
Să asigurăm succesul 
sezonului jubiliar de schi

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA /

în sezonul de iarnă din 1961 
va fi sărbătorit „Jubileul de 50 
de ani ai schiului romînesc", un 
eveniment deosebit care trebuie 
să constituie pentru membri* 
comisiilor regionale, raionale și 
orășenești, pentru secțiile de 
schi ale cluburilor și asocia
țiilor sportive, pentru schiori, ca 
și pentru toți ceilalți iubitori ai 
acestui frumos sport, un puter
nic imbold în activitatea lor. 
Sezonul jubiliar va trebui să 
ducă la o și mai largă răs- 
pîndire a schiului în masele de 
tineret, la ridicarea valorii lui 
pe plan intern și internațional.

Pentru asigurarea succesului 
sezonului din 1961. Consiliul 
General U.C.F.S. a aprobat un 
vast program de acțiuni ce vor 
fi organizate de federația noas
tră pentru toate categoriile de 
schiori. Astfel, pentru a stimula 
activitatea secțiilor de schi, a 
fost inițiată o întrecere între 
comisiile regionale de speciali
tate, care are drept puncte 
principale organizarea unui cît 
mai mare număr de concursuri 
focale și regionale, angrenarea 
unui număr sporit de schiori 
în activitatea competițională, 
participarea a cît mai multor 
oameni ai muncii la întrecerile 
pentru cucerirea „Insignei ju
biliare". Un alt important punct 
îl constituie asigurarea desfă
șurării în bune condițiuni 
centrelor pentru copii și 
ret și sporirea numărului 
lor participante la aceste 
tre.

Comisiile regionale de

cu mult 
acaste ac-

trebuie să privească 
simț de răspundere 
țiuni, care trebuie să ducă lat 
lărgirea bazei de mase a s*iu-<Oractn a) Uniunii de Cultura Fizică si Sport din R.P Romînă lui, la o dezvoltare generală a ♦ 
acestui sport în regiunile mun
toase ale țărâ noastre. In ace- , 
lași timp, consiliile regionale t 
U.C.F.S. vor trebui să dea un > 
sprijin deosebit acțiunilor dint, 
sezonul jubiliar, să îndrume și ț 
să controleze în mod sistema-♦ 
tic activitatea comisiilor det 
schi și a secțiilor de schi din I 
cadrul cluburilor și asociațiilor t 
sportive. I

Organizarea întrecerilor pen- J 
tru cucerirea
re", 
orice 
gorie 
ducă
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Selecționata Capitalei a întrecut S. IC Wismut

a 
tine- 
fete- 
cen-

schi

„Insignei jubilia- 
fa care poate participa 
schior, indiferent de cate- 
și vîrstă, va trebui 
la angrenarea unui cît 

mai mare număr de tineri 
tinere. Avînd trei grade — : 
argint și bronz — „Insigna ju- f 
biliară" va solicita participați- -<• 
ților pregătirea corespunzătoarei 
gradului la care concurează. X 
Popularizarea concursurilor pen- ? 
tru „Insigna jubiliară" va tre-X 
hui să fie unul din obiectivele £ 
de seamă ale comisiilor regio- X 
nale în sezonul care bate la-- 
ușă. "

Deschiderea oficiată a sezo-X 
nului jubiliar va avea loc pen--- 
tru întreaga țară la 8 ianuarie, X 
cînd se va disputa la Predeal - 
tradiționalul „Concurs de des-țț 
chjdere" și cînd se va inaugura., 
seria numeroaselor concursuri • ■ 
cuprinse în calendarul F.R.S.B.A.' 
și al comisiilor regionale. In--

(Continuare in pag. a 2-a) I

să

i și
aur.

cu 64 (2-2, 2-1, 2-1)
Astăzi și miine S. K. Wismut intilnește Combinata Știința și Selecționata divizionară

Fază din meciul Selecționata Capitalei — Wismut 
Karl Marx Stadt

Spartachiada de tiarnă a tineretului

„Vino să te întreci cu noi!“
Din grupul tinerelor s-au des

prins trei. Una. înaltă, cu un 
pulover alb, fetele îi ziceau 
Domnica, alta, mai subțirică, 
cu trăsături delicate, Jenica, 
și a treia mărunțică, pe nume 
Vasilica. Primele două au apu
cat paletele de tenis și au 
cepul să plimbe mingea 
celuloid peste plasa deasă 
scundă ce desparte masa 
două părți egale.

Vasilica se uită atentă 
fete. Ea nu a jucat niciodată 
tenis de masă. Nici n-a încer
cat măcar. Acum, cînd a în
ceput Spartachiada de iarnă 

și a văzut cîți tineri partici
pă, Vasilica Trașca le-a che
mat pe celelalte două: „Hai
deți, fetelor, să mergem și noi 
pe la club! Să vedem cum se 
desfășoară întrecerile!" Și așa 
au venit cele trei surori de 
caritate de la spitalul de copii 
„Tudor Vladimir eseu" la clu
bul asociației sportive „Sănă
tatea" din Capitală. Acum, 
Domnica și Jeni joacă, se pre
gătesc pentru întreceri, iar Va
silica le privește. Ea nu știe 
să joace și nici nu a încercat.

„Ce-ar fi să încerc acum ? 
Or să rida fetele de mine! 
Tocmai eu care le-am - chemat! 
Asta mi-ar mai lipsi!"

Mingea albă descrie traiec
torii neașteptate. Nu are nici 
o importanță dacă mai gre
șește omul! Principalul e să

în
de 
și 
în

la

Calendaral

reintrii în 
trenament 
nu strică. 
Jeni!“ le
..Dacă aș încerca și eu ?' 
întreabă tînăra dar nu are curaj 
să le propun!

— Vino,
se

„mină"". Puțin an- 
înainte de concurs 

„Bine Domnica! Așa 
încurajează Vasilica. 

se

celorlalte.
să te întreci cu 
aude chemarea le-noi - 

telor.
Vasilica

rugată. A pus mina pe paletă
și prima minge a... izbit pla
fonul.

nu se lasă mult

— Nu ții bine paleta — 
vine prompt primul sfat.

E greu. Așa-i Vasilica ? E 
firesc să fie așa. Orice în
ceput este la fel. Azi ai făcut 
primul pas în sport. De acum 
esențialul este să perseverezi. 
Poate intr-o zi ai să ajungi 
chiar o jucătoare fruntașă. 
Principalul însă, este că spor
tul și-a făcut încă un bun 
prieten. Unul care va practica 
cu plăcere tenisul de masă...

,— b.

Au început întrecerile Spartachiadri și la asociația sportivă de, 
la l.S.E.Ii. Primii concurcnți își dispută întâietatea în concursul de șah 

Foto: B. Ciobanii

învingătoare și totuși...
„Cupa R.P.R." este, după 

cum se știe, o competiție 
care se dispută după siste
mul eliminatoriu. Cine cîști- 
gă, se califică mai departe; 
cine pierde, iese din compe
tiție. Și totuși, noi cunoaș
tem două echipe — poate 
or fi șl altele! — care au 
fost eliminate din „Cupa 
R.P.R." fără să fi pierdut!

Nu se poate — veți spune. 
Dar noi vă dăm numele 
celor două echipe: I.G.O. 
Slobozia, din regiunea Bucu
rești și Metalul-Oțelul Roșa 
din regiunea Timișoara. Am
bele chipe au fost eliminate 
din Cupă de... comisiile re
gionale de fotbal respective, 
care pur și simplu au... uitat 
să le treacă pe lista echipe

lor calificate pentru etapa 
următoare! Și astfel, două 
formații, reprezentind centre 
cu o vie activitate sportivă, 
au fost private de un drept 
pentru ciștigarea căruia lup
taseră cu avint pină atunci.

Cititorii își amintesc, de

ATITUDINI

sigur, de un alt caz, pe 
care l-am relatat în coloa
nele noastre. Tot din vina 
unei comisii regionale (Hu
nedoara), la care s-a adău
gat însă și tăcerea nefirea
scă a echipei Minerul Deva, 
Aurul Brad a fost progra
mat — și a și jucat — pen-

Cîteva clipe după terminarea 
primului joc, pe care echipa S. 
K. Wismut l-a susținut în țara 
noastră, antrenorul acestei for
mații, Rudolf Hănel, ne declară: 
Jucătorii romîni au meritat vic
toria. Față de 1958, cînd i-am 
văzui ultima oară (n.n. Rudolf 
Hănel ne-a vizitat atunci în ca
litate de arbitru), ei sint în 
progres. Sint mai rapizi, știu 
să folosească lupta cu corpul 
și, în plus, au dovedit o mare 
putere de luptă".

De fapt, aprecierile antrenoru
lui german scot în evidență toc
mai calitățile care au determinat 
joi seară victoria selecționatei 
Capitalei. La capătul unui meci 
foarte disputat, în care fazele de

atac se succedau cu repeziciune 
de la o poartă la alta, victoria 
a revenit echipei care a știut 
să lupte mai bine și care a 
putut acționa la fel de rapid 
și în finalul jocului, atunci cînd 
s-a și concretizat diferența de 
scor. Sub acest aspect meciul 
a plăcut. Dîrzenia cu care s-au 
întrecut cele două echipe, nu
meroasele ocazii de o parte și 
de alta au „încălzit" publicul 
spectator. Din păcate însă, sub 
raport tehnic și tactic întîlnirea 
nu poate fi considerată satisfă
cătoare.

CALIN ANTONESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

Joi, în runda a Xll-a, Florin 
Gheorghiu și-a consolidat po
ziția de lider al clasamentu
lui. Jucînd cu negrele împo
triva maestrului Ghițescu, tină- 
rul șahist ploieștean a reușit: 
din nou o excelentă partidă 
combinativă. El a sacrificat 
un turn într-un stadiu puțin 
avansat al partidei, creînd pe 
tablă complicații aproape in
calculabile. Ghițescu n-a reu
șit să se descurce în acest 
veritabil „labirint" și nime-i 
rind sub un atac distrugător 
s-a recunoscut învins la mu
tarea a 24-a.

După două înfrîngeri conse-t 
cutive Iuliu Szabo și-a reve- 
nit, cîștigîn-d la Nicoleanu.- 
Interesant de remarcat că deși 
a pierdut trei partide Szabo- 
se menține încă în lupta pen
tru primul loc. Celelalte În4 
tîlniri terminate ale rtfndei au 
fost remize: Nagy—Pușcaștr. 
Radovici—Bălanei și Mititeii! 
Nacht. v

Reluarea întreruptelor din 
rundele anterioare n-a furnic 
zat surprize. Pușcașu și-a rea4 
lizat avantajul în întîlnirea cu 
Mititelu, Soos a cîștigat la 
Bălanei (mai greu decît pro
mitea turnul în plus pe care 
îl avea) și a remizat cu Un- 
gureanu. I

Cursa după lider a continual; 
în runda a XIII-a. Florin Gheor- 
ghiu a jucat cu Szabo și a 
remizat ia capătul unei partide 
în care a avut multă vreme, 
inițiativa. Aceasta i-a permis, 
lui Ciocîltea să reducă o jumă4 
tate de punct din handicap.; 
Campionul țării l-a învins în-i 
tr-un stil foarte energic pe Ha-i 
lie. Georgescu a obținut o două 
victorie în turneu întrecîndu-l pe 
Nicoleanu cu negrele. Partida 
a avut istoric numai 10 mu
tări timp în care Georgescu a 
cîștigat un turn. Intîlnirile 
Naciit—Soos și Pușcașu—Rado
vici s-au terminat remize, Mi
titelu a cîștigat la Bondoc. Ce
lelalte s-au întrerupt.

In clasament continuă să 
conducă Florin Gheorghiu cu 
9 p din 12 partide. Urinează : 
Pavlov (o partidă mai mult 
jucată, două întrerupte), Szabo, 
Ciocîltea, Mititelu (o partidă 
mai mult) 7*/2 p„ Radovici 7 p,

Astăzi după-amiază în-i 
cepe meciul de baraj de patru 
partide pentru desemnarea cam-: 
pioanei țării între Alexandra NN 
colau și Margareta Teodorescu,

O intilnire interesantă

Meciul fle tenis de masa dintre echipele
R. P. Romine și R. S. Cehoslovace

CLUJ 9 (prin telefon de la tri
misul nostru). Interesul pe care-1 
stîrnesc în localitate întîlnirea 
de tenis de masă dintre repre
zentativele R. P. Romîne și R. S. 
Cehoslovace si turneele indivi
duale este foarte mare. Intîlni- 
rea dintre reprezentativele R.P.R. 
și R.S. Cehoslovace va fi găz
duită în noua și splendida sală 
a sporturilor.

Vorbind despre participant!, 
vom arăta că vineri dimineața a 
sosit în localitate delegația spor
tivilor cehoslovaci, condusă de

vechiul internațional Adolf Slar. 
Oaspeții au declasat lotul anun
țat, adică : fostul campion mon
dial Stipek, tinerii și talentații 
jucători Stanek, Posejpal, Svarc 
și jucătoarele Kroupova, Svai'ko- 
va și Uhrova-Grafkova.

în legătură cu competiția care 
începe sîmbătă, Adolf Slar ne-a 
declarat următoarele : „întrece-

O B I Ș N

rea formațiilor masculine s-o 
nunță foarte echilibrată. Totuși* 
echipa romînă este mai omogenă* 
jucătorii dv. fiind de valori a- 
propiate. La noi, titulari siguri 
sint Stipek și Stanek. Al treilea 
jucător urmează să-1 stabilim aici»

C. COMARNISCHI
(Continuare în pag. a 3-a)
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U I N Ț A

învinse!
tru a doua oară în compe
tiție, după ce fusese elimi
nat cu trei luni înainte!

Asemenea greșeli sint in
admisibile. „Cu>pa R.P..R" 
este o competiție deosebit de 
importantă, care angrenează 
mii de echipe și al cărei 
scop este tocmai acela de a 
stimula echipele de categorii 
inferioare dindu-li-se posibi
litatea de a se întrece ca 
cele de categorii superioare. 
Se impune, de aceea, mai 
mult simț de răspundere din 
partea comisiilor locale de 
fotbal in legătură cu eviden
ța și, in general, cu desfă
șurarea întrecerilor din „Cu
pa R.P.R.", această impor
tantă competiție a fotbalului 
nostru.

'SiZZES!

Fostul campion și-a construit o casă I
Desen de GRAD



PREOCUPARE INTENSA PENTRU DEZVOLTAREA Spartacîr’ada de târnă a t'neretidu*

DATEI MATERIALE A ASOCIAȚIILOR SRDR1TVE | C™ i?
Activitatea sportivă cuprinde în 

regiunea Constanța mase tot mai 
largi de oameni ai muncii. In sate
le și orașele regiunii tineretul par
ticipă cu entuziasm la diferitele 
competiții oficiale și amicale. Nive
lul tehnic al multor sportivi este în 
continuă creștere.

Sportivii asociației Biruința Nicu- 
Sțel — raionul Tulcea — la hand- 
fcal, oină și gimnastică, cei ai aso
ciației sportive Recolta din Cobadin, 
raionul Negru Vodă, la fotbal etc. 
•I.țin rezultate din ce în ce mai îru- 
moașe.

Aceste rezultate sînt în directă le
gatară cu consolidarea bazei mate
riale a asociațiilor sportive : cu cît 
există condiții mai bune pentru des
fășurarea activității, cu atît se ob
țin rezultate mai frumoase. Cunos
cută fiind importanța problemei ba
zei materiale în dezvoltarea activi
tății sportive, organele U.C.F.S. și 
asociațiile sportive i au acordat a- 
tenția cuvenită.

înainte de 23 August 1944, în Do- 
brogea nu se putea vorbi de exis
tența unei mișcări sportive și cu 
«fii mai puțin despre condiții mate
riale pentru o astfel de activitate. 
Terenuri, materiale și echipament 
sportiv au început să. apară pe scară 
tot mai largă în orașele și satele 
regiunii în anii luminoși ai regimu- 
hi> de democrație populară.

Astăzi — datorită grijii acordate 
Ac partid și guvern mișcării de 
cultură fizică și sport — fiecare din 
cefe peste 530 de asociații . sportive 
din regiunea Constanța posedă un 
teren de sport, material și echipa
ment sportiv. Tricouri, maiouri, tre
ninguri, ghete, pantofi de sport etc. 
posedă majoritatea tinerilor din aso
ciațiile noastre sportive — ca bu
nuri personale, care sînt folosite la 
antrenament. De asemenea, asociați
ile sportive au magazîi bine dotate 
cu echipament și material sportiv 
pmlru competiții.

In momentul de față, în regiunea 
Constanța există peste 600 de baze 
sportive simple, revenind, în medie, 
«îte două de fiecare sat.

Pentru dezvoltarea bazei materiale, 
asociațiile sportive au folosit diferite 
metode.
rios 
membrii 
membrilor la construirea 
sportive prin resurse locale și mai 
ales prin muncă voluntară.

Asociația sportivă Fuiorul
Mangalia (președinte Gh. Munteanu, 

«rimit de 
ba 

a în-sămințat in de 
muncă agricolă — în- 

«epsid cu aratul — a fost făcută de 
membrii asociației sportive. S-a obți- 
>ut o recoltă de 23.000 kg, care a fost 
valorificată la stat, la Topitoria de In. 
Din cei 31.734,50 Iei s-a achitat chiria 
terenului și s-au făcut unele chel
tuieli, iar suma rămasă — 26.723,50 

r lei — a fost depusă la C.E.C în 
, contul asociației. Din acești bani s-a 

procurat echipament și material 
«portiv — care a fost pus la dispo
ziția membrilor U.C.F.S. din cadrul 
asociației sportive, pentru desfășura
rea activității.

Astfel, s-a pus accent se- 
pe încasarea cotizației de la 

pe angrenarea 
de

U.C.F.S.,
baze

din

secretar Maria Lavru) asecretar Mana Lavru) a pi
Ia Sfatul Popular Mangalia 6 
t«'jen pe care 
fuior. Întreaga

V. MOGIRDÎCEANU 
președintele consiliului regional

U.C.F.S. Constanța

dinAsociația sportivă Cimentul 
Medgidia (președinte V. Cacinschi, 
secretar D. Păun) și-a construit un 
frumos complex sportiv în apropie
rea fabricii. Complexul are un te
ren de ' x J~
atletism 
fabricate 
terenuri 
redus și 
este încadrat într-un frumos pâre.

