. (I. Ciortea, corespon
dent).

• Toată săptămîna aceasta Steagul 
roșu s-a*  antrenat „în familie", cu 
participarea întregului efectiv, mai 
puțin David care nu-i încă restabilit.

balonului -----
• _ In. Capitală se țin în fiecare 

marți și sîmbăfă cursurile școlii de 
arbitri de fotbal organizată de 
U.G.F.S. oraș București prin colegiul 
local de arbitri. Lecțiile, predate de 
lectori bine pregătiți, sînt urmărite 
cu interes de cursânți.

Activitatea școlii este îndrumată de 
Etnii Kroner, care. se ocupă îndea
proape de pregătirea elevilor.

Constantin Bizinechi, 
corespondent

• La Suceava, Dinamo din Locali
tate a învins eclii|3a Foresta Fălticeni 
cu 4-0 prin golurile marcate de Co- 
troază, Lain, Dascălii și Potolea.

C. Alexa, coresp.

în categoria A
De altfel, după cît se pare este sin
gura problemă de formație la 'Stea
gul roșu. Echipa definitivă va fi a- 
nunțată duminică dimineață. (C. 
Gruia, corespondent).

• Dinamoviștii bucureștcni au ju
cat joi timp de 75 de minute cu 
A. S. Academia Militară (1—2, au 
marcat: Motronea și Aii, respectiv 
Biikdssy). Dinamoviștii nu au stă
ruit în acest antrenament, mai ales 
în linia de atac. A jucat formația : 
Uțu — Călinoiu, Motroc, Panait — 
Al. Vasile (Nunweiller IV), Drago- 
mir — Biikdssy, Cădariu (Varga), 
Ene, Nunweiller IV (Eftimie), Se- 
rnenescu. Duminică însă, va juca a- 
ceeași formație ca în partida cu 
C.C.A.

• Petrolul a susținut joi un meci 
cu Carpați Sinaia. Rezultat: 6—1 
(3—1) pentru Petrolul. Au marcat: 
Dridea (2), Tabarcea (2) și D. Mun- 
teanu (2), respectiv Buldur. Ploeș- 
tenii s-au arătat a fi în vervă de 
joc. Uneori însă, au exagerat în 
combinații. Formația folosită de Pe
trolul : Sfetcu — Tendler, Marines
cu (Fronea), Florea — Fronea (A. 
Munteanu), M. Marcel — Zaharia,

MIINE ÎN CAPITALA

Stadionul Dinamo, ora. 9: A. S. 
Academia Milita,ră—Dinamo I 
(camp, oraș) ; ora 10,45:’ Dinamo 
— U.T.A.

Stadionul Republicii, ora 14,15: 
Lotul de juniori R.P.R.—Poiana 
Cfimpina; ora 16: Rapid—Minerul 
Lupe ni.

Se va repeta premnil ele

Probleme de arbitraj
• Puțini mode-ae nu strică • Despre ofsaidul paslf

Acordăm arbitrilor toată prețuirea 
care li se cuvine pentru neobosita lor 
activitate desfășurată în slujbă pro
gresului fotbalului nostru. In același 
timp, apreciem și condițiunile încarc 

'condiic meciurile. Nu trecem cu ve
derea nici dificultățile pe care le ri
dică unii jucători, certați cu discipli
na — și nici cele create de subiec
tivismul unor spectatori. El, arbitrul 
— cu ajutorul celor doi colegi de la 
tușă — trebuie să impună respecta
rea regulamentului de joc ți a legi
lor sportivității în fața a 22 de jucă
tori și a zeci de mii de spectatori, 
ceea ce nu-i de loc o treabă ușoară. 
Ea cere multă pregătire și pentru a- 
.ceasta au asigurate condițiile nece
sare.

Unele discuții ne-au făcut să tra
gem o concluzie puțin favorabilă u- 
nor arbitri și anume: nu știu să pri
mească o critică, nu recunosc atunci 
cînd greșesc, oricît am încercat să ar
gumentăm chiar pe bază de . text de 
regulament. Fie că a fost vorba de o 
greșeală, să-i spunem măruntă (e 
minge care n-a depășit complet linia 
de tușă și totuși arbitrul a dictat aut 
sau aprecierea greșită a unui atac cu 
corpul), fie de una mai mare și cu 
efect direct asupra jocului și chiar a- 
supra rezid tatuîui (gol marcat din of
said clar sau sancționarea unui ofsaid 
imaginar), atitudinea unor arbitri a 
rămas aceeași: nu a fost greșeală 
din partea lor !.„ Pe această poziție 
s-au situat și arbitrii tineri V. Dumi
trescu și P. Rapaport, de la care pre
tindem arbitraje bune și, mai ales, o 
cu totuj altă atitudine față de criti- 
cile juste care li se aduc, pentru e- 
rori care au dus fie la marcarea unui 
gol. fie la împiedicarea unei faze de 
gol- Or, a nu le recunoaște înseamnă 
lipsă de spirit autocritic, îngîmfare.

Această lipsă, esențială pentru pro
gresul arbitrilor și a îmbunătățirii ar
bitrajului, caracterizează ți pe uiți 
conducători de jocuri, 
împotriva ei trebuie să 
lupte în primul rînd arbi
trii înșiși și apoi colegiul 
central al arbitrilor. A 
vedea clar sau a face pe 
cineva să vadă clar ceea 
ce a greșit înseamnă un 
pas foarte important pe 
linia ridicării calității ar
bitrajului. Și acest lucru 
trebuie realizat-

61 ND „J06UL 
LA OFSAID"

NU REUȘEȘTE...

Și acum, să trecem la 
o problemă de arbitraj 
ridicată de un joc (Mi
nerul—Jiul) din etapa 
trecută. Ne oprim asupra 
ei pentru că decizia — 
justă — a arbitrului a

Țîrcovnicu (2) pentru învingători și 
Manea pentru învinși.

VII. Minerul—Rapid (2-1). Minerul 
a jucat bine. Oaspeții au avut doar 
cîteva acțiuni periculoase.

VIII. Juventus—Fiorentina (3-1). 
Victorie comodă pentru gazde. Au în
scris : Sivori (2) și Nicole, respectiv 
llamrin.

IX. Internazionale—Milan (0-0). Mi
lan a practicat un joc de apărare pen
tru a „smulge*  un punct și i-a reușit.

X. Roma—Spăl (1-1). Roma a con
dus. Spăl a egalat după pauză, tr»- 
cînd apoi la joc de apărare.

XL Napoli—Lazio (0-0). Timp de 
un sfert de oră „s-a jucat într-adevăr 
fotbal". Pentru rest, scorul este con
cludent.

XII. Lanerossi—Alessandria (0-0). 
Conform obiceiului echipelor italiene, 
jucînd în deplasare a pus accentul pe 
apărare, fapt confirmat dealtfel *i  da 
scor.

★
Și acum vă reamintim:
101.822- lei a obținut Kaicsa Fran- 

cisc din Cluj la concursul Pronosport 
nr. 12. Cine Va repeta performanța 
lui? 

provocat nemulțumiri printre unii ju
cători ai Jiului și nedumeriri printre 
im ii spectatori.

In repriza a doua a acestui meci. 
Jiul a aplicat de multe ori jocul la 
ofsaid- In majoritatea cazurilor i-a 
reușit; o dată însă i-a fost fatal.

In min. 67 s-a produs un atac pe 
partea stîngă a echipei Minerului 
(vezi schița). Mingea era la interul 
Milea. Leahevici — centrul înaintaș 
— schimbase locul cu Crăiniceanu 
(trecut pe centru) și se plasase pe a- 
ripa stîngă. In momentul în care Mi
lea s-a pregătit să-i paseze lui Lea
hevici, linia de fundași a Jiului, Ro- 
moșan—Vasiu—Cri șan a făcut o miș
care înainte, Jăsîndu-1 pe Leahevici 
în poziție de ofsaid. Milea însă s-a 
răzgîndit și a trimis mingea — în 
diagonală —spre centru peste Vasiu- 
Crăiniceanu a țîșnit în viteză, a a- 
juns mingea, a făcut o cursă pînă la 
13—14 m de poartă și a trimis min
gea în plasă (4—0) pe lîngă Gram, 
care-i ieșise în întimpinare. Arbitrul 
a acordat — pe bună dreptate — 
gol, în ciuda protestelor unor jucători 
de la Jittl care reclamau ofsaid la... 
Leahevici. Acesta, intr-adevăr, era în 
poziție de ofsaid, dar pasiv; el nu 
participa la joc, nu influența cu ni
mic jocul. In această privință, art. 11 
din regulamentul de joc este cît se 
poate de limpede: „Un jucător, care 
se găsește în poziție de „afară din 
joc“ (ofsaid), nu va fi totuși penal.- 
zat decît dacă arbitrul socotește că 
infiuențvuză jocul, împiedică pe lin 
adversar sau încearcă să obțină un 
avantaj găsindu-se în acea poziție de 
„afară din joc". Arbitrul M. Cruțeseu 
a aplicat just prevederile acestui pa
ragraf din regulament în cazul dc mai 
sus astfel că jucătorii echipei Jiul nu 
au avut nici un motiv de protest.

— P. GAȚU —
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101.822 leî ?
AZI ULTIMA ZI în care mai puteți 

juca la concursul PRONOSPORT 
nr. 13.

PRONOEXPRES

In urma trierii și omologării va
riantelor depuse la concursul Prono- 
expres nr. 12 din 23 martie, au fost 
stabilite următoarele premii:

— Categoria IlI-a: 3 premii d» 
28.140 țeî;

— Categoria IV-a : 39 premii de 
2.164 lei.

—■ Categoria V-a : 328 premii de 
428 lei;

— Gategoria Vl-a: 776 premii de 
181 lei;

— Gategoria Vil-a : 6317 premii de 
22 lei.

Fondul de premii al concursului nr. 
12 a fost de 590.957 leu

Și de data aceasta numărul premi
ilor atinge, o cifră " importantă peste 
7.400 1 Mulți dintre premiați au parti
cipat pe noile buletine cu numerele în 
ordinea de preferință. Nu mai puțin 
demn de remarcat este succesul celor 
trei participanți care au reușit să in
dice 5 numere din 6 obținînd astfel 
frumoasa sumă de 28.140 lei.

Rubrică redactată de I. S. Lolo-pro- 
nosport. .



Ghițescu și Nacht conduc 
în „Turneul maeștrilor
„Turneul maeștrilor" se apropie de 

sfîrșit. S-au disputat 9 runde din cele 
II, dar marele număr de partide în
trerupte și amînate face ca desem
narea fruntașilor în clasament să stea 
încă sub semnul incertitudinii.

Pînă acum, maestrul Ghițescu — 
printr-e prețioasă victorie obținută 
în runda a 9-a asupra lui Reicher — 
a obținut șanse bune de a se clasa 
pe un loc fruntaș. El a totalizat 51/. 
puncte, egalîndu-1 pe Nacht, care a 
cîștigat întrerupta cu Gavrilă. Amîn- 
dot mai au de disputat două partide: 
Ghițescu cu Troianescu și Bozdo- 
ghină, iar Nacht cu Joița și Botez.

Nu sînt de neglijat nici posibilită
țile fostului lider Reicher, care a ră
mas cu 3'/2 puncte, dar are 3 partide 
întrerupte. 5 puncte a totalizat Pușca
șii, care și-a trecut la activ o strprin-
întrerupte. 5 puncte a totali 
șu, care și-a trecut la activ ___
zătoare victorie la Troianescu, dar 
în runda a 9-a — a fost învins 
Joița. Acesta a remizat aseară 
Troianescu.

Mai departe în clasament găsim 
Botez cu 3»/2 puncte, Gavrilă și Pav
lov'cu cîte 3 puncte (și 2 întrerupte). 
De menționat locurile modeste ocupate 
de Troianescu și Ciocîltea. Primul cu 
2 ((2), iar al doilea cu 2 p.

Azi și luni urmează să fie termi
nate partidele rămase în suspende.

de 
cu

Pe

0 VIZITA PLĂCUTĂ, 
PRIETENII DRAGI...

Oaspeți vin adesea la fabrica „Elec
tromotor" din Timișoara. Succesele 
harnicilor muncitori sînt cunoscute 
tn întreaga țară. Și, pentru oficine 
poposește în mijlocul acestor munci
tori, ceasurile petrecute aici ti stăruie 
multă vreme in amintire. Cu minu
nate impresii, cu noi și trainice prie
tenii s-a încheiat și vizita pe care noi, 
un grup de sportivi fruntași — caia- 
ciști și canoiști — am făcut-o de cu- 
find la această fabrică. După ce, cu 
ajutorul tovarășilor Victor Crăciu- 
nescu, inginer al fabricii, și I. Tămă- 
șoiu, tehnician, am cunoscut nenumă
rate lucruri din munca celor de ia 
„Electromotor", după ce am discutai cu 
mulți muncitori ai fabricii, le-am urat 
acestora noi succese tn muncă iar la 
rindul lor muncitorii fabricii ne-au a- 
dresat 
nerea 
loare.
ne-am
vizită, de noii noștri prieteni pe care 
îi Vom relntîlni întotdeauna cu deo
sebită bucurie.

STAVRU TEODOROF

un călduros succes In obți- 
unor noi performanțe de va- 
Ptnă seara tîrziu am discutat, 
amintit cu plăcere de această

±
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LOCAȚIUHE DE BILETE
Cîteva însemnări la sfîrșitul sezonului -Pentru jocurile internaționale de 
------------------------------------------ *---- r-------------------------baschet. C.C.A.—T.S.K-M.O. Moscova 

din 27 Tnartie șF Selecționata divizio
nară—T.S.K-M.O. Moscova din 29 

’martie a.c., biletele s-au pus în vîi*-  
'zare la agenția centrală Pronosport 
din Galea Victoriei nr. 9 și chioșcul 
special din str. Ion Vida.

Sînt valabile biletele cu seria 95 
pentru 27 martie și 96 pentru 29 mar- 
,tie-

Permisele valabile la aceste jocuri 
sînt următoarele : albastre și roșii în 
piele, albastre dermatin și gri der-; 
matin cu ștampila „Baschet". Permi
sele verzi dermatin pentru ziariști 
sînt valabile însoțite de delegații eli
berate de ziarele respecți 9 și numai 
în limita locurilor repartizate fiecă
rui ziar pentru masa presei.

Respectarea numerotării locurilor 
este obligatorie.

AVEM MULȚI TINERI PATINATORI, 
DAR INSTRUCTORII NU PREA SE OCUPA DE EI

Pe la mijlocul lunii viitoare va avea 
loc pe scena de gheață a patinoarului 
din parcul „23 August" un mare festi
val artistic, care va tnaroa închide
rea oficială a sezonului. In aceste 
zile patinatorii consacrați din Oapi- 
tală, scăpați de emoțiile concursurilor 
oficiale din acest an, se pregătesc cu 
asiduitate în vederea acestui festival, 
în timp ce sportivii din celelalte orașe 
ale țării au intrat într-o scurtă vacan
ță, după care vor începe antrenamen. 
iele pe... uscat- Avînd la dispoziție 
însemnările culese de la întrecerile 
organizate de-a lungul celor aproape 
6 luni, care au trecut de la deschide
rea sezonului, nu mai este cazul să 
așteptăm festivitatea de închidere pen
tru a trage unele concluzii.

De Ia bun început trebuie să remar
căm că datorită patinoarului artificial, 
patinajul artistic și-a făcut nenumă- 
rați prieteni în Capitală. La ora ac
tuală cluburile Constructorul, Dinamo, 
G.C.A., Recolta și Centrul sportiv șco
lar au în secțiile lor un mare număr 
de băieți și fete. care știu să valseze, 
să execute o piruetă sau să facă o 
săritură. Aceasta este o mare reali
zare, mai ales dacă ținem seamă că 
numai cu citi va ani în urmă în Bucu
rești puteau fi numărați pe degete 
cei care erau în stare să facă aseme
nea exerciții. De fapt, recenta finală 
a campionatelor republicane. Ia care 
au asistat aproape 6.000 de spectatori 
(o altă dovadă a popularității de care 
se bucură acest sport) poate fi de
numită o finală a tineretului, deoarece 
în cursa pentru cucerirea titlului și-au 
disputat înfiietatea — cu excepția Ce- 
ciliei Weinrich — sportivi cu virstă 
de juniorat. Este 
Marcel Comanici, 
Gali, Radu Ionian, 
surorile Saivarth,
Roxana Găbuuea, toți din București, 
cu care am făcut cunoștință în finala 
campionatului 
nizată pentru 
artificială, au 
ochii. Dar tot
puține elemente noi am întîlnit atît în 
finala actualului campionat cit și în 
concursurile din acest sezon. Care să 
fie cauza ? După părerea noastră, an
trenorii și instructorii — puțini la 
număr—și-au concentrat aproape toată 
atenția lor spre sportivii cunoscuți și 
s-au ocupat foarte puțin de elementele 
nou descoperite. Unii tehnicieni vor 
susține poate că patinajul artistic de 
performanță se învață într-un timp în
delungat. Exemplul Irinei Zaharescu 
(G.G.A.) care a reușit să ajungă din

foarte adevărat că 
Carol Hertl, Peter 
Cristina Patraufea, 
Gh. Malarciuc și

R.P.R. din 1958, orga- 
prima oară pe gheața 
progresat văzînd cu 
adevărat este că prea

A apărut revista
Cultură Fizică și Sport nr. 1—1960

Din cuprinsul acestui număr spi
cuim următoarele materiale :

— Zece ani de la introducerea 
educației fizice în învățămîntul su
perior.

— Tabăra de iarnă a Școlii 
sportive de elevi București.

— Observații asupra modificări
lor echilibrului acido-bazic în efort.

— Educația fizică în parcurile
de cultură și odihnă.

— Din experiența U.G.F.S. oraș 
Timișoara cu privire la organiza
rea gimnasticii în producție.

- ►

— Pentru mărirea randamentului 
sportiv în cursele cicliste de vi- - ► 
teză. j'

— Pregătirea de iarnă a echipe- -- 
lor de fotbal fruntașe. "

— Despre specializarea timpurie’, 
în box. ț

— In paginile externe: Tenisul “ 
de masă, un sport favorit în China - ■ 
populară: înotul, un sport în creș- " 
tere în China populară; Din viața-- 
lui Fausto Goppi (Aspecte medico-" 
sportive).

urmă o serie de colege care au înce- asociațiile lor nu le-au oreat posibi- 
put să practice patinajul' cu mult litatea să se deplaseze la București.' 
înaintea ei, dovedește în mod clar că 
atunci cînd un antrenor se ocupă în
deaproape de elevii lui, 
rezultatele sînt dintre cele 
mai bune. Avem la dis
poziție și alte exemple, 
dar considerăm că este 
mai bine să arătăm și 
alți factori care au frînat 
progresul tehnic: I. Clu
burile au avut prea puține 
ore pen ti u antrenament; 
2. Lipsa muzicii în timpul 
pregătirilor; 3.
puține concursuri.

Și acum câteva cuvinte 
despre patinatorii din 
provincie. Cu toate că nu 
au avut prea multe an

trenamente pe gheață, 
Cecilia Weinrich, Radu 
Bitegan și Horia Maniu 
din Cluj, s-au prezentat 
în real progres. Ne-a 
părut foarte rău că nu 
am putut urmări în finala 
campionatelor R-P.R. pe 
tinerii patinatori din 
Orașul Stalin. Aceștia au 
absentat de la întreceri
le finale din cauză că

Prea

TR. IOANIȚESGU

Unde mergem?
AZI

Irina Zaharescu

In Capitală
NATAȚIE — Bazinul Floreasca, de la 

— : „Cupa Titus Groza- (înot, sft-
VOLEI — Sala Giulești, de la o.ta 16,30: 

Constructorul—Victoria (m), Rapid-C. p. 
București (f).

GIMNASTICA — Sala Floreasca, de la 
ora 9—13 și 16—20: finala campionatului 
republican școlar de gimnastică.

CĂLĂRIE — Baza hipică din Calea 
Plevnei, de la ora 15 : concurs repu
blican.

Teren Gloria, ora
Sala Floreasca 
studențesc.

MÎINE
Capital»

ora 19 : 
’ rituri).

de juniorat,
cadrul campionatului R.P.R.)

că are virstă 
participat în

rezervate senioarelor. Iat-o exerslnd la un

Cu toate
(C.C.A.) a
la probele 
antrenament pe patinoarul artificial ,£3 August'.

Foto: H. Nandy

Î RUGBI - 
talul-c.C.A.

> , ATLETISM - 
*ora 16, concurg

16 : Me-
n, de la

ACTIVITATEA LA
• Etapa de mîine a campionatului 

masculin programează doar două 
partide. In Capitală, Dinamo Bucu
rești și Steagul roșu Orașul Stalin, 
se întilnesc într-un meci foarte echi
librat, Ambele formații practică un 
joc rapid, spectaculos, iar ultimele lor 
rezultate (în special ale jucătorilor din 
Orașul Ștalin, care duminica- trecută 
au învins categoric Dinamo Oradea) 
marchează din plin 
a acestor echipe. In meciul de la Tg. 
Mureș, echipa locală Dinamo nu are 
o sarcină prea dificilă în fața forma
ției bucureștene Progresul-

Celelalte jocuri au fost, amînate la 
cererea echipelor Știința, care au dat 
jucători selecționatei studențești ce 
participă Ia turneul de la Budapesta.

forma ascendentă

ZI

in
FOTBAL - Stadionul Dinamo, ora 9 5 

A. S. Academia Militară — Dinamo I 
(camp, orășenesc) ; ora 10,45 : Dinamo- 
U.T.A. ; Stadionul Republicii, ora 14.15 ? 
Lotul R.P.R. juniori—Poiana Cîmpin 
ora 16 : Rapid-Minerul.

NATAȚIE - Bazinul Floreasca, de 
ora 10 : ;,Cupa Titus Groza44 (înot, să
rituri).

CĂLĂRIE — Baza hipică din Calea 
Plevnei, de la ora 10 : concurs republi-

_ ■ Sala de la Ștrandul Tine
retului, de la ora 8 : concurs de floretă 
bărbați și spadă în cadrul campionatu
lui R.P.R.

GIMNASTICA — Sala Floreasca, de Ia 
ora 9—13 : finala campionatului repu

blican școlar.
» HANDBAL — Sala Institutului Poli
tehnic, de la ora 15 : meciuri în ca
drul campionatului universitar al ora
șului București : inst. Politehnic-I.S.E. 
(f) ; I.C.F.—Univ. „C. I. Parhon- (f) ; 
Inst. Construcții-I.M.F. (m) ; Inst. Poli- 

, tehnic—Univ. ;,C. I. Parhon44 (m) ;
I.S.E.—I.P.G.G. (m) ; Inst. Agronomic- 
I.C.F. (m).

RUGBI — Stadionul Parcul Copilului; 
ora 10 : C.F.R. Grivița Roșie—Știința 
Timișoara ; ora 11,30 : Știința Bucu
rești—Constructorul ; teren Progresul;

,ora 16 : Progresul—Dinamo.
, MOTO — Traseul din spatele stadio
nului Constructorul, ora 9,30 : primul 
concurs de motocros al anului.

VOLEI — Sala Dinamo, de la ora 3,30: 
C.C.A.-Tractorul Orașul Stalin (m) j 

r Dinamo—Știința Timișoara (m) ; Din«- 
mo-Metalui București (f).

CICLISM — Km 8, șoseaua Tîrgovișie; 
kora 10 : start în concursul deschis tu- 
turor categoriilor de alergători.

’ BASCHET - Sala Dinamo, ora 12,30 3
► Dinamo-Steagul roșu Orașul Stalin (m); 
Sala Floreasca; ora 18 : joc de verifi
care: Lotul republican A-Lotul repu
blican B(f);ora 19,30: C.C.A.-T.S.K.M.O, 
Moscova.

HANDBAL — Stadionul Tineretului, te
ren I, ora 16: Știința București—Record 
Mediaș (f) ; ora 17 : C.C.A.-Vlctoria Jlm- 
bolia (m) : Stadionul Giulești, teren I; 
ora 11 : Rapid—Tractorul 
(f) ; Stadionul Dinamo;

, >can.
' , SCRIMA - 

retului. rtp îs
pregătirilor echipei• In vederea | _

noastre reprezentative pentru apropia
tele înfîlniri internaționale, campiona
tul feminin a fost întrerupt. In cursul 
acestei săptămîni, jucătoarele selecțio
nate în lot au efectuat antrenamente 
intense sub conducerea prof. Sigis
mund Ferencz, iar duminică, în des
chidere la meciul internațional 
C.O.A.—T.S.K-M.O. Moscova, vor sus
ține primul joc de verificare.

• Astăzi începînd de la ora 17,30 
va avea loc în sala sediului U.G.F.S., 
din str. Vasile Conta nr. 16, ședința 
de analiză a activității de baschet pe, 
anul 1959.

Finalele campionatelor școlare 
în plină desfășurare

ORAȘUL STALIN, 25 (prin telefon 
de la trimisul nostru). De miercuri di
mineața cele inaii vai’oroase echipe șco
lărești de baschet din țară, cîștigă- 
toare ale fazelor de zonă, își dispută 
cu însuflețire cele două titluri de 
campioane republicane pe anul 1960. 
După cum se știe, atît la băieți, cît 
și la fete, participă 8 formații care 
s-au întrecut în cîte două grupe. La 
capătul a trei zile de program se 
cunosc cele două cîștigătoare ale se
riilor feminine care își var disputa 
finala. Ele sînt Școala medie „Unirea" 
din Tg. Mureș și Școala medie 4 „Au
rel V laica" din București. La băieți,

telefonez se cunoaște 
finaliste: Școala me- 
Tg. Mureș. Cealaltă, 
titlu urmează să fie

Asociații sportive!
! Cluburi sportive!

Sportivii
UNITĂȚILE ÎNTREPRINDERII DE DIFUZAREA MATERIALELOR SPORTIVE

sînt bine aprovizionate cu material și echipament sportiv necesar 
disciplinelor sezonului de primăvară: fotbal, handbal, baschet, volei, 
rugbi, gimnastică, tenis, atletism etc.
— Puteți face cumpărături prin comenzi directe pe care unitățile IDMS 
din întreaga țară vi le livrează la domiciliu.

la ora cînd 
doar una din 
die „Bolyai" 
pretendentă Ia
decisă de partida dintre Școala me
die 11 „Dimitrie Canternir" București! 
și Școala medie „Iacob Negruzzi": 
Iași. Meciul se află în curs de des- namo-as.M.s. lași (m). 
fășurare. Iată cîteva rezultate: Fete 
Șc. m. 4 „Aurel Vlaicu" București-, 
Complexul școlar Bîrîad 80-23 
(38-14), Șc. m. 3 Arad-Șc. m. 1 „N. 
Bălcescu" Rm. Vîlcea 30-23 (14-13), 
Șc. m. 3 „Unirea" Tg. Mureș-Șc., m.
7 Orașul Stalin 52-31 (23-14), Șc. m.’
3 „Unirea" Tg. Mureș-Șc. m. „Al, I. 
Cuza" Focșani 57-6 (30-6), Șc. m.
4 „Aurel Vlaicu" Buc.-Șc. tn. ______
54-43 (26-20), Băieții Șc. m. II „D.; 
Canternir" Buc.-Șc, tn. 1 „N. Băl
cescu" Rm. Vîlcea 45-36 (24-15),' 
Șc. m. 2 „Bolyai" Tg. Mureș-Șc. m. 
„T. Vladimirescu" Roșiorii de Vede 
79-38 (46-10). ’

ATLETISM - Traseul 
Arcul de Triumf; de la 
etapa a Il-a a Cupei 
marș.

Orașul Stalin 
ora 12,30: Dl-

Casa Sclnteil-t 
ora 9; start tn 
Primăverii" la

In |ară
RUGBI - Ciul t Știința—Petrolul PIo- 

; Iași 5 C.S.M.S.—Știința Petroșani.
VOLEI 5 Cluj s Știința-Utilajul Petro

șani ; Orașul Stalin : Politehnica—Pro- 
, greșul București; Galați: știlnța-Rapid 

Ț' 1 București (m) ; ploeștl: Progresul Tîr- 
l. 3 Arad goviște-Voința Sibiu; Orașul Stalin * 

Voința-Progresul București; Constanța: 
Petrolul-Știința Cluj ț Timișoara : Ști- 
ința-Someșul Cluj (f).

HANDBAL — Timișoara: Tehnomei 
tal-C.S.M. Reșița (m) ; Știința-C. S. Tg. 
Mureș (f> ; Orașul Stalin : Dinamo-; 
Chimia Făgăraș (m) ; Reșița: C.S.M^H 
Progresul București (f); Sibiu : C.S.M.-i 
Constructorul Timișoara (f).T. STAMA

’ești ; 
’ vo:

HIPISM
Mîine de dimineață pe Hipodromul 

Băneasa, se va disputa cu începere de 
la ora 10, alergări de trap. In pro
gramul reuniunilor sînt înscriși 66 de 
cai grupați în 7 probe. Alergarea a 4-a 
prezintă un interes deosebit prin par
ticiparea cailor adulți: Omar, Tarcău,

Eronin, Olteț, Lac, Demon, Ghiostcc, 
Sitam, Baltag, Egoist

In această reuniune „pariul austriac", 
începe cu suma de 11.102 lei.

Programele reuniunii se găsesc de 
vînzare pe hipodromul și la agențiile 
hipice din oraș.



h

Fruffloasi coniiorlire i MU*  uo$iri LUJNIKI LA... DJAKARTA
in Campionatul internațional feroviar

internațional feroviar de 
în 7 organizat de U.S.I.C., 
participă reprezentativele fe- 
din R.D.G., R.F.G., R.P.U., 
Franța, R. Cehoslovacă Sue- 

R. P, Romînă, a programat

BERLIN 25 (prin telefon). — Cam
pionatul 
handbal 
la care 
roviare 
Austria, 
dia și
jocuri interesante în cadrul celor două 
serii. Participînd în cea de a doua 
serie, echipa bucureșteană Rapid — 
care reprezintă țara noastră — a a- 
vut o evoluție valoroasă întrecînd în

Azi, la Dresda, halterofilii echipei
C. C.A. întîțnesc puternica formație a 
clubului Vorwărts.

„Intilnirea aceasta — ne-a declarat 
Înainte de plecare Ștefan A chim, an
trenorul echipei militare — deschide 
seria marilor competiții internaționale 
din acest an ale halterofililor noștri. 
Sper că băieții vor obține rezultate 
bune, cu toate că se află în perioada 
pregătitoare".

Din echipa C.C.A. fac parte — prin
tre alții — Lazăr Baroga, Tiberiu 
Roman, Ion Birăti, S. Cazan și Ion 
P-mait. In timpul iernii, antrenamen- 

lor ca și ale celorlalți s-au axat 
pv pregătirea fizică generală și în 
special pe dezvoltarea forței. In con
cursul de azi, halterofilii noștri frun
tași vor trebui să facă dovadă (prin 
rezultate cît mai bune) că această 
primă etapă a pregătirii le-a fost 
deosebit de folositoare.

Echipa Vorwărts cuprinde haltero
fili de valoare. Ion Birău va avea de 
înfruntat la cat. semi ușoară pe 
Georg Miske, ale cărui rezultate de
pășesc 320 kg. Foarte talentați sînt 
socotiți Schuchort (cat. cea mai ușoa
ră), care are un rezultat de 285
D. Gohring (cat. semi mijlocie 
mijlocie), oare 
kg etc.

Intîlnirea de 
va arăta care
terofililor noștri fruntași în obținerea 
normelor olimpice. Le dorim succes.

primul joc puternica formație a R. 
Cehoslovace cu 21—19, după un joc 
viu disputat, în care victoria echipei 
noastre a fost decisă în ultimele mi
nute. Jucătorii romîni au avut o 
comportare bună și în meciul urmă
tor, cînd au întrecut echipa feroviari
lor suedezi cu scorul de 27—18- îna
intea ultimei etape din cadrul preli
minariilor clasamentul seriei a II-a 
avea următoarea înfățișare: 1. R. P. 
Romînă 4 puncte ; 2. Suedia 2 p.; 3. 
R. Cehoslovacă 2 p-,; 4. Franța 0 p.

In ultima întîlnire feroviarii ro- 
.nîni au întîlnit selecționata franceză. 
Rezultatul meciului nu ne-a parvenit 
pînă la închiderea ediției. In cazul 
unei victorii, echipa noastră se ca
lifică în finala turneului, unde va 
întâlni reprezentativa feroviară a R. D. 
Germane, alcătuită pe scheletul echi
pei Lokomotive Leipzig, care ne-a vi
zitat nu de mult țara. Meciul are loc 
sîmbătă, la Berlin.

Cu ajutorul Uniunii Sovietice, in capitala Indoneziei 
se construiește un uriaș stadion

Dacă un cronicar de sport va face 
peste doi ani o trecere în revistă a 
marilor baze sportive ale lumii, pe 
lista sa, alături de stadioanele din 
Moscova, Rio de Janeiro, Glasgow, 
Leningrad, Roma, Berlin, Londra, Lei
pzig, București va figura și cel din 
Djakarta, capitala Indoneziei. Acolo, 
într-o suburbie a orașului, pe un imens 
teren, a început să se audă zgomotul 
excavatoarelor, al macaralelor, al ma
rilor betoniere. Se pun temeliile celui 
mai mare stadion din Asia cu o capa
citate de 100.000 locuri. El va fi gata 
în iunie 1902.

Construcția uriașei baze sportive de 
la Djakarta face parte din vastul pro
gram de ajutorare frățească oferit de 
Uniunea Sovietică Indoneziei. Amena
jarea unui mare și modern complex 
sportiv într-o țară care nu de mult 
a scuturat jugul colonialismului are 
pe lingă marea sa însemnătate prac-

tică, o semnificație simbolică de ace
leași proporții. Oamenii sovietici, con
structori ai comunismului, includ în 
ajutorul pe care îl acordă țărilor slab 
dezvoltate Pe Ungă fabrici, uzine, uti
laj industrial, mașini agricole, școli 
sau universități și baze sportive, a- 
ceste veritabile uzine ale sănătății, 
în care poporul își poate oțeli forțele 
pentru o muncă mai rodnică.

Convenția de colaborare culturală 
fntre U.R.S.S. și Indonezia, semnată 
cu prilejul istoricei vizite făcute în a- 
ceastă țară de către tov. N. S. Hruș- 
ciov, are un întreg capitol (al Vl-lea) 
consacrat problemei colaborării spor
tive sovieto-indoneziene.

Stadionul din Djakarta va fi reali
zat după planurile care au dat ființă 
uriașei Arene Centrale de la Lujniki. 
Inginerul principal al șantierului, L.S. 
Titenko, aflat de acum în Indonezia, 
conduce primele lucrări. Grupul de 
bază al specialiștilor sovietici va sos' 
ia Djakarta în kma mai. Planurile au

Din țările care construiesc socialismul
Faima sportivă a Csepelului...

de hotarele țării, a

a realizat recent
sau
375

azi de la Dresda ne 
sînt perspectivele hal-

Departe, dincolo 
ajuns faima Combinatului metalurgic 
și constructor de mașini din Csepel. 
Motoarele și mașinile sale de înaltă 
calitate sînt prețuite pretutindeni. Dar 
nu numai prin aceasta este vestită ma
rea uzină maghiară. Csepelul s-a făcut 
cunoscut și prin sportivii săi.

Echipa de fotbal a Combinatului este 
una dintre cele mai bune din Ungaria. 
Anul trecut ea a cucerit titlul de cam
pioană a țării. Un sport cu vechi tra
diții în Combinat este handbalul. Me
daliile de aur ale campionilor au re
venit de asemenea celor din Csepel. 
Sportivii Combinatului s-an arătat cei 
mai puternici și în întrecerea pentat- 
loniștilor. Trei titluri de camnioni ai 
țării!

Secretul acestor succese stă în dez
voltarea de ma9e pe care o cunoaște 
sportul în cadrul uzinei. în anul 1959, 
de pildă, la întrecerile de fotbal, hand
bal, pentatlon modern, atletism, hal
tere, gimnastică și alte sporturi au luat 
parte aproape 9500 de muncitori și 
funcționari ai Combinatului. Anul a- 
cesta cifra va fi și mai mare.

în cadrul Combinatului au feet create

toate condițiile pentru 
practicarea sportului. La 
dispoziția muncitorilor se 
află un mare stadion, un 
palat al sporturilor, nu
meroase terenuri de volei, 
baschet, tenis etc. In mo
mentul de față se con
struiește un bazin de înot 
de 50 metri.

Se dezvoltă sportul de 
mase în R. P. Chineză

Prima Spartachiadă pe 
întreaga Chină, desfășura
tă în septembrie anul 
trecut, a dat un n>ou im
puls activității sportive 
de mase. După datele 
transmise de agenția Sin- 
hua, în cursul acestei ierni 
au participat la marile 
competiții aproape 
100.000.000 oameni. La 
Pekin o acțiune desfășu
rată sub lozinca „100 zile 
de sport" a atras pe®te 
1.000.000 de participanți. 
A treia parte din popu
lația Șanhaiului este an
grenată în activitatea sportivă, 
practieanți, cifrați la milioane dc 
meni, are gimnastioa în producție.

mare răspin-

fost concepute de un vast colectiv 
condus de arhitectul R. I. Semedjaev 
și inginerul L. A. Muromțev, princi
pali colaboratori la proiectarea com
plexului de la Lujniki. Stadionul din 
Djakarta va fi în linii mari asemănă
tor cu cel de la Moscova. Dar, după 
cum sublinia tovarășul Hrușciov. la 
realizarea stadionului din Indonezia 
vor fi aplicate o serie de noutăți teh
nice. va fi folosită întreaga experien
ță acumulată cu prilejul lucrărilor 
făcute pe „Colinele lui Lenin". Sis
teme moderne de ventilație, de protec
ție împotriva căldurii, de evacuare ra
pidă pe scări rulante, intr-un cuvînt 
toate cuceririle tehnicii moderne vor 
fi folosite de constructori. Cu timpul 
va lua ființă în jurul stadionului un 
adevărat „orășel sportiv".

După cum scrie ziarul „Soviețki 
Sport", în momentul de față sînt în 
toi lucrările fundației. Se muncește 
în condiții grele, la o temperatură de 
-|-3<) la -j-35». Dar, tinerii muncitori 
indonezieni lucrează cu entuziasm cile 
10—12 ore sub soarele torid.

„Marele interes manifestat de tova
rășul N. S. Hrușciov și de președintele 
Sukarno față de construcția stadio
nului,— arată ziarul— a produs o uria
șă impresie asupra indonezienilor. Ei 
nutresc un sentiment de adîncă recu
noștință față de oamenii sovietici, 
pentru ajutorul frățesc pe care îl a- 
cordă. Și aceasta le dă noi forte în 
muncă".

— V. CU -

Meciul Botvinik-Tal

Voleiul cunoaște în R.P. Chineză o 
dire. Din rindul uriașelor mase de practieanți ai a- 
cestui sport

Noi
oa-

„Septenalul sănătății"—

LA WUL DE BASCHET DE LA BUDAPESTA
Echipa noastră a avut o comportare foarte bună in meciul

cu Honved Budapesta
BUDAPESTA 25 (prin telefon) In 

cea de-a patra zi a turneului interna
țional studențesc de baschet, care se 
desfășoară în Capitala R P. Ungare, 
selecționata R.P- Romînc a întîlnit 
formația secundă a R.P.U. Pe linia

PE SCURT
• Selecționata cluburilor de fotbal 

din Moscova a susținut 3 meciuri în 
Olanda. In ultimul joc fotbaliștii so
vietici au întrecut selecționata ora
șului Utrecht cu 3-1.

« Meciul de fotbal dintre Spartak 
Moscova și campioana R. P. Chineze, 
„1 August", desfășurat la Pekin, s-a 
încheiat cu un rezultat de egalitate: 
1 — 1.

• Schioara Stalina Kurzuhina din 
Sverdlovsk a cucerit toate cele -tr ti
tluri de campioană unională la schi- 
alpin, cîștigînd pe rînd coborîrea, sla
lomul special și slalomul uriaș. Proba 
masculină de 50 km fond a revenit 
luj Alexei Kuznețov.

• Atleții americani își continuă 
pregătirile pentru J. O. de la Roma, 
lată cîteva rezultate înregistrate la 
ultimele concursuri de verificare: la

• San Angelo (Texas), triplul campion 
otimpic Boby Morrow a fost învins 
pe 100 m plat de către Jimmy Wea
ver — 10,5 sec. La Miami, Don Bragg 
a obținut Ia săritura cu prăjina 4,67 
m. La Los Angeles, Dave Davis a 
aruncat greutatea la 19,11 m, iar tî- 
nărul Grundy a realizat la săritura 
in înălțime 2,08 m.

formei ascendente manifestate în jocul 
precedent, echipa noastră a obținut 
o victorie categorică eu scorni de 
85-51 (46-29), De remarcat că în acest 
joc formația noastră a jucat cea mai 
mare parte a meciului cu jucătorii de 
rezervă. S-au remarcat: Alba (12), 
Wilwert (14), Demien (14) și Radu
lescu (12).

Aseară, în partida cu Honved 
Budapesta, care în linii mari repre
zintă echipa națională a R P. Ungare, 
baschetbaliștii romîni au avut cea 
mai frumoasă comportare din acest 
turneu. In prima repriză jucătorii 
noștri au avut în permanență iniția
tiva conducînd uneori cu 
puncte și terminînd cele 20 de 
de joc în avantaj: 30-27. 
echipei noastre a incomodat 
pe renumiții jucători maghiari, care 
după reluare, au trebuit să depună 
eforturi 
cîștiga 
luptă, 
pentru 
tate înregistrate: R.P.U. (A)-R.D.G. 
74-63 (31-29) ; Honved-R.P.P. 61-42 
(26-16) ; R.DG.—R.P.U. (B) 90-64
(46-30). La ora cînd are loc convor
birea telefonică
Honved—R.P.U. (A). In acest fel, 
indiferent de acest
echipa romînă ocupă locui trei în cla
sament după R.PU. (A) și R.D.G. 
și înaintea R.P.P. și R.P.U. (B).

...AsLfel a fost supranumit planul 
de dezvoltare a culturii fizice și spor
tului în K. D. Germană, plan care va 
fi încheiat în anul 1965. Cifrele, a 
căror realizare practică se întrevede 
tot mai mult, sînt grandioase. Intr-o

se ridică necontenit noi și noi maeștri.

țară care numără aproximativ 18 mi
lioane de locuitori vor fi pregătiți 
2.000.000 noi sportivi clasificați. 
1.000.000 de muncitori vor practica zil
nic gimnastica în producție. Vor fi 
croate încă 2.000 dc colective sportive 
și 12.000 secții pe ramură de sport.

Planul prevede, de asemenea, amena
jarea a numeroase baze sportive, orga
nizarea de mari competiții de mase, 
festivaluri și sărbători sportive.

Remiză și partida a V-a
In cea de a V-a partidă a meciului 

pentru titlul mondial de șah s-a jucat 
din nou apărarea Caro-Kann. Desfă
șurată sub semnul unei lupte pozițio
nale, partida s-a întrerupt într-un fi
nal de cai și pioni în care Botvinik 
deținea un foarte ușor avantaj. Iată 
mutările partidei:

Alb: TAL; Negru: BOTVINIK. 1. 
e4 c6, 2. d4 d5, 3. Cc3 d:e4, 4. G:e4 
Nf5, 5. Cg3 Ng6, 6. Cge2 e6, 7. h4 HG. 
8. Cf4 N117, 9. Nc4 CÎ6, 10. De2 Nd6, 
11. Ne3 Cbd7, 12 Cgh5 C:h5, 13. 6:h5 
Tg8, 14. g4 Dc7, 15. g5 Ng6, 16 0-0-0 
0-0-0, 17. Gg3 h:g5, 18. N:g5 N14+, 
19. N:f4 D:f4+, 20. De3 Dh6, 21. Nd3 
N:d3, 22. T:d3 Gb6, 23. D:h6 g:h6, 24. 
Tf3 f5. 25. Tel Td6. 26. c3 Tg4, 27. 
Ce2 Cd5, 28. Thl Td8, 29 Tg3 T.-g3, 
30. f:g3 Tg8, 31. Rd2 Tg4, 32. Ret 
Rd7, 33. R12 Te4, 34 Tel Rd6, 35. 
Cel T:el, 36. R:el c5, 37. Re2 c:d4, 
38. c:d4 CfO, 39. Rd3 Ch5, 40. Ce2 e5, 
41. a4. Aci partida s-a întrerupt, ne
grul dînd mutarea în plic. La reluare 
s-a mai jucat: 41. ... Cf6, 42. d:e5+ 
R:e5, 43. b4 după care cei doi adver
sari au convenit la remiză.

In urma acestui rezultat scorul în 
meci este 3-2 în favoarea lui Tal.

10—11 
minute 
„Zona" 
evident

deosebite pentru a egala și a 
în cele din urmă la mare 
Scor final: 63-58 (27-30)
Honved. Iată celelalte rezul-

se dispută meciul

ultim rezultat,

In săptămîna care a trecut, sportul 
britanic a înscris la activul său un 
nou record. Trebuie să precizăm însă 
că este vorba de o „performanță" 

care nu face cinste sportului englez. 
Anume, a fost stabilit ,.recordul" în 
materie de... vînzare a jucătorilor de 
fotbal pe insula britanică. Mai pre
cis, clubul Manchester City din prima 
ligă engleză a cumpărat pe înain
tașul Denis Low de la Huddersfield, 
contra sumei colosale de 53.000 lire 
sterline! Transfer fără precedent în 
fotbalul insular, unde pînă acum fiin
ța .recordul" jucătorului Albert Qui- 
xall, pentru care celălalt club din 
orașul Manchester — „United" — 
plătise anul trecut exact 45.000.

Cifre de-a dreptul uluitoare care 
dovedesc că în țările cu mod de viață 
capitalist un om, un jucător de fotbal, 
poate deveni obiect de schimb, o 
simplă marfă pentru care un patron 
plătește bani și altul îi încasează. 
O marfă bună doar atîta timp cît este 
capabilă să producă la rîridul ei bani. 
Cu alte cuvinte, jucătorul de fotbal meri
tă atenție, doar atît timp cît joacă 
bine. Apoi... Cînd forța muschiulară 
a vedetei mult trîmbițată începe să 
scadă, cînd șuturile la poartă nu mai 
sînt atît de precise, atunci începe

„partea a doua" a vieții sportivului, 
asupra căreia modul de viață capita
list îți pune adevărata sa pecete. Clu
bul îl revinde la preț mai scăzut, 
fotbalistul coboară pe scara bursei, 
pînă cînd ajunge in situația ca ni
meni să nu mai dea vreun ban pe el. 
Și la sfîrșit, ajuns bătrtn sau schilod, 
jucătorul este aruncat pe drumuri, 
strada primește un nou muritor de 
joame.

De „grija" pe care o au față de an-

Fii 
gX/Kfe

gajațil tor patronii de cluburi din An
glia vorbesc elocvent cazuri recente, 
lată de pildă, Arsenal din Londra, o 
echipă care și-a jăcut un renume din 
achiziționarea de vedete. La începutul 
sezonului clubul a cheltuit 
pentru a-și completa bine formația 
cu nume sonore. Printre cei 
nați se afla și stoperul galez Mei 
Charles. Acesta n-a apucat bine să 
debuteze în echipa „tunarilor'' că un 
accident l-a scos pe tușă. Ruptură de 
menise... A fost nevoie de operație. 
Dar se pare că suferințele nu erau 
atît de partea jucătorului, cit ale... 
managerului echipei, George Swindin, 
care vedea cu groază cum s-au irosit

o avere

achizițio-

• ••
Mel Charles. Ca ur- 
fost obligat să joace

bani plătiți pe
mare, acesta a , „ . ... .___
imediat ce a putut sta pe picioare... 
Este știut că o operație la menise re
clamă în mod obligator un repaus în
delungai. Altfel, articulația genunchiu
lui nu se reface complet, răul poate 
reveni. Patronii lui Arsenal se sin
chisesc însă prea puțin de aceasta, 
Ei spun: Charles trebuie să joace — 
capitalul trebuie să producă!... Ca re
zultat, după cîteva săptămîni jucăto
rul a fost din nou indisponibil. Foarte 
probabil că Mel Charles va deveni și 
el infirm. Și clubul Arsenal nu este la 
primul caz de acest fel. Cu cițiva ani 
în urmă, aci s-a nenorocit în același 
fel atacantul Vic Groves, una din cele 
mai autentice speranțe ale fotbalului 
britanic.

Exemplele s-ar putea multiplica la 
nesfîrșit. Ele fac încă o dată dovada 
că în țările capitaliste sportul nu este 
menit să 
generații 
neretului, 
tul celor 
boară pe 
jos a degradării, calcă fără scrupul 
demnitatea umană.

contribuie la creșterea unei 
sănătoase, la educarea ti- 
ci dimpotrivă face obiec- 
mai cinice mașinații, co- 

om pe treapta cea mai de
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Iată-1 pe unul din frații Szabo în atelierul croitoirieL 
Care dintre ei este ne e mai greu să vi spunem... W 
orice caz cînd l-am fotografiat el susținea ci este Gena. 
Să i credem...

ca în

ți era. Peste, cîleva 
omul cu părul ar- 
a intrat în atelier 
luat din scurt 
care întîrziase

Giusi. Tiu-i de trei 
fericit ?!

Avea dreptate. Pe un 
astfel de om trebuia să-l

„10“, primește 
de învingător prin 

boxerul care pînă în 
cît de

• •
Ștldțl

1
■ -

&

1

Croitoria din strada Dozsa
Orașul, răsfirat pe cutele douioale ale masivului 

Harghita, nu-și dezminte renumele. Aerul rece 
al unei dimineți cețoase de primăvară mă 

înțeapă. Ca deobicei, la Miercurea Cine este frig. 
String fularul în jurul gîtului și însoțitorul meu, 
zărind gestul, zîmbește. Apoi, continuă să-mi vor
bească despre hochei. Trebuie să știți că aci, la 
Miercurea Ciuc, despre hochei se discută în primul 
rînd. Mai ales acum, cînd echipa Voința din loca
litate a devenit campioană republicană. Deci...

— Cum vă spuneam — 
continuu tov. Balint, pre
ședintele cooperativei „Ol
tul" și al asociației „Vo
ința” — le-am spus băie
ților...

Povestește cu lux de a- 
mănunte emoțiile prin 
care au trecut înainte și în 
timpul jocului cu C.C.A., 
care a decis titlul de cam
pion.

Știind că este tatăl jucă
torului Atila Balint I îl 
felicit :

— Sînteți de două ori 
fericit. Și ca părinte și ca 
conducător...

— Da, dar Foșca 
trei ori...

— Care loșca ?
— 1 oșca Szaboi, 

gemenilor. El este t__
dintele secției noastre de 
hochei și tatăl lui Geza și 
Giusi. Nu-i de trei ori

cunosc. Ceea ce n-a fost 
de loc. greu. In apropiere 
de locul unde ne aflam se 
găsea un centru de croi
torie al cooperativei „Ol
tul" spre care — cunos- 
cîndu-mi intenția — m-a 
îndreptat cel fericit doar 
de... două ori. Respon
sabilul — un om mărun
țel ți cu părul argintat — 
m-a întîmpinat zimbind.O- 
chii albaștri ii întăresc zîm- 
belul ți ii luminează parcă 
fața. Era Iosif Szabo. S-a 
scuzat pentru un moment 
( avea 
minat) 
dus in

Aci, 
nimic 
după o 
tarii aii Tidicat capul.

o „probă" de ter
ți apoi m-a con- 
atelier.
la prima vedere 

neobișnuit. Dar 
clipă, cînd lucră-

am avut impresia că sînt 
în... cabina echipei 
hochei \pe gheață „ 
ința” ! într-un colț îi 
resc pe cei doi gemeni. 
Împreună, ca pe gheață. 
Nu îi pot recunoaște decît 
din apropiere, deoarece 
(ie za are o aluniță pe 
f

Stăm de vorbă... Chiar 
în această zi s-au reîntors 
după un scurt concediu 
și și-au reluat viața de zi 
cu zi. Dimineața în ate
lierul de croitorie, iar 
după-amiază pe terenul 
de sport.

— Nu ne am întrerupt 
antrenamentele — îmi 
spune Geza. Ne pregătim 
pentru sezonul de fotbal.

— Fotbal ?
— Da. Jucăm și în e- 

chipa de fotbal a asocia
ției noastre. Eu și cu du
și alcătuim aripa dreaptă 
a liniei de atac... Varga 
este un stoper de netrecut, 
iar Purcărea, portarul e- 
chipei de hochei, este un 
half foarte bun, ale cărui 
pase precise ca înaintaș 
le apreciez...

De altfel, după cum am 
aflat, multilateralitatea 
sportivă îi caracterizează 
pe toți jucătorii echipei 
Voința. Unii sînt buni 
handbaliști, iar alții exce- 
lenți jucători de popice. 
Am băgat de seamă că cel 
mai mult vorbea Geza. 
Giusi părea puțin supurat. 
Uam iscodit pe primul și 
am aflat că din economiile 
lor și-au cumpărat o mo
tocicletă. Geza și-a dorit 
o „Javă”, iar Giusi vroia 
un „Simsson". Pînă la 
urmă au cumpărat o „Ja
va” și, firește, Giusi e 
nițel bosumflat.

— îi trece —- 
gură Geza. Ne 
tata. Și dacă nu reușește 
acasă, rezolvă aci, la a- 
telier, unde ne este șef 
și unde nu putem să ieșim 
din cuvîntul lui !

Așa 
clipe, 
gintat 
și l-a 
Geza, 
croirea unei perechi 
pantaloni...

CALIN ANTONESCU

md asi- 
împacd

de cano- 
a hotărît

Dinu (Iurie Darie) a intîrziat șt a fost înlocuit . echipa 
ținea un meci decisiv. O primă lecție care se dă ilnărului fotbalist (Scenă 
din filmul „Băieții noștri").

„Băiefii noștri" se pregătesc 
să intre pe... teren

„Băieții noștri“ vor a- 
pare în curînd pe ecra
nele Capitalei! „Băieții 
noștri”, adică Iurie Darie 
si alți cîțiva, exact atîți 
cît trebuie pentru o echi
pă de... fotbal, vor delecta 
spectatorii cu o savuroasă 
comedie pe temă sporti
vă. Genul acesta a mai 
fost abordat în cîteva 
încercări de cineaștii noș
tri. Nu este nevoie de un 
cînlar prea sensibil pen
tru a ajunge la conclu
zia că aceasta din urmă 
este cea mai reușită. Co
lectivul „Studioului Ci
nematografic București” a 
realizat un film tineresc, 
valoros din punct de ve
dere artistic, cu acțiune 
interesantă și cu prețioase 
învățăminte educative.

Am promis realizatori
lor să nu divulgăm su
biectul. De aceea, pentru 
a nu călca angajamentul 
luat, vom face doar cîtcva 
spicuiri din cei peste 2.600 
m de peliculă, cu imagine 
luminoasă, cu un montaj 
viu și sugestiv, cu rezol
vări ingenioase și neaștep-

tina Mosora), im respon
sabil sportiv (Vasiliu Bir
lic) pentru care totul este 
echipa de fotbal și toată 
echipa este... vedeta ei 
Dinu, un director inimos 
și pasionat de sport, el 
însuși fost fotbalist (Mar
cel Anghelescu), un an
trenor (Dorin Dron), ne- 
numărați suporteri înflă
cărați, cum sînt de fapt 
toți suporterii de pe pa*  
mint (Alexandru Giugaru, 
Jules Cazaban, Ovid Teo- 
dorescu, Antonescu Cără
buș, Benedict Dabija, 
Puiu Călinescu, Vasile To- 
mazian etc.), un bătrîn 
căruțaș, (Costache Anto- 
niu) pe care întâmplarea 
îl face martorul marilor 
peripeții ale lui Dinu, 
fotbaliști, atleți, înotători, 
copii — alaiul nelipsit al 
echipei —. tribune pline, 
tinerețe, muzică și mult 
umor — iată ceea ce veți 
găsi în acest film care 
reușește să redea un crîm- 
pei 
nouă, 
tului patriei, 
ta te a 
sează 
toate

ziarist german a 
următoarea propu- 
„Deoarece specta- 

nu știe niciodată

... Federâția 
taj a Angliei 
ca totf canotorii englezi 
6ă fie obligați să pre
zinte certificate legali
zate că știu să înoate? 
Dispoziția a fost luată 
în urma numeroaselor 
cazuri de înec înregis
trate în ultima vreme 
în rîndul canotorilor.

...în R. P. Polonă a 
fost fixată o zi a fotba
liștilor juniori? La 13 
septembrie cei 60.000 de 
fotbaliști juniori legiti- 

prietenă 
mari

mafi din (ara 
vor participa la 
competiții , interne (tur
nee fulger dotate cu di
ferite cupe, pe oraș, re
giuni etc.)

.„primul meci de fotbal 
în nocturnă a avut loc 
la Londra în 1878? In 
spatele porților pe un 
postament înalt (butoaie 
goale) au fost așezate 
nu mai puțin de 12.000 
de Jumînări! Bineînțeles 
însă că vizibilitatea a lă
sat totuși de dorit

Lfn 
făcut 
nere : 
torul 
cine a marcat golul, mai 
ales cînd este învălmă
șeală în fața porții, 
mingea să fie readusă 
la centrul terenului de 
către autor. Atunci spec
tatorul 
marcat 
propunere interesantă, dar 
ce se va întîmpla în caz 
de autogol? Fără îndo
ială că o astfel de propu
nere nu i-at conveni de 
loc lui Mc. Tavish, fundaș 

al 
City, 
disputat 
reușit să 
puțin de 
luri II

va ști cine a 
golul". Pare o

echipei
care la 

nu de
maree
.. trei

Manchester 
un meci 
mult a 
nu mai 
antogo-

★
Povestea seamănă cu 

un roman polițist, dar s-a 
întiinplat în realitate în 
Portugalia. Arbitrul de 
fotbal Jose Abendola din 
Beja primea în fiecare 
luni dimineața o scrisoare 
care conținea tot felul de 
amenințări la adresa sa, 
„Dacă vei mai arbitra 
vreun meci viața îți va 
fi în pericol". Inspăimîn-

tat, Abendola s-a adresat 
poliției. După două zile 
de cercetări a fost prins 
expeditorul misterioaselor 
scrisori. Făptașul nu era 
altcineva decît... soția lui 
Jose l

— Niciodată nu are 
timp pentru mine — a 
declarat ea poliției — tot
deauna se ocupă numai 
de fotbalul acela păcătos !

*
Un sărut furat 

pod suspendat și 
imediată a „păgubașei”: 
o pereeihe de... palme! 
Un spectaculos plonjon 
într-un bazin, pe care 
eroul filmului îl efectuea
ză involuntar și... îmbră
cat. O înfrîngere și o vic
torie. O dragoste înfiri
pată între doi tineri ce 
se cunosc în condiții care 
nu prevesteau de loc acest 
deznodămînt.

★
Rulăm în continuare 

pelicula...
Un fotbalist talentat, dar 

îngîmfat și cam... certat 
cu producția (Iurie Da
rie), o profesoară dc edu
cație fizică, energică și 
foc de drăguță (Floren-

elocvent din 
minunată a tinerc- 

din activi- 
sportivă care pul- 
atît de intens în 

colțurile țării.

★
Filmul este valoros 

pentru că reușește să re-

dea într-o formă convin
gătoare, o problemă atît 
de importantă a educa
ției cum este legarea spor
tivului de producție, insu- 
flarea tot mai mult a dra
gostei de muncă tinerei 
generații. Ni s-a părut 
semnificativ faptul că la 
reeducarea lui Dinu ia 
parte întregul colectiv. 
Viața însăși, o viață in
tensă, sănătoasă, dintr-un 
mare centru muncitoresc, 
ambianța, sînt factorii care 
conlucrează pentru a-i a- 
răta acestui lînăr, cu un 
fond sufletesc bun, dru
mul pe care trebuie să 
meargă. Iar meritul tine
rilor regizori Gheorgbe 
Vitanidis și Anastasia An- 
gbel este că au știut cu 
mijloace simple să scoată 
în evidență acest lucru. 
Exceptînd unele mici 
stîngăcii, scene poate prea 
șarjate și „poante” cu re
zonanță prea bufă, filmul 
„Băieții noștri" reprezin
tă o realizare și — ceea 
ce-i mai important — un 
prețios punct de plecare 
pentru alte producții ci
nematografice de acest 
gen.

Sînteți curioși să știfi 
cum a arătat primul au
tomobil de curse dim 
lume ? II pute{i vedea 
în fotografia alăturată.

Jeanine din
l-a ,/inau- 

1889. Henri 
stabilit pri- 
al lumii pe

El a parcurs

Constructorul lui, fran
cezul Henri
Strasbourg, 
gurat" în 
Jeanine a 
mul record 
100 km.
această distanță în 4 h 
05 mi>n., o viteză de a- 
proaipe 25 km pe oră I

Și cînd te gîndești că 
azi, recordul unei moto
rete de 50 cmc este 
circa 200 km pe oră i

Serfozo Paraschiva, Iorda- 
che, Ozon, Petschovschi, 
Suru.

) Remușcările te-au făcut să cheltuiești atîfiâ 
bani cu florile ?

— N-am cheltuit nimic. E buchetul pe care mi l~al 
oferit ieri la începutul jocului.

Des an de MATl'X

PETRE GAVRILIU,
SÂNI. — Săritorul negru 
John Thomas a împlinit la 7 
martie 19 ani. E foarte înalt 
— 1,96 m — ți cîntărește 88 
de kilograme.

MARIAN CAPRARU, 
BIU. — 1) Sub numele 
C.S.A., echipa C.C.A. a 
cat pentru prima oară în 
tegoria A în campionatul 
1947—1948 Din echipa de a- 
tunci făcea parte, printre alții, 
Lazăreanu, Savu, Panait, Gică 
Popescu, Fătu, Mladin, Cer. 
nea, Jivan etc. — 2) Fotba
listul Gheorghe Constantin a 
debutat ca junior la Unirea 
Tricolor. De-aici a trecut la 
Progresul I.C.A.S. și apoi la 
Locomotiva Iași. De-aici, în 
anul 1954, a venit la C.C.A.

MARIN OPROIU, BUCU
REȘTI —- Problema pe care 
o ridicați dv. nu s-a ivit 
niciodată în istoria meciurilor 
de box. Admițînd că s-ar pu
tea întîmpla, totuși, 
urma unui schimb de lovituri 
ambii boxeri să ia... 
cu podeaua și să nu se mai 
ridice pînă la 
decizia 
K.O. 
acel moment avea un 
mic avantaj.

AUREL PASCALIU, 
GHITA. — Faptul că 
tul Bela Soos, maestru 
sportului, s-a evidențiat în
tr-un timp și ca fotbalist — 
a jucat în prima echipă a 
lui Dinamo București — v-a 
făcut, după cum văd. să mă 
întrebați dacă nu e una și 
aceeași persoană și cu ju
cătorul de hochei pe gheață

Soos, de la C.S Tîrgu Mu
reș. Nu ! Precizăm, de altfel, 
că în momentul de fată Bela 
Soos nu mai joacă decît șah. 
Nu de alta, dar poate că 
mai întîlniți numele de Soos 
și la alt 9oort ! 2) Mihalic
s-a întîlnit de 3 ori cu Tag
gart. Prima oară în Scoția, 
iar recent la București și 
Constanța. Taggart s.a mai 
întîlnit însă, în cadrul „ eu
ropenelor" de la Praga din 
1957, cu un alt boxer romîn : 
cu Trancă. Boxerul scoțian 
a primit o discutabilă deci
zie la puncte, după ce fu
sese „numărat"

G. DASCALU, BUCUREȘ
TI. — E greu de spus cu 
precizie cînd au avut loc pri
mele meciuri de fotbal în Ro. 
mînia. La București, în orice 
caz, prima echipă, efemeră, 
„de strada* a apărut în anul 
1893, dar primul campionat 
oficial a avut loc mult mai 
tîrziu : în 1910. Olimpia — 
București este prima campi
oană a țării, la fotbal.

PETRU BRATANOVICI, 
CONSTANTA. — Avasili- 
chioaie, actualul jucător de 
la C.S.M.S. Iași, a făcut par
te, un timp, și din forma, 
ția Farului. Echipa în care 
s-a afirmat : C.F.R. Timi
șoara.

H. HANDRA, HUNEDOA
RA. — In meciul cu repre
zentativa de fotbal a R. P. 
Ungare din cadrul Jocurilor 
Olimpice din 1952 (scor : 2—1 
pentru R P. Ungară), noi am 
aliniat următorul „unspreze
ce- : Voînescu — Zavoda II, 
Covaci, Farmati — Călinoiu,

MIHAI MIIIALCEA, ORA- 
VIȚA. — 1) Meciul de fotbal 
dintre selecționatele R.P. Ro- 
mîne și R.P.F Iugoslavia 
disputat în anul 1957 la Bucu
rești, în cadrul preliminarii
lor campionatului mondial 
(scor : 1—1) a fost arbitrat
de austriacul Grill. 2) Recor
dul mondial de viteză la au
tomobilism este de 642 km 
pe oră. El a fost stabilit de 
englezul John Cobb, bineîn
țeles pe o mașină de o con
strucție cu totul specială. De 
asemenea trebuie spus că aler
garea a avut loc pe o pistă 
specială — de sare. 
Petschovschi n-a jucat în echi
pa „Continentului*  A fost 
însă, la un moment dat, în 
vederile selecționerilor 
meciul din anul 1953, 
glia.

FRANZ KARCHER, 
STANTA. — In meciul 
ținut în 1953 la București cu 
reprezentativa Cehoslovaciei și 
pe care l-am pierdut cu 1—0
— lovitură liberă de la 30 
metri executată de fundașul 
Safranek — după ce echipa 
noastră jucase majoritatea 
partidei la o poartă, noi am 
avut următoarea formație : 
Birtașu (cred că n-ați uitat !)
— Androvici, Apolzan, Szdko.
— Onisie, Băcuț I
— Petschovschi (Ene 
noiu (Petschovschi), 
(Călinoiu), Serfozo 
Suru.

(SerfozS) 
I), Căli- 

Ene I 
(Nicușor),

ION POȘTAȘUL
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