
Se dezvoltă tot mai puternic 
activitatea sportivă de mase 
a Combinatul chimic Borzești

Interviu cu tovarășul SAVA COSTACHE — 
director general al Combinatului chimic Borzești
Pe marile șantiere ale soci alic
ului activitatea culturală este ar- 
oniios împletită cu activitatea 
•orbi vă. După orele de muncă 
icordată în care linia graficelor 

producție urcă spre cele mai 
alte culmi, harnicii muncitori 
i destind vizionînd spectacole de 
»atru, filme, ascultând conferin- 
: sau aplaudînd evoluția tineri- 
»r artiști amatori din brigăzile 
li slice. Activitatea sportivă o- 
ipă un loc de seamă în preo- 
îpările oamenilor muncii. La 
ombinatul chimic Borzești pulsea-
i o vie activitate sportivă de 
ase. Pentru a cunoaște cîteva 
in realizările tinerei 'asociații 
lortive Chimia, ne-am adresat 
>varășului SAVA COSTACHE — 
irector general al
ii mic Borzești și 
sooiației sportive.

— Vă rugăm

Combinatului 
președinte al

mai im- 
asocia-

să ne vorbiți 
despre cîteva din cele 
portante realizări ale 
ției dv. sportive.

— Socotesc că pentru 
iu an de activitate asociația spor- 

primul

Sibiu

timp, Spar- 
a tineretului

în comunele: lacobeni 
Dornei), Vama și Mol- 
(Cîmpulung), Măritei și 

(Suceava) și Todireni

minica sportivă în imagini

In raionul

(Metalul) a trecut de blocajulMingea trasă de Sonia Braga ('?' ’ __ ■ ■
alcătuit de sibiencele Ileana Lăzăruț și Elena Roman II (care în 

fotografie este mascată). Fază din meciul de volei 
Metalul—C.S.M. Sibiu 3—2

Foto : T. Roibu

lă se
râuri de hochei, conclusuri 
patinaj artistic, festivaluri 
gheață. De asemenea, arena 
fi adaptată pentru desfășurarea 
Întrecerilor de baschet, volei sau 
tenis.

o- 
cu- 

centru al sporturilor de 
U.R.S.S., se va construi 
al sporturilor de iar- 
va cuprinde un sta- 
hochei acoperit și tri-

Portarul Kinderman a ajuns la puc înaintea lui Ferenczi. Faza 
din meciul Selecționata divizionară —S. K. Wismut

Foto : V. Bagca©

Popularizată din 
tachiada de iarnă 
a fost primită cu mult entu
ziasm de către membrii aso-

Echipele C.C.A. și Știința Cluj au furnizat duminică seară, în 
sala Floreasca, unul dintre cele mai spectaculoase jocuri din 
actualul campionat republican de baschet. In fotografie. Albu 
(Știința Cluj) a pătruns sub panou, dar fiind blocat de Novacek 
va nașa cnar.hi.nîorul>i> său Demien. aflat sinttur în dreanta

Poligonul de tir de la stadionul Tinerelului a găzduit duminică 
dimineața un interesant concurs interșcolar. In fotografie un 
£ruP de elevi ai liceului „l. L. Caragiale” în timpul unei probe 

Foto : II. Naiulv

ti vă Chimin a realizat un lucru 
important: de la cei 150 membri 
V.C.FS. elfi erau la înființare, 
astăzi activează în seefiile pe ra
mură de sport peste 1.200 de 
membri V.C.F.S. Bogata activita
te sportivă organizată în acest 
sezon competifional a contribuit 
la strîngerea în pro por fie de 90 la 
sulă a cotizațiilor și prin aceasta 
la consolidarea bazei materiale a 
asociației sportive. Membrii 
V.C.F.S. din asociația sportivă 
Chimia activează în secțiile de 
fotbai, volei, f.andbal, popice, 
șah și tenis de masă. In curind 
va lua ființă și secția de box.

— Ce competiții sportive au 
fost organizate în acest sezon?

— Cu sprijinul efectiv al bi
rourilor de secții, cbnsiliul aso
ciației sportive a organizat nume
roase întreceri pe asociație. La fot
bal, de pildă, au avut loc două 
competiții la care au participat

Interviu luat de 
HRISTACHE NAUM

(Continuare în pag. a 2-a)
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Spartachiada de iarnă a tineretului
In regiunea Suceava

Așteptate cu deosebit interes, 
întrecerile Spartachiadei de iar
nă a tineretului au început. Pri
mele concursuri, desfășurate în- 
tr-un cadru festiv, au arătat că 
numărul participanților va fi 
mult mai mare decît la celelalte 
ediții ale competiției.

In comuna Dumbrăveni (raio
nul Suceava), Bucecea și Vero
na (raionul Botoșani), Broșteni 
(raionul Vatra Dornei), primele 
diagrame de șah cuprind un 
însemnat număr de participanți.

La Putna (raionul Rădăuți), 
Vama (Cîmpulung), S.M.T. Sal
cia (raionul Suceava) 
locuri întrecerile de 
masă cunosc o mare 
Nici trîntașii nu s-au 
prejos. La Hlipiceni 
Trușești), Broscăuți
Cîmpului (raionul Dorohoi), Va
ma (raionul Cîmpulung), tinerii 
se pregătesc pentru primele con
fruntări.

Asociațiile sportive au pregătit 
echipamentul și materialele ne
cesare pentru desfășurarea în 
cele mai bune condițiuni a între
cerilor. 
(Vatra 
dovița 
Ipoteș ti 
(Trușești) tinerii își confecționea
ză schiuri, săniuțe, haltere cu 
ajutorul cărora să poată parti
cipa la diversele probe ale aces
tei competiții.

G. ALEXA-coresp.

și în alte 
tenis de 
animație, 

lăsat mai 
(raionul 

și Capu

Un palat al sporturilor 
de iarnă la Celiab’nsk 

MOSCOVA (Agerpres). — In 
rasul Ce’iabinsk din Ural, 
noscut centru al sporturilor 
iarnă din 
un palat 
nă care 
dion de 
bune pentru 4.000 de spectatori. 
Construcția va fi făcută din sti
clă și beton. Pe arena p rinei pa- 

vor putea desfășura me
de 
pe 
va

ciațiilor sportive din satele și 
comunele raionului Sibiu. Nici 
copiii, mari amatori de săniuș 
și schi, nu au rămas în afara 
concursurilor. La Casa de co
pii din comuna Porcești s-au 
înscris la probele de săniuțe 
și schi peste 160 de copii și 
pionieri. La Rășinari, unde func
ționează de doi ani un centru 
de schi organizat de către fede
rația de specialitate, se fac pre
gătiri intense. Pînă acum s-au 
pus la punct schiurile.

Halterele — sport îndrăgit de 
către tinerii din Cisnădie — 
constituie una dintre probele 
prevăzute în regulamentul com
petiției care a făcut ca numă-

Tinerii noștri voleibaliști au cîștigat
turneele de la Parma și Modena

MODENA, 12 (prin telefon). — 
O hotărîre de ultim moment a 
organizatorilor turneului de la 
Parma, a făcut ca în finala în
trecerii să se întâlnească echi
pele învingătoare în meciurile cu 
cfole două echipe italiene. Ast
fel că selecționata de tineret a 
țării noastre a jucat cu selec
ționata de tineret a R. P. Un
gare. Jucînd foarte bine, volei
baliștii romîni au cîștigat și a- 
ceastă partidă : Scor : 3—1 (15—12, 
15-7. 7-15, 15-13). Cei 1.000 de
spectatori prezenți la această în- 
tîlnire au aplaudat în mpetate 
rînduri fazele spectaculoase cre
ate de cele două echipe. Bărbuță, 
Wolf și Chiriță au fost cei mai 
buni jucători romîni.

Și la Modena, meciurile au fost 
eliminatorii. Reprezentativa noa
stră de tineret a avut ca adver
sar echipa Avia Pervia, cam
pioană a Itaii.ei pe anul în curs 
și în rîndul căreia au jucat trei 
voleibaliști din echipa națională. 
Adversarii noștri au început me
ciul foarte bine și, profitînd și 

ÎN CAPITALA, întrecerile 
Spartachiadei de iarnă a tine
relului se bucură de o largă 
participare. Iată, în fotogra
fie, un grup de tineri dispu- 
tîndu-și cu ardoare întîietatea 

la mesele de șah

Foto : B. Ciobanu

rul participanților la întrecerile 
Spartachiadei de iarnă a tine
retului să sporească cu peste 
80 de concurenți.

ILIE IONESCU-coresp.

că jucătorii romîni nu
va-

de faptul
s-au comportat la aceeași 
loarc ca în turneul de la Parma, 
au cîștigat primele două seturi, 
în următoarele trei, romînii se 
impun, dovedind nu mimai o 
rezistență superioară, dar și o 
bună pregătire tehnică. Astfel că 
victoria ne-a revenit cu 3—2 
(12-15, 10—15, 15-11, 15-5, 15-11).

Duminică s-a disputat finaJia 
acestui turneu, in care am în
tîlnit din nou echipa jucătorilor 
maghiari (învingători și ci în pri
mul meci). Victoria a fost din 
nou de partea noastră : 3—1 (7—15, 
15-7, 15-10, 15-7). Wolf, Chiriță, 
Pădurețu și Bărbuță au fost cei 
mai buni jucători în acest meci.

Regiunea Craiova— 
un centru pugilistic de nădejde

care cercetează îndea- 
activitatea pugilistică 

în țara noastră

Cei 
proape 
desfășurată 
știu că de numele orașului și 
al regiunii Craiova sînt legate 
multe dintre succesele repur
tate de boxul romînesc de-a 
lungul anilor. Documentele pe 
care le-am cercetat atestă că 
prima „ligă de box a Olteniei1* 
a fost constituită în anul 1930 
datorită muncii entuziaste de
puse de unii arbitri și antre
nori, printre care Marin Cră- 
ciunescu, Cristian Panaitescu, 
Petre Alexandrescu, Arcadian, 
care și în prezent activează cu 
aceeași pasiune pentru ridica
rea acestui sport pe o treaptă 
superioară. Ziua de 23 octom
brie 1930 este încă proaspătă 
în memoria vechilor activiști 
pe tărîmul boxului din Craiova. 
Atunci s-a disputat primul 
campionat al Olteniei, compe
tiție care a adus în ring pe 
unii dintre boxerii cu faimă pe 
atunci, craiovenii Anton Oșca, 
Nicolae Gorun, Marin Gașpar, 
Marin Alexandrescu ș.a. Dar, 
condițiile mizere în care erau 
nevoiți să se antreneze boxerii 
craioveni se deosebesc ca de

ULTIMELE STIllI EXTERNE
IURII SISIK.IN

„TROFEUL
A CÎȘTIGAT 

MARTINI-

Tradiționala 
ternațională de

competiție in-’ 
floretă electrică 

dotata cu „Trofeul Martini**  a 
, luat sfîrșit la Paris cu un re-*  
marcabil succes al sportivului 
sovietic Iurii Sisikin, care a 
dispus în finală cu 10—6 de 
compatriotul său G. Svesnikov. 
La concurs au luat parte ce?î 
mai buni floret iști din U.R.S.S^ 
Italia, R.P. Ungară și Franța.

RUDA HVEZDA BRATISLAVA 
LA A DOUA VICTORIE 

IN S.U.A.

In cel 
turneului 
pe continentul american,

Bratislava a 
Chicago o 

. , fotbaliștii

de-al doilea meci al 
pe care-1 întreprinde

Ruda 
Hvezda Bratislava a întîlnit 
în orașțil Chicago o selecțio
nată . locală. I’otbaliștii ceho
slovaci. aii obținut victoria cit 
scorul de 2—1.

EMIL 
taie

ZATOPEK, IN CALI-
DE CONFERENȚIAR, 
IN TUNISIA

CLim s-a rnai anunțat.După
fostul campion olimpic de atle
tism Emil Za'fopek, împreună 
cu sofia sa Dana Zatopkova, 
au plecat în Tunisia pentru a 
ține o serie de conferințe la 

i Institutul de sport din această 
țară. Iată ce a declarat Zato- 
pek tintii corespondent al agen- 

, ției CETERA, înainte de pleca- 
1 re: „Am primit cu plăcere in- 
' vitația de a ține o serie de 
conferințe în fața antrenorilor 
de atletism din Tunisia. Eu am 
considerat totdeauna că în ță- 

' rile Africii se află multi atleți 
de valoare. O dovadă recentă 
este succesul obținut la 
de maratonistul etiopian 
Abebe, care a produs o

' mcă impresie asupra 
' (Agerpres).

Roma 
Bikila 
puter- 
mea“.

ECHIPA FEMININA
BASCHET

DE
A STATULUI 

CHILE, CAMPIOANA A AME- 
RICH DE SUD

Campionatele feminine de 
baschet ale Americii de Sud au 
luat siîrșit în orașul Santiago 
cu victoria echipei statului 
Chile, care în finală a întrecut 
cu 51—46 (24—18) reprezenta
tiva Braziliei.

SIMULTANUL LUI MIHAIL 
TAL URMĂRIT CU MULT 

INTERES 

Simultanul de șah prin 
pe care-1 susține Mihail 
campion mondial, cu cei 
buni 20 de tineri șahiști

'R.S.

radio 
Tal, 
mai 
din

Cehoslovacă este urmărit 
cu un interes deosebit de către 
iubitorii șahului. Pînă în pre
zent Tal și partenerii săi au 
efectuat cîte 16 mutări. După 
cum se știe, regulamentul pre
vede ca fiecare partidă să cu
prindă 30 mutări. Partidele ne-< 
decise pînă Ia această mutare 
vor fi continuate de campionul 
lumii la Praga în care scop el 
va sosi în capitala R.S. Ceho
slovace în jurul datei de 20 ia
nuarie. (Agerpres).

la cer la pămînt de minunatelo 
posibilități de dezvoltare pe 
care le au astăzi la dispoziție 
pugiliștii craioveni.

PRIMII AMATORI 
CRAIOVENI...

...și-au făcut aparița în anul 
1946. Tînăra generație de 

boxeri apărută după Eliberare 
a constituit mlădița boxului 
craiovean, care s-a dezvoltat 
continuu. Deși vechea racilă a 
sportului capitalist •— profe
sionismul — nu dispăruse ime
diat, totuși, rîndurile celor c^.e 
doreau să trăiască numai de 
pe urma practicării boxului se 
răreau văzînd cu ochii. Spre 
sălile de box craiovene au în
ceput să se îndrepte tot mai 
mulți tineri.

Amatorii de spectacole pu- 
gilisiice din Craiova își amin
tesc desigur că în anul 1946 
au fost martorii primei compe
tiții de amploare reaervată 
nu profesioniștilor — ca pînă 
atunci — ci tinerilor din fa
brici și uzine: CEFERIADA,

R. GALARAȘANU
(Continuare in pag a 4-a)



La Brașov a avut loc o importantă SĂ NU UITĂM... ANTRENAMENTELE!

consfătuire a cadrelor sportive din regiune
Din inițiativa consiliului regional 

U.C.F.S. a avut Ioc la Brașov o 
consfătuire cu cadrele tehnice care 
activează în mișcarea de cultură fi
zică și sport din regiune.

Cu această ocazie s-a analizat si
tuația sportului de performanță pe 
plan regional și s-a dezbătut pro
blema specializării timpurii.

Din discuțiile purtate a reieșit 
faptul că nu toate cadrele tehnice 
din regiune s-au străduit să munceas
că pe măsura condițiilor asigurate 
de cluburi și asociații sportive: la 
Sibiu nu există decît o singură 
secție de schi (Voința), antrenorul 
de atletism L. Deak (Brașov) nu a 
fost controlat niciodată în munca 
sa, iar antrenorul prof. Aurel Cos- 

ima (Brașov) nu a mai putut pune pro
blema clarificării repartizării antre
norilor care pregătesc sportivi frun
tași (?), cu toate că există o co
misie regională de atletism cu co
legiu de antrenori, din care face și 
dînsul parte. De altfel, o cauză prin
cipală a rămînerii în urmă a atle
tismului din regiune o constituie 
tocmai neînțelegerile dintre antre
nori (A. Coman, L. Deak, E. Pan- 
drea, V. Pop, I. Cristorian, Dragoș, 
Costăchescu etc.), elemente bine pre
gătite, fără îndoială, dar care nu 

colaborează întotdeauna între ei și, 
deci, nu contribuie cum se cuvine la 
ridicarea atletismului pe plan regio
nal.

