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București, cele mai importante jocuri din etapa
a Vi-a a campionatului republican (te baschet

Selecționatele noastre 
handbal in 7 susțin miine 
ratislava două jocuri dificile

Grivița Roșie
că feminină, acrobație la soTI 
ș.a. a plăcut foarte mult. Și-aut 
dat concursul sportivii Mihaela. 
Duhalmți, Sanda 
geta Radulescu, Virgil Bostan*; 
giu, Constantin Gheorghe șL 
Gheorghe Mihai (antrenor Eri* 
berg Waldcmar). Pe saltele afi 
apărut și un grup de luptători 
care au făcut frumoase demon
strații de lupte clasice. Printre- 
ei i-am recunoscut pe Alexan
dru Constantin, Ilie Velea, Ionc 
Marinescu ș.a. Frumosul pro
gram de demonstrații sportive- 
a fost completat cu cîteva de
monstrații de box, prezentate 
de elevii secției de box C.F.R» 
Grivița Roșie. Printre ei au 
evoluat Florea Onisei, Gheo-r-

Tănase, V. Lăzureanu ș.a*
N. TOKACEK j

Ionescu, Gcor*f

Gheorghe ȘL

andbaliștii noștri fruntași 
in mîine la Bratislava pri- 
3 lor partide internaționale 
acest sezon. Un debut des- 
de dificil, dacă ținem sea
ca echipele pe care le vor 

unta, reprezentativele R. S. 
oslovace, dețin o valoare 
nim recunoscută pe plan 
idial (echipa feminină este 
tala campioană . mondială, 
cea masculină a ocupat lo
ll la ultima ediție a cam- 

latelor mondiale).
’almaresul întîlnirilor dintre 
națiile R.P. Romîne și R.S. 
.oslovace indică pînâ în pre- 
ț un scor egal: 1—1. In în

vie masculine, handbaliștii 
ovaci au la activul lor o 

.orie cu 21—13 la ultimele 
ipionate mondiale, iar în 
i feminine, selecționata noas- 

a cîștigat singurul joc 
at pînă acum cu 6—5 
a decembrie a anului 
)■ 
ată loturile formațiilor 

■ evolua mîine la Bratislava: 
ÎSCULIN — R.S. CEHO- 
OVACĂ: Vicha, Arnost — 
3rmak, Frollo, Iîavlik, Her- 
n, Hereszi, Lukosik, Mares, 
3vaznik, Rada, Trojan, Seru- 
, Sobora; R.P.R.: Redl, Ilie

Thelman, Bulgaru, Costache 
Radulescu, Costache II, No- 

3, Moser, Ivănescu, Hnat, Co
rn, Pall, L. Popcscu. Arbitru: 
'.ucisen (Danemarca). FEMI- 
N — R.S. CEHOSLOVACA: 
:rmankova, Janeckova — Bar- 
tekova, V. Dvorakova, Jaho- 
va, Houskova, Kernerova, 
alcrova, Markova, Mateju, Ma- 
ova, Svennova, Topicova;

V.
Ștefănescu, Roth, 

Niculescu, Ziegler, 
Vasile, Cătineanu, 
C. Dumitrescu, F.

Arbitru: Ryszard

P.R.: Nagy, L. Anca 
tmifrescu, 
;metz, A.
arck, A.
. Ghiță, 
leorghiță.
LP. Polonă).

Desfășurarea întrecerilor a ară
tat că în actualul campionat re
publican de baschet fiecare etapă 
este foarte importantă, majorita
tea meciurilor promițînd jocuri 
spectaculoase și echilibrate. Nici 
etapa a Vl-a care se dispută 
mîine nu face excepție de Ia a- 
ceastă „regulă". Pe prim plan se

șoară în Capitală între Rapid și 
Știința București. Pentru a-și men
ține primul loc rapidiștii au neapă
rat nevoie de o victorie,

Celelalte meciuri ale etapei suit: 
Voința Iași—C.C.A., Știința Cra
iova—Știința Timișoara, Dinamo 
Oradea—C.S.M. Galați, Dinamo 
București—Steagul roșu Brașov,

care

Gonea, unul din jucătorii de bază ai echipei Rapid, încearcă 
să-și depășească un adversar.

Foto: B. Ciobanu
situează partida de la Cluj din
tre formația locală Știința și e- 
chipa Dinamo Tg. Mureș, consi
derată drept una din favoritele 
campionatului.

Un alt meci important se desfă-

La fete: Voința Tg. Mureș— 
C.S. Oradea, Mureșul Tg. Mu
reș—Petrolul Ploiești, Progresul 
București—-Știința București, Con
structorul București—Voința Ora
dea, Voința Brașov—Rapid Bucu
rești, Știința Cluj—I.C.F.REPREZENTATIVELE NOASTRE DE POPICESUSȚIN INTILNIRI IMPORTANTE

AZI : R.P.R.-R.P.F.I. (FEMININ), MÎINE : R.P.R.-R.P.F.I. (MASCULIN)
grea. Adversarii noștri au 
stil caracteristic de joc, care 
adus pînă acum supremația 
plan internațional. Cred însă 
partidele vor fi echilibrate 
torită experienței și formei, bune

Sezonul internațional de popice 
; încheie anul acesta cu o con- 
untare deosebit de importantă : 
prezentativele noastre întîlnesc 
:i și mîine pc arena Cimentul 
n Capitală puternicele formații 
c R.P.F. Iugoslavia.
Oaspeții noștri se bucură de o 
arc reputație. Echipa masculină, 
in care nu vor lipsi experimenta- 
i jucători D. Smoloanovici (yice- 
impion mondial), - L. Crom

M. Sterjai, deține de 8 ani 
tini de campioană a lumii. Iar 
:hipa feminină a Iugoslaviei a 
mșit anul acesta să intre în po- 
isia „Cupei Europei”, desfășu- 
ată Ia Zagreb.
Iată de ce în așteptarea dublei 

atîlniri popicarii iugoslavi.

reprezentanții noștri s-au pregă
tit cu mare atenție. Vor încheia ei 
eu un succes sezonul internațio
nal ? La această întrebare ne-att 
răspuns cîteva persoane autori
zate :

Maestra sportului Ținea Bala- 
ban, campioana țării : ,,Cu prile
jul ultimei ediții a „Cupei Euro
pei" am văzut la lucru pe adver
sarele noastre. Majoritatea posedă 
stilul bărhafilor, adică lansează 
bila cu ultima fandare pe piciorul 
drept. Forma bună arătată de co
legele mele mă îndreptățește să 
sper că ne vom face pe deplin 
datoria. Aceasta este dorința noas
tră arzătoare".

Maestrul sportului Ivan Victor, 
^antrenorul echipei Petrolul Plo
iești : „La băieți avem o misiune

un 
le-a

po 
că 

da-

(Cotitinuare ta pag. a 4-a)

.supleu executat de luptătorii de la Rapid cu prilejul 
demonstrației de la deschiderea festivă a Spartachiadei de iarnă 
în raionul Grivița Roșie.

Intense pregătiri 
la Baia Mare

■» i
i

Foto: B. Ciobanii tp

Joi după-amiază, la Casa ra
ională de cultură Grivița Ro
șie din Capitală, în prezența 
unui mare număr de spectatori, 
a avut loc deschiderea fes- 

itivă a Spartachiadei de iarnă 
■ a tineretului din raionul Gri- 
'vița Roșie. Tqv. Florin Ionescu, 
^secretar al comitetului raional 
lU.T.M. Grivița Roșie, a vorbit 
Idin partea comisiei de organi
zare a Spartachiadei de iarnă 
a tineretului, declarînd deschi
se întrecerile ediției 1960—1961.

Un grup de 25 de sportivi elevi 
ai școlii profesionale C.F.R. Gri
vița Roșie, purtînd steaguri ale 
asociațiilor sportive din raion, 
au deschis minunatul program 
de demonstrații sportive. Pe 
scenă și-au făcut apariția gim- 
naștii și gimnastele de la Mi
nisterul Transporturilor și Te
lecomunicațiilor. Programul va
riat și atrăgător de gimnasti
că, constînd din sol pentru 
categoria I juniori, categoria I 
senioare, gimnastică acrobati-

Spartachiada de iarnă a 
neretului este așteptată de spor
tivii regiunii Baia Mare cu tot" 
atîta nerăbdare ca și tinerii dirr 
celelalte părți ale țării. Intr-o- 
serie de comune ca Asuajul de 
Sus, Băsești, Selsig (toate dirt 
raionul Cehul Silvaniei) aso+ 
ciațiile sportive au discutat 
măsurile ce trebuie luate de 
urgență pentru buna desfăștw- 
rare a fazei întâi a Spartachia*' 
dei de iarnă. Discuții asemănă
toare (însoțite de măsuri co*

(Continuare în pag. a 2-a) i,

IN VEDEREA UNOR CERCETĂRI MEDICO- BIOLOGICE 
ÎN CONDIȚIILE ZBORULUI COSMIC

In U. R. S. S. a fost lansată cu succes 
cea de-a treia navă-satelit

® Pe bord șa află cîinii „Pciolka” și „Mușka” precum și alte animale, insecte, 
plante ® Greutatea navei-satelit, excluzînd greutatea ultimei trepte a rachetei pur* 
tătoare este de 4.563 kg. ® Observațiile asupra animalelor se efectuează cu ajute*

rul unei aparaturi de radioteleviziune

0 nouă dovadă a geniului poporului sovietic
La 1 decembrie a fost lansată 

cea de a treia navă cosmică so
vietică. Este o nouă dovadă a 
geniului poporului sovietic. Lan
sarea celei de a treia nave-sate- 
lit sovietice a fo-st efectuată în 
cadrul unui plan de cercetări 
științifice riguros întocmite și 
cari? urmărește totodată desfășu
rarea unui program de studii 
medico-biologiee în condițiile 
zborului cosmic (în cabina navei 
satelit aflîndu-se animale de 
experiență, insecte și plante).

Excepționala precizie cu care 
a fost realizată și de data a- 
ceasta lansarea uriașei rachete 
purtătoare atestă gradul de înal
tă perfecțiune atins de știința 
sovietică.

Spre deosebire de primele două 
nave sovietice, a căror orbită 
avea o formă aproape circulară, 
actuala navă cosmică se mișcă 
pe o orbită eliptică, cu p'erigeul 
(punctul cel mai apropiat de 
Pămîint) de 187,3 km și apogeul 
(punctul cel mai depărtat de Pă- 
mînt) la 265 km. Nava af'lîndu-se 
la diferite distante de suprafa
ța pămîntului, rezultă că ea se 
deplasează î.ntr-un mediu cu 
prop«rți{ fizice variabile (pre
siune, temperatură, densitate etc), 
fapt care atrage după sine ne
cesitatea rezolvării unor proble
me tehnioo-științ.ifice complica
te, în legătură cu proiectarea 
realizarea diferitelor instalații 
aparate de la bordul navei.

Recenta realizaile a științei 
tehnicii sovietice a demonstrat

întregii
U.R.S.S. 
rachetei 
plasa pe orbită o navă în greu
tate de peste 4 tone și jumătate. 
Aceasta spre deosebire de ame
ricani, care abia se găsesc în 
posesia unei rachete purtătoare 
ce poate plasa pe orbită un 
care nu depășește 
greutatea de 100 kg.

Zborul celei de a 
cosmice sovieticii ne 
mai aproape de realizarea 
portantului obiectiv urmărit 
cosmonautica sovietică: 
primilor oameni în Cosmos :

NICOLAE MARINESCU
Prof, universitar, Director în 
M.I.C., Președintele clubului 

sportiv Știința București

lumj că specialiștii din 
au definitivat sistemul 
.purtătoare, care poate

Un nou pas
spre cucerirea cosmosului

ca
corp 
muAt

treia J 
aduce

navo
> și 

ini
ile 

zborul

Noul succes al științei și tehnicii 
sovietice ne umple inimile de bucurie'■ 
și mîndrie. Lansarea celei de a treia* 
nave cosmice demonstrează înaltul- 
nivel la care a ajuns știința so
vietică in cucerirea spațiului cosmic,., 
confirmă judiciozitatea cu care a ■ 
fost întocmit și mai ales cu care 
te îndeplinește planul sistematic de- 
cucerire a cosmosului.

După cum sg menționează în co
municatul agenției LASS, prin lan
sarea ultimei navc-satelit, oamenii 
de știință, specialiștii sovietici știe* 
diază în mod amănunțit influențele • 
factorilor exteriori asupra organist 
mului aflat în nava, cercetează efica* 
citulea materialelor de protecție îm
potriva radiației cosmice și solare. . 
Ne bucurăm șj ne riîndrim că marile 
biruințe asupra forțelor naturii sini 
realitate în chip strălucit de eroicii 
constructori «i comunismului.

Ing. IONEL GEORGESCU 
maestru aii sportului la aviației

TREI ANTRENORI SOVIETICI
VOR CONDUCE UN CURS DE PERFECȚIONARE 
A ANTRENORILOR NOȘTRI DE ATLETISM

ERICA ARION 
(R. R, Romînă)

ZMĂ7W.4 BALIGI
(H.P.F. Iugoslavia)

De joi. Capitala țării noastre 
are trei oaspeți de seamă, trei 
dintre cei mai cunoscuți antre
nori de atletism din Uniunea 
Sovietică : Vladimir Pavlooici 
FILIN, maestru al sportului, 
candidat în științe pedagogice, 
șeful sectorului metodic din In
stitutul central de cercetări ști
ințifice din Moscova; Leonid 
Atexandrovici METROPOLSKJ, 
maestru emerit al sportului, și 
Vladimir Borisovici POPOV, 
maestru al sportului, asis
tent ia catedra de atletism a 
Institutului central de cultură 
fizică din Moscova. Toți trei 
stat antrenori principali ai e- 
cftipei reprezentative de atletism 
a Uniunii Sovietice.

Acești valorem antrenori so
vietici vor conduce, -jncepînd de

mîine, un curs de perfecționare 
al antrenorilor noștri de atle
tism, organizat de F.R.A. La 
acest important curs participă 
peste 80 de antrenori și profe
sori de educație fizică cu spe
cializare în atletism din întrea
ga țară și o serie de atleți 
fruntași din Capitală. Cursul 
este organizat pc grupe de pro
be: alergări (Filin), sărituri
(Popov) și aruncări (Metro- 
polski). Prelegerea inaugurală 
va avea loc astăzi, în sala Di
namo. la ora 9, și va trata 
despre: 1. Concluzii asupra des
fășurării întrecerilor de atletism 
din cadrul celei de a XVII-a 
ediții a J.O. și ce a determinat 
succesele atleților sovietici la
Roma; 2. Noutăți în metodica i 
fi wdreiAMjieiilul ăllețtlpri _ 1

NOUL DISCOBOL

Desen de V. VASILIU



ASPECTE DE EA ȘEDINȚELE 
ALE LLUDUR1L0R PROGRESUL ȘI

Ședințele plenare ale cluburilor sportive continuă să fie în centrul 
atenției antrenorilor, tehnicienilor și sportivilor. Discutarea celor mai 
importante aspecte ale activității de performanță, găsirea căilor de eli
minare a lipsurilor — formează obiectul unei profunde și atente ana
lize. Publicăm astăzi cîteva aspecte culese cu prilejul ședin
țelor plenare ale cluburilor sportive Progresul și Dinamo Bacău.

La Progresul București—

o Așa cum s-a subliniat în darea 
de seamă ca și în discuțiile purtate 
în ședința plenară a clubului sportiv 
Progresul București, acesta și-a adus 
alături de celelalte cluburi și asocia
ții. o contribuție reală la dezvoltarea 
și succesul mișcării sportive din țara 
noastră, prin ridicarea măiestriei spor
tivilor fruntași și prin pregătirea de 
noi cadre. Astfel, în acest an spor
tivii de la Progresul București au 
obținut o serie de rezultate impor
tante. Maria Alexandru a cucerit 
două titluri de campioană europeană 
la tenis de masă, Maria Vicol s-a 
clasat pe locul III la floretă fete în 
cadrul Jocurilor Olimpice de la Roma, 
echina de fotbal a cîștigat .Cupa 
R.P.R." și .Cupa Scînteia". Reprezen
tanții clubului Progresul au obținut 
titluri de campioni republicani la ca
notaj academic, box, înot, tenis, te
nis de masă, atletism (juniori), lupte 
(juniori), scrimă (junioare) etc.
• Rezultate frumoase și promiță

toare dar, așa cum au accentuat și 
unii vorbitori, ele sînt încă departe 
de posibilitățile unui club mare cum 
este P-ogresul București: 20 de 
secții cu un total de 1200 sportivi, 
din care 706 legitimați, 388 copii și 
106 juniori nelegitimați. Intr-adevăr, 
de la Progresul numai 4 sportivi au 
luat parte la J.O. de Ia Roma, iar 
la atletism, cu excepția recordului iui 
Ducu Eugen, celelalte rezultate sînt 
foarte slabe. Nu trebuie uitat că 
Serafim Dan a cîștigat titlul la greu
tate cu 14,53 m, în timp ce campionii 
juniori ai U.R.S.S., R.P. Polone și 
R.P.U. aruncă în jurul a 16,50 m, 
iar recordul republican care datează 
din 1958 este de 16.53 m.

• Sînt unele birouri de secții ca 
atletism, lupte, sporturi nautice, scri
ma, fotbal, natație, baschet, gim
nastică unde mai persistă încâ lipsuri 
serioase: nu se analizează periodic 
munca, nu se acordă atenție suficientă 
dezvoltării și controlului activității, 
nu se urmărește permanent comporta
rea sportivilor la locul de muncă, 
precum și activitatea acestora la di
ferite forme de învățămînt politic și 
profesional. De aceea și sprijinul 
antrenorilor în munca educativă a 
elevilor lor este insuficient.

• O serie de sportivi ca Juliets 
Namian, St. Roman, M. Mitrofan. 
A. Bariciu, Margareta Teodorescu, 
Maria Vicol, M. Smărăndescu, F. 
Știrbei. O. Maior și alții constituie 
exemple de comportare demne de 
urmat. Se găsesc însă și unele de
mente care s-au făcut vinovate de 
abateri și manifestări nesănătoase. 
De pildă, Cristea (tenis), A. Libo 
și A. Oriță (rugbi) au fost aspru 
criticați și sancționați cu severitate. 
In general, componența echipelor de 
fotbal, rugbi și handbal protestează 
la deciziile arbitrilor, au comportări 
nesănătoase față de adversari.

» In cadrul secțiilor de juniori re
partizarea acestora se face pe gru
pe de 14—16 ani și 16—18 ani. Pla
nificarea antrenamentelor se efectuea
ză pe baza caracteristicilor de sex, 
iar importanta problemă a specializă
rii timpurii este legată de specificul 
fiecărei discipline. Rezultatele nu 
s-au lăsat așteptate și la obținerea 
acestora și-au adus un aport și an
trenorii Gurău, T. Ionescu (atletism), 
V. Constantinescu (lupte), A. Pele
grini (scrimă), C. Drăgușin (fotbal). 
O deficiență generală a activității 
centrelor de copii ca și a secțiilor 
de juniori o constituie slaba muncă 
de selecție. In afară de fotbal, în 
rest numărul copiilor și juniorilor 
cu reale aptitudini este insuficient.