Cea mai mare parte a manonerii 
la bazele sportive și în totalitate 
la parc a fost efectuată prin muncă 
voluntară de sportivii asociației Ci
mentul. Datorită bunei organizări 
a muncii consiliului asociației spor
tive, toți membrii sînt cu cotizația 
achitată la zi. 
realizate din 
echipament și 
toate secțiile. 
Medgidia are 
magazie de echipament sportiv

Colectiviștii și ceilalți oameni ai 
muncii din Cobadin, raionul Negru 
Vodă, prestînd mul’e ore de muncă 
voluntară, au reușit să amenajeze cu 
sprijinul sfatului popular comunal și 
conducerii G.A.C. și GA S, un te
ren pentru sport, pe care l-au îm
prejmuit cu un gard de seîndură. 
De asemenea, datorită activității or
ganizate de consiliul 
tive 
s-au 
tive" 
jutorul 
Astfel 
de asociațiile sportive 
raionul Hîrșova, Ion 
nul Adamclisi, Cogealac, 
Istria etc. Toate aceste 
care au dus la crearea bazei mate
riale a asociațiilor sportive au fost 
popularizate în cadrul ședințelor cu 
președinții asociațiilor sportive, care 
se țin cu regularitate la consiliul ra
ional U.C.F.S.

de fotbal gazonat, pistă de 
cu zgură, tribună din pre- 
pentru 4 —5000 spectatori, 

de volei, baschet, handbal 
o arenă de popice. Totul

Cu o parte din sumele 
cotizații s-au procurat 
material sportiv pentru 
în prezent ..Cimentul" 
cea mai bine dotată

în frunte 
organizat 
și alte 
cărora s-au

de acțiuni au

fie: spor-
Pătrașcu,, 

spor- 
ou a- 
iomduri..

«soc 
cu tov.

„duminici 
acțiuni 

creat
fost inițiate și 
din Casimcea, 
Corvin, raio- 

raionul 
inițiative

Iată o nouă problemă, a cărei irn-
Un rol importam in organizarea t ;!°>:laL’tă nu mai trebuie desigur sub- 

acestor acțiuni l-au avut organiza-î inia^a- ni doar ca dc ni
țiile U.T.M. care au sprijinit aso-Ycare nmneeiște pentru populariza-
ciațiiie sportive în mod temeinic. 1 re‘! Spai'tachiadci depinde in buna 
La întărirea bazei materiale a aso- f masu,r? ‘nteresu tmere.u.m pentru 
ciațiilor sportive o serioasă contri-1ac6asta,, competiție, participarea cit 
buție au dat o și sindicatele. ♦51 ’’ezultateie. s i >•
Astfel, comitetele sindicale dint ,Ce facjrf pentru indeplim-
S N M C Bază'’ III Petrol ♦IEa aces,ilil important obiectiv? Multe 
D.R.N.C.,' Centrul Mecanic din Con.’J asociații sportive axi răspuns încă dc- 
stanța, I.M.U.M., Cimentul Păcii Iac.u';1 dol tre' am acestei întrebări 
din Medgidia, fabrica Ideal Cerna-1 Prl"tr1° >n‘ensa munca de agitație

.. . ,, ,, , - , ♦ care le-a ajutat sa obțină succesevodă și multe altele s-au preocupat ♦ (jjn ceje maj fru,|noase pin păcate, 
îndeaproape de sprijinirea asociațiilorȚ organele U.C.F.S. raionale din Curtea 
sportive în direcția întăririi 
wltării bazei lor materiale.

Trebuie să arătăm însă că 
importantă problema nu a 
totdeauna în centrul preocupărilor ț agitație. Sînt încă destule 
noastre din care cauză rezultatele 
obținute nu sînt după părerea noas
tră mulțumitoare. Organizînd mai 
bine această muncă, ajutînd mai ca
lificat asociațiile sportive puteam 
obține rezultate mai frumoase.

Iată un singur exemplu care este J de popularizare a Spartachiadei, dar 
suficient de elocvent. La începutul *care rlu P°t sa rezolve in întregime 
trimestrului II s-au întocmit pla.nu- 
rile de venituri și cheltuieli ale a- ♦ 
sociațiilor sportive. După aceasta 
însă, timp de 4—5 luni nu s-a mai 
urmărit felul cum asociațiile sporii- ♦ 
ve se preocupă de Realizarea acestor ♦ 
planuri. La analiza f 
ne în cursul 
statat că 
sportive nu 
seriozitatea 
văzute în aceste documente, 
ceasta situație au contribuit 
ganele U.C.F.S. care după ,
mirea lor nu s-au mai interesat de* 
ce anume se .întimpla, dacă venitu-11- regiunea Ploiești 4961 p. d.. 
rile prevăzute se realizează sau nu.îgiX SP.T Ln’dMdual t '

și dez-fde ArgeȘ.
Ț altele nu 

. ♦ asociațiilor . .. . ___ . ____
această f(ă direcție și astfel, în multe locuri 

stat în-♦ continuă să fie neglijată munca de 
........................1 asociații

i sportive care consideră că au rczol- 
Tvat această problemă dînd în sarcina 
îunui activist' sportiv (uneori chiar
♦ vreunui elev mai... sprinten de picior) 
Ț cite va afișe pe care să le lipească
X ici-colo. Și aproape întotdeauna este 
Y vorba de afișe editate pe plan central 
T cere sînt, firește, u:i puternic mijloc

Slatina, Iași, Hîrșova și 
au generalizat experiența 
sportive fruntașe’ în aceăs-

munca de agitate. Este ș: i.orm.-l. 
Atrași de aceste afișe, iubitorii ‘de 
sport dintr-o comună, dmtr-o uzină 
sau fabrică vor să știe cît mai multe 
despre întrecere. Bi'e ar fi dacă ur- 
mîndu-se exemplul unor asociații 
sportive cum sînt cele de la U.T. 
Arad, Tehnometal Timișoara, C.F.R 
Craiova și altele s-ar anunța zilnic 
C1ND . ȘI UNDE AU LOC CON
CURSURILE ; CINE S-A ÎNSCRIS, 
UNELE REZULTATE DE LA AN
TRENAMENTE ETC. In unele locuri 
sînt popularizați campionii edițiilor 
trecute, instructorii sau activiștii care 
sprijină organizarea concursurilor, 
sînt afișate — pe sporturi — regu
lamentele întrecerilor, diplomele sau 
fanioanele cuceri ie.

Este firesc ca în urma unei Ase
menea munci, tinerii să se înscrie 
în număr mare pentru a participa 
Ia competiție, să vină cu regulari
tate la antrenamente, să se pregă
tească pentru a obține un rezultat 
mai 
cut, 
pus 
rile
MINDRIM".

bun decît campionii de anul tre- 
penfru ca și numele lor să fie 
acolo la loc de cinste pe panou- 

„SPORTIV1 CARE NE

★

In fiecare an, în colaborare cu 
comitetul regional U.T.M. și Sfatul 
Popular regional, s-a organizat luna 
construcțiilor de baze sportive — 
în special la sate. Acțiunea nu se 
rezumă numai la amenajarea de baze 
sportive, ci se inițiază acțiuni im
portante în care sînt angrenați spor
tivi. tn multe sate, în cadrul aces
tor acțiuni comune, tineretul spor
tiv a executat diferite lucrări, iar 
sumele ce li se cuveneau le-au de
pus din proprie inițiativă, în contul 
asociației sportive.

Arbitrul Alexandru Ardos (Baia Mare) 
fotbal C.S.M. Baia Mare—A.S.

s-a prezentat la meciul de
Armata Cluj. îmbrăcat neregulamentar

(!'. Săsăranu—coresp.)

— Mă iertați, dar fac parte diulr-o echipă 
de teatru și di seară aliem spectacol ! ! !

Desen .1. N. CI AI'Dlf

făcută pe raioa-^ 
trimestrului 111 s-a c-on- 
majoritatea 

au urmărit 
îndeplinirea

UN CaMPiONAI REUȘIT
Arena Voința din Ploiești, complet 

Xreamenajată, a găzduit timp de două 
asociaților tzile finala campionatului de popice 
a“ 1 1 rJaI cooperativelor meșteșugărești. S au 

cu toată ♦întreC|it cele maj bune echipe ale” a- 
celor pre-i sociațiilor Voința din întreaga țară. 

La a-1 Popicarii ploie.șteni au obținut pri- 
țmul loc atît în clasamentul general 

°r t Pe echipe cît și în cel individual 
întoc-j masculin.

Se impune deci ca 
viitoare atît 
U.C.F.S. cît și 
loc important 
rea dezvoltării 
bazei materiale 
fără de care nu se poate desfășură o 
activitate organizata.

In munca de îndrumare a asocia
țiilor sportive cît și cu ocazia di
feritelor consfătuiri 
popularizăm mai 
sate folosite de 
domeniul acesta, 
locală pentru a 
țiativele valoroase.

O mai strînsă colaborare cu or
ganizațiile U.T.M., sindicale și sfa
turile populare, pentru cuprinderea 
tuturor aspectelor acestei probleme, 
va duce la întărirea continuă a bazei 
materiale a asociațiilor sportive.

în activitatea ♦ |
' ■ >2. 

;p. 
i4. 
•5. 
ie.

a organului regional 
a celor raionale, un 

să-l ocupe preocupa
și întăririi continue a 
a asociațiilor sportive,

va trebui să 
larg metodele avan- 
uneTe asociații în 
Vom folosi presa 

face cunoscute ini-

muncit, a reușit mobilizeze un
mare număr de fete și băieți la lu
crările de amenajare a bazei sportive.

Cornel Stănescu — coresp.

O NOUA ȘCOALA DE ARBITRI 
DE FOTBAL

Iaiă clasamentele finale: echipe: 
................. '., 2. re- 

3. regiunea 
: feminin:

Maria Bogoly (Timișoara) 405 p.d., 
Margareta Kelemen (Cluj) 399 

d„ 3. Berta Kallo (Cluj) 395 p. d„ 
Valeria Popescu (Ploiești) 395 p. d.. 
Elena Silivestru (Ploiești) 395 p.d., 
Ecaterina Ventzel-Antonovici (Con

stanța) 387 p. d. Masculin: 1. D. Pi
cioruș (Ploiești) 870 p. d., 2. Ion Di- 
nescu. (Ploiești) 851 p. d., 3. V. Ni- 
culesctt (Ploiești) 840 p. d., 4. I. Ză- 
greanu (Bistrița) 836 p. d., 5. F. Sasz 
(Cluj) 834 p. d., 6. I. Molnar (Cluj) 
830 p. d

Florian Albu — coresp.

In orașul Sibiu au început cursu
rile unei noi școli de arbitri pentru 
fotbal. Lecțiile sînt urmate cu regu
laritate de 20 de iubitori ai acestui 
sport, care vor îngroșa numărul ar
bitrilor din localitatea noastră. Lec
țiile sînt predate de cei mai buni ar
bitri, în frunte cu Cornel Nițescu și 
Eugen Bucșe.

C. Pitaru — coresp.

ÎNTRECERI 
LA SATE

INTRE SPORTIVII DE
Șl CEI DE LA ORAȘ

timp în urmă, sportivii

PRIN MUNCA VOLUNIARA

Elevii școlii de 7 ani din comuna 
Scrioaștea, raionul Roșiori de Vede, 
regiunea București, și-au amenajat în 
orele libere o frumoasă bază sportivă 
compusă din terenuri de baschet, volei 
și handbal în 7. Un mare merit în 
această acțiune îl are profesorul de 
educație fizică Iulian Radulescu, care, 
pe lîngă faptul că a constituit un e- 
xeinplu prin însuflețirea cu care a

Cu cîtva 
secției de popice a asociației sportive 
Unirea din Năsăud s-au deplasat în 
comuna Lechința unde au susținut un 
joc amical cu echipa locală. Au în
vins popicarii clin Lechința la o di
ferență de 40 puncte. Recent jucătorii 
din Lebhința au întors vizita colegi
lor lor din Năsăud. De data aceasta 
au cîștigat gazdele cu scorul -e 1686- 
1568 p. d.

O data cii sportivii din Lechința a 
sosit la Năsăud și echipa de popice 
a comunei Vermeș care a susținut 
în continuarea primului meci, o întîl- 
nire cu o selecționată a orașului Nă
săud. Scor final 1741—1417 p. d. pen
tru localnici. S-a jucat la proba de 
100 bile mixte.

Ștefan Albu —- corcsp.

asigurăm succesul 
sezonului jubiliar de schi

(Urmare din pag. 1)

vederea întrecerilor pe zăpadă, cei 
mai multi schiori au făcut pregătiri 
intense încă din timpul verii și le 
vor continua pînă ce vremea va per
mite lurorul rpe zăpadă. Acest fapt este 
cit se poate de îmbucurător, el ilus- 
trînd conștiinciozitatea schiorilor, do
rința lor de a avea o cît mai bună 
comportare în viitorul sezon. In ace
lași timp comisiile regionale și-au al
cătuit un bogat program competițio- 
nal, care asigură o judicioasă acti
vitate tuturor categoriilor de schiori. 
Comisiile regionale vor trebui să ve
gheze însă la respectarea întocmai a 
calendarului și să asigure o organi
zare perfectă tuturor concursurilor.

O mare atenție va trebui acordată 
participării schiorilor fruntași din țară 
la concursurile cu caracter republi
can. Consiliile cluburilor și asocia
țiilor sportive vor trebui să vegheze 
asupra 
tehnice 
tru ca 
cursuri
o mare putere de concentrare și de 
luptă. Nu trebuie uitat că concursu
rile cu caracter republican au drept 
sepp verificarea schiorilor noștri frun
tași în vederea participării la concur
surile internaționale. în această pri-

Ofițerilor, Voința din Brașov, Voința 
Sibiu, C.S.M. și Știința Cluj, Canpați 
și Voința Sinaia, Caraimanut Bușteni, 
Știința București, unde activează cei 
mai valoroși seniori, și de la Școala 
sportivă de elevi Gheorghieni și Vatra 
Dornei, Știința Sinaia, .Predealul" 
F.S. Rișnov, Bucegi Fundata ș.a. unde 
se află juniorii cei mai talentați. An
trenorii secțiilor vor trebui să pri
vească cu mult simț de răspundere 
rolul pe care îl au în obținerea unor 
rezultate de valoare în concursurile 
interne și internaționale, sarcina de a 
crește noi elemente cu perspective de 
afirmare.

Sărbătorirea „Jubileului de 50 de 
ani ai schiului din țara noastră" va 
culmina prin desfășurarea „Con
cursului internațional jubiliar", cea 
mai importantă întrecere internațio
nală din sezonul anului 1961. Con
cursul va avea loc pe piftiile de la 
Poiana Brașov între 3—5 martie și
prin amploarea lui poate fi conside- care 
rat ca cel mai valoros dintre cele 
organizate în țara noastră în cei 50 
de ani ci ți au trecut de la desfășura
rea primului concurs de schi din 
țară. La „Concursul internațional ju
biliar" au fost invitați schiori de 
seamă din 10 țări : Uniunea Sovietică, 
R.Ș. Cehoslovacă, Franța, R.P. Polo
nă, Auștria, R.D. Germană, Italia,

desfășurării pregătirii fizice, 
și educative a schiorilor, pen- 
aceștia să se prezinte la con- 
in cea mai bună formă și cu

lom special, slalom uriaș, cobor» 
(seniori și senioare), fond 15 și 30 km 
seniori, 5 și 10 k«n senioara, precum 
și o probă de sărituri speciale.

In vederea acestui însemnat con
curs, componeniii totului nostru repu
blican se pregătesc cu multă seriozi
tate, conștienți că sint datori să răs
pundă condițiilor optime ce li s-au 
asigurat prin performanțe care să facă 
cinste culorilor țării noastre. Rină la 
„Concursul internațional jubiliar",
componenții lotului reoublican se
pregătesc inrens. De Ia 8 ianuarie ei 
vor participa la toate concursurile cu 
caracter republican, precum și la o 
serie de întreceri internaționale peste 
hotare. Deoarece sezonul anului 1961 
este ultimul dinaintea cehii care va 
găzdui campionatele mondiale, schiorii 
noștri fruntași sînt datori să obțină 
performanțe bune care să confirme 
progresul înregistrat în ultimii ani și 

să ne dea certitudinea unei
comportări bune la campionatele mon
diale, unde pînă acum țara noastră a 
fost slab reprezentată.

Programul sezonului 1961 este deo
sebit de bogat, fapt care trebuie să 
stimuleze pe toți schiorii, antrenorii, 
membrii comisiilor regionaie, pe toți 
iubitorii acestui frumos sport, care 
au datoria de a contribui din toate



i meci cu o frumoasă tradiție: C. C. A —Știința Cluj
A. și Știința Cluj susțin mîine 
a Floreasca ■— în cadrul etapei 
-a a campionatului republican 
lin de baschet — un joc de 
importantă. Militarii se vor stră- 
ă învingă și astfel să reintre 
>ta. pentru cucerirea titlului de 
cană a țării. La rîndul loc stu- 
>r le este absolut necesară o 
e pentru a scăpa de zona echi- 
codașe. Evoluția din ultirria vre- 

acestor formații, valoarea ri- 
a componentilor lor și 

ita victoriei vor face - 
lă — ca spectacolul să 
ar.
ilalte meciuri ale etapei

București—Voința Iași, Dina- 
g. Mureș—Știința Craiova, Ști- 

Timișoara—Dinamo Oradea,
.. Galati—Dinamo București și 
i București—Steagul roșu Bra-

ini- 
fără 

fie . a-

sînt;

etapa a Vll-a a campionatului 
in se vor desfășura următoarele 
le : Voința Tg. Mureș—I.C.F., 
a Cluj—Mureșul Tg. Mureș, Vo- 
Oradaa—Știința București, C.S. 
■a—Progresul București, Petrolul 
.ti—Voința Brașov și Construc- 
-Rapid București.

i

Fază din meciul Știința
Cluj, disputat în campionatul trecut

Foto : T. Roibu

M 1

Al V-lea campionat 
al nevăzătorilor

râlele campionatelor republicane de seniori după-amiază și mîine dimi-

M::ne, in Parcul Copilului

UN MEC! DE VERIFICARE
INTRE DOUĂ SELECȚIONATE DIVIZIONARE

Mîine la ora 11 ,.'30 va avea loc pe 
terenul din Parcul Copilului un inte
resant joc de rugbi înire două selec
ționate divizionare, în vederea crista
lizării viitorului lot național. In ve
derea acestei partide au fost convo- 
cați cei mai în, formă jucători.

Cele două selecționate vor fi alcă
tuite din următorii rugbiști:

ECHIPA A: Penau—Sava, Wusek, 
Irimescu, Barbu—Chiriac, Stănescu — 
M. Rusu, Demian, Moraru—Mladin, 
Marinache—Vicol, Căpușan, Teofilo-

viei. (Antrenori: Gli. Pîrcălâbescu și 
V. Vardellii).

ECHIPA B : Alexandrescu—Ciobă
nel, Cordoș, Nagel, Teodorescu—Ma-1 
teescu, Teonte—Iliescu, Căliman, 
Ionescu—Roibu, V. Rusu—Ghiță, lor. 
dâcjieșcu, Tudorache. (Antrenori: 
Cosmănesciî și Al. Carnabel).

In lotul rezervelor figurează: Zlă-: 
toianu, Stoica, Predă, Rădulescu, 
Griin, Toma, Iatan, Dinescu, Țibuleac, 
Rotaru și Oblemenco. Jocul va fi art 
bitrat de Cornel Munteaim

Al.