La această consfătuire s-au făcut 
propuneri interesante care merită să 
fie subliniate, parte din ele fiind 
cuprinse în planul de măsuri al con
siliului regional U.C.F.S. Astfel, 
prof. Mereuță a propus înființarea 
a trei centre de antrenament pentru 
atletism la Brașov, pe lingă marile 
întreprinderi „Steagul roșu", Uzi
nele de Tractoare și fabrica Me- 
trom. Antrenorul de natație H. Wit- 
temberger (Sibiu) a subliniat rolul 
important pe care-1 are legătura 

permanentă cu părinții, prof. D. Po- 
pescu-Colibași (Brașov) a cerut ca 
intensitatea antrenamentelor să fie 
mărită, prof. C. Diaconescu (Brașov) 
a propus înființarea unor brigăzi de 
control a muncii antrenorilor, iar dr. 
Laurian Taus (Brașov) a scos în e- 
vidență rolul important al unei mai 
strînse legături cu medicul sportiv 
și faptul că la specializarea timpu
rie trebuie să se țină seamă de 
particularitățile organice specifice 
vîrstei.

Față de propunerile și angajamen
tele luate de cadrele tehnice la a- 
ceastă consfătuire, s-a întocmit un 
plan de măsuri în care au fost cu
prinse, printre altele :

— Analiza periodică a activității 
de performanță în cluburi și asocia
ții sportive mari.

— Întărirea secțiilor pe ramuri de 
«port.

— Întărirea colegiilor regionale de 
antrenori.

— Reactivarea cabinetului metodi- 
«o-științific.

Se vor lua măsuri organizatorice 
Concrete în vederea dezvoltării acti

Sc dezvoltă tot mai puternic activitatea sportivă 
de mase la Combinatul chimic Dorzcști

(Urmare din pag. 1)

fczfe 5 reprezentative de sectoare. S-au 
'desfășurat meciuri tur-retur. Prima com
petiție a fost cîștigată de secția „De- 
texan“, iar cea de a doua de secția „E- 
lectroliză”. La întrecerile de volei au 
participat 8 echipe masculine și 3 fe
minine. Ambele probe au fost cucerite 
de secția „UCID*.  Aproape 100 de sa- 
lariați s-au întrecut la tenis de masă, 
60—80 șahiști au participai la fiecare 
dintre cele trei ediții ale campionatului 
de șah pe asociație, iar numeroși mem
bri ai asociației noastre s-au prezentat 
la startul concursurilor desfășurate in 
cinstea zilelor de 1 Mai, 23 August, 7 
Noiembrie etc. In reprezentativele de a- 
tletism ale orașului Onești au fost selec
ționați o serie de tineri din combinatul 
nostru, cum sînt: Ion Mocariu, Florența 
Bucur, Eugen Axinoiu ș.a. In afara com
petițiilor inițiate de asociația noastră, o 
-fierie de echipe participă la întrecerile 
oficiale organizate de către organele 
U.C.F.S. Echipele de fotbal (seniori și 
'juniori) își dispută întîietatea în cadrul 
campionatului regional, cele de volei 
(băieți și fete), handbal (în 7 și în 11) 
și popice concurează în cadrul’ campio
natului orășenesc. Fără îndoială că în 
această privință mai avem multe de fă
cut. Consiliul asociației sportive și-a în
tocmit, cu sprijinul consiliului orășenesc

vității sportive de performanță, ast
fel : orașul Brașov (atletism, gim
nastică, box, lupte, haltere, volei, 
baschet, rugbi, handbal), Sibiu (a- 
tletism, gimnastică, box, lupte, halte
re, volei, baschet, rugbi). Mediaș 
(atletism, gimnastică, volei, baschet).

S-a prevăzut ca pînă în 1964 să 
se realizeze o creștere cantitativă și 
calitativă a sportivilor de perfor
manță la cat. I de 3 ori, la cat. a 
I l-a de 4 ori, la cat. a !II-a de 6 
ori, astfel ca să se poată selecționa 
și recomanda federațiilor sportive 
pentru a fi promovați în loturile na
ționale un număr de peste <50 spor
tivi. Pentru aceasta s-au fixat hare
murile performanțelor corespunzătoa
re nivelului internațional la atletism, 
natație, gimnastică, ciclism, penta
tlon, haltere, tir etc.

Ca urmare a îndeplinirii sarcinilor 
trasate de partid, a obiectivelor

Se pregătesc diplomele...
Șase fanioane albastre, pe care 

sînt desenate figuri de sportivi în 
diferite poziții (unii jucînd volei, 
alții fotbal, tenis de masă etc.), 
mi-au atras zilele trecute atenția. 
Alături de ele, pe o masă un teanc 
de diplome — necompletafe încă — 
precum și cîteva zeci de insigne, 
care mai de care mai strălucitoare, 
așteptau parcă să fie decernate. Cui? 
Pentru ce? Iată întrebări care mă 
frămîntau atunci cînd am intrat în 
sediul asociației sportive Unirea 
Sport.

— Campionatul asociației noastre 
— m-a lămurit pe loc secretarul a- 
sociației sportive, tov. Petre Epu- 
reanu — este pe sfîrșite. Sportivii 
au depus mult suflet pentru a par
ticipa și a obține cît mai frumoase 
rezultate Ia această competiție, dar 
acum e rîndul nostru să le răsplătim 
eforturile. Tocmai de aceea pregă
tim diplomele, fanioanele și insig
nele.

★

...15 mai 1960. Campionatul aso
ciației sportive se deschide în ca
dru festiv. Cu steaguri și muzică. 
Cu flori și defilare. Terenul asocia
ției Voința freamătă de tinerețe ți 
entuziasm. Au loc primele meciuri 
de volei și fotbal, atletism și tenis 
de masă. De la popicăria alăturată 
se aud primele rostogoliri de bile.

...15 august 1960. Se încheie pri
ma parte a campionatului pe aso
ciație. în frunte sînt sportivii de la 
cooperativele meșteșugărești Teh
nica încălțămintei, încălțămintea 
manuală, Cismarii progresiști și

U.C.F.S. Onești, un plan de muncă în 
care sînt prevăzute mai multe competiții 
sportive decît în acest sezon. De altfel 
primele întreceri din planul întocmit vor 
fi organizate cu prilejul sezonului spor
tiv de iarnă.

— Ce întreceri va organiza aso
ciația sportivă Chimia pentru ‘a a- 
sigura membrilor U.C.F.S., în lunile 
de iarnă, continuitate în 'activitatea 
sportivă ?

— Fără îndoială că atenția se va 
concentra în principal spre întrecerile 
„Spartachiadei de iarnă a tineretului"• 
Noi am preconizat măsuri pentru a asi
gura succesul deplin al acestei impor
tante competiții. Cu acest prilej ne vom 
organiza și o secție de schi, vom com
pleta inventarul sportiv cu mai multe 
materiale necesare activității de iarnă, 
vom amenaja un patinoar (pe terenul de 
volei), vom populariza temeinic întrece
rile etc. Sperăm să asigurăm la startul 
întrecerilor nu numai participarea celor 
peste 1.200 membri U.C.F.S. ci și a al
tor tinere și tineri dornici să facă sport, 
să se întreacă în cadrul întrecerilor pe 
care le vom organiza pe pîrtiile de schi, 
pe patinoar, în săli. Pentru a oferi mem
brilor U.C.F.S., care nu se vor califica 
în etapele superioare ale Spartachiadei 
de iarnă, posibilitatea să aibă o bogată 
activitate compeiițională, în acest sezon 
vom organiza campionate pe. asociație la 
șah, tenis de masă, patinaj și schi. De 
asemenea, vom deschide activitatea cen- 

U.C.F.S., este cert că în viitorii ani 
această regiune va putea să dea pa
triei noastre elemente mai bine pre
gătite, capabile să ne reprezinte cu 
cinste la întîlnirile internaționale, la 
valoarea mereu crescîndă a perfor
manțelor sportive mondiale.

în încheierea lucrărilor acestei con
sfătuiri, participanții au lansat o 
chemare la întrecere către toate con
siliile regionale U.C.F.S., către clu
burile și asociațiile sportive, către 
toți antrenorii, tehnicienii și pro
fesorii de educație fizică din țară, 
ca să-și unească eforturile în vederea 
selecționării din rîndu! sutelor de mii 
de tineri, a celor mai talentate ele
mente pe care să le pregătească cu 
spirit de răspundere în lumina ce
rințelor actuale.

GEORGE MĂZGAREANU
corespondent

Progresul marochineri. Vor putea 
ei oare să se mențină și în retur pe 
aceste locuri ?

...15 septembrie 1960. După o 
scurtă pauză, sportivii din coope
rația meșteșugărească reîncep, cu 

mai mult entuziasm. întrecerile pen-

Acest fanion va fi decernat echipei cam
pioană pe asociafie

tru cucerirea titlurilor de campioni 
ai asociației. Cismarii Radu Nico- 
lae și Dionisie Ungurean-u, Ana O- 
proiu (coop. Blanari), Virginia 
Burdujan (coop. Progresul marochi
neri), Vasile Economu, Ștefan Sma- 
randache (coop. încălțămintea ma
nuală) ș.a. se numără printre cei 
mai buni sportivi cooperatori.

★
Propunerea a venit de la un 

membru al asociației sportive. Unul

suri și altele de ordin organizatoric ne 
vor permite ca la începerea sezonului 
sportiv de vară să avem în asociația 
sportivă Chimia peste 2.000 de mem
bri U.C.F.S.

— Este știut că sportul contribuie 
la dezvoltarea capacității de muncă 
a oamenilor muncii, la că li rea lor. 
V-am ruga să ne vorbiți despre fe
lul cum muncesc sportivii asocia
ției ?

— Marea majoritate a sportivilor sînt 
muncitori harnici, care obțin succese tot 
mai importante în producție. Comunistul 
Dumitru Șoptică, mecanic la secția 
A.M.C., este în același timp fruntaș în 
producție și fruntaș în sport. El a ob
ținut frumoase performanțe în competi
țiile de popice și este un permanent 
exemplu pentru tinerii din combinatul 
nostru. Candidatul de partid Decebal 
Gurghian, maistru la secția Evaporare și 
topirea sodeî, membru al echipei de vo
lei, utemiștii Ion Varga — muncitor la 
secția termică (fotbalist), Eduard Se- 
chete — lăcătuș mecanic la secția Chir 
lichid (fotbalist), Florența Bucur — la
borantă la secția Detexan (atletă și hand 
balistă) ș.a. sînt exemple de sportivi 
fruntași în muncă și pe stadioane, oa
meni de nădejde ai combinatului. Tre
buie, de asemenea, să evidențiez o serie 
de sectoare pe ramură de. producție, care 
sprijină activ dezvoltarea activității spor
tive a asociației': Clor lichid (șef secție, 
ing. Moldoveana), Serv. Energetic (șei 
— ing. Cornel Săvinescu), secția Detexan s f • xi m i_______ \

De la o ediție la alta a Sparta- 
chiadelor, noi rezultate valoroase, noi 
elemente talentate afirmate în dife- 
rite sporturi, au marcat o creștere 
evidentă a pregătirii concurenților 
participarăți la această mare com
petiție de mase. La fiecare etapă a 
Spartachiadei se poate constata că 
tot mai puține sînt cazurile cînd unii 
participant se prezintă slab pregătiți. 
Dar, totuși sînt...

Care este cauza pentru care ală
turi de șahiști buni am văzut în sa
tele din regiunile Galați' și Craiova, 
alții care de-abia se pot descurca 
pe masa cu 64 de patrate ? De ce 
la unele întreceri de schi organizate 
în regiunile Cluj sau Suceava, unii 
concurenți n-au terminat probele sau 
la trîntă au fost învinși chiar de la 
începutul întrecerii ? De cele mai 
multe ori explicația poate fi găsită 
în faptu] că participarea la etapa 

dintre cei 379 de sportivi care s-au 
înscris și au participat la aceste 
întreceri, pe care muncitorii coope
ratori le numesc tot... „de casă".

— „Să organizăm în cadrul fie
cărei cooperative întreceri pe gru
pe — a propus Ion Negreanu, un 
șahist pasionat. Iată, la noi, la 
Progresul marochineri, sînt foarte 
mulți muncitori care în fiecare 
după-amiază joacă șah fără să țină 
nimeni evidența. Nu ar fi mai bine, 
mai stimulativ, ca muncitorii noștri 
să participe la o întrecere oficială, 
să se știe care este cel mai bun 
șahist al cooperativei?".

Firește, propunerea a fost însu
șită de consiliul asociației sportive. 
Cooperatorii au început întrecerile cu 
un entuziasm pe care rîndurile de 
față cu greu îl pot reda. 39 de 
echipe = 379 de sportivi. La fotbal, 
tineri și bătrîni. la volei, tenis de 
masă și popice — zeci de băieți și 
fete. Acum, întrecerile sînt pe sfîr
șite. La fotbal, volei, tenis de masă, 
campionii asociației sînt deja cu- 
noscuți. Ei sînt muncitorii coope
rativelor încălțămintea manuală, 
Tehnica încălțămintei, Cismarii pro
gresiști. în curînd vor fi cunoscuți 
și cei mai buni șahiști. Este aproape 
sigur că lupta pentru titlul de cam
pioni se va da între șahiștii de la 
cooperativele Progresul marochineri 
și Stăruința. La 15 decembrie, într-un 
cadru festiv, sportivii care timp de 
aproape 7' luni și-au disputat cu ar
doare întîietatea, își vor primi bine
meritata răsplată: diplomele de
campioni. Marea lor emoție a trecut. 
Acum urmează o altă emoție, însă... 
mult mai plăcută, primirea diplome
lor.

- R. C. - 

In combinatul nostru se mai află însă 
și cîțiva tineri care au impresia că prin 
cele cîteva cunoștințe în materie de teii 
nică sportivă și-au cucerit merite deoso 
bite. Ei se comportă pe terenul de sport 
în chip de „vedele", iar în producție își 
permit să tragă chiulul. Un astfel de 
exemplu este fotbaliștul Ion Sibieschi 
Nici pe terenul de sport și nici în pr& 
ducție — este sudor — nu are o com
portare demnă de un tînăr, de un sportiv 
de tip nou. Consiliul asociației, utemiștii 
și ceilalți tovarăși ai săi de muncă în
cearcă cu răbdare, îl ajută zi de zi să-și 
îndrepte atitudinea. In cazul cînd se va 
dovedi refractar la ajutorul colectivului 
îl vom sancționa și pe linie sportivă. 
Este drept că astfel de cazuri sînt atît 
de puține îneît le pot număra pe degete 
Dar noi vrem să avem un colectiv puter
nic, sănătos și nu permitem nici un fel 
de abateri. Socotim că vom izbuti săi 
recuperăm pe acești tineri atît ca munci
tori cît și ca sportivi.

— Care sînt perspectivele 'asocia
ției sportive ?

— Dezvoltarea impetuoasă a Combi
natului chimic Borzești va merge mînă 
în mînă desigur cu dezvoltarea activi
tății sportive. Noi urmărim să angrenăm 
în această frumoasă activitate cît mai 
mulți dintre muncitorii combinatului. 
Dezvoltarea bazei materiale și a sistemu
lui competițional ne va da posibilitatea 
să le oferim condiții optime de pregătire 
și participare la întreceri. Creșterea nu
mărului de membri U.C.F.S. trebuie să 
însemne creșterea activității sportive, ri
dicarea ei la un nivel superior. Cu.ajuto
rul tehnicienilor vom munci pentru a asi? 
gura sportivilor creșterea măiestriei spor
tive, calificarea lor în fazele superioare 
ale competițiilor republicane. Succeselor 
din producție trebuie să li se adauge^ 
■*«7-  cnnrt /. .li. ALEXA, coresp,

de mase a Spartachiadei nu este 
precedată de antrenamente corespun
zătoare. Și, sînt unele ramuri de 
sport în care aceste antrenamente 
sînt hotărîtoare. Este vorba, în pri
mul rînd, de sporturile care cer o 
anumită pregătire fizică înaintea unei 
competiții. Poate oare un tînăr să 
participe, fără o pregătire fizică co
respunzătoare, la mai multe întreceri 
de trîntă care cer un efort deosebit, 
la mai multe partide de tenis de 
masă sau la întrecerile de haltere 
unde trebuie să desfășoare o adevă
rată luptă pentru fiecare kilogram ? 
Sînt în orașele și satele patriei noas
tre mulți tineri care știu să schi
eze. Este însă verificat în practică 
faptul că fără cel puțin 3—4 antre
namente unui sportiv îi va fi foarte 
greu să termine (și cu atît mai puțin 
să obțină și rezultate bune!) proba 
de fond care măsoară... 5.000 m.

Iată dar, că dorința de a participa 
la Spartachiada de iarnă trebuie îm
pletită cu o pregătire sîrguincioasă 
în care firește antrenamentele au 
rolul cel mai important.

Pe acest drum trebuie să îndrume 
asociațiile sportive pașii tuturor tine
rilor și tinerelor care s-au înscris 
pentru a participa la întrecerile edi
ției din acest an a Spartachiadei de 
iarnă. Ele nu trebuie să se mulțu
mească cu organizarea unui concurs, 
ci să inițieze antrenamente la toate 
sporturile cuprinse în regulamentul 
Spartachiadei, să urmărească cu aten
ție munca de pregătire a partici- 
panților. Rezultatele vor fi văzute fără 
îndoială, încă de la primele con
cursuri...