® O serie de participanți la ședin
ța plenară au criticat pe drept planul 
de măsuri privind viitoarea activitate 
a clubului Progresul. Este bine ca 
obiectivele să fie fixate nu în func
ție de numărul titlurilor republicane 
cîștigate, ci astfel ca rezultatele ce 
vor fi obținute să fie la nivelul per
formanțelor internaționale. Și posibi
lități există din plin Ia clubul spor
tiv Progresul București. Iată de ce 
este necesară o exigență și preocu
pare mult mai mare în cadrul acti
vității antrenorilor și a tuturor fac
torilor de răspundere din club.

...și Ia D'nâtno Bacău
e Participants la ședința plenară 

a clubului sportiv 'Dinamo Bacău 
au subliniat faptul că în ultimul

S'DRIUL POPULAR
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timp clubul a obținut în activitatea 
sa o serie de importante succese 
Astfel, echipa de fotbal se află în 
partea superioară a clasamentului ca
tegoriei A, ca urmare a unei compor
tări meritorii. Aplicînd cu tot mai 
multă consecvență linia nouă trasată 
de către F.R.F., antrenorul Gică Ni- 
colae a reușit să imprime echipei o 
concepție ofensivă. Tehnica jucătorilor 
este în continuă îmbunătățire și a- 
cest lucru asigură echipe; menținerea 
în lotul formațiilor fruntașe ale fot
balului nostru.

• A fost de asemenea scos în evi
dență faptul că echipa de handbal 
în 7 promovată în campionatul cate
goriei A. s-a dovedit în ultimul timp 
a fi omogenă și constantă în com
portare. Rezultatele bune obținute 
într-o serie de întîlniri îndreptățesc 
pe suporterii acestei echipe să aș- 
tepte în viitoarele confruntări o creș
tere a nivelului măiestriei sportive. 
Unele rezultate bune au mai realizat 
și echipele de volei și rugbi, precum 
și o serie de atleți și atlete.

• Față de nivelul condițiilor create, 
rezultatele nu s-au situat însă la 
înălțimea exigențelor. O serie de 
participanți la ședința plenară (I. 
Butnaru, G. Simionescu, G. Nicolae 
ș.a.) au arătat că prin eforturile 
sporite ale activiștilor, tehnicienilor 
și sportivilor clubul Dinamo Bacău 
trebuie să-și aducă contribuția la 
efortul general al celorlalte cluburi 
sportive din țara noastră care, orien- 
tîndu-și activitatea pe linia îndepli
nirii sarcinilor trasate de U.C.F.S., 
luptă cu toată capacitatea lor pentru 
promovarea elementelor tinere, pen
tru pregătirea viitorilor campioni și 
recordmani naționali, care să atinga 
și să depășească nivelul performan
țelor internaționale.

• Una dintre principalele lipsuri 
ale activității clubului (au spus în 
cuvîntul lor tovarășii Șt. Mănoiu, 
Mihai Grigorașcu, C. Dabija ș.a.) 
este aceea că se duce o slabă muncă 
organizatorică. In această privința 
este elocvent faptul că de mai multe 
luni de zile funcția de secretar al 
clubului este... vacantă. Pentru re
zolvarea sarcinilor ce depind de se
cretarul clubului, au fost obligați 
să-și neglijeze o parte din atribuțiile 
lor vicepreședintele și coordonatorul 
tehnic. Firește, cu toată bunăvoința, 
ei n-au reușit să se substituie acestui 
important pion în munca unui club 
și în acest fel s-au înregistrat lip
suri nu numai în munca ce depin
dea de secretar, dar și în aceea din 
sectoarele în care activau cei doi 
tovarăși.

O O situație nesatisfăcătoare există 
și în munca consiliului clubului Di
namo Bacău. In afara tovarășilor

Din frumusețile regiuuii Baui Mar©

Lacul Mogoșa, în aceste zile de început de iarnă...
Foto; Er, Szabo

PLENARE 
DINAMO DACĂU

Ștefan Mănoiu (vicepreședinte), Du
mitru Chiriță (vicepreședinte), Va- 
sile Chifu (resp. administrativ-finan- 
ciar) și oarecum Gh. Secăleanu 
(resp. educație și propagandă), în 
rest ceilalți 11 membri ai consiliului 
de conducere nu au activat aproape 
de loc.

• Munca nesatisfăcătoare din ca
drul consiliului clubului — au spus 
participanții [a ședința plenară — s-a 
reflectat și în activitatea secțiilor. 
Din biroul secției de fotbal nu acti
vează decît președintele (Constantin 
Dabija) și antrenorul G. Nicolae. 
Ceilalți membri au uitat de faptul 
că Ia constituirea biroului secției de 
fotbal s-au angajat să muncească 
cu hotărîre pentru traducerea în viață 
a sarcinilor trasate activității 
fotbalistice. Biroul secției de atletism 
nu s-a întrunit de la înființare, ma
joritatea membrilor biroulu; secției 
de handbal nu se îngrijesc de munca 
ce le-a fost încredințată, ca de altfel 
și membrii celorlalte birouri de sec
ții.

• Cea mai gravă consecință a lip
sei unei munci colective — au subli
niat tovarășii L. Dobronouțeanu, 1.. 
Pană, St. Mănoiu etc. — este fără 
îndoială faptul că Dinamo Bacău, 
un club spre care își îndreaptă cu 
dragoste privirile mii de oameni ai 
muncii din orașul și din regiunea 
Bacău, n-a reușit să recruteze decît 
3—400 membri susținători.

• In concluziile dezbaterilor, tov. 
Gh. Smoleanu — reprezentantul Con
siliului General al U.C.F.S. — a ară
tat că prin eforturi colective clubul 
sportiv Dinamo Bacău trebuie să-și 
elimine grabnic lipsurile din activi
tatea sa. Și prima măsură care se 
impune este reorganizarea activității 
consiliului clubului și a birourilor 
secțiilor. In aceste organe vor trebui 
recrutați cei mai buni activiști ob
ștești care doresc să muncească cu 
dragoste nentru progresul activității 
sportive. In același timp — tov. Gh. 
Smoleanu — a subliniat faptul că, 
cu o conducere fermă, hotărîtă să 
elimine toate tinsurile existente în 
momentul de față, gata să lupte 
pentru rezolvarea importantelor sar
cini reieșite din dezbaterile ședinței 
plenare, clubul sportiv Dinamo Bacău 
poate și trebuie să dea Ioturilor re
publicane sportivi cu o înaltă va
loare tehnică și cu o ținută irepro 
șabilâ. Clubul Dinamo Bacău are 
posibilitatea să pregătească temeinic 
tineri sportivi care să se impună la 
viitoarea ediție a Jocurilor Olimpice, 
să asigure unora dintre reprezentati
vele țării noastre elemente bine pre
gătite în vederea întâlnirilor inter
naționale. Clubul Dinamo Bacău are 
datoria să muncească intens, să-și 
îmbunătățească continuu metodele, să 
răspundă prin rezultate tot mai bune 
simpatiei cu care este înconjurat de 
către oamenji muncij din regiunea 
Bacău.

Intr-un sat
Bucecea. Numele unui sat îndepărtat. 

Undeva Ia marginea țării, spre nord-est... 
Bucecea, Cocorănî, Le ord a — sate ca a- 
tîtea altele despre care, pînă acum 
15—20 de ani, se spunea că de pe vre
mea lui Ștefan cel Mare nu s-a schim- 

<' bat nimic.
, Bucecea. Un sat cu căsuțe pitice, în 
< ferestrele cărora Ia ceasurile de noapte 
' licăreau luminile sfioase, roșietice. O 

așezare de oameni, cu drumuri înguste 
pe care, cînd veneau ploile, se înfunda 
roata căruții pînă la bucșă... Un sat cu 
fața spre apa Șiretului.

i ...Curind Bucecea a apărut în noapte 
cu florile albe de lumină 'ale tuburilor 
de neon de la fabrica de zahăr. Cea mai 
modernă din țară. Elemente industriale 

, pe pămînturile Moldovei de Sus. Ele
mente industriale și consecințele lor: 

' neonul, magazinele alimentare, cinema
tograful, magazinele de confecții, asfalt.

★

Socialismul a pătruns în Bucecea cu 
două ,,eșaloane dc aur”. Muncitorii de 
la fabrica dc zahăr și colectiviștii. Fa
brica de zahăr și gospodăria colectiv^, 
două edificii ale noii .....................

{orînduiri sociale, 
ț Sînt nucleele în jurul 
î cărora s-au născut 
| și se dezvoltă feno- 
| menele noi ale vieții 
| politice, economice și culturale ale bucc- 
1 cenilor.
\ Și sportul, unul dintre acestea, s-a 
! închegat puternic. Cu ani în urmă sin- 
{ gurul „sportiv" din Bucecea era boie- 
| ruj Janot Miclescu, care strivea găinile 
4 gospodăriilor din comună, străbătînd uli- 
{țele satului, în goana unui „Alfa Ro- 
| meo”. Azi, la Bucecea. peste 580 de 
J tineri și tinere, colectiviști, întovărășiți 
( practică sportul pe toată coroana ramii- 
4 rilor sale. Janot Miclescu și „pasiunile 
j lui automobilîstico-galinacee* au rămas 
j o amintire urîtă. Astăzi, la Bucecea se 
j joacă fotbal, volei, se face atletism, 

tir etc.
Mircea Hîncu deține recordul raional 

la săritura în înălțime, echipa de fotbal 
„înainte"-Bucecea s-a clasat pe locul I 
la sfieșitul turului în campionatul raio
nal de fotbal. Echipa de volei fete a cu
cerit titlul de campioană interraională 
m recenta ediție a „Cupei Moldovei". 
Trăgătorii sînt campioni raionali. Elena 
Apopii este recordmană regională la să
ritura în înălțime. lată-lc înmăntinchiaLe, 
un buchet de performante sportive ale 
membrilor asociației pc care tinerii și 
tinerele de aci, într-o intersectare a idea
lurilor ce-i animă, au numit-o „înainte”.

Am în față o coală albă pe care cine-

(Urmare din pag. 1)

respunzătoare) au fost purtate și în 
comunele raioanelor Sighet, Vișeu, 
Baia Mare si Satu Mare.

In comunele Borșa, Poienile de sub 
Munte, Bistra, Crasna Vișeului (toate 
din raionul Vișeu) tinerii au trecut

ÎNSEMN

îndepărtat...
va a scris curat, caligrafic 20 de i 
Sînt membrele secției de volei fen 
Citesc : Tatiana Jurnac. — Cine-i ’I 
na Jurnac ?

— Colectivistă.
— Dar Viorica Soreanu ?
— Întovărășită.
Sub „volei masculin” cineva a 

două linii, ca o subliniere a unui 
de mult statornicit. Citesc: Traian 
ruzi

— Cinc i Traian Moruzi î
— Colectivist.
— Dar Va sile 1 Dimie ?
— Tot colectivist. 
— Mihai Hrițcă ?
— Colectivist...
Un tînăT cu cisme înalte, lust 

lună, îmi relatează un dialog ’ de r 
ori repetat în familia sportivului 
Nancu, pe care-1 reproduc întocmii 

,, — Mamă, noi ce așteptăm ?
— la, nu-ți mai băga nasul unde 

fierbe oala. De cînd te-ai întors dii 
mată mă toci la cap în fiecare zi. 
eu ce fac.

— Știi, știi. Dar noi stăm la 
ginea vieții”.

Și finalul dis 
ei s-a concretiza 
cererile de intra 
gospodărie ale 
Ilic Nancu, a s 
sale și a mamei 

pentru restul familiei Naneu. In m 
de transformare socialistă a •agricul 
sportivii n-au stat deoparte. Au fos 
alături de comuniști — prezeuți j 
tot în activitatea de lămurire, duc în 
casc cuvîntul partidului. Și gospo; 
colectivă a fost inaugurată la în/ 
acestui an. Iar printre cei k*.. 
de împlinirea acesteia se numărat 
voleibalista Adela Zvonam, învățăte 
M aria Bostan, secretara asociației s 
tive, fotbaliștii Gheorghe Florea, 1 
stantin Uri (cu și alții, ea unii oe 
sescră umărul la ridicarea acestei 
podăaii

Acum, stăm în jurul unei mes< 
vorbim. Un fecior a adus o carafă 
tecoasă și în pahare curge vinul i 
ca sângele. Curg și vorbele. Există 
chipul de a vorbi al buceeenilor de 
un fel de demnitate, de mândrie rețin 
atunci cînd amintesc de realizările 
Ii privesc. Sînt tineri plini de viață 
optimism. Sănătoși, frumoși.

Aci, undeva departe la marginea 
nord-est -a țării sute de tineri trăi 
muncesc cu spor și perspective, înv 
fac sport, citesc... Intr-un cavînt 
construiesc o viață nouă, socialistă.

VALENTIN l’AUNESCI

Spartachiada de iarnă a tineretuli
la repararea schiurilor și a săniuțe 
Echipamentul sportiv de iarnă a ' 
verificat, iar în unele locuri a 
completat. In sala școlii medii 
Cehul Silvaniei se va deschide zi 
acestea un centru de antrenam 
pentru gimnaști. Aci, sub conduce 
profesorului de educație fizică. 
Gali, tinerii și tinerele din localii 
se vor pregăti pentru a-și însuși 
meinic exercițiile G..M.A. care : 
prevăzute în programul întrecerilor 
gimnastică. In comuna Selsig s-a 
stalat într-o sală a căminului cu 
ral o masă de tenis. Tenisul de m 
a ciicerit repede simpatia finer 
din comună. Tot la Selsig, tin 
membri ai asociației din localii 
și-au verificat și reparat schiurile 
săniuțele. (T. B.)

★
Vestea apropiatelor întreceri < 

cadrul Spartachiadei ’ de iarnă 
stîrnit un interes deosebit și prin 
tinerii din orașul Buzău. La asocia 
sportivă Voința din localitate, s-a t 
cut la recondiționarea echipamentulu. 
materialului necesar disputării pro 
lor de schi, trîntă, tenis de masă 
șah. Cu această ocazie membrii a: 
ciației au prestat numeroase ore 
muncă voluntară economisind pe 
2.000 lei. S-a evidențiat în mod < 
osebit tov. Iordache Pompiliu. Pi 
gătiri asemănătoare se desfășoară 
la asociațiile sportive Progresul 
Locomotiva. In orașul Buzău a k 
construit recent un frumos patine: 
Aci s-au prestat peste 10.000 ore 
muncă voluntară, economisindu-se f 
ste 20.000 lei. (Marin Dumitru, c 
resp.)

L



dezvoltarea activității competiționale—mijloc „Cupa Federaței’’

a treia a turneului finalficace de întărire a activității sportive sătești
dențiat în mod deosebit în buna or
ganizare și desfășurare a 
cilor sportive". Astfel, 
Turda au fost organizate în semes-, . - . .
trul I al acestui an 45 de „Duminicii J'J1,3 * *, puternicei

închiderea
i acest an
'.area unui
: cu „Cupa 13 Decembrie". Con-
rsul va avea loc duminică, începînd 

la ora 10, cu plecarea și sosirea
fala Intrepr. Poligrafice „13 De-

mbrie" din bd. Ilie Pintilie nr. 58-60.
ascnl : calea Dorobanți, lacul I lo-
asca, lacul Tei, pepimrra Tobpc și
s. Pipera. Pot pârtiei a toți poăc- 

t.qea* •

sportive" în 27 de asociații, cu aproa-X C.S.M. Intilnirea
pe 6000 de participanți. In raionul Y Por^an. îndeosebi pentru 
Sărmaș au fost organizate 41 del care, în cazul unei victorii 
asemenea întreceri, în raionul Gherla j este foarte posibil), se pot 
33 iar în raionul Aiud 27. Printre 
asociațiile sportive evidențiate cu 
acest prilej putem cita Viticultorul 
Cimbrud (r. Aiud), Cerbul Albac (r.T 
Cîmpeni), Recolta Vultureni (r. Cluj),f *a 
Făclia Poiana Blenchii (r. Dej) ș.a.I——

Dezvoltarea activității cotnpefițio- Ț 
nale în mediul sătesc a avut drepți 
urmare, pe lingă toate realizările des-i e 
pre care am vorbit, și faptul că înf 
multe asociații sătești activitatea! 
sportivă a căpătat un caracter con-fn-1f* 
tinuu. Astfel. în asociațiile sportiveirlt 
din comunele Cepari (r. Năsăud), I®c. . 
îernut (r. Luduș), Teaca (r. Bistrița),f01 u 
Rîciu (r. Sărmas) ș.a. se organizează! ^are vor _ ,
cu regularitate întreceri sportive det , aceasta, echivalentă cu
mase, în special sub forma unor cam-î J<K:,ir,le lialcanice se bucură de un 
pionate pe asociații. Demn de sem-t mfr? 'nteres. Prl9tre '?Pxer“ dln s,!& * * 
nalat este și faptul că. nu de puține f fstll Europei. .Întrecerile: vor avea Joc 
ori, nivelul tehnic al acestor întreceri,t la f^cnrești, intre 10-16 mhe. Și-au 
precum și performantele care se rea-f anunțat participarea pugilat i din R.P. 
Uzează, sînt apropiate de cele oHs*T Șu ®.arla>. țVIl*goslav|a, Grecia, 
nuite în asociațiile sportive orășe-î >«rcla bineînțeles, din țara noas- 
nești. ♦ ‘fă.