P.

Finala „Cupei de toamnă44 pentru juniori
talul M.T.D. Nu știm ce justificări, 
ar putea aduce cele două cluburi mai 
sus amintite pentru aceste lipsuri ne
motivate de la o competiție a caret 
utilitate este inutil să o 
niem...

• In cel mai important meci al e- 
tapei a 11-a s-au întîlnit formațiile 
Rapid și C. F. R. Grivița Roșie. Ma
nifested o formă excelentă, tinerii 
rugbiști de la Rapid au reușit să-și 
impună inițiativa încă de la începutul 
întrecerii, dcpășindu-și adversarii : 25— 
3 (20-0).

mai șubli-

,J 9 (prin telefon de la trimisul 
i). — Vineri dimineață, noua
de sporturi din localitate a găz 
primele întâlniri din cadrul fuiș- 
campionatelor republicane de se- 
la lupte clasice. Cei aproape 130 
ncurenți s-au 

la cea mai 
cu caracter 
tururi finale, 
la ora cînd

îutneroase meciuri dinamice, care 
tăcut prin varietatea 
:e. Numeroșii tineri 
; finale au imprimat 
ativitate în meciurile 
susținut fie între ei, 
mai experimentați, 
categoria pană, M.

:, după un meci dramatic, să de- 
iscă cu puțin pe campionul de

Popescu (Buc.). D.

prezentat bine pre- 
importantă compe- 
intern. In primele 
care s-au disputat 
telefonez, au avut

procedee lor 
prezenți la 
o notă de

pe care 
fie cu lup-

Schultz a

anul trecut P.
Micula a obținut o victorie discuta
bilă în fața lui I. Vaideș (Sf. Glieor- 
ghe). Alte rezultate: cat. muscă. 
Gh. Szabad învinge prin tuș pe D. 
Petrișor (Hunedoara), C, Ofițerescu 
(Brașov) învinge prin tuș pe I. Ol- 
teanu (Tg. M.) ; cat. semimijlocie: 
N. Elefterie (Buc.) învinge la puncte 
pe S. Stanciu (Buc.) ; cat. semigrea: 
I. Radu (Brașov) învinge la puncte 
pe Gh. Gaidoș (Cluj), I. Țăranii în
vinge prin tuș pe P. Gaghi (Tg. M.); 
cat. grea: Gh. Popovici (Buc.) învin
ge după un meci dramatic pe N. Mar- 
tinescu (Galați). întrecerile individua
le se vor termina sîmbătă după-amia
ză. Duminică vor avea loc disputele 
finale pe echipe.

Astăzi
neață se va desfășura în sala de gim
nastică a I.C.F. cea de a V-a ediție 
a campionatului de gimnastică al ne
văzătorilor. Vor avea loc întreceri fe
minine (categoria a Il-a junioare) și 
masculine (categoria a IlI-a seniori).

• Echipa Constructorul — cîștigă
toarea primei ediții a „Cupei juniori
lor" și campioană de juniori a ora
șului București — a întîlnit pe teren 
propriu formația Clubului sportiv șco
lar. ................................................
cerii, 
și-au 
(3-0).

Abia către sfârșitul între- 
rugbiștii de la Constructorul 
impus superioritatea : 12—0

• Și în această etapă, echipa Di
namo nu s-a prezentat în meciul cu 
Progresul, iar Știința în cel cu Me-

Campionatul feminin

Miine, etapa a IX-a

O. BENKO

întrecerile penku cucerirea „Cupei Federației”
se apropie de sfirșit

ima parte a turneului final al 
i F. R. Box s-a încheiat. Ince- 
de mîine, echipele angrenate în 

pentru, cucerirea trofeului vor 
saltul decisiv. In urma disputării 
urilor. din etapa trecută, clasamen- 
omp^tiției arată

Etapa a IX-a a campionatului fe
minin se anunță mai „liniștită*1 decît 
cele de pînă acum. Intr-adevăr, doar 
două partide par a fi mai echilibrate. 
Este vorba în primul rînd de meciul 
Țesătura lași—Sănătatea București și 
apoi de partida Combinatul Poligra
fic București—Rapid București. în 
celelalte patru partide și : anume Me
talul București—C.S.M. Sibiu, Olim
pia Brașov—Dinamo București, C.S.M. 
Cluj—Progresul București 
Cluj—Farul Constanța, 
întrevăd cu mai multă 
fcrent de acest lucru,

și Știința 
învingătorii se 
ușurința. Indi- 
așteptăm însă

din partea tuturor echipelor jocuri 
fel de frumoase și de interesantefel de frumoase și 
și pînă acum.

Iată clasamentul 
nxîine :de

la 
ca

înaintea jocurilor

astfel :
iamo Craiova 3 2 0 1 69:49 4
talul București 3 201 64:56 4
..M. Galați ‘ 3 1 1 1 57:60 3

Cluj 3 012 46:71 1
ipă cum se vede, în disputa pen- 
cucerirea „Cupei F. R. 13ox“, sînt

angrenate trei formații : Dinamo 
iova, Metalul București și C.S.M. Ga
lați.

Azi și mîine se vor disputa primele 
întîlniri din-- returul competiției. La 
București, metaiurgiștii primesc repli
ca boxerilor de la C.S.M. Cluj (întâl
nirea se dispută aștă-scară, de la ora 
18, în sala de festivități a uzinelor 
„23 August", iar . la Craiova, formația 
Dinamo va întîlni mîine echipa C.S.M. 
Galați.

© Biletele pentru întîlnirea dintre 
echipele Metalul București și C.S.M. 
Cluj s-au ■ pus în vînzare la casa 
specială din str. Ion Vidu precum 
și la uzinele „23 August".

C ra-

Dinamo (1)
Rapid (2)
C.P.B. (3) 
Metalul (4)
C.S.M. Sibiu (5) 
Farul (7)
Știința (6) 
C.S.M. Cluj (8)
Olimpia (9)
Progresul (10) 
Sănătatea (11)
Țesătura (12)

18:10
16:11
15:13
16:15
14:20
9:21
7:22
7:23
3:24

Doyă jomi interesante în „Cupa Victoria
Dmamo — C. C. A. ți Rapid — ffistaia

Azi se dispută in Capitală cea de 
a . treia etapă a „Cupei Victoria".

Vor avea loc o. serie de 
deosebit de interesante, 
rînd, tradiționalul meci 
C.C.A. care întotdeauna 
pe spectatorii bUcureșffeni.

I ță; a fi și cea dintre. Rapid

întîlniri
In primul 

Dinamo— 
a pasionat

O altă partidă interesantă se anun-
~ ȘÎ VTcto-

■
■

Hotăriri
e biroului federal

Selscțhnats Capitalei a mtm&nt S. K. Wismut
va trebui să se desfășoare 

viitor campionatul primei ca- 
biroul federal de natație a 

în ultima sa ședință, urmă- 
din campionatul republican

nologînd și ultimul rezultat (Di- 
o București — Știința București 

din campionatul republican de 
, ediția 1960 și analizînd modul 
care 
mul 
rii, 
rit, 
ele:
ediției 1960 retrogradează o sin
ii echipă (Voința București) și nu 
ă cum se stabilise inițial ; anul 
>r, în campionatul republican vor 
va 10 echipe: Dinamo Buc., C.S. 
dea, Progresul Buc., Știința Cluj, 
nța Buc., C.C.A., C.S. Mureșul 

Mureș, precum și cele trei for- 
ii participante la turneul final de 
ficare, C.F.R. Arad, Rapid Buc. 
Voința Timișoara. Clasamentul ofi- 

al campionatului republican, edi- 
1960, are următoarea înfățișare:

linimo Buc. 14 12 2 0 132: 64 26
:.S. Oradea 14 10 0 4 77: 50 20
■rogresul Buc. 14 7 1 6 71: 69 15
•tiința Cluj 14 6 1 7 69: 59 13
■tiința Buc. 14 5 3 6 46: 54 13
:.C.A. 14 6 0 8 61: 59 12
l.S. Mureșul Tg. M. 1* G 0 8 64: 73 12
Zoința Buc. 14 0 1 13 27:119 1

(Urmare din pag. 1)

Dornici să învingă, jucătorii noștri 
s-au angajat de la început într-o 
luptă de uzură, specifică jocurilor de 
campionat, uitînd că ei pot juca fru
mos, pot pasa în viteză și precis. Ex
periența echipei pe care o întîlneau 
și, mai ales, faptul că hocheiștii ger
mani aveau la activul lor mult mai 
multe meciuri îti acest sezon i-a de
rutat pe tinerii noștri jucători. Ei au 
început jocul bine, au marcat un gol 
în primele minute și apoi și-au pier
dut... busola. Din fericire pentru echipa 
noastră, jucătorii de la S.K. Wismut 
au ratat niuit, pierzînd astfel ocazia 
de a realiza, în această primă parte 
a meciului, o diferență de scor care 
le-ar fi oferit prilejul de a privi mai 
liniștiți celelalte două reprize. Pentru 
că în continuare echipa noastră și-a 
revenit oarecum și, luptînd cu îndîr- 
jire, a reușit să-și impună superiorita
tea si să cîștige cu . scorul de 6—4 
(2-2, 2—1, 2—1).

In general jocul a fost disputat în 
limitele sportivității, arbitrii N. Virgil 
și Werner Geipel (R.D.G.) eliminînd 
doar doi jucători: Kossack (Wismut)

și Cazan (selecționata Capitalei). Ul
timul s-a făcut vinovat de un gest 
total nesportiv, lovind intenționat cu 
crosa pe Kossack. Asemenea atitudini 
trebuie reprimate cu toată hotărîrea 
și așteptăm și măsurile disciplinare 
corespunzătoare.

Punctele au fost marcate în ordine 
de: Hollo (1—0), Konictzna (1—1). 
Rudert (1—2).!. Szabo (2—2). G. 
Szabo (3—2). Andrei (4—2), Rudert 
(4—3), Steinbock (4—4). Ferenczi 
(5—4), I. Szabo (6—4).

Turneul echipei S.K. Wismut con
tinuă astăzi cînd hocheiștii germani 
vor întîlni o combinată Știința. Cu 
acest prilej își vor face debutul in
ternațional o serie de tineri jucători. 
Sperăm că și ei, ca și cei. de joi 
seara (Tiriac, Ioanovici) vor confirma 
încrederea acordată. Ultimul joc al 
echipei Wismut Karl Marx Stadt va 
avea
18 în 
nare, 
doilea 
teres, 
făcut 
unor frumoase calități: tehnică, omo
genitate și multă . experiență tactică.

loc mîine, începînd de la ora 
compania selecționatei divizio- 

Atît primul cît și cel de al 
joc sînt așteptate cu mult in- 

deoărece echipa S.K. Wismut a 
chiar din primul joc dovada

★
Cîștigătoarea „Cupei de 

fi cunoscută mîine, cînd 
tîlni echipele neînvinse în 
Rapid (antrenor Anton Groman) și 
Constructorul (antrenor Dumitru Io- 
nescu), fruntașele celor dotiă serii.

Meciul va avea loc pe stadionul 
Giulești începînd de la ora 11,30 și 
va fi arbitrat de D. Zamfir.

toamnă" va 
se vor în- 
competi(ie:

J ■ l d l U dA

Intilnirea internațională 
Reșița—Zagreb

REȘIȚA, 9 (prin telefon de la tri
misul nostru). — Vineri a început pe 
arena Olimpia din localitate îniîlnirea 
amicală de popice dintre selecționata 
masculină a orașului Reșița și selec
ționata orașului Zagreb (de fapt o 
veritabilă reprezentativă a R. P. F. 
Iugoslavia). După primele trei pe
rechi, conduc oaspeții cu 2535—2429. 
In această zi s-au remarcat M. Ster- 
jai (894 p.d.) și Gh. Fforuț (854 
P-d).

întrecerile continuă sîmbătă de la 
ora 17.

TR. lOAN'IȚESCl)

na. victoria, care a intrat mai de cu- 
rînd în rîndul celor mai bune echipe 
din București, ne-a obișnuit cu com
portări frumoase. De altfel, în ulti
mul meci disputat între aceste , două 
echipe, Victoria a cîștigat cu 3-2.

Ultima partidă de astăzi va opune 
formațiile Petrolul Ploiești și Progre
sul București.

Jocurile vor avea loc în sala Dina
mo, începînd de la ora 16,30, în ur
mătoarea ordine : Rapid—Victoria, Di
namo—C.C.A., Petrolul — Progresul.

Astăz‘, o nouă etajă! 
in „Cupa de iarnă”
In cursul acestei săptămâni a avut 

toc partida restantă din cadrul tun 
neului masculin al „Cupei de iarnă",, 
dintre formațiile Rapid și Știința,. 
După un meci spectaculos, viu dispu
tat, în care au fost mult. timp con
duși la scor,, feroviarii au reușit să 
cîștige la limită, numai datorită unui 
plus de experiență. Scor final 16—-15 
(5—7) pentru Rapid.

Astăzi după-amiază în . sala Flo- 
raasca va avea loc o nouă .etapă 
a competiției. Iată programul meciu
rilor; ora 15,30: Vestitorul—Cons
tructorul (f) ; ora 16,20: C.C.A. — 
l.T.B. (m) ; ora 17,30: Știința—Cons
tructorul (m); ora 18,40: Titanii „23 
August"—Dinamo București (m); ora 
19,50: Unirea—Rapid (m)..

HIPISM

dintre edfpe’e
P. Romine 

și R. S. Cehoslovace
(Urmare din pag. 1)

Meciul
R I 

I

La fete, rezultatele obținute in competi
țiile internaționale pledează de la »ine 
in favoarea Jucătoarelor din reprezen
tativa dv.1*.

Tov. Sever Dăneț, secretarul general 
al F.R.T.M. ne-a spus următoarele : 
„Intîinirlle cu echipele K. S. Ceho
slovace prezintă o importanță deosebită 
în pregătirea noastră pentru campiona
tele mondiale. Oaspeții, mai ales lă 
băieți, au o echipă valoroasă, ai cărei 
oomponenți practică un joc modern. 
De altfel, el au cules aprecieri fru
moase la C. E. de la Zagreb".

★
Tată formațiile pe care le vom alinia 

în întrecerea de sîmbătă : FEMININ : 
Maria Alexandru. Geta Pitică (Mariana 
Jandrescu) ; MASCULIN : Radu Negu- 
lescu. Gheorghe Cobîrzan, Mircea Po
pescu (Adalbert Rethi).

Duminică (dimineața $1 după-amiază) 
în sala de la ,,Janos Herbak" se vor 
desfășura turneele individuale (mascu
lin șl feminin) cu participarea titulari
lor; șl a rezervelor celor două echip‘6.

dimineață au loc alergări de 
startul primei curse la orele 
dispută opt probe, din care 

rezervate ordinei triple, 
sînt deosebit de intere-

Mîine 
trap cu 
9.30. Se 
patru sînt 
Competițiile 
sânte și întrunesc un mare număr da 
parti-cipanți. Sînt înscriși:

Premiul Mărgeiuș : 1540 Sibian, 1600 
Kiparos, lea. Rajah. 1620 Hariana, Vînt 
de vară, Helena, 1660 Baical, Iile.

Premiul Martlngal : 1700 Hermina II,- 
Adriatica, Stegar, Horațiu, 1720 Adonis^ 
Fluturaș, Harpagon, 1740 Olac, Distinsa, 
1760 Vipera, Borangic.

Premiul Mariclca : 1680 Brabova,
1700 Muna. Rîmnic. Cleo H., Graba, 
1720 Mezina, Nemesis, Fauna, Buian, 
Helga.

Premiul Meduze : 2100 Rigoletto, Tă- 
mîios, Haga, 2120 Delicioasa, Florida; 
2140 Pamfil, Neva, Secera, 2170 Hoțoaica, 
Fantezia, Triumf.

Premiul Aprantiikir : 2100 Pdstăvaru; 
2120 Harcov. Novac, Tarantella, Demon; 
2140 Hotu, Vulcan. 2160 Olteț, Hamefai.

Premiul Memo : 2100 Pavel. Dafin.
Vișeu, Vifora. Silvan, 2120 Zori de zi; 
Nun Mare, Paf, 2150 Rotofei, Florinei.

Premiul Mimoza : 2100 Ograda. Nerva; 
2120 Harbuz, Priveliște, 2140 Blanca, Or
șova1 II, Frăsinet, Jibou. Holtei, 2160 
Rotaș.

Premiul Miorița : 2200 Egoist, Tarcău; 
T.ustragiu, 2220 Olimp II, Zorind; 
Straja, Virtej IV, 2260 Succes, Luminiș; 
Băltăreț-
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Calendarul intern central al
Etapa
Etapa

a Il-a 20—23.VII Constanța 
finală 11—17.IX București
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4 In realizarea sarcinilor trasate de Partid și Gu
vern, 
largi 
continuă a 
bazei de 
de ridicare
El trebuie să stabilească o legătură organică între 
competițiile diferitelor categorii de sportivi (începă
tori, juniori, sportivi de nivel mediu, sportivi frun
tași) precum și între treptele valorice progresive 
(asociație sportivă, oraș, regiune, țară). Sistemul 
competițional trebuie să asigure, totodată, și conti
nuitatea in activitate, mai ales pe plan local. Prin 
aceasta se asigură angrenarea unui număr tot mai 
mare de oameni ai muncii în practicarea permanență 
a sportului, care devine un bun al unor mase din 
ce în ce mai largi și se stabilește o bază solidă de 
selecție pentru sportul de performanță.

Aceste aspecte stau la baza întregii noastre activi
tăți competiționale iar calendarul central al U.C.F.S. 
pe care-l publicăm mai jos, constituie unu] din ele
mentele de bază ale sistemului competițional pe anul 
1961. Bineînțeles, calendarul central reprezintă nu
mai o parte a calendarului sportiv intern. Lui i se 
vor alătura calendarele pe plan regional, raional și 
orășenesc, alcătuite de consiliile U.C.F.S., precum 
și calendarele cluburilor și asociațiilor sportive. O 
importantă contribuție la lărgirea și adîncirea acti
vității sportive o vor aduce, de asemenea, și compe
tițiile departamentale (campionatele școlare tradi
ționale, spartachiadele militare etc ).

i, de cuprindere a unor mase din ce în ce mai 
i de oameni ai muncii în practicarea

exercitiilor fizice, de creștere a
masă a ramurilor sportive și

vc .<uiv„.v a nivelului performanțelor, siste
mul competițional are un rol deosebit de important.

Publicarea calendarului sportiv central are scopul 
să înlesnească tuturor organelor însărcinate cu ela
borarea de calendare sportive planificarea de com
petiții și acțiuni suplimentare, care să asigure pen
tru toate categoriile de sportivi o activitate continuă 
de-a lungul întregului an, condiție indispensabilă 
atît în lărgirea continuă a bazei de masă cît și în 
ridicarea neîncetată a nivelului tehnic.