D. G.

DINTR-0 ASOCIAȚIE 

SPORTIVĂ SĂTEASCĂ-
In apropierea pitoreștilor locuri ale 

Rarăului se află comuna Vama. Har
nicii. muncitori forestieri, țărani mun
citori, intelectuali și elevi din această 
comună participă cu însuflețire la 
activitatea sportivă ce se desfășoară 
aci. Iată cîteva date interesante care 
au darul să vorbească despre dez
voltarea mișcării sportive din aceas
tă comună.

Cei 365 de membri ai asociației 
Bradul fac sport în 9 secții, pe 
discipline. printre care: atletism, 
volei, popice, fotbal, tir etc. Ei se 
pot mîndri cu bazele sportive fru
moase pe care și l«-au construit prin 
muncă voluntară. Nu de mult, pe 
lingă terenul de fotbal, pista de a- 
tletism și terenul de volei ce se gă
sesc în incinta stadionului „I Mai" 
tinerii sportivi din Vama și-au con
struit și o popicărie cu două piste, 
unde își petrec adesea timpul liber.

Rodnica activitate a membrilor a- 
sociației Vama se oglindește și în 
cele 29 concursuri locale la atletism, 
tenis de masă, popice, volei și fot
bal cu prilejul cărora au fost sta
biliți și campionii asociației snortive 
pe acest an.

Lâ etapa finală a celei de a IlI-a 
ediții a „Cupei Moldovei" au parti
cipat 3 atleți și un trîntaș, bc-upînd 
uti loc I prin Gertrude Faghel, la 
săritura în înălțime, locul II la 
400 m plat (Andrei Cocină) și locul 
III la trîntă (Vasile Ignătescu).

Competițiile organizate au fost 
bine popularizate, fapt ce a contri
buit la creșterea interesului pentru 
practicarea diferitelor discipline spor
tive în rîndul oamenilor muncii din 
această localitate. Trebuie spus că toți 
membrii U.C.F.S. sînt cu cotizația 
la zi, pînă în prezent încasîndu-se 
peste 4.000 lei, bani cu care s-a cum
părat echipament și materiale spor
tive.

In prezent, toți sportivii asociației 
Bradul Vama se pregătesc pentru 
a participa în cele mai bune condi
ții la întrecerile din cadrul Sparta
chiadei de iarnă, c.e a. început la 1 
decembrie.



In regiunea Oradea

Zilnic, poștașul își golește tolba la redacția noastră. Sint fel de fel 
de plicuri, de diferite mărind și culori, purtând ștampile din aproa
pe toate colțurile țării. Sînt scrisori trimise atît de corespondenții 

noștri, cit și de iubitori ai activității sportive, care scriu pentru prima 
dată ziarului. Unul ne informează despre înființarea unei noi asociații 
sportive, altul despre pregătirile pentru sezonul sportiv de lamă, al trei
lea ne face cunoscut un aspect critic etc. etc.

Să desfacem cîteva dintre aceste scrisori-,

Prin cîteva școli profesionale 
din regiunea Constanța

o TOT! ELEVII SCOLII PROFESIONALE A I. M. U. MEDGIDIA, FAG 
SPORT ® ACTIVITATE FRUMOASA LA CENTRUL ȘCOLAR AGRICOL 
DE LA POARTA ALBĂ • LIPSA DE PREOCUPARE LÂ CERNAVODA

Lingă clădirea întreprinderii Meta
lurgice de Utilaj din Medgidia se 
nalță imobilul școlii profesionale de 
icenici a I.M.U.M. Aci, printre cei 
ieste 450 de elevi, am întîlnit spor- 
ivi destoinici, muncitori fruntași în 
iroducție și la învățătură.

Toți elevii fac sport. In egală mă
sură sînt practicate fotbalul, basche
ții, voleiul, tenisul de masă, luptele, 
șahul, handbalul și oină. Toate aceste 
liscipline sportive au performanțe fru- 
" se, dar cele ale fotbaliștilor Ie lu

pe toate: anul trecut echipa a 
levenit campioană republicană a șco- 
ilor profesionale. Din rîndtirile ei fac 
’arte elevul turnător Dumitru Rusu, 
itrungarul Nicolae Pricop ș.a.

Nici la lupte clasice rezultatele nu 
;înt mai prejos. Despre aceasta ne 
corbesc cele trei titluri de campioni 
ii regiunii, cîștigate anul acesta de 
devii școlii.

Mircea Frățifă, Ismail Chenan, Flo- 
ian Ene, Gheorghe Neagu sînt nu- 
nai patru dintre elevii evidențiați la 
nvâțătiiră și sport. De asemenea nu-i 
intern u'ta pe Eugen Petcu, Mircea 
Rancu, Aurel Vlase.

In școală există un campionat — 
■are în prezent se află în plină des- 
ășurare — la fotbal, lupte, baschet, 
mie', handbal.

împletind activitatea sportivă cu 
' îțălura și munca in producție, ti- 

. elevi de la asociația sportivă 
îparlacus constituie o pepinieră pen- 
ru sp rltil de performanță. Dispu- 
lind de suficiente baze sporlive bine 
menajate, de o sală de sport utilată 
ni toate cele necesare, școala profe- 
•ionala de ucenici a I.M.U./4. va con- 
inua sa-și desfășoare activitatea spor- 
ivă cu aceeași intensitate și în timpul 
ernii.

Nu putem încheia rindurile de față 
ara a aminti de sprijinul ce-1 acordă 
.ionului tov. Marin Neagu, directo- 
ui școlii și tov. tște.an Constantin, 
ccretarul organizației de baza P.M.R.

Am părăsit Medgidia, îndreptîn- 
lu-ne spre Poarta Albă, acolo unue

O asociație sportivă 
în plină dezvoltare
Coiisaiul asociaftei sportive „II 

linie" din Craiova obține pe zi ce 
rece noi și însemnate succese in ac- 
iunea de atragere a unui număr cit 
'lai mare de tineri și tinere in prac- 
icarea diferitelor discipline sportive. 
Iu sprijinul permanent al orga
nizațiilor de mase din cadrul între- 
irinderii „11 Iunie", s-a reușit să 
e asigure o bogată activitate com- 
•etiționată celor 110 membri U.C.F.S. 
it numără asociația De curind, data- 
ită in bună măsură muncii neobo- 
ite dusă de conducerea asociației, 
•i fruntea căreia se află tov. Coris- 
antin lonescu, încă 60 de salariafi 
u devenit membri ai U.C.F.S. Con
ului asociației s-a angajat ca ptnă 
a sftrșitul anului numărul spcrfi- 
‘ilor încadrați în diferite secfii să 
■rească cu peste 160.

Cu banii strlnși din cotizația mem- 
>rilor săi, asociația sportivă „II Iu
lie" și-a cumpărat material și echi
pament în valoare de 3.250 lei.

IA. GHERGHINOlU-eoresp, 

se pregătesc elevii centrului școlar 
agricol. Profesorul de educație fi
zică, Vasile Păcuraru nu se 
poate lăuda deocamdată cu per
formanțe de răsunet, dar grăitoare 
pentru activitatea neobosită ce o de
pun elevii de aci, sînt bazele frumos 
amenajate și îngrijite, noua sală de 
siport utilată cu aparate de gimnas
tică noi și magazia de echipament 
sportiv aflată într-o ordine exem
plară.

Realizînd prin muncă voluntară un 
teren de fotbal gazonat și ou pistă 
de atletism, 4 terenuri de volei, două 
de baschet și două de handbal în 7, 
elevii centrului agricol școlar Poarta 
Albă ș'-au dovedit dragostea lor pen
tru sport.

In școală există o echipă de fotbal 
(din rîndul căreia s-au remarcat ele
mente talentate ca Nicolae Nicea, 
Cornel Onrea, Constantin Rădulescu), 
două echipe de volei, două de hand
bal și două de baschet. Profesorul 
Păcuraru a reușit — primind și spri
jinul direcțiunii — să- asigure o te
meinică activitate sportivă.'

Nu același lucru se întîmplă însă 
la școala profesională de mecanizare 
a agriculturii de la Cernavodă, unde 
datorită dezinteresului manifestat de 
profesorul de educație fizică V. Buho- 
vală, activitatea sportivă din școală 
este inexistentă. Nefiind baze spor
tive, orele de educație fizică se efec
tuează la întîmplare, fără un program 
stabi'it. Profesorul Buhovală nu a 
reușit să insufle elevilor săi dragostea 
pentru snort. La acest lucru a con
tribuit, des'gur, si dezinteresul ce l-a 
manifestat direcț'unea școlii față de 
activitatea sportivă. Elevii nu dispun 
de echipament și materiale sportive, 
ceea ce are repercusiuni nefavorabile 
asupra orelor de educație fizică.

Cu puțin efort, toate lipsurile se 
pot elimina, realizîndu-se o creștere 
cantitativă și calitativă a activității 
sportive în școlile profesionale din 
regiunea Constanța.

E. PETRE, L. BRUKNfiR-ooresp.

La asociația sportivă do la G.A.S. Călinești
trebrt nu

Despre activitatea asociației spor
tive de la G.A.S. Călinești, comuna 
Bucecea, raionul Botoșani, regiunea 
Suceava, se puteau spune într-o vre
me lucruri destul de bune. Unele sec
ții luau parte la campionatele raio
nale, la competițiile de mase, la cam
pionatele pe asociații etc. In același 
timp se încasa cu regularitate coti
zația. lucru care a dus la cumpăra
rea de materiale sportive necesare 
secțiilor de volei, tenis de masă, fot
bal eic.

Acum, treburile nu mai merg ; co
tizațiile nu s-au încasat începind cu 
trimestrul al Il-lea, parte din echi
pamentul sportiv este deteriorai (o 
plasă de volei a fost lăsată întinsă pe 
siîlpii terenului de volei cîteva luni 
de zile, în care timp, desigur că, vre
mea n-a fost mereu frumoasă), ba
zele sportive sînt lăsate în părăsire 
(popicăriei i-a rămas doar pista de 
beton). Și de ce această situație? 
Pentru că de multă vreme consiliul 
asociației nu înțelege să lucreze așa 
cum trebuie. De pildă, tov. Dumitru 
Grosu, președintele consiliului asocia
ției și Ion Mîndrilă, care este și mem
bru al consiliului raional tI C.F S. 
Botoșani, nu s-au mai ocupat de or
ganizarea activității sportive la 
G.A.S. Călinești după ce au fost aleși 
în consiliul asociației. Nu este mai 
puțin adevărat că cei doi tovarăși, ca 
și tov. Dumitru Ungureanu, respon
sabil cu materialul sportiv, nu prea 
au contingență cu viața sportivă. Tov,

Inimosul lăcătuș al

Al compara pe Petre Rezdl cu 
„argintul viu" înseamnă să te apro
pii foarte mult de realitate. Intr-ade-

Sportivii de la fabrica de postav din Buhuși, 
dezbat cifrele de plan pe 1961

De oîteva zi'le, la fabrica de postav 
Buhuși au loc adunări, unde se ana
lizează munca desfășurată pină acum 
de coteotivale de muncitori, tehni
cieni și ingineri și se dezbat cifrele 
de pla n pe 1901.

Din dările de seamă prezentate de 
șefii de secție a reieșit că planiut pe 
1960 a fost îndeplinit în mod ritmic 
de toate secțiile, volumul! de mărfuri 
fabricate fiind în .permanentă creștere, 
de altfel, ca și economiile.

Cu prilejul dezbaterilor cifrelor de 
plan pe 1961, toarte mu Iți muneftori 
au făcut propuneri prețioase pentru 
îmbunătățirea muncii, luîndu-și anga
jamente concrete pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de cel de al IlI-tea 
Congres a| partidului și de Plenara 
C.C. al l’.M.R. din 31 octombrie 1960.

In rîndul vorbitorilor am remarcat 
și pe sportivii de la această fabrică. 
Ei au arătat că nu vor precupeți nici 
un efort pentru realizarea sarcinilor 
de plan, pentru a fi un exemplu atît 
în producție, cit și pe terenurile de 
sport.

Printre sportivii care au luat ctl- 
vîntal în cadrul acestor dezbateri, se 
numără lanoș Maier, instructorul echi
pei de fotbal Textila Buhuși, care ac
tivează în campionatul regional, mun
citor la atelierul electric. El este mult 
iubit de muncitorii din fabrică, atît 
pentru rezultatele lui din producție, 
cit și pentru faptul că echipa de fot- 

mai merg bins...
Dumitru Grosu a fost ales președinte 
al asociației fiindcă... are bicicletă 1

șiî nu se poale spune că cei care 
doresc să practice sportul sînt puțini 
la G.A.S. Călinești. Printre ei se află 
mulgătorul Ion Crîșmaru, vizitiul Ilie 
Dumitru, maistrul zootehnist Gheor
ghe Dumitru, inginerul Mihai Curcan 
și alții.

A venit sezonul de iarnă. Lucrările 
de la cimp s-au cam terminat. O 
nouă competiție (Spartachiada de 
iarnă) a început și totuși nici o mă
sură nu se ia pentru reactivizarea vie-, 
ții sportive de aci.. S-ar putea orga
niza cu mult succes un campionat de 
șah, de tenis de masă...

Este necesar ca tovarășii din con
siliul raional U.C.F.S. Botoșani să se 
abată și pe la G.A.S. Călinești, pen
tru reorganizarea activității sportive 
de aci. Noi îi așteptăm. Poate așa 
se vor lua măsuri.

ȘTEFAN OBOROCEANU-coresp.

Am înserat în această pagină cîteva aspecte ale 
activității sportive. S‘nt numai cîteva fapre 
cu'ese din zeci și sute asemănătoare, pe care 

neobosițiî noștri corespondenți le fac cunoscute citi
torilor prin intermediu*  ziarului.

Cei mai mu! fi dintre corespondenții noștri folo
sesc cu curaj arma criticii, se arată necruțători cu 
toți acei care risipesc, sub diferite forme, bunurile 
de preț ale poporu ui nostru, cu toți acei care dau 
dovadă de indiferenta «nu de comoditate în îndepli
nirea sarcinilor.

. ...........-..........................
Organele mișcării noastre de cultură fizică și sport 

anreciază, desigur, contribuția însemnată pe care o 
aduc corespondenții de ipresă la dezvoltarea sportului 
din țara noastră. în munca pe care o duc, harnicii 
corespondenți de presă trebuie să primească, deci, 
un sprijin din ce în ce mai mare din partea consi
liilor U.C.F.S., asociațiilor și cluburilor. Numai așa 
ziarul, organele și organizațiile U.C.F.S. vor avea 
ajutoare de nădejde în activitatea de popularizare 
a mișcării noastre sportive.

secției de întreț’nere
văr, inimosul lăcătuș al sect iei de 
întreținere de la uzinele chimice-me
talurgice „Gheorghe Gheorghiu-Dej" 
din Baia Mare nu poate sta locului 
nici o clipă. De fapt, multiplele și 
variatele sarcini pe care le îndepli
nește ca pasiune nici nu i-ar permite 
s-o facă. II vezi la locul său de pro
ducție, preocupat să dea produse de 
calitate. Apoi încercînd să-și ajute 
un tovarăș de muncă (nu este 
el secretarul comitetului sindical?), 
sau interesîndu-se de activitatea spor
tivă din uzină. Aceasta, nu numai în 
calitate de organizator: adesea el 
poate fi văzut la masa de șah sau 
pe terenul de fotbal luptind cu ar
doare pentru „culorile secției" în pa
sionantele dispute pe care le prile
juiește campionatul asociației sportive.

Recent, la 28 noiembrie, secția din 
care face parte și comunistul Petre 
Rezcli a îndeplinit pianul anual, în- 
ceplnd să lucreze, a doua zi, în con
tul lunii ianuarie 1961. Petre Rezdi, 
ca și tovarășii săi, muncesc cu avint 
pentru construirea socialismului.

V. SASARANU-coresp. regional 

bal, antrenată cu pricepere de el, se 
află pe locul I in seria respectivă a 
campionatului regional. El s-a anga
jat să nu precupețească nici un efort 
pentru executarea la timp a lucrărilor 
electrice, pentru ca producția să nu 
sufere. Alături de el a,u participat la 
discutarea cifrelor de plan ale fa
bricii, fotbalistul Mihai Bitt. ha nd ba
tista Elena Baram, boxerii Constantin 
Marangoci, Mihai Dabenco, Benone 
Filip și mulți alți sportivi.

CEZAR BALAIȚĂ-coresp.

lin reușit campionat de șah
In scopul asigurării unei bogate 

activități șahiste și creșterii de noi 
cadre, consiliul raional U.C.F.S. Tîr- 
năveni a organizat în localitate un 
reușit campionat. Au luat startul 35 
șahiști, reprezentanți a 8 asociafii 
sportive. Ei s-au întrecut în runde 
preli minării, eliminatorii.

Primii clasați în seriile prelimi
nare și-au disputat S.ntîie'tatoa în 

cadrul unui turneu de 16 runde. Par- 
ticipanfi ■: !7 jucători. Partidele au 
fost viu disputate, majoritatea fina- 
liștilor demonstrînd o pregătire te
meinică. Primul loc tn clasament și

32 cercuri 
de mvițămint politic
Consiliul regional U.C.F.S. Oradea «*  

prin sectorul său de propagandă — a 
luat o inițiativă lăudabilă în vederea ri
dicării nivelului politic, ideologic șl 
cultural al sportivilor încadrați în a- 
sociațiile din regiunea noastră. Astfel# 
în toate raioanele au fost organizat® 
cercuri de învățămînt, conduse de pro
pagandiști recrutați cu ajutorul comi
tetelor raionale de partid și U.T.M. I*a  
aceste forme de învățămînt partic5p> 
873 de sportivi și sportive, împărțiți în 
32 de cercuri. Cîteva din temele car® 
se studiază : „Istoria p.M.R.M, „să ne 
cunoaștem patria" ș. a.

In această acțiune merită să remar
căm pe membrii consiliului asociației 
sportive Victoria Marghita, al cărui 
cerc (propagandist Fr. Jambor, activist 
al comitetului raional de partid) func
ționează cu regularitate, iar cursanțH 
dovedesc multă conștiinciozitate în în
sușirea materialului predat. S-au maî 
evidențiat pentru buna organizare a 
acestor cercuri consiliile asociațiilor 
sportive Minerul Șuncuiuș, Bihorul 
Beiuș, Dinamo Orașul Dr. Petru Gro
za, Stăruința și Drapelul roșu din Sa- 
lonta, C.S.O., Rapid, Voința și (Dinamo 
din Oradea.

Pentru antrenori^ instructorii șl ar
bitrii din regiunea Oradea, a fost or
ganizat un ciclu de 9 lecții, care a» 
loc lunar la sediul consiliului regional 
U.C.F.S. Participanții dezbat o serie 
de probleme politico-ideologice și îșt 
Îmbogățesc cunoștințele pedagogice ne
cesare educării sportivilor pe care tt 
pregătesc.

In curînd se vor deschide noi centre 
de învățămînt rezervate sportivilor,, 
ceea ce denotă preocuparea deosebită 
a consiliului regional U.C.F.S. Oradea 
în domeniul ridicării continue a nive
lului Dolitico-ideologic și cultural al 
maselor de sportivi.

ILIE GHIȘA-coresp. regional 

titlul de campion raional a fost «N 
cer it de dr. Ernest Friedman, care a 
totalizat 16 puncte din tot aiilea 
partide, urmat în ordine de irig. Au
relian Mir eseu, campion regional af 
SpartCiChiadei tineretului din 1959, ott 
12l/s p și Mali Elsăsser, ca 11 p. i

Cu acest prilej s-au remarcai și « 
serie de elemente tinere și talentate 
ca Ioan Munteanu, Eugen Boda ȘJL 
care au dat dovadă de multă putere 
de luptă, calm în momentele critice # 
o bună pregătire teoretică.

IOAN HASAȘ1U
— coresp.

a
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Citeva cuvinte despre o frumoasă încheiere a sezonului
Maestrul sportului Nicolae Ducscu

Cînd s-a urcat prima oară in fa, avea 
74 ani. Asta era într-o duminică, in pri
măvara anului 1930. împrumutase un 
A.J.S. și se prezentase cu mașina în 
fosta groapă din „Ștefan cel Mare* * unde 
astăzi se află stadionul Dinamo. S-a 
dat startul și după citeva ture făcute 
pe pista de pămînt, tînărul ucenic me
canic Nicolae Buescu, a abandonat. I se 
defectase „hirbul” ! Mai mult ambițio
nat decit supărat, a dus mașina la ate
lierul patronului unde lucra și timp de o 
săptămînă, în pufinele lui ore libere, a 
reușit s-o pună la punct. A doua dumi
nică a ieșit primul !

(Urmare din pag. 1)

Secția de box a clubului C.F.R. Cra
iova, condusă pe atunci de Anton 
Oșca, a organizat primele întreceri 
ale tinerilor boxeri ceferiști. Atunci 
și-au făcut debutul Mircea Dobrescu, 
Constantin Dobrescu, Veniamin Aca- 
trinei, Petre Zaharia — pionieri ai 
boxului amator de după 23 August. 
Dar, dorința fierbinte a celor care 
luptau să ridice prestigiul boxului din 
Craiova nu putea fi realizată fără 
efortul comun al tuturor antrenorilor 
craioveni. Mai mult, se simțea nevoia 
ca munca acestora să fie sprijinită și 
de la „centru". Asistăm la un „asalt" 
hotărît al antrenorilor — craioveni și 
necraioveni — pentru a clădi o bază 
solidă sportului cu mănuși din a- 
ceastă parte a țării. Lucian PopescU, 
Ghiță Lungu, Petre Alexandrescu, 
Marin Alexandrescu, Cristian Panai- 
tescu (la Slatina), Gheorghe Dudulea- 
nu ș.a., au contribuit la obținerea 
unor frumoase succese ale boxerilor 
craioveni, atît pe plan intern, cît și pe 
tărîm internațional. Poate că nu sînt 
prea muiți acei care știu că — de 
pildă — unii dintre boxerii noștri 
cunoscuți, ca Mihail Stoian, Mihai 
Trancă, Petre Deca, Constantin Ior- 
dache ș.a. și-au făcut „ucenicia" sau 
continuă sa activeze în sălile cra- 
iovene. Alții, mai tineri, cum ar 
fi Al. Celegram, D. Prunoiu, C. Du- 
mitrașcu, P. Pîrlea, I. Olaru, Gh. Bu- 
zatu, au cucerit titlurile de campioni 
ai țării la juniori, ca o confirmare a 
valorii boxului craiovean.

★

Fără îndoială că vorbind despre 
boxul ce se practică astăzi în regiu
nea Craiova, principala atenție tre
buie acordată secției din asociația 
sportivă Dinamo. Este firesc să fie 
așa. în această secție activează o sea
mă de pugiliști valorași, Datorită spri
jinului deosebit primit din partea con
ducerii asociației, boxerii secției și 
antrenorul lor au avut în ultimii ani 
multe satisfacții. Echipa Dinamo Cra
iova contează azi ca una dintre cele 
mai puternice formații de box din 
țară, dovadă rezultatele pe care le 
obține în întîlnirile interne și peste 
hotare. Boxerii dinamoviști luptă în 
prezent pentru cucerirea trofeului 
„Cupa F. R. Box" pus în joc de fede
rația de specialitate. Trebuie subliniat 
faptul că- la asociația sportivă Dinamo 
se duce și o muncă temeinică de edu
cație a sportivilor. Grija față de ac
tivitatea profesională și cetățenească

De atunci, in cei peste 30 de ani de 
activitate sportivă, a parcurs cu moto
cicleta mai mult de un milion de kilo
metri. Amintiri ? 0 sumedenie 1 Și urile 
și frumoase... Pîine amară mîncată la 
patron, grija continuă : pe ce mașină va 
alerga ? De unde o va împrumuta ? Cu 
ce bani va plăti taxa de înscriere?... Apoi 
după Eliberare, primele titluri de cam
pion republican recordman al tării la vi
teză, participarea la concursurile inter
naționale din Uniunea Sovietică. R. S. 
Cehoslovacă, R.P. Ungară, R.P. Polonă 
etc., înalta distincție: maestru al spor
tului.

Desigur, nu poți cuprinde în citeva 
rînduri o biografie atît de bogată și va
riată ca a lui Nicolae Ruesc.u. Trăind

Maestrul sportului Nicolae Buescu poartă licența nr. 1. Acest număr semnifica
tiv de concurs a coincis de multe ori cu ordinea sosirii. In imagine : concurentul 

nr. 1 Nicolae Buescu conducing un pluton de motocicliști. Fază din campionatul 
republican de viteză pe circuit — ediția 1958

Foto: H. Naum

finala campionatului 
republicau

I Ieri, fiind zi liberă, a putut fi pro
gramată partida amînată din runda 
a doua între Soos și Ghițescu. Intîlni- 
rea s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate.

Reamintim clasamentul înaintea 
desfășurării ultimelor patru runde și 
a partidelor neterminate:

1—2. Gheorghiu (1), Mititelu 9 p, 
3—4. Szabo (1), Radovici 8‘/2 p, 5—7. 
Ciocîltea, Pavlov, Soos 8 p (1), 8. 
Ghițescu 7*/ 2 p, 9. Georgescu 6‘/2 p, 
10—13. Tnoianescii (2), Radulescu 
(2), Pușcașu (1), Nacht (1) 6 p, 
14—16. Bondoc (2), Ungureanu, Bă
laiei 5*/j  p, 17. Halic 5 p (1), 18. 
Nicoleanu 4‘f, p, 19. Nagy 3*/ 2 p (3). 
Mititelu. Soos, Bondoc și Nacht au o 
partidă rrraj mult jucată.

Campionatul continuă după urmă
torul program: astăzi după-amiază 
se joacă runda a XVI-a. Miercuri di
mineață vor fi reluate partidele în
trerupte, iar după-amiază se vor des-
Iășura întîlnirile rundei a XVII-a.

SPORTUL POPULAR
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și muncind in mijlocul colectivului de 
muncitori de la C.F.R., motociclistul 
Nicolae Duescu a învățat să prețuiască 
munca nouă, socialistă. A învățat să iu
bească culorile clubului sportiv din care 
face parte, să lupte pentru ele, spre a 
răsplăti în acest fel condițiile ce i-au 
fost create, strădaniile, sprijinul și dra
gostea cu care a fost înconjurat. In mun
ca lui, în realizarea performanțelor, el 
a găsit un sprijin permanent în rindul 
comuniștilor, care, i-au călăuzit pașii 
spre obținerea acestor frumoase succese.

Astăzi, este antrenor la clubul sportiv 
Rapid. învață și împărtășește din bo
gata lui experiență celor tineri. Se mîn- 
drește cu sportivii pe care i-a instruit: 
Ghcorghe Ion, Erwin Seiler ș.a. Cu toate 
că are 44 de ani, participă cu regulari
tate la întrecerile sportive. Este mereu 
tinăr, fiindcă îi place tinerețea, trăiește 
printre tineri și îi iubește. De cite ori 
n-a oprit el motorul pentru ei, înainte 
și după concurs, cînd vreunul dintre co
legi îl ruga să-i asculte și lui „bătaia” 
mașinii ? Nu a refuzat niciodată, pe nici 
unul. „Diagnosticul*  pe care îl dădea 
acest „decan” al motociclismului țării 
noastre era precis, enunțat cu puțină as
prime în glas, spre a evita pe cît se 
poate inevitabilele mulțumiri. Modest, 
bun sfătuitor, săritor la nevoie — „nea 
Nov*  cum îi spun din respect toți care-l 

cunosc — este un exemplu de spor
tiv și de antrenor. întotdeauna, cînd 
cineva — în timpul unei întreceri — i-a 
cerut împrumut un pinion sau o altă 
piesă, i-a dat-o fără ezitare. In aseme
nea cazuri, cuvîntul „rival" căpăta un 
non-sens. Aceasta, pentru că Nicolae 
Buescu este un adevărat sportiv.

/ 
v. tofan

Valoros, interesant, util
Recent, Oficiul național de turism 

Carpați a făcut tuturor îndrăgostiți- 
lor de drumeție o neașteptat de plă
cută surpriză: — Almanahul turis
tic 1961.

Garanția valorii sale literare o ai 
la simpla lectură a „semnăturilor"*  
prezente în paginile almanahului. O 
„Tabletă de turist” a maestrului Tu
dor Arghezi, Rînduri despre peisagiu 
scrise de maestrul Mihai] Sadovcanu. 
Pagini semnate de Cezar Petrescu, 
Eusebiu Camilar, Mihai Bcniuc, Ma
ria Banuș, Veronica Porunibacu, Nina 
Casian. Miron Radu Paraschivescu, 
Mihu Dragomir, Al. Andrițoiu, Al. 
Mirodan, Cornel iu Leu, Sergiu Făr- 
cășan, F. Brumea Fox și alții.

Impecabil realizat din punct de ve
dere grafic, Almanahul turistic 1961 
pune la îndemîna cititorului un vast 
și multiplu material informativ. Așe
zat în fotoliu, la gura sobei, citito
rul pătrunde, prin strădania redacto
rilor almanahului, în „lumile de fru
museți99 ale patriei noastre : „Litora
lul privește spre soare* 4, „Din și 
pentru Deltă44, „Frumuseți între Bi- 
caz și Lacul Roșu44, „Pietrele Doam
nei44, „Legende de pe Bistrița”, „Iași, 
orașul poeților44, „Combinatul cultu
rii”, „S-a mutat țara la București”... 
Sînt reportaje, note, versuri, itine- 
rarii însoțite de fotografii grăitoare, 
de hărți. Intr-un cuvînt, Almanahul 
turistic 1961 servește celor ce n-au 
încercat încă satisfacțiile turismului, 
un variat și substanțial „aperitiv**  
turistic.

Extrem de interesante sînt rubricile 
„Mozaic44, „Știați că „Superla
tive pe glob”, „Cifre și fapte44...

Duminică s-a jucat rugbi pe două 
stadioane: în Parcul Copilului s-au 
întîlnit două selecționate, alcătuite 
din cei mai buni rugbiști, iar pe 
stadionul Giulești și-au disputat în- 
tîietatea, în „Cupa de toamnă" ju
niorii cluburilor Constructorul și 
Rapid.

Și pe ambele terenuri partidele 
s-au ridicat la un înalt nivel tehnic 
și spectacular lucru care face cinste 
rugbiștilor noștri. Aceștia au înfrun
tat cu mult curaj vremea defavora
bilă, dovedind, în finalul unui sezon 
încărcat, o mare poftă de joc.

Rugbiștii fruntași au evoluat pe 
linia ascendentă pe care au pornit în 
acest an, ținînd să ne asigure că le 
putem acorda încrederea pentru viito
rul sezon, deosebit de important (se 
știe că vom participa la întîlnirile din 
„Cupa Victoriei" și, în plus, vom în
frunta naționalele Italiei și Franței). 
Terenul greu Și balonul ud le-au so
licitat la maximum cunoștințele teh
nice și, trebuie s-o spunem deschis, 
majoritatea dintre ei s-au descurcat 
foarte bine și s-au adaptat rapid 
condițiilor de joc. Dacă valoarea 
înaintării noastre ne era cunoscută, 
în schimb ma.i puțin afirmate erau 
posibilitățile treisferturilor. Cele două 
linii de atac au fost alcătuite una 
(echipa A) pe scheletul formației 
campioane, C.F.R. cu Stănescu mij
locaș, Wusek și Irimescu centri, în 
timp ce cealaltă (B) a fost bazată 
pe o combinată Știința București— 
Știința Cluj, cu Leonte și Teodorescu 
din echipa studenților bucureșteni 
cărora li s-a adăugat adesea fundașul 
Nagel și clujenii Cordoș și Căliman 
la centru. Atacul echipei secunde ni 
s-a părut mai bun. maj tehnic, mai 
agresiv, mai plin de inițiativă și efi
cacitate. Qesigur însă, că e dificil să 
te pronunți după un singur joc de 
verificare. Să așteptăm deci și alte 
partide, pe care le-am dori chiar în 
acest an, dacă bineînțeles timpul 
va fi... de aceeași părere cu noi...

Și acum, cîteva cuvinte despre cea
laltă întîlnire, a juniorilor. Tinerii 
rugbiști au făcut o adevărată risipă 
de energie, dovedind reale posibili
tăți. Au învins cei de la Construc
torul, care — posesori ai unei tehnici 
mai bune — s-au descurcat mai bine 
pe terenul greu. Ei au marcat două 
încercări prin centrul lor Dan Coravu, 
o autentică speranță. Iată și formația 
pe care au aliniat-o învingătorii : 
Polizu — Cimofoiu, CORAVU, Vasi- 
lescu, Sideri — Nica, BOIANG1AN
— M. N1CULESCU, Hulă, Țigănuș
— Tufuianu, Jarnea — Pușcașu. Lanț, 
Stănescu.

De la Rapid s-au remarcat Călă- 
rașu (mijlocaș la deschidere) și cen
trul Mihai lonescu.

Ambele echipe merită felicitări pen
tru partida prestată.

(D. C.)

Pentru turiști, Almanahul turistic 
1961 pune la dispoziție tot ce poale 
fi necesar în alegerea celor mai bune 
itinerarii, celor mai potrivite perioade 
pentru efectuarea lor, precum și de
talii utile în excursiile proiectate.

Nu lipsesc nici glumele, întîmplă- 
rile hazlii atît de proprii activități 
turistice. Asigurarea colaborării unui 
grup de caricaturiști talentați (Matty, 
Pe tri că, Chiriac, Fred Ghenădescu...) 
face ca paginile de umor ale almana
hului să fie gqstate din plin. Editorii 
n-au uitat nici pe turiștii amatori 
de cuvinte încrucișate.

Fără doar și poate Almanahul tu
ristic 1961 se înscrie ca o lucrare 
valoroasă, interesantă și utilă, ea a- 
ducînd reale servicii activității turis
tice din țara noastră.

P. VALENTIN 
*)Almanahul turistic 1961. Editat de 
O.N.T. Carpați.

Leonte (mijlocașul la grămadă al selecționatei B) a reușit să-și deschidă linia 
de treisferturi aflată în dispozitiv de apărare

Foto: D. Ilîtru

ACTUAL ITĂȚI...
• Astă-seară se va desfășura în 

sala uzinelor .JVlao Tze-dun" o nouă 
reuniune în cadrul fazei a doua a 
competiției dotată cu „Cupa orașului 
București". Cu acest prilej, specta
torii vor avea prilejul să vizioneze 
o seamă de întîlniri interesante, prin
tre care: Torna Constantin (Dinamo)) 
—'Romeo Șerban (Grivița Roșie), 
Petre Vizitiu (Dinamo)—Lucian Teo
dor (Semănătoarea), Ilie Gheorglie 
(Dinamo)—Lucian Dogaru (Rapid), 
Anton Constantin (clubul sportiv 
școlar)—M. Vasiliu (Rapid) etc 
Gala va începe la ora 19.

REGIUNEA CRAIOVA—UN CENTRU PUGILISTIC UE NĂDEJDE

• La 16 decembrie își va începi 
turneul în R.S. Cehoslovacă echip. 
bucureșteană Metallul. Metalurgiștii 
vor susține prima întîlnire în locali 
tatea Prostejov. Două zile mai V 
boxerii romîni vor .evolua în 
Dubnay.

• La sfîrșitul acestei săptămâni 
mai precis sîmbătă, sala Floreasc 
va găzdui o interesantă întîlnire in 
ternațională între echipele C.C.A. ș 
Dukla Praga. Luni 19 decembrie bo 
xerii cehoslovaci vor evolua la Con 
stanța, unde vor întîlni selecționat 
regiunii.

a boxerilor dinamoviști, constituie un; 
dintre preocupările principale ale con 
siliului asociației sportive. Tinerii Gh 
Buzatu, V. lonescu, M. lonescu, A 
Farkaș, C. Dumitrașcu ș.a. își corn 
pletează studiile în școli medii, ia 
alții sînt pe cale de a căpăta o buni 
calificare în producție.

In ceea ce privește pregătirea spor 
tivă a boxerilor de la Dinamo Cra 
iova considerăm că din punct de 
dere tehnic ei mai au de corectat 
va lipsuri. Cea mai importantă - 
după părerea noastră — este acee; 
că unii dintre boxeri nu acordă aten 
ția cuvenită executării loviturilor d 
bază, într-un cuvînt, mijloacele lo 
de atac nu sînt cele mai corecte. D- 
asemenea, socotim că antrenorul di 
namoviștilor, Gh. Lungii, trebuie s; 
dea o mai mare atenție mijloacelor d 
apărare a boxerilor, pentru că, în pre 
zent, tinerii de la Dinamo primesc ui 
număr prea mare de lovituri, care a 
putea fi evitate cu ușurință prin însu 
șirea unei tehnici avansate.

Alături de dinamoviști, rezultat 
frumoase obțin și tinerii de la „Elec 
troiputere" (antrenor Gh. Duduleanu) 
care împletesc armonios pregătire 
sportivă cu activitatea în producție 
Bobinatorul Ion Roman, șef de echipă 
Florea Pătrașcu ș.a. sînt boxeri car 
fac cinste colectivului lor de muncă 
Dar, pregătirea pligiliștilor de la „E 
lectroputere" nu este sprijinită în 
deajuns de consiliul asociației spor 
tive, ca și de conducerea întreprinderii 
Ne referim îndeosebi la condițiile im 
proprii în care se desfășoară procesu 
de instruire, datorită sălii de a-ntre 
nament care nu corespunde din nk 
un punct de vedere. Nici la club’ll 
C.F.R.-Electroputere treburile nu rnerț 
mai bine. Lipsit total de sprijin, an 
trenorul Petre Alexandrescu a fos 
nevoit să părăsească secția de box.

★

Sportul cu mănuși din regiunea Cra 
iova ar plutea obține succese mai mar 
dacă în toate asociațiile sportive (n 
referim și la alte centre din regiune^ 
antrenorii ar fi sprijiniți temeinic 
Pentru că e clar, bazîndu-se pe o sin 
gură secție, boxul craiovean nu v. 
putea cuceri succesele pe care le me 
rită. Iată de ce considerăm că est 
bine ca comisia regională (președint 
tov. C. Popa, vicepreședinte tov. I 
Cetățeanu) să ia măsuri pentru ca ac 
tivitatea pUgilistică să se dezvolte ar 
monios, în toată regiunea, și nu numa 
într-o singură asociație,



A avut continuitate prima parte ȘTIRI, REZULTATE

a campionatului ?
Sncrf-încet, echipele de fotbal — și 

e dată cu ele și pasionații fotbalului 
— trec în vacanță. Duminică a fost 
prima fără fotbal în Capitală, iar în 
țari spectatorii s-au mai întîlnit cu 
jucătorii pe terenuri doar în cîteva 
orașe. In această vacanță — pentru 
unii mai lungă (e vorba, desigur, de 
spectatori), iar pentru alții mai scurtă 
(firește, pentru fotbaliști) — fiecare 
face bilanțul sezonului pe care l-a 
trăit atît de intens. Bineînțeles că fot
baliștii privesc activitatea lor din 
toamnă din alt unghi, al pregătirii și 
al comportării proprii. Asemenea fi
nalize sînt deosebit de utile (și spe
răm că vor fi făcute de toate secțiile 
de fotbal), atît antrenorilor cît și ju
cătorilor, pe care-i ajută să vadă roa
dele muncii lor într-un sezon, dar 
mai ales lipsurile manifestate și care 
trebuie înlăturate în viitoarea perioa
dă de pregătire.

La rîndul nostru, vom face — înce- 
pînd cu acest număr — un bilanț al 
sezonului de toamnă în lumina pla- 
nuiui de măsuri privind îmbunătățirea 
activității fotbalului. înainte de a fi
naliza comportarea echipelor ne vom 
opri asupra cîtorva aspecte generale. 
Primul: respectarea programului, re
gularitatea campionatului.

Este fapt indiscutabil că anul aces
ta, poate mai mult ca în alți ani, 
campionatul a început în mijlocul 
anui interes general care a crescut 
pe măsură ce competiția își consuma 
etapele și a devenit foarte mare în 
final. S-ar putea spune chiar că pa
sionații fotbalului au simțit regret în 
momentul în care s-a consumat și ul
tima etapă.

Cărui fapt sau căror fapte se dato- 
aește acest interes ?

Desigur că explicația se găsește în 
mai multe fapte, dintre care unul — 
și nu din cele mai puțin importante 
—este desfășurarea neîntreruptă a 
campionatului, alcătuirea (și neapărat 
respectarea) programului în așa fel 
încât - • •

Ce 
mină

1) 
namentelor, 
biectivele 
ta te.

2) continuitate în antrenament și 
X>c.

3) continuitate în întrecerea pentru 
clasament și stimularea acestei între
ceri.

4) creșterea interesului pentru cam
pionat.

In schimb, nerespectarea programu
lui, intreruperea deasă a competiției 
pentru a face loc pregătirilor lotului 
reprezentativ, — cum a făcut federa
ția în ultimele două campionate — 
duce la fragmentarea întrecerii. ~ 
pildă, 
60 a 
te a 
lunii 
natul 
două.
tatea 
antrenamentelor a fost dată peste cap, 
lupta pentru clasament și-a pierdut 
din interes, activitatea internă de 
bază — campionatul — a fost lipsită 
de regularitate. Și cu tot acest sacri
ficiu, activitatea echipei reprezentative 
nu a dat roadele așteptate. Dimpotri
vă, a decepționat profund.

In felul acesta a fost ignorat un 
adevăr arhicunoscut: pentru a 
echipe reprezentative bune este 
sar un campionat bun și acesta 
fi asigurat de echipe 
Ceea ce înseamnă că 
struire din cluburi în 
ptonatului stă la baza 
lecționare și pregătire 
tivelor.

cursul săptămînu. Și cele mai multe 
au avut loc miercurea sau joia, fie Ia 
noi, fie peste hotare, realizîndu-se
astfel și o bună armonizare a calen
darului intern cu cel internațional.
Dar, au fost situații cînd pentru a 
face față unor obligațiuni pe plan in
ternațional (Progresul în R.P. Bul
garia, C.S.M.S. în U.R.S.S., Petrolul 
în R.P. Albania) sau pentru a da 
posibilitate echipelor noastre de a se 
măsura cu formații străine valoroase 

" ‘ ' Szeged! EAK, IFK

Planul de măsuri privind îmbună
tățirea activității fotbalistice elaborat 
în baza analizei cauzelor rămînerii în 
urmă a acestui popular sport, ține 
seamă de acest principiu și printre 
altele, prevede: „Ridicarea valorii 
campionatului republican al catego
riei A, în vederea lărgirii bazei de 
selecție a echipelor reprezentative (A, 
B și- tineret) PRIN ASIGURAREA 
DESFĂȘURĂRII FAKA ÎNTRERUPE
RE, CONFORM CALENDARULUI...".

Cum a dus la îndeplinire federația (Vittoria Bahia, 
această măsură privind continuitatea Malmo), federația a trebuit să accep- 
campionatului ? 1 ’ -...l . j -te — în interes general — devansă-

-■

c

Trei in luptă pentru bulon in fața porții Petrolului : Sfetcu, Marin Marcel și Ene 
II (Dinamo

cît de succintă duce la 
federația a asigurat pri-

să-i asigure continuitate, 
înseamnă acest lucru, ce deter- 
el în activitatea fotbalistică? 

o planificare judicioasă a antre- 
cuprinzînd deopotrivă o- 

imediate și cele în-depăr-

De 
returul campionatului 1959— 

fost întrerupt din prima jumăta- 
lunii aprilie piuă la începutul 
iunie In felul 
a fost pur și simplu 
Echipele și-au 
în instruire și

acesta, campio- 
rupt în 

pierdut continui- 
joc, planificarea

avea 
nece- 
poate 
club.bune de 

munca de in- 
vederea cam- 

muncii de se- 
a reprezcnta-

O analiză 
concluzia că _ _
mei părți a campionatului această con
diție esențială. Programul, o dată al 
cătuit și publicat, a fost respectat în
tocmai. Etapele s-au disputat fără 
nici o întrerupere, la datele fixate, 
atît în categoria A cît și la B. Fede
rația a căutat pe cît posibil — și în 
bună măsură a reușit — ca toate 
jocurile unei etape să se dispute în 
aceeași zi, cea fixată inițial, asigurînd 
astfel continuitate întrecerii pentru 
clasament. Astfel, 7 etape (I, If, III, 
V, VIII, IX și X) s-au desfășurat în 
întregime în aceeași zi. Celelalte 6 
au fost incomplete, fără însă ca de
vansarea 
cel mult 
fixate să 
instruire
pelor și nici cursul sau interesul cam
pionatului. In trei etape (IV, XI, XII) 
a fost devansat cîte un joc (Progre
sul—Minerul, Corvinul—U.T.A. și res
pectiv Petrolul—Progresul), iar în 
alte trei etape (VI, XII, XIII) jocu
rile s-au disputat: 4 zile mai tîrziu 
(Știința Timișoara—U.T.A.) 3 zile
mai tîrziu (Dinamo Bacău—Rapid) și 
o zi mai tîrziu (Dinamo București— 
Petrolul și Rapid—U.T.A.) decît res
tul etapei. Un singur meci a suferit 
o amînare mai lungă: Știința Cluj— 
C.S.M.S. (etapa VII) de la 16 octom
brie la 2 noiembrie (în acest ca2 dis
cutabilă este data aleasă pentru re- 
programare 
deplasări lor 
la care 
chipe).

Toate 
minare 
cepție : 
cesități 
minate 
internaționale. In principiu, 
vința jocurilor internaționale interclu- 
buri, federația " mers pe linia — jus
tă — de a le programa numai în

sau amînarea
— două jocuri de la datele 
influențeze activitatea de 

sau competițională a echi-

au

din 
mai 
fost

unui sau

punct de vedere al 
multe și obositoare 

supuse cele două e-

cazurile
de jocuri (cu 
Rapid—U.T.A., 
de programare) 
de perfectarea

de devansare sau a- 
o singură ex
aminat din ne- 
au fost deter- 
unor partide 

în pri-

Iubitori ai jocului de șah

Abonați-vă la „REVISTA DE ȘAH 11

psntru anul 1961!
Revista cuprinde rubrici 

pentru jucătorii clasificați și 
pentru începători, constînd 
în articole de teorie modernă, 
partide comentate, articole de 
consultații, știri de la con-

cursul de șah prin corespon
dență, probleme și studii ar
tistice, șah magazin.

Costul abonamentului: 3 
luni 5,25 lei, 6 luni 10,50 lei, 
12 luni 21 lei.

S
\.c fĂ

Azi, cuplaj la „Dinamo”
Stadionul Dinamo găzduiește astăzi 

două partide interesante în cadrul pre
gătirilor lotului reprezentativ de juniori 
pentru turneul U.E.F.A. 1961. La ora 
12,30 lotul B va întîlni formația de ca
tegoria B Metalul București, iar la ora 
14,15 lotul A va juca împotriva echipei 
Dinamo Obor. Juniorii vor alinia urmă
toarele formații :

Lotul B ' Adamache — Mihăilă. Lun
gan, Chiu j dea — Pogoni, I. Popescu 

; — Avram, Tonicș, Adam, Jac, Ciornoavă.
Lotul A : Duca — Balaș, Hălmăgeanu, 

Rădulescu — D. Popescu, Pașcanu — 
Selymesi II, Năftănăilă. Gane, Frătilă, 
Dridea II.

Rezerve : Arghișanu, Bîtlan și Roman. 
Pregătirile loturilor A și tinerel

După cum am anunțat, lotul A va face 
săptămîna aceasta noi antrenamente. 
Două dintre ele vor avea loc la două 
porți. Joi, lotul se va pregăti în compa
nia echipei orășenești Tehnometal, iar 
duminică se va deplasa la Tîrgoviște, 
unde va juca cu Metalul din locali
tate. Lotul este completat cu fundașul 
Panait (Dinamo Buc..).

Lotul de tineret se va reuni la sfîrși- 
tul lunii (26 decembrie) pentru o nouă 
perioadă de pregătire în comun. La aces
te antrenamente, pe lîngă jucătorii folo
siți la 7 decembrie (Datcu, Andrei, Mo- 
troc, Surdan, Gross, Alexandrescu, Po
pescu, Constantin, Varga, Matei, Ungu-

București). Balonul se va strecura însă printre Ene II și Marin 
Marcel. Fază din partida Dinamo-Petrolul 6—0

Foto: I. Mihăică

rile sau arnînările de jocuri, puține 
la număr de altfel, 

Din cele de mai 
că prin respectarea 
tocmit, campionatul 
continuitatea, ceea ce a contribuit la 
creșterea interesului pentru competiție. 

Campionatul nu și-a consumat însă, 
decît prima parte. Federația trebuie să 
manifeste și în primăvară aceeași gri
jă față de respectarea programului, 
față de desfășurarea regulată a celei 
mai importante întreceri fotbalistice, 
mai ales că în sezonul viitor vor fi 
reluate . întâlnirile interțări. Greutatea 
nu constă în programarea acestor 
partide internaționale, ci în durata 
care va fi stabilită pentru pregătirile 
lotului reprezentativ. Experiența din 
trecut duce la concluzia că durata a- 
cestor pregătiri trebuie redusă la mi
nimum (mai ales că lotul s-a pregă
tit și se va pregăti periodic și de a- 
cum înainte) pentru a nu stînjeni des
fășurarea campionatului.

de care vorbeam, 
sus rezultă, deci, 

programului în- 
a avut asigurată

P. GAȚU

CAMPIONATELE REGIONALE
REGIUNEA CRAIOVA

ISERIA
1. C.I.D. Preajba 13 12 0 1 53: 5 24
2. Unirea Tg. Jiu 13 9 3 1 50:17 21
3. Metalurgistul 13 7 4 2 25:18 18
4. Progresul Filiași 13 7 2 4 25:10 16
5. 7 Noiembrie Craiova 13 7 2 4 25:10 16
6. Dunărea Tr. Severin 13 7 1 5 25:16 15
7. Progresul Strehaia 13 6 2 5 33:15 14
8. Morile Unite Craiova 13 4 3 6 20:32 11
9. Progresul Tr. Sev. 13 4 2 7 26:29 10

10. Cerna B. de Aramă 13 4 2 7 10:25 10
11. Petrolul Ticleni 13 3 3 7 14:28 9
12. Munca Craiova 13 2 4 7 10:28 8
13. Constr. Cărbunești 13 1 3 9 11:42 5
14. Porțile de Fier

Ada-Kaleh 13 2 10 11:62 5
SERIA a Il-a

1. Petrolul Zătreni 13 10 1 2 21: 6 21
2. Dinamo Craiova 13 9 2 2 35:11 20
3. Tractorul Bechet 13 8 1 4 23:14 17
4. Progresul Băilești 13 8 1 4 23:18 17
5. Progresul Șegarcea 13 7 2 4 17:14 16
6. Progresul Corabia 13 6 3 4 26:19 15
7. Progresul Balș 13 6 2 5 25:17 14
8. Progresul Caracal 13 5 2 6 18:16 12
9. Progresul Calafat 13 4 2 7 21:19 10

10. Viitorul Cujmir 13 3 4 6 19:28 10
11. Progresul Plenița 13 3 3 7 13:27 9
12. Fulgerul Maglavit 13 4 0 9 20:35 8
13. Voința Caracal 13 3 1 9 18:33 7
14. Recolta Urzicuța 13 1 4 8 8:30 6

R.A.M.

Anul acesta ccrrpeti [ia S- d isputat
în două serii a 14 echipe. în gene
ral, jocurile s-au desfășurat într-o notă 
de deplină sportivitate și la un nivel

mîine

Un promițător concurs
Bfai sînt cinei zile pînă la eoncwsail

Astăzi este ultima zi cînd mai 
puteți depune buletine la concursul 
Pronoexpres de mîine, care are multe 
puncte de atracție. El vine după 
excepționalul concurs special Prono- 
exipres de miercurea trecută, bene
ficiază de un report de ridicată 
valoare și anunță premii importante. 
Nu ezitați deci și depuneți cît mai 
multe variante la concursul Prono- 
ex-pres de mîine 14 decembrie.

lată motivele pentru care nu tre
buie să lipsiți de la marele concurs 
special Pronosport de duminică.

UN PROGRAM DE MARE 
ATRACȚIE

un

★

Tragerea concursului Pronoexpres 
de mîine 14 decembrie va avea Ioc 
în Capitală în sala din str. Doam
nei nr. 2, la ora 19. Tragerea va 
urmată de un film artistic.

Concursul special se bucură de 
program foarte interesant, alcătuit 
clin meciuri foarte echilibrate ale 
campionatelor italian și francez. 

Pronosport
fi

AM INTRAT IN SAPTAMINA 
CONCURSULUI SPECIAL 

PRONOSPORT

în 
în

Duminică este o 
viața concursurilor 
această zi are loc 
care oferă avantaje 
ticipanților :

1. Multiple șanse 
telor depuse care 
atribuirea premiilor în bani 
a celor în obiecte.

2. Acordarea de premii în 
din fond suplimentar, în valoare de 
peste 300.000 lei. în fruntea listei de 
premii: 1 autoturism „Wartburg" și 
72 de călătorii la Sofia de Reve
lion, precum și motociclete, scutere, 
motorete, frigidere, aparate de radio, 
aragaze etc.

3. Participarea la acest concurs 
special se face pe buletine gratuite.

zi importantă
Pronosport: 

concursul special 
foarte mari par-

de cîștig 
participă

varian- 
atît la 
cît și

obiecte.

In etapă figurează întîlniri tradi
ționale, echilibrate cum sînt : Inter- 
nazionale — Juventus, Roma — Mi
lan. Nîmes — Reims. Primele două 
întîlniri opun celor mai în formă 
echipe din campionatul italian — 
Inter și Roma — două dintre for
mațiile de renume Juventus și, res
pectiv, Milan. Iar meciul Nîmes — 
Reims a fost totdeauna una dintre 
cele mai așteptate întreceri din cam
pionatul francez.

CE TREBUIE SA MAI ȘTIȚI 
DESPRE CONCURSUL SPECIAL 

PRONOSPORT

o Eliberarea cupoanelor pentru tra
gerea premiilor în obiecte se va face 
în ordinea numerotării lor. 
lucru nu poate constitui pentru 
ticipanți un impediment întrucît 
te taloanele I ale cupoanelor 
tribuite vor fi introduse într-o 
mare extrăgîndu-se unul cite

Acest 
par- 
toa- 
dis- 

urnă 
unul

roiu și Czako) vor mai lua parte} 
Greavu, Nedelcu, l’etru Emil, Kosz.ka, 
Selymesi, Ionescu, Manolache și Creini- 
ceanu.

Farul Constanta-S.N.M. Cons
tanta 1-2 (1-0)

CONSTANȚA 12 (prin telefon). Du- 
minică Farul a susținut un meci ami
cal cu S.N.M. din localitate. Jocul s-a 
terminat cu victoria echipei de categoria 
B. Golurile au fost marcate de Fi- 
rică (2) respectiv Ciosescu. Farul a a- 
liniat următoarea formație : Ghibăncscu 
(Roman) — Ciuncan (Buzca). Brînzei, 
Florcscu — Stancu, Bibere (Corneanu)
— Focșa (Moroi anu), Sever, Ciosescu, 
(Nunii), Niculescu, Vasilescu. De la în
vingători s-au remarcat Firi că, Tatomir, 
Vultur și Procriste, iar de la Farul 
Stancu și Vasilescu.

I, BRUCKNER, corespondent
Joi, Farul a jucat la Fetești cu Dună

rea și a cîștigat cu 1—0 (0—0).
© Astă seară la ora 18,30 în sala 

clubului Dinamo are loc ședința plenară 
a colegiului orășenesc de antrenori. Pe 
ordinea de zi : analiza muncii colegiu
lui pe anul 1960.

© Amînate din cauza 
vorabil, jocurile ,,Cupei
— programate duminică 
pută miercuri (Timpuri 
joi (Abatorul-Bumbacul)
pe terenul din cal. Dudești. 
avea loc duminică.

timpului <lefa- 
30 Decembrie’’ 
— se vor dis- 
Noi-l’ielari) și 

de la ora 14.30, 
Finala va

LA TERMINAREA TURULUI
tehnic mulțumitor. Dintre echipe, mai 
bine pregătite s-au arătat Textila-Vo- 
ința Sf. Gheorghe și Voința Odorhei 
în sena a Il-a și Avîntul Reghin în 
seria 1.

lată clasamentele celor două serii :
Seria I: 1. Avîntul Reghin 22 p.; 

2. I. R. A. Tg. Mureș 20 p.; 3. Glo
ria Tg. Mureș 18 p.; 4. Lemne Tg. 
Mureș 17 p.; 5. Stăruința Cristur 15 
p. ; 6. Ciocanul Tg. Mureș 14 p.: 7. 
Recolta Abafaia 14 p.; 8. Mureșul
Toplița 13 p.; 9. Energia Gyalakuta 
11 p.; 10. Kabel Tg. Mureș II p. ; 
11. Recolta Reghin 8 p.; 12. Borsec 
8 p. ; 13. Avîntul Sovata 7 p.; 14. 
Sîngiorgi de Pădure 4 p.

Seria a II: 1. Textila-Voința Sf.
Gheorghe 26 p.; 2. Voința Odorhei 
21 p.; 3. Tg. Săcuiesc 18 p.: 4.
Avîntul Comandau 18 p.; 5. Carpați 
Covasna 13 p.; 6. Avîntul Odorhei 12 
p. ; 7. Metalul Vlăhița 12 p. ; 8. Mi
nerul M. Ciuc 9 p.; 9. Minerul Că- 
peni 9 p.; 10. Progresul Gheorghieni 
8 p.; 11. Baraolt 8 p.; 12. Minerul 
Bălan 8 p. ; 13. Tușnad 8 p. ; 14. Mu
reșul Remeteu 7 p.

Avîntul Comandau, Avîntul Odorhei, 
Minerul Căpeni și Alinerul Bălan au 
disputat cîte un meci mai puțin.

Z. POPP — corespondent

Pronoexpres
special Pponospofft

cupoanele cîștigătoare pentru fiecare 
obiect. In acest fel există certitudi
nea distribuirii tuturor premiilor su
plimentare întrucît în urnă 
atîtea taloane cîte variante 
depuse.

e Cîștigătorii călătoriilor 
fia sînt obligați să trimită, 
23 decembrie, la direcția 
I.S. Loto-Pronosport, datele 
efectuării formelor de călătorie. Tra
gerea din urnă a cupoanelor cîști
gătoare va avea loc marți 20 de
cembrie a.c.

★
Tragerea din urnă pentru stabili

rea celor 10 cîștigători ai scuterelor 
„Manet" de la concursul special 
Pronoexpres din 7 decembrie are loc 
astăzi, Ia ora 9,30, la agenția cen
trală Loto-Pronosport din cal. Vic
toriei nr. 9.

există 
au fost

la So- 
pînă la 

generală 
necesare

★
provizorii ale trieriiRezultatele

concursului Pronosport de duminică 
11 decembrie:

1 variantă cu 11
48 variante cu 10
485 variante cu 9

rezultate exacte 
rezultate exacte 
rezultate exacte.-

DE LA CON-NU LIPSIȚI
CURSUL PRONOEXPRES DE 
MIINE CARE BENEFICIAZĂ 
DE UN REPORT EXCEPTIO< 
NAL: 109.175 LEI.

Rubrică redactată de I.S. Loto- 
Pronosport.
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Pregătirea fizică generală a tineretului din școli, 
sarcină fle bază a profesorilor fle educație fizică

HHNDBnU^

„Rezultatul de egalitate de la Berlin
■— Consfătuirea cadrelor didactice de la Timișoara — poate fi considerat un succes"

Rodnica colaborare dintre consi
liul regional U.C.F.S. Timișoa
ra și Secțiunea de învățămînt 

și cultură a Sfatului popular regional 
— colaborare sprijinită din plin de 
organele și organizațiile de partid lo
cale — s-a manifestat din nou 
zilele trecute cînd a fost orga
nizată o consfătuire a profesorilor 
de educație fizică din orașul 
și regiunea Timișoara. Timp de 
două zile, cadrele didactice la a- 
ceastă materie au dezbătut proble 
mele cele mai interesante din activi
tatea lor teoretică și practică. La 
baza discuțiilor au stat informarea 
prezentată de metodistul Secțiunii de 
învățămînt și cultură a regiunii, asu
pra desfășurării educației fizice in 
școli, precum și cîteva referate, une
le dintre ele deosebit de interesante 
și instructive, susținute de cadre di
dactice cu experiență și cu rezultate 
remarcabile în muncă. Profesoara de 
educație fizică Silvia Mihăilescu. de 
pildă, și-a adus un substanțial aporr 
în discutarea temei „Cum să pregă
tim echipa pentru campionatele șco
lare", aceasta prezentînd un referat cu
prinzător și instructiv, care a scos în 
relief importanța ce trebuie s-o acor
de profesorul de educație fizică con
tinuității în procesul de antrenament, 
obiectivului propus și mai ales con
cordanței dintre pregătirea școlară și 
cea sportivă. Rezultatele bune obți
nute pînă acum de echipa de gim
nastică a Școlii medii nr. 4 Timișoara 
pe care o pregătește (locul II pe țară 
la campionatele școlare din acest an) 
au dat greutatea cuvenită expunerii 
făcute, care a constituit un prețios în
drumar pentru ceilalți profesori, dar 
mai ales, pentru studenții Facultății 
■de educație fizică din cadrul Institu
tului Pedagogic Timișoara pre- 
zenți și ei la consfătuire. Tema 
pusă în discuție a fost îmbogățită cu 
experiența dobîndită în această direc
ție și de alte cadre didactice, dintre 
care subliniem pe cea a profesoarei 
Berta Ross din Sinnicolaul Mare. Echi
pa de fete pe care o antrenează a 
cucerit în acest an titlul de campioană 
republicană școlară la volei. Respec- 
tînd principiile de bază ale muncii 
Unui profesor de educație fizică, pro
fesoara Berta Ross a folosit pentru 
pregătirea echipei metodele și mi,- 
toacele cele mai eficace: asigurarea 
unui lot mare de jucătoare, selecțio
nate in urma desfășurării întrecerilor 
pe școală la această disciplină, par
ticiparea la competiții, pregătirea teo
retică și tactică pe baza vizionării 
jocurilor divizionare, o bună pregă
tire fizică a componentelor echipei, 
printr-o activitate sportivă multilate; 
rală etc. Dar, ceea ce a contribuit și 
mai mult la obținerea titlului de cam
pioană a fost pregătirea morală a 
sportivelor, educația sănătoasă pri
mită în toate ocaziile. Modestia, serio
zitatea, dîrzeria și sîrguința în pre
gătirea școlară si sportivă sînt tră
sături morale caracteristice campioa
nelor. La imprimarea sau modelarea 
lor și-a adus aportul alături de cele
lalte cadre didactice și profesoara de 
educație fizică Berta Ross.

Vorbind despre „activitatea de edu
cație fizică in taberele de vară", pro
fesoara Ruxandra Wittman din Timișoara 
a împărtășit tovarășilor ei de specia
litate multe lucruri frumoase, înfăp
tuite în tabăra de pionieri de la Go
nească. unde a activat în vara acestui
an.

Metoda convingerii — spunea ea — 
mi-a fost de cel mai mare ajutor. 
Datorită ei și faptului că s-a aflat 
mai tot timpul în mijlocul pionierilor, 
aceștia au fost angrenați intr-o bo
gată activitate sportivă, care a îm
brăcat forme dintre cele mai variate 
și mai atrăgătoare (jocuri ușoare 
înainte de masă, întreceri între grupe, 
între detașamente și pe unitate la 
handbal, volei și fotbal, întreceri pe 
categorii de vîrstă, excursii, concur
suri de orientare turistică, focuri de 
tabără din ale căror programe nu 
lipsea niciodată gimnastica artistică 
și la aparate portative etc). Rezul
tatele au fost popularizarea de fiecare 
dată la gazeta de perete a tabere', 
iar învingătorii premiați într-tm cadru 
festiv, folosindu-se un podium impro
vizat Interesantă a fost și propunerea 
făcută la sfîrșitul expunerii și anume, 
ca în viitor să se amenajeze în apro
pierea taberelor baze sportive simule 
care să permită practicarea în mai 
bune conditiuni a exercițiilor fizice 
și a jocurilor.

Cu un deosebit interes au fost as
cultate cele trei referate-lecții ținute 
de lectorul C. I. Bucur, șeful catedrei 
de educație fizică de la Institutul Po-
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litehnic din Timișoara, despre „Meto
dele și mijloacele predării intuitive a 
exercițiilor fizice în învățămînt", de 
lectorul C. Eilhardt, șeful catedrei de 
educație fizică a Institutului peda
gogic Timișoara privind „activitatea 
și sarcinile profesorului de educație 
fizică in organizarea muncii din ca
drul asociației sportive" și cel al lec
torului I. Ilca, șef de catedră la 
Facultatea de educație fizică din ca
drul Institutului Pedagogic Timișoara 
în legătură cu „interpretarea progra
mei de studii de educație fizică din 
invățămintul elementar".

★

șa cum era și de așteptat, refe
ratele prezentate au stimulat pe 
participanți la discuții rodnice,

analitice și, îmbucurător, majoritatea 
dintre ele încheiate cu propuneri con
crete. In cuvîntul lor numeroși pro
fesori de educație fizică cu experiență

Profesorii de educație fizică 
din Reșița nu s-au întrunit în 
cadrul Cercului pedagogic de
cît o dată în doi ani.

— Eu îi zic : parcă ne-am întîlnit 
cindva, dar el de colo : exclus, că și cu 
toi profesor de gimnastică sînt...

Desen de MATTY

au insistat în mod deosebit pe pregă
tirea fizică generală a elevilor cu a- 
jutorul atletismului și gimnasticii. 
Mulți dintre ei nu s-au sfiit să arate 
(și bine au făcut) că în regiunea Timi
șoara cultura fizică și sportul bat in 
prezent pasul pe loc. Analiza criticași 
autocritică făcută cu aceste prilej de 
profesorul Cornel Iovănescu a fost 
exemplu în ceea ce privește dragos
tea față de meserie și simțul de răs
pundere de care trebuie să dea do
vadă un cadru didactic. Alegîndu-si 
ca subiect de discuție modul cum pot 
contribui profesorii de educație fizică 
la dezvoltarea culturii fizice și a spor
tului, profesorul Cornel Iovănescu a 
scos cu curaj la iveală o serie de 
lipsuri care mai dăinuie în munca de 
fiec-are zi a cadrelor didactice din 
acest domeniu. Semnalînd regresul în 
baza de mase a sportului școlar, pro
fesorul Iovănescu a arătat că de acest 
lucru se fac în mare parte vinovați 
acei profesori care au desfășurat și 
continuă să desfășoare o activitate 
funcționărească, lipsită de pasiunea 
pentru meserie ce trebuie să caracte
rizeze pe un cadru didactic de tip 
nou. Așa se explică de ce la campio
natele școlare din acest an s-a pre
zentat doar o singură echipă din Ti
mișoara, iar la întrecerile școlare de 
atletism numărul participanților a fost 
extrem de redus. Unii profesori —; 
spunea tov. Iovănescu — își limitează 
activitatea la ramura în care sînt spe
cializați, neglijînd pregătirea fizică 
generală a elevilor lor, iar alții pre
tind „condiții speciale" de lucru, deși 
rezultatele obținute de ei în muncă 
au fost totdeauna departe de preten
țiile pe care le au. Chemîndu-și to
varășii de specialitate la o activitate 
mai susținută, științifică, plină de mo
destie și simț patriotic, profesorul 
Cornel Iovănescu s-a angajat să fie 
el însuși un exemplu. Și așa cum îl 
cunosc colegii lui nu s-a îndoit nimeni 
că el își va respecta cUvîntul.

Un alt cadru didactic din Timișoara, 
profesorul Erțeg, a semnalat și el co 

moditatea de care mai dau încă do
vadă o serie de profesori de educație 
fizică, precum și rămînerea îngrijo
rătoare în urmă a gimnasticii în școli. 
Profesorul Erțeg arăta, de pildă, că 
în Timișoara nu există nici un elev 
gimnast care să fi obținut vreo ca
tegorie de clasificare, iar în multe 
școli medii din oraș nu există nici o 
preocupare pentru această ramură. Și 
mai grav stau lucrurile însă la Reșița 
unde, așa după cum semnala profe
sorul Daniel Maier, din cele 16 cadre 
didactice activează trei sau patru, iar 
cercul pedagogic din această locali
tate s-a întrunit în ultimii doi ani 
decît o singură dată. Lipsuri asemă
nătoare au mai fost sezisate și de 
alți vorbitori care, în afară de inacti
vitatea unor profesori, au mai criticat 
slaba colaborare dintre cadrele didac
tice din învățămîntul mediu și cel su
perior, sprijinul insuficient acordat de 
directorii unor școli și de secțiunile de 
învățămînt și cultură în frunte cu cea 
a regiunii.

★

Așa cum au recunoscut în unani
mitate participanții la consfă
tuirea cadrelor didactice de e- 

ducație fizică de la Timișoara, fac
torul esențial în dezvoltarea activității 
sportive din școli îl constituie munca 
profesorului de specialitate. Dar tot 
din această consfătuire a reieșit că 
în regiunea Timișoara mai sînt încă 
mulți profesori care nu-și înțeleg me
nirea. ei muițumindu-se cu o activi
tate mediocră, lipsită de perspectivă, 
viciată de formalism. în aceste cazuri 
avem de-a face la unele ca
dre cu o conștiință slabă, ma
nifestată de regulă printr-o con
damnabilă pasivitate. Dacă așa stau 
lucrurile, se pune întrebarea : cum
și-au exercitat rolul de educator al a- 
cestor cadre cercurile pedagogice, care 
în acest caz trebuiau să reprezinte for
ța colectivului, și ce măsuri au înțeles 
să ia secțiunile de învățămînt și cul
tură raionale și cea regională ? Din 
discuțiile purtate, noi am tras concluzia 
că și acestea au desfășurat în multe ca
zuri o activitate formală. Însăși infor
marea prezentată de metodistul re
giunii, tov. Dușan Tatalovici, ne con
firmă acest lucru. Raportorul s-a li
mitat la enumerarea unor lipsuri, fără 
însă a se referi și la cei vinovați și, 
în primul rînd, la Secțiunea din care 
face parte. Astfel, raportul arăta că 
unii învățători care au urmat cursuri 
de specializare organizate de U.C.F.S. 
sau M.I.C. nu au fost încadrați în 
munca respectivă (!?). Cine ar fi 
trebuit să se îngrijească de acest lu
cru dacă nu chiar Secțiunea de învă
țămînt și cultură ? De asemenea, ra
portul făcea constatarea că cercul pe
dagogic al profesorilor de educație 
fizică din orașul Timișoara nu-și mai 
trăiește de mult viața, el fiind folosit 
numai ca mijloc de comunicări curente. 
Așadar, o altă deficiență „sezizată" 
dar nu și remediată. Considerăm că 
atît Secțiunea de învățămînt și cul
tură a regiunii, cît și cele raionale și 
orășenești vor trebui să acorde în 
viitor mai mult sprijin muncii profe
sorilor de educație fizica, să-i con
troleze îndeaproape, să-i stimuleze pe 
cei merituoși și să-i tragă la răspun
dere pe cei care nu înțeleg încă să-și 
facă datoria. Aceste organe trebuie să 
vegheze la respectarea dispozițiunilor 
date de M.I.C., intervenind ori de 
cîte ori este nevoie pentru ca direc
țiunile școlilor să asigure profesorilor 
condițiile de lucru corespunzătoare. 
Consfătuirea a scos în evidență faptul 
că mai sînt încă unii directori de 
școli care ignorează această materie, 
considerînd-o o „dexteritate", sau care 
dau cu totul altă întrebuințare sălilor 
de sport ce le au în răspundere.

Consfătuirea cadrelor didactice de 
educație fizică de la Timișoara a pri
lejuit un prețios schimb de experiență 
în acest, domeniu, care desigur își va 
arăta roadele. Cu o condiție însă : 
profesorii de educație fizică să aplice 
în viață cele învățate cu mai mult 
elan, cu mai multă hotărîre ca pînă 
acum. Sprijinită cu mai mult simț de 
răspundere de către direcțiunile șco
lilor și de către secțiunile de învăță
mînt și cultură, educația fizică poate 
și trebuie să se dezvolte în rîndul ti
neretului școlar din regiunea Timișoa
ra pe măsura minunatelor condiții 
create de partid și guvern acestei ac
tivități — în general și sportului în 
special

---- OCTAVIAN GINGU

Rezulta tul de egalitate obținut de e- 
chipa noastră masculină la Berlin — 
și-a început declarația telefonică tov. 
Lucian Grig or eseu, secretarul general 
al federației de specialitate — poate 
fi considerat un succes. In primul rînd, 
trebuie să precizez că jucătorii noștri 
s-au mișcat mult mai bine ca în jocul 
de la Bratislava. Apărarea, în frunte 
cu Redl, care ne-a adus aminte de zi
lele lui bune, a fost decisă în inter
venții și nu a dat prilej principalilor 
realizatori ai formației germane, Ha- 
berhauffe și Papusch, să arunce la poar
tă în voie. Atacul, deși nu a folosit 
prea mult extremele și pivoții (ca do
vadă că aceștia nu au înscris nici un 
gol) a știut totuși să păstreze mai bine 
balonul, a creat blocaje eficace, care 
au înlesnit „șuteuriior*  noștri de bază, 
poziții favorabile de tras la poartă.

In al doilea rînd nu trebuie să uităm 
că adversarii noștri de duminică pose
dă un palmares deosebit de valoros 
(n. n. în acest an au întrecut Dane
marca cu 15-14, Finlanda cu 34-13, Sue
dia cu 20-19, R.P. Ungară cu 18-16 și 
recent Iugoslavia cu 23-15 și 12-10, pier- 
zînd numai meciul cu R.S. Cehoslovacă 
cu 15-18), iar jocul lor se bucură de 
o frumoasă apreciere. In plus, echipa 
R.D. Germane nu a mai pierdut pe te
ren propriu din anul 1957. Și, nu a 
lipsit mult, ca aceasta să se întîmple 
duminică. Am avut în permanență ini
țiativa, iar adversarii noștri nu au con-

„Cupa de iarnă a F. R. H.“ 
la Brașov

Sîmbătă și duminică au continuat la 
Brașov întrecerile ,,Cupei de iarnă 
F.R.H.*  la handbal în 7. In cele mai 
importante jocuri, echipa masculină 
Tractorul Brașov a întrecut Voința Si
biu cu 32—24 (15—12), iar la fete, 
Tractorul Brașov a întrecut C.S.M. Si
biu cu 17—9 (10—5). (C. Gruia-corcsp. 
regional).

8n loc EV care yy se pasts myfțymi
La Praga s-a disputat -■ de cu- 

rînd — „Cupa 17 Noiembrie", un tur
neu internațional masculin studențesc 
de volei, aflat la a doua ediție. Ca 
și anul trecut, la întreceri a partici
pat și o reprezentativă a studenților 
din R. P. Romînă, alături de echipe 
din R.P. Polonă, R.P. Bulgaria, Ita
lia, R.D. Germană, Belgia și R.S. 
Cehoslovacă.

Deoarece rezultatele publicate au 
fost incomplete, revenim astăzi cu 
cîteva amănunte.

Cele 7 formații participante au fost 
împărțite în două serii : seria I: R.P. 
Polonă. R.P. Romînă, Italia ; seria 
a 11-a: R.S. Cehoslovacă, R.P. Bul

garia, R.D. Germană, Belgia. S-au 
înregistrat rezultatele: seria 1: R.P. 
Romină— R.Pi Polonă 1—3, R.P. Ro
mînă—Italia 3—0. R.P. Polonă—Italia
3 — 1. Clasamentul: 1. R.P. Polonă
4 p. ; 2. R.P. Romînă 3 p. ; 3. Italia 2 
p. Seria a Il-a: R.S. Cehoslovacă cu 
R.P. Bulgaria 3—1, cu R.D. Germană 
3—0, cu Belgia 3—0; R.P. Bulgaria 
cu R.D. Germană 3—1. cu Belgia 
3—0; R.D. Germană—Belgia 3—0. 
Clasamentul: 1. R.S. Cehoslovacă 6 
p.; 2. R.P. Bulgarians p. ; 3. R.D. 
Germană 4 p.‘; 4. Belgia 3 p.

Primele două clasate din fiecare 
serie au luat parte apoi la turneul 
final în care s-au înregistrat urmă
toarele rezultate (meciurile care au 
avut loc in serii nu s-au mai jucat 
din ■ nou, luîndu-se în considerare 
primul rezultat) : R.S. Cehoslovacă 
cu R.P. Polonă 3—0, cu R.P. Romî
nă 3—1 ; R.P. Polonă cu R.P. Bul
garia 3—0, R.P. Bulgaria Cu R.P. Ro
mînă 3—1.

„Cupa 17 Noiembrie" a revenit ast
fel echipei studenților cehoslovaci. Ei 
au fost urmați in clasament de rea 

dus decît de două ori. lată de altfel 
evoluția scorului: 1-0, 2-0, 2-2, 2-3» 3-3*  
4-3, 5-3, 5-4, 6-4 (la acest scor Redl • 
apărat o lovitură de la 7 metri), 7-4*  
7-5 și după pauză, 7-6, 8-6 (la acest 
scor Haberhauffe a ratat un nou 7 me
tri și în faza următoare Moser l-a imi
tat), 8-7, 9-7, 9-8, 10-8, 10-9, 10-10, 10-11 
și 11-11.

Cu mai multă atenție în ultimele mi
nute de joc (Bulgaru și Ivănescu s-au 
pripit ratînd cîteva bune ocazii) am 
fi putut termina învingători. Arbitrul 
cehoslovac Bocek a comis cîteva gre
șeli, dezavantajînd în egală măsură am
bele formații".

Campionatul mondial 
masculin

Duminică au avut loc primele jocuri 
din seriile a IV-a, a Vl-a și a Vil-a (pre
liminare) ale campionatului mondial de 
handbal în 7.

© La Varșovia, reprezentativa R. S. 
Cehoslovace a întrecut la scor forma
ția R.P. Polone (24—12), asigurîndu-și 
— în cea mai marc măsură — califi
carea pentru turneul final din luna mar
tie.

• Intîlnirea dintre reprezentativele 
R.P.F. Iugoslavia și R.P. Ungare des
fășurată la Zagreb a prilejuit un joc 
viu disputat, terminat cu victoria pri
mei formații cu scorul de 18—14 
(12—8). Meciul revanșă va avea 
loc la 23 d&cembrie la Tatabanya.

• Elveția a câștigat la Viena primul 
ci joc cu Austria la scorul de 14—ÎL

• Alte două formații și-au cîștigat 
dreptul de a participa la întrecerea fi
nală a campionatului mondial. Este vorba 
de echipele Franței și Danemarcei, care 
prin victoriile lor asupra Spaniei (16-9 
la Bordeaux) și respectiv asupra Fin
landei (34—24 Ia Helsinki) nu mai pot 
pierde primele locuri în seriile lor.

prezentativele R.P. Polone. R.P. Bul
garia și R.P. Romîne

După Cum se poate vedea, repre
zentativa universitară a R.P. Romîne 
a cîștigat un singur meci (3—0 cu 
Italia) datorită căruia s-a calificat 
în turneul final, unde a pierdut cele 
două partide disputate. Comportarea 
echipei noastre a fost deci nesatisfă- 
cătoare. Aceasta chiar dacă luăm în 
considerare faptul că din formația 
cîștigătoare au făcut parle Purnoch, 
Kernel, Pospisil, Karel, Chour, pe care 
i-atn întîlnit de multe ori în echipa 
naț ona'.ă, în cea a R.P. Polone au 
jucat Wlecial, Rusek, Ged:ga, Szup- 
pe, Wojtech, Poleszczuk, Szlagor, și 
ei de multe ori internaționali. Pentru 
că nu trebuie să uităm că echipa 
noastră prezentă la Praga a fost al
cătuită din jucători valoroși : Pavel, 
Drăgan (Rapid București), Mușa;, 
Costea, Rlisănescu, Schlett, Kozonics 
(Știința Timișoara), Ionescu, Datu, 
Szido (Știința Cluj), Botez, Mihal- 
cea, fuga (Știința București). Mușat 
a îndeplinit și rolul de anirenor.

Care au fost atunci cauzele acestei 
comportări mediocre ? In primul rînd 
dezinteresul manifestat față de acest 
tiirneu de comisia sportivă a 
U.A.S.R. Astfel, cei 13 jucători s-au 
întrunit la București pentru prima 
dată in ajunul plecării și n-au făcut 
nici un fel de antrenament împreună. 
Pe de altă parte, pregătirea cu care 
s-au prezentat acești voleibaliști a 
fost cu totul nesatisfăcătoare In 
plus, doi jucători (Drăgan și Kozo- 
.ni.es) au sosit la Praga cu întîrziere, 
fiind folosiți doar în ultimele două 
jocuri.

Voleiul masculin romînesc deține 
în momentul de față o poziție frun
tașă în lume. Peste tot acolo unde au 
evoluat, echipele din R.P. Romînă au 
lăsat o impresie frumoasă și au rea
lizat rezultate meritorii. Tocmai de 
aceea comportarea nesatisfăcătoare a 
reprezentativei studențești la turneul 
de la Praga trebuie să dea de gîndit 
celor în drept. Se impune ca în viitor 
să fie privite cu mai mult spirit de 
răspundere selecționarea și pregăti
rea reprezentativelor studențești care 
iau parte la turnee internaționalei 
peste hotare. , , ,

- m. t, - J



Dinamo București pentru a 12-a oară Anul atletic 1960 (I)

echipe Jocurile Olimpice au marcat schimbarea 
raportului de forte în ierarhia mondială

campioană republicană pe
hîrtiei înclinau pentru C.C.A.. în ceea 
ce privește ocuparea locului secund. 
Pe saltea s-a întîmplat însă altfel. 
La muscă, C. Ofițerescu învinge pe 
Babei (C.C.A.) apoi la cocoș Ghincea 
obține decizia prin neprezenfarea ad
versarului, M. Cristea (C.C.A.), acci
dentat. La pană, Voicu obține o ne
sperată victorie la tuș asupra lui 
Alex. Geantă (C.C.A.). Pînă acum 
6—0 pentru Steagul roșu 1 La ușoară, 
Alex. Tamp.a (Steagul roșu) este eli
minat pentru luptă brutală în întîl
nirea cu P. Popescu (C.C.A.). Scor 
6—2 pentru Steagul roșu. V. Bularca, 
la semimijlocie, aduce o victorie pre
țioasă pentru echipă. El învinge pe 
P. Cîrciumaru (C.C.A.). De acum 
încolo, metalurgiștii brașoveni, scu
tiți de emoții, luptă degajat. Sco
rul final 12—4 pentru brașoveni. 
Apoi militarii bucureșteni înving în 
luptă pentru locul III pe reșițeni cu 
9-7.

Arbitrajul a corespuns, cu mici ex
cepții. Astfel, la întîlnirea A. Tampa 
(Steagul roșu Brașov) — P. Popescu 
(C.C.A.), din cauza nehotărîrii în de
cizii a arbitrilor, s-au iscat discuții. 
Considerăm că F.R.L. are o mare 
vină, deoarece nu s-a preocupat su
ficient de problema inițierii corpului 
de arbitri. Pe de altă parte, unii 
arbitri (Gh. Ilie, A. Corodau, T. 
Gaiță) au favorizat pe anumiți spor
tivi.

Așteptată cu un deosebit interes, 
raia campionatului R.P.R. de lupte 
asice seniori pe echipe s-a încheiat 
iminicâ în orașul Cluj. Cele patru 

care s-au întrecut au fost: 
București, C.S.M. Reșița, 

București și Steagul roșu 
Formația dinamovistă (Gh. 
Ion Cernea, M. Sultz, Gh. 

umitru, D. Cuc. M. Belușica, Ion 
ăranu și Gh. Popovici) și-a depășit 
istul de ușor adversarii. Echipa Di- 
imo București a avut următoarele 
itu-uri“ față de celelalte echipe: 1. 
fost mai omogenă; 2. condiție fi- 

că bine pusă la punct; 3. mai
lultă decizie în lupta de sus; 4. 
umăr sporit de procedee tehnice 
plicate.
Principalul adversar al dinamoviș- 

lor în lupta pentru titlu, se anunța 
.C.A. București, dar ea nu a reușit 
î facă față în întîlnirea directă. Sco
li final al întilnirii (15—1 pentru 
inamovișțil este grăitor. Cei mai 
uni dinamoviști au fost I. Cernea, 
:h. Dumitru, D. Cuc și I. Țăranu. 
ti întîlnirea cu Steagul roșu Brașov, 
inamoviștii 
1—5. Același 
ucureștenii și 
leșița. Cea de 
oșu Brașov a 
iacă era un

U. R. S. S. —pe primul loc
h i pe 
inaino 
'.C.A. 
rașov. 
zabad,

ur fi, stimați cititori, să pornim intr-o călătorie in jurul lumii? E vorba de o călătorie de studii, 
escale. Vom vizita marile stadioane atletice de pe întreg globul. Vă tentează? Haideți!
O să mergem la Roma, să-l felicităm pe italianul Berruti, amfitrionul celei mai mari competiții atletice din 
istorie, o să mergem la Moscova, ca să-l vedem pe marele atlet sovietic Piotr Bolotnikov, apoi o să coborîm 

Tbilisi, pentru gloriosul Savlakadze. O să traversăm și oceanul: John Tho mas are atîtea și atîtea să ne spună. Apoi

G
e-ar fi, stimați cititori, cu...

la ............ w # . _________r______
o să intrăm pe canalul Panama, în drum spre Noua Zeelandă și spre Australia lui Herb Elliott. O să mergem pretu
tindeni! Nu se poate să-l evităm pe simpaticul etiopian Bikila Abebe...

In cele din urmă o să revenim acasă, pe „Republicii", sau nu ! — în 
o să-i invi tăm pe atleții noștri. Desigur o să vină 
pe toți ceilalți...

sacul cu cifre și impresii și 
inuităm — neapărat ! — și 

Să pornim deci !

sală, la Floreasca. Aici o să desfacem 
și Iolanda, și Lia și Vamoș. Dar o să-i

cunoscut 
sale

au obținut scorul de 
scor l-au înregistrat 

în întîlnirea cu C.S.M. 
a doua clasată Steagul 
furnizat surpriza zilei, 
lucru de așteptat ca 

no București să cucerească pen- 
cea de a 12-a oară titlul de 

ampioană R.P.R. jx? echipe, șansele OTTO BENKO

ZAGREB — REȘIȚA 5163-4975
REȘIȚA 11 (prin telefon de la tri- 

tisul nostru). — Conduși cu 106 
uncte, popicarii reșițeni nu au reușit 
ici în ziua a doua să evolueze la 
aloarea lor reală. A. Maier și în 
tai mică măsură I. Brebenar au fost 
epășiți categoric de adversarii lor 
irecți. Doar campionul țării noastre, 

. Micoroiu, a fost la înălțime. Avînd 
a partener, în ultimul schimb, pe cu- 
loscutul jucător D. Smoleanovici, 
icecampion mondial, I. Micoroiu a 
ansat cele 200 bile mixte cu o pre- 
izie care i-a adus primul loc în 

imentul individual și performanța 
.‘27 p. d. Căpitanul echipei reșițene 

avut o manșe, la izolate, de 99 p.d. 
i ar fi obținut peste 100 p., dacă 
iu ar fi ratat ultima lovitură. El și-a

întrecut adversarul cu 94 de puncte, 
reducând mult din avantajul pe ca-re-1 
avea reprezentativa Zagreb, de fapt, 
echipa națională a R. P. F. Iugosla
via. Acomodîndu-se foarte bine cu 
pistele de joc, oaspeții, posesori ai unei 
tehnici avansate, au impresionat prin 
rezultatele obținute. Iată acum ordinea 
intrării perechilor pe pistă și rezulta
tele lor: M. Stanciu (800) — Z. Do- 
brilovic (862) ; V. Rasovan (775) — 
D. Popovic (779) ; Gh. Floruț (854) 
— M. Sterjai (894) ; A. Mayer (788) 
—- J. Juricevic (895); I. Brebenar 
(831) — L. Grom (899) ; I. Micoroiu 
(927) — D. Smoleanovici (833). Scor 
final 5163—4975 în favoarea reprezen
tativei orașului Zagreb.

TR. IOANIȚESGU

In ultimii ani atletismul a 
cel mai impetuos salt al istorici 
Cea de a XVI-a ediție a Jocurilor Olim
pice de la Melbourne a fost semnalul 
hotărîtor al bătăliei pentru 
„granițelor” statornicite — 
de-a lungul deceniilor.

Vremea campionilor tronînd 
mult deasupra celorlalți atleți, 
cheiat ! In cei patru ani ai olimpiadei 
atletice Melbourne—Roma s-au întâmplat 
în atletismul mondial transformări fără 
precedent. La Roma, marele atlet negru 
Jesse Owens, care a deținut timp de un 
sfert de secol recordul lumii la săritura 
în lungime, 'a văzut patru atleți depășind 
limita celor 8 metri în cursul unei sin
gure diipă-<amieze. Tot în tribuna sta
dionului olimpic, Emil Zatopek și Vla
dimir Kuț au cronometrat opt atleți sub 
29 de minute pe 10.000 de metri, salu
tând victoria lui Piotr Bolotnikov, caro 
după puțină vreme avea să doboare și 
fenomenalul record mondial ai lui Kuț. 
Brazilianul Adhemar Ferreira da Silva 
dublu campion olimpic la triplu salt 
(Helsinki și Melbourne) a rămas la Roma 
pe banca necalificaților în finală și a 
admirat cinci mari atleți (Schmidt, Go- 
reeaev, Kreer, Davis și Einarsson) care 
au realizat rezultate superioare recordu
lui său olimpic de 16,35 m.

Ce s-ar mai putea spune despre Io- 
landa Balaș, cca inai categorică învingă
toare a Jocurilor de la Roma, cu o per
formanță pe care n-o ating uneori nici 
săritorii din atîtea și atîtea țări ?

In amintirea celor oare au urmărit 
Olimpiada de la Roma stăruie și astăzi 
„derbiul” atletic «1 săritorilor în înăl
țime, încheiat cu una dintre cele mai 
mari surprize ale Jocurilor Olimpice: 
victoria atleților sovietici Savlakadze și 
Brumei asupra favoritului John Thomas.

Anul atletic 1960 a depășit cu mult 
toate previziunile. Pe lista recordurilor 
mondiale dăinuie azi doar patru

doborî rea 
uneori —

ani în
s-a

Șir, 
în-

dintre cele care figurau la începutul a- 
nului.

Toate celelalte recorduri mondiale, atit 
la bărbați cît și la femei, n-au putut 
rezista asaltului formidabil al anulai 
1960.

Dar evenimentul cel mai comentat al 
acestui sezon atletic a fost marea vic
torie a atletismului sovietic*  la Jocurile 
Olimpice de la Roma. Pentru prima oară 
în istoria Olimpiadelor moderne atlcțiî

PIOTR BOLOTNIKOV

garla 21 p ; 7. Norvegia 15 p ; 8. Polo
nia și Suedia 13 p ; 10. Finlanda 11 p ) 
11. Brazilia, Cehoslovacia, Iugoslavia și 
Italia 8 p ; 15. Franța, Irlanda și Noua 
Zeelandă 7 p ; 18. Islanda 5 p ; 19. Ca
nada, Grecia și Trinidad 4 p ; " 
reea de ’ " - * ■
Japonia 

FEMEI 
tralia 45 
23 p ; 5. 
slovacia 
și Suedia 
Noua Zeelandă 
Franța 2 p ; 14. Argentina.

GENERAL:
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P
P 
P

Finlanda 11 p ;

„ , 22. co-
Sud 3 p ; 23. Africa de Sud; 

șl Nigeria 2 p.
: 1. U.R.S.S. 53,5 
p ; 3. Germania 24 p 
Marea Britanie 12,5 p 
10 p ; 7. Polonia 8

5 p ; 10. Italia
3 p ; 12.

p ; 2. aus- 
p ; 4. S.U.A. 
p ; 6. Ceho- 
p ; 8. Chile

4 p ;
Romînia

ii, 
și

CLASAMENT
1. S.U.A.
2. U.R.S.S.
3. Australia 

Germania 
M. Britanie 
Ungaria 
Polonia 
Cehoslovacia 
Suedia 
Norvegia
12 p ; 12. ]

210
143,5

73
55
51,5
23
21
18
18
15

SCHIORII DIN BAIA
Apropierea sezonului de schi face 

ia membrii comisiilor regionale, ra- 
onale și orășenești de schi să-și jn- 
ensifice activitatea, luînd din vreme 
nasurile necesare pentru ca în 1961 
ictivitatea la schi să fie deosebit de 
>ogată.

Corespondentul nostru V. Săsâranu 
lin Baia Mare ne scrie, de pildă, că 
:omisia regională s-a îngrijit ca 
>chi-liftul de pe Mogoșa să fie dat 
n folosință în cît mai scurtă vreme, 
ar pîrtiile să fie curățate . pentru a 
iuțea fi folosite încă de la prima 
lăpadă. Pentru a se asigura o cît 
nai bună pregătire, cei mai buni 
mtrenori din oraș și-au împărțit gru- 
rele de schiori pe categorii: frun-

MARE Șl LUPENI SE
și începători. Printre 
vor avea în grijă pre-

tași, avansați 
antrenorii care 
gătirea schiorilor se află Ferdinand 
Szekely, Edith Horvath, Ludovic Hor
vath și Oscar Griga. Pîrtiile ce vor 
fi folosite sînt cele de la Usturoi, 
de pe Dealul Florilor, de pe Valea 
Cerbului, de la> Morgău, Podgoriile 
Viilor, Podgoria Valea Roșie și Pleș- 
tioara. Cele mai importante concursuri 
se vor desfășura pe pîrtiile de la 
Mogoșa, 
vanul.

Pentru 
bazei de 
schi s-a 
mai bune condiții de funcționare a 
centrelor de inițiere și învățare care

Izvoare, Borșa și Solo-

a se asigura dezvoltarea 
mase, comisia regională de 
îngrijit de asigurarea celor

„Cupa 30 Decembrie99
Bazinul acoperit de la Floreasca a 

găzduit sîmbătă și duminică întrece- 
■ile primei etape (rezervată juniori- 
or) a concursului dotat cu „Gupa .30 
Decembrie", lată câștigătorii : FETE: 
200 m bras i Sanda Iordan (Dinamo) 
3:04,8; 100 m ibras: Florentina Ram- 
bcxsec (Ol. sp. șc.) 1:25,9; 100 m li
ber: El. Totan (CI. sp. șc.) 1:1-5,0; 
100 m spate: Anca trohani (CI. sp. 
șc.) 1:24,6; 400 m liber: A. Trohani 
5:50,4 ; ștafeta 4 x 100 m mixt: Clu
bul sportiv școlar .5:53,0; BĂIEȚI : 
100 m liber: G. Gother (Dinamo) 
1:03,4; 100 m bras: T. Rînea (Știin
ța) 1:19,8 ; -100. m spate-: T. Șerban 
(Șc. sp. el.). 1:15,4; 200 m bras:
I. Kovacs (C.S.M. Cluj). 2:54,9;. 100m 
fluture: M Zager (CI. sp. șc.) 1:16,4; 
200 m liber: M. Căprărăscu (C.C.A.) 
2:21,1 ; 200 m spate: L. Berea (Di
namo) 2:48,8; ștafeta 4x100 m mixt: 
Clubul sportiv școlar 5:24,9. Jn cla-

samentul general conduce după 
etapă Clubul sportiv școlar cu 
urmat de Dinamo &i C.

prima
126 p. 
O. ‘A.

33 p, S.S.E. II 21 p. și Știința 7 p.

RAPID BUCUREȘTI A CIȘTIGAT 
.CUPA DE IARNA" LA POLO

La sfîrșitul săptămânii trecute, m bazi
nul de la Floreasca s-au desfășurat ul
timele meciuri de polo din competiți’a 
rezervată echipelor de juniori dotată cu 
,,Cupa de iarnă”. Rezultate: C.C.A.—Pro
gresul 4—4, CI. sp. șc.—Sc. sp. elevi II 
2—2 (seria I), Progresul II—Știința
8—2, Voința—Șc. sp. elevi 1 5—3. „Cupa 
de iamăr * ------
rești (10 p) urmată de Sc. sp. elevi II 
(7p), CI. șp. șc. (7 p), Dinamo (4 p), 
Progresul (1 p) și C.C.A. (1 p). In seJ 
ria a Il-a primul loc a fost ocupat de 
Voința» (Aurelian Axente, cQreșp,)^ .

a revenit echipei Rapid Bucu-

PREGĂTESC INTENS
vor funcționa la Sighet, Vișeul de 
Sus, Borșa și Baia Mare.

Calendarul comisiei regionale cu
prinde un mare număr de concursuri 
pentru schiorii fruntași, avansați și 
începători. Printre cele mai însem
nate întreceri amintim de etapele 
campionatelor republicane și de tra
diționala „Cupa Mogoșa", care își va 
disputa în 1961 a VIII-a ediție. In 
plus, vor Ii organizate numeroase 
concursuri populare.

C.S.M. J3aia Mare și asociațiile 
sportive din regiune întîmpină noul 
sezon pregătind din vreme materia
lul și echipamentul spre a asigura 
schiorilor condiții optime de concurs.

Schiorii de la Minerul Lupeni și-au 
început pregătirile de la 1 septem
brie, ne informează corespondentul 
nostru I. Ciortea. In acest an pregă
tirile au început mai devreme ca ori- 
cînd, deoarece în secția de schi a 
asociației Minerul s-a produs o pu
ternică întinerire. Schiorii tineri, mai 
puțin experimentați, au lucrat cu 
mult entuziasm în cursul pregătirii 
pe uscat (gimnastică, cros), știind 
că numai astfel își pot ridica măies
tria sportivă la un nivel corespunză
tor. Cei mai sîrguincioși s-au dovedit 
pînă acum Margareta Ceavlovici. 
Georgeta Sculi, Cornel Manafu, 
Adela Duță și Petru Ambruș.

Antrenamentele fondiștilor 
conduse de Gh. Lupaș, iar ale 
rilor de la probele alpine de 
Adalbert Kato. Primul ex*nen  
schiorilor din Lupeni va fi „Cupa 30 
Decembrie" ce va fi organizată de 
comisia de schi a regiunii Hunedoara.

Paralel cu pregătirea schiorilor, 
consiliul asociației sportive s-a îngri
jit de amenajarea- pârtiilor în cele 
maj bune condiții. Datorită celor 240 
ore de muncă voluntară, pîrtia de 
coborîre de. la Straja a. fost curățată, 
iar pîrtiile de (fond au fost măsurate 
pentru disputarea probelor de 3.000 

. m, 5.000 m, 1.0.00Q m și ,15.000 jn.

americani cedează întâietatea în 
montul general al întrecerilor.

In ajunul plecării clin S.U.A. spre Eu
ropa, antrenorul principal al echipei a- 
niericane, Larry Snyder, a declarat re
prezentanților presei că „problema echi
pei învingătoare la Roma este rezolvată, 
dat fiind că sportivii americani sînt în 
1960 mai puternici ca oricînd". Această 
declarație avea o motivare temeinică, 
dat fiind că potrivit indicilor obiectivi, 
echipa olimpică a S.U.A. era cu adevă
rat cea mai puternică formație pe care au 
aliniat-o vreodată atleții de peste ocean. 
Tot înainte de începerea întrecerilor din 
capitala Italiei, l^incils Sober, preșe
dintele comitetului de atletism al Uniunii 
Sportivilor Amatori din S.U.A., a pro
mis să-.și mănînce pălăria clacă atleții 
americani vor concura la Roma mai slab 
decît la Melbourne (1?).

Rezultatele întrecerii atletice sovieto- 
americane, punctul de atracție al Jocu
rilor Olimpice, sînt cunoscute. Ele au 
consfințit progresul uriaș al atletismu
lui sovietic. Iată două clasamente care 
ilustrează schimbarea raportului de for
țe în atletismul mondial, survenită pe 
parcursul a numai patru ani.

MELBOURNE - 1956
BARBAȚI : 1 S.U.A. 187 p ; 2. U.R.S.S. 

90 p ; 3. Marea Britanie 39 p ; 4. Ger
mania 31 p; 5. Australia 28 p; 6. Un-

clasa-

4.
5.
6.
1,
8.
9.

10.
11. Italia
Noua Zeelandă 10 p ; 14. Franța 9 
15. Brazilia și Iugoslavia 8 p ; 17. 
landa 7 p ; 18. Islanda și Chile 5 
20. Canada, Grecