
Un aspect din partida C.C.A. — .C.S.M. Rădăuți, disputată ieri dimineață 
și terminată cu victoria militarilor cu 8—0.„Cupa Campionilor Curopeni" în imagini
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Asîă-sfcară in sala Floreașca

C.C.A. a învins fără eforturi

Pupa trei etape

Voința Miercursa Ciyc pe primo! fee In clasamentul 
campionatuiui republican de hochei pe gheață
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Marcat de Moseșvili, Novacek 
„ '! să sară. Nedef, Niculesca, 

Le java și Ugrhelidze îl urmăresc 
atenție.

2. Dispută intre Minașviti 
cearcă să pătrundă și Nedef.

3. Un efort extraordinar. Nedef 
aruncă la coș dintr-o poziție...... '.a că
rei dificultate este cit se poate de 
bine redată în imagine.

4. Șutul fulgerător al lui Hnat a 
făcut inutilă intervenția lui Vicha. 
Este 22-21 pentru Dinamo l

5. Cih. Covaci a pătruns la semi
cercul advers și va trage la poartă 
în stilul său caracteristic, marcind 
imparăbil.

6. Mares a scăpai de sub supra
vegherea apărătorilor dinamoviști și 
va înscrie. Arbitrul Glagow a anu
lai însă golul intrucît poziția jucăto
rului cehoslovac înăuntrul semi
cercului este evidentă.

Fotografii de Gh. Dumitra 
și B. Ciobana

ieri au continuat pe patinoarul din Parcul „23 August" întrecerile 
campionatului republican de hochei pe gheață. G.G.A., Voința și Știința au 
repurtat victorii scontate, consolidîndu-și pozițiile fruntașe în clasament.

In etapele de azi și mîine sînt programate jocuri de mare importantă : 
Voința—știința și — mai ales — Voința—G.C.A.

lată amănunte asupra jocurilor etapei a III-a:

Prima partidă a zilei, desfășurată 
dimineața, s-a terminat — cum era de 
așteptat — cu o victorie ușoară a echi
pei campioane. Intîlnmd pe C.S.M. Ră
dăuți, militarii nu s-au „întrebuințat” 
prea mult, realizînd un scor conclu
dent : 8—0. Ei au forțat jocul doar în 
repriza primă. N-au fost folosiți în a- 
cest meci Pușcaș și Czaka. De notat că 
în poarta echipei din Rădăuți, în locul 

Astă-seară, începînd de la 
ora 19, se va desfășura în 
sala Floreașca cea de-a doua 
reuniune din cadrul turneu
lui boxerilor 
semimijlocie.
pugiliștii care au evoluat în 
prima reuniune : învingăto
rii între ei și învinșii în
tre ei.

Ieri dimineață, la federa
ția de specialitate s-a defi
nitivat programul reuniunii 
de astă-seară, după cum ur
mează : M. Iordache (Șc. sp. 
C-lung Muscel) — V. Să- 
șeanu (Din. Orașul Stalin); 
R. Lavric (Din. Oradea) — 
O. Florea (I.G.F.); I. Olaru 
(Din. Craiova) — I. Ailenii 
(I.C.L Buc.); P. Baltă (Din. 
Orașul Stalin) — S. Trifan 
(Cîmpina); " 
(Din. ~ 
cenco

0 telegramă adresată haniMștîlor 
de la Dinam și bascbetbaRștilor de la C.C.A.

DRAGI TOVARĂȘI,
Muncitorii și sportivii uzinelor „23 August" vă felicită 

călduros pentru frumoasele victorii pe care le-ați obținut, 
victorii care ridică și mai mult prestigiul internațional al 
sportullui nostru.

Vă dorim și mai departe numai succese și sîntem con
vinși că putem aștepta cu încredere viitoarele întreceri 
internaționale la care veți reprezenta sportul din Republica 
noastră dragă.

tui Sofian, a aparat Chirilă I, care 
joacă de obicei fundaș.

Punctele învingătorilor an fost în
scrise de Ganga (2), Cozan I (2), Ka- 
larnar (2), Tomor și Zografi.

Au condus arbitrii Florescu și Welt- 
her

...ca șt Voltija-Miercurea duc

Primul meci al programului de a- 
seară a opus pe C, S. Tg. Mureș actua
lului lider al campionatului, Voința 
Miercurea Ciuc. Problema învingătoru-

(Consir. Buc.) — 0. Bilă 
(Din. Graiova); I. Marcu 
(Șc. sp. C-lung Muscel) — 
Â. Naghi (Oluj); V. Neagu 
(Marina Constanța) — G. 
Stoian (Din. Buc.); I. Marin 
(Cet. Bucur) — P. Dcbre 
(Brăila).

După cum se vede, din 
programul reuniunii lipsesc 
pugiliștii Dănilă Enuț și Io
sif Demeter care s-au acci
dentat în meciurile disputate 
duminică dimineață. Progra
mul reuniunii va fi comple
tat cu un meci amical între 
Constantin Popa (Din. Buc.) 
și Cornel Rusu (I.G.F.).

★
Biletele pentru reuniunea 

de astă-seară s-au pus în 
vînzare la chioșcul special 
din str. Ion Vidu și la 
Agenția Centrală Pronosport 
din Calea Victoriei. 

lui nu se punea în această partidă, îh 
care se întâlneau echipe eu comportări 
diametral opuse. Un semn de întrebare 
plana doar asupra scorului pe care va 
reuși să-l realizeze Voința. Or, sub acest 
aspect. Voința și-a atins scopul doar pe 
jumătate : n-a primit nici un gol (ceea 
ce e foarte important pentru golav©-

C. RADU 
A. CĂLIN

Continuare In pag. a 5-a)

Discuții

Cauzele răminerii în urmă 
a gimnasticii noastre 

masculine
Aducîndu-mi aminte de situația vi

tregă și de împrejurările grele în care 
am activat noi, veteranii gimnasticii, 
îmi pot da seama și mai bine de con
dițiile excelente de care se bucură as
tăzi tineretul nostru dornic să facă 
sport.

Și totuși, față de aceste condiții, 
gimnastica noastră masculină a ră
mas mult in urină. După părerea mea 
una dintre cauzele principale ale si
tuației actuale este activitatea insu
ficientă a comisiilor raionale, orășe
nești și regionale, factorii principali 
în ceea ce privește dezvoltarea aces
tei discipline sportive. Comisia noa
stră regională de exemplu nu s-a pre
ocupat în suficientă măsură de îndru
marea și controlarea activității de 
gimnastică, de munca antrenorilor și 
a arbitrilor de gimnastică. Au existat 
și unele neînțelegeri intre antrenorii 
noștri, ei punînd de multe ori intere
sele personale mai presus de cele ale 
colectivității.

O problemă importantă pentru pro
gresul gimnasticii noastre mascu
line este specializarea timpurie, ne
cesară pentru a ridica cit mai multe 
noi cadre cu o pregătire superioară. 
Nu este indiferent însă cum se face 
specializarea timpurie. De la început 
tinerii gimnaști trebuie să-și însu
șească mișcările în mod corect. Tot
odată, conținutul lecțiilor de antrena
ment trebuie să fie distractiv, să cap
tiveze pe copii, să-i facă să îndră
gească acest sport de la bun început 
O lipsă mare 
giunea noastră
se



Din viața organizației noastre

BILANȚ FRUCTUOS

In Gapitală — ca și pe întreg cuprinsul țării — pulsează 
o vie activitate sportivă. După orele de producție în care dau 
patriei produse mai multe, mai bune și mai ieftine, oamenii 
muncii se recreează în mod plăcut și util. Firește, sportul re
prezintă unul din numeroasele mijloace pe care oamenii mun
ții le au astăzi la dispoziție pentru a-și petrece plăcut timpul 
liber. Fie pe terenuri, fie în săli sau pe pîrtiile acoperite de 

■’ nea, pot fi văzuți zi de zi mii și mii de tineri care-și dedică 
o parte din orele libere activității sportive.

Obiectivele aparatelor fotografice i-au surprins pe sportivi 
la locul de munca, în jurul meselor de șah, în sala de ședințe

' (semnînd „certificatul de naștere" al unei noi asociații spor
tive) sau — în cazul celor mai mici sportivi — lucrînd la 
spalier. Acestea sînt numai cîteva din-aspectele culese de foto-

■ reporteri. Ele dovedesc însă că activitatea sportivă nu stag
nează nici o clipă ci, așa cum este firesc, progresează de la 

• p zi la alfa.
La începutul săptămînii viitoare vă vom prezenta noi as

pecte din activitatea sportivă de mase ce se desfășoară în (Ca
pitală și în alte părți ale țării.

Așa, Ligia, capul mult 
pe spate I spune pro
fesoara de gimnastică 
Olga Munteanu, cău- 
tînd să imprime o ți
nută cit mai corectă 
tinerei sale eleve. As
pect din sala asocia
ției sportive „Proiec
tantul “ din Capitală, 
unde se fac săpiămînal 
antrenamente de gim
nastică cu copiii sala- 
riaților

■— Titlul de campioană la rugbi și 
finalistă a Cupei R.P.R.

— 12 titluri de campioni ai R.P.R. 
la tir și locul I pe orașul București 
la senioare.

— Locul II la campionatele repu
blicane individuale de haltere.

— Două titluri de campioni ai ora
șului București și locul I la concursul 
de calificare — faza de zonă — la 
box.

— Participarea la numeroase com
petiții de mase cum sînt Spartachia- 
dele de iarnă și de vară ale tineretu
lui, la crosurile de 1 Mai și 7 Noiem
brie precum și la campionatele pe 
asociații.

Acestea sînt cîteva din succesele 
obținute de consiliul asociației spor
tive Locomotiva „Grivița Roșie" pe 
anul 1959, succese despre care, zi
lele trecute, participanții la aduna
rea generală a asociației sportive au 
avut prilejul să vorbească pe larg. 
Bilanțul fructuos al sportivilor de la 
„Grivița Roșie" este firesc. Cei 2248 
membri U.G.F.S. organizați în 53 
grupe sportive au participat de-a lun
gul întregului an la numeroase ac
țiuni sportive de mase, care au sti
mulat gustul pentru sport unui mare 
număr de muncitori ceferiști, nelip
siți — fie ca sportivi, fie numai ca 
spectatori — de la competițiile or
ganizate de asociație. Campionatele 
pe asociație la volei și la fotbal, com
petiții la care au participat cîte 12 
echipe (pe sectoare de producție) s-au 
bucurat de o mare popularitate prin
tre muncitorii din secții. întrecerile 
sportive între secțiile de producție 
ca cele de la S.2 Montaj, S.4 Meca
nică, S. Energetică, Cazangerie și 
altele, au dat loc unor dispute di
namice și pasionante.

Era firesc ca ținînd seamă de am
ploarea competițiilor de mase ce se 
organizează la Atelierele „Grivița 
Roșie", acestea să ocupe în darea de 
seamă a consiliului asociației un loc 
important. Dar aceasta nu s-a în- 
tîmplat. Darea de seamă s-a ocupat 
amănunțit doar de analiza secțiilor 
sportive, a echipelor de performan
ță (lucru care, firește, nu este rău), 
trecînd însă pe plan cu totul secun
dar felul cum s-a desfășurat activita
tea sportivă de mase în anul 1959 
deși — repetăm — aceasta a preocu

Muncitoarea fruntașă in secția de cusut-ștepuit a fabricii de încălțăminte 
și pielărie „Flacăra Roșie", tînăra Maria Preda este și o bună sportivă. 
Ea face parte din echipa de volei a fabricii și conduce zilnic programul de 

gimnastică in producție.

Vești de la corespondenți

Aspect de la adunarea generală de constituire a asociației sportive „Baza 
M.I.B.C.". Tov. Vasile Georgescu (căruia cei 193 membri U.C.F.S. i-au 
încredințat sarcina de președinte al consiliului) vorbește despre posibili
tățile de dezvoltare a activității sportive de mase din cadrul noii asociații 

sportive.

Știri sportive din Sibiu
© Deschiderea oficială a sezonului 

de schi a avut loc la 15—16 ianuarie 
la Păltiniș, în masivul Cibin. Cu a- 
ceastă ocazie asociația sportivă „Vo
ința” Sibiu a organizat un concurs la 
care au participat schiori de la diverse 
asociații sportive din oraș.

• In munții Făgăraș a nins destul 
de mult în ultimul timp. Iubitorii 
schiului au luat eu asalt pîrtiile din 
jurul cabanelor Surul, Bîlea cascadă, 
Bîlea lac, Podragul și Sîmbăta, care 
au fost aprovizionate în mod special 
pentru acest sezon și oferă amatorilor de 
sporturi de iarnă cele mai bune con
diții de cazare.

• A fost complet reamenajată ca
bana O.N.T. Carpați nr. 1 din com
plexul de la Păltiniș. Cu sprijinul e- 
fectiv al comisiei orășenești de schi, 
au fost puse la punct pîrtiile de schi, 
care se află în jurul Păltinișului.

• Secția de alpinism a asociației 
sportive Energia Sibiu și-a început săp-

i tămîna trecută antrenamentele în ve
derea viitoarelor acțiuni. După pe
rioada pregătitoare care s-a desfășurat

în luna decembrie, s-a trecut la cea 
de bază, eînd vor fi întreprinse 
ture mai dificile. Săptămîna trecută 
alpiniștii, avînd de trecut un examen 
greu în special în Cheile Cibinului 
care prezentau numeroase porțiuni 
pline de gheață, au parcurs itinerariul: 
cabana Fîntînele-Păltiniș, prin Cheile 
Cibinului. In program mai figurează 
ture de gradul II B în masivul Fă
găraș, în Piatra Craiului, și antrena
mente la cascadele Avrigului.

VALERIA VLADO1ANU 
V. MIRCEA

Gimnastică în producție la uzina 
mecanică Plsești

In primele zile ale acestui an mun
citorii secției strungărie din uzina me
canică Ploești au început să practice 
gimnastica în producție. Zilnic la ora 
10,30. un număr de aproape 90 strun
gari, frezori și raboteri participă Ia 
pauza de gimnastică ce se desfășoară 
sub conducerea instructorilor volun
tari Constantin Enache și Gheorghe 
Musat.

EMIL PETRESCU

pat îndeaproape consiliul asociat®! 
sportive.

De asemenea, nu s-a pomenit nici 
un cuvînt — nici în darea de seamă1, 
nici de către participanții la discuții
— despre munca celor care au condus 
activitatea asociației în cursul anu
lui trecut, a membrilor consiliului de 
conducere al asociației. Din păcate, 
asemenea discuții nu s-au purtat, deși 
în activitatea consiliului asociației 
sportive „Grivița Roșie" au existat a- 
nul trecut și unele deficiențe. Să le 
amintim.

In discuțiile purtate s-a arătat prin
tre altele, că numărul membrilor 
U.C.F.S. din această întreprindere este 
încă insuficient față de posibilități. 
Cei care au luat cuvîntul au subliniat 
că la „Grivița Roșie“ pot fi înscriși 
în U.C.F.S. un număr mult mai mare 
de muncitori care îndrăgesc sportul 
Șț participă uneori din proprie ini
țiativă la acțiunile sportive. La sec
țiile Fierărie Vagoane, Mișcare, Pază, 
Pompieri, de pildă, nu s-au organizat 
nici pînă acum grupe sportive, iar 
numărul membrilor U.C.F.S. este încă 
mic deși muncitorii de aci au cerut 
să se înroleze temeinic în activita
tea asociației sportive. De altfel, des
pre acest lucru s-au convins și to
varășii din consiliul asociației, care 
și-au propus ca în acest an să acor
de o atenție mai mare înscrierii de 
noi membri în U.G.F.S. „La noi, la 
Grivița — spunea un muncitor tînăr
— sînt și multe fete. Atunci de ce 
elementul feminin este foarte puțin 
reprezentat în competițiile sportive ?" 
Intr-adevăr, în afară de cîteva spor
tive care activează în secția de tir, 
tinerele muncitoare de la „Grivița 
Roșie" stau departe de activitatea 
sportivă.

In munca de educație a sportivilor 
de la „Grivița Roșie" s-au obținut suc
cese importante care au dus la im
primarea unei înalte discipline. Toți 
sportivii legitimați în cadrul asocia
ției sînt încadrați în diferite forme 
de îrtvățămînt. Sportivi ca Vasile 
Mladin, Mihaî Oblemenco, Marin Fe- 
recatu, Ervin Snabel, Nicolae Bălan; 
Alex. Stanciu, 'fanase Gheorghe și 
alții, sînt mîndria asociației. Conti- 
nuînd pe acest drum, acordînd o a- 
tenție mai mare consolidării organi
zatorice a asociației, activizînd sec
țiile pe ramură de sport, consiliul 
asociației sportive Locomotiva „Gri
vița Roșie" va obține cu siguranță 
succese importante, ’ clasîndu-se și în 
acest an pe un loc de frunte în ra
ionul „Grivița Roșie". ,

R. GĂLARĂȘANU |

Consfătuire ;
cu cititorii din Ploești 
organizată de ziarul 

„Sportul popular" |
Ziarul „Sportul popular" în co

laborare cu consiliul regional 
U.C.F.S. Ploești organizează joi ; 
21 ianuarie a.c. ora 17 o consfă
tuire cu sportivii, cititorii și co
respondenții din localitate. Con
sfătuirea va avea loc în sala 
clubului Trustului regional de 
construcții din strada Ștefan cel 
Mare nr. 34. Va urma un pro
gram artistic susținut de briga
da de agitație a Trustului regio
nal de construcții Ploești, fina
listă a celui de-al V lea concurs i 
al formațiilor artistice de ama
tori.

instantanee dobrogene

Aspect din timpul întrecerilor de șah din cadrul Spartachiadei orașului
București la întreprinderea „Bere Grivița". In prim plan se văd șahiștii 

Ion Cheresteș și Alexandru Creangă.
Fotografii de Gh. Dumitra ți B. Câobami

Un „GAZ*  puternic ne purta cu repeziciune 
spre Basarabi. Priveam, prin parbriz. In fața 
noastră șoseaua părea o nesfîrșită panglică 
plumburie. Deoparte și de alta a șoselei apă
reau și dispăreau in frînturi de clipită case*,  
oameni, pomi... doar cablurile liniei de înalta 
tensiune ne țineau o tovărășie continuă.

Apropierea Basarabilor s-a vestit prin ^tru
purile*  de vie culcate pe dealurile ce se ri
dicau de la marginea șoselei, vii care intr-un 
timp relativ scurt au creat Basarabilor o ce
lebritate mondială

Ne-am oprit in fața unei porfi deasupra 
căreia pe o firmă roșie scria : G.A.S. BA
SARABI. G.A.S. Basarabi s-a „născut*  cu 
cîțiva ani in urmă. Este poate una dintre 
cele mai tinere gospodării din țară. Și, parcă 
vroind să nu ,,distoneze* , marea majoritate 
a muncitorilor de aci sînt tineri. Entuziaști, 
îndrăgostiți de profesiunea lor și de... sport. 
Eiresc. Acum t,basarabii*  nu mai gint slugile 
fostei familii regale, ci oameni liberi. Ștă- 
pîni pe viața lor, stăpîni pe destinul lor. 
După ceasurile de trudă migăloasă în vie, în 
cramă, urmează ore de destindere plăcută pe 
terenul de fotbal, &e volei. la masa de tenis 
sau în fața celor 64 de pătrățele alb-negre.

Asociația sportivă „Recolta*  Basarabi este 
și ea la fel de lînără. In anul 1958 eînd a 
luat ființă, număra numai 66 de membri. A 
trecut numai un an și numărul s-a triplat. 
O cifră, chiar impresionantă ca raport pro
porțional, nu poate oglindi întotdeauna fondul 
chestiunii. Să ne explicăm».

începutul, ca orice început, a fost greu... 
Lipsea echipamentul, lipseau terenurile, lipsea, 
de ce să nu spunem, chiar Și sprijinul con
ducerii. Dar, oamenii aceștia care dovedesc 
atîta răbdare și perseverență atunci eînd „lu
crează*  Murfatlarul, au acționat și aci cu fer
mitate și consecvență si mai ales cu pasiune.

In anul 1958 un mănunchi de „ambițioși*̂  
au alcătuit echipa de fotbal. Au fost -atunci 
unii care au zîmbit sceptic. Li se părea greu 
de acceptat că Geoget Geofor, Romis Musti-

CARNET DE REPORTER
ret, Nicolae G herase, Murafa Sagit sau Gegui 
Ion se vor descurca tot atît de lesnicios pe 
gazonul verde al arenei de fotbal ca și în 
cramă sau în atelierul mecanic al gospodă
riei. Dar au văzut imediat că s-au înșelaț. 
’Tinerii și-au amenajat un teren de fotbal 
și au început antrenamentele cu ardoare și 
elan. Rezultatele nu s-au lăsat prea mult 
așteptate, lntrecînd rînd pe rînd echipe cu 
tradiție, fotbaliștii din Basarabi s-au calificat 
în finalele Cupei Moldovei*.  Nu au fost ei 
câștigătorii dar participarea la finalele „Cu
pei Moldovei*  s-a înscris pe răbojul din 
Basarabi ca o victorie de seamă.

Azi, echipa de fotbal a G.A.S. Basarabi 
țț. numără printre cele mai bune din raionul

Medgidia. De altfel. la sfîrșitul turului cam*  
pionatului raional, toamna trecută, a' ocupat 
primul loc în clasament, cu două puncte avans 
față de cea de a doua clasată.

Printre muncitorii de la G.A.S. Basarabi 
am găsit voleibaliști foarte buni, șahiști taleh- 
tați... Și, merită să consemnăm faptul că și 
conducerea gospodăriei și~a schimbat com
plet părerea despre problemele sportive. Era 
normal.

Am frunzărit cîteva minute un dosar cu 
acte ale asociației sportive Recolta Basarabi ț 
reamenajarea terenului de fotbal,.. An
gajamente privind mărirea numărului de mem
bri U.C.F.S... Pentru extinderea activității 
secțiilor de șah, tenis de masă... Noi ramuri 
de sport...

Cînd am plecat de la G.A.S. Basarabi, dea
supra văii Carasu se ridicau pînze de ceața» 
Mă gîndeam atunci la oamenii pe care-i cu
noscusem la optimismul prezent în fiecare, la 
viața frumoasă pe care partidul, regimul nos*  
tru democrat-popular a creat-o acestor oa
meni, la succesele pe care le vor recolta, fărăE 
îndoială. în anii care vin. Fără voie mi-au 
revenit în minte cuvintele acestea, spuse eînd*  
va de Nazim Hjkmet : „Cea mai frumoasă' 
mare e cea nestrăbătută. Cel mai frumos ce-j 
pil e cel care n-a crescut încă. Cei mai fraft I 
moși ani sînt cei care n-au fost încă trăiț^ 
cel mai frumos cuvînt e cel care nu a lbs$ 
rostit"...

Intr-adevăr. Nespus de frumos este prezen*.  
tul zilelor noastre. Feeric luminat ne apard 
însă viitorul. \

.VALENTIN PAUNESCU |



IÎMVER.SITAR,
ÎN COLABORARE

Cuprinderea majorității studenților 
noștri (aproximativ 85% din numărul 
total al studenților care frecventează 
Institutul Agronomic „N. Bălcescu") 
într-o activitate sportivă deosebit de 
bogată își găsește explicația în cola
borarea rodnică ce s-a statornicit 
tre Asociația studenților — prin 
lectivul sportiv, comitetul U.T.M. 
catedra de educație fizică. Cum 
realizează în mod practic această 
îaborare ? Trebuie spus aici că, sar
cinile de ordin sportiv sînt cunoscute 
șl repartizate într-o concordanță de
plină de vederi. Colectivul sportiv și 
comitetul U.T.M. își aduc aportul, în 
principal, pe linia organizării activi-

în- 
co-

Și
se 

co

tații sportive, a mobilizării studenți
lor la diferite concursuri și competiții. 
Catedra de educație fizică (prin tova
rășii Ion Coja, Nicolae Mastacan, Ion 
Avram, Gheorghiță Socrate și Gri- 
gore Marica) se ocupă de pregătirea 
tehnică a echipelor noastre în vede
rea participării lor la diferite între
ceri, de la campionatele colectivului 
sportiv — devenite tradiționale (este 
vorba de Agronomiadă, la care, în în
trecerile din toamnă au participat a- 
proape 1300 de studenți) — și pînă 
la concursuri pe centru universitar și 
chiar pe țară, cum este cazul campio
natelor republicane studențești.

Astfel, am angrenat într-o activi-

duri „internaționale66
ne place foarte mult Este un sport 
frumos și complex. Dar îl știm deo
camdată tot atît de... bine ca și limba 
romînă. De aceea mă bucură rezulta
tul obținut de echipa studentelor 
noastre...

Desigur că aceste meciuri au mai 
îmbogățit cu o pagină tomul foilor 
de arbitraj. In ele găsești nu numai 
simple rezultate, ci și roadele unei 
minunate prietenii între tinerele spor
tive din țările care construiesc socia
lismul.

Studentele anului I de la Institutul 
'Medico-Farmaceutic din Capitală sus
țin aproape in fiecare săptămliîă cite 
un meci... internațional. Cum de nu 
v-am informat la timp f Nu sîntem 
noi de vină. Ni s-a cerut discreție, 
iar motivele au fost obiective. Acum 
însă, cînd adversalele lor au... învățat 
să joace baschet mai bine, putem da 
lucrurile pe față.

Ultimul meci de baschet s-a înche
iat cu rezultatul de 18-12 în favoarea 
studentelor noastre. Partenerele, cole
gele lor 
Germană
Institutul 
rești au 
a plăcut la toată lumea. Cea mai mul
țumită de rezultatul acestui meci a 
fost însă Solweig Hauptmann, capi- 
tana echipei. Iată de ce: Noi am în
vățat să jucăm baschet în Romînia 
—- ne-a spus Solweig Hauptmann și

din Republica Democrată 
care studiază medicina la 
Medico-Farmaceutic din Buca- 
făcut un joc jrumos, care

late sportivă 
treaga masă 
tut, care practică astăzi în mod cu
rent o serie de discipline sportive ca 
șahul, voleiul, fotbalul, gimnastica, 
tenisul de masă și altele. Pe linie 
de performanță, am reușit să ocupăm 
locul I în turul campionatului univer
sitar de fotbal, locul II pe echipe în 
„Cupa 30 Decembrie" la gimnastică, 
locul III — cu formația noastră fe
minină — în campionatul orășenesc 
de volei. Avem de asemeni elemente 
talentate la atletism (I. Borcescu, Tu
dor Constantin etc. etc.) care s-au re
marcat în numeroase concursuri.
cererea studenților, începînd din a- 
cest an universitar am alcătuit și în
scris în campionat echipa de baschet 
și handbal redus. De asemenea, am 
înființat secții noi: de iudo și box. 
Scopul nostru principal este acela de 
a asigura, în primul rînd, o puternică 
bază de masă întregii activități spor
tive din institut Asupra aplicării a- 
cestui principiu călăuzitor există de 
asemeni o unitate deplină de vederi 
între colectivul sportiv, comitetul 
U.T.M. și catedra de educație fizică-

Ing. ION PAMBUGOL 
președintele colectivului sportiv 
al Inst. Agronomic „N. Bălcescu" 

din București

organizată aproape în- 
a studenților din Insti-

La

Studenții Institutului Medico-I'armaceutic din București, anul trecut la sosirea 
în tabăra de schi de la Poiana Stalin...

Foto D. Stănculesc3

Vacanta bate Ia ușă
★

Echipele studențești de volei își 
desfășoară campionatul orășenesc în 
cadrul unor serii speciale, cu perioa
de de competiții adaptate necesităților 
de învățămînt anului universitar. A- 
ceastă formulă, îmbrățișată încă din 
anul 1958, a dat posibilitate echipelor 
reprezentative din institute să se în- 
Itreacă între ele după o pregătire 
prealabilă corespunzătoare.

In acest an, comisia universitară de 
volei a orașului București a împăr
țit echipele în două serii, după gra
dul de pregătire, creînd astfel în ca
drul fiecărei serii un sensibil echi
libru valoric;

Inițiativa grupării seriilor pe cri
teriul valoric s-a dovedit bine inspi
rați, deoarece a mărit interesul com
petiției. Este de remarcat în acest 
sens valoarea apropiată dintre echi
pele clasate pe primele trei locuri din 
cadrul seriei I băieți în care toate 
partidele disputate între aceste echipe 
au necesitat meciuri de cîte cinci se
turi 1

In urma desfășurării turului campio
natului universitar din acest an, cla
samentele seriilor au suferit modifi
cări importante față de anul trecut. 
,La băieți, de pildă, echipa Inst. A- 

grouomic „N. Bălcescu", cîștigătoarea 
^primei serii din anul trecut,, a „că
zui" tocmai pe locul V, în timp ce e- 
ehipa „Medicina” a urcat de pe locul 

pe locul II; tot astfel, echipa In
stitutului de Cultură Fizică a trecut 
pe locul I, iar cele ale I.S.E. și „Po
litehnica" pe locurile III și IV.

La fete, echipa Inst Agronomic „N. 
Bălcescu", fruntașă în ediția prece- 
dentă a competiției, a ocupat locul III, 
cedînd locul „Medicinei", urmată de 
Uhiversitatea „0. I. Parhon".

Iată și clasamentele celor două serii:

Zilele vacanței de iarnă se apropie 
cu pași repezi. Intre 1 și 10 februarie, 
mii de tineri din institutele noastre 
de învățămînt superior se vor bucura 
—- după o rodnică sesiune de examene 
—• de o vacantă pe care Consiliul 
U.A.S.R. ■ - - ■ - ■
plăcută. Și bineînțeles, că acțiunile 
turistice sau sportul vor ocupa un loc 
de frunte în bogatul program care se 
pregătește. Iată, de pildă, mai bine de 
1500 de studenți bucureșteni își vor 
petrece vacanța de iarnă la munte, 140 
la „Postăvarul”, 100 la „Căminul al
pin”, 80 la „Plaiul Foii”, 85 la „Hote
lul alpin” de la Cota 1400, alte sute 
în casele de odihnă ale C.S.S. de la 
Predeal și Sinaia etc. In același timp, 
aproape 250 studenți din Capitală vor 
fi găzduiți la cabana Lacul Roșu, în a- 
propierea minunatelor Chei ale Bica- 
zului.

Schiul va fi peste tot la loc de cin
ste I

Institutul Politehnic din București va 
avea o tabără specială de schi la 
Predeal, cei de la Univ. „C. I. 
Parhon” vor poposi în același

scop la „Peștera”, iar Institutul; 
de Arhitectură „Ion Mincu” se va de- 
plasa în parte cu... aceleași mijloace 
la „Piatra Arsă”. Dacă vei face în c-:. 
ceste zile o vizită la sediul U.AB.R.

. . vei privi impresionat schița cu vasta
s-a străduit să o facă cît mai rețea a cabanelor care sînt gata să pri- 
c. i..„„• >- mească miile de studenți din toate

centrele noastre universitare. La Rarău 
și Deia — ieșenii, la Borșa — clujenii, 
la Muntele Mic — timișorenii, iar la 
complexul Păltiniș — studenți din în
treaga țară. O tabără specială pentru 
sportivii din cluburile și reprezentati
vele studențești va ființa la Izvorul 
Mureșului, iar reprezentanții Clubului 
sportiv universitar București au fost 
invitați de... cabana „Leaota”. O sur-, 
priză plăcută și pentru studenții stră- ' , 
ini care își desăvîrșesc pregătirea în 
țara noastră: excursia dintre 1—4 fe
bruarie pe Valea Prahovei.

După cum se vede, miile de studenți 
fruntași în sesiunea de examene, în ac
tivitatea obștească, culturală și sportivă 
au toate motivele să aștepte cu nerăb
dare sfîrșitul semestrului...

VEȘTI DIN INSTITUTE Șl FACULTATI
• In cadrul Universității „Ale

xandru loan Guza“ din Iași au avut 
loc, de curînd, întrecerile fazei de 
masă a campionatelor universitare. 
La fotbal, cele mai multe victorii 
le-au obținut reprezentanții anului 
III Științe Juridice, la șah s-au evi
dențiat studenții Teofil Iordaehe (IV 
Fjzico-Matematici), N. Gaidagos-(V 
Filologie), Octavian Nanu (I Fizico- 
Ma tem atici), Adrian Enescu (IV Șt. 
Juridice), precum și studentele Ga-

Setări popas la,Universitatea „Babe^-BoIyaF1 
și Institutul Politehnic din Cluj

briela Gheorghe (I Fizico-Matema- 
' ” " , Florica Giucanu
și Veronica Anton (II Filologie). 
S-au desfășurat de asemenea, între
ceri de volei, baschet și gimnastică. 

Radu Bogdan, coresp.
• La Cluj a avut loc zilele trecute 

desfășurarea fazei pe centru univer-i 
sitar a campionatului republican stu-1 
dențesc de șah. Majoritatea partide
lor s-au ridicat la un bun nivel teh
nic, evidențiind o serie de 
te talentate. Pentru finala 
a campionatului — care se 

în prima
s-au 

Băeți :

lici), Ana Vasiliu,

elemen-' 
pe țară 
va des- 

decadă 
calificat 

Carol 
Pe-

Medico-Farmaceutic București

BĂIEȚI
t I G.F. 5 5 0 15— 6 10
2. Medicina 5 4 1 14— 8 9
3. I.S.E. 5 3 2 13— 8 8
& Politehnica 5 2 3 9—11 7
o. Agronomia 5 1 4 6—13 5
6. I.P.G.G- 5 0 5 4—15 4
FETE
1. Medicina 4 4 0 12—2 8
2. Universitatea 4 3 1 9—5 7
3. Agronomia 4 1 3 6—6 4

4- M. Gorki 4 1 3 4—9 4
5. Construcții 4 0 4 0—9 3

SORIN NIGOLAU
student, anul V, Institutul

• —■ „Ge-i nou — pe linie de 
sport — la Universitatea „Babeș-
Bolyai*  ?... In lipsa șefului catedrei
de educație fizică, răspunsul ni l-a 
dat tovarășa Maria Bite, din ca
drul colectivului catedrei, în același 
timp și președinta colectivului spor
tiv. Ea ne-a amintit că programul 
activității sportive a fost alcătuit pe 
baza a două principii: primul, acela 
al asigurării unei continuități în ac
tivitatea sportivă (prin competiții or
ganizate periodic) și al doilea prin 
inițierea unor întreceri care să intre 
în tradiția fiecărei facultăți (Geogra 
fiada, GeoJogiada, Naturaliada etc.). 
Toate acestea în afara campionate
lor universitare, în 
desfășurat pînă acum întrecerile din 
prima etapă la șah și natație. Pen
tru o mai bună organizare a activi
tății sportive și o mai largă partici
pare a studenților ia întreceri, de 
curînd s-a procedat la reorganizarea 
comisiilor pe ramură de sport. în a- 
ceastă importantă acțiune, 
sportiv și catedra au fost larg spri
jinite de comitetul U.T.M. (prin tov. 
Drașoveanu) și Asociația Studenți
lor (prin tov. Sebestyen). In mo
mentul de față, în centrul atenției se 
află acțiunea de selecționare a stu
denților pentru taberele de iarnă. 
Criteriile ? Bineînțeles, situația la 
învățătură și aportul adus mișcării 
sportive din universitate (pentru stu
denții din anii I, III și IV — și 
frecvența la normeie de educație fi
zică).

® L-am revăzut cu prilejul vizitei 
la Universitatea „Babeș-Bolyai" pe 
prof. Ion Moina, șeful catedrei de 
educație fizică de la Institutul Poli
tehnic... L-am găsit în timpul unui 
instructaj cu responsabilii organiza-:

cadrul cărora s-au

colectivul

toricî pe facultăți. In fiecare săptă- 
mînă, aceștia prezintă un scurt bi
lanț, li se comunică sarcinile pentru 
săptămîna următoare. La terminarea 
instructajului am făcut împreună cu 
prof. Moina o succintă trecere în re
vistă a competițiilor desfășurate în 
Institut: „Gupa 7 Noiembrie" la fot
bal, la care au participat 10 echipe, 
„Gupa 30 Decembrie" — tot la fot
bal — și „Gupa Institutului", cu 
peste 1000 de participări ca și a ace
lora organizate pe centru universitar, 
ca de pildă, „Gupa anilor 1“ (echipa 
de volei a Institutului a ocupat pri
mul loc). Este îmbucurător faptul 
că activitatea sportivă este sprijinită 
în mod activ de către conducerea

Institutului (prin tov. prof. Vasile 
Popa, .prorector și ing. Gh. Petriceanu, 
secretarul comitetului de partid), de 
Asociația Studenților și comitetul 
U.T.M. Acest sprijin a îmbrăcat for
me multilaterale; în organizarea de 
competiții, în procurarea de echipa
ment și material sportiv (magazia 
Institutului poate servi c-a model pe 
țară, în ce privește numărul sorti
mentelor . și buna lor gospodărire), 
în organizarea unor acțiuni cultural- 
educative (conferințe, gale de filme 
documentare etc.). Și aici se fac 
pregătiri intense pentru tabere. Cen
trele proiectate pentru organizarea 
lor: Borșa și Păltiniș...

S. TIBERIU

fășura la Sinaia, 
a lunii februarie 
următorii studenți: 
Drozd (Univ. „Babeș-Bolyai**),  
tru Szabo (Inst. Agronomic), Ilie lo- 
nănaș (Univ.) și Ilie Marin (I.M.F.); 
Fete: Rodica Ghișa, Rodica Poean- 
schi, Maria Răulea (Univ.) jî Doina 
Giobănescu (I.M.F.).

Aurel Dumitriii, coresp. ,

U M O R
Cîteva „recomandări*  

pentru examene

; • ■.

Oră de colectiv sportiv la Institutul Politehnic din Cluj, sub conducerea jțirof. 
fon Moina, șeful catedrei educație fizică( ’ ' s»-,

I

M După fiecare răspuns al cole-1 
gilor, nu dați aprobativ din cap spre 
a se vedea că problema vă este cuJ 
noscută. Se poate întîmpla ca răs-*  
punsul să fie greșit Mai mult efect 
dă oscilarea capului la dreapta și la 
stînga în semn că ,,ar mai fi ceva... 
dar totuși merge 1“
• Dacă în timpul examinării nu ați 

răspuns nimic și la sfîrșit vi se cere 
să vorbiți despre „căderea liberă a 
corpurilor" nu luați subiectul drept 
un apropo...

d Dacă vi se cere să vorbiți ceva 
despre Cetatea Bucur, nu începeți cu 
echipa de handbal sau de volei. Gine ' 
știe ce... istorie mai iese.

• Dacă vi se pune întrebarea: 
„Cunoașteți ceva despre legea spații? 
lor?“ nu răspundeți „Așa din auzite... 
că eu stau la cămin". Nu e prea con
vingător.
• Dacă vă cade întrebarea „Gare

sînt elementele de bază ale petrolu
lui?", nu începeți cu Dridea, Tabarcea, 
Pahonțu.., s-ar putea ca profesorul 
să nu fie de acord. |
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O VICTORIE CARE OBLIGA!C. C. A. A ARATAT CA SE POATE CALIFICA 
ÎN SFERTURILE DE FINALĂ ALE C. C. E.

T Prin victoria obținută duminică 
seară în fața campioanei Uniunii So
vietice, echipa G.G.A. a realizat cea 
mai btfnă performanță a sa din ulti
mii ani. Acest rezultat ridică nu nu
mai prestigiul baschett'aliștilor de la 
®.®.A., ci și al baschetului din țara 
noastră. Intr-adevăr este lucru mare 
să întreci o formație atît de valoroasă 
ca Dinamo Tbilisi, despre care 
cialiștii afirmă că la ora actuală 
cea mai bună din Europa.

Duminică, G.C.A. s-a arătat din 
a fi o echipă mare, capabilă nu
mai să cucerească publicul prin spec
taculozitatea acțiunilor sale, ci să și 
joace cu o maturitate și o hotărîre 
care-i face cinste. Este suficient să a- 
mintim, de pildă, de puternica revenire 
din repriza a II-a, cînd a remontat 
tai handicap de

spe- 
este

nou 
nu-

15 puncte ! Un lucru

A, LEfAVA (Dinamo Tbilisi) 
văzut de Neagu

Aseară în sala Floreasca

Dinamo Tbilisi— 
Secționata Bitcure|tî

82-76 (36-39)
timp de 31 minute, 
o diferență de 13 
31—18), selecționata

Deși a condus 
uneori chiar la

- puncte (min. 14:
Bucureștiului a părăsit terenul învinsă 
în partida susținută aseară în sala Flo- 
»easea cu echipa sovietică Dinamo Tbi
lisi. Prima parte a jocului a aparți
nut jucătorilor bucureșteni. Contraatacu
rile lor deosebit de eficace, fructificate 
de cele mai multe ori de Costescu și 
C. Popescu, au făcut ca avantajul să 
fie în permanență de partea baschetba- 
liștilor bucureșteni. După pauză intro
ducerea lui Minașvili și Lcjava a în
tărit considerabil formația oaspe, care 
a jucat în continuare din ce în ce mai 
bine. Profitînd de cîteva minute de de
rută ale baschetbaliștilor bucureșteni 
(min. 31—35), oaspeții au reușit nu 
numai să egaleze (min. 32: 63—63), 
dar chiar să ia conducerea. In ultimele 
minute jucătorii bucureșteni fac efor
turi deosebite pentru a echilibra din 
nou scorul, dar fără rezultat. Dinamo 
Tbilisi a obținut pînă la urmă o vic
torie pe deplin meritată, cu scorul de 
82—76 (36—39).

Arbitrii Lazăr Kamensk (R. P. Bul
garia) și Ianko Kavcik (R. P. F. Iu
goslavia) au condus cu competență ur
mătoarele formații : SELECȚIONATA 

' BUCUREȘTI: Nedef (20), Fodor (12), 
Novacek (12), C. Popescu (11), Nosie- 
vici (6), Costescu (6), Rădulescu (3), 
Barau (2i), Din eseu (2), Folbert (2) ; 
DINAMO TBILISI : Lejava (16), 
Ințkirveli (16), Kiladze (9), Ugrhelidze 
(9), Minașvili (9), Moseșvili (9), Ha- 
zaradze (8), Goghelia (6).

dificil în orice împrejurare, dar mai 
ales atunci cînd ai în față o formație 
ca Dinamo Tbilisi, care a’confirmat 
renumele prin valoarea jocului pres
tat. Componenții de bază di echipei 
G.G.A., Nedef, Fodor, Novacek, Fol
bert, Niculescu și Dinescu s-au între
cut pe ei înșiși prin atenția cu care 
au urmărit fiecare acțiune a baschet
baliștilor sovietici, prin promptitudi
nea în intercepții, prin clarviziunea și 
precizia acțiunilor ofensive. Și apoi, 
finalul. Lin final 
mărturisim — îl 
„Rezervele" însă 
calcul. Testiban, 
Nedelea nu s-au 
importanța momentului și au jucat cu 
un elan de nestăvilit. Mai mult chiar, 
Testiban a realizat o performanță rar 
întîlnită chiar și la marii jucători. In 
ultimele secunde 
transformat două 
bilind rezultatul

Să revenim înșă la titulari și 
ilustrăm buna lor . pregătire, excelenta 
lor comportare prin cîteva cifre ofe
rite de procentajele aruncărilor la coș. 
Novacek a realizat 81,80% la arun
cări din acțiune și 100% ia aruncări 
libere! Nedef 75% la aruncări din 
acțiune, Folbert și Fodor cîte 50%, 
tot la -aruncările din acțiune. Aceste 
cifre constituie adevărate perfor
manțe, care oglindesc concentrarea 
jucătorilor, precizia acțiunilor și efica
citatea aruncărilor la coș.

Am lăsat la urmă aprecierile asu
pra antrenorului echipei, prof. Cons
tantin Herold. Despre capacitatea sa 
în a pregăti echipa ne-am convins de 
multă vreme, iar duminică el a tre
cut cu mare succes examenul de con
ducător. Taim-auturile cerute în mo
mentele cele mai potrivite, schimbă
rile judicioase care au calmat sau au 
odihnit pe jucători, indicațiile tactice 
și însuși calmul său imperturbabil, au 
contribuit. în mare măsură la realiza
rea frumoasei performanțe.

Aceasta trebuie întărită
■ printr-o bună comportare 

sare. La*61  ianuarie echipa 
susține returul întîlnirii la 
perspectivă un meci dificil, categoric 
mai dificil decît la" București unde 
publicul și-a adus un prețios aport în 
obținerea victoriei. De aceea ne ex
primăm convingerea că baschetbaliș- 
t ii de la C.C.A. vor munci și de acum 
înainte cu aceeași seriozitate, se vor 
strădui să elimine unele defecțiuni 
manifestate chiar și în jocul de du
minică (scăderi în ritmul de joc, pier
derea calmului etc.). Victoria de la 
București a deschis echipei C.C.A. ca
lea calificării în sferturile de finale 
ale „Cupei Campionilor Europeni". 
Iar realizarea acestui obiectiv depinde 
numai și numai de temeinicia pregă
tirilor și combativitatea de care va 
da dovadă și în deplasare.

D. STANCULESGU

dramatic pe care — 
consideram pierdut, 
au răsturnat ori ce 

Cimpoiaș, Valeriu, 
lăsat intimidați de

ale meciului el 
aruncări litere, 

final.

a 
sta-

să

însă și 
în depla- 
C.C.A. va 
Tbilisi. In

Locațiune de bilete
Întreprinderea de Exploatare a Baze

lor Sportive comunică : Pentru turneul 
lnternațfdîjal de handbal „Cupa Orașu
lui București" ediția a II-a, care va 
avea loc în sala Floreasca între 20—24 
X a.c.; cota de bilete pentru public s-a 
pus în vlnzare la casele acestei săli. 
Cotele de bilete pentru cluburile și a- 
Boclațiile sportive mai pot fi ridicate 
de la sediul I.E.B.S. pînă astăzi la ora 
X».

Seriile de bilete valabile sînt : seria 
nr. 76 pentru 20.1, 77 pentru 21.1, 78 pen- 
ttu 22.1, 79 pentru 23.1 șl 80 pentru 24.1 
p.c.

Permisele valabile la această compe
tiție sînt următoarele :

Albastre și roșii în piele, albastre der- 
. matin și gris dermatin cu ștampila 
„Handbal". Permisele verzi dermatin 
pentru ziariști sînt valabile numai în
soțite de delegații eliberate de ziarele 
respective șl numai în limita locurilor 
•repartizate pentru masa presei llecărui

Așadar, Dinamo București a învins 
pentru a doua oară Dukfa Praga, reu
șind cu această ocazie un rezultat 
de mare prestigiu internațional. Ob
ținut ca urmare a unei evidente su
periorități, manifestată îndeosebi în 
repriza secundă și în finalul jocului, 
rezultatul..................
formația 
la un loc 
mai bune 
Europa.

De-altfel, în palmaresul echipei Di
namo București un asemenea rezultat 
nu apare izolat. Valoarea și, mai ales, 
omogenitatea din punct de vedere va
loric a mănunchiului de handbaliști 
care alcătuiesc formația Dinamo 
București au ieșit o dată în plus în 
evidență. Acum, după ce s-a-u scurs 
atîtea ore de „la această partidă de 
neuitat, după ce primele clipe de en
tuziasm au trecut, notațiile tehnice 
pot scoate la iveală o serie de lucruri 
interesante care confirmă superiori
tatea echipei Dinamo, dar care arată 
și unele lipsuri pe care ea le-a mani
festat în acest joc.

In primul rînd, ca forță de atac Di
namo a fost cu mult superioară echi
pei .Dukla Praga. Din foaia de arbi
traj reiese clar că in timp ce Dinamo 
a aruncat de 67 de ori la poartă, Du
kla a avut 50 de șuturi. Ce concluzie 
se poate trage de aci? Că în atac 1 
Dinamo a fost superior reușind să-și 
creeze .mai multe ocazii de a arunca

de sîmbătă seara situează 
dinamoviștilor bucureșteni 
de frunte în ierarhia celor 
echipe de handbal în 7 din

la poartă, pe care le-a fructificat 
folosind bine eficacitatea unor jucă
tori ca Hnat, Ivănescu 
Nu trebuie să uităm că 
dîrzenie de care au dat 
baliștii de la Dinamo a 
hotărîtor. Dinamoviștii

și Bădulescu. 
și admirabila 
dovadă hand- 
fost un factor 
au reușit să

MTHAI REDL (Dinamo)
Desen de P. Stoeneseu

recupereze multe mingi, să iasă în
vingători în duelurile pentru balon.

Ceea ce-i reproșăm formației dina-

Miine, in sala Floreasca

„Cupa Orașului București44 
debutează cu o

PRAGA — H. G.
partidă decisivă:
COPENHAGA (m)

La numai 4 zile de la pasionau 
tul meci Dinamo București—Dukla
Praga, amatorii de handbal în 7 din 
Capitală vor avea prilejul să asiste 
la partidele unei noi competiții in
ternaționale, deosebit de interesantă. 
Este vorba de „Cupa Orașului Bucu- 

* ■ - - ț prin valoarea
. : în mai mari competiții ale 

internațional la hand-

rești", întrecere, care 
protagonistelor sale, șg înscrie 
rîndul celor î 
calendarului 
bal în 7.

Ga și în 
două turnee . 
se vor. desfășura în sala Floreasca 
începîndde mîine și pînă duminică, 
reunesc cîteva formații cu un fru
mos prestigiu în handbalul în 7 mon
dial. In afara selecționatelor oraș» 
lui Praga, alcătuite în mare parte 
din jucătorii de la Dukla și jucă
toarele care au evoluat cu patru 
săptămîni în urmă în echipa repre 
zentativă a R. Cehoslovace — cam
pioană mondială, — spectatorii bu- 
cureșteni vor putea urmări puterni-, 
cele formații daneze H. G. Gopen- 
haga, cîștigătoarele turneelsr de a-

ediția precedentă, cele 
(masculin și feminin), care

patru

nul trecut, două valoroase reprezen
tante ale handbalului în 7 iugoslav 
— selecționata regiunii Vojvodina 
(fete) și selecționata orașului Sara
jevo (băieți) și, bineînțeles, echipele 
Capitalei noastre. Iată, deci, un nou 
prilej oferit iubitorilor handbalului» 
în 7 de a —*-------- ~—
tui sport, 
prezentante de a obține noi 
tate, care : " 
țării noastre pe plan

„Cupa Orașului București' 
chiar din prima zi o partidă cu ca
racter decisiv: redutabila formație 
pragheză primește replica jucătorilor 
de la H. G. Copenhaga. Un meci în 
care evoluția celor două formalii, a 
căror valoare tehnică este 
recunoscută, promite un : 
handbalistic de calitate.

Iată, de altfel, programul 
de mîine din sala Floreasca : 
festivitatea de deschidere; de 
16,30: București I—București 11 (f) ; 
București—București tineret (m) ; H. 
G. Copenhaga—Vojvodina (f) ; Pra
ga—H. G. Copenhaga (m).

„gtista" frumusețile aces- 
iar echipelor noastre re- 

/ ‘ rezul-
să întărească prestigiul 

i internațional. 
“ oferă

unanim 
spectacol

complet 
ora 16: 
la ora

moviste este că încă are lipsuri în 
ceea ce privește apărarea. Facem a- 
cest lucru pentru că acum Dinamo 
București are obligația morală de a 
nu se mulțumi cu laurii cuceriți sîm
bătă seara, de a nu se înfumura și, 
punînd în evidență și pe viitor cali
tățile formației, să ' obțină rezultate 
la fel de, valoroase. Dinamoviștii nu 
trebuie să uite că și anul trecut s-au 
calificat în semifinalele „Cupei Cam
pionilor Europeni", dar atunci au 
fost eliminați de F. A. Gâpinggen. 
In ,anul acesta ei joacă cu handba- 
liștn vestgermainj la București- Ceea 
ce dorim cu toții, ceea ce așteaptă 
miile de spectatori de la handbaliștii 
dinamoviști, este ca ei să ajungă în 
finala „Cupei Campionilor Europeni".-

Pentru asta nu este nevoie decîfl 
să se retușeze unele lipsuri care mai 
dăinuie în apărare. Să luăm de e- 
x-emplu începutul meciului cu Dukla 
cînd „înghețasem" cu toții în tribu
ne, constatînd că apărarea dinamo- 
yj'stă e ca și „paralizată", că se lasă 
depășită, de acțiunile handbaliștilor 
praghezi. Goluri ușoare, parabile, 
realizate din neatenții făceau ca Du" 
kla Praga să pară învingătoare siJ 
gură. Este drept că ulterior apărarea 
dinamovistă s-a reorganizat. Dar de 
ce a fost nevoie de aproape o repriză 
pentru ca handbaliștii bucureșteni -*  
constate că' acțiunile jucătorilor de 
la Dukla pot fi parate ?

Să luăm alt exemplu. Din cele 
d-e aruncări la poartă ale jucătorilor 
de la Dinamo apărarea echipei Du
kla a blocat 24, în timp ce din cele 
50 de aruncări ale handbaliștilor pra
ghezi numai 5 au fost blocate de a- 
părătorii dinamoviști. De aci reiese 
un lucru foarte interesant : Dinamo a 
trebuit să arunce de 67 de ori la 
poartă pentru ca 43 de șuturi să 
,,scape" de blocaj, în timp ce Dukla 
a aruncat de 50 de ori și 45 din lo
vituri nu au fost blocate. Deci poarta 
echipei bucureștene a fost evident mai 
Ipericlitată, deși praghezii au șutat 
mai puțin 1

Am arătat aceste lucruri tocmai în 
dorința ca dinamoviștii să le aibă în 
vedere și să înțeleagă că muncind 
mai mult la antrenamente ei pot ob
ține rezultate și mai bune. Antreno
rul echipei, Vlas-e Oprea, ale cărui 
merite în realizarea frumoaselor vic
torii ale dinamoviștilor sînt de ne
contestat, trebuie să lucreze mai mult 
cu apărarea. El a retușat multe din 
lipsurile echipei și îl poate retușa și 
•pe acesta. Pentru că thandbaliștii 
de la Dinamo și antrenorul lor nu 
trebuie să uite că victoria de sîmbătă 
seara îi obligă 1

sa
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CALIN ANTONESCU

S-au deschis pîrtiile... Concursuri în stațiunea 
de iarnă Poiana Stalin... întreceri la Făget 

și Păltiniș
Primele concursuri oficiale desfășu

rate în Poiana Stalin — dotate cu 
„Cupa Olimpia" (la seniori) și cu 
„Cupa Luceafărul" (la juniori), pen
tru probele de slalom special și uriaș 
— s-au bucurat de un succes deose
bit. Cei mai buni specialiști ai aces
tor probe au participat în acest con
curs și, datorită bunei lor pregătiri, 
au făcut ca întrecerile să se ridice la 
un nivel tehnic mulțumitor. Dintre 
participant cel mai bine s-au pre
zentat reprezentanții G.0.A., care prin 
Pandrea, Tăbăraș și Bălan au domi
nat cele două probe de slalom rezer
vate seniorilor. G.G.A. a cîștigat și 
trofeul pus în joc: „Cupa .Olimpia", 
întrecerile feminine au revenit Uo- 
nei Micloș (slalom uriaș) și Magda- 
lenei Bîră (slalom special). La ju
niori, N. Șuteu (Voința Or. Stalin) a 
reușit frumoasa performanță de a cu
ceri ambele probe. Bine s-au com
portat Gh. Văcaru și V. Șuteu, ambii 
de la Dinamo Orașul Stalin, care au 
ocupat locurife 2—3 în ambele probe. 
La junioare, cele mai frumoase per
formanțe le-a realizat Constanța Măz
găreanu (Luceafărul Or. Stalin), care 
a dominat întrecerile de slalom spe
cial. Iată rezultatele :

„Cupa Olimpia" : SLALOM URIAȘ : 
seniori: 1. N. Pandrea (C.C.A.) 1:39,0; 
2. Gh. Bălan (C.C.A.) 1:41,0; 3. C. 
Tăbăraș (C.C.A.) 1:42,8; senioare:

Micloș (Dinamo Or. Stalin) 
2. Efeabeta Obrașcu-Suciu 
Buc.) 1:22,08; 3. Mihaela
(Voința Or. Stalin) 1:23,02.

1. Ilona 
1:30,06; 
(Știința 
Ghioarcă , , ,
SLALOM SPECIAL: seniori: 1. G. Tă
băraș (C.C.A.) 68,0; 2. Gh. Bălan
(C.C'.A.) 68,7; 3. N. Pandrea (C.C.A.) 
69,7. senioare: 1. Magdalena Bîră 
(Olimpia Or. Stalin) 78,5; 2. Mihaela 
Ghioarcă (Voința Or. Stalin) 81,1; 
3—4. Ilona Micloș (Dinamo Or. Sta
lin) si Elisabeta Obrascu-Suciu (Știin
ța Buc.) 81,5. CLASAMENT GENE
RAL: 1. C.C.A. Ill p, 2. Dinamo Or. 
Stalin 166 p, 3. Olimpia Or. Stalin 
250 p.

„Cupa Luceafărul": SLALOM URIAȘ: 
juniori: 1. N. Șuteu (Voința Or. Sta
lin) 1:11,4; 2. Gh. Văcarii (Dinamo
Or. Stalin) 1:14,6; 3. V. Șuteu (Di
namo Or. Stalin) 1:14,8; junioare: 1. 
Erica Liephardt (Luceafărul Or. Sta
lin) 1:35,4; 2. Iuliana Bledea (Lucea
fărul Or. Stalin) 2:08,8; 3. Wilditraut 
Weprikh (Voința Sibiu) 2:16,0. SLA
LOM SPECIAL: juniori: 1. N. Șuteu 
(Voința Or. Stalin) 73,0; 2. Gh. Va
cant (Dinamo Or. Stalin) 73,6; 3. V. 
Șuteu (Dinamo Or. Stalin) 77,0;. ju
nioare: 1. Constanța Măzgăreanu (Lu
ceafărul Or. Stalin) 54,3; 2. Wildtraut 
Weprikh (Voința Sibiu) 93,5; 3. Hiel- 
garth Kzopelt (Luceafărul Or. Stalin) 
96,9. CLASAMENT GENERAL: 1. Di-

Cornel Tăbăraș (C.C.A.), clștigătorul probei de slalom special din cadrul 
„Cupei Olimpia".

namo Or. Stalin 57 p, 2. Voința Sibiti ® De curînd, la cabana Păltiniș 
75 p, 3. Olimpia Or. Stalin 83 p. din munții Gibin a fost organizată o 
(C. Gouia — coresp.) ■■:•>■> tabără de schi la care au luat parte
• Peste 1000 de spectatori au asis- 285 e'evi și eleve din școlile medii din 

taft la concursul inaugural desfășurat orașele Sibiu și Craiova, precum și 
la Făget pe „pîrtia Tineretului", ai»e- elevi ai școlilor sportive din Sibiu, 
najafă recent de sportivii din Cluj -prin > Concursul organizat cu , acest prilej 
muncă voluntară, lată cîteva rczul- s-a soldat cu rezultatele: FOND: fete 
tate’: SLALOM URIAȘ: seniori: 1.1.':- (2 km): 1. I. Schuster (Șc. medie nr. 4 
vasz (C.F.R. Cluj) 51,2; juniori: I). Sibiu) 10:13,0; băieți (4 km):,H. Ma- 
Căpitan (C.F.R. Cilii j) 57,1; senioare: yerbuchler (Șc. medie nr. 4 Sibiu) 
Ileana Hamusz (C.F.R. Cluj) 1:46,3; 20:22,0. SLALOM: fete: 1. Inge 
junioare: Bortuyik ’(C.F.R. Cluj) 3:04,0; . Schuller (Șc. medie nr. 2 Sibiu) 44,4; 
copii pî-nă la 14 ani: Csa.ba HÎntz băieți: 1. C. Bucur. (Șc. medie nr. 3 
1:55,3: (R- Fisch — coresp. regîohM) Sibiu) 44,1. (1. lonesou — coresp.)

băieți: 1. C. Bucur, (Șc. medie nr. 3



Retrospecțiuni asupra campionatului categoriei A: în jurul balonului

san în duel cu Raksi. Fază din meciul C.C.A.—Jiul Petroșani (2—0), 
it în prima etapă a turului campionatului.

iul loc în clasamentul cam-pio- 
categoriei A nemulțumește, de

le miile de suporteri ai Jiului, 
din Valea Jiului, vajnici sus
ai acestei echipe, au tot moti- 

fie afectați de slaba comportare 
iliștilor din Petroșani. Aceasta, 
■ mai mult, cu cît Jiul este o e- 
;u tradiții în fotbalul nostru și 
i sportului cu balonul rotund, 
ral, au așteptat mai mult de la 
zecele” din Petroșani.
i bun început trebuie să sub- 
că fotbaliștii de Ia Jiul s-au a- 
ireori demni de dragostea eu 
it înconjurați de suporterii lor. 
năm acest lucru, nu pentru că 
a ' rminat turul în coada cla- 
iii; - oricum, o echipă trebu- 
pupe ultimul loc ! — ci pentru 
iorii Jiului au dovedit în unele 
.o lipsă de combativitate inad- 

unor fotbaliști din prima ea-

iri marcate : 9 (medie : 0,81) 
țeteri : Nertea (3), Panait 
LI m), Cosmoc, Manea, Far
lin 11 m), Ciurdărescu, Tîl-

iri ocupate în clasament (în 
a etapelor) : 12, 11, 9, 11, 
10, 12, 12, 12, 12.
tiv folosit : Crîsnie, Romo- 
osmoc, Farkaș (cîte 10 jocu- 
anait, Crăciun, Tîlvescu, Ghi- 
i), Vasiu. Toth, Nertea, Ciur- 

/ ii (7), Manea (5), Crișan,
, Gabor (4), Gram, Oltan, 
leleanu (1).

a țării. Trecînd în rCVistă re- 
echipei în șirul celor 11 eta

ni constata că pînă în etapa a 
nu a reușit să acumuleze decît 

3 (două meciuri nule, cu Știin- 
ogresul, acasă și, tot la Petro- 
-0 cu Minerul). Tot în această 

echipa a suferit înfrîngeri la 
Revere. E destul să amin
ul de la Ploeșli (0—7) și de 
anța (0—5) ! Fotbaliștii de la 
i au avut o revenire oarecare 
ul turului, cînd au făcut meci 
Dinamo București și au învins 

pe U.T.A., prea tîrziu însă 
a șterge impresia nefavorabilă 
a lăsat-o prin comportarea lor 
ră.
ie explică oare insuccesul aces- 
ații ? In primul rînd, prin lip
ii de educație din sinul secției 
1. Și aceasta s-a manifestat pe 
rte prin atitudinea unor jucă- 
la Jiul, în partidele de cam- 
be de altă parte prin lipsa de 

*re dintre antrenor și jucători 
aplicit — neînțelegerile dintre 
nții echipei. Este cunoscut 
ă o parte dintre fotbaliștii de 
în special în meciurile jucate

Foto: V. Bageac 

își stăpînesc nervii 
sportivității. Drept 

Panait și Vasiu au 
pentru atitudine ne-

„acasa , nu prea 
și întrec limitele 
consecință, în tur 
fost suspendați 
sportivă. Desigur, acest lucru s-a răs- 
frînt și asupra comportării formației, 
lipsită de aportul acestor doi titulari 
în unele jocuri de campionat. Mai 
mult, ca urmare a unor ieșiri nespor
tive, Jiul a fost nevoit să joace 2 me
ciuri programate la Petroșani, în... de
plasare, la Deva și la Hunedoara. 
„Conflictul” dintre antrenorul Mărdă- 
rescu și jucători a avut drept consecin
ță că echipa a rămas în plin campio
nat fără antrenor, pregătirile jucători
lor fiind conduse de stoperul Panait. 
Este și normal să scadă potențialul de 
luptă al unei echipe care este fră- 
mîntată de neînțelegeri... Dacă s-a
ajuns aici, e de vină și conducerea sec
ției de fotbal, care nu a reușit să
curme la timp această stare de lucruri, 
n-a luat măsuri operative, energice.

Revenind la comportarea echipei, 
trebuie să amintim faptul că Jiul a 
primit cel mai mare număr de goluri 
din campionat, 27 ! Explicația : echi
pa a prestat în defensivă un joc dis
tructiv, apărătorii Jiului căutînd în 
general să destrame atacurile adverse, 
neglijind să sprijine atacul cu mingi 
utile, ceea ce a permis adversarilor să-i 
domine. Farkaș II, de exemplu, un

Concursul Pronosport nr. 3 (etapa 
din 17 ianuarie) s-a încheiat. Deși în 
programul acestui concurs au fost 
două meciuri anulate din cauza tim
pului nefavorabil/ premiile au rămas 
totuși frumoase. Ceva mai mult, 1 
triere s-a constatat că doar un parti
cipant a reușit să indice 12 rezultate 
exacte (10 pronosticuri exacte + 2 
„gratuite"). Motivul? Surprizele de la 
meciurile II (Bologna—Milan), III 
(Napoli—Padova), >X (St. Etienne— 
Stade Francais) ș.a. De altfel, doar 
trei echipe au reușit'să cîștige pe teren 
propriu. ’ ,j

Premiații de la concursul nr. 3 se cu
nosc. Cei care nu au reușit să fie 
premiali mai au șansa de a participa 
la premiile suplimentare din luna ia
nuarie, premii care::după cum s-a a- 
nunțat, sînt în valoare de 200.000 lei.

Aceste premii se ■ vor atribui prin 
tragere din urnă lai unul din con
cursurile nr. 2, 3, 4 sau 5. Va fi con
cursul nr. 3? Urna va hotărî. Parti- 
cipanții trebuie să (fie, însă pregătiți 
pentru fiecare din ' âcește. concursuri 
deoarece s-ar putea ca premiile su

AȘTEPTĂRILOR
jucător dotat, cu multă experiență, este 
uneori „de netrecut”. EI însă, ea și alți 
componenți ai apărării, trimite mingea 
la... întâmplare. Totodată, echipierii 
Jiului au practicat — ân cele mai mul
te meciuri — un joc defensiv, care de 
la început le-a redus la minimum șan
sele unei victorii.

Nu putem trece cu vederea faptul 
că Jiul are un efectiv necorespunzător 
ca valoare. In plus, rezervele sînt 
departe de nivelul titularilor. Dacă 
am analiza amănunțit comportarea ju
cătorilor am constata că numai o parte 
dintre ei au atins la toate meciurile 
nivelul jucătorilor de categoria A. 
Printre aceștia se numără — firește 
— Crîsnie (care a impresionat prin 
reflexele sale în multe partide), Cos
moc (sigur pe acțiuni și calm) și Ciur
dărescu (combativ). Toth. un jucător 
de rară finețe, a avut comportări dife
rite de la un meci la altul, Panait, la 
care am admirat într-un timp calmul 
și siguranța, în turul acestui campio
nat nu a mai acționat așa de sigur 
cum l-am cunoscut înainte vreme,..

In concluzie, trebuie să arătăm că 
la Jiul n-a existat o preocupare per
manentă pentru creșterea și ridicarea 
tinerelor elemente. Pepiniera Jiului, 
echipa de juniori, dispune în momen
tul actual de puține elemente care ar 
putea face față cu succes meciurilor de 
categoria A. In același timp, conduce
rea echipei dovedește lipsă de curaj 
în ceea ce privește folosirea unor ju
cători cu perspectivă.

Noi credem că această echipă, care 
si-a cîștigat simpatia iubitorilor fotba
lului din întreaga țară, are destule re
surse pentru a reuși să iasă din im
pas. Dacă conducerea Jiului va trece 
pe primul plan întărirea muncii de 
educație, dacă va întări disciplina în 
rîndurile jucătorilor, sîntem convinși 
că echipa va reuși să ocupe în primă
vară un loc demn de prestigiul ei, în 
întrecerea celor mai bune formații de 
fotbal din țară, și va avea o comporta
re care să satisfacă exigențele amato
rilor de fotbal din Valea Jiului.

AL. INOVAN

Altă dată, pe o asemenea ploaie, nici vorbă de hochei pe gheață!
Azi, cînd avem patinoar artificial, poate să plouă oricît de tare} meciul 

se dispută și jucătorii care așteaptă schimbarea liniilor s-au „adăpostit care 
cum poate...

plimentare să se atribuie la concursul 
nr. 4 (etapa din 24 ianuarie 1960).

Concursul nr. 4 pare a fi mai ușor 
decît cele anterioare deoarece are 8 
meciuri din campionatul italian și 4 

la meciuri din „Cupa Franței". La me
ciurile de cupă, rezultatul de egalitate 
este mai greu posibil, așa că în mod 
teoretic perspectiva de a obține pre
mii este mai mare.

In campionatul italian: se desfășoa
ră duminică penultima etapă a turu
lui. Este de așteptat deci ca frunta
șele clasamentului — Juventus și 
Milan — să caute să-și consolideze 
poziția. Firește, Sampdoria și Spăl, 
care au cîștigat duminică, vor căuta 
să beneficieze de avantajul terenului 
propriu.

Din meciurile din „Cupa Franței" 
în programul concursului de dumi
nică sînt programate întâlnirile :

IX. Sochaux—Lvon (se 
Paris)

X. Lille—Valenciennes 
la Lens)
XI. Ales—Marseille (se 

Nîmes)

Știința Cluj la cel de al 7-lea 
antrenament

Cluj, (prin telefon). Săptămâna tre
cută a avut loc în Parcul Sportiv din 
localitate cel de al 7-lea antrenament 
al echipei Știința. Antrenamentul a 
programat sărituri, cros — 1500 m, tras 
la poartă etc. La această ședință de 
pregătire a participat întreg Iotul, a- 
fară de Mateianu, care este scutit me
dical.

Incepînd de săptămîna aceasta, stu
denții au programate antrenamente din 
două în două zile.

R. FISCH, corespondent P. ENACIIE, corespondent

C.S.M. Baia Mare va participa la 
un turneu de fotbal redus.

C.S.M. Baia Mare se pregătește cu 
seriozitate pentru reluarea campiona
tului. Lotul fotbaliștilor băimăreni par
ticipă cu regularitate la antrenamente. 
Interesant de amintit eă în cursul a- 
cestei săptămâni se va organiza în Sala 
Sporturilor din localitate un turneu 
de fotbal redus, la care vor participa 
și jucătorii de la C.S.M. Baia Mare.

V. SASARANU, corespondent 

Voința Miercurea Ciuc
pe primul loc in clasament

(Urmare din pag. 1)

raj), dar nici n-a înscris atît cît se aș
tepta. Este adevărat că echipa din 
Miercurea Ciuc a avut tot timpul ini
țiativa, dar mureșenii s-au apărat bine 
și adesea au contraatacat viguros (mai 
ales în ultima repriză).

Partida s-a disputat pe o ploaie pu
ternică și — de aeeea — pe o gheață 
proastă, care a împiedicat buna alune
care și controlul pucului. Din această 
cauză, ca și datorită îndîrjirii cu care 
au jucat ambele echipe, partida nu s-s

Foto: B. Ciebanu

XII. Troyes—Sedan (se dispută la 
Reims)

După cum se poate vedea, meciu
rile din „Gupa Franței* * se desfășoară 
pe terenuri neutre. In caz de egali
tate, partida se prelungește cu două 
reprize a cîte 15 minute. Dacă și în 
acest caz rezultatul este egal, partida 
se re joacă la o dată fixată de fede
rație.

cu toată energia și efortul lor este în
cununai de succes. Ei reduc scorul prin 
Biro, egalează prin Cozan II și își asi
gură conducerea — cu trei minute îna
inte de terminarea reprizei — prin Na
gy, ©are înscrie la capătul unei acțiuni 
individuale.

In ultima parte a jocului Avîntul dă 
semne de oboseală și în minutele 1 și 
3 ale reprizei Știința își consolidează 
victoria, mareînd prin Cozan II și 
Nagy. După aceasta, ritmul jocului sca
de, studenții rezervîndu-și forțele pen
tru meciul dificil pe care-1 au astă-
seară cu Voința.

Arbitrii I. Petrovici și V. Vornicea- 
nu au condus un meci care — dacă nu 
s-a ridicat la un nivel tehnic superior, 
a plăcut în schimb prin rapiditatea fa
zelor și prin dîrzenia cu care s-a jucat, 
mai ales în primele două reprize.

Rețineți deci 1 La meciurile de Cupă 
x-ul este greu însă... nu imposibil.

★
Tragerea din urnă a numerelor con

cursului Pronoexpres nr. 3 (miercuri 
20 ianuarie) are loc mîine seară la 
Făgăraș.

★
In urma trierii buletinelor depuse 

la concursul Pronosport nr- 3 (etapa 
din 17 ianuarie) au fost stabilite 
mătoarele rezultate provizorii:

1 variantă.cu 12 rezultate
23 variante cu 11 rezultate

369 variante cu 10 rezultate
Omologarea este în curs de desfă

șurare-
Rubrică redactată de I- S. Loto-Pro- 

nosport.

ur-

dispută la

(se dispută

dispută la

Și Farul va juca fotbal 
pe teren redus

CONSTANȚA 18 (prin telefon). In 
continuarea pregătirilor, Farul va par
ticipa la o interesantă competiție, care 
se va desfășura cu începere de sâmbă
tă în Sala Sporturilor din localitate. 
Este vorba de un turneu de fotbal pe 
teren redus. Această competiție, la care 
mai participă 5 echipe din localitate, 
are drept scop, pe lîngă îmbunătățirea 
condiției fizice a jucătorilor, acomoda
rea lor cu mingea și perfecționarea 
unor procedee tehnice.

Curs de arbitri la București

După cum am anunțat, consiliul oră
șenesc U.C.F.S. București, prin comisia 
de fotbal, va organiza un curs de arbi
tri de fotbal, care va începe la 31 ia
nuarie. Pînă în prezent s-au primit 
peste 100 de înscrieri. Termenul de în
scriere expiră la 21 ianuarie, dată pînă 
la care se mai pot obține informații și 
se mai pot face înscrieri Ia sediul 
U.C.F.S. oraș București (Stadionul Ti
neretului).

ridicat la un nivel tehnic mulțumitor ; 
am asistat la un joc „de luptă”, dar 
care n-a depășit limitele sportivității.

Voința a manifestat o pronunțată 
superioritate în patinaj, în jocul com
binații (la acest capitol a excelat linia 
Szabo I-Ferenczi Szabo II) și — mai 
ales — în șutul la poartă (este echipa 
oare, folosește cel mai mult șutul-golf). 
C. S. Tg. Mureș, din rîndurile căruia 
»-a impus din nou Varga II, a confir
mat că scorul la care a pierdut în fața 
Științei a fost un accident.

Punctele au fost marcate de Takacs 
I (2), Szabo I, Szabo II, Varga și An® 
diei. întâlnirea a fost arbitrată de A. 
Teodorescu și M. Hușanu.

AvînSuS s-a Impus din nou...

Tînăra echipă Avîntul și-a confirmat 
din nou posibilitățile, făcînd „zile gre
le” și Științei Cluj, pe care a con
dus-o la un moment dat cu 2—0 ! In 
prima repriză, Avîntul a jucat cu mult 
elan, pun în d în dificultate apărarea 
clujeană, mai ales la acțiunile rapide, 
pe contraatac. Scorul a fost deschis de 
St. Szabo, în min. 10, după care stu
denții ratează prin Otvbs și Nagy. După 
pauză, inițiativa aparține tot Științei, 
©are însă domină steril. Cei care înscriu 
sînt cei de la Avîntul ; autorul golului: 
Antal II. Perspectiva unei înfrîngeri 
îi face pe clujeni să pornească Ia atae

ETAPA A ni-A
C.C.A.-C.S.M. Rădăuți 8-0 <4-0, 2-0, 2-0) 
Voința-c s Tg Mureș 6-0 (3-0, 1-0, 2-0) 
Știința-Avîntui S-2 (0-1, 3-1 2-0)

CLASAMENTUL

M. Ciuc
Cluj

1. Voința
X CC A
3. Știință
4. C.S. Tg. Mureș
5. Avîntul M. Ciuc 
®. C.S.M. Rădăuți

ULTIMELE ETAPE

o 24: 1 6 
0 15: 3 6
1 27: 7 4

3 3 0
3 3 0
3 2 0
3102 6:28 2 
3 0 0 3 4:13 0 
3003 2:26 0

ALE TURULUI

AZI, ora 12 : C S.M. Rădăuți-Avîn- 
tul ; ora 17 ; C.S. Tg. Mureș-C.C.A, ; 
ora 19 : Știința—Voința

MIINE, ora 12 : Știința-C S.M.
Rădăuți; ora 17: Avîntul-C.S. ‘ Tg 
Mureș, ora 19 : Voința-C.C.A.



z u zr u c a
— Schiță

Pe teme educe

Discuții prietenești 
de ia om ia om

" _  Tovarășul, arată directorul cu
mina spre mine, este noul dv, pro
fesor de educație fizică.

Ochii fetelor se ațintesc asupra mea. 
In sfîrșit, după ce sînt cercetat minu
țios de sus pînă jos, privirile se reîn
torc la directorul școlii.

— Vă recomand să-i dați toată as
cultarea ! — încheie el — apoi, încet 
către mine, în timp ce părăsea sala de 
sport :

— Fii autoritar și nu îngădui nici 
un fel de indisciplină ! Acum, la trea
bă, tinere !...

— Lăsați pe mine, tovarășe director 
—- îmi zic în gînd — dacă nu o să 
fiți mulțumiți... Mă opresc în mijlocul 
sălii. Grupul de fete discută. Probabil 
despre mine. Fluier o dată scurt.

— Raportul I — cer eu.
Elevele se uită una la alta, se alinia

ză grăbite, cea mai înaltă dintre ele 
înaintează un pas și prezintă raportul.

— Cum vine asta ? — întreb eu — 
pentru ce lipsește Zuzuca ?

— întotdeauna vine mai târziu, fi
indcă ea nu ia parte la aranjatul apa
ratelor — îmi răspunde căpitan# e- 
chipei de gimnastică.

— Nu admit nici o întârziere !
Elevele își zîmbesc una alteia semni

ficativ, după care se uită la mine com
pătimitor.

— Știți — caută să-mi explice căpi
tane echipei — Zuzuca este fata tova
rășului...
- Nu mă interesează — o întrerup 

eu. Cu mine nu-i merge. Eu nu sînt 
omul care să se sperie !

— Uitați-o că vine...
întorc capul și privesc. Eleva Zuzu

ca din clasa a IN-a înaintează spre 
grupul nostru cu pași moi și cu privi
rea visătoare.

— Pentru ce ai întârziat, tovarășă ?
— o întreb eu scurt.

Zuzuca se uită, luînd o mină spe
riată,Ia colege, la mine și nu știe ce să 
creadă.

— Ce te uiți așa la mine ? Sînt 
noul dv. profesor de educație fizică 
și nu admit nici un fel de indisciplină. 
Desfaceți covorul mare. începem an
trenamentul I...

— Am să mă plîng lui tăticu — mă 
amenință Zuzuca, în timp ce aranjea
ză covorul în mijlocul sălii.

— N-ai decît ! Și te rog ca de azi 
înainte să nu mai umbli cu amenințări!

— Nici n-am făcut măcar încălzi
rea...

— Aveți s-o faceți cînd vă voi spu
ne eu.

Felele mă priveau recunoscătoare. 
Clasa era ..răzbunată”.

O săptămînă am stat cite o oră în 
plus după lecții, așteptând să vină „tă

Rezultatele concursului
In vederea participării țării noastre 

la Expoziția Olimpică de fotografii 
sportive care va fi organizată la Roma 
(iulie—septembrie 1960), Comitetul 
Olimpic Romîn în colaborare cu re
vista „Sport" a organizat un concurs 
de fotografii.

In urma analizării lucrărilor prezen
tate, juriul a selecționat cele 10 foto
grafii care vor fi expuse la Expoziția

ticu”. Să-i spun în față că nu sînt 
de acord cu comportarea fiicei lui. Dar 
n-a venit. Intr-o zi însă, în timp ce aș
teptam în biroul secretarei școlii ca să

intru la director, o văd pe eleva Zu
zuca deschizînd ușa și întrebînd :

— Tăticu este înăuntru ? Și fără să 
mai aștepte răspunsul secretarei, intră 
la director aruncîndu-mi o privire de 
sus, sfidătoare.

—- Unde se duce tovarășa ? — întreb 
eu pe secretară.

— Păi, n-ați auzit ? La... tăticu.
In viața mea nu mi-aș fi închipuit 

că Zuzuca este fiica directorului școlii !
După masă, echipa de gimnastică 

pregătită de mine a prezentat un scurt 
program la serbarea care avea loc în 
sala de festivități a școlii. Eram fiert. 
Nici nu știu cînd ne-a venit rîndul. 
Priveam tot timpul în sală, la director. 
Autoritatea mea era la... sol. De alt
fel, eleva Zuzuca era o gimnastă destul 
de talentată. îmi reproșam că nici eu 
nu m-am purtat așa cum trebuie. Un 
profesor de educație fizică trebuie să 
fie în primul rînd un bun pedagog. Iar 
un bun pedagog nu ține supărare pe 
un elev care a greșit. Mai ales cînd 
este vorba de o componentă a unei e- 
chipe de gimnastică la baza căreia tre
buie să stea armonia... Aș vrea să-l 
văd și eu pe omul ăla care nu întârzie 
niciodată ! Adică unde scrie că un 
profesor nu trebuie să fie și „cavaler”? 
Ce, eu nu pot să dau o mînă de aju
tor la aranjatul covorului?...

Cînd am terminat programul, direc
torul a venit și ne-a felicitat. Zuzuca 
era tot timpul lingă el. Discuta. Și în

de fotografii sportive
Olimpică. Dintre acestea au fost pre
miate 5 lucrări, după cum urmează:

Premiul I: N. Gristoreanu-Bucu- 
rești

Premiul II: L. Schindermann-Bucu- 
rești

Premiul III: R. Onodi-București 
Mențiuni: I. Mihăică-București 
D. Hîtru—B. Ciobanu-București 

timp ce noi ajutam la căratul apara
telor de pe scenă, trecînd pe lingă ei 
încolo și încoace, l-am auzit pe di
rector spunîndu-i :

— ...Da îți sînt necesare antrenamen
tele. Te face mai disciplinată. Să nu 
mai vii la mine cu asemenea lucruri. 
Și acum du-te să ajuți la căratul apa
ratelor !... După care a coborît în sală.

Atât mi-a trebuit. M-am oprit în loc 
și i-am spus :

— Eleva Zuzuca, te rog să treci la 
stnnsul covorului ! Altfel...

— Te spunem lui tăticu... mă com
pletară celelalte gimnaste.

De atunci, Zuzuca este întotdeauna 
prima la antrenamente și gata oricînd 
să dea o mînă de ajutor colegelor la 
aranjatul aparatelor și a covorului din 
sala de sport.

V. TOFAN

Cauzele rămiraeris în urma a gimnastă
noastre masculine

(Urmare din pag. I)

copii, din simplul motiv că gimnaștii 
crescuți de antrenorii lor, ajungînd la 
o anumită vîrstă, nu vor mai repre
zenta culorile asociației, ci ale școlii 
sau ale facultății unde studiază. Astfel, 
unii antrenori cred — și foarte greșit 
— că rodul muncii lor va fi cules de 
clubul sau asociația de care va apar
ține gimnastul în viitor. O astfel de 
interpretare a lucrurilor dovedește că 
antrenorii noștri privesc dezvoltarea 
gimnasticii numai prin prisma îngustă 
a intereselor personale.

Găsesc neecesară o mai mare pre
ocupare față de tineretul din școlile 
profesionale, unde am văzut, în carie
ra mea de sportiv șl antrenor, foarte 
multe elemente talentate. Aceste șco
li constituie pepiniere valoroase pen
tru gimnastica sportivă. Cu toate că, 
în ultimul timp, a început o activi
tate promițătoare In rîndurile studen- 
țimii din orașul Cluj, totuși aceasta

este încă foarte departe de posibili
tățile existente.

Un alt factor care a contribuit la 
scăderea nivelului gimnasticii mas
culine din regiunea noastră este in
suficienta preocupare pentru educarea 
tinerilor gimnaști în spiritul dragostei 
și atașamentului față de asociația sau 
clubul respectiv din care fac parte. Ma
joritatea antrenorilor noștri nu urmă
resc activitatea profesională și chiar 
viața familiară a elevilor lor. Dacă a- 
nalîzăm munca depusă de ani de zile 
de antrenor pentru formarea unui gim
nast, trebuie să constatăm cu regret, 
că de multe ori acest gimnast se pier
de pe drum, tocmai atunci eînd an
trenorul lui s-ar putea bucura de roa
dele muncii depuse. Așa a fost cazul 
talentatului gimnast Temesi de a că
rui educație antrenorii s-au ocupat 

într-o -măsură cu totul insuficientă.
Pentru lichidarea greșelilor încă 

existente și pentru îmbunătățirea 
muncii, comisia regională Cluj și-a pro

pus printre altele următoarele 
five : reînființarea sau înființat 
țiilor de copii la Metalul, 
Voința, Știința și Clubul spori 
Iar, organizarea conferințelor 
ridicarea nivelului ideologic, pi 
tehnic al sportivilor și antrr 
construirea prin muncă patra 
unor terenuri simple pentru pf 
rea gimnasticii în aer liber.

Clujul, unde activez de patru 
a fest într-un timp leagă- ■ 
ticii la noi în țară. Situa c 
zi este cu totul incompatibilă 
moașele tradiții ale acestei d 
sportive în orașul nostru. Spe> 
prin efortul comun pe care 
depune, membrii comisiilor regi 
orășenești, antrenorii și sportivi 
mind un sprijin permanent dir 
organizațiilor de partid, sind 
U.T.M. vom ajunge în vii 
propiat la nivelul dorit ți vo 
tribui la dezvoltarea în pași 
rapizi a gimnasticii noastre mi

...Lupeni 1958. Furnicar de lume pe 
stadionul din localitate. Se desfășura 
un meci de fotbal Și este cunoscută 
pasiunea localnicilor pentru acest 
sport Protagoniste — două formații 
de categorie B. Minerul și Tractorul 
Orașul Stalin. La un moment dat, în 
tribune izbucnesc — ca din senin — 
puternice vociferări. Ce se întîmplase ? 
Ne rotim privirile pe teren : un jucă
tor, Paraschiva, gesticulează dispre
țuitor la adresa arbitrului. Vroia parcă 
să spună: „Nu vedeți, arbitrul m-a 
fluierat — imaginar — în ofsaid!?!"... 
Arbitrul n-a luat în seamă incidentul 
și jocul a continuat. Dar incidentul 
s-a repetat. Autor — aceleași Paras
chiva. Un jucător oarecare? Nu. Un 
vechi fobalist. Un om de la care spor
tivii mai tineri ar trebui să învețe. In 
cazul de față însă ei nu prea au avut 
ce învăța... Un sportiv nu provoacă 
publicul, nu subestimează arbitrul, nu 
caută să-i știrbească autoritatea. 
Chiar și atunci cînd acesta greșește. 
In pauză, arbitrul întîlnîrii, Gh. Năs- 
tase, a stat de vorbă cu Paraschiva, 
i-a explicai prietenește cît de mult 
poate dăuna unui jucător, unei echipe, 
un gest, o atitudine nelalocul ei.

— Nu m-am așteptat ca tocmai 
dumneata să ai o astfel de compor
tare. Te rog foarte mult, încearcă și 
schimbă-ți atitudinea. Fii un exemplu 
bun pentru întreaga echipă...

Paraschiva a înțeles cuvintele ar
bitrului. La reluarea jocului s-a com
portat așa cum trebuia. Parcă ar fi 
intrat pe teren alt jucător!

„.Sibiu, același an. Pe stadionul din 
localitate se desfășura tot un meci de 
fotbal. Și tot de „B“. A.S.A. juca în 
compania Corvinului Hunedoara. Am
bele echipe se dovedeau a fi în mare 
formă și era greu de presupus cui îi 
va surîde victoria. Intr-un astfel de 
meci rolul arbitrului este foarte difi
cil. Atent, arbitrul Mihai Popa se 
străduia să nu-i scape nimic. Nici 
chiar „figurile" lui Toderici, care se 
tăvălea pe gazon la oel mai ușor con- 
taet cu vreun jucător advers. Ultima

oară, aproape de fluierul fitul, 
în careul de pedeapsă. „Mai șl 
spus Toderici, poate „iese" 
11 m..." „Figura", firește, n-a 
După meci, arbitrul a avut cu 
rici o discuție prietenească. I-a 
înțeleagă cît de inutile au fos 
jongleriile lui.

— Crezi, Toderici, că în ac 
ai făcut vreun serviciu echipei 
tale ?... Crezi oare că spectatori 
aprobat ? Un adeyărat sportiv 
curge la astfel de gesturi. De 
încercat, de pildă, să te faci re 
altfel, printr-un joc viguros, 
care-ți este de altfel caracter is

Toderici n-a rămas pasiv 13 
arbitrului. Și, la scurt timp d 
ceasta întîmplare, tot la Sibiu, 
cui cu O.S. Tg. Mureș, Toderici 
unul dintre cei mai buni juca 
pe teren !

...S-a întîmplat cu jucătoru 
weiiler, un fapt puțin, obișnuit: 
eliminat — pentru lovirea advei 
— consecutiv, în două rneciur 
naționale, lntr-una din zile înti 
cuție avută cu Nunweiller, arbit 
hai Popa a atins această probk

— Spune-mi, n-ar fi oare nț 
sitar să-ți valorifici calitățile r- 
care le ai — de sportiv bine p 
de om de bază al echipei noat 
prezentative ?... Ești doar atît d 
ciat pentru calitățile dumitale 
pentru „sufletul" pe care-1 pui 
ta sportivă.

Nunweiller și-a recunoscut g 
sa, izvorîtă dintr-o slabă stăpî1 
sine, dintr-un insuficient auto

— Mă bucură că ați disc 
mine în acest mod... Deschis, 
nește, de la om la om. Și vă 
mă credeți că abia aștept ■'■in 
lej pentru a pune în prae \ s 
dumneavosatră... *3

îmi arnintesc că la primul meu concurs de sărituri am participat cu 
schiuri... de fond. Trambulina se afla în Poiana Brașovului și pentru 
fiecare săritură de antrenament trebuia plătită o taxă. Noi cei săraci, 
plăteam taxa pentru două-trei sărituri și apoi se punea un lanț de-a 
latul pîrtiei. Cei cu bani săreau de cite 10—15 ori. Pentru ei nu exista 
lanț...

In ciuda acestor condiții vitrege am reușit antrenîndu-mă, ața pe unde 
puteam, să am o valoare destul de ridicată pentru acele vremuri. Prin
tre performanțe amintesc de câștigarea titlurilor de campion la toate 
probele : slalom special, slalom uriaș, coborîre, fond, sărituri și com
binată nordică. Primul titlu l-am cucerit în 1937, iar ultimul în "1942 
cînd am. cîștigat coborîrea disputată pe valea Cerbului. „Cariera* de 
schior mi-am încheiat-o din cauza unui accident stupid. Intr-o cursă de 
coborîre desfășurată la Semenic am intrat într-un ciot de brăduț. scutu
rile s-au încrucișat, am căzut și mi-am rupt piciorul. Uzinele I.A.R , 
pentru care concuram. nu s-au mai îngrijit de mine. Am stat 3—4 
luni in spital și din cauza lipsei de îngrijire am rămas cu piciorul 
strîmb. De abia după Eliberare am putut veni la București. Acia 
prin grija atentă a Insti tutului de ortopedie, am fost îngrijit foarte 
bine. Acum am piciorul drept și pot merge ca orice om sănătos.

Am devenit apoi antrenor și în noile condiții de practicare a 
sportului, an de an am .,scos* noi generații de schiori dintre care 
unii au ajuns buni performeri. Dintre primii mei elevi îmi amintesc de 
Marin Niculescu, Aurel Jifca, Niculae Burcki. care au devenit fi ei 
antrenori. Altă generație este aceea a lui Tăbăraș. Mircea și Petre 
Clinei, pe care i-am învățat primele noțiuni ale schiului. Cei mai noi 
sînt Florin Cotacu, Victor Stanciu^ Mihai Barna și alții, care sper să 
ajungă și ei buni schiori.

Profit de această ocazie pentru a adresa tinerilor schiori un apel. 
Fac aceasta în calitate de fost schior de performanță, de sportiv care 
a trăit și care a simțit pe grumaz multe necazuri în timpul strîmbei 
orînduiri burghezo- moșierești. Dragi tineri! Diferența dintre condi

țiile ce le aveam pe timpul cînd făceam eu sport și cele pe care le 
aveți voi astăzi este ca de la cer la pămînt. Voi aveți acum lucruri 
pe care noi nici nu le visam. Aveți posibilitate de a face antrenamente, 
aveți echipament frumos, aveți schiuri moderne, materiale, în sfîrșit, tot 
ce își poate dori un schior. Partidul se îngrijește ca voi să faceți 
sport, să vă dezvoltați și să vă întăriți sănătatea. Iată de ce aveți 
datoria să munciți cu și mai multă rîvnă să ajungeți la o înaltă va
loare sportivă, să ridicați continuu prestigiul schiului din țara noastră. 
Recunoștința voastră față de părinteasca grijă a partidului și guver
nului care v-au creat minunate condiții de viața și de sport trebuie 
s-d dovediți în primul rînd prin muncă, conștiinciozitate și perfor
manțe de valoare tot mai ridicată*.

A discuta deschis, prietene 
la om la om. O metodă educați, 
și-a dovedit totdeauna eficiența 
comandăm cu căldură tuturor a 
noștri.

T. ST

Dacă mergi pe munte este imposibil să nu-1 remarci pe Constantin
Ciocoiu. întotdeauna îl vei afla în dublă calitate : de arbitru și de
antrenor. Ca arbitru îl vei găsi în posturile cele mai dificile și de
încredere iar ca antrenor îl vei remarca prin faptul că, mai întot
deauna, este înconjurat de cîțiva copii de-o șchioapă. O dată l-am în
trebat pe unul din acești prichindei ce l-a făcut să se zbată pentru a 
termina cursa de fond, deși pierduse pe traseu un schi. Ne-a răspuns 
-oarecum surprins : t,Păi cum, să-l fac de m pe nea Costică ? Doar a 
muncit atît cu noi!“

Acesta este Constantin Ciocoiu, arbitru și antrenor de schi, mecanic 
la uzinele ,,I. C. Frimu“ din Sinaia. Puțini știu că acest om modest a 
fost cu ani în urmă cel mai bun schior al țării, campion la probele 
alpine cît și Ia cele nordice, cîștiffator a nenumărate concursuri de 
mare importanță. Și mai puțini sînt însă acei care cunosc condițiile în care 
a învățat să schieze, în care a efectuat primele antrenamente și în 
care a concurat Constantin Ciocoiu. Despre aceste lucruri l-am rugat 
să ne vorbească. Să-l ascultăm împreună, dragi cititori :

,>Am debutat în schi în anul 1920. Aveam 8 ani cînd am participat 
la un concurs de fond pentru copii, pe care l-am cîștigat. Cînd aveam 
15 ani eram ucenic tîmplar. împreună cu alți copii din atelier strîngeam 
bani și cumpăram premii. Aveam bani puțini dar reușeam să adunăm 
cîțiva lei cu care cumpăram bomboane, ciocolată pe care ni le împăr
țeam tot nouă. Plecarea se dădea cu un... ceas deșteptător, iar echipa, 
meniul ~ cu excepția bocancilor (ghetele de stradă) — era producție 
t,de casă*.  Bețe de alun. schiuri făcute de tata, din lemn de fag și le
gături de tablă, cu o curelușă. La 17 ani mă clasam cu regularitate 
pe primele două locuri și la fond și la coborîre. Traseul cursei de 
coborîre pornea de la Piatra Turcului și se oprea în poiana Castelului 
Peleș. Pe atunci, termenul de antrenament era aproape necunoscut., 
mai ales nouă, copiilor de muncitori. Ne pregăteam în zilele cînd nu 
eram prea istoviți, după oțele de lucru, iar duminica porneam la 
drum și participam la concursuri. Grea treabă pentru noi, cei nevoiași, 
căci cei mai mulți concurenți erau feciorii de bani gata, care stăteau 
cu lunile pe muntet avînd la dispoziție cel mai modern echipament și 
material din acele vremuri. Da, noi alergam pe sckiuri de fag, nece
site, în timp ce bogătanii aveau- schiuri moderne. unse cu tot felul de 
ceruri. De cele mai multe ori cîștigam noi, iar uneori eram furați.

2. 0. Ciocoiu ne povestește despre schiul de ieri 0. Ciocoiu ne povestește despre schiul de ieri

I_am mulțumit și ne-ara exprimat convingerea că apehal său va 
răspunsul cuvenit din partea tinerei noastre generații de sj 
Apoi, l-am rugat să ne spună cîte ceva despre proiectele sale :

„Pasiunea mea a fost și va rămîne schiul. Calitatea de ai 
îmi dă nebănuite satisfacții. Acum mă ocup de pregătirea unor 
din Sinaia. In viitor aș dori însă, tare mult, să mă ingrije 
deosebi, de viitorii concurenți la sărituri și la combinată n 
probe la care stăm destul de slab. Un domeniu în care aș fi

face și eu mai mult. Dar îmi voi da toată silința să scot cît mai 
elemente de perspectivă, care în scurt timp să umple golurile ex 
în aceste probe*.

Ne alăturăm și noi aceste* dorințe. Intr-adevăr, la sărituri 
combinată nordică elementul tînăr este slab reprezentat, atît ci 
tiv cît și calitativ. Sîntem convinși însă că peste puțină vreme 
auzi de noi tineri campioni, elevi ai unui fost mare campion : 
iantin Cioceiu.

D. STANCULESS



; RNEUL FEMININ DE
rganizarea clubului „Olimpia" 
ilitate, s-a desfășurat un reușit 
de volei, la care au luat parte 
î feminine din Sibiu („Drape- 
i“ și „Libertatea"), Tîrnăveni 

. •“), Miercurea Giuc („Voința")
ul Stalin („Olimpia" și „Parti- 
pșu").

i ...

' Șv 'i * s a
- i „Cupa Campionilor Europeni" 

1, baschet și handbal în 7, iată 
propie și inaugurarea competi- 
,'olei masculin. Jocurile din pri- 

... ’ se vor disputa între 31 ianua- 
18 februarie. Datele 
curs de fixare. Unele

mal tar semifinale finala

meciurilor 
au și fost

4-imi

astfel alcătuit

întîlnirea amicală

acasă nu s-a potri- partide va-

aprigă pen-

Multe meciuri de rugbi se 
calitate. In fotografie o

drept pre- 
în cea de a

.... . .....

de bună
(14-24)a

T. Roibu

• • •

fotbalul. Și adesea spectatorii asistă la partide 
dintre Petrolul Pioești și C.F.R. Grivița Roșie

Foto :

dispută la Pioești în cuplaj cu 
fază din

LA ORAȘUL STALIN
întrecerile s-au ridicat la un nivel 

tehnic mulțumitor, evidențiindu-se în 
mod special formațiile „Olimpia" Ora
șul Stalin și „Voința" Miercurea Giuc. 
De altfel, aceste două echipe și-au 
disputat și finala, care a revenit cu 
scorul de 3—1 (15—3, 6—15, 15—11, 
15—12) formației „Olimpia".

C. Gruia, corespondent

programate, cum este — de pildă — 
meciul E.O.S. Lausanne — Rapid 
București: la -6 februarie.

Programul „Cupei Campionilor Eu
ropeni" la volei a fost 
de forul internațional :

pinho
.Iger
\ meșterii arn
.O. Moscova
aho Belgia
Varșovia
xemburg
. Leipzig
Vaga
Limburgerhof

'Lausanne 
lucurești
jia Belgrad
T. Maroc
rka Turcia

. Sofia
■tur ’■ de finală
re :

22“ mai și 12 iunie, 
erația internațională a fixat și 
jocurilor din primul tur, indi-

se vor desfă- 
nartie și 10 aprilie, semi- 

_■ aprilie și 8 mai, iar fi-

țările ale căror Tederații trebuiecînd
să-i delege nominal. Printre ei figurea
ză și doi arbitri romîni: unul urmează 
să conducă prima ediție a meciului 
Darusafaka — Levski, al doilea retu
rul partidei D.E.S. — T.S.K.M.O.

Petrolul Pioești, echipa cu cel

Calculul „hîrtiei" indica 
tendente la locul întîi 
doua serie a categoriei B echipele 
Petrol-Chimie București, Petrolul 
Pioești și Zimbrul Tecuci; o surpriză 
din partea Aeronauticei nefiind nici ea 
exclusă.

Cea mai serioasă candidată la pro
movare părea să fie însă echipa Pe
trol-Chimie, care avea în componen
ța ei o serie de jucători experimentați.

ANCHETA NOASTRĂ

\e determină drumul unui sportiv?
flectat mult asupra acestei în- jucătorul, talentul acestuia, adică 
tare intitulează ancheta inițiată marfa.
I „Sportul popular", înainte de 
oțărî să scriu prezentele rîn- 
i reflectat mai mult ca să mă 
de în alegerea ce o avem de 
:re numeroșii factori care de- 
astăzi drumul unui sportiv, 
„factori" numeroși la număr 

îentru că, în condițiile regi- 
'• jstru democrat-popular căile de 

: măiestria sportivă au sporit 
' at prin mijloacele puse la în- 

tinerilor sportivi, cărora li 
Ls<R/_ . spre folosință stadioa- 

. er mai multe și mai bine 
li s-a pus la dispoziție echi- 

materiale sportive, antre- 

ffli-a fost alegerea? Să scriu 
rolul clubului, al asociației 
al secției și chiar al echipei, 
rea acestui drum. Intr-un cu- 
pre rolul colectivului.

« . au existat la noi și în tre-
impul burgheziei. Dar în me- 

lor de funcționare, în ros- 
sportivul era o marfă pentru 
orii echipelor. Aceștia alegeau, 
loment dat, pe acei sportivi 
se păreau că pot constitui o 
venituri, îi legau cu contracte 

ibă ta dispoziție cît timp erau 
și-i exploatau ca atare.

■ tezenta clubul sportiv în toate 
. . Doar firma la adăpostul că-

ăcea tîrgul, se oficializa (prin 
exploatarea, și se făcea ex- 

» publică a sportivilor, împinși
• : pungile patronilor ce-și ale- 

a obiect de comerț sportul, 
și atunci clubul drumul unui 
Da. Dar cum ? Intr-o zi, cînd 
înceta să mai lie o mare 

de casă, îi erau desfăcute — 
farmec — lanțurile contractu- 
ă fie împins să pășească pe 

., lipsit de vreo meserie care 
ure existența. Pe locul rămas 
echipă se promova o altă „ve- 
'. istoria se repeta.
1 din țările capitaliste oferă 
denie de exemple pentru ilus- 
eestei situații. Mi-aș permite 

la un exemplu cu un jucă- 
— cîndva — a cunoscut glo- 
rității sportive la noi, cu fot- 
Limatoc. _ L-am întîinit în Spa-

■ nd o existență mizeră, de an- 
t un club oarecare, plîngînd 
ni amare deșarta și efemera 
e mare fotbalist prins în ghia- 
îriei. Ge-au făcut pentru Si
lul. echipele (din țară și din 
te) care i-au folosit pînă la 
lentul lui Simațoc-jucătorul ? 
.cut nimic, deoarece pentru 
;ste echipe nu conta omul, ci

>e
' )sd

■ .-A, •(

Mă gîndesc acum la cluburile și 
asociațiile noastre sportive, la secțiile 
și echipele de astăzi. Pe ele le intere
sează deopotrivă omul și sportivul. O 
vastă muncă educativă’ este folosită 
pentru ca sportivului să-i fie deschise 
orizonturi cît mai largi. In echipele 
noastre se acordă toată atenția pentru 
instruirea sportivă, căreia i se dă un 
caracter științific. Pregătirea atentă, 
continuă, duce la măiestrie sportivă. 
In echipele noastre se cultivă prîete7 
nia. Se pune preț pe unitatea colec
tivului, pe forța ce o reprezintă acesta 
în toate împrejurările, se stimulează 
gustul pentru învățătură, se răspîn- 
dește cuvînlul de preț al partidului, se 
cultivă dragostea pentru muncă, pen
tru glorioasele tradiții de luptă ale 
clasei muncitoare, pentru culorile 
scumpe ale patriei. Oare nu toate a- 
cestea determină drumul unui sportiv ? 
Desigur că da.

Aș putea să dau un exemplu, din 
cele mai recente pe care le am la în- 
demînâ. La Dinamo Bacău am verifi
cat practic roadele unei munci educa
tive temeinice, desfășurate în colec
tiv. Unii jucători — Faur și Giripoi — 
au fost ajutați să-și termine studiile. 
Altora —- Vătafu, Cincu, Publik, în
drumați de cei din jur — li 
s-a deschis gustul pentru citit. In 
sfîrșit am avut și jucători — Țîrcov- 
nicu, Lazăr, Bucur, Asan — cu care 
a trebuit să muncim mai mult pentru 
întărirea spiritului de disciplină. De 

. fiecare dată — în ajutorul pe care l-au 
primit — jucătorii au simțit forța co
lectivului, îndemnul lui în toate ac
țiunile. Re măsură ce munca educa
tivă își dădea roadele, pregătirii' spor
tive i se oferea un teren mai priel
nic și jucătorii au manifestat o schim
bare în bine. Mai ales în ceea ce pri
vește măiestria lor sportivă. Așa se 
face că anul trecut jucători ca Vătafu 
și Giripoi au ajuns pentru prima oară 
în loturile reprezentative ale țării.

Preocuparea pentru creșterea și in
struirea tînărului ce pășește cu în
credere în cadrul asociațiilor sportive 
se manifestă și; sub forma îndrumării 
lui, de colectivul unde face- sport, 
spre acele discipline sportive către 
care aplicațiile îl indică mai mult. De 
pildă, pe vremea cînd antrenam echi
pa „1 Mai" din Pioești, din campiona
tul categoriei B de fotbal, s-a prezen
tat pentru pregătirea ca -fotbalist — 
și anume pentru postul de portar — 
tînărul Xenofonfe Boboc. Calitățile lui 
(îndeosebi o detentă excepțională) i-au 
permis ca numai în cîteva luni să fie 
promovat în prima echipă. Totuși, prin 
detenta sa lăsa să se întrevadă că ar

putea deveni un excelent săritor la 
înălțime. Sfătuit de consiliul asocia
ției și de cadrele tehnice, el a optat 
într-adevăr pentru atletism și astăzi 
este, precum se știe, unul dintre spe
cialiștii în această probă atletică.

Iată, așadar, ilustrat în mod concret 
rolul important pe care-1 are asociația 
sportivă, secția, antrenorul în deter
minarea drumului unui sportiv. In con
cluzie, considerăm că în călăuzirea dru
mului unui sportiv, atît în ce privește 
procesul de instruire, cît și de educare 
în spiritul moralei noi, factorii cei 
mai de seamă sînt clubul, asociația, 
secția, echipa. Cu alte cuvinte colecti
vul în care trăiește sportivul.

CONSTANTIN TEAȘCĂ 
antrenor de fotbal

Dar „socoteala de acasă nu s-a potri
vit cu cea din tîrg". Dovedind că un 
campionat este o competiție a regula
rității, a rezistenței și a seriozității, 
Petrolul Pioești (antrenor 6. Cocor) 
a reușit să se detașeze în ultimele pa
tru etape, clasîndu-se, datorită acestui 
finiș, pe locul I. Succesul ei este pe de
plin meritat, echipa pierzînd un singur 
joc și _ obținînd trei egalități. In rest 
meciuri cîștigate de o manieră catego
rică. Diferența dintre punctele date și 
cele primite este edificatoare în aceas
tă privință. Golaverajul pozitiv de 
-j-282 obținut se datorește în mare 
măsură echilibrului existent între com
partimente și omogenității lotului 
jucători folosit.

O echipă care a confirmat linia 
cendentă pe care se află în ultimii 
a fost Zimbrul Tecuci. Jucătorii 
Tecuci au furnizat partide plăcute și 
de bună calitate, confirmînd speran
țele suporterilor lor. Le-a lipsit însă 
un plus de experiență cu ajutorul că
ruia ar fi putut ocupa locul I.

Formația Petrol-Chimie a deziluzio
nat însă. Jucătorii ei și-au subestimat 
în multe partide adversarii și nici nu 
au aplicat în general tactica’ cea mai 
potrivită, astfel că au trebuit să se 
mulțumească cu locul III. In aceste 
condiții eforturile lăudabile făcute de 
conducerea asociației s-au irosit...

O comportare bună a avut Aero
nautica. Dispunînd de un lot de ju
cători tineri, cu frumoase calități,

de

as- 
ani 
din

după a reușit o serie de 
loroase.

In rest, s-a dat o luptă 
tru ocuparea unui loc cît ’ mai bun. 
Rezultate mulțumitoare au obținut în 
această confruntare Laminorul Roman, 
Unirea T.U.G. Brăila și C.F.R. Buzău, 
care au folosit mulți jucători, încă ne
formați în această disciplină.

Comportarea Științei Galați a de
zamăgit însă. Echipa, care pînă acum 
cîțiva ani era o adversară redutabila, 
chiar pentru cei mai buni, anul acesta 
s-a situat abia pe locul 9.

In această serie, latura negativă a 
întrecerii a constat în faptul că de 
multe ori, în toiul luptei, formațiile 
au depășit limitele permise și s-au în
registrat abateri care au dat de lucru 
comisiei de disciplină. Brăila, Galați, 
Buzău și chiar Pioești au fost locali
tățile în care federația de specialitate 
a fost nevoită sa intervină cu sanc
țiuni pentru curmarea jocului nespor
tiv. Sperăm că în acest an această 
stare de lucruri se va curma și rug- 
biul va avea numai de cîștigat

Am reținut pentru comportarea lor 
constant bună pe următorii jucători : 
Țenescu, Triteanu, Beloaie (Petrolul 
Pioești), Ștefaniu. Focșa, Teodorescu 
(Zimbrul), Alexe și Guși (Petrol-Chi- 
mie), Minea. și Schileru (Aeronautica), 
Tarhon (Laminorul).G. ALEXANDRU

corespondent

începe turneul jucătorilor fruntași bucureșteni
Azi după-amiază se dă „plecarea" 

în primul concurs de șah din acest 
an, rezervat jucătorilor fruntași 
Capitală, 
ticipanți 
organizat 
Șah vor 
biele cu 
anunțat, ca formulă de disputare a 
fost ales „sistemul elvețian". Aceasta 
pentru a putea permite unui număr 
mai mare de particîpanți să se întrea
că în cadrul unui program de runde 
redus. Astfel, concursul are progra
mate 10 runde, cîte două pe săptă- 
mînă, alte două zile fiind rezervate 
pentru jucarea întreruptelor.

Deoarece adoptarea „sistemului el
vețian" în practica turneelor este de 
dată relativ recentă și el n-a căpătat 
încă răspîndire în țara noastră, soco
tim util să împărtășim cititorilor unele 
amănunte în legătură cu tehnica sa 
de organizare. Aceasta mai ales că 
de la primul turneu de acest fel or
ganizat în Capitală au trecut doi ani. 
Amintim că atunci învingători au fost 
— la egalitate de puncte — P. Voi- 
culescu, T- Stanciu și M- Sutiman.

„Sistemul elvețian" își propune să 
facă o punte de legătură între așa- 
numitul sistem „turneu" și cel elimi
natoriu, căutînd — cel puțin în in
tenția autorilor săi — să evite defi
ciențele organice ale acestora. Anu
me, fără a- urmări eliminarea ce
lor învinși, în acest sistem se proce
dează la o continuă selecțiune pe par
cursul întrecerii, învingătorii fiind o-

din 
In sala Dinamo cei 18 par
ia turneul de antrenament 
de Federația Romînă de 
face primele mutări pe ta- 
64 patrate. După cum am

bligați să joace mereu între ei, pen
tru a desemna pe cei mai buni.

Iată cum se procedează la punerea 
în practică a acestor idei. înaintea 
primei runde se face o tragere la sorți 
generală pentru desemnarea perechi
lor de adversari. După consemnarea 
rezultatelor, urmează tragerea la sorți 
pentru runda următoare, de data a- 
ceasta după următorul criteriu : 
vingătorii joacă între ei, cei care au 
făcut remiză și învinșii urmează la 
rîndul lor să 
între ei. La 
programează 
între jucători 
egal. In acest 
bligă pe fruntași să joace 
partide decisive.

Iată deci cum se conturează avan
tajele sistemului, care pot fi rezumate 
în cîteva puncte :

a) Jucătorii sînt obligați să joace 
mereu la cîștig, pentru a se menține 
în plutonul fruntaș; o partidă pierdu
tă (sau chiar o remiză) elimină mo
mentan pe jucător din cursă, dar el 
poate reveni ulterior după o serie de 
victorii.

b) Fiecare rundă poartă un carac
ter decisiv, jucătorii cu șanse la pri
mele locuri trebuind să se întrebuin
țeze pe tot parcursul întrecerii; în 
principiu, „remizele de salon" sau 
„punctele gratuite" sînt excluse'.

c) Din cele de mai sus decurge 
posibilitatea de a desemna pe învin
gător dintr-un număr mai redus de

în-

se întîlnească fiecare 
rundele următoare, se 

în . continuare partide 
cu număr de puncte 
fel, ultimele runde o- 

între ei

partide, fruntașii avînd ocazia să 
întîlnească între ei fără a trebui 
mai lupte cu jucători care de la 
ceput s-au arătat a fi mai puțin 
formă.

Acestea sînt — foarte pe scurt 
puse — < ____• 2
însă, că ele nu pot fi totdeauna puse 
în valoare. De pildă, se întîmplă 
uneori că jucătorii care în ultimul 
stadiu al concursului se află în frun
tea clasamentului să mai fi jucat an
terior între ei și atunci trebuie să se 
recurgă la programarea lor cu alți 
adversari. De asemenea nu este ușor 
de stabilit o repartiție echitabilă a 
culorilor în partide.

Fără îndoială, însă, că pentru un 
turneu de antrenament „sistemul el
vețian" poate să reprezinte o foarte 
bună formulă, fiind un stimulent că
tre jocul activ. Ceea ce așteptăm să 
vedem confirmat 
începe astăzi.

Iată acum care 
gramate în prima 
—Menas, Drimer—Reicher, Samarian 
—Joița, Ichîm—Troianescu, Gavrilă— 
Urseanu, Ciocîltea—Crețulescu, Pavlov 
—Pușcașu, Ghițescu—Nacbt, Bozdoghi- 
nă—Botez.

se 
să 
în-
în

- -- , —... ex-
calitățile sistemului. E drept,

în concursul care

sînt partidele pro
fundă : Stănculescu

RADU VOIA

ț‘,.



COMENTARIUL NOSTRU DIN SPORTUL SOVIETIC
g® ouă mari victorii romînești pe tărins sportiv internațional au punctat 
II sîîrșitul săptămînii care a trecut Două afirmări de prestigiu ale 

sportivilor noștri, consemnate pe tabelele unor întreceri în care se 
înfruntă elita handbalului și baschetului european. Dinamo București s-a 
calificat în semifinalele „Cupei campionilor europeni" la handbal în 7, 
lăsînd în urmă renumita echipă Dukla I’raga, în fața unui public ale cărei 
aplauze entuziaste făceau să răsune cupola sălii Floreașca. O excelentă 
performanță a dinamoviștilor, care își au asigurat locul printre primele 
patru echipe de club de pe continent

Dar duminica aceasta ne-a reamintii că putem juca un rol frun
taș și în baschetul european. Gîștigînd la două coșuri diferență meciul 
cu Dinamo Tbilisi, basehetbaliștii de la G.G.A. dovedesc încă o dată ma
rile lor posibilități, chiar cînd au în față adversari de talia celor în- 
tîlniți acum la București.

Peste hotare, o serie de alte evenimente sportive majore atrag aten
ția noastră. Pe prim plan sînt firește acelea care au ca loc de desfășu
rare pîrtiile acoperite cu zăpadă. Și, citind din noianul știrilor de schi, 
aflăm că excelentul sportiv german Helmuth Recknagel a cucerit din nou 
primul loe la sărituri de pe trambulină în cadrul Jocurilor de iarnă ale 
Suediei, iar la Kitzbiihel (Austria) pleiada „favoriților" autohtoni a 
fost întrecută de un foarte tînăr schior francez Adrien Duvillard, cîștigă- 
tor al slalomului și coborîrii. Iarna este însă și sezonul șahului. La 
Beverwijk (Olanda) la fiecare început de an se dispută un tradițional 
turneu de șah. învingătorul la această ediție: marele maestru sovietic T. 
Petrosian (la egalitate cu danezul B. Larsen).

In plin contrast cu iarna europeană, la antipozi sezonul sportiv 
trăiește acum o dogoritoare vară. Iar înotătorii Australiei fac din nou 
să se vorbească de ei, anunțîndu-se ca pretendenți autorizați la meda
liile olimpice. Dar vor putea oare frații Jon și Use Konrads să-și păs
treze forma de acum pînă la J.O.?... Amănuntul acesta ne invită să 
medităm din nou asupra „universalității" de care se bucură acum sportul 
și care aduce cu sine probleme de acest fel. al coordonării calendarelor 
interne cu acela internațional. De fapt, australienii vor avea de suportat 
ia Roma același handicap pe care au trebuit să-l înfrunte acum patru 
ani sportivii din alte continente cînd au luat drumul Melbourne-ului celei 
de a XVl-a Olimpiade.

„Dificultăți" care în fond sînt subiecte de satisfacție, demonstrînd 
categoric că mișcarea sportivă internațională nu încetează să se dezvolte, 
cuprinzînd mereu în făgașul ei țări și popoare de pe toate meridianele 
pămîntului.

— rd. v- —-

Triumful tineretului

Actualul sezon sportiv oferă iubito
rilor de patinaj numeroase satisfacții. 
E deaj'uns să amintim asemenea mari 
întreceri cum sînt campionatul Euro
pei, campionatul mondial și, însfîrșit, 
„Olimpiada albă" de la Squaw Valley,

ghenii Grișin, Boris Șilkov, Oleg Gon- 
cearenko, nici unul din ei nu figurea
ză pe lista învingătorilor. In proba de 
500 m a ieșit învingător sportivul Ra
fail Graci (regiunea Moscova), cu 
40,8 sec. Distanța de 1500 m a fost 
parcursă de către Lev Zaițev (orașul

Viklor Kosicikin, campion al U.R.S.S. la 5000 și 10.000 m.

Pe piste de gheată,
pe pîrtii de zăpadă

Knut Johanessen cu 191,220 p. Iată 
performanțele sale: 500 m — 44,8 sec; 
1600 m — 2:17,4; 5000 m — 8:10,2; 
10.000 m — 17:12,0

® In cadrul concursului de schi de 
la Kitzbiihel (Austria), slalomul spe
cial a revenit francezului Duvillard, 
urmat la 0,3 sec. de austriacul Stiegler. 
Coborîrea femei a fost cîștigată de 
austriaca Traudi Hocher.

• Reprezentativa de hochei 
Germane a plecat în RP. 
pentru a susține mai multe 
prietenești în orașele Harbin 
Ciun.

• In localitatea Falun se dispută 
Jocurile de iarnă ale Suediei la car» 
participă sportivi din Norvegia, Fin
landa, R.D. Germană, R P. Polonă, 
Danemarca, Suedia ș.a. Helmuth Reck
nagel (R.D- Germană) s-a clasat pe 
primul loc în proba de sărituri de pe 
trambulină cu 226,05 p. (cea mai lungă 
săritură: 81,5 m). Pe locul doi — Dal- 
siaaen (Norvegia) 222 p. (79 m).

• Selecționata de hochei a orașului 
Moscova și-a început turneul în Canada, 
susținînd la Ottawa o întîlnire cu cu
noscuta echipă „Kitchener Dutchman". 
Aceasta va reprezenta Canada la vii
toarele J.O. Gazdele au obținut vic-
oria cu scorul de 8-4 (2-3, 3-1, 3-0). 

După cum se știe, din selecționata 
Moscovei nu fac parte jucătorii echi
pei olimpice a U.R.S.S.

• Campionatele de patinaj viteză 
ale Norvegiei au fost cîștigate de

. . , : el
de s-a clasat primul în această probă.

Cu un deosebit succes a evoluat la 
Alma Ata tînărul moscovit Victor Ko
sicikin, care a cîștigat două medalii 
de aur: primul loc la 5000 m și 
10.000 m. La 10.000 m talentatul 
sportiv a obținut unul din cele mai 
bune rezultate din istoria sportului pe 
această distanță; 1'6:42,6. Este inte-

a R.D. 
Chineză 
întîlniri 
și Cian

pentru a înțelege nerăbdarea cu care Kuibîșev) în 2:13,0, timp cu care 
sînt așteptate aceste competiții <’ 
mare anvergură.

Toate acestea au creat, firește, un 
plus de interes față de cea de a 32-a 
ediție a campionatului de patinaj al 
Uniunii Sovietice. Și aceasta deoarece 
pe pistele de gheață ale patinoarului 
de la Alma Ata viteziștii își disputau 
nu numai medaliile de aur de campioni 
ai țării, dar și cinstea de a reprezenta 
Uniunea Sovietică la viitoarele com
petiții internaționale.

întrecerile au început pe un timp 
nefavorabil. Termometrul indica în 
prima zi plus 2 grade, iar spre sfîrșitul 
campionatelor a urcat pînă la 6. Lu
crul acesta a influențat, bineînțeles, 
și asupra rezultatelor.

Triumful tineretului — astfel pot fi 
caracterizate rezultatele înregistrate 
la recentul campionat de patinaj al 
U.R.S.S. Cu toate că printre partici
pant erau numeroși patinatori cu re
nume mondial, ca recordmanii și 
campionii europeni și mondiali Ev-

resant de amintit că Victor Kos;. 
are doar 21 ani. Pregătirea sa i 
țioasă dinaintea campionatelor UJ 
și succesul înregistrat îi dau spe 
să obțină un loc bun ia marile 
ceri sportive de la Squaw Valley, 
n-a cîștigat nici o probă, tînăru 
dent Boris Stenin din Sverdlov 
ocupat primul loc la totalul celor 
probe, cucerind pentru prima 
titlul de campion absolut al U 
Sovietice. De remarcat că el a în 
cu aproape un punct pe cam; 
mondial Oleg Goncearenko.

S-au aprins torțele îa Baker

Potrivit' tradiției, locuitorii loca 
Bakuriani din Gruzia aprind tor 
strada’ principală în preajma m 
concursuri de schi. Pentru prima 
în acest sezon, ei au aprins trs 
halele' forțe îh cinstea celor mai 
schiori alpini din Uniunea Sovi 
care- au participat recent la un 
curs de verificare în vederea sel 
nării lotului pentru viitoarele înt 
totemattonafe^ -De remarcat că ; 
dinea acestei localități (1725 m), 
peralura și. clima se apropie în 
măsură de condițiile existente în 
ții unde vor fi organizate Jo 
Olimpice de iarnă din acest an, 
ce a permis schiorilor sovietici să ' 
p .bună, verificare a potențialului

Prima probă a fost slalomul 
Traseul a trecut printr-un, -’asi’ 
duros cu un relief variat ~ 
rență de nivel de 520 m. Gfte . 
tîșcev, de patru ori campion al 
nii Sovietice, a parcurs excelen 
tanța, obținînd și un timp bun: 1 
Schioarele s-au întrecut pe un 1 
lung de 1300 m, cu o diferență i 
vel de 420 m. întrecerea a fos 

, tigată de către Valentina Iv 
(orașul Kostroma) care a îrirei , 
timpul de 2:17,0.

Handbaliștii danezi și-au încheiat pregăti 
pentru „Cupa orașului București"

COPENHAGA 18 (Agerpres). Du
minică, echipele de handbal în 7 ale 
clubului H.G. Copenhaga și-au încheiat 
pregătirile în vederea competiției in
ternaționale „Cupa orașului București".

FAVOR1ȚI OLIMPICI

T. Petrosian (U.R.S.S.) 
a cîștigat turneul 
do la Beverwijk

HAGA 18 (Agerpres). Cel de-al 
XXII-lea turneu internațional de șah 
de la Beverwijk a fost cîștigat de 
marele maestru T. Petrosian (U.R.S.S-) 
cu 6'/, p., urmat de Larsen (Dane
marca) cu același număr de puncte 
car cu un punctaj Soneborn mai slab. 
Re locurile următoare s-au clasat 
Matanovici (Iugoslavia) 5*A,  Donner 
(Olanda), Flohr (U.R.S.S.) 5, Van 
Scheltinga (Olanda) 4*A  etc. In ultima 
rundă, Petrosian l-a învins pe Larsen-

Turneul feminin a revenit șahistei 
iugoslave Iovanovici cu 7 puncte-

Noutăți de la F.I.V.B.
® S-A STABILIT ca în turneul de 

volei care va avea loc la a XVIII-a 
ediție a J.O, (Tokio 1964) să participe 
16 echipe masculine. Acestea se vor 
califica în felul următor : primele patru 
de la campionatul mondial ce va avea 
loc în 1962, echipa țării gazdă (Japo
nia) și 11 echipe calificate în urma 
campionatelor continentale din 1963, 
în felul următor : 4 echipe din Europa, 
4 din America, 2 din Asia și una din 
Africa.

• VIITOARELE EDIȚII ale campio
natelor mondiale de volei vor avea loc 
anul acesta (la Rio de Janeiro, în oc
tombrie), în 1962 și 1966. In 1964 nu 
vor avea loc campionate mondiale ci 
numai turneul olimpic.

Helmuth Recknagel—^schiorul zburător66
Folosind o mare parte din timp pen

tru a-și desăvîrși măiestria sa spor- 
șăriturâ tivă, valorosul schior din R.D. Ger

mană nu și-a neglijat nici perfecțio
narea pe linie profesională. EI este 
un bun tehnician în aparate de mă
surat.

Ca fiecare om, Helmuth are și unele 
„slăbiciuni" : motociclfsmul și automo
bilismul. Pentru pregătirea fizică, 

clismul. Gu părere de rău, Recknagel 
s-a despărțit de motocicletă și auto
mobil și a început... să pedaleze. 
„Schiorul zburător" este un înflăcărat 
patriot. Cine nu-și amintește de pro
testul său vehement împotriva acțiunii 
dușmănoase a organizatorilor întrece
rii de la Obersdorf din anul 1958! 
După cum se știe, deși acest concurs 
fusese cîștigat de către Helmuth Reck
nagel și în cinstea învingătorului tre
buia să se intoneze imnul de stat al 
R.D. Germane, organizatorii au recurs 
la o diversiune, încercînd să-l „salute" 
prin vechiul imn monarhic „Deutsch
land, Deutschland"... De asemenea, el 
a respins categoric toate propunerile 
care i s-au făcut de către afaceriștii 
din Occident de a-și trăda țara. Reck
nagel și-a închinat _ succesele și izbîn- 
zile sportive patriei sale scumpe, Re
publica Democrată Germană.

Iubitorii sportului din R.D. Germană 
și. din întreaga lume așteaptă cu in
teres evoluția lui Helmuth Recknagel 
la Jocurile Olimpice de la Squaw Val
ley, considerîndu-1, șl aceasta pe bună 
dreptate, ca unul din protagoniștii 
probei de săritură de pe trambulină 
din cadrul acestei mari întreceri spor
tive.

HELMUTH RECKNAGEL 
văzut de desenatorul polonez E, 

Alaszewicz

®nd îl urmărești pe Helmuth la an
trenamente sau în concursuri, ai im
presia, pentru o clipă, că el este ne
mulțumit de faptul că după un zbor 
minunat va trebui să coboare din nou 
pe pămînt—

Intr-adevăr, dorința cea mai mare 
a lui Helmuth Recknagel este să se 
avînte mereu mai sus și să aterizeze 
cît mai departe. El a început să sară 
încă de ia o vîrstă fragedă, de pe dea
lurile din satul său natal. La vîrsta 
de 14 ani încearcă pentru prima’ dată 
o săritură de pe o trambulină mare, 

■ iar după cîteva luni devine campion

al întreprinderii unde se califica pen
tru a deveni tehnician. Se dedică ex
clusiv probei sale favorite — săritură 
de pe trambulină — în anul 4953, deși 
anterior cîștigase biatlonul R.D. Ger
mane pentru juniori. Sfaturile com
petente și îndrumarea pe care a pri
mit-o un an mai tîrziu din parțea ex
perimentatului antrenor Hans Renner 
l-au făcut să nu regrete alegerea. Ti- _ r . _ ,.._o__ _ ____
nărui săritor a pășit ferm pe drumul însă, antrenorul i-a recomandat... ci- 
consacrării. ’ - •

In preajma Jocurilor Olimpice din 
anul 1956, Helmuth, care nu împlinise 
nici 19 ani, era socotit unul din cei 
mai îndreptățiți pretendenți pentru un 
loc în echipa germană unită. Emoția 
puternică din timpul concursului de 
selecție l-a împiedicat însă să evolueze 
la adevărata sa valoare și Helmuth 
n-a fost ales în lotul „olimpicilor". 
Totuși, dînd dovadă de o voință puter
nică, în campionatul național disputat 
ulterior el a concurat de la egal ia 
egal cu Flarry Glass și W. Lesser, 
care evoluaseră cu succes la Olimpiada 
de la Cortina d’Ampezzo. După nu
mai un an însă, Recknagel a făcut 
ceea ce n-a reușit pînă atunci nici un 
„nescandinav": a ieșit învingător în 
renumitele întreceri de schi de la Hol- 
menkollen, deși, dintr-o eroare a ar
bitrilor norvegieni, nu a luat startul 
în grupa juniorilor, așa cum îi dădea 
dreptul vîrsta sa, ci la seniori.

Sînt cunoscute succesele obținute 
ulterior de Recknagel. EI a cîștigat 
cunoscuta „Săptămînă a zborurilor", 
organizată în anul 1957 la Planica. In 
anul următor (1958) a concurat cu 
succes la Obersdorf, după ce cucerise 
anterior locul 3 în cdmpionatul mon
dial de la Lahti.

Echipa feminină va cuprinde cel! 
bune jucătoare, întărită cu alte 
cătoare de valoare de la cele m 
noscute cluburi- In echipa masl 
va figura și Bent Mortensser,, 
derat cel mai bun portar M 
natelor mondiale de acum durai 
R.D- Germană.

Echipele daneze au plecat lu, 
la Copenhaga cu trenul pînă la 1 
Din capitala cehoslovacă handț 
danezi vor călători cu avionui 
mînd să sosească la București 
după-amiază.

La rugbi:
Anglia-—Țara Gali

14-6
Pe terenul Twickenham, de 

Londra, s-a disputat al doilej- 
din cadrul competiției internai 
de rugbi „Turneul celor 5 na| 
S-au întîlnit reprezentativele A 
și Țyii Galilor. Rugbiștii engle 
înscris o victorie la un scor' 
teptat de sever: 14—6. De rei 
că gazdele conduceau la pauj 
14—0, în repriza a doua galezi 
șind să reducă din handicap 
două lovituri de picior ale ftinc 
Terry Davies.

SCURTE ȘTIRI
• ECHIPA OPLIMPICA DE 

a Scoției :>. întîlnit 
zentativa Spaniei pe 
scorul' de 12—8. O 
au lăsat pugiliștii 
Mac Taggart.

la Glasgow 
care a învin 
excelentă ini ’ 
scoțieni Gib

• CAMPIONATELE DE TEM 
teren acoperit ale Indiei au £ur» 
mare surpriză. Finala masculină 
cîștigată de tînărul australia! 
Woodcock, care l-a învins pe R. 
hnan cu 6—4. 3—6, 6—4, 1—6,

Redacția și administrația: București str Vasiie Conta nr. 16 telefon 11.10.05. Interurban 72. Nr. I—2 STAS 3452 întreprinderea Poligrafică Nr. 2 str. Brezoianu Nr. 23—25 Abonam
X se fac ia oficiile poștale prin factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi.