In activitatea pe anul 1961, se va da 
atenție participării cît mai largi la etapele 
și orășenești ale campionatelor republicane.

Cu o atenție deosebită trebuie privite
rele sportive pe plan orășenesc. In calendarele spor
tive pe anul viitor, trebuie incluse cît mai multe 
competiții locale cu caracter permanent — în spe
cial Ia nivel de oraș — ele constituind motorul acti
vității în disciplinele respective.

Consiliile regionale, raionale și orășenești

II. OBSTACOLE

Gimnastică

Atletism 2. ALPIN IADA

o mare 
raionale

ca lend a-

_ , ale
U.C.F.S., comisiile locale pe ramură de sport, clubu
rile și asociațiile sportive, antrenorii, maeștrii sportu
lui și ceilalți sportivi fruntași trebuie să lupte împo
triva formalismului în întocmirea și îndeplinirea calen
darului sportiv, făcînd din acesta un puternic mijloc 
de dezvoltare a sportului de mase, de întărire a spor
tului de performanță, de consolidare a secțiilor pe 
ramură de sport.

Toți acești factori trebuie să-și unească 
eforturile pentru a-și duce la bun sfîrșit sarcinile 
ce le revin în privința realizării calendarului sportiv 
intern, verigă importantă în munca de îndep inire 
a sarcinilor pe care Partidul și Guvernul le pun în 
fața mișcării noastre de cultură fizică și sport.

„23 AUGUST Etapa a Il-a finală 3—17.XII

«■

- ►

I 1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL SENIORILOR

21—24.VIII Bicaz. Bucegi, Piatra 
Craiului.

1 pe asociații și cluburi pînă

3. CAMPIONATUL INDIVIDUAL 
DE CALIFICARE

15.1.—2.IV

Etapa
Etapa
Etapa 
Etapa

I 25—28.V București
I 8—ll.VI Cluj
a Il-a 20—23.VII Constanța 
finală 11—17.IX București

1. CAMPIONATUL REI 
PE ECHIPE (toate cat, 
CAMPIONATUL REPUB 

DIVIDUAL AL MAE$
21.1—7.V

III

Etapa
Etapa
Etapa
Etapa

PROBA COMPLETA 
DE CĂLĂRIE

25—28.V București
8—ll.VI Cluj
Il-a 13—16.VII Cluj 

finală 4—8.X Sibiu

I 
I 
a

Ciclism

I pe asociații și <Etapa
22.1.

Etapa
inter-asociații și club 25 

Etapa a III-a pe localii 
inter-asociații și club 18- 

Etapa a IV-a pe regiun 
Etapa a V-a finală 5—7.

a Il-a pe locali

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE SEMIFOND CONTRA TIMP

2. CAMPIONATUL REI 
INDIVIDUAL și CONCl 

TERREGIONAL PE EC

2

PE ECHIPE

Etapa I pe regiunj 28.V 
Etapa a Il-a finală 25.VI București

CAMPIONATUL REPUBLICAN
Etapa I

30.1X—l.X
Etapa a
Etapa a

JUNIORILOR
30.IX—12.XI

pe

Il-a 
III-a

asociații

pe regiu 
finală 10-DE FOND

Etapa I pe regiuni 13.VIII 3. CUPA „6 MARTIE*
Etapa a il-a finală 27.V1I1 Cîmpina TINERET

8.1 - 5.III3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE PISTA

Etapa I
Etapa a

pe regiunj 11—28.VI 
Il-a finală 7—14.X București

CICLIST AL REPUBLICII

Etapa
Etapa
Etapa

I
a
a

pe localitate 8.
II- a pe localit;
III- a finală 4—■.

Etapa 1
la 2G.V.

Etapa
27—28.V.

Etapa a III-a pe regiuni 17—18.VI.
Etapa a IV-a finală 7—9.V1II. Cluj

a Il-a pe raioane (orașe)

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE CROS

(individual și pe echipe)

I pe asociații și cluburi pînă

a 11-a pe raioane (orașe)

Baschet
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

MASCULIN CATEGORIA A 
1960—1961

Retur

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
FEMININ CATEGORIA A 

1960—1961

Retur — 22.1. — 9.IV

a
a

III- a pe regiuni 5.XI
IV- a finală 19.X1. Sibiu

3. CAMPIONATUL DE CALIFICARE
1960—1961

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR

I pe raioane (orașe) 30.X.
7.V.1961

a Il-a pe regiuni 14.V—

Etapa I pe raioane (orașe) 15—29.1
Etapa a Il-a pe regiuni (inclusiv 

Oraș București) 7—12.11
Etaipa a III-a pe zone (Ploiești, Su

ceava, Oradea, Hunedoara) 1—5.III
Etapa a IV-a finală 29.111—2.IV Cluj

4. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR

15.1—16.1V

Etapa I pe raioane (orașe) 15—29.1 
Etapa a Il-a

Oraș București)
Etapa a III-a pe zone (Tg. Mureș, 

Brașov, ■■■- --
Etapa

pe regiuni (inclusiv
14—19.11

Pitești, 
a IV-a

Craiova) 7—12.111 
finală 11 —16.IV

Reșița

4. TURUL 
POPULARE ROMiNE

EDIȚIA 1961
10—24.1X

4 CONCURSUL REI 
DE GIMNASTICA AF

$1 ACROBATIC
26. II1—9. VI

s CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE CICLO-CROS

Etapa 1 pe regiuni
Etapa a Il-a finală 1I.XI București

6. CUPA CELOR

Etapa 
Etapa 
Etapa 
Etapa 
Etapa

28.X

5 REGIUNI

1 6—7.V Ploiești
a Il-a 20—21.V București 

a III-a 1—2.VII Brăila 
a IV-a 19—20.VIII Timișoara 
a V-a 2—3.IX Cluj

7 criteriul juniorilor

Etapa
Etapa
Etapa

I
a
a

Haltere
1. CAMPIONATUL REP 

INDIVIDUAL

Etapa I pe regiuni 23-
Etapa a Il-a finală 27-

2. CAMPIONATUL REP 
PE ECHIPE

Etapa I pe asociații și cluburi pînă 
la 14.V.

Etapa a Il-a pe raioane (orașe) 
J0—ll.VI.

Etapa a III-a pe regiuni 24—25.V1. 
i Etapa a IV-a finală 22—23.VII- 

București

a

a

III-a

IV-a

pe zone ll.VI —

finală 24—27.VII1

4. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE JUNIORI 1960—1961

5. CUPA ELIBERĂRII
22.VII—20.VIII

Preliminarul Suceava Bacău
22.V1I.

5- 6.V111 București 7- 8.X

4. CONCURSUL 
DE SALA AL

REPUBLICAN 
JUNIORILOR

I pe raioane (orașe) 1.1

21-22.1. București
a 
a 
a

II- a pe regiuni 10—16.IV
III- a pe zone 3—7.V
IV- a finală 15—18.VI

5. CONCURSUL 
DE SALA AL

REPUBLICAN 
SENIORILOR 5.

18-19.11. București

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
(MASCULIN Șl FEMININ) 

CATEGORIA A 1961 — 1962

Optimi de finală 30.VII
Zona I 1. Suceava—Bacău—Galați 

2. Iași — Or. București
Zona a Il-a 1. Pitești—Constanța

2. Reg. București (Giurgiu) — Ploiești
Zona a III-a 1. Hunedoara — Cra

iova, 2. R.A.M. — Brașov
Zona a IV-a I. Oradea — Timișoa

ra, 2. Baia 'Mare — Cluj
— Sferturi de finală 6.VIII
— Semi-finală 13.VIII
— Finală 20.VIII

6. CONCURSUL 
DE PRIMĂVARA

REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR

Tur 15.X—24.X II Canotaj academic

București22—23.IV

7. CONCURSUL REPUBLICAN 
DE PRIMĂVARA AL SENIORILOR

6. CAMPIONATUL DE CALIFICARE
1961 — 1962

Etapa I pe raioane (orașe) 7.X—
9.V.1962

6—7.V București

8. CONCURSUL REPUBLICAN 
PENTRU TINERET

7. CUPA ORAȘELOR LA TINERET 
MASCULIN Șl FEMININ

15 — 19.XI

«. CONCURSUL REPUBLICAN 
DE BICICLETE DE ORAȘ

3 CAMPIONATUL REP 
INDIVIDUAL PENTRU

Etapa I pe orașe 
25. VI

Etapa a II-a
6.VIII

Etapa a III-a
Etapa a IV-a

și comune 6.V—

pe raioane 26.VI

regiuni 13.VIII

Fotbal

Etapa I pe orașe (localit:
Etapa a Il-a finală 3.IX

pe ..
finală 27.VII1

București

4 CONCURSURI PE C

Categoria

Categoria
Categoria

56—60—67

75—82 25.VI
91— grea 23.’

l. CAMPIONATUL REPUBLICAN
CATEG A 1960—1961

Retur — 19.III—25.VI

Handbal in 11 ju
1. CAMPIONATUL REP 

CATEGORIA A MAS
1960/1961

Etapa I pe asociații și cluburi pînă 
la 30.V1I

Etapa a Il-a pe raioane (orașe) 
5 -6.VIII

Etapa a ITI-a pe regiuni 19—20.VIII
Etapa a IV-a finală 9—10..IX

Brașov

0. CONCURSUL REPUBLICAN 
DE TRIATLON

I

I

Etapa I pe asociații și cluburi

8. CAMPIONATUL REPUBLICAN
DE JUNIORI 1961 — 1962

Etapa I pe raioane începe la
30.X. 1960

Bob

Etapa I pe orașe 9—10.IX
Etapa a Il-a finală 22—24.IX

2. CAMPIONATUL ECHIPELOR
DE CATEGORIA B

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL SENIORILOR

10—24.IX

2. CAMPIONATUL REPRetur — 2. IV—25. VI
Retur — 9.IV.—21.V

Snagov 3. CUPA R.P.R 1960-1961 FEMININ 1960/1’
2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

AL JUNIORILOR
6—20. VIII

Faza finală 9.IV — 5.XI 
șaisprezecimi de finală 9.IV

Etapa
Etapa 

23. IV

I interregiuni 
a Il-a finală

2- 
Tui

optimi de finală 10.V Retur 28—29—30. IV
Etapa I pe orașe 5—6.VIII sferturi de finală 2.VI
Etapa a 11-a finală 18—20.VIII semi-finale 23.VIII 3. CAMPIONATUL MA

Snagov Finala 5.XI DE CALIFICARE 196
Caiac-canoe 4. CAMPIONATUL REPUBLICAN Etapa interregiuni 16.1

AL JUNIORILOR 1980—19611. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE BOB Șl CONCURSUL 
REPUBLICAN DE SANIE

ȘI SCHELETON

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL

23
SENIORILOR
VI — 9 VII Etapa regională 19.111—18.V

Turneul final 4.VI—25.VI

4. CAMPIONATUL REPI 
CATEGORIA A MASCULIN

a Il-a pe raioane (orașe) 4-5. II Poiana

a 
a

III-a pe regiuni 24.IX 
IV-a finală 14—15.X.

Iași
10 CONCURSUL REPUBLICAN 

PENTRU COPII

2. CUPA FRSBA.

Etapa I pe orașe 23—25 VI
Etapa a Il-a finala 7—9 VII

Snagov

Tur — 3. IX—28.X

1.

1-2.II Poiana

I pe asociații și cluburi
7.V
a Il-a pe raioane (orașe)

Etapa
pînă la

Etapa
13—1.4. V

Etapa a III-a pe regiuni 20—2I.V 
\ Etapa ”...................

Box
CAMPIONATUL REPUBLICAN 

INDIVIDUAL AL SENIORILOR 
15.IV—7.V

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR

30.V1I — I3.VIII

Etapa I pe orașe 29—30.VI1
Etapa a 11-a finală 11 — 13.VIII

Snagov

a IV-a finală 24—25.VI
Brașov

A’p'nism
I ALPINIADA REPUBLICANA
Etapa I de iarnă 7—13.III Făgăraș

Etapa I pe zone (Constanța, Galați, 
Iași, Craiova Cluj, Oradea, Hune
doara, Tg. Mureș) 15—16 IV

Etapa a Il-a finală 29 IV—7 V 
București■ -..r 1

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PE ECHIPE SENIORI 

27.VIII—17.XII

3 CUPA DELTEI

2.

ui .f JEtajpa a Il-a'vară ioVl.—JO.X 26JCIPa 1 ■ 27V111
■tltrtit'ddma’-.- - a'Hr.a .ir’rîrL 13.lt

■f<

29 IX LX

Călăr'e
Tulcea

1. CAMPIONATUL republican
DE CĂLĂRIE:

I. DRESAJ

5. BARAJUL DE CALIFICARE 
PENTRU CATEGORIA B

10. VII — 24. VII

5. CAMPIONATUL REPS 
FEMININ 1961/19

6. CAMPIONATUL 
CATEGORIA A

REPUBLICAN
1961 — 1962

Etapa I pe raioane I3Ă
Etapa a Il-a pe regiuni 2

Tur 20.V1II—3.XII

7. CAMPIONATUL
DE CATEG B

6. CAMPIONATUL 
DE CALIFICARE

MA
196

Tur 3.IX—26.XI

8 CUPA R P R.

ECHIPELOR
1961 — 1962

1961 — 1962

Faza raională 20.VII 1—26.XI

9. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
Al JUNIORILOR 1961 — 1962

Etapa
Etapa a Il-a pe regiuni 2

I pe raioane 13A

Handbal in 7 juca
1. CAMPIONATUL REPU 

CATEGORIA A MASC
1960/1961

Retur 9.I V- 21.V
25— 28.V București' Etapa raională, tur , 3,L,X ,26 XI

1 p. o-ulni '1.V: hVH București Retur 9-10-11VI■r.V 11



2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
CATEGORIA A FEMININ 1960/1961

8. CONCURSUL DE DESCHIDERE

Returul 7.V—25.VI

3. CAMPIONATUL DE CALIFICARE 
MASCULIN ȘI FEMININ 1960/1961

Etapa interregiune 23.IV—28.V

4. CUPA DE IARNA F.R.H. 
1960/1961

Etapa I pe centre 13.XI.1960—
29.1.1961

Etapa a Il-a intercentre 5—12.11 
(seniori) 5—19.11 (juniori)

Etapa a III-a finală 19—22.11 (se
niori) București; 26.11 — l.III (juniori) 
București.

5. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
CATEGORIA A MASCULIN 1961/1962

Tur 3.IX—14.X.

6 CAMPIONATUL REPUBLICAN 
CATEGORIA A FEMININ 1961/1962

Tur 3.1X—21.X.

7. CAMPIONATUL DE CALIFICARE 
MASCULIN ȘI FEMININ 1961/1962

Etapa I pe raioane 13.VIII—28.X.
Etapa a Il-a pe regiune 4—11.XI.

8. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE JUNIORI (MASCULIN ȘI FE

MININ) 1961/1962

Etapa I pe raioane 3.IX—28.X.
Etapa a Il-a pe regiuni 4—ll.XI.

9. CUPA DE IARNA F.R.H. 1961/1962

Etapa I pe centre 18.XI.1961 — 
11.III.I962 (seniori) ; 18.XI—28.11.1962 
(juniori).

Hochei pe gheață
1 CAMPIONATUL REPUBLICAN 

1960/1961

Etapa I pe regiuni LXII. 1960—
25.1.1961

Etapa a Il-a finală tur 29.1—6.II. 
1961 București

Retur 24—31.11.1961 București

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN
AL JUNIORILOR 1960/1961

Etapa I pe regiuni l.XII.1960 —
25.1.1961 București

Etapa a Il-a finală 2—12.11
București

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN
PE 1961/1962

Etapa 1 pe regiuni LXII. 1961 —
25.1.1962

4. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR PE 1961/1962

Etapa I pe regiuni LXII.1961 —
31.1.1962

5. CONCURS DE DESCHIDERE

1.—10.XI. 196! București

Hochei pe iarbă
CONCURS REPUBLICAN

2.IV —16. Vi 1
Etapa I pe regiuni:
tur 2.IV—14.V
retur 21.V—2.VII 
Etapa a Il-a finală 9—16.VII

București

laht’ng
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN

Etapa I pe orașe pînă la 6.V1II.
Etapa a Il-a finală . 25.VIII—2.IX 

Constanta

Lupte
1 CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL AL SENIORILOR

LUPTE CLASICE
. 27. VIII —26.X 1

Etapa I pe raioane 27.V1II—3.1X 
Etapa a H-a pe regiuni 1 — 8.X 
Etapa a III-a finala 25 —26.XII.

Craiova

2 CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL AL JUNIORILOR

LUPTE CLASICE
■: 3.111 14 V

Frapa I pe raioane 3— 26.III

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PE ECHIPE
25.11.—5.XI

Tur — 25.—26.11; 19.111; 9. IV;
28.V; 4.VI.

Retur — 17.IX; I—15—20.X —
4—5.XI.

4. CAMPIONATUL DE CALIFICARE
PE ECHIPE
7.V—16.VII

Etapa I interasociajii tur I 7.V
tur II 4.VI 

tur 111 2.VII 
Etapa a Il-a finală 15—16.VII

Sf. Gheorghe

5. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL AL SENIORILOR

LUPTE LIBERE
3.IX—3.XII

Etapa I pe raioane 3—10.IX
Etapa a Il-a pe regiuni 15—22X 
Etapa a III-a finală 2—3.X1I

Constanta

6. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL AL JUNIORILOR

LUPTE LIBERE
IX— 17.X1I

Etapa I pe raioane 1—22.X 
Etapa a Il-a pe regiuni 5—12.XI 
Etapa a III-a finală 16—17.XII 

Iași

Motociclism
1 CAMPIONATUL REPUBLICAN 

DE MOTOCROS

Etapa I 31.III—2.IV Cîmpina
Etapa a Il-a 14.IV—16.IV Brașov 
Etapa a III-a 5—7.V. Cîmpina
Etapa a IV-a 19—21.V Brașov 
Etapa a V-a 2—4.VI Cîmpina

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE REGULARITATE

Șl REZISTENȚA

14—20. VIII Cîmpina

3 CONCURS PREGĂTITOR
DE MOTOCROS

17—19.III București

Nataț'e
1 campionatul republican

DE ÎNOT Șl SĂRITURI
AL SENIORILOR

Etapa I pe club 8—ll.VI 
Etapa a Il-a pe orașe 22—25.VI 
Etapa a III-a finală 17-20.VI1I

București

2 CAMPIONATUL REPUBLICAN
DE ÎNOT Șl SĂRITURI

AL JUNIORILOR

Etapa I pe orașe 15—18.VI 
Etapa a Il-a pe regiuni 5—9.VII 
Etapa a III-a finala 3—6.VIII

București

3. CUPA „TITUS GROZA"

— Concurs în bazin acoperit cu 
invitații 8—9. IV București

4. CUPA ORAȘELOR 
(prin corespondență)

I. Deschiderea festivă a sezonului 
de vară 27—28.V.

II. Concurs pentru desemnarea cam
pionilor orașului 17 —18.VI

III. Concurs cu participarea spor
tivilor de categoria a III-a și necla
sificați 22—23.VII

IV. închiderea oficială a sezonului 
în aer liber 26—27.VIII

O nă
I CAMPIONATUL REPUBLICAN

Etapa I pe centre de comune și 
orașe 2—30. IV

Etapa a Il-a pe raioane 7—14. V 
Etapa a III-a pe centre de raioane 

21. V — 11. VI
• Etapa a IV-a pe regiuni 18.VI — 
16. VII

Etapa a V-a interrcgiuni 1; X 
Etapa . a VF-a finala 20—22. X

Pat’naj ărt'st’c
1 CAMPIONAT REPUBLICAM

i 1.1—31 I 
•Ț”*' ’

J io—lA ir

Patinaj viteză
1. CAMPIONAT REPUBLICAN

Etapa I pe regiuni 1—15.1
Etapa a Il-a finală 1—9.II Tușnad

Polo pe apă
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

CATEGORIA A
30.1V-15.X

1. Turul 30.IV—25.VI
2. Returul 27.VIII. — 15.X

2. CAMPIONAT DE CALIFICARE
4.V1—3.IX

1. Tur 4.VI—2.VII
2. Returul 16.VII—3.IX

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR

28. V—28.VIII

Etapa I pe orașe 28.V—25.VI
Etapa a Il-a pe zone 9—13V1II. 

(București, Cluj, Lugoj)
Etapa a III-a finală 23—28.VIII 

București

Pentatlon modem
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN

24—28. IX Cluj

2. CUPA „1 MAI"
23.—27.1V. București

3. CONCURS REPUBLICAN
INDIVIDUAL

3—7.IX București

Popice
I. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

MASCULIN PE ECHIPE

Etapa I pe raioane (orașe) 2.1 — 
15.IV

Etapa a Il-a pe regiuni 22—25.1V
Etapa a III-a interregională 8—9.V 

15-16.V 
22—23.V
29—30.V

Etapa a IV-a finală 10—13.VI
(feminin) 
17—20. VI 

(masculin)

2 CAMPIONATUL REPUBLICAN
INDIVIDUAL (masculin și feminin)

Etapa I pe asociații și cluburi 
LIV—15.V

Etapa a Il-a pe raioane (orașe) 
15.V—3.VI

Etapa a III-a pe zone 5—6.VI 
(feminin)

Etapa a IV-a finală 19—20.VI 
(masculin)

Rugbi
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN

CATEGORIA A

Tur 12.II1-25.VI
Retur 27.V1II—3.XII

2. CAMPIONATUL DE CALIFICARE

Tur 26.111—7.V
Retur 24.IX—5.XI
Baraj final 12, 19, 26.XI

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN
AL JUNIORILOR

Etapa I pe orașe
Tur 2.IV—4.VI
Retur 10.IX—22.X
Etapa a Il-a turneul final 29.X; 

5, 12, 19.XI.

Schi
1. CAMPIONATELE REPUBLICANE

I. PROBE ALPINE (seniori — 
juniori)

Etapa I pe raioane pînă la 5.II
Etapa a Il-a pe regiuni pînă la 17.11
Etapa a Ill-a finală 16—19.11

Poiana

II. PROBE NORDICE (seniori — 
luriiori)

Etada 1 pe raioane pînă la 5.11
Etapa a I.!-a pe regiuni pînă Ia

•W Vi

Fiarta n

fi - Etaim l 2.5 28.‘ !>::<, u're
in ■?«

8.1 Predeal

3. CONCURSUL REPUBLICAN
AL CENTRELOR DE SCHI

11—12.11 Predea’

4. CONCURSUL REPUBLICAN 
AL ȘCOLILOR U.C.F.S.

23—26. III Bucegi

5. CUPA F.R.S.B.A.

1—2. IV Bucegi

Scrimă
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN

INDIVIDUAL Șl PE ECHIPE
15.11—10.XII

Etapa I pe asociații și cluburi 
1.II-10.IV

Etapa a Il-a pe orașe 15.11—I0.IV
Etapa a III-a pe zone 6.V—14.V
Florete bărbați și sabie 6.V—7.V. 

Zona I Cărei; Zona a Il-a Timișoara
Spadă și floretă femei 13.V—14.V 

Zona I Cluj; Zona a Il-a Sibiu
Etapa a IV-a pe asociații și clu

buri l.V—15.X
Etapa a V-a pe orașe 14.V—15.X
Echipe 14.V-31.VI1
Individual 1.IX—15.X
Etapa a VI-a pe zone 28.X—12.XI
Floretă bărbați 28.X—29.X Zona I 

Oradea; Zona a Il-a Constanța
Floretă femei 4.XI—5.XI Zona I 

Tg. Mureș; Zona a Il-a Ploiești
Spadă ll.XI— 12.XI Zona I Satu 

Mare; Zona a Il-a București
Sabie 4—5.XI Zona I Cluj; Zona a 

Il-a Craiova
Etapa a Vil-a Finală 25.XI — 

10.XII
Floretă bărbați 25—26.XI București
Floretă femei 2—3.XII Cluj
Spadă 9—10.XII Oradea
Sabie 2.—3.XII Tg. Mureș

«. CAMPIONATUL REPUBLICAN
AL JUNIORILOR 15.1—26.11

Etapa I pe asociații și cluburi 
1—15.1

Etapa a Il-a pe orașe 15.1—5.II
Etapa a III-a finală-floretă bărbați 

$1 sabie 18—19.11 Cluj
Floretă femei și spadă 25—26. II

București

Șah
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN

PE ECHIPE MIXTE

Optimi de finală 1X11.1960-1.II. 1961
Sferturi de finală 15.11—31.111
Semifinale 15—22.V (București, Ga

lați, Oradea).
Finala 1 —10.V1I Cluj

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN
INDIVIDUAL MASCULIN

Optimi de finală LX11.1960—LII. 
1961

Sferturi de finală LIV—3LV
Semifinale 1—18.1X (București, Iași. 

Ploiești, Lugoj)
Finala 25.X1.—12.XII București

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN
INDIVIDUAL FEMININ

Optimi de finală 1.1—15.111
Sferturi de finală LIV—3.V
Semifin-le 12—27.VIII (București, 

Constanța. Satu Mare)
Finala 25.IX—12.X București

4. CAMPIONATUL PRIN CORES
PONDENȚA 1961—1963

5 CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE DESLEGARI Ș! DE COMPOZIȚIE

Tenis de cimp
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN
INDIVIDUAL AL SENIORILOR 
(MAEȘTRI Șl CATEGORIA I) 

7-VIII—10.IX

Etapa I pe orașe 7.—25.VI1I
Etapa a Il-a finală 2—-10.IX

București

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN
INDIVIDUAL AL JUNIORILOR

7.VII - 30.V1H

Etapa I pe orașe 7—23.VII
. -Etapa a Il-a finală 26—30.V111

Tg. Mureș

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN
PE ECHIPE 5-V —I9IX

nnn I no ramurii R W—- I \711

Etapa a Il-a pe zone 3—16.VII
Etapa a III-a finală 14—19.IX 

București

4. CUPA DE IARNA

7—12.11 București

5. CUPA DE PRIMĂVARA

18-23.IV Oradea

Tenis de masă
1, CAMPIONATUL REPUBLICAN 

INDIVIDUAL Șl PE ECHIPE

Individual

Etapa I pe asociații 7.1—26.11
Etapa a Il-a pe raioane 4.111.— 

26.111
Etapa a III-a pe regiuni 8—9.IV
Etapa a IV-a finală

Concurs I 28—30.IV
Concurs II 12—14.V
Concurs III 20.—22.X
Concurs IV 13—17.XII

Cluj
București 

Tg. Mureș 
București

Pe echipe

Etapa I pe orașe LIII—1.XI1
Etapa a Il-a finală 13—17.X1I

București

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
ĂL JUNIORILOR

Etapa 1 pe raioane 29.1X—LX
Etapa a Il-a pe regiuni 28.X —29.X
Etapa a III-a finală 17.XI— 19X1

Oradea

Tir
L CAMPIONATUL REPUBLICAN 

AL SENIORILOR

4—8X București

8. CAMPIONATELE REPUBLICANE 
ALE JUNIORILOR

7—9.VI1 București

3. CUPA _1 MAI" (Armă sport) 16 IV

— PRIN CORESPONDENȚA —

4. „CUPA 2 IULIE" (Arme speciale)
17—I8.VI

— PRIN CORESPONDENȚA —

5. „CUPA F.R TIR" INDIVIDUAL

Etapa pe asociații și cluburi 14 V— 
ll.VI

Etapa I-b pe localități (orașe) 
25. VI—23. VII

Etapa a Il-a (prin corespondență): 
faza I 13.VI1I
faza a II a 20.VIII
faza a III-a 3.IX
Etapa a III-a finală 16—17.IX Cluj

Volei
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

CATEGORIA A FEMININ 1960/ 1961

Retur — 12.111— 21.V.

2 CAMPIONATUL REPUBLICAN
CATEGORIA A MASCULIN 1960/1961

Tur — 8.1—19.111
Retur - 26.III—4.V1

3. CAMPIONATUL DE CALIFICARE
MASCULIN Șl FEMININ 1960/1961

Etapa I raion retur; pînă la 4.VI 
Etapa a Il-a regiune 18—25.V1 
Etapa a III-a zonă 9—16.VII 
Etapa a IV-a finală 30.V1I — 6.VII1

4. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR 1960/1961

Etapa I raion r^tiir: oină la l.V
Etapa a Il-a regiune 5—7.V
Etapa a III-a zonă 17—2 l.V
Etapa a IV-a finală 16—20.VI.

5. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
CATEGORIA A MASCULIN

Șl FEMININ 1961/1962

Tur - 15.X—24.XII/• •• '. . ' V'
6. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

AL JUNIORILOR MASCULIN ->
ȘI FEMININ 1961/1962

tiu Etapa t Taîdn Tur : începe la 12.lXt 
’ " ulucii. 6 ' IÂ TI .1.



Puncte de vedere
Pregătirile loturilor reprezentative A 

și de "tineret în vederea unor apropiate 
întreceri înternățibriafe peste hotare au 
atins miercuri o fază avansată. Gele 
două meciuri de verificare, care și-au a- 
tins scopul, au permis tragerea- unor 
concluzii în ce privește definitivarea lo
turilor. In același timp însă, dată 
fiind valoarea adversarilor întîlniți de 
selecționate precum și faptul că ei 
au solicitat la maximum pe jucătorii 
din reprezentativele noastre, antrenorii 
au putut face -observații • prețioase: pri
vind jocul ephipgi, antrenamentele 
viitoare.

Desigur însă că echipa care a 
jucat are și lipsuri, asupra cărora an
trenorii trebuie- să insiste la 'antrena
mentele următoare. De pildă, în linia 
de atac s-a remarcat o lipsă de coezi
une în special pe aripa dreaptă, ceea 
cc a influențat în rău desfășurarea 
unor acțiuni. De asemenea, unii ata- 
canți au exagerat în conducerea balo
nului, în dauna jocului cti pase ime
diate, directe. Schimbările bruște de 
direcție de atac se fac sporadic. Dar, 
cert este că părțile pozitive au fost

trată în mod concludent de replierile 
înaintașilor în apărare, Ca și de parti
ciparea efectivă a mijlocașilor la 
acțiunile de atac. Iar mișcarea, jucă
torilor în teren se face din ce în ce 
mai mult după scheme tactice diferite 
de W.M., foarte des după formula 
1—4—2—4 și mai puțin, după așeza
rea în formula 1—3—3—4.

De aceea considerăm că una din 
principalele concluzii .este aceasta, 
privind oportunitatea și valabilitatea 
orientării în joc din ultimul timp a

Partida cu excelenta formație a 
Vojvodinei a satisfăcut - și ca 
spectacol și ca mijloc de veri

ficare a lotului reprezentativ. Nu-i a'e 
loc lipsit do interes să notăm că oas
peții au spus după meci că dacă e- 
chipa lor ar fi jucat așa șt în cam
pionat, cu siguranță că ar fi ocupat 
un loc fruntaș în clasament. Deci, ve
rificarea lotului a fost făcută în com
pania unei echipa care a jucat foarte 
nine, în condițnmi care permit con
cluzii valabile în ce privește alcătui
rea lotului-. Din acest punct de vedere 
antrenorii au ajuns la o formula bună 
de echipă, alcătuită pe un schelet 
C.C.A.—Dmamo, cele două formații 
care s-au impus cel mai mult în pri
ma parte a campionatului. De altfel, 
formarea unei reprezentative pe sche
letul uneia sau a două echipe con- 
siituie un criteriu de selecție la care 
se recurge toarte des în străinătate 
(echipa Bulgariei pe scheletul lui 
Ț.D.N.A., echipa Spaniei din jucători 
de la Real Madrid și F. C. Barce
lona etc.). Deci, din acest punct de 
vedere considerăm că antrenorii fede
rali au procedat bine. In felul acesta 
se poate realiza mai repede omoge
nitatea de care are nevoie echipa re
prezentativă și care, în condițiile al
cătuirii et din jucători din mai multe 
cluburi, ar necesita o perioadă mai 
lungă de pregătire în ansamblu.

Lotul a dat satisfacție din puiict 
de vedere al comportării, a! jo
cului desfășurat. In această 

privință este semnificativă părerea 
oaspeților iugoslavi. Muiți dintre ei, 
printre care și antrenorul echipei Voj- 
vodi.ia, au remarcat o deosebire ra
dicală între echipa noastră reprezen
tativă care a jucat în 1957 la Belgrad, 
in cadrul campionatului mondial și 
pe care au considerat-o ca formație 
care practica un fotbal fără perspec
tive, și selecționata întîlnită miercuri.

0 fază din meciul de miercuri : centrul atacant al echipei iugoslave, Alexici, 
oprește balonul dar Popa se pregătește să-l atace

Foto: T. Roibu

mai multe (ritm de joc susținut și u- 
niform, uneori chiar mărit, deci pre
gătire fizică bună ; viteză în execuții; 
putere de luptă, combativitate, tras 
la poartă frecvent și destul de pre
cis etc.).

Meciul de verificare cu Vojvodina 
ne-a prilejuit constatări și în 
ceea ce privește orientarea în 

joc a echipelor noastre. Multe din 
formațiile străine care ne-au vizitat 
anul acesta au arătat care este ten
dința actuală în fotbalul mondial. Ca
racteristicile jocului modern, evidente 
și la Vittoria Bahia și la HonVed și 
la l.F.K. Malmo sau, acum, la Voj- 
vodina, sînt elasticitatea, dinamismul, 
ritmul susținut, viteza în execuții, 
mișcarea permanentă, jocul colectiv 
— totul bazat pe o tehnică individua
lă și de ansamblu avansată și pe o

căreia îi prevăd un viitor frumos. O- 
rientarea sănătoasă, spre fotbalul mo
dern, rapid, în plină mișcare, precum 
și infuzia de efemente' tinere talentate 
îi deschid perspective de progres și 
afirmare. ’

pregătire fizică excelentă. Execuțiile 
tehnice nu mai constituie probleme 
pentru majoritatea jucătorilor și nici 
capacitatea de efort, astfel că și își 
pot îndrepta atenția spre tactica de 
joc. Elasticitatea în joc a fost ilus-

echipelor noastre. Această orientare 
exprimă de fapt evoluția actuală a 
fotbalului mondial și pentru realiza
rea ei trebuie să depună eforturi toți 
antrenorii noștri.

In ce privește selecționata de ti
neret, al cărei scop în princi
pal este de a pregăti jucători 

pentru prima reprezentativă, ea a fă
cut miercuri o verificare mai reușită, 
care a permis antrenorilor să aleagă 

' cu mai multă siguranță jucătorii pen
tru lotul definitiv. Completat cu unii 
jucători ca Nedelcu (Progresul); Grea- 
vu,, Țîrcovnicti, Koszka, Ionescu, Ma- 
nolache sau . Creiniceanu, lotul dă po
sibilitatea alcătuirii, unei selecționate 
mai valoroase, cu perspectiva unei ac
tivități rodnice.

P. GAȚU

ȘTIRI, RE ZULTATE
Pregăîiri'e iotului de juniori

Săptamîna viitoare lotul de juniori 
va face noi pregătiri în vederea Tur
neului U.E.F.A. De data aceasta, 
tinerii fotbaliști cuprinși în lotul pu
blicat de ziarul nostru vor face an
trenamente de o intensitate mărită. 
Ei vor susține meciuri în condițiuni 
asemănătoare celor din Turneul 
U.E.F.A.. adică la intervale scurte.

Astfel, marți cei 25 de juniori vor 
fi împarțiți în două echipe care vor 
întîlni la București formațiile de ca
te-vrie B Metalul și Dinamo Obor. 
Peste două zile, joi, lotul va înfrunta 
la Cimpina alte două echipe : Poiana 
și Raf. 4 C'împina. Iar duminică 13 
decembrie, la București, formația 
probabilă va juca în compania Pro
gresului București, din categoria A.

Rapid în Turcia

Echipa de fotbal a ciuouluj Rapid 
urmează să întreprindă în luna ia
nuarie un turneu în Turcia. Pînă 
la ora actuală sînt perfectate trei 
întîlniri: la Istanbul la 7 ianuarie, 
la Adana la 12 ianuarie și la Izmir 
Ia 17 ianuarie. In ceea ce privește 
adversarii, în primul mec; Rapid va 
întîlni pe Galata Saray (probabil), 
în al doilea pe Demirspor și la Izmir 
clubul Iveai cu același nume.
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Dinamo a jucat joi la Tîrgoviște:
5—1 cu Metalul

TÎRGOVIȘTE (prin telefon). Joi 
după-amiază s-a disputat în localitate 
meciul amical dintre Metalul Tîr
goviște și Dinamo București. Partida 
a fost de factură tehnică bună. S-a 
jucat in ritm rapid, echipele fiind 
preocupate mai mult de calitatea jo
cului decît de rezultat. Dinamo a 
jucat ofensiv și ă dominat mai mult 
Tîrgoviștenii au jucat bine În cimp 
și- au inițiat contra atacuri pericu
loase.

Punctele învingătorilor au fost 
marcate de: Băloiu (2), Frățilă, Ghi- 
nea și V'. Anghel (din 11 metri), res, 
pectiv Tomescu (din 11 tnetri).

Dinamo a aliniat formația : Cozma
— V. Anghel. Constantinescu, Ivan
- Florescu. Szakacs — Ghinea, B.i- 

loiu. Frățilă. Țîrcovnicu. Sasu

M. AVANU 
coresp.

• In cadrul .Cupei 30 Decembrie", 
i>e care o organizează „Abatorul", 
mîine se vor disputa primele meciuri, 
pe terenul „Timpuri Noi“ din Cal: 
Dudești : la ora 9 Timpuri Noi — 
Pielari și la ora 11 Abatorul —- 
Bumbacul. Duminica viitoare se vor 
întîlni echipele învinse între ele și 
echipele învingătapre . între ele, în 
finala Cupei.

Completări la
Cititorul Zamfir Ion din București 

ne-a atras atenția la telefon asupra 
unei fotocritici apărute acum citva 
timp, în legătură cu un penalti acor
dat la meciul de categorie B, C.S.M. 
Baia Mane—O. S. Oradea. Din text și 
din fotografie nu rezulta că a fost ne
cesară repetarea loviturii de la 11 m.

Intr-adevăr, a existat o omisiune care 
făcea neclar cazul. Se știe că în cursul 
partidei amintite arbitrul a acordat un 
11 m în favoarea echipei băimărene. 
In acest timp, jucătorul or-ădean Tiriac 
se afla lovit, în spatele porții sale, 
unde i se dădeau îngrijirile necesare. 
In momentul executării penaltiului, 
Țiriac a pătruns în teren pe lîngă 
poartă. Care sînt în acest caz, condi
țiile care făceau necesară repetarea lo
viturii de la 11 m ?
, 1. Jucătorul Tiriac a reintrat pe te
ren fără să ceară aprobarea arbitru
lui. Un jucător accidentat poate rein
tra în joc orieînd. dar numai cu con
diția ca să anunțe arbitrul. •

2. El a pătruns în careu, dinafară

o fotocritică...
terenului, pe lîngă poarta sa la care 
se executa un 11 m, dintb-o zonă în 
care este interzis jucătorilor să se pla
seze. Regulamentul. (art. . 14) spune clar 
în legătură cu executarea unei lovituri 
de pedeapsă (cum se mai spune lovi
turii de la 11 m sau penaltiului) : 
„...ÎNAINTE CA EA SA FI FOST EXE
CUTATA, TOȚI JUCĂTORII. CU EX
CEPȚIA CELUI CARE TREBUIE SA 
EXECUTE LOVITURA ȘI A PORTARU
LUI ADVERS, VOR TREBUI SA STEA 
IN INTERIORUL TERENULUI DE JOC, 
DAR IN AFARA SUPRAFEȚEI DE PE
DEAPSA SI LA CEL PUȚIN 9,15 M 
DE PUNCTUL ©E PEDEAPSA". Or, 
Tiriac a stat în afara terenului de joc,- 
după poartă, de’ unde a pătruns în 
teren.

Și mai departe, regulamentul mai 
spune : „Pentru orice infracțiune comi
să de către echipa în apărare, lovitura 
de pedeapsă va fi repetată, dacă punc
tul nu a fost înscris

Ceea ce arbitrul meciului amintit nu 
a făcut.

Campionatele regionale la terminarea turului
REGIUNEA HUNEDOARA

SERIA I SERIA A II-A

1. Minerul Vulcan 10 8 0 2 31:10 16 1. Minerul Deva 11 10 1 0 57: 3 21
2. Minerul Aninoasa 10 6 3 1 27: 8 15 2. Metalurgistul Cugir 11 9 1 1 32: 8 19
3. Parîngul Lonea 10 6 1 3 31:13 13 3. A.S.M. Alba Iulia 11 7 1 3 39:18 15
4. Minerul Petrila 10 5 3 2 29:13 13 4. Dacia Orăștle 11 7 0 4 32:17 14
5. Victoria Călan 10 5 3 2 23:13 13 5. Sebeșul Sebeș 11 6 2 3 26:22 14
6. Rapid Deva 10 4 3 3 22:22 11 6. C.F.R. Teiuș

7. Metalul Crișclor
11
11

6
5

1
0

4
6

25:21
18:23

13
10

7. Retezatul Hațeg 10 4 2 4 15:15 10 8. Aurul Zlatna 11 3 4 4 14:22 10
8. C.F.R. Simeria 10 3 2 5 16:32 8 9. Aurul Certez 11 4 0 7 21:22 8
9. Șantierul Huned. 10 2 1 7 7:35 5 10. Mureșul 

Vințul de Jos 11 1 2 8 12:43 4
10. Miperul Ghelar 10 2 0 8 16:29 4 11. Surianul Petrești 11 1 2 8 9:41 4
11. A. S. Corvinul Huned. 10 1 0 9 7:34 2 12. Victoria Dobra 11 0 0 11 7:52 0

Unde mergem'?
AZI 

IN CAPITALA
HOCHEI. Patinoarul artificial „23 

August", ora 19: combinata Știlnța- 
S. K. Wismut.

BOX. Sala uzinelor „23 August “ de 
la ora 18: Metalul Buc.—C.S.M. Cluj 
(din cadrul Cupei F.R.B.).

ȘAH. Aula B.C.U., de la ora 17 : runda 
a XlV-a a finalei camp, republican și 
prima partidă a meciului de baraj Ni- 
coiau—Teodorescu.

VOLEI. Sala Dinamo, de la ara 16,30 : 
Rapid—Victoria, (Dinamo—C.C.A.. Petrolul 
Ploiești—Progresul (meciuri din „Cupa 
Victoria").

HANDBAL. Sala Floreasca, ora 15.30 : 
Vestitorul—Constructorul (f), ora 16.20 : 
C.C.A.-I.T.B. (m), ora 17.30 : Știința- 
Constructorul (m), ora 18.40 ; Titanii— 
Dinamo (m), ora 19 50: Unirea-Rapid (m).

RUGBI. Teren parcul Copilului, ora 
9.30 : C.F.R. Grivița Roșie—CI. Sp. Șco
lar ; ora 11 : Selecționata A—Selecțio
nata B. Stadionul Giulești ora 11.30 : 
Rapid—Constructorul; stadionul Progre
sul, ora 14 : Progresul—Metalul M.T.D.

BASCHET. Sala Giulești, ora 10 ; 
Rapid—Voința Iași (m); sala Floreasca 
de la ora 16.30 : Constructorul—Rapid 
(f). Știința—St. Roșu Brașov (m), C.C.A. 
—Știința Cluj (m).

IN ȚARA
VOLEI. Iași : Țesătura—Sănătatea Buc.; 

Brașov : Olimpia—Dinamo Buc.; Cluj : 
C.S.M.—Progresul Buc.; Știința —Farul 
Constanța.

BOX. Craiova : Dinamo—C.S.M. Galați 
(Cupa F.R.B.).

MIINE
IN CAPITALA

HOCHEI. Patinoarul artificial „23 
August", ora 18 : selecționata divizio- 
nară-S. K. Wismut.

ȘAH. Aula B.C.U., de la ora 17 : runda 
a XV-a a finalei campionatului repu
blican.

VOLEI. Sala Dinamo, de la ora 10 : 
Metalul—C.S.M. Sibiu, C.P.B.-Rapid 
(camp, feminin).

IUDO. Sala din str. Austrului nr. 33. 
de la ora 19 : S.S.E. Nr. 2-Combinata 

I U.V.A.—AMEFA.

De la I. E. B. S.
Se aduce la cunoștință că — îll 

mod excepțional — patinajul pen
tru public din ziua de mîine după 
amiază se suspendă din cauza jo
cului de hochei pe gheață dintre 
selecționata divizionară și S. K. 
Wismut Karl Marx Stadt din R-D. 
Germană, care are loc la orele 
18,0ti, pe patinoarul „23 August".

Marele succes al concursului special Pronoexpres
• pronosticuri Pentru meciurile din concursul

PROVIZORII ALE TRIERII CONCURSULUI
PRONOSPORT DE MIINE • REZULTATELE 
SPECIAL PRONOEXPRES

Concursul special Proilpexpres de 
miercuri 7 decembrie a înregistrat un 
frumos succes de participare. Acest 
fapt dovedește popularitatea concursu
rilor Pronoexpres și interesul cu care 
a fost așteptat concursul special, care 
a oferit fiecărei variante șanse duble 
de cîștig: la premiile în bani și la 
premiile în obiecte.

La ambele categorii, premiile se a- 
nunță frumoase. Premii ie- în bani se 
bucură de un excepțional' -fond de 
premii. Cît privește premiile în obiecte, 
ele au de asemenea „capete de afiș" 
remarcabile: cele trei autoturisme
(1 „Volga", 1 „Skoda", 1 „Wartburg").

Așa cum s-a anunțat, tragerea con
cursului special a avut loc la Cara
cal. Participanții din acest oraș au 
primit cu o deosebită bucurie vestea 
că vor putea urmări operațiunile tra
gerii. Miercuri, cu mult înainte de 
ora 19, sala unde a avut loc trage
rea. era arhiplină. Peste 600 de spec
tatori au asistat la extragerea dio 
urnă a celor 16 numere : 8 pentru pre
miile în bani și 8 pentru premiile în 
obiecte. Tragerea a fost urmată de un 
bogat și reușit program artistic.

FOND DE PR EMU-RECORD!
1.700.000 LEI

La concursul special Pronoexpres a 
fost înregistrat un fond de premii- 
record : 1.700.000 lei, cel mai mare
fond de premii de la înființarea con
cursurilor Pronoexpres. Aceasta va 
duce fără îndoială la înregistrarea 
unor premii de ridicată valoare. Și nu 
numai sumele ce vor fi acordate la 
fiecare categorie, vor fi importante, ci 
;i numărul premialilor se anunță ri
dicat. Pe drent cuvînt se rioate snu-

ae: „Concursul special Pronoexpres a 
acordat premii mari și multe I"

CONCURSUL PRONOSPORT 
DE MIINE

Iată programul complet al concursu
lui de imine :

I. Franța (A) — R.P. Bulgaria
— pronostic la pauză -— 1, 2

, II. Franța (Al — R.P. Bulgaria
— pronostic final •—", x

III. R.P. Bulgaria (tin.)— Italia
(tin.) — pron. pauză — x

IV. R.P. Bulgaria (tin.) — Italia
— pron. final — 1

h

Otonosport
V. Franța (tin.) — Grecia (A) x 

VI. Marseille (4) — Sochaux (2) x
VII. Toulon (18) — Nantes (14) 1

VIII. Metz (5) — Strasbourg (I) 2
IX. Lille (7) — Cannes (8) 1
X. Montpellier (3) — Rou

baix (11) 1
XL Bordeaux (10) — Aix (19) 1

XII. Besanțon (17) — Beziers (9) x
Pronosticurile sînt ale renumitului 

internațional francez Kopa, care mîine 
va privi din tribună întîlnirea Franța 
— R.P. Bulgaria, nefiind restabilit de 
pe urma întinderii de ligament de 
care suferă. Cifrele din paranteză la 
meciurile din divizia B a campionatu
lui francez indică locul ocupat ac
tualmente în clasament de echipele 
respective.

Meciurile din fruntea programului 
trezesc un interes justificat nu numai 
în orașele care le găzduiesc, ci și în 
rîndurile iubitorilor de fotbal din Eu
ropa. Ne gîndim, firește, mai ales la 
partida dintre reprezentativele Franței 
si R.P. Bulgaria, din preliminariile

campionatului mondial. Ambele repre
zentative vor prezenta formațiile a- 
nunțate. La Sofia, selecționerii bul
gari vor alinia unsprezecele de tine
ret, care a învins recent prima echipă 
a R.P. Bulgaria. Echipa de tineret a 
Italiei este următoarea: Albertosi 
(Milan) —■ Burgnich (Juventus). 
Trebbi (Milan) — Bolchi, Guarneri 
(ambii de la Inter), Burei li (Bologna) 
—• Perani (Bologna), Rivera (Milan), 
Altafini-Mazzolla (Milan), Bulgarelli 
(Bologna), Corso (Inter). Prima re
prezentativă a Greciei nu are o mi
siune ușoară în întîlnirea de la Nisa, 
unde selecționerii francezi intențio
nează să alinieze o puternică echipă 
de tineret, în frunte cu Van Sain, 
Heutte, Bodin (Racing), Sauvage 
(Reims) etc

REZULTATELE PROVIZORII 
ALE TRAGERII SPECIALE 

PRONOEXPRES
In urma trierii variantelor depuse 

la concursul special Pronoexpres din 
7 decembrie 1960, s-au stabilit ur
mătoarele rezultate provizorii :

PREMII IN BANI:
1 variantă de categoria I

11 variante de categoria a II-a 
205 variante de categoria a IlI-a 
797 variante de categoria a lV-a 

3.671 variante de categoria a V-a 
16.427 variante de categoria a Vl-a

PREMII IN OBIECTE:
1 variantă de categoria I (aulo-i 

turism Skoda)
25 variante de categoria a II-a

203 variante de categoria a IlI-a 
1.217 variante de categoria a IV-a 
3.944 variante de categoria a V-a

Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronosport



Dn experiența sportului soviet e

Cum îsi însusesc măiestria
9 9

tinerii fotbaliști
9

Sînt școli neobișnuite, eare nu cu- 
dsc zile de vacanță. Primăvara, vara, 
>arnna și chiaF iama, -cînd stadioa
ne sînt acoperite de zăpadă, în orice 
riotlmp al anului, aici se desfășoară 
activitate intensă. Mii de tineri spor- 

vi parcurg cu interes „abecedarul" 
itbalului. Sportul cu balonul rotund, 
tarea simpatie a milioanelor și mi- 
oanelor de oameni, se învață temeinic 
i școli sportive de tineret. Asemenea 
istiiuții de învățamînt sportiv au fost 
.’ganizate ' 
lma A ta, 
ai există încă 164, create 
aligator - pe lîngă echipele de maeș- 
i din clasele ,,A“ și ,,B“.
Pregătirea unor rezerve destoinice 
3ntru primele echipe de fotbal ale ță-
1 constituie un proces complicat și 
:ng. Succesul depinde în ultjmă instan-

nu numai de timpul afectat pregă- 
rii, cît mai curînd de sistemul b’no 
ndit al antrenamentelor. însușirea 
implicatelor elemente tehnice șl 
ce ale
etodic, 
nduse 

ică.
>e toate acestea se 

•icine vizitează școala 
u tineret creată cu cîțiva ani în urmă
2 lîngă stadionul din Lujniki. In clu- 
i biografici sale scurte, școala a re- 
jrtat succese însemnate și este pa 
'ept cuvînt socotită o pepin eră a e« 
îipelor de maeștri. Școala a șeumu- 
t o experiență considerabilă și ara 
adițiile sale. Foștii ei elevi pot fi în- 
Inițl în formațiile celor mai bune co- 
ctive ale țării. Viktor Șustikov, Oleg

Âlexandr Mledakin, Nikolai 
Ghenadii Gusakov, Kiril Do- 
AJeksei Polikanov fac parte 

ium din echipa Torpedo idoscova, cea 
<re a reușit în acest an o dublă per- 
rmanță : a cîștigat și campionatul și 
.ipa U.R.S.S. La Dinamo Moscova joa- 
< foștii elevi ai școlii Igor Cislenko 

Valorii Korokmko. La Spartak au 
îbutat cu succes nu de mult Ghcnadil 
Țgofet și Sterghei Roșkov, la T.S.K.A. 
Iienadi Spirid-onov și Anatolii Rogov 
templele ar putea continua...
Drumul acestor băieți, ca și al altor 
evi ai S.F.T., n-a fost presărat cu... 
>ze. Muncă, muncă și iar muncă — 
tă ce i-â ajutat pe tinerii sportivi 
i urce treptele măiestriei.
Desigur, rolul principal în pregătirea 
ierilor fotbaliști. în determinarea sti- 
lui lor revine antrenorilor. ¥^ii și mil 
: cop i sînt dornici să-și însușească 
Jiința fotbalistică", să învețe să joa- 
: frumos și gîndit, să devină maeștri, 

vezi zlmic în jurul antrenorilor, ru- 
ndu-i să fie însoriși în școală. Pe 
ne să alegi ? Cui să dai preferință ? 
dor înalți și putern ei, sau celor mat 
unzi, dar rapizi și vioi ?
Aspectul exterior al băieților, este 
‘parte de a fi singurul criteriu. An- 
onorii s-au convins de aceasta. A a- 
ge pe cei mai capabili nu este o 
lestiune de... inspirație, ci un lucru 
» care reușește să-i facă cel mai bine 
actica de ani. experiența. Antrenorii 
țeleg că cu fiecare din copii va tve
il să muncească nu un an-doi pînă 

iesl la lumină strălucirea talentului
r.
Despre conținutul muncii practice a 
olii povestește antrenorul principal, 
aestrul emerit al sportului CONSTAN- 
N BESKOV, în trecut unul dintre 
i mai străluciți atacanți ai fotbalului 
viei c :
,Prin structura «a, școala este im- 
.rți.a in mai multe „CLASE". Lec- 
le au loc de trei ori pe săpt&mtaă,

la Moscova, Tbilisi, Minsk. 
Frunze și Stalingrad. Dar, 

in mod

tac- 
se facă 

fin 
măiestrie peda-

fotbalului trebuie să 
progresiv, iar lecțiile să 
cu o înaltă

poate convinge 
de fotbal pen-

srgheev, 
anoșin, 
min și

© SEMNELE CRIZEI...

..Semnele crizei in mișcarea sporii- 
i" — astfel și-a intitulat recent ar- 
:o1h1 său de fond ziarul suedez 
jTOCKHOLM TIDN1NGEN".
„In ultima vreme mișcarea sportivă 
n Suedia, îndeosebi atletismul, trece 
in clipe grele — se spune în articol. 

sînt multe cauzele care determină 
eaștă situație. întrecerile din ca
ul Jocurilor Olimpice de la Roma 
-au adus numai dezamăgiri, iar 
crul acesta a contribuit la scăderea 
usca a interesului publicului pentru 
mpetițiile sportive. In mod firesc, 
w redus simțitor și fondurile de 
re dispune mișcarea sportivă. Inca- 
citatea cadrelor care conduc și 
ientează sportul, a devenit de acum 
onică. Veșnica problemă a profesio- 
smului în sport, care continuă să 
mină nerezolvată, ne dă multă bă
le de cap".
Relatările ziarului suedez aruncă o 
mină adevărată atît asupra situa- 
■i sportului din Suedia, cît și în 
rile capitaliste în general. Mișcarea 
ortivă din aceste țări intră pe mîna 
lor elemente afaceriste, dornice nu 
ît de succese sportive, cît, mai ales, 

bani. Cît mai multi bani 1

O SPRE UN CAMPIONAT AL 
EUROPEI... CU PORȚILE 
ÎNCHISE

Este explicabilă amărăciunea fran- 
zilor, cauzată de eliminarea 1 lui 
nrlrt rin. DnJmc rtin C..nn

cite două o*’e pe zi. In perioada com- 
petiționaiă echipele școlii susțin, dumi
nică meciurile lor calendaristice. Sco
pul principal pe care îl urmărim este 
Bă. pregătim fotbaliști cu o înaltă cla
sificare, bine dotați din punct de ve
dere fizic, cu uji dezvoltat simț a<l dis
ciplinei. Căutăm să facem pregătirea 
în funcție de calitățile individuale ale 
fiecărui elev, ținînd seama ti? sănăta
tea, vinsta și gradul lor de pregătire, 
asigurînd continuitatea și asimilarea 
melodică a materialului predat.

Mezinii școlii sînt băieți de 12—13 ani. 
Ei ar fi în clasa I și alcătuiesc grupul 
cei mai numeros. Faptul că rămîn mai 
multă vreme In școală ne permite să 
ie cunoaștem caracterul, să remarcăm 
pe cei mai înzestrați. In procesul de an
trenament căutăm să-i învățăm nu nu
mai „ABECEDARUL FOTBALULUI", d 
acordăm o mare atenție pregătirii fizi
ce generale. Fără ea nu n-oți obține 
un bun fotbalist. în concepția noastră 
un maestru al 
bui> să fie un 
mai larg al 
puternic, agil, 
vă mirați că-i

WROCLAV 9 (piin telefon). Joi seara 
boxerii de La Voința București și-au în
ceput turneul în R. F. F_' v — 
învins selecționata orașului 
de 10-8. Cei peste 3000 de spectatori 
prezenți în sala Gwardia din localitate, 
au aplaudat deseori frumoasa compor
tare a - boxerilor romîni. Iată rezulta
tele : muscă : A. Srink b.p. I. Toma 
(decizie eronată ; un rezultat de egali
tate era - mai echitabil) ; cocoș ; Kop- 
cinski b.p. Gh. Lache ; semifușoară : g. 
Simonka b.p. A. Sudol. A fost cel mai. 
frumos meci al reuniunii. De remarcat 
că Sudol face parte din lotul național 
ai R. P. Polone. Simonka a fost aplau
dat deseori și a primit premiul acordat 
celui mai bun boxer al reuniunii ; u- 
șoară : O. Baciu egal cu Telenda ; semi- 
mijloefe : C. Gherasim egal cu Klem- 
cinski. în primul rund, Gherasim și-a 
trimis de două ori adversarul la podea; 
mijlocie mică : Pavlik b.p. V. Bogoi. 
Decizia este complet eronată. Boxerul 
romîn a fost net superior lui Pavlik, 
la sfîrșitul meciului publicul făcîndu-i 
o caldă manifestație de simpatie. Mi
nute în șir spectatorii au protestat îm
potriva deciziei dată de juriu : mijto- 

Astalos b.p. Makolepsi ; semi-

cu echipele R. D. taane
P. Polonă. Ei au 

eu scorul jociirile susținute la Bratis- 
Praga, reprezentativele tării 

de handbal în 7 au părăsit

După
lava și
noastre
R. S. Cehoslovacă, plecînd în R.D. 
Germană pentru a întîlni selecționa
tele tării gazdă.

Meciul dintre formațiile feminine 
ale celor două tari va avea loc as
tăzi în orașul Frankfurt pe Oder, iar 
partida dintre echipele masculine 
mîine la Berlin.

Astăzi si mâine în fotbalul internațional

ITALIA-AUSTRIA ȘI FRANȚA—R. P. BULGARIA

fotbalului de astăzi tic- 
bun atlet, în sensul clsl 

cuvintului, adică rapid, 
rezistent. De aceea nu 
în’.îlniți pe elevii noștri 

pe patinoar, in sala de gimnastică, pe 
pista de alergări, în bazinul de înot. 
Sporturile complimentare ii ajută să-și 
facă o pregătire fizică multiflateraJă, 
fundamentul pe care se înalță viitorul 
edificiu al tehnicii fotbalistice avansate. 
O astfel de pregătire a permis elevHor 
școlii să obțină rezultate strălucite în 
campionaui'l Moscovei. Echipa stadio
nului central a cucerit campionatul 
școlii-or de tineret. Este important d? 
subliniat că juniorii născuți în anul 
1943 cîștigă întrecerea pentru a patra 
oară, cei născuți în anul 1944 pentru 
a treia oară și, în sfîrșit, cei nășeați 
în 1945 își păstrează titlul obținut anul 
trecut. In majoritatea întâlnirilor elevii 
școlii au demonstrat o tehnică supe
rioară și o remarcabilă maturitate tac
tică. Interesant a fost din acest punct 
de vedere meciul cu echipa T.S.K.A. 
Juniorii formației militare au căutat 
să-și întreacă adversarii printr-un joc 
în foiță. Dar fotbaliștii de la S.F.T. 
i-au depășit printr-un joc tehnic șl 
bine gîndit, obținind victoria".

Intr-adevăr au cu ce să se mîndreas- 
că Konstantin Beskov și cei doi ajutori 
ai săi. Vladimir Sucikov și Vladimir 
Aleakrinski. Printr-o muncă perseveren
tă. arătând dragoste față de meseria 
lor, ei pregătesc schimbul de mîine al 
maeștrilor fotbalului sovietic. Meritul 
antrenorilor nu constă numai în aceea 
că el învață pe elevii lor tehnica înal
tă. Profesorii sînt totodată adevărați e- 
ducatori. Părinții nu au reproșat nici
odată că antrenamentele i-ar sustrage 
pe copn de la lecții. Am putea spune

‘ “ -- - pune sînt condiția
se putea continua 
calificativ

la... 
notei.

dimpotrivă. Notele 
esențială pentru a 
pregătirea. Orice 
cent" duce automat 
pînă la îndreptarea 
metode 
școlii 
lent, 
dată 
aceea 
dille 
rior.

Școala ține o legătură strînsă cu ca
binetul medical. De altfel fără aceasta 
n-ar fi posibilă pregătirea științifică a 
tinerilor fotbaliști.

Antrenorii înțeleg că elevii lor tre
buie să devină nu numai maeștri ai 
fotbalului, ci și oameni cu o înaltă 
pregătire, exemple în muncă si pe te
renul de sport.

„insufi- 
sus-endare 
Asemenea 

au dat roade minunate. Elevii 
tinerilor fotbaliști învață exce- 

Majoritatea dintre ei capătă o 
cu ,.d nloma" ue fotbalist și pe 
de maturitate și își continuă stu- 

în institute de învătămînt supe-

I

de : I.
grea ; P. Zaharia b.ab. 2 Frelisko ; grea; 
I. Petrov b.k.o. 2 Kuretki.

primul lor meci din Italia

Anul fotbalistic internațional I960 
se apropie de sfîrșit. Ultima „dumi
nică plină" este cea de mîine, cînd 
au loc numeroase partide internațio
nale — oficiale și amicale —, urmînd 
ca pînă la finele anului, doar o sin
gură întîlnire oficială să mai rețină 
atenția 
tina — 
cadrul 
mondial.

Pînă atunci însă să 
meciurile ce vor avea 
mîine în mai multe țări

La Neapole se vor întîlni astăzi în- 
tr-o partidă amicală echipele repre
zentative ale Italiei și Austriei, ultima 
din acest sezon pentru ambele selec
ționate. In timp ce austriecii au de 
conf'rmat unele rezultate valoroase ob
ținute în acest sezon, reprezentativa 
italiei, cu cîțiva debutanți, încearcă o 
fc-htdă de... perspectivă, pentru vii- 
to:-c‘e confruntări din preliminariile 
campionatului mondial. Conducătorul 
tehnic italian, Ferrari, a alcătuit ur
mătorul „11“ pentru astăzi: Buffon 
(fnternazionale) (Roma),

iubitorilor fotbalului :
Ecuador, la 18 
preliminariilor

Argen- 
decembrie, în 
campionatului

ne referim 
loc astăzi 
ale lumii.

Castelletti (Fiorentina), Guarnaeci 
(Roma) — Salvadore (AAilan), Trap- 
pattoni (Milan) — Mora (Juventus), 
Boniperti (Juventus), Brighenti II 
(Sampdoria) — Angelilo (Internazio- 
nale), Petris (Fiorentina). Presa de 
specialitate din Italia are unele îndo
ieli asupra formației, exprimîndu-și p; 
rerea că Lojacono (de la Roma) ar 
fost cel mai bun 
lionalci italiene, 
nu s-a fixat încă 
tinitive, dar, se 
pînă la urmă, . ___ __  .
Schmidt — Trubn>. Stotz. Svobodâ -- 
Hanappi, Barschandt — Nemec, Hof. 
Bouzek, Soncckovici, Zechmeistcr.

Dintre meciurile dc duminică, ce! 
mai, important^este, fără îndoială, ce!

—.Ja — Bulgaria, din 
campionatului mond’a .

ce Fran4a se află Ia a do. a 
în această competiție (a în- 

~ ' pe (Fin-
Bulgaria 
întîlnirea

, ... fi 
inter-dreapta al na- 
Antrenorul Austriei 
asupra formației de 
pare, va prezenta 

următoarea echipă:
l 9 (prin t&lefom). Joi, în sala 

de Mostre din localitate, a 
un turneu internațional de 

care participă echipa de ti- 
R. P. Romîne, o selecționată 
Ungare și echipele Inzani și 

Parma. In pri- 
echipa un- 
Inzani

PARMA 
Palatului 
început i 
volei, * 
nemet 
a R. _ .
Clubul Universitar din 
mul meci al după-amiezii, 
gară a întrecut formația Inzani cu 
3-2, în timp ce selecționata noastră de 
tineret a învins cu 3—0 (3, 7, 6) echipa 
clubului universitar. In echipa noastră 
au jucat : Bărbuță, Timirgazin, Chi- 
riță, Grigorovici, Wolf, Pădurețu — Szocs.

Sîmbătă și duminică, formațiile R. P. 
Romîne și R. P. Ungare vor lua parte 
la un alt turneu care se va desfășura 
la Modena, în compania echipelor lo
cale Ciam VilLadoro și Minelli.

la 
a 
P.

In R.P. Mongolă sezonul sportiv de iarnă este în plină desfășurare. De multă 
popularitate se bucura schiul care q practicat de un mare număr de tineri. In 
fotografie, un aspect de la întrecerile organizate de asociația „Munca* intr-o 

fază preliminară a campionatului republican

. KI VISTA PRESEI A
Și, într-adevar, după cum se știe, 

în nieci de campionat, Real a învins 
cu 5—3, iar creditul „pe piață0 al 
Barcelonei a scăzut din nou...

© UN BASM 
NOASTRE...

DIN ZILELE

de la Paris: Franța 
preliminariile 
In timp 
întîlnire 
vins la 
landa), 
susține , .................... _
este deosebit de importantă și fiecare 
echipă va lupta pentru a-si apropia 
victoria. Selecționata R.P. Bulgaria, al
cătuită pe scheletul formației T.D.N.. .., 
dispune de o mare omogenitate și a 
obținut cîteva rezultate valoroase în 
acest sezon : 2—1 cu R.F. Germană 
și 2—1 cu Turcia. Echipa Franței, în 
schimb, a manifestat o formă slabă, 

învinsă cu 6—2 dc Elveția și cu 
de Suedia și a făcut 2—2 cu 
Polonă.
sfîrșit, la Sofia se dispută mA’ne 

întîlnirea internațională dintre echipele 
de tineret ale R.P. Bulgaria și Ita
liei, iar la Casablanca, reprezentativa 
R.D. Germane, în turneu prin Africa, 
întîlnește selecționata Marocului.

Helsinki cu 2— 1 
selecționata R.P. 

primul său meci.

PE SCURT
• Cei mai 

sud-amertcani 
de 15 km disputată ta Mar del Pla
ta. Primul a sosit argentinianul Su.i- 
lez in 45:51.0 urmat de Vidai (Chile).

• Turneul de fotbal de la Ha 101 
(R.D. Vietnam) a continuat cu in
tilnirea dintre selecționatele R.P. Chi
neze și R.P. Mongole. In prezența a 
30.000 spectatori fotbaliștii chinezi aii 
repurtat victoria la un scor categoric- 
6-1 “

buni alergători de )<>:k! 
au participat la o cursă

săptăinîna trecută au dus prea de
parte manifestările sentimentelor ce-i 
animau, după cum remarcă Robert 
Passevant în „L’HUMANITE" :

„Ne vom permite să cerem 
38.630 spectatori să reflecteze dacă 
n-au împins șovinismul la un 
nepermis. Poți să fii pasionat de fot
bal și să ai preferință pentru o echi
pă, dar de aci pînă a nu vedea și a 
nu aplauda decît o singură formație, 
există limite care n-ar trebui depă
șite (...) Incidentul din ultimul minut 
al meciului Reims — Burnley este 
suficient pentru a condamna acest șo
vinism exacerbat: doi tineri de 20 
ani au fost arestați pentru că au a- 
runcai cu sticle în direcția jucătorilor 
englezi... rănind însă uri invalid care 
asista la joc aproape de tușă.

Toate acestea sînt neplăcute și foarte 
periculoase, dacă ne glndim că fotba
lul internațional se orientează către 
un campionat intercluburi al Europei. 
Cum poate fi concepută desfășurarea 
acestuia, dacă o astfel de atmosferă 
nesănătoasă ar înconjura viitoarele 
întîlniri?,.."

Jn asemenea condiții, coficl.iide cu

e Șl-A salvat f.c. barce
lona CREDITUL?...

(1-0).
Intilnirea de fotbal dintre ecli'- 
secunde ale

disput.i*ă It 
nedecis : 2-2

1 a Canton

Portugaliei ți Fran- 
Lisaoaria, s-a teim1- 
(1-1).

(R.P. Chinezi) eilii-

celor

grad

Rămînînd în domeniul „Cupei cam
pionilor", este de semnalat abundența 
ecourilor care au însoțit eliminarea 
lui Real Madrid de către eterna rivală 
F.C. Barcelona. Și fiind vorba de spor
tul din țările capitaliste, nu-i de mi
rare că aceste comentarii se referă 
nu numai la latura sportivă a eveni
mentului, ci și la aceea financiară. 
Robert Vergne citează în „L'EQUIPE" 
declarația unui conducător al clubului 
din Barcelona, imediat după victorie:

„...O înfrîngere ar fi avut efecte 
foarte grave asupra finanțelor noas
tre. Am fi pierdut veniturile pe care 
ni le asigură viitoarele meciuri din 
Cupa campionilor și n-am fi putut cere 
aceleași cote pentru întîlnirile noastre 
amicale. Astfel, consider că după vic
torie (n.n. asupra lui Real) creditul 
nostru a crescut cu 30 la sută".

In continuare, ziaristul francez co
mentează astfel cele de mai sus:

„Barcelonezii nu sînt însă scutiți 
de' emoții, fiindcă la răstimp de zece 
zile (n.n. duminică 4 decembrie) ei' 
primesc din. nan vizita lui... Real Ala-

a

Recent a avut loc 
tîlnire internațională 
selecționatele ligilor 
Italia și Anglia. Victoria italienilor în 
acest meci a fost hotărîtă de golurile 
înscrise de către jucători de origină 
străină. In legătură cu această par- 

........... ...........'—
profesionismul din fotbalul 
într-un articol intitulat: 

din zilele noastre".
odată ca niciodată. A

la Milano o în
de fotbal între 

profesioniste din

In legătură
tidă, ziarul englez „DAILY EXPRESS 
satirizează 
occidental, 
„Uzi basm

„A fost
odată un scoțian, un irlandez, un 
zilian și un suedez. Toți erau . 
iubitori ai fotbalului și de aceea, 
tr-o zi, ei și-au părăsit propriile țări 
și au plecat să-și caute fericirea în 
lumea mare. Scoțianul și irlandezul 
au nimerit la un club din Anglia, iar 
ceilalți au ajuns pe meleagurile Ita
liei, unde li s-a făgăduit marea cu 
sarea... Intr-una din zile, englezii i-au 
rugat pe scoțian și irlandez să joace 
in echipa ligii lor profesioniste în 
meciul cu Italia. La rîndul lor, ita
lienii s-au înțeles cu stelele de peste 
hotare, aflate la ei în țară, ca acestea 
să joace împotriva Angliei. Și vă pu
teți închipui ce a urmat: în această 
partidă golurile au fost înscrise de 
scoțieni, irlandez, brazilian și suedez. 
Ot.r mlmr..- rn cp tminf ' italienii

fost 
bra- 
mari 

în-

nat
•

pa poloneză de fotbal Stal Sosnowee 
a terminat la egal rate (l-l) cu se- 
h’v :onata ora.ș-;. b

•» Echipa canadiană de hjchei 
Winnipeg Maroons va sosi h Praga 
la 20 decembrie pentru a susține 10 
meciuri în compania formațiilor ceho
slovace

• In turneu în Austria, hoeheiștii 
de la Legia Varșovia au întrecut e- 
chipa A. C. Klagenfurt, campioana 
țării,

•
Ha) 
nis, 
liei.
nit
7-5»
la căderea întunericului: Pietrangcli— 
McKay 6-8, 6-3, 10-8, 5-5.

• In 
reprezentativa de tenis dc 
Suediei 
viei cu 5-1.

• înaintea campionatelor 
de masă de la Pekin (5-11

jucătorii maghiari vor parîi- 
concursuri internaționale în 

R.S. Cehoslovacă, R.D. Ger- 
R.P. Romînă.

A. C. 
cu 5-3 (1-2, 2-1, 

Ieri a început Ia 
semifinala „Cupei 
opunînd echipele 
Primul meci de 

americanilor : Bucholz—Sirola 6-8» 
11-9, 6-2. Al doilea s-a întrerupt

2-0).
Perth (Austra- 
Davis** la te- 

S.U.A. și Ha- 
simplu a reve-

meci amical, la Stockholm, 
masă a 

a întrecut pe cea a lugosla-

de tenis 
aprilie) 
ci pa Ia 
Anglia, 
trnnă și

mondiale



surprize 
sporturile

Kenia au venit la 
un număr mic de 

dar au plecat aca- 
un frumos bagaj

concu- 
400 m 
(serii), 
de fi- 
(senii-

21,3 sec (în serii și 
sferturi de finală); Bar
ton jo Rotich a realizat
51,2 sec (serii) și 51,8 
sec (sferturi de finală)

Pe marginea celei de a 
XVII-a Olimpiade s-au 
făcut multe comentarii. 
Despre concursurile atle
tice s-a spus, și pe drept 
cuvîrit, că au prilejuit 
cele mai multe, dar și 
cele mai mari 
dintre toate 
programate la J.O. Ne 
vom opri astăzi asupra 
uneia singură... Este vor
ba despre performanțele 
acelor „Schwarze Dia- 
manfen" („diamantele ne
gre"), cum i-a denumit 
presa germană pe excep
ționalii atleți africani, cei 
mai mulți debutanți 
întrecerea olimpicilor.

Etiopianul Bikila Abebe 
cîștigat marea întrecere 
maratoniștilor pe care 
dominat-o de o ma

nieră categorică, realî- 
zînd o performanță de 
2,15:16,2 care fac inutile 
orice fel de comentarii...

Din 
Roma 
atleți, 
să cu 
de performanțe: sprinte
rul Seraphino Antao a 
alergat 10,5 în seriile 
cursei de 100 m, 10,4 sec 
în sferturile de finală și 
10,6 sec în semifinale, iar 
la 200 m a obținut de 
două ori rezultatul de

IOAN FL'RR, HAȚEG. - 
1) Există campionate mon
diale de biiiard. Indife
rent dacă este privit ca 
un sport sau ca un sim
plu joc recreativ, biliar
dul este interesant, el 
cere multă precizie șl a- 
bilitate. — 2) înclinarea
pîrtiei de aterizare este 
în funcție de distanța pen
tru care este calculată 
trambulina . de schi, ca șl 
de celelalte dimensiuni 
ale ei; înclinarea mesei, 
înclinarea pîrtiei de elan 
etc. înclinarea pîrtiei de 
aterizare poate suferi mo
dificări. Astfel, trambu
lina de la Planlca (Iugo
slavia) avea punctul cri
tic de 90 m, înclinarea 
pantei de aterizare la a- 
ceastă distanță fiind de 
39 de grade. In 1937, tram
bulina a fost modificată, 
mărindu-se punctul critic 
la 120 m, iar înclinația a- 
jungînd ia 41 de grade, 
în general, înclinația locu
rilor de aterizare „pleacă" 
de Ia 30 
gînd pînă 
de grade.

de grade, ajun- 
la maximum 42

cAi.areanu, 
1) Maria Diți 

comuna Văleni-Dîmbo- 
regiunea Pitești. — 

;___ U
din 1952. înainte de 

a acti- 
Se- 

16 
va împlini 29 

Aveți deci timp 
............. 3) La-

MARIAN 
CALAN. - 
are 23 de ani. S-a născut 
în 
vița,
2) Nicolae Tătaru joacă la 
C.C.A. .....................
a trece Ia C.C.A. 
vat la C.F.R. Turnu 
verin. Vîrsta lui ? La 
decembrie va împlini 
de ani. * ' *
să-I... felicitați !. __
zăr Baroga n-a participat 
la Olimpiada de la Roma. 
El s-a îmbolnăvit cu pu
țin înainte de începerea 
întrecerilor olimpice.

de i 
fotbaliștii 

și 
(Știința Cluj), 
rul Uțu 
rești) are

VASTLE GIOVANI, IAȘI. 
— 1) Nu există nici o le
gătură de rudenie în
tre fotbaliștii Constantin 
(C-CA.) și Constantin 

2) Porta- 
(Dinamo Bucu- 
24 de ani.

G. MOICEANU,
— 1) Avîntul Re-

IOAN
BRAȘOV. ....................
ghin a jucat în categoria 
A la fotbal, în anul 1955. 
S-a clasat pe ultimul loc

Ihanmniele negre
au concurat, acum la 
Roma, pentru prima oară 
sub faldurile steagului 
alb, cu cinci cercuri, ai 
întrecerilor olimpice. Per
formanțele lor au depășit 
însă toate așteptările: 
Antwi-John Asarc a evo
luat în cursa de 400 m 
(47,7 sec) și întpreună cu 
colegii săi de echipă au 
alcătuit o formație redu
tabilă la ștafeta de 4x400 
m (3:10,5 în serii și 3:10,9 
în semifinale).

O comportare remarca
bilă au avut și atleții din 
Nigeria. Âbdul Amu s-a 
numărat printre 
renții probei de 
plat: 46,8 sec
46,4 sec (sferturi 
nală) și 46,6 sec , 
finale). Echipa de 4x100 
m a Nigeriei a marcat 
remarcabilul timp de 40,t 
sec cu care s-a calificat 
în semifinale.

In afara acestora, alți 
atleți, din Rhodezia, din 
Liberia, din Uganda și 
din alte țări africane au 
obținut rezultate bune. 
Debutul olimpic al aces
tor tineri atleți este în 
măsură să anunțe com
portări și mai bune la 
viitoarea ediție a J.O. din 
1964 de la Tokio. Repre
zentanții popoarelor afri
cane, rupînd lanțurile ru
șinosului sistem colonia
list, se trezesc la viață. 
Ei sînt capabili și în 
sport de succese cu to
tul și cu totul remarca
bile. Jocurile Olimpice de 
la Roma au dovedit din 
plin acest lucru.

BIKILA ABEBE

pe 400 m garduri, iar 
Nyandika Mayoro a par
curs cursa de 5000 in în 
14:06,0. Atleții din Ghana

și a retrogradat, nu însă 
înainte de a obține unele 
rezultate meritorii, printre 
care un 1—1 și un 0—0 cu 
Dinamo București, care 
avea să cîștige în acel an 
campionatul.

C. TEODOR, CÎMPIA 
TURZII. — Nu se consi
deră infracțiune în ca
zul cînd, după ce a de
gajat mingea din interio
rul careului, în avînt por
tarul mai face un pas 
sau doi în afara careului.

NELU TELEABA, FA- 
GARAȘ. — 1) Ce repre
zintă inițialele A.M.E.F.A. ? 
Asociația muncitorească 
de educație fizică Arad. 
Este numele sub care a- 
ceastă veche echipă mun
citorească a jucat, la un 
moment dat, și în cate
goria A la fotbal. — 2) In 
caz de egalitate la puncte 
șl la golaveraj — ceea ce 
e greu de presupus că 
s-ar putea întîmpla ținîn- 
du-se> seama că golavera
jul se calculează pînă la 
miimi — este declarată 
campioană echipa care 
are un număr mai mare 
de victorii. Dacă și atunci 
ne-am găsi în fața unei 
perfecte egalități, ar ur
ma să hotărască rezulta
tele directe dintre cele 
două echipe. ținîndu-se 
seama și aici de golave
raj. La... complicații mai 
mari nu s-au gîndit cei 
care au întocmit regula
mentul competiției, așa că 
s-au limitat la aceste so
luții. Cred că... ajung !

AURELIA PRECU, PLO
IEȘTI. — In finala cam
pionatului mondial de fot
bal din 1958, 
învins Suedia 
de 5-2 (2-1).
aliniat în acest 
mătoarea formație : 
mar — D. Santos, 
N. Santos — 
Zitto - Garrincha,
Vava, Pelle, Zagallo.

ION POȘTAȘUL

Brazilia a 
cu scorul 
Brazilia a 

meci ur- 
Gil-

Bellini, 
Orlando, 

Didi,

STRĂMOȘII NOȘTRI CUNOȘTEAU BICICLETA 7
Tntrebarea aceasta pare 

lipsită de sens: oricine 
știe că bicicleta este o 
invenție a timpurilor mo
derne. Și totuși, cine cer
cetează mai atent obeliscul 
din Luxor, aflat în Place 
de la Concorde din Paris, 
poate vedea că, printre 
multele hieroglife care îl 
acoperă, se află și o ima

ȘTIATI CĂ
mai original meci 
prin corespondență 
loc în anul 1957 ? 

disputat între echi- 
stațiunii științifice

nu

...cel 
de șah 
a avut 
El s-a 
Pa 
derivă „Polul Nord 3* 
echipa marinarilor de 
vaporul „Leningrad”...

. timpul meciului, 
„Leningrad" 
torul, îndreptîndu-se 
Argentina, în timp ce 
că lorii a d verși se aflau 
o banchiză plutitoare 
regiunea polară. Meciul 
terminat la egalitate.

...Jocurile Olimpice 
pot avea loc decît în cuprin
sul anului fixat pentru acest 
eveniment și anume la o 
distantă de 4 ani de Ia o 
Olimpiadă Ia alta ? Jocu
rile Olimpice pot fi orga
nizate în orice lună a a- 
nului respectiv. Cu o sin
gură condiție : ultima zi a 
întrecerilor să nu depășeas
că data de 31 decembrie.

...indienii tarahumare, lo
cuitori ai munților Sierra 
Mcdrc (Mexicul de Nord) 
sînt denumiți de vecinii lor 
relamari, *adică alergători? 
Ei își datoresc porecla re-

în

pe
In 

vaporul 
traversa ecua- 

spre 
ju
pe 
în 

s-a

E gol sau
Un cititor din Sînnico- 

laul Mare, tov. Iosif Toth, 
a adresat rubricii noastre 
„Poșta Magazin" urmă
toarele rînduri: „Rog foar
te mult să-mi fie lămu
rită problema de mai jos. 
Un fundaș este faultat în 
afara careului de 16 me
tri de un înaintaș advers, 
pe care îl deposedase de 
minge. Firește, arbitrul 
acordă penalizarea de ri
goare: lovitură liberă di
rectă. Fundașul, în loc să 
tragă mingea înainte, o 
trimite „acasă". Portarul 
este însă neatent șl ba
lonul intră în plasă. E 
gol sau nu e gol? Eu 
susțin' că e gol, dar unii 
dintre colegii mei mă 
contrazic, spunînd că e 
corner, întrucît portarul 
n-a atins mingea. Vă rog 
a ne da lămuririle nece
sare, mai ales că și cei 
23 de arbitri din colegiul 
raional au păreri diferite".

Desigur, nu ne miră 
prea mult controversa ivi
tă între dv. și unii co
legi, faza la care vă re
feriți fiind neobișnuită. 
Din punct de vedere al 
regulamentului de joc, lu
crurile sînt însă cît se 
poate de simple și nu e 
de loc spre lauda celor 
23 de arbitri din colegiul 
raional că au păreri di
ferite în această chestiu
ne. Aprecierea dv. e justă:

Familia Kolcin are încă un
Numele soților Alevtina 

și Pavel Kolcin sînt bi
necunoscute amatorilor de 
sport. Tntr-adevăr, perfor
manțele acestor doi schi
ori de frunte din Uniunea 
Sovietică au deținut pînă 
acum de multe ori „ca
pul de afiș" al sezonului 
sportiv de iarnă.

Vă înșelați însă dacă 
credeți că cei doi sînt 
singurii „Kolcini" care se 
bucură de aprecierea ma
selor de sportivi. Ghena- 
dii Kolcin, fratele cam
pionului, are și el renu- 

numeroase ori 
reprezentînd o

gine, de 
repetată, 
bîrnă susținută de două 
roți pe care un om sta 
călare. Este vorba numai 
de un simbol sau dovada 
că supușii faraonilor fo
loseau astfel de vehicule? 
Greu de precizat. Nici un 
papirus nu vorbește de 
așa ceva, dar cum multe

zi sten țoi excepționale în a- 
lergare : pot străbate în 
fugă peste 200 de mile 
(peste 300 de kilometri!) 
A Iți indieni, seri, care lo
cuiesc în insula Tiburon 
din golful Californiei, go
nesc un cerb pînă ce a- 
cesta cade mort de obo
seală și ajung din urmă 
un cal care aleargă în ga
lop.

Orice naș își află nașul...
american de 

Roberts este 
cruzimea sa.

Luptătorul 
catch Paul 
vestit pentru 
Rareori adversarii săi pă
răsesc neînsîngerați a- 
rena. Dar, cum se spune, 
și-a găsit și el... nașul. Nu 
de mult, invincibilul și 
brutalul Paul a fost el în 
postura victimei. Luptăto
rul s-a adresat tribunalului 
cerînd divorț pe motivul că 
soția sa îl... bate în mod 
crunt ! „Ea se folosește 
— spune Roberts — de

nu e gol?
e gol t Fiind vorba de o 
lovitură liberă directă, nu 
are nici un fel de im
portanță dacă portarul a 
atins sau nu balonul îna
inte ca acesta să intre ' 
în poartă.

Faza pe care ne-ați j 
descris-o ne-a... sugerat 
însă o alta, asemănătoa
re: în careul său de 16 
metri, fundașul este faul
tat de un înaintaș advers. 
El execută lovitura, dar 
procedează la fel ca fun
dașul de mai sus, trimi- 
țînd mingea „acasă". Por
tarul a fost însă neatent, 
n-a mai putut intercepta 
balonul, astfel că acesta 
a intrat în plasă. Ce de
cizie va da arbitrul : a) 
dacă mingea a intrat di
rect în plasă?; b) dacă 
ea a fost totuși atinsă 
de portar?

După cum vedeți, ne-am 
permis o inversare a ro
lurilor: noi întrebăm și 
dv. (ca și ceilalți cititori, 
firește), sînteți invitați să 
răspundeți I

Pentru orice... eventua
litate, în alt colț al pa
ginii găsiți răspunsul 
exact, dar înainte de a 
căuta soluția problemei, e 
mai bine să încercați s-o 
rezolvați singuri, verifi- 
cîndu-vă în felul acesta 
cunoștințele dv. fotbalis
tice...

mele lui. Nu cercetați 
însă tabelele de rezultate 
și listele de campioni : 
nu-i veți întîlni numele. 
„Performanțele" lui Ghe- 
nadii Kolcin, deși în 
strînsă legătură cu spor
tul, sînt de altă... natură. 
Tîmplarul Ghenadii Kol
cin, muncitor de înaltă 
calificare la fabrica de 
materiale sportive din 
Lvov, are un rol de sea
mă în crearea noilor ti
puri de schi. Sub condu
cerea lui, de pildă, s-au 
„născut" excelentele schi-

„descoperiri" ale științei 
moderne s-au dovedit a 
fi fost cunoscute încă a- 
cum multe secole și chiar 
milenii, nimic nu ne îm
piedică să presupunem că 
locuitorii Egiptului antic 
foloseau bicicleta !

Această presupunere este 
întărită și de alte „do
vezi": pe frescele din 
Pompei și pe basoreliefu
rile etrusce se zăresc de 
asemenea — foarte dis
tinct — oameni cu aripi, 
reprezentînd probabil „du
hurile bune", călare pe 
un soi de „biciclete". Dar 
oare roata zeiței' Fortuna 
și cea pe care este în
fățișat zeul Mercur ce 
sînt altceva dccît niște 
„monocicluri", adică velo
cipede cu o singură roată?

Iată așadar destule mo
tive pentru a nu mai 
considera bicicleta drept 
un vehicul... tînăr!

faptul că sîntem de 
gorii diferite". Intr-adevăr, 
față de cele 76 kg ale lui 
Roberts, greutatea consoar
tei sale —• 102 kg. este 
copleșitoare.

La proces Roberts a de
clarat :

— Mă mir cum pînă a 
cum nici un manager n-a 
încheiat contract cu fosta 
mea soție. Ea ar fi trebuit 
de mult timp încă să trea
că la... profesionism !

cafe-

In cuiînd, pe ecranele noastre

HscheistuB ds rezervă
Pe stadionul de iarnă Ou acest prilej se evi- 

se desfășoară un neobiș- dențiază în mod deose- 
nu.it meci de hochei pe bit Ladea și Pepicek (pe 
gheață: echipa „Bezej- care-i vedeți în fotogra- 
menna" — formată din fie).
copii de pe strada cu Ca urmare, echipa „Be- 
a cel ași nume — întîlnește zejmenna" susține apoi

Cadru din film

reprezentativa Cehoslova
ciei. încă din primele 
minute ale jocului, copiii 
au inițiativa, sînt tot tim
pul peste hocheiștii din 
prima garnitură a țării 
care, oricât s-ar strădui, 
nu pot face față atacu
rilor dezlănțuite ale mici
lor adversari. Astfel că, 
mediul se termină cu o 
strălucită victorie (11 — 
0!) în favoarea copiilor.

„performer44
uri „Ucraina", care au 
fost deîndată adoptate de 
majoritatea schiorilor frun
tași din Uniunea Sovie
tică. Bineînțeles, printre 
primii care au încercat 
calitatea acestor noi schi
uri au fost... fratele și 
cumnata constructorului. 
Iar atunci cînd au decla
rat că schiurile „Ucraina" 
sînt excelente, ei n-au fă
cut un act de comple
zență, fiindcă mărturia 
lor a fost întărită de foar
te multe alte declarații a- 
semănătoare.

Acum, schiurile „Ucrai
na" parcurg pîrtiile de 
concurs, iar principalul 
lor creator, Ghenadii Kol
cin, făurește, planurile u- 
nor schiuri și mai reuși
te, capabile să iasă „în
vingătoare" în întrecerea 
calitativă cu o altă în
treprindere specializată din 
Tallin, creatoarea schiuri- 
lor „Estonia".

Deh, fiecare cu... per
formanțele lui.

— Jc. B. —

S-A ÎNTÎMPLAT LA 
OLIMPIADA DIN 1948

Iubitorii natației își a- 
mintesc, poate, că la jocu
rile Olimpice de la 
Londra, din 1948, daneza 
Greta Anderson, a cuce
rit medalia de aur la 
proba de 100 m stil liber. 
Timpul: 1:06,3.

S-ar putea ca unii să-și 
mai aducă aminte și de 
faptul că Greta Ander
son a luat parte și la 
proba de 400 m. Ceea ce 
se cunoaște însă mai pu
țin este că blonda înotă
toare daneză era să se... 
înece în această cursă. 
Intr-adevăr, neavînd su
ficientă rezistență pentru 
400 de metri, aproape de 
sfîrșitul cursei, deținătoa
rea medaliei de aur n-a 
mai putut să înoate și 
s-ar fi înecat cu siguran
ță, dacă unii înotători 

primul său meci interna
țional cu echipa Cana
dei I O bate și pe aceas
ta la scor și...

Cam astfel visează mi- 
cul Papieek din echipa 
„Bezejmenna" atunci dnd 
profesoara îl scoate la ta
blă... Dar, vorba aceea: 
Plăcinta în vis, nu e plă
cintă, e... vis! La școală 
lucrurile nu merg de loc 
bine. Preocupați numai 
de sport, copiii lipsesc de 
la ore, iar notele proas
te încep să le umple ca
ietele. Mai mult, echipa 
de juniori „Bezejmenna" 
pierde și înțîlnirea cu cei 
care își dispută întîieta- 
tea în serie, formația 
„Certovka".

Cum va reuși să-și în
drepte notele și să con
ducă din nou în clasa
ment, veți vedea în cu- 
rînd, cu ocazia vizionării 
acestui film artistic rea
lizat de scenariștii Otto 
Ilofman și I. Z. Novak 
în regia lui Cenek Duba.

In 4 rinduri
Unui fotbalist

„Intră" dur șl asta face 
Cam la orice întîlnire. 
Dar „intrarea" — fiți pe 

pace! —
E urmată de... ieșire!

GEORGE CORBU

Metalul București se a- 
flă pe ultimul loc în 
seria a doua a campio
natului categoriei B la 
fotbal.

înțelegi esențialul 
Și deci lucru-i lămurit: 
In campionat. Metalul 
Nu e suficient... călit!

VICTOR THEODOR

aflați pe marginea bazi
nului, care în primul mo
ment nu dăduseră faptu
lui nici un fel de impor
tanță, nu ar fi sesizat 
apoi că Greta Anderson 
nu se joacă, ci e pe 
punctul să se înece...

A fost evitat astfel un 
sfîrșit tragic. Și... comic, 
în același timp, ținînd 
seama că era vorba de 
o campioană de înot. Și 
incă olimpică I...

E GOL SAU NU E
GOL î
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