Cu toate aceste realizări consiliul! 9 Boxerii clubului Voința vor între- 
regional U.C.F.S. Cluj a avut șif prinde, după cum se știe, un turneu 
unele lipsuri în organizarea activității! în R.P. Polonă. Pugiliștii noștri vor 
competiționale sătești. în această pri-Zausține întîlniri în orașele Wroclaw 
vință vom semnala mat întîi faptulJ și Bvdgosz. Pentru a se prezent-, cit 

* mai bine pregătiți, boxerii de la Voin
ța vor susține cîteva întîlniri de veri- 

: în provincie. Primul popas al

ducind în viață importanta sar- 
,de a dezvolta și întări activi- 

sportivă în mediu! sătesc, Con- 
regional U.C.F.S. Cluj s-a 

lat în primul rînd, spre crearea 
condiții bune practicării spor- 
în satele regiunii, pentru ca 

să se poată organiza aci o vie 
itate competiționalâ. în acest 
încă înainte de a se trece la 

area programului competițional, 
liuî regional și-a îndreptat ateu* 
pre creșterea numărului de aso- 

sportive In medial- sătesc, spre 
rea de noi membri în U.C.F.S. 
îaî ales, spre consolidarea bazei 
riale a asociațiilor sportive să- 
din regiunea noastră.
vederea realizării acestor obite- 
s-a pus un accent deosebit pe 

:a de propagandă și agitație, 
indu-se în acest scop forme va- 

cum ar fi organizarea unor 
arsuri-ghicitoare pe teme spor- 

iirmate de programe culturale 
e demonstrații ale unor sportivi 
asociațiile sportive orășenești, 
terea unor materiale pentru a 
iuțea organiza emisiuni speciale 
eme sportive la stații'e de radio- 
lificare, tipărirea de afișe speciale 
De asemenea, în ultimul timp 

fost organizate numeroase adu- 
generale ale membrilor asocia- 

• sportive din mediul sătesc. Cu 
stă ocazie s-a făcut o temeinică 
izâ a consiliilor asociațiilor res- 
ve, luîndu-se totodată o serie 

suri menite să ducă la îmbu- 
,..ea activității 
iralel cu aceste

de iarnă au 
uri raionale și 
uire a președinților și secretari- 
de asociații sportive sătești A- 
; cursuri au durat între 3 și 5 
și s-au desfășurat pe baza unui 
ram analitic temeinic întocmit, 
elul acesta am reușit să instrnim 
număr de 631 tineri și tinere, 
riști sportivi din cadrul regiunii 
itre.
>ate aceste măsuri au fost duse 
ran sfîrșit, mișcarea sportivă din 
unea noartră primind tot timpul 
sprijin eficient din partea orga-

de

acestora.
acțiuni. în peri- 
fost organizate 

interraionale de

de la sate 
raionale

fiilor de partid 
partea organelor 

id
i ceca ce privește 
erilor sportive în 
r sportive din mediul sătesc, tre-
■ să arătăm că în regiunea noas- 
s-au înregistrat o serie de «uc-

■ remarcabile, ca urmare a măsu- 
• despre care am amintit mai 
nte. De un deosebit succes s-au 
arat competiții ca : „Cel mai bun

m-organizarea 
cadru! asocia-

campionat: SZABOnouUn lider
și Szabo
VI-a o foarte 

consoinativă.

au furnizat în 
interesantă 

Intr-o poziție

‘rimer 
da a 
tidă 
iplicată, primul a subestimat re- 
sele negrului, angrenîndu-se într-o 
ie de schimburi care au dat adver- 
ului său un final avantajos. De 
a aceasta Szabo a condus fără 
roș sfîrsitul de partidă, obținînd 
punct foarte prețios.

ntr o formă excelentă se află Bela 
is. Marți el l-a întrecut de o ma- 
ră foarte sigură pe Nicoleanu, iar 
doua zi a cîștigat întrerupta cu 
âanescu, deși avea o calitate mai 
in la întrerupere. Profitînd de o 
xactitate a fostului campion, Scos 
reușit să pună în valoare forța 
ochii de nebuni.
După două insuccese consecutive 
srureanu a cîștigat în runda a VI-a 
Bondoc. Acesta a ratat ieri di- 

fieață o bună ocazie de a cîștiga 
rerupta ta Troianescu, în care de- 
ea un avantaj substanțial. Se pare 
ă că analiza de acasă a fost su- 
■ftcială și la numai cîteva mutări 

la reluare Bondoc a permis ad-

Cupa 13 Decembrie ia ciciocros
sezonului competițional 
este marcată prin orga- 
concurs de ciciocros do-

★
PETRE JURCĂ 

președintele consiliului regio
nal U.C.F.S. Cluj

★

bucurat și întrecerile organi- 
de

și-au 
prin 

mare 
altă 

spor-

sportiv din 10", „Campion al asocia
ției sportive". Concursul bilanț și 
„Duminicile sportive", care au reunit 
la startul diferitelor întreceri mii de 
tineri și oameni ai muncii de Ia sate. 
Astfel, numai în cursul acestui an 
430 de tineri din satele și comunele 
regiunii noastre au devenit purtători 
ai insignei „Cel mai bun sportiv 
din 10". In această privință s-au 
evidențiat asociațiile sportive Drum 
Nou Bistra (raionul Cmpeni), Fla
căra Dăbîca și Zori'e Diviciori (r. 
Gherla). Victoria Viișoara și Avîntul 
Valea lerii (r. Turda), Recolta Agriș 
(r. Zalău).

De un succes la fel de frumos 
s-au 
zate pentru cucerirea insignei 
campion al asociației sportive. Anul 
acesta 555 de tineri și tinere de la 
sate se rmndresc cu faptul că sînt 
campioni ai asociațiilor lor sportive.

Rezultate dintre cele mai bune s-au 
obținut în organizarea „Dumini
cilor sportive". Trebuie să precizăm 
că această formă competiționalâ să
tească a avut un rol important în 
întărirea activității sportive din sa
tele regiunii noastre. Datorită orga
nizării temeinice a acestor întreceri, 
numeroase asociații sportive 
construit baze sportive simple 
muncă voluntară și folosind în 
măsură resurse locale. Pe de 
parte, organizarea „Duminicilor 
five" a contribuit la consolidarea 
asociațiilor sportive sătești din punct 
de vedere organizatoric si material, 
constituind în același timp un bun 
prilej de a se populariza activitatea 
sportivă în rinduriie oamenilor muncii 
de la sate. Succesul de care s-au 
bucurat „Duminicile sportive** în re
giunea noastră este exprimat grăitor 
în primul rînd prin cifre : 24 000
de tineri au luat startul în cadrul 
a 267 de astfel de întreceri spor
tive. numai în primul semestru al 
anului.

Nu trebuie să uităm și faptul că 
organizarea „Duminicilor sportive" a 
constituit și un rodnic schimb de 
experiență în toate privințele. Spor
tivii oaspeți ai unei comune au vi
zitat unitățile socialiste ale agricul
turii. construcțiile sociale, fiind im
presionați de creșterea bunăstării și 
a nivelului de trai al oamenilor mun
cii de la sate.

O serie de raioane și asociații spor
tive din regiunea noastră s-au evi- 

forțeze o nesperatăversarului său să 
remiză.

Iată și alte rezultate: Pavlov — 
Bălanei >/2—*/2, Nacht — Ciocîltea 
V,—*/2, Radovici — Georgescu ‘A—*/2, 
Halic — Ghițescu ‘A—'A (runda a 
VI-a), Drimer — Halic */2—*/2 (a 
șasea remiză consecutivă a lui 
Halic!), Georgescu — Nagy ’A—* 1 */* 
(partide întrerupte). Ciocîltea — 
Pavlov ’A—‘A, Mititelu — Gheor
ghiu '/2—*/2 (aminate).

Foarte agitată, abundînd în parti
de de mare luptă a fost runda de 
aseară. Prin atacuri impetuoase au 
cîștigat Ciocîltea la Bondoc, Miti
telu la Urtgureanu, Szabo la Halic. 
Radovici l-a învins pe Troianescu, 
iar Nicoleanu 
Ghițescu — 1 
Nacht și Pușcașu 
remize. „
cîștigată la Soos. Partida Georgescu 
— Drimer s-a amînat.

In clasament; Szabo 5 p., Miti
telu (1), Radovici, Pavlov, Nacht 
4‘/2 P-, Soos (2), Ciocîltea 4 p,
Gheorghiu (2), Rădulescu (1) 3‘/2 p.

pe Nagy. Partidele 
Rădulescu, Bălanei — 

Pavlov au fost 
Gheorghiu deține poziție

sorii de biciclete la următoarele pro
be: avansați cat. 1, a II-a și a IH-a; 
tineret; juniori cat. I; juniori cat. a 
II-a; semicurse; biciclete ora;.

„Cupa 13 Decembrie" va fi atri
buită asociației cu cei mai mulți par
ticipant!. I.a startul de duminică vor 
fi prezenți cicliști fruntași și membri 
ai loturilor republicane, care se pre
gătesc pe iru sezonul viitor.

VALENTIN IONESCU, coreSR,

Dumini- 
în raionul

că în unele raioane cum ar fi Nă
săud. Sărmaș, Za-ău activitatea corn-- 
petitională în mediul sătesc nu se! ficare , ,
desfășoară încă la nivelul posibili-Ț bucnireștenilor va fi orașul Turnu Se- 
tăților existente. In afară de aceasta,T verîn, unde vor evolua sîmbătă seara, 
nu am reușit ca în toate raioanele! 9 La 18 decembrie, amatorii de box 
să asigurăm o continuitate în activi-f din Capitală vor aivea prilejul să vi- 
tatea competiționalâ. țn mod deose-I zioneze o interesantă întîlnire inter- 
bit această problemă preocupă în mo-f națională între echipele C.C.A. și 
mentul de față Consiliul regional f Dukla Praga. Boxerii militari se pre- 
U.C.F.S. Cluj, care și-a propus să! gătesc intens pentru această con- 
găsească cele mai eficace metode def muntare. Echipa C.C.A. va prezenta 
a asigura o activitate competBionalăț în intilnirea cu pugiliștii cehoslovaci 
vie și mai a’es continuă, tineretului! cea mai bună garnitură, din care nu 
din mediul sătesc. ! vor lipsi: Mircea Dobrescu, Nicolae

Reprezentativele Cluj și Tg. Mureș 
au cucerit „Cupa orașelor ” la juniori
De curiitd s-au încheiat la Cluj între

cerile de baschet organizate pentru cele 
luai valoroase reprezentative de juniori 
■și junioare din țară. Competiția, dotată 
cu „Cupa orașelor", s-a bucurat de un 
deosebit succes, prilejuind afirmarea a 
numeroși tineri baschetbalist! talentați 
și dotați cu calități Ibrice. Datorită bu
nei organizări asigurate de comisia de 
specialitate a regiunii Cluj, disputele 
s-au desfășurat în condiții foarte bune, 
ceca ec a contribuit la reușita turneului.

In general, meciurile au arătat eă an
trenorii echipelor de juniori s-au orien
tat către selecționarea elementelor cu 
talie înaltă, atît de necesare baschctn- 
lui de performanță din țara noastră. Nu
mărul juni orilor înalț i a fost destul de 
mare și acest fapt dovedește că echi
pelor fruntașe li se asigură o pepinieră 
puternică. In plus, trebuie menționat 
că nivelul tehnic vi întrecerilor a fost 
evident superior celui din anii trecuți, 
ceea ce oglindește îmbunătățirea procesu
lui de instruire și antrenament în rîn
durile formațiilor de juniori.

Cele cinci zile de dispute pasionante 
au scos în evidență talentul a numeroși 
tineri baschetbaliști, dintre care vom 
evidenția îndeosebi pe : P. Ghiță, L. 
Georgescu (București), A. Silvester, E. 
Stoica (Tg. Mureș), Șt. Pinter, L. Lukacs 
(Oradea), V. Bogdan, Al. Geomoleanu 
(Cluj), la băieți și : Magdalena if'agner, 
Isabela Oster (Arad), Elisabeta Eper- 
jesi (Cluj), Anca Demetrescu, Aurelia 
Niță, Sanda Clondesca (București), Ag-

Campionatele orașului București

feminin: Ști- 
Constructorul 33—24 (19—5), 
— Rapid 41—34 (24-19).

e In a V-a etapă a campionatelor 
de calificare din Capitală au fost în
registrate următoarele rezultate: mas
culin: Olimpia—Academia Militară
57—52 ( 33—29), Progresul — Rapid 
64—62 ( 32—37), Proiectantul — Vo
ința 66—56 (22—16); ‘ ‘ ‘
ința — 
Victoria

a In seria studențească a campio
natului 
I.M.F. 
ip.b.-*-
Construcții — l.C.F. 53--43 (22—24). 

e Campionatul studențesc a! ora
șului București a continuat săptămî-

masculin de calificare:
U.P.B. 57-47 (29—18),

I.S.E. 28 % (11-13). L

desfășoară la ClujAzi și rnîine se 
și Craiova întîlnirile din cadrul celei 
de a treia etape a turneului final al 
„Cupei F. R. Box". In orașul de pe 
malul Someșului, echipa locală C.S.M. 

formații 
este im- 
gălățeni, 
(ceea ce 
menține 

trofeuluiîn lupta pentru cucerirea 
pus în joc.

Derbiul etapei se desfășoară însă 
Craiova. Echipa din localitate.

Actualități
In anul 1961 boxerii români vor 

de susținut numeroase întîl- 
internaționale atît 

și peste hotare, 
detașează întrecerile

„Cu| ’ "

în țară. 
Dintre ele 

din ca
lpei Orașelor Balcanice" 
li găzduite de țara noastră, 

aceasta, echivalentă

neta Csorvas, Martha Tanko (Tg. Mu
reș), Cristina Moșoi, Sabine Klokncr 
(Brașov), Uta Fazekas (Sibiu).

In turneul formațiilor masculine vic
toria a revenit reprezentativei orașului 
Cluj, care a cîștigat toate cele cinci me
ciuri susținute. In clasament urmează 
București, Tg. Mureș, Brașov, Oradea și 
Timișoara. La fete, pe primul loc s-a 
clasat echipa orașului Tg. Mureș, de 
semenea neînvinsă, urmată de Brașov, 
București, Cluj, Arad și Sibiu.

Ciad se pot cere taim-auturi și schimbări?
Deși a fost publicat 

colegiile de arbitri și 
prelucrat în rîndurile

în presă, iar 
antrenori l-au 
arbitrilor, an

trenorilor și jucătorilor, noul regula
ment nu este cunoscut încă. Deseori 
s-a întîmplat ca unele sancțiuni dic
tate de arbitri să stîrnească proteste 
nejustificate din partea jucătorilor și 
a spectatorilor. La Tg. Mureș, de pil
dă, în cursul meciului Dinamo-C.C.A., 
în ultimele minute arbitrul Petre Ma
rin a dictat greșeală personală îm
potriva jucătorului Berekmeri. deși 
acesta se afla în altă parte a terenu
lui decît unde se juca mingea. Pe
nalizarea — corectă — a stirnit pro
testele publicului. Această atitudine 
a fost nejustificată deoarece arbitrul 
este dator să sancționeze orice fault.

81—50

na trecută, înregistrîndu-se rezulta
tele: masculin, categoria I: I. Arhi
tectură — I. Agronomic
(41 — 18), I.P.G.G. — I. Arte 40-30 
(14—11), I. Pedagogic — l.M.G. 
59—26 ( 21 —19); categoria a II-a: 
l.C.F. — I. ^Construcții 59—55 (33—■ 
28), I.M.F. — U.P.B. 44—16 (20—3), 
I.P.B. — I.S.E. 56-46 (31-20); 
feminin: I. Construcții — I.S.E. 21 — 
17 (14—4), l.C.F. — I.M.F. 45—28 
(21 — 10), I. Arhitectură — I.P.B. 
22—21 (16—10), U.P.B. — I. Peda
gogic 44—14 (20—10).

CIL POPESCU-tvresgj

Dinamo, care in prezent ocupa locul 
doi în clasamentul competiției, va în- 
tilfli pe liderul actual. Metalul Bucu
rești. Intilnirea va avea loc mi ne 
dimineață. Nu este greu să ne ima
ginăm dîrzenia care va caracteriza 
această partidă. Bucureștcnii se de
plasează la Craiova aureolați de 
două victorii în turneul final și fi
rește, sînt deciși să păstreze locul 
întîi pe care îl dețin în momentul 
de față. Dinamoviștii craioveni s-au 
pregătit cu multă atenție pentru par
tida de rnîine dimineață, pe care 
speră să o cîștige.

pugilisHee
Mindreanu, Emil Cișmaș, Ovi-diu Ba
ciu, Gheorghe Negrea etc. La cîteva 
zile după partida de la București, ho-' 
xerii de La Dukla se vor deplasa la 
Constanța, unde vor primi replica se
lecționatei orașului.

De la biroul F. R. Box
Biroul federației romîne de box a 

analizat în ședința sa din 1 decem
brie 1960 comportarea arbitrilor jude
cători care au fost delegați să con
ducă întîlnirca dintre echipele Metalul 
București și C.S.M. Galați, disputată 
în cadrul turneului final al „Cupei 
F.R. Box".

Biroul federal a hotărît să sus
pende — datorită greșelilor săvîrșite 
cu prilejul disputării susnumitei în
tîlniri — timp de trei luni pe arbitruf 
judecător Gheorghe Dumitrescu (Bucu
rești) si timp de două luni pe ar
bitrul Constantin Paraschivescu (Con
stanta). care au 
final al întîlnirii 
echipe.

Tot cu această 
ca bun arbitrajul 
Tătaru (Galați), care a dat dovada 
de corectitudine și multă principiali
tate.

influențat rezultatul 
dintre cele două

ocazie s-a apreciat 
prestat de Nicolae

BIROUL F. R. BOX

Importantă consfătuire 
cu arbitrii, antrenor» și jucători 

din Capitală
Luni, la ora 19, arbitrii de baschet, 

antrenorii și jucătorii eehrpelor frun
tașe sînt invitați la o importantă con
sfătuire care va avea loc la sediul 
U.C.F.S. din strada Vasile Conta nr. 
16 (etajul VIII).

După consfătuire, care va avea ca 
principal punct de discuții „Probleme 
de arbitraj ridicate de jocurile din 
campionatele republicane", va rula un 
film cu aspecte de la Jocurile Olim
pice de la Roma 

numai etnd
cronome-

personală

unu

indilerent de faptul că a fost proaus 
într-un Ioc depărtat de faza unde se 
joacă mingea.

Deoarece de penalizările greșelilor 
personale și tehnice am scris de cu- 
rînd, în rîndurile de mai jos ne vom 
ocupa de o altă problemă a cărei 
necunoaștere s-a făcut simțită în
deosebi în rîndurile antrenorilor șt 
jucătorilor. Este vorba de momen
tele în care pot fi cerute taim-auturile 
și schimbările de jucători.

In această privință regulamentul 
este foarte clar : taim-autul și schim
barea pot fi solicitate 
cronometrul este oprit. Iar 
trul este oprit cînd :

— se dictează o greșeală 
sau tehnică

— Ia angajare de unu la
— taim aut cerut de arbitru
Excepție fac ultimele cinci minute 

în care cronometrul este oprit la orice 
fluier a| arbitrului (pași, dublu dri
bling, depășirea tușei, minge condusă 
etc.) și deci schimbările sau taim-au
turile pot fi solicitate în oricare din 
aceste situații.

Ga o precizare, amintim că după 
înscrierea unui coș din acțiune arbi
trul mi fluieră niciodată, iar crono
metru! nu este oprit nici chiar în ul
timele cinci minute. Deci, în aceste 
momente nu pot fi cerute taim auturi 
și schimbări, așa cum a făcut antre
norul V. Geleriu spre sfîrșitul meciu
lui Steagul roșu —Știința Cluj.

D. ST.
SPORTUL POPULAR
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PUȚINĂ STATISTICĂ
’ Cu prilejul recentelor faze de zonă 
ale campionatului R.P.R. de lupte cla
sice pe echipe, am putut face cîteva 
constatări interesante în ceea ce pri
vește pregătirea și progresul înre
gistrat în însușirea unei tehnici mo
derne de către luptătorii participanți. 
Observațiile de mai jos se referă 
numaj la întîlnirile disputate în zona 
de la Baia Mare, dar au multe punc
te comune cu cele de la București 
și Timișoara. Prima constatare: un 
număr sporit de procedee tehnice 
întrebuințate, mai precis 13, în pri
mele tururi. Trebuie să arătăm că 
în formula actuală, faza de zonă 
s-a desfășurat în 5 tururi, deci fie
care sportiv a susținut cîte 4 me
ciuri. Aceasta a însemnat un efort 
mare pentru fiecare participant. In 
ultimele tururi însă, numărul proce
deelor a scăzut pînă la 4—5 (!) pen 
tru că fiecare luptător nu a „mers" 
dccît pe procedee cu maximum de 
siguranță în execuție. Concluzie: ne
siguranță în însușirea unor procedee 
atunci cînd sportivul este supus la 
un efort mai mare. A doua consta
tare: din cele 72 de meciuri de la 
Baia Mare, 46 ,s-au terminat prin vic
torie la tuș. Deci un procentaj de 
63% 1 Acest procentaj mare de vic
torii categorice, în mod normal, ar 
trebui să ne bucure. Iată însă de ce 
nu ne bucură: 1. 15% din decizii seda- 
toresc autotușurilor și încercărilor ra
tate care s-au terminat cu rămînerea 
în poziții periculoase; 2. 50% se 
datoresc lipsei de rezistentă a un-or 
sportivi care au cedat înainte de 
limită. Lipsa de rezistentă s-a văzut

maj ales în ultimele 2 tururi. Iată 
de altfel situația deciziilor obținute 
— în ordine — prin tuș. puncte și 
meciuri nule: turul I (4—7—3), turul 
II (9—3—2), turul III (10—4—1), 
turul IV (12—1—1), turul V (11— 
2—0). Din cifrele de mai sus se 
poate vedea clar că cele mai multe 
rezultate obținute prin tuș sînt în 
ultimele tururi. Insuficienta pregă
tire fizică a unor concurenți, i-a fă
cut pe aceștia, ca după 2—3 meciuri 
să nu mai aibă rezistentă suficientă 
și să cedeze la tuș; 3. Lipsa de orien
tare tactică la marginea saltelei a 
cauzat de asemenea multe tușuri. 
Luptînd mai mult pe marginea sal
telei, unii dintre concurenți păcătu
iesc prin lipsa de atenție și riscînd 
în mod inutil, ajung în poziții pe
riculoase, care se termină prin tuș. 
Concluzie: un număr prea mic de 
victorii la tuș au fost obținute direct 
prin procedee tehnice.

Desigur că inițiativa luată de F.R.L., 
aceea de a impune antrenorilor mă
rirea de procedee tehnice obligatorii, 
a dat rezultate. Numărul mare de 
decizii obținute prin tuș he-ar bucura 
dacă acest lucru s-ar obține prin 
aplicarea cu curaj a unui număr cit 
mai mare de procedee tehnice și nu 
prin lipsa de pregătire a adversari
lor. Pe viitor, sportivii au .datoria 
să meargă pe acest drum. a[ apli
cării cu curaj a unui număr variat 
de procedee tehnice, mai ales că în 
fața noastră stă un bogat calendar 
comipetițional intern și internațio
nal.

— b —

Reprezentativa noastră susține întilniri importante
(Urmare din pag. 1) 

manifestată de majoritatea jucătoarelor 
fi jucătorilor noștri”.

Alex. Andrei, coordonator principal 
al colectivului de antrenori : „Am îm
prospătat loturile senioarelor și seniori 
lor cu cîteva elemente tinere, care ne 
inspiră multă încredere ca de. altfel toți 
cei selecționați. Popicarii iugoslavi vor 
lupta desigur să-și apere prestigiul, insă 
dat fiind că jucăm acasă cred că avem 
șansă în aceste întîhuri”.

Acceleratul nr. 102 Timișoara-Bucu- 
rești a adus ieri dimineață în Capi
tală delegația iugoslavă căreia i s-a 
făcut o călduroasă primire în Gara 
de Nord. In legătură cu jocurile de 
azi și mîine, Mato Țîrnici, antreno
rul echipei masculine, doar atît 
ne-a spus: „Arena are un cuvînt 
greu". In schimb, cunoscutul jucător 
D. Smoleanovici l-a completat pe an
trenorul său. „E foarte greu de dat 
un pronostic, avînd în vedere că 
este pentru prima oară cînd ne în- 
tîinim direct cu reprezentativele dv.“.

Cele 4 reprezentative vor fi alcă
tuite din următoarele loturi: FEMI
NIN R.P.F.I.: Barbara Bulici, Zita 
Pipinici, Mara Erski, Gorinca Erski, 
Francisca Kavcici, Dora Klemencici, 
Justi Rozman; R.P.R.: Erica Arion, 
Maria Stanca, Ecaterina Wentzel- 
Antonovici, Elena Predeanu, Marga
reta Szemany, Ilona Nemeth. Aure
lia Nicolaescu. Ținea Balaban. MAS
CULIN: R.P.F.I.: D. Smoleanovici, 
L. Grom, M. Sterjai, J. Șlibar, I. Iu- 
riccvici, Z. Dobrilovici, E. Kobal, D. 
Popovici; R.P.R.: L. Gallo, P. Purje, 
Gică Andrei, . Alex. Andrei, rr. 
Micola, I. Micoroiu, T. Negru, 
Gh. Măhărescu. Programul în
cepe azi la ora 16.45 (întîlni- 
rea feminină) și mîine de la ora 8,30 
(jocul masculin). Ambele întîlniri 
vor fi conduse de arbitrul maghiar 
Gyula Ujfalvi ajutat de D. Stoica 
(Buc.) și I. Băcilă (Sibiu). Meciurile 
vor fi găzduite de arena Cimentul 
(Bulevardul Muncii 240, tramvaiele 
23, 27).

TR. IOANIȚESCU

Cine va fi cea de a doua echipă care va retrograda:
Constructorul sau Știința Timișoara?

etapă a campionatului republicanRăspunsul: miine, după ultima

Confruntările dintre rugbiștii echipelor C.C.A. șl Dinamo s-aa ridicat tot
deauna la un nivel foarte bun. (Fază dintr-o întilnire C.C.A. ~ Dinamo 

desfășurată in sezonul precedent).
Foto: L Mihăică

Ne aflăm, așadar, Înaintea ultime 
tape a campionatului republican, 
urmează să lămurească definitiv si 
ția din clasament. Este cunoscută, 
de o parte, echipa campioană (C. 
Grivița Roșie), iar pe de altă parte 
tima clasată (Petrolul). Cine va fi 
cea de a doua echipă care va retro 
da? La această întrebare va răspt 
etapa de mîine.

In discuție sînt Constructorul șl Ș 
ța Timișoara. Echipa bucureșteană 
află oarecum in avantaj, avînd 34 
puncte, față de 32 cit a totalizat 
acum Știința Timișoara. Construct 
susține însă un meci foarte .greu 
Ploiești, cu Petrolul, unde — pentr 
se salva — va trebui să scoată* 
puțin un rezultat de egalitate, acu 
lînd astfel 36 de puncte. In caz de 
frîngere, Constructorul riscă să r< 
gradeze, deoarece ar putea fl eg; 
de Știința Timișoara, care, jucînd 
casă cu C.S.M.S. Iași, are toate șan 
să termine victorioasă (la egalitate 
puncte, favorizată ar fi echipa tin: 
reană, care are două victorii dir 
asupra Constructorului șl un esav 
mal bun).

In celelalte meciuri, din ultima 
pă, C.C.A. va lntîlni pe Dinamo 
tr-un meci de tradiție), C.F.R. Gri 
Roșie pe Știința București, iar Mei 
pe Știința Petroșani.

In sflrșlt, la Cluj Știința va primi 
zita echipei Progresul.

Sînt partide care nu mal Interes' 
în ce privește configurația clasan 
tului șl tocmai de aceea nădăjduim 
se joace relaxat; cu accent pe călii

Au trecut cîteva săptămîni de la 
încheierea turului campionatului re
publican de handbal în 11. Timpul 
scurs de la consumarea ultimei etape 
a permis cristalizarea unor învă
țăminte și concluzii, care se impun 
la sfîrșitul oricărei perioade compe- 
tiționale.

întrecerea celor mai bune formații 
masculine din țară, limitată anul a- 
cesta la numai opt participante, a 
scos în evidentă două lucruri impor
tante:

a. dorința tuturor formațiilor de 
a se prezenta cît mai bine în me
ciurile acestui campionat, folosind 
indicațiile concepției de joc preconi
zate de federație;

b. eforturile lăudabile ale asocia
țiilor și cluburilor sportive respec
tive de a asigura jucătorilor condiții 
din. cele mai bune pentru desfășura
rea activității lor.

Ca urmare a acestui lucru, amatorii 
de handbal au putut vedea în acest 
sezon multe partide de un bun ni
vel tehnic, care au marcat progresul 
•înregistrat de handbaliștii noștri în 
ultimul timp. Și, fără îndoială că 
echipa care la sfîrșitul celor șapte 
etape, prin întreaga ei comportare, 
a reușit să întrunească aprecierile 
unanime a fost C.C.A. Demonstrînd 
în, atac acțiuni din cele mai specta
culoase bazate pe șarje rapide, alter- 
nînd cu contraatacuri furtunoase și

0 nouă competiție
Echipele bucureștene de juniori mi 

și-au încheiat activitatea. Din iniția
tiva consiliului orășenesc U.C.F.Ș. și 
a comisiei de rugbi a fost organizată 
■pentru acestea o nouă întrecere, do
tată ou „Cupa de toamnă". La com
petiție s-au înscris 8 echipe: C.F.R. 
Grivița Roșie, Dinamo, Progresul, Ra
pid, Știința, Clubul sportiv școlar, 
Metalul M.T.D. și Constructorul.

In cel mai important meci din pri
ma etapă, duminica trecută, s-au în- 
tîlnit Constructorul, cîștigătoarea pri
mei ediții a „Cupei juniorilor" și 
Metalul M.T.D., finalistă în această 
importantă competiție cu caracter re
publican. Tntîlnirea, care trebuia să 
desemneze totodată și echipa cam
pioană de juniori a orașului Bucu
rești, a dat prilej unei dispute foarte 
îndîrjite. Spre regretul celor prezenți, 
cele două formații au depășit uneori 
limitele sportivității. Tonul l-au dat 
cîțiva rugbist: de la Metalul (Teodor 
Florescii, Paul Soare și Nicolae Cris- 
tache), care și-au lovit adversarii, mo
tiv pentru care au și- fost eliminați de 
pe teren. Cu aceeași sancțiune au 
tost pedepsiți și jucătorii Dan Coravu 
și V. Pușcașu de la Constructorul 
pentru intenție de lovire. Victoria a 
revenit echipei Constructorul cu sco
rul de 6—3 (3—0). Realizatori : M. 
Niculescu (încercare) și Sideri (în
cercare de penalizare) pentru Cons
tructorul și Soare (lovitură de picior 
căzută) pentru Metalul.

Tot în prima etapă, juniorii echipei 
Rapid au întrecut după prelungiri 
„15“-Ie Progresului cu scorul de 
11—8 (0—3, 8—8). De subliniat că 
regulamentul competiției prevede ca — 
în caz de egalitate — fiecare echipă

adresată juniorilor —
să beneficieze de cîte cinci lovituri de 
pedeapsă. Rapid a oîștigat întîlnirea 
prin transformarea unei astfel de lovi
turi (prin Băcioiu).

Celelalte două meciuri ale etapei 
(Știința București — Clubul sportiv 
școlar și C.F.R. Grivița Roșie — Di
namo) n-au avut loc, deoarece echi
pele Știința și Dinamo nu s-au pre
zentat.

Mîine, jocurile se vor desfășura 
după următorul program :

„Cupa de toamnă'
• teren Parcul Copi lul iui, ora 

C.F.R. Grivița Roșie — Rapid.
• teren Constructorul, ora 

Constructorul — Clubul sportiv șco 
ora 11,30: Metalul M.T.D. — Știi

• teren Progresul, ora 15: Pro; 
sul — Dinamo.

€ea de a treia etapă a „Gupei 
toamnă" (ultima) va avea loc la d 
de 11 decembrie, când va fi cunosc 
și cîștigătoarea competiției.

UN MECI INTERESANT MÎINE 
ÎN CAMPIONATUL FEMININ: DINAMO—METALUi
Întrecerea echipelor feminine pro

gramează mîine o etapă la fel de in
teresantă ca și cele de pînă acum. 
„Capul de afiș" îl deține partida din
tre echipele bucureștene Dinarno și 
Metalul. Deși învinse în etapa tre
cută, metalurgistele au realizat un 
joc excelent și o apărare de care s-a 
trecut foarte greu. In meciul de mîine 
va fi interesant deci de urmărit due
lul dintre atacul dinamovistelor — re
cunoscut ca cel mai bun din cate
goria A — și apărarea metalurgiste
lor.

Un alt joc interesant se va dispu
ta tot în Capitală: Progresul Bucu
rești — Știința Cluj, două echipe 
care în etapa trecută au terminat vic
torioase, și chiar la același scor: 3—1.

Celelalte partide: Sănătatea — C< 
binatul Poligrafic, Rapid — Olirr 
Brașov, C.S.M. Sibiu — O.S.M. ( 
și Farul Constanța — Țesătura 1

Înaintea etapei a VUI-a clasan.
tul are următoarea înfățișare:
1. Dinamo (1) 7 7 0 21:
2. Rapid (2) 7 7 0 21:
3. C.P.B. (4) 7 6 1 18:li
4. Metalul (3) 7 5 2 18: '
5. C.S.M. Sibiu (5) 7 4 3 13:1
6. Știința (7) 7 3 4 13:1
7. Farul (8) 7 3 4 12:1;
8. C.S.M. Cluj (6) 7 3 4 14:1
9. Olimpia (9) 7 2 5 9:1

10. Progresul (11) 7 16 6:1
11. Sănătatea (10) 7 16 7:2
12. Țesătura (12) 7 0 7 3:2

„Cupa Victori

Concluzii pe marginea 
campionatului republican

infiltrări pe semicerc a pivoților 
ocazionali, militarii au reușit să cîș- 
tige la scoruri categorice 6 partide, 
iar una s-o termine la egalitate (cu 
Chimia Făgăraș). In același timp, a- 
pararea bucureștenilor s-a comportat 
anul acesta mult mai bine ca în se
zonul trecut, sistemul lor „om la 
om“ cu împerechere pe fîșii de teren 
și ajutorare reciprocă dovedindu-se 
foarte greu de trecut. Fără îndoială 
că un merit deosebit pentru creșterea 
calitativă a jocului echipei C.C.A. 
revine prof. Ioan Kunst, antrenorul 
formației, care a reușit să creeze un 
colectiv omogen și bine sudat din 
toate punctele de vedere.

Actualii campioni, handbaliștii de 
la Chimia Făgăraș, au terminat tu
rul pe locul doi, la trei puncte de 
lider. In ciuda lotului valoros pe 
care îl are, echipa din Făgăraș nu 
a mai repetat comportarea sa din 
campionatul trecut. S-a observat în 
cele mai multe meciuri din actuala 
întrecere o tendință a jucătorilor de 
rezolvare individuală a situațiilor de 
atac, fapt care a dus la îngrămădi
rea celor mai multe acțiuni în cen
trul terenului și, în acest fel, la în- 
greunarea lor. De altfel. în situațiile 
cînd atacanții făgărășenj au plimbat

mingea în viteză de-a lungul între
gului semicerc (jocul cu C.C.A.), ac
țiunile lor au fost mult mai eficace 
și mai spectaculoase. Apărătorii au 
manifestat adesea lipsuri în pregăti
rea lor tehnică și chiar fizică, ceea 
ce arată că antrenorul D. Lupescu 
maj are de lucrat cu elevii săi în 
această direcție.

Surpriza campionatului — proas
păta promovată Textila Cisnădie, a 
totalizat același număr de puncte cu 
Chimia Făgăraș, dar are un gol
averaj mai slab. Textiliștii au adoptat 
în atac un sistem destul de eficace: 
asigurarea mingij pînă la crearea 
unei situații de gol, dar în felul a- 
cesta jocul lor a fost de cele mai 
multe ori lipsit de spectaculozitate. 
Pentru obținerea unor rezultate mai 
bune este necesar ca echipa să prac
tice un joc mai rapid și mai variat, 
în care fiecare component al liniei 
de atac să constituie un pericol pen
tru poarta adversă. In apărare — 
uneori penetrabilă — se simte nevoia 
unei mai bune pregătiri individuale 
a jucătorilor.'

Echipele C.S.M. Reșița și Voința 
Sibiu aflate la mijlocul clasamentului 
au avut comportări diferite.. Reșițenii 
aflați pe drumul însușirii unej con

cepții moderne de joc, după un început 
mai slab și-au revenit treptat, obți- 
nînd rezultate superioare. Cu totul 
opusă a fost comportarea Voinței Si
biu. Deși echipa beneficiază de un 
lot valoros, rezultatele au fost de
parte de posibilități. Cauzele pot fi 
căutate în lipsurile din instruirea a- 
cestei echipe: antrenamente insufi
ciente, neglijarea individualizării în 
procesul de antrenament etc.

Dintre echipele aflate în partea de 
jos a clasamentului, surprinzător lo
cul opt deținut de Dinamo Orașul 
Stalin, pînă la acest campionat una 
din formațiile fruntașe ale handbalu
lui nostru. Orientarea greșită a secției 
clubului dinamovist a privat echipa 
de cele mai bune elemente, iar rezul
tatele obținute au fost o consecință 
firească a acestui fapt.

Nu putem încheia rîndurile de față 
fără o apreciere asupra organizării 
și asupra arbitrajului meciurilor. In 
cele mai multe cazuri partidele s-au 
desfășurat în condițiuni normale. O 
notă discordantă de la ambianța co
mună au constituit-o cîteva cazuri 
izolate de la Sibiu și Făgăraș, unde 
mai există încă lipsuri în ceea ce pri
vește paza terenului de joc. Iar cît 
privește arbitrajele, calificativul a- 
cordat este mult mai bun ca în edi
țiile precedente ale campionatului. 
Mențiuni deosebite pentru: C. Căpă- 
țînă (Buzău), O. Leikep (Sibiu), I. 
Marconi și V. Weichelbaun (Timi
șoara).

A. VASILI U

Dinamo — Rapid 3-,
„Cupa Victoria" a continuat joi 

două partide spectaculoase. Astfel, 
sala Giulești, voleibaliștii de la 
namo au cîștigat întîlnirea cu Ra 
cu scorul de 3—2 (9—15, 15— 
15—6, 7—15, 15—10). Deși au ju 
fără Păunoiu, De-rzei și Mihăiles 
dinamoviștii au cucerit o vict< 
meritată, fiindcă au luptat mai m 
în special în linia a doua. Dinai 
viștii au arătat o pregătire fiz 
bună și o satisfăcătoare mișcare 
teren. In echipa campioană, Raj 
nu au jucat Pavel și Drăgan.

Al doilea meci a avut loc in s 
C.C.A. din strada Uranus. Obișm 
cu condițiile de joc din sala lor, : 
litarii — care au jucat bine, merit 
victoria — au cîștigat partida cu 1 
trolul Ploiești: 3—0 (9, 11, 13). Ploi 
tenii au o echipă alcătuită din ju 
tori talentați, care, dacă s-ar preg 
cu mai multă conștiinciozitate, 
realiza partide de valoare și mai 
dicată. Ei nu s-au obișnuit însă 
lumina insuficientă din sala C.C 
Mai avem de adăugat și faptul 
marginile terenului sînt aproape șt 
se și se disting foarte greu, ct 
ce îngreunează buna desfășurare 
meciului.

Iată clasamentul :

1. C.C.A. 2 2 0 6:1
2. Rapid 2 1 1 5:4
3* Dinamo 2 1 1 5:5
4. Victoria 1 1 0 3:2
5. Petrolul 2 0 2 1:6
6. Progresul 1 Q 1 1:3



După un joc modest Un exercițiu pe săptămină

Rapid a întrecut Empor Rostock cu 2-1 (1-1) Alergarea în zigzag cu conducerea balonului
r Simțindu-se, parcă, mai în largul 
ei în confruntările cu formațiile de 
peste hotare, Rapid București a reu
șit să-și apropie, joi, în „fieful" său 
din Giulești, o nouă victorie; a doua 
după succesul cu Pecsi Dozsa, în in
terval de numai 11 zile. Judecînd 
după comportarea ei de ansamblu — 
în această partidă, care i-a revenit 
cu 2—1 (1—1) — echipa feroviarilor 
poate fi apreciată cu calificativul de 
satisfăcător. Apărarea imediată — în 
formație completă, prin reintrarea lui 
Greavu — și-a făcut din nou datoria, 
neprimind decît un gol și acela la 
o fază confuză; cît despre linia de 
atac... eterna poveste: componenții ei 
'(mai puțin Ionescu) nu s-au lăsat 
pînă nu și-au trecut suporterii, timp 
de 80 de minute, prin toate... căldu
rile. Deși a început bine, înaintarea 
feroviarilor și-a văzut echipa condusă 
din min. 14, pentru ca apoi, ținînd 
să înscrie cu orice preț, să n-o reu
șească decît tîrziu. Același joc preci

Situație critică la poarta Rapidului: balonul s-a oprit in bara verticală, 
desigur spre satisfacția lui Todor (plonjat după el), Neacșu, Greavu,

Motroc, Macri și spre deziluzia celor doi jucători de la Empor...
Foto : M. Popescu

pitat, confuz, înghesuit pe un spațiu 
restrîns, în dezacord cu logica ele
mentară a fotbalului. Empor Rostock 
a acționat organizat (cu halful stînga 
în apropierea stoperului, cu centrul 
înaintaș retras, folosind cei doi interi 
vîrfuri de atac) și în orice caz mai 
calmi decît adversarul.

Jocul a debutat cu atacuri ale for-

PROGRESUL ÎNTÎLNEȘTE
PE EMPOR

Al doilea meci al formației Empor 
din Rostock (R.D.G.) se dispută 
mîine dimineață, cu începere de la

După „derbi“-ul 
de la Craiova

Duminică La Craiova, m confruntarea 
cu Dinamo Pitești, principala rivală la 
titlu, formația studenților din localitate 
a dovedit că merită cu prisosință locul 
I la încheierea turului. Intr-adevăr, for
mația pregătită, de antrenorul Virgil Măr- 
dărescu a evoluat, într-o partidă de 
mare importanță, de o manieră care a 
impresionat. Cu o bună pregătire fizică, 
dublată de o putere de luptă exemplară, 
echipa gazdă a acționat într-un ritm 
rapid, aproape, pe toată durata partidei.

Crai oven ii au o concepție clară despre 
'Jocul deschis, ofensiv; acționează simplu, 
pe o mare rază de acțiune, alternînd jocul 
desfășurat pe aripi, cu combinații în 
adîncime purtate simplu și în viteză. 
Ne-a plăcut îndeosebi partea stingă a 
liniei de atac (Onea — Mihăescu) care 
a produs, deseori, panică în careul ad
vers. Care să fie „secretul" jocului bine 
orientat, mobil, elastic practicat de for
mația gazdă? Unul singur: aflați în po
sesia mingii, studenții s-au demarcat 
încontinuu; deposedați de balon ei și-au 
marcat adversarii dirccți cu strictețe.

Arbitrul O. TurcitU (Galați) a lăsat 
jocul prea liber, imprimînd astfel unei 
parLide (care și așa se anunța disputată) 
o notă prea „tare“. Uneori a fost de
parte de fază și de aceea n-a văzut — 
de pildă — ofsaidul clar din care au 
înscris oaspeții. In sfîrșit, lipsit de au
toritate, el s-a arătat prea îngăduitor cu 
unele atitudini nesportive, preferind si
tuația ridicolă de a sc strecura — pe o 
jumătate de teren, ca la slalom — prin
tre jucătorii formației oașpe, aflați în 
dezacord cu deciziile sale., (g.u.j. 

mației gazdă. Balint (min. 1) a în
cercat primul „vigilența" lui Schrob- 
ler, iar Copil (min. 4) l-a obligat 
pe portarul german să intervină ener
gic, pionjînd la picioarele sale. Gaz
dele imprimă jocului un ritm ridicat, 
stăpînesc terenul prin schimburi de 
pase „dintr-o bucată", dar nu concre
tizează. Și totuși, destul de repede 
(în min. 14), vine și primul gol; din 
nefericire în cadrul porții lui Todor, 
spre care șutase, în mai puțin de 
15 secunde, trei sau patru înaintași 
ai echipei din Rostock. Interul stînga, 
Ernst, a fost cel care a încheiat suita 
de șuturi și balonul a întâlnit plasa 
porții. încurajați de gol, oaspeții se 
mențin în atac timp de 10 minute. In 
min. 26 Langa îl înlocuiește pe 
Neacșu. Aportul său și al colegului 
de linie Koszka este mai substanțial, 
fiind simțit de linia de atac, care 
primește baloane mai des. In min. 
28, Balint ratează o mare ocazie de 
a egala; bine „servit" de Ionescu, el 

saltă mingea peste portarul ieșit în 
întîmpinare, dar nu suficient de pu
ternic și astfel balonul care se rosto
golește, încet, este ajuns pe linia 
porții, de Wruck. Timp de 6 minute 
feroviarii atacă dezlănțuit și reușesc 
să obțină la capătul acestei perioade 
punctul egalizator: Ionescu demarează 
pe partea stingă, paralel cu linia de

MÎINE ÎN GIULEȘTI
ROSTOCK

ora 11, pe stadionul din Giulești. 
De data aceasta, fotbaliștii oaspeți 
vor înfrunta formația Progresului, în 
compania căreia speră să facă un joc 
mai bun.

Progresul va alinia următoarea for
mație: Mîndru—Nedelcu, loniță (Ca- 
ricaș). Soare—Maior, Pașcanu (Știr
bei)— Oaidă, Protopopescu, Dinulcscu, 
Mafteuță, Baboie.

Intîlnirea va fi arbitrată de I. Chî- 
rițescu. 
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C.C.A. 3-2 2-4 4-2 2-0 5-3 2-3 6-2 0-2 5-4 7'4 4-0 4-0 3-2
DINAMO-BUCUKEȘTI 2-3 5-0 6-0 2-0 4-3 o-o 4-4 2-4 4-0 A-o 2-2 3-2 4-0
U T. A. 4-2 0-3 2-4 2-4 3-0 2-2 ă-0 0-4 3-4 4-A 3-0 3-2 4-4
PETROLUL 2-t 0-6 4-2 3-4 4-4 0-0 5-3 2-4 A-0 4-4 4-2 ‘3-4 2-2
DINAMO-BACĂU 0-2 O-2 4-2T 4-3 0-4 4-0 4-0 G-0 2-P 3-4 2-4 3-2 ă-4
STEAGUL ROȘU 3-5 3-4 0-3 4-4 4-0 2-0 4-3 4-2 3-4 0-2 4-2 3-0 5-4
RĂPI D 3-2 0-0 2-2 0-0 0-4 0-2 0-0 0-2 0-4 2-4 3-3 0-0 5-4
PROGRESUL 2*6 4-4 0-4 3-5 O-4 3-4 0-0 ă-2 2-2 4-4 3-4 2-3 4-0
MINERUL 2-0 4-2 4-0 4-2 0-4 2-4 2-0 3-0 0-5 2-6 3-4
știinta-cluj 4-5 0-4 4-3 0-4 A-2 4-5 4-0 2-2 7-2 3-4 3-4 0-4
C0RVINUL 1-? o-4 4-4 4-4 4-3 2-0 4-2 4-4 O-3 2-0 4-1 3-0 0-4
C.S.M.S.-I ASI 0-4 2-2 0-3 2-4 4-2 2-4 3-3 4-3 3-0 1-3 4-4 2-3 3-4
ȘTIINȚA-TIMIȘOARA 0-4 2-3 2-3 4-3 2-3 O-3 0-0 3-2 6-2 4-3 0-3 3-2 ^-3
FARUL 2-3 0-4 4-4 2-2 4-4 4-5 4-5 0-4 4-3 4-0 1-0 4-3 :3-4
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fund și ajuns în apropierea careului 
mic centrează spre Copil, care reia 
slab, dînd ocazie unui apărător să 
respingă, în fața porții lui Schrobler 
se produce învălmășeală și mingea 
trimisă de Ionescu se strecoară pe 
jos, în plasă, printre picioarele jucă
torilor masați în fața porții. Un minut 
mai tîrziu, Ionescu repetă cursa, pa
sează înapoi la Georgescu care reia, 
din apropiere cu capul, pe lîngă bară.

După reluare, oaspeții dau semne 
vădite de oboseală și în min. 20 
operează o schimbare, introducînd pe 
Schaller în locul lui Wruck. Spectatorii 
așteaptă golul victoriei, dar acesta în- 
tîrzie să vină pînă în min. 80, de
oarece Rapidul nu este încă o... echi
pă, componenții ei întreeîndu-se în 
erori de tot felul: pase la adversar, 
înghesuirea jocului pe centru (unde 
Empor se apără cu superioritate nu
merică), conducerea inutilă a balo
nului etc. In min. 69 Georgescu bine 
„găsit" de Ionescu șutează de la nu
mai 5 m în portarul... căzut. In sfîr- 
șit, în min. 80 Ionescu stopează pe 
cap o minge trimisă peste apărarea 
oaspeților, o potrivește pe piciorul 
drept și trimite sub bară aducînd ast
fel victoria echipei sale: 2—1. Mircea 
Crutescu a condus corect. RAPID: 
TODOR-Greavu-, MOTROC, MAORI 
— Neacșu (Langa), KOSZKA — Co
pil (Ion C. Ion), Balint, IONESCU, 
Georgescu, Văcaru. EMPOR: SCHRO
BLER — Schmidt, Poschel, Wruck 
(Sollner) — Pankau, M1NUTH — 
LEEB (Schaller), BIALAS, Madeja, 
Ernst, Sollner (Leeb).

G. N1COLAESGU

ETAPA DE MIINE A CUPEI R.P.R. ÎNCHEIE SEZONUL OFICIAL
♦ 36 DE ECHIPE LUPTA PENTRU CALIFICAREA ÎN FAZA FINALA 
A COMPETIȚIEI ♦ IN CAPITALA: METALUL — POIANA GIMPINA 
SI VOINȚA — FLACĂRA MOREN1 ♦ ALTE DOUĂ ECHIPE DE „B" 
ELIMINATE: ACADEMIA MILITARĂ SI RECOLTA CARE1 ♦ DINAMO 

OBOR S-A CALIFICAT PRINTR-0 VICTORIE LA SCOR
A doua fază a Cupei R.P.R. ediția 

1960—61 se încheie mîine, o dată cu e- 
tapa — a treia din această perioadă — 
care programează 18 meciuri. In prima 
etapă a acestei faze au jucat 60 de 
echipe regionale, din care s-au califi
cat 30 pentru etapa a doua, în care au 
intrat în joc cele 42 de formații 
din categoria B. Iar cele 36 de echipe 
calificate se întîlnesc mîine în jocuri 
foarte importante pentru că învingă
toarele vor avea satisfacția de a par
ticipa la faza finală a Cupei, alături 
de formațiile din categoria A. Această 
fază va începe în primăvară, cînd vor 
avea loc trei etape (16-imile, 8-imile și 
4-iniile, prima în aprilie) și se va în
cheia în toamnă cu semifinalele și fi
nala.

Jocurile de mîine (la care iau parte 8 
echipe regionale și 28 de categorie B) 
sînt următoarele :

Laminorul Roman—Foresla Fălticeni. 
Penicilina Iași—Dinamo Suceava, Rapid 
Mizil—CSM Brăila, Minerul Deva—CFR 
Timișoara, Unio S. Mare—Dinamo Sâsar, 
IMS C.-Lung Pitești—Prahova Ploiești, 
Tractorul Brașov—Mureșul Tg. Mureș, 
CFR Electroputere Craiova—Dinamo Pi
tești, Rulmentul Bîrlad—Steaua roșie 
Bacău, SNM Constanța—Dinamo Galați, 
CSM Reșița—Drubeta Tr. Severin,

Jucătorii se așază în linie dreaptă, 
la 5 m distanță unul de altul. Aler
garea se desfășoară în lungul terenu
lui. In acest gen de alergare întoar
cerile se fac brusc, descriind unghiuri 
drepte (vezi desenul). Cînd întoarce
rile se fac la stînga, mingea este 
condusă cu piciorul drept, iar în în
toarcerile la dreapta cu piciorul sting. 
Astfel executat, exercițiul ajută la 
însușirea controlului balonului în a- 
lerțgare.

Conducerea balonului se poate face 
și altfel și anume cu același picior 
pe care se face întoarcerea (cu stîn- 
gul la stînga, cu dreptul la dreapta), 
dar cu partea exterioară a labei picio
rului. Aceasta ajută pe jucători să-și 
îmbunătățească conducerea balonului 
ou fente în alergare.

După ce alergarea în zigzag cu

AMEF Arad—CS Oradea, CSM Cluj— 
Ind. Sîrmei C. Turzii, Dunărea Giurgiu— 
Dinamo Obor, CSM Sibiu—Jiul Petro
șani, Arieșul Turda—CSM Mediaș.

Alte două partide au loc în Bucu
rești :

Astăzi : Metalul București—Poiana 
Cîmpina, teren Republica (la capătul 
liniilor de tramvai nr. 23 și 27), ora 
13,30.

Mîine, Voința București—Flacăra Mo
roni, teren Voința (la capătul liniei de 
tramvai nr. 5), ora 10,30.

Intîlniri interesante, în care se pot pro
duce surprize.

O astfel de surpriză s-a înregistrat joi, 
în meciul restanță Voința București— 
Academia Militară București. Spectatorii 
prezenți la joc au fost satisfăcuți de 
comportarea echipei Voința, care a și 
cîștigat cu 2—0 (0—0). Voința a jucat 
bine orientat tactic și merita chiar un 
scor mai mare, ținînd seamă de aspectul 
jocului. Academia Militară, lipsită de 
Zavoda 1 și Aii, a jucat nesatisfăcător. 
Scorul a fost deschis de Blujdea în 
min. 51 printr-un șrt de la 18 m. și 
l-a mărit în min. 90 același Blujdea, 
care a transformat un penalii acordat 
la un fault comis de Pîrvuleț. S-au re
marcat: Pană, Ciocănel, Spiridon, Chițu, 

conducerea balonului a loot bine în
sușită, exercițiul poate fi uenbinat cu 
alergarea în , .slalom* (descrisă în
tr-un număr trecut). Pentru a nu se 
produce încurcături între jucători, 
pornirea în alergarea în „siaiotn* se 
va face la fluierul antrenorului.

Un astfel de exercițiu complex per
fecționează conducerea balonului în 
alergare și a fentelor, dezvoltă înde- 
mînarea jucătorilor de a executa în
toarceri sau schimbări de direcție 
bruște. Durata exercițiului: 40 de mi
nute. Antrenorul va fi atent la men
ținerea unui ritm susținut, la schimba
rea alternativ.’ a direcției (• dată la 
dreapta, o dată la stînga), la condu
cerea corectă a balonului (păstrarea 
mingii aproape de picior).

(după .Jder Fus:,ball Trainer')

Blujdea (V), Fodor, Sc'mteie ți Țițeica 
(A.M.).

In celălalt med restanți Bucu
rești, Dinamo Obor » ohțînnt • victorie 
confortabilă cu scorni de 7—2 (3—1) 
asupra formației Chimia București.

La Satu Mare, altă siirpml ; Unio -■ 
Recolta Cărei 2—0 (0—0). Partida s-a 
disputat miercuri.

ȘTIRI, REZULTATE
TURNEUL U.E.F.A.: 28 MARTIE

10 APRILIE
Comisia de juniori din cadrul 

U.E.F.A. a comunicat federațiilor de 
fotbal din Europa că ediția 1961 
a Turneului U.E.F.A. se va desfășura 
în Portugalia. In principiu s-a sta
bilit ca meciurile să aibă loc între 
28 m .tie și 10 aprilie, în orașele 
Lisabona, Porto, Braga. Leiria, Coim
bra, Evora și Setubai. Echipele par
ticipante vor fi cantonate intr-un 
centru situat la 10 km de Lisabona. 
De aici, ele se vor deplasa In ora
șele unde vor juca, fie cu autobuzul, 
fie cu trenul sau avionul. Fiecărei 
federațij participante i s-a propus să 
trimită și cîte un arbitru internațio
nal. In cazul cînd se vor Înscrie 
mai mult de 16 țări, se va organiza 
un tur preliminar, pentru că în tur
neul propriu-zis nu pot «ui parte de- 
cît 16 echipe.

PREGĂTIRILE JUNIORILOR 
ROMINI

In deschidere la partida Rapid— 
Empor Rostock au jucat două selec
ționate de jur/ >ri, în cadrai pregăti
rilor pentru Turneul U EJF-A. Din 
rîndurile celor două echipe s-au re
marcat o serie de jucători, printre 
care fundașii Radulescu (București), 
Balazs (Tg. Mureș), Chiujdea (Bra
șov) și Lungan (Govora), centrul 
înaintaș Adam (Cîmpia Turzii). Mij
locașii Pașcanu, I. Popescu și D. Po
pescu (București) și Hi ti an (Craio
va) au dat deplină satisfacție, iar 
înaintașii Dridea II (București) și 
Selymesi II (Tg. Mureș) au confir
mat valoarea lor. In urma acestor 
trialuri se va alcătui un L>t de 32 
de juniori, care vor participa peste 
10 zile la noi pregătiri.
• Asociația sportivă Pielari orga

nizează o competiție interesantă .Cupa 
13 Decembrie", la care participă pri
mele două clasate în cele două serii 
ale campionatului orășenesc. In pri
ma etapă s-au înregistrat rezultațele: 
Victoria — I.T.B. 2—I și Pielari— 
Tehnometal 7—5. Mîine, pe terenul 
Timpuri Noi din calea Dudești va a- 
vea loc etapa a doua: Tehnometal— 
I.T.B. (ora 9) și Pielari — Victoria 
(ora 11).



multe cadre tineremat
pentru sportul nostru

Cele cinci faze ale campionatului de 
motocros — recent încheiat — au fost 
urmărite de numeroși spectatori. Va
loarea disputelor, evident superioară 
celor din edițiile precedente, a fost 
deseori subliniată dc entuziaste apla
uze. Iubitorii sportului cu motor au 
fost plăcut surprinși dc eforturile evi
dente pe care le fac majoritatea mo- 
tocrosiștilor noștri pentru 
un salt calitativ care să le permită o 
evoluție corespunzătoare în întrecerile 
internaționale.

Fără îndoială însă că una din prin
cipalele laturi pozitive ale ediției pe 
acest an a campionatului republican 
de motocros o constituie participarea 
largă a tineretului. In afara celor cîți- 
va alergători tineri și talentați care 
au evoluat la categoria avansați (imul 
dintre ei — Traian Macarie — a re
ușit performanta de a cuceri titlul de 
campion al țării I) competiția a pri
lejuit — prin programarea categoriei 
începători — afirmarea unui mare 
număr de alergători noi. Cei aproape 
20 de motocrosiști începători care au 
concurat la clasele 175 cmc și 250 
cmc au dovedit o bună pregătire și 
multi dintre ei un talent deosebit 
pentru probele motocicliste. Infuzia 
de cadre tinere pe care a cunoscut-o 
motociclismul nostru cu prilejul aces
tui campionat are o importanță deo
sebită. Aceasta pentru faptul că o 
bună parte din sportivii fruntași au 
ajuns la o vîrstă înaintată cînd pro
gresul este mai greu de realizat. Adu- 
cîndu-și aportul Ia creșterea nivelului 
raotociclismului nostru, la 
lui pe plan internațional, 
unei selecții judicioase, 
gători tineri reprezintă 
un reviriment imperios 
tociciismul nostru. Iată 
important faptul de a 
evoluția promoției tinere.

Majoritatea alergătorilor care 
evoluat cu prilejul campionatului re
publican de motocros la proba rezer
vată începătorilor lac. parte din sec
țiile de motociclism ale asociațiilor 
sportive Voința Brașov, Voința Sibiu, 
Steagul roșu Brașov și clubului spor
tiv Voința București. Trebuie subli
niată in primul rinei activitatea secției 
de motociclism a asociației sportive 
Steagul roșu Brașov (antrenor ing. 
Puiii Ovidiu) care, deși este înființată 
de putm timp, a reușit să prezinte 
în competiție un număr mare de aler
gători bine pregătiți. De altfel, suc
cesul final la ambele clase a aparți
nut motocicliștilor de la Sieagul roșu 
Brașov, care au cucerit primele locuri 
prin Otmar Deubel — la 175 cmc și 
Otto Steph.ini — la 250 cmc. O bună 
pregătire și mari perspective de pro
gres au mai dovedit tinerii alergători 
Gh. Cioară și Ion lonescu — ambii 
dc la Steagul roșu Brașov. Munca de

a realiza

ridicarea 
la crearea 

masa de aler- 
in același timp 
cerut în mo
de ce socotim 
ne ocupa de

au

Crosul asociației Autobuzul
Asociația sporuvă Autobuzul orga

nizează
10, o 
tuturor 
trecerile 
sportiv 
terenul 
gorii: femei (1.000 ni), juniori (2.000 
tn) și seniori (8.000 mj.

mîine dimineață, de la ora 
competiție de cros deschisă 
alergătorilor bucureșteni. In- 

. se vor desfășura în parcul 
„23 August" (plecarea de la 
II) pentru următoarele cate-

i™ 8 T

k fost stabilit programul 
turneului echipei S. K. W;smut 

Karl Marx Stadt
a sta
ge va 
hochei 
Stadt.

__  ___ , _   vor
X decembrie o selecționată 
apoi ei vor juca sîmbătă 

cu o combinată Știința 
Știința București și își vor în- 

turneul duminică 11 decembrie, 
în compania selccțio-

Federația de hochei Și patinaj 
bilit ieri programul după carte 
desfășura turneul echipei de 
germane S.K. Wismut Karl Marx 
In primul joc hocheiștii germani 
întîîni joi 
a Capitalei, 
10 decembrie 
Cluj 
cheia ____
cînd vor evolua 
natei divizionare.

Mîine un nou joc de verificare
Mîine seară va 

verificare a 
hochei pe gheață, 
în vederea apropiatelor jocuri interna
ționale. Selecționata divizionară se va 
întîlni cu o selecționată a Capitalei. 
Meciul va începe la ora 19. Pentru 
acest joc biletele se pun în vînzare în- 
cepînd de azi după amiază la casele 
patinoarului artificial.

avea 
lotu’ ii

loc un meci de 
reprezentativ de 

care se pregătește

instruire sportivă ce se desfășoară în 
cadrul acestei secții, ca și activitatea 
de pregătire a mașinilor se situează 
la nivelul exigentelor actuale. Spri
jiniți, ca și pînă acum, de conducerea 
uzinei, membrii secției de motociclism 
a asociației sportive Steagul roșu 
Brașov vor putea să progreseze și să 
aibă un cuvînt de spus in competi
țiile oficiale ale sezonului sp'ortiv 1961.

”olf Dovitz, K. Retter (Voința Si
biu), Eugen Sasz (Voința Brașov). 
Alexandru Șinca (Voința București) 
— sînt numai 
gători tineri 
mod deosebit 
lui republican

cu motor! t
I

IN CAPITALA

AZI

TENIS DE MASA: Sala Progresul, 
de la ora 18: Progresul 
torul I (f); Progresul I — Construc- 

■y torul I (m); Progresul II

Construe-

cîteva exemple de aler- 
care s-au evidențiat în 
cu prilejul campionatu- 
de motocros.

verificarea stadiului de pregătire ai a- 
lergătorilor reprezintă o etapă impor
tantă în progresul motocicliștilor.

Faptul că o serie de cluburi spor-Ț(m) — meciuri în cadrul campiona- 
tive fruntașe în sportul cu motor cumXtului pe echipe al Capitalei.
sînt Dinamo București. C.C.A.. Ra-f FOTBAL: Teren Republica (capă- 
pid București, Constructorul București,! - - - -
Metalul București ș.a. au prezentat ♦ 
la startul întrecerilor un număr mici 
de concurenți tineri și unele nu auX 
fost prezente cu nici un alergător În-T 
cepător . constituie o lipsă gravă aȚ 
secțiilor respective și în primul rîndX 
a antrenorilor. De asemenea, ne În-I 
trebăm care este aportul numeroșilor X 
maeștri ai sportului, care fac parte Ț 
din aceste cluburi, la ridicarea cadre- f.

E.F.A.

Îtului pe echipe
FOTBAL : T< 

tul tr. 23—27), 
București -

POPICE :
Muncii 240, tr. 23 
R.P.R. — R.P.F.I.

RUGBI: Teren
ora 14,15: C.F.R. 
Știinfa București; 
14,15; Metalul — Știința Petroșani.

NATAȚIE : Bazinul Floreasca. i 
la ora 19: concurs triunghiular i 
înot cu participarea înotătorilor de 
S.S.E. 1, S.S.E. 2 și Progresul 
jocuri de polo în cadrul „Cupei i 
iarnă".

ora
Poiana
Arena

Și
(feminin).
Parcul Copilului, 

Grivița Roșie — 
teren Gloria, ora

13,30: Metalul 
Cîmpina.
Cimentul (txi.
27), ora 16,45-

MÎINE

ATLETISM: Parcul sportiv 
Ț August", terenul II, de Ia ora 
X întreceri în cadrul competiției de 
X organizată

RUGBI:
C.C.A. —

VOLEI:
Rapid —
August", de la ora 10: Progresul — 
Știința Cluj, Sănătatea — C.P. Bucu- 
rești; sala Dinamo, ora 10: Dinamo— 

I Metalul (meciurj î° cadrul campio- 
Xnatului feminin al categoriei A).

„23
10: 

cros 
de asociația Autobuzul.
Teren Ghencea, ora 10: 

Dinamo.
Sala Giulești, ora 8,30: 

Olimpia Brașov; sala „23

BASCHET: Meciuri în cadrul cam
pionatelor republicane: sala Giulești, 
de la ora 10: Constructorul — Voin’a 
Oradea (f); Rapid — Știința Bucu
rești (m); Sala Dinamo, de la ora 
17,30: Progresul — Știința București 
(f), Dinamo București — Steagul 
roșu Brașov.

POPICE Arena Cimentul (bd. 
Muncii 240, tr. 23 și 27), ora 8,30: 
R.P.R. — R.P.F.I. (masculin)..

CICLISM: In fața întreprinderii 
poligrafice 13 Decembrie (bd. Pie 
Pintilie 58—60), de la ora 10: ple
carea în „Cupa 13 Decembrie" 
ciclocros.

FOTBAL: Teren Voința (capătul 
fr. 5), 1 ora 10.30: Voința București — 
Flacăra Morenj (Cupa R.P.R.); sta
dionul Giulești. ora 11: Progresul — 
Emoor Rostock, în deschidere la' ora 
9,15 Rapid - Progresul (juniori).

NATAȚIE: Bazinul Floreasca, de la 
ora 9,30: ziua a doua a concursului 
triunghiular și jocuri de polo 
„Cupa de iarnă".

HANDBAL: Sala Floreasca, de 
ora 15: Constructorul — Fabrica 
Timbre (f); Constructorul — 
(m), Unirea — Știința (m), Știința— 
Vestitorul (D, Rapid — Dinamo (m), 
I.T.B. — Titanii 
cadrul etapei a 
iarnă".

la 
de 

C.C.A.

(m) — meciuri în 
IV-a a „Cupei de

IN
MÎINE

ȚARA

VOLEI: Sibiu: C.S.M. — C.S.M. 
Cluj; Constanta: Farul — Țesătura 
Iași (camp. cat. A).

RUGBI. Cluj: Știința — Progresul; 
Timișoara: Știința — C.S.M.S. lași; 
Ploiești: Petrolul — Constructorul.

Pază duitr-o probă de motocros rezervată începătorilor. Pe traseu 
Gh. Stafie (Voința București)

lor tinere, la îmbunătățirea calitativă 
a sportului cu motor ? Firește, aceste 
lucruri vor trebui analizate de către 
cluburile respective, iar răspunsul pej • Pronosticuri pentru cele 12 meciuri din 
care-1 dorim este... prezentarea la în
trecerile din sezonul viitor a unui-y- n _ , . _  „„, X Prezentați-va cu cit mat multe va- 
număr cît mai mare de alergători ^jiante la concursul Pronosport nr. 49 
tineri. Antrenorii șt alergătorii frun
tași au datoria de a pregăti cu atentie 
schimbul de mîine al actualilor frun
tași ai sportului cu motor din țara 
noastră.

Mu se poate însă trece peste faptul 
că unele cluburi și asociații sportive 
nu au participat cu regularitate la 
toate fazele campionatului. Astfel, 
motocicliștii de la Locomotiva Plo
iești, Voința Sibiu, Voința Brașov ș.a. 
au luat parte numai la unele 
campionatului. Acest lucru a 
asupra pregătirii și evoluției 
cliștilor respectivi.
eforturile pe care le-au făcut secțiile 
de motociclism ale asociației Steagul 
joșu Brașov și clubului Voința Bucu
rești, aceste secții vor trebui să do
vedească în viitoarele întreceri serio
zitate atît în ceea ce privește pregă
tirea alergătorilor cît și în participarea 
lor la întreceri. Este știut faptul că

Lui n d

faze ale 
impietat 
motoc i- 

exemplu

GHEORGHE ZDRINCA 
membru în colegiul central ai 

antrenorilor din F.R.M.

I

Ia Pronos ?ortMîine,
Un concurs echilibrat și atractiv

program ® Au mai 
rămas patru zile pînă la concursul special Pronoexpres

a

de miine 4 decembrie. Ei vă 
următorul interesant program:

Bologtia — Internazionale 
Sampdoria — Atalanta 
Lecco — Napoli
Catania - ~
Bari — 1
Lazio —
Fiorentina

— Roma 
Padova

Spăl
i — Udinese
- Lens

oferă a

a

IV-a : 333 premii a cîte

V-a : 994 premii a cile

Vl-a : 5.669 premii a

„Cartea de vizită” a

I.
II.

III.
IV.

V.
VI.

VIL
VIII. Angers 

IX. Nancy — Nimes 
X. ' ’ "Le Havre 

St. Etienne 
Valenciennes

538.094
pentru 
din 7

suma de lei 26.995.

lei.
concursul 
decembrie

Numele: Eugen Douda.
Vtrsta •_ 35 de ani.
Profesia: lucrător in industria ali

mentară. iar m timpul liber antrenor 
al secției de box a 
Voința Cluj.

Ca boxer, Douda 
doar șase meciuri 
a cîștigat patru și 
toate in cadrul categoriei grea (a 
mai ciștigat citeva intîlniri prin ne- 
prezentarea adversarului). Deci nu e 
vorba de un boxer cu multe meciuri 
la „activ". In schimb, „palmaresul" 
lui Douda ca antrenor ..spune" mult : 
l-a crescut pe losif Mihalic (credem 
că nti. trebuie să vi-l prezentăm pe 
campionul nostru la categoria semi- 
ușoară), pe G. Simonka (un tinăr de 
19 ani clasat pe locul II, după Miha
lic, la campionatele republicane 
seniori), pe E. loanovici (campion ia 
juniori) — toți trei 
preciați pentru sti
lul curat și maturi
tatea in ring. Și a- 
ceștia sînt numai 
trei dintre tinerii 
pe care Douda i-a 
inițiat în tainele 
boxului. O „carte de 
vizită" cit se poate 
pentru un antrenor. Și cînd i-am spus 
acest lucru s-a... eschivat: „Au acut 
băieții talent..." — ne-a răspuns el.

Indiscutabil că toți trei au avut 
„stofă", cum se spune, dar cel care 
i-a pus cu adevărat în valoare a 
fost antrenorul, in cazul de față 
Douda. Cu migală, cu multă, multă
migală. La '
ajutat inima decît cunoștințele profe
sionale. Pe cind
baza în special pe forță 
vrut insă să crească tehnicieni. A 
trebuit să învețe mult ca să poată 
învăța pe alții. Și așa-i stă bine 
unui antrenor. Douda a învățat chiar 
și de la elevii lui. Cînd Mihalic — 
care deven se între timp component 
al lotului național si se stabilise la 
București — se reîntorcea din tur
neele întreprinse prin străinătăți pri
mul care îl întreba de cele văzute era 
Douda.

Să știți că mă „descosea" pînă 
la ultimul amănunt despre întlln'rile 
susținute. II interesau toate noutățile

asociației sportive

are în palmares 
oficiale, din care 
a pierdut două,

buni tehnicieni

de

. ... Rennes
unui antrenor de box: •£*3:

X Iată pronosticurile pe care ziarul 
Ț„Corrriere dello Sport" din Roma le 
Xdă pentru întîînirile din campionatul 
Ț italian cuprinse în programul dc mîi- 
Ine: I. Bologna — Inter 1, x, 2; II. 
f Sampdoria — Atalanta 1; III- 
î Lecco — Napoli x, 2 ; IV. Catania —
♦ Roma 1, x, 21 V. Bari — Padova 1 ; 
4. vi. Lazio — Spăl 1, x; VII. Fioren-

• ♦tina — Udinese 1. Internaționalul
ef Fontaine dă următoarele pronosticuri 
/X pentru partidele din campionatul fran

cez: VIII. Angers — Lens 1; IX. 
*' / — Nimes 1, 2; X. Rennes —
Le Havre 1 ; Âl. Limoges — St Eti
enne x, 2; XII. Grenoble — Valen
ciennes 1.

• Cei șase cîștigători. La concursul 
Pronosport de duminica trecută s-au

din activitatea pugilistică de peste- 
hotare. Desigur, în primul rînd, vor-\ 
beam despre probleme tehnice — ne a 
spus losif Mihalic.

Cel mai mare merit a lui „nea". 
Douda — am aflat tot de la Mihatic,- 
este că știe să se preocupe de băieți:. 
„Se poartă ca și un frate cu elevii . .
lai. Mergeam cu el la excursii pe^Vl. Lazio 
malul Someșului, unde, așa dm...*tina — Udinese 1. 
joacă fot cu boxul ne ocupam. Aceste^ Fontaine dă următoarele pronosticuri 
excursii erau antrenamente în plus, 
pe care le făceam pe... neobservate".

Douda își recruta elevii prin ceilalți y Nancy
boxeri din secția sa. De exemplu 
Baciu (care mai tîrziu a trecut la 
C.C.A. i l-a adus în secție pe loano
vici în toamna anului 1957. Pe vre
mea aceea loanovici avea partea înregistrat șase variante cu 12 rezul- 
sus a corpului slab dezvoltată. Puțini'! tale exacte.
erau cei care-i dădeau șanse de a
deveni cindvaa-

REPORTER
de semnificativă

început mai mult l-a

era boxer el se 
Douda a

Performanța este destul 
de frumoasă și ea a fost răsplătită 

, /„ ide premii importante: cîte 16.222 lei.o speranța a ^xul^ D' remarca't ca majoritatea cjMi„a. 
nostru. Douda 1-aT. . , , ' . . ■ ,■ „
pus să ridice greu-V.^. Juca‘ Pe ?,llet,ne 
tnti 7i dr- zi „X (combinate) astfel ca au realizat suite 
antrena în acest îde Prem'‘- De Pildâ participantul Ioan fN siZi to^^^ \ °btinU-‘ I'nPremiU L 3
(boxerul de bază a/XPrem' 11 ?* 3 Prem“ I!L 
echipei combinate t a Premii Pronoexpres. In 
a Clujului) o ♦trierii și omologării variantelor de- 

un corp proporțional^ puse la concursul Pronoexpres nr. 43 
au fost stabilite

urma

ajuns să aibă 
dezvoltat.

Perseverența ' 
zează pe antrenorul de 
El muncește in condiții 
vitrege: are la dispoziție 
trenament doar de două 
tămînă (cu toate că la 
posibilități). Prea puțin pentru spor- + 
tivii de performanță. Cum rezolvă Ț 
problema? In caz de neuo'e, umărl^ 
la umăr cu elevii lui, în una din ca-^ 
merele 
bează 
hoc"...

♦ din 30 noiembrie a.c. 
Iată ce-l caracteri-1. următoarele 

la Voința. X Categoria 
destul det 13.990 lei;

sa,a de anA Categoria 
ori pe sap-t.^x ft. 
Cluj exist ăl iei’

premii : 
a Jl-a :

a IlI-a :

5 premii a cîte

61 premii a cîte

sediului asociației își înjghe- 
o sală de antrenament „ad- AZI, ALERGĂRI DE GALOP

Cu această reuniune se 
giunea 1960 pentru galop.* Dmammul nlorsAril ap H 

redat aceste detalii din acii- 
antrenorului Douda pentru a

închide sta-

Programul alergărilor de după-amia- 
ză se adresează în special cailor tineri, 
care sînt repartizați în cinci din cele 
----- -—-’3 reuniunii. întrecerile
se* dispută pe distanța de 1500 metri și 
au întrunit numeroase înscrieri în 
Premiul Bacău, prima cursă rezervată 

tripli. Concurează: Nămăloasa 
r, x61 (Crișan). Amara 6O’/x (Socrate). Pot- 
£Wgt?™ ycoava 57 (Stoian Gh.). Gogu 56 (Baldo- 

,2ZTvin), Freamăt 551/z (Tasim), Struna 54*/« 
(Soare), Scufița 54’/2 (Picui), Stadion 

\ Â 5.3V2 (Botescu). Luntraș 55l/s (Logofătu), 
xBugaz 52 (Gheorghe N.)t Bolid 517s

(Drăghici). .,
> aahJJ’- • ■ ■

Am
vitatea ________________ ,--------- _ .
arăta că și sportivi cu un palmaresț^ptdcis„^„1 
mai puțin impresionant pot deveni 
antrenori capabili, dacă muncesc cu 
tragere de inimă, dacă iubesc sportul Țgfdl(crisamP1A 
căruia i s-au dedicat. Și F ,J 
Douda din Cluj a cucerit mai multi' 
lauri ca antrenor, decît ca boxer. 
Succesele elevilor sui rfnt propriile, 
sale succese. AL. 1NOVAN

. ' î f I9< ț t .: ■ •
-lift iV’-L-'-

Categoria
347 lei;

Categoria 
116 lei;

Categoria 
cîte 23 lei.

Fond de premii :
Se reportează 

Pronosport nr. 49 
(concursul special)

A In preajma concursului special 
Pronoexpres. Au mai rămas doar pa
tru zile pînă la închiderea concursului 
special Pronoexpres de miercuri 7 de
cembrie. După cum se știe, buletinele 
pentru acest concurs pot fi depuse 
pînă marți 6 decembrie. Fiecare va
riantă depusă la acest concurs parti
cipă cu multiple șanse dc cîștig. Ea 
poate obține frumoase premii în bani 
sau obiecte. La capitolul premii în 
bani perspectivele sînt frumoase: con
cursul special beneficiază de un re
port de 26.905 lei care — ținînd sea
ma și de fondul însemnat de premii 
ce se va înregistra — va asigura, 
după toate probabilitățile, sume-record 
pentru premiile categoriei I.

Premiile în otgecte au in frunte cele 
trei autoturisme: 1 „Volga", 1 „Sko- 
da“ și 1 „Wartburg". Alături de a- 
ccstea, alte premii frumoase, atrac
tive : scutere, motociclete, aragazuri, 
frigidere, aparate de radio, televizare 
etc.

Participarea la concursul special 
Pronoexpres se tace pe buletine gra
tuite. Deci un avantaj în 
participanții la atractivul 
7 decembrie.

® Buleiinele-abonament 
pe decembrie debutează 
special. Marți expiră și termenul pen
tru 
pe 
rii 
de 
cu 
care le oferă posibilitatea obținerii de 
premii în bani sau obiecte. Nu uitați, 
așa dar, să cumpărați buletinele-abo- 
nament Pronoexpres pe luna decem
brie.

plus pentru 
concurs dm

Pronoexpres 
in concursul

cumpărarea buletinelor-abonament 
luna decembrie. Așa dar deiinato- 
unor asemenea buletine beneficiază 
avantajul intrării în concurs chiar 
concursul special din 7 decembrie

Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronoșport.

I S M I
MIINE, LA TRAP

Programul alergărilor de mîine dimi
neață cuprinde opt probe, din care o 
grupă pe 2100 metri deschisă cailor de 
trei ani și mai sus. In Premiul Rodna 
trei anii Pitic, Florinei, Rotofei, ■" 
Blanca luptă cu 
Harcov, care se 
de 20 de metri.

Caii din prima 
în Premiul Monte Carlo în care 
startul: 2100 Raza (Dinu), 2120 
(Marcu), Paf (Tigăeru). FrăSinet 
bo I.), 21-10 Neva (Teo’fll Șt.). Zori de zl 
(Brailovschi).- 2160 Vulcan (Bonțoi V.), 
2180 Zori.nel (Todiraș), Hamefal (Tu
nase Gh.). Straja (Ștefănescu), Virtcj 
(Avram G.j. .

.-.u ot>

Fantezia, 
bucură de

vraf. 
Secera și 
un avans

categorie concurează 
■ iau 
Viseu 
(Sza-



Alexandra Nicol au s-a calificat 
in turneul candidatelor

, Tara noastră va fi reprezentată de 
Iriouă jucătoare în turneul candidate
lor, competiție menită să desemneze 
pe adversara campioanei mondiale de 
sah în meciul pentru titlul suprem. 
Este fără îndoială un mare succes, 
o nouă confirmare a valorii șahului 
nostru feminin în ierarhia mondială.

Terminând la egalitate meciul cu 
Konarkowska, maestra internațională 
Alexandra Nicolau și-a asigurat cali
ficarea în penultima fază a campio
natului lumii. După cum se știe la 
concurs va juca și maestra interna
țională Elisabeta Polihroniade, care 
obținuse calificarea în cadrul tur
neului zonal de la Sinaia.

Intîlnirea de baraj Nicolau—Konar- 
■ kowska a decurs sub semnul unei 
lupte interesante. Intîi a luat condu
cerea reprezentanta noastră, care 
cîștigase partida a doua. Șahista po
loneză a egalat în cea de a treia 
ipartidă, iar ultima, desfășurată marți, 
a luat sfîrșit cu un rezultat de re
miză. Avînd un punctaj al coeficien
ților mai bun în turneul zonal, acest 
rezultat de egalitate echivalează 
(pentru Alexandra Nicolau cu o vic
torie. Tînăra noastră șahistă merită 
toate felicitările. Succesul său este 
urmarea unei pregătiri serioase, re 
zultatul hărnicie; cu care se pregă 
tește. Menționăm că Alexandra Ni
colau este totodată și studentă frun 
tașă. urmînd limba chineză.

După încheierea celei de a patra 
partide am stat de vorbă cu șahista 
poloneză Henrieta Konarkowska. lată 
ce ne-a declarat ea :

PE SCURT
• In cel de-al patrulea meci susți

nut în U.R.S.S. echipa canadiană de 
hochei pe gheață Chatham Maroons a 
întîlnit pe Dinamo Moscova. Ho- 
cheiștii sovietici au obținut victoria 
cu scorul de 5—4 (1 — 1, 2—2, 2—1).

• Echipa de fotbal Lokomotiv 
Moscova a obținut o nouă victorie 
în turneul său în Japonia. La Hiro- 
șima. ea a întrecut cu 6—0 o selec
ționată locală.

• Alte rezultate înregistrate în 
turneul universitar de volei de la 
Praga : R. S. Celioslovacă — R. P. 
Bulgaria 3—1, R. D." Germană — 
Belgia 3—0, R. P. Polonă — Italia 
3—1.

• In drum spre America de Sud, 
unde va întreprinde un turneu de 
16 întîlniri, echipa de fotbal Ruda 
Hvezda Bratislava a întîlnit în Olan
da echipa Gvav Groningen, pe care 
a 'mtrecut-o cu 2—1.

— Venisem la București cu o mi
siune dificilă. Trebuia neapărat să 
cî-știg meciul. începutul a fost promi
țător. Am avut o poziție foarte bună 
în prima partidă. Apoi, cînd adver
sara mea a luat conducerea mi-am 
dat seama că nu voi mai putea să 
remontez. Rezultatul oglindește mo
dul cum s-a desfășurat lupta. Totuși 
s-a jucat prea nervos. In realitate 
Alexandra Nicolau joacă mai bine 
decît a arătat-o în această întîlnire. 
Fără îndoială că regulamentul mă 
nedreptățește. Cred că federația 
noastră va interveni ]a F.l.D.E. șt 
în cazul cînd va exista un loc liber 
în turneul candidatelor, acesta să-mi 
fie oferit mie".

l-am urat să se întîmple așa.»

S. Gligorici a cîștigat 
meci-turiwul de baraj 

de la Madrid
La Madrid a luat sfîrșit meci-tur- 

neul de baraj pentru calificarea în 
turneul interzonal de șah, opunînd 
patru jucători clasați la egalitate în 
întrecerea zonală. S-au calificat în 
ordine: S. Gligorici (Iugoslavia) 3*/2 
p L. Portisch (R.P. Ungară) și A. 
Pomar (Spania) 3 p. A fost elimi
nat Donner (Olanda).

Este demn de subliniat succesul în
registrat de reprezentanții șahului ma
ghiar în turneele zonale. Pînă acum 
s-au calificat în faza penultimă a 
campionatului mondial trei șahiști din 
R.P. Ungară: Barcza, Bilek și Por
tisch.

NOI ÎNTÎLNIRI INTERNATIONALE
ALE SPORTIVILOR ROMÎNI LA TENIS DE MASĂ
In cadrul pregătirilor pentru cam

pionatele mondiale de tenis de masă 
de la Pekin (5—14 aprilie 1961), 
sportivii noștri vor lua parte la o 
serie de întreceri internaționale. După 
cum se știe, sîmbătă 10 și duminică 
11 decembrie vor avea loc la Cluj 
întîlnirile dintre reprezentativele mas
culine și feminine ale R.P. Romîne 
și R.S. Cehoslovace și un turneu in
dividual cu participarea celor mai buni 
jucători și jucătoare din cele două 
țări.

Apoi, la 21—22 ianuarie 1961 la 
Budapesta se va desfășura întîlnirea 
interechipe (bărbați și femei) R.P. Ro-

ATLETIl CHINEZI OBȚIN NOI RECORDURI
Atlețij din Republica Populară Chi

neză au încheiat cu succes sezonul 
competitional. obținînd rezultate de 
valoare mondială. Astfel, intr-un con
curs desfășurat recent Ia Canton, 
atletul Cin Lian-li a stabilit un nou 
record pe distanța de 110 m.g. reu
șind 13,8 sec. Cu acest rezultat, ta
lentatul alergător chinez a intrat în 
rîndul primilor 10 atleți ai lumii la 
această probă. De asemenea, perfor
manța sa constituie un nou record 
al Asiei. In proba de 800 m atleta

FOTBAL
SE ÎNCHEIE optimile 

„CUPEI CAMPIONILOR"...

Fără Kopa, cu Fontaine restabilit 
doar pe jumătate, cu Vincent lovit, 
este firesc că linia de atac a lui 
Reims n-a putut să înscrie în fața lui 
Burnley atîtea goluri cîte erau nece
sare pentru calificare. A trebuit ca 
fundașul stingă Rodzik să vină la 
înaintare pentru a marca două goluri 
din cele trei, dar — ce folos... — 
apărarea ramasă descoperită, a fost 
și ea străpunsă de două ori de im- 
petuoșii atacanți englezi. Și astfel, 
cei 40.000 de spectatori parizieni pre- 
zenți miercuri seara la „Parc des 
Princes", care cîntaseră „Marsilieza1" 
la începutul jocului, iar a>poi își în
curajaseră frenetic echipa timp de 90 
de minute, au trebuit să plece acasă 
cu amărăciunea în suflet: 3—2 pen
tru Reims, dar 4—3 soor total pen
tru Burnley...

Cu Reims dispare încă un „pio
nier" al Cupei campionilor europeni. 
Echipa care a iucat de două ori în 
finală, a ieșit din competiție, ca de 

mină — R.P. Ungară. In aceeași lună, 
între 26—29, jucătoare și jucători de 
tenis de masă romîni vor lua startul 
la Praga la campionatele internațio
nale ale R.S. Cehoslovace, Este pro
babil ca după aceea, să mai aibă 
loc în cîteva orașe din R.S. Ceho
slovacă o serie de întîlniri pe echipe 
romîno-cehoslovace.

In februarie, între 23—26, Capitala 
noastră va găzdui campionatele in
ternaționale ale R.P. Romîne, iar după 
15 martie, în drum spre Pekin este 
posibilă întreprinderea unui turneu în 
U.R.S.S.

Cian Cian-ția a realizat 2:13,6, iar 
alergătoarea peste garduri Ven Iun- 
ciuen și-a egalat propriul record pe 
80 m.g.: 10,8 sec. Rezultate de va
loare mondială promite să obțină în 
viitorul apropiat aruncătoarea de greu
tate Ciun Siu-iun. La ultimul concurs 
din acest an ea a realizat un nou 
record al R. P. Chineze la această 
probă, cu rezultatul de 15,20 m. De 
remarcat că tînăra atletă are doar 
21 de ani.

PE GLOB
altfel toți ceilalți foști finaliști: Fioren
tina, Milan, Eintracht (neparticipante 
în acest an) și — bineînțeles — Real. 
Trofeul urmează să fie disputat mai 
departe între „novici", numai F. C. 
Barcelona avînd pînă acum în palma
res o calificare în semifinală.

După cum se vede, actuala ediție a 
Cupei a stat sub semnul surprizei. 
Desigur, muîți dintre cei care urmă
resc întrecerea, regretă că în joc nu mai 
sînt marile echipe de ale căror nu
me se leagă edițiile de pînă acum. 
Scade prin aceasta interesul competi
ției ? Este necesară renunțarea la for
mula eliminatorie și introducerea sis
temului turneu ? Greu de răspuns. 
Poate că tocmai „accidente" de felul 
acelora, suferite acum de Real si 
Reims, constituie puncte de atracție 
ale competiției euroj?ene intercluburi.

Marți la Atena se dispută ultima 
întîlnire din optimi, Panathinaikos — 
Spartak Hradec Kralove. în tur, fot
baliștii, cehoslovaci au cîștigat la li
mită : 1—0. Mai rămîne și rejucarea 
întilnirj Wișmut Karl Marx Stadt — 
Rapid Vlena (în primele două me
ciuri : 3—3), după care vom cunoaște 
cele 8 calificate pentru sferturile de 
finală ale marii competiții.

...Șl SFERTURILE 
„CUPEI CUPELOR"

In competiția la care iau parte cîș- 
tigătoarele cupelor naționale, s-au 
mai disputat două întîlniri din sfer
turile de finală : Wolverhampton Wan
derers — F.C. Austria 5—0 și Glas
gow Rangers — Borussia Mbnchen- 
gladbach 8—0. Prin aceasta Wolver
hampton se califică cu scorul gene
ral de 5—2, iar Rangers cu 10—1. 
Se mai cunoaște pînă acum o semi- 
finalistă: Dinamo Zagreb. Ultima în
tîlnire de sferturi opune echipele 
Fiorentina și F. C. Lucerna (în tur: 
3—0).

Se apropie 
„Cupa Campionilor 
Europeni" la volei

Cu prilejul campionatelor mondiale de 
volei disputate în Brazilia au avut loc 
și cîteva ședințe ale comisiei pentru 
„Cupa Campionilor Europeni* din ca
drul F.I.V.B. Au fost luate în discul ie 
probleme legate de organizarea primei 
ediții a competiției feminine și a relei 
de a Il-a ediții a întrecerii masculine, 
care vor începe la 15 ianuarie 196!

In competiția feminină s-au înscris 14 
echipe campioane. In primul tur, cam
pioanele Uniunii Sovietice și R.S. Ceho
slovace nu joacă, celelalte meciuri fiind: 
1. R.F. Germană — R.P. Bulgaria ; 2.
'lurcia (Fenerbahce Istanbul) — R.P. Ro- 
inînă (Dinamo București)- 3. Maior 
(C.S. Casablanca) — R.P.F. Iugoslavia 
(Partizan Belgrad); 4. Austria — R.D. 
Germană; 5. Luxemburg—R.P. Polonă 
(A.Z.S.A.W. F. Varșovia); 6. Portugalia— 
Franța (Stade Franfais). In turul ur
mător, campioana Uniunii Sovietice (Di
namo Moscova) va juca cu învintrătoarea 
meciurilor R.F. Germană—R.P. Bulgaria, 
iar campioana R.S. Cehoslovace (Slavoi 
Pil sen) cu învingătoare a meciului Por
tugalia—Franța. Celelalte meciuri (con
form numerotării de mai sus) vor fi : 
2—3 Și 4—5.

22 de echipe, eu 6 mai multe decît 
în prima ediție, vor participa la întrece
rea masculină. Ca o noutate în organi
zare, este disputarea unui tur preliminar 
între echipele campioane ale unor țări 
cu un volei mai puțin dezvoltat. Astfel, 
vor avea loc partidele: 1. Belgia (Bravo 
.Anvers)—Elveția; 2. Turcia (Galatasarai 
Istanbul) — Israel; 3. Italia—Tunisia 
(Etoil Sportive Golctoise); 4. Maroc 
(Clubul nautic Rabat) — Portugalia: 5. 
Austria—R.P. Albania (Partizan Tirana): 
6. Luxemburg—Olanda (Clubul Rcv'i 
Amsterdam). In turul următor intră în 
joc restul echipelor. Vor avea loc me
ciurile: U.R.S.S. I (Ț.S.K.A. Moscova) — 
R.P. Ungară (Dozsa Budapesta); învin
gătoarca meciului 1 (conform numero
tării de mai sus)—R.P.F. Iugoslavia 
(Iugoslavia Belgrad); R.D. Germană 
(Wiesseiischaft Leipzig)—2; R P. Bul
garia—3; R.P. Polonă (A.Z.S.A.W. F. 
Varșovia)—U.R.S.S. II (S.K.I.F. Riga);
4— R.S. Cehoslovacă (Dukla Kolin);
5— Franța (Stade Franeais); R.P. Ro 
mînfi (Rapid București)—6.

In toate cazurile, primele echipe sînt 
organizatoare.

«ÎNAINTE ȘI DUPĂ ROMÎNI"
... 450 km despan Rio de Janeiro, fosta 

capitală a Braziliei, de Belo Horizonte, 
oraș fondat în 1897 și care acum are 
o populație de circa 700.000 locuitori. 
Capitala statului Minas Gerais, unde 
echipa noastră a fost invitată înaintea 
începerii campionatelor, este situată 
spre centrul țării.

3e aeroport, delegația romînă a fost 
întîmpinată de oficialitățile locale, în 
frunte cu reprezentanți ai Directoratu
lui. de educație fizică din statul Minas 
Gerais. Chiar din momentul primirii 
noastre de către oficialități ni s-a spus 
— cu rugămintea respectivii — să nu con
sumăm apă, fiindcă nu este potabilă 
din cauza unor erupții vulcanice care 
avuseseră loc anul trecut. Apa trebuia 
filtrată chiar și pentru spălat.

Cele două săptămîni care mai erau 
pînă la începerea campionatului au 
fost folosite pentru punerea la punct 
a pregătirilor. De două ori pe zi, e- 
chipa noastră făcea antrenamente care 
erau urmărite cu un interes deosebit 
de toți amatorii de volei din Belo Ho
rizonte. Atît de mulți erau acei care 
veneau la orele noastre de pregătire, 
îneît organizatorii s-au gîndit că n-ar 
fi rău... să perceapă taxă de intrare. 
Da multe antrenamente se vindeau cite 
1.000-1.500 bilete.

Da rugămintea Directoratului de edu
cație fizică și a tehnicienilor, au 
fost organizate adevărate lecții de 
voiei, un schimb de experiență deo
sebit de apreciat de antrenorii din Belo 
Horizonte. Atît de mult au influențat 
aceste lecții dezvoltarea voleiului din 
statul Minas Gerais, îneît, în vorbirea 
curentă, «antrenorii foloseau expresia 
„ înainte de români** sau „După ro- 
rmni“. Cu alte cuvinte, înainte de 
venirea noastră la Belo Horizonte *>i 
aplicau altfel principiile de bază ale

Note de drum (Ii)
voleiului, pe care și le-au modificat 
apoi, după ce au văzut antrenamentele 
noastre și echipa Romîniei la lucru. 
Atît de mult i-a interesat felul cum 
sînt conduse antrenamentele și date 
indicațiile în timpul pauzelor, îneît 
umblau cu magnetofonul (,,gravador“, 
cum îi spuneau ei) după antrenorul So- 
tir, înregistrînd pe bandă toate indica
țiile tehnice ale lui.

I-a uimit pe brazilieni disciplina ju
cătorilor noștri, ca și faptul că puteau 
face două antrenamente» zilnic.

Da opt antrenamente au participat și 
studenți de la Institutul de educație 
fizică din Belo Horizonte. Ei au ară
tat un mare interes acestor ore de pre
gătire și mereu își luau notițe. In afară 
de înregistrările la magnetofon, antre
namentele erau filmate și fotografiate 
de tehnicieni, făcîndu-se fel de fei de 
kinograme.

După părerea noastră, acesta este 
unul dintre aspectele interesante ale 
activității delegației noastre sportive în 
Brazilia.

ÎN VIZITA LA SPORTIVII 
DIN BELO HORiZONTE

Un oraș al contrastelor — astfel poate 
fl denumit Belo Horizonte. De o parte 
centrul comercial este construit după 
principii moderne. cu străzi drepte și 
largi și este chiar atrăgător dato
rită clădirilor înalte de cîte 20-30 eta
je. De altă parte, o sumedenie de 
căsuțe, cocioabe care adăpostesc ma
rea majoritate a popul a ț ei.

Statul Minas Gerais este foarte bogat 

in minereuri ae tier, aur, diamante. 
Cei mai mulți oameni muncesc în a- 
ceste mine și de aceea — probabil - 
felul lor de viață și mentalitatea se deo
sebește total de „Cariocas**, așa cum 
se numesc locuitorii din Rio de Janei
ro. Oamenii de la Belo Horizonte sînt 
toarte prietenoși și atenți, iar ospitali
tatea lor aproape că ne-a amintit-o pe 
cea a poporului nostru. Ne-am simțit 
mult mai bine în acest oraș decît la 
Rio, sau celelalte localități vizitate.

Sportul are mulți prieteni la Belo 
Horizonte. Există multe cluburi, destul 
de bine organizate, și ne-a făcut plă
cere să vizităm cîteva din ele, cum au 
fost Olimpico, Campestro, Automobil- 
Club, Tenis-Club, America. Aproape 
toate au bazine de înot. Pe foarte mulți 
tineri i-am văzut luînd lecții de nata- 
ție sau învățînd gimnastica, atît pentru 
a li se descoperi aptitudinile, cît și pen
tru înlăturarea unor defecțiuni fizice. 
Se joacă mult tenis, voleiul pe care-1 
cunoaștem, dar și alt volei, cu o minge 
ca de badminton, cu pene, dar ceva 
mai mare. Foarte răspîndit este și bas
chetul, precum și un fotbal redus, care 
se joacă în echipe de cîte cinci jucă
tori. Ni s-a spus că acest fotbal e 
foaile folositor deoarece dezvoltă ra
piditatea, fentele (datorită terenului 
mic) și simțul porții (care are dimensi
unile unei porți de handbal în 7).

Da toate cluburile sportive vizitate 
am fost primiți cu prietenie, am fost 
tratați cu guarana (un fel de băutu
ră din portocale), cafea (bineînțeles...), 
jaca (un fel de pepene galben care 
crește în pom) și manga (un fruct de 
mărimea unei pere, cu un miez gal
ben).

MECIURI DE PREGĂTIRE
înaintea începerii secilor campionatu

lui, iun susținut atît la Belo Horizonte

La Belo Horizonte, un „instantaneu" în decor brazilian... 
Foto: I. TONE

cît și în localitatea Uagoas o serie de 
întîlniri cu selecționatele locale, me
ciuri care ne-au revenit cu 3—0. O dată 
cu sosirea celorlalte echipe, care tre
buiau să-și susțină meciurile prelimi
nare la Belo Horizonte, au fost orga
nizate și o serie de meciuri amicale in
ternaționale. Astfel, la 26 octombrie, 
R. P. Romînă a întîlnit formația S.U.A., 
de care a dispus cu 3-1 (15-6, 15-9, 13-15, 
15-9). Tot meciul a fost televizat.

A doua zi am jucat eu selecționata 
Franței, de care echipa noastră a dis
pus cu 3-0 (3, 6, 13). Iar la 28 octom
brie am întîlnit într-un nou meci e- 
chipa S.U.A. Victoria ne-a revenit din 
nou, de data asta cu 4-0 (10, 13, 7, 14). 
După cum vedeți s-au jucat patru se
turi, pentru că spectatorii erau dornici 
să vadă cît mai mult volei de calitate. 

După aceste meciuri, am fost invitați la 
postul local de televiziune. Așa- 
zisul „studio** al televiziunii din 
Belo Horizonte nu e însă altceva decît 
un fel de magazie la etajul 20 ai unei 
clădiri. Studioul a fost pus la punct 
numai cu scopuri comerciale, fără să 
se dea posibilitatea montării unor spec
tacole de calitate mai bună. In drum 
pînă la studio, am fost asaltați de o 
mulțime de oameni, care ne cereau au
tografe și care se interesau cu plăcere 
de delegația noastră sportivă.

IOAN TONE 
NSCOLAE SOT1R
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magazin

Al doilea lașîn

feminin

rom mese

Desen de GRAD

ai Intre- 
Tramvaii»

1) Vă pot 
cel mai 

din tară. 
August**. 

î... rămîne
Eu perso-

ROȘU, 
mai a-
Ene I 

Dinamo 
de

scmn“ s-au între-

ile la catego- 
„ușoară”, și 

sînt deținute,
Mi- 
!

CONSTANTIN 
FĂGET. - 1) Am 
ratat acest lucru: 
joacă tot la 
București, în echipa 
rezerve. — 2) Sonia lovan 
are 25 de ani. înainte de 
căsătorie s-a numit Ino
vam Este profesoară do 
educație fizică.

GHEORGHE 
BUCUREȘTI. - : 
spune care e 
mare stadion < 
Bineînțeles, ,,23 
Cel mai frumos, 
la alegerea dv. 
nai nu vreau să supăr po 
nimeni! I 2) Voleibalistul 
Marcel Rusescu este ori
ginar din Brăila. Are 29 
de ani. Este unul din in
ginerii apreciați 
prinderii de 
București.

Puștii: — Fă rugăm încetați cu protestele 
putem juca! Aici nu sînteți pe stadion /

mari 
insta-

xistau 
cători

DAN VUERIC, BUCU
REȘTI. — 1) Cicliștii n-au 
voie să treacă pe sub ba
rierele de cale ferată, ori- 
cît de mare ar fi distan
ța la care s-ar afla tre
nul în acel moment. 
Sancțiunea: eliminarea din 
cursă. — 2) Gram, de ia 
IDinamo Bacău, a jucat în 
echipa națională de ju
niori. A promis mult și... 
a dat puțin !

...marele muzician Pa
blo Casals este un pa
sionat amator de sport? 
Sporturile sale prefera
te : înotul, tenisul §i că- 
lăria.

...Ștefan Roman, căpi
tanul „naționalei** de 
volei, a debutat în acest 
sport în mod... acciden
tal ? Fiind student la 
Timișoara, unde practica 
intens... canotajul, a fost 
rugat într-o zi să înlo
cuiască iun jucător 
disponibil din echipa 
volei 
man 
bine, 
notaj 
ziua 
membrii săi de bază 1

Amatorii de fotbal au 
luai act cu satisfacție 
de știrea care anunța 
participarea — pentru 
prima dată — a Uniunii 
Sovietice la Turneul In
ternațional de juniori 
U.E.F.A.

Juniorii sovietici și-au 
început pregătirile. în 
primă fază, aceste pre
parative au avut forma 
unei întreceri între 
cinci selecționate: Mosco
va, Biclorusia, Ucraina, 
Georgia și Armenia. Jocu
rile au scos la iveală 
matte elemente talentate, 
dintre care trei dau mul
te speranțe specialiștilor 
sovietici. Toți trei juniorii 
sînt din Moscova : Va- 
lerii Baliasnikov — un 
portar de o îndrăzneală 
și o detentă fenomenală, 
un al doilea Iașin —, o 
extremă foarte rapidă 
Alexandr Abaiev și Vla
dimir Fedotov, un centru 
înaintaș care amintește 
pe faimosul Hidegkuti 
(de altfel, Fedotov are 
cui semăna: este fiul in
ternational ulai Fedotov, 
care joacă Încă la 
Ț.S.K.A.).

„Nu m ar mira deloc 
dacă aceste trei speranțe 
ale fotbalului sovietic ar 
participa la campionatul 
mondiai din 1962" — a 
spus antrenorul Beskov, 
maestru emerit al spor
tului.

Pînă atonei, cei trei 
juniori vor fi prezenfi la 
Turneul U.E.F.A.

Dinamo (București, 
i Ștefan cei Mare 

iar pe Staieu poș- 
găsește la sediul 
(București, Calea 
nr. 114). - 2)- * - - - fut

ili S.p3- 
ccliipe, 

“ ciș- 
Se 

așa 
un 
ți- 

Pe-

GHEORGHE BURDAN, 
ARAID. - 1) In cele mai 
multe cazuri este greu 
de apreciat dacă a fost 
gol sau nu, atunci cînd 
mingea n-a depășit linia 
porții pe pămînt, ci în 
aer. Pe vremuri, la în
ceputurile fotbalului mo
dem, au existat, după 
cum știți, și cîte un ar
bitru de poartă. După in
troducerea plaselor, s-a 
socotit că nu mai este 
nevoie de acești arbitri. 
Uneori însă, parcă ar 
,,prinde" bine un astfel 
de arbitru ! Ceea ce nu 
l-ar împiedica totuși pe 
un spectator de la poarta 
cealaltă să afirme că el 
a văzut mal bine dacă a 
fost gol sau nu... - 2) 
Dușan de la U.V.A. — 
A.M.E.F.A. a jucat la 
C.S.A. Cîmpulung Moldo
venesc. — 3) „Un caz ne
prevăzut în timpul unui 
meci de fotbal. Arbitrului 
de centru i se face rău 
și el inu mai este capabil 
să conducă Jocul. Ce se 
întîmplă? Se oprește me
ciul, sau continuă sub 
conducerea unuia din cei 
doi arbitri de tușă 
Cel mai în vîrstă dintre 
arbitrii de tușă trece la 
centru, iar în locul lui 
este desemnat un arbitru 
aflat pe stadion.

...arbitrul și-a făcut 
pentru prima oară apa
riția pe terenurile de 
fotbal în 1881 ? Pînă a- 
tunci, toate diferendele 
ivite în timpul jocului 
erau rezolvate de căpita
nii celor două echipe. ...3 din titlurile de cam

pioni republicani de box ai 
Bulgariei pe anul 1960 se 
află în mîinile... familiei 
Mițcv ? Intr-adevăr, dacă 
vom consulta lista cam
pionilor de box din țara 
vecină și prietenă, vom con
stata că titluri? 
riilc ,,pană“, , 
„mijlocie” 
în ordine de Alexandr, 
hail și Șișman... Mițev

...hocheiul cu puc a 
ceput să fie practicat 
Uniunea Sovietică în ; 
1947 ? Prima în lîluire 
temațională. a fost si 
mită de reprezenta 
Moscovei în compania 
chipci L.T.C. din Pr: 
Interesant este că juc 
rii de bază ai form: 
sovietice erau renumit

„handbal! u- 
este socotit

în
de 

a facultății. Și Ro
l-a înlocuit atît de 
îneît secția de ca- 

a... pierdut din 
aceea pe unul dinUnde pot fi văzuți amatorii de spectacole 

fotbalistice după ce turul campionatului ca
tegoriei A la fotbal a luat sîîrșit.

(urse de „Karting" în D. P. Polonă

turi ? Există, astfel, stra
da Scrimei, strada Tenisu
lui, strada Ciclismului, 
strada Maratonului, strada 
Tirului cu arcul, precum și 
bulevardul... Fotbalului.

® Primul meci 
de baschet din țara noas
tră s-a desfășurat la Bu
curești, în anul 1938. El 
a opus formațiile T.C.R. și 
Telefoane.

...numeroase străzi din 
capitala Belgiei, Bruxelles, 
poartă numele unor spor-

• Prima competiție spor
tivă internațională dispu
tată la București a avut 
loc la 26 septembrie 1874. 
Pe poligonul „Societății de 
dare la

lei și baschet. Deși avea 
condiții vitrege de dezvol
tare, handbalul romînesc 
s-a afirmat și în urmă cu 
30 de ani. Astfel, la J.O. 
de la Berlin echipa noastră 
masculină s-a clasat pe lo
cul V, performanță pe care 
avea s-o repete și la cam
pionatele mondiale din 
1938. Notați-vă un amă
nunt : în toată țara nu e-

ION ȚÎRLEA, LUGOJ. -
1) Cicliștii Constantin și 
Gabriel Moiceanu sînt 
frați. Primul are 24 de 
ani și este legitimat la 
Victoria București, iar 
cel de al doilea are 26 
ani și aleargă sub culorile 
clubului Dinamo Bucu
rești. — 2) C.C.A. a luat 
ființă la 1 august 1947, 
sub denumirea Asociația 
Sportivă ,,ArmataUn an 
mai tîrziu și-a schimbat 
numele în C.S.C.A. și 
apoi în C.C.A. Din pri
mele formații au făcut 
parte — întrebarea dv se 
referă, desigur, la echipa 
de fotbal — Onisie, Zeană, 
Fătu, Savu, Sabaslău, Ji- 
van, Gică Popescu etc. —
2) Maestrul sportului Cor
nel Porumb este student 
la Cluj. Are 21 de ani. -
3) Primul med de fotbal 
între Romînia și Iugo
slavia a avut loc în 1922. 
la Belgrad. Iugoslavii au 
cîștigat cu 2—1

puțină 
se poate 
porțiune 
(fără a 

necesita întreruperea 
culației pe distanțe 
și mult timp), iar

Lupte libere ? Catch ? Sau acrobație la 
Nimic din toate acestea... Un meci 
box — 
desfășurat 
Milano a 
din comun, 
de limitele 
ușoară Vecchiatto l-a aruncat 
versorul său Compari. Noroc 
cestuia a fost amortizată de 
Compari s-a ridicat rapid și 
pînă la urmă să ciștige partidaf

Ce s-ar fi întirnplai însă dacă meciul se dis
puta la „grea"?

mici, se consumă 
benzină, parcursul 
amenaja pe o 
scurtă de șosea

LIDIA IS AC, GIURGIU. 
— 1) Lui Țîrcovnicu îi 
puteți scrie pe adresa clu
bului F’ 
șoseaua 
nr. 43), 
ta îl... 
C.C.A.
fPlevnei __ __
ț,Sînt pasionată după 
gși simpatizez

1 aceste două 
ia credeți că o să 

tigo campionat ui?0' 
pare că una din ele, 
că dv. nu aveți nici 
fel de emoție ' Dacă 
neați și cu U.T.A. și 
trolul, erați și mai sigură!

GUTA MXJSAT, HUNE
DOARA. — 1) Terenul de 
fotbal pe care au loc 
meciuri oficiale trebuie să 
fie lung de cel mult 120 
m și de cei puțin 90 m, 
lat de cel mult 90 m șl 
de cel puțin 45 m. Pen
tru meciurile internațio
nale lungimea va fi între 
100-110 m, iar lățimea de 
64—75 m. - 2) Cele mal
bune performanțe inter
naționale ale echipei de 
fotbal Dinamo București? 
Iată cîteva din ele: 3—0 
cu Ț.D.N.A., la Sofia, în 
1955, 7—1 cu F.c. Liegoise 
(Belgia) la București, 3—1 
cu Galatasaray în 1956, la 
București, in Cupa Cam
pionilor Europeni, 4—0 cu 
Honved, în 1960, la Bucu
rești etc.

In ultimii ani, cursele de 
'automobile mici, karting-ul, 
se bucură de o răspîndire 
din ce în 
Nici nu e 
motor mic,

lațiile pentru marcarea tra- din timpul unui concurs 
seulul se găsesc oricînd disputat, nu de mult, in 
la îndemînă. localitatea Gdynia din

In fotografie, o fază R.P. Polonă.ce mai mare, 
de mirare : un 
un șasiu ase

mănător cu cel al auto
mobilelor de curse (dar, 
după cum se vede în fo
tografie, mult mai mic), 
iată principalele clemente 
ale unui micromobil, așa 
cum se mai numește acest 
vehicul.

Micromobtiilul, cu toate 
că are o putere redusă, 
scoate foarte bine în evi
dență măiestria de con
ducător a piloților. In plus, 
cheltuielile cerute de un 
astfel de concurs sînt

dar nu ca toate celelalte... — 
recent în Palatul Sporturilor din 
furnizat această fază ca totul ieșită 
La un „corp la corp" dus dincolo 
regulamentare, boxerul de categorie 

peste cap pe ad- 
că... aterizarea a- 
mănușile de box. 
chiar și-a permis

• Leagănul 
lui1 
orașul Sibiu. In anul 1925, 
două echipe ale liceului 
„Bruckenthal* au susținut 
în 'acest oraș primul meci 
demonstrativ de handbal.

Federația romînă de 
handbal a fost înființată 
abia în anul 1936. Pînă a- 
tunci, handbalul a fost so
cotit «n „frate* mai mic 
în cadrul federației de vo-

® Tenisul de masă a în
ceput să fie practicat în 
țaTa noastră în anul 1926. 
Primele concursuri s-au 
desfășurat la Oradea, Arad 
și Cluj. In București, pri
ma competiție de tenis de 
masă a avut loc în anul 
1928.

cut atunci într-o „mare so
lemnitate generală de tra
gere cu pistoale", cei mai 
buni trăgători din Bucu
rești și din Transilvania 
(încorporată pe vremea a- 
ceea în imperiul austro-un
gar).

46 ani de viață, aproape 
30 de carieră fotbalistică 
în primul campionat al ță
rii, nu par a fi prea mult 
pentru neobositul jucător 
englez Stanley Matthews. Și 
în acest sezon extremul 
dreapta al echipei Black
pool marchează goluri și 
unii pretind că csic încă 
bun și pentru națională...

Iată fapte care fac bucu
ria numeroșilor admiratori 
ai inepuizabilului „Stan”, 
dar în același timp produc 
mîhnire în inima unui a- 
numc Arthur Kaye... Acesta
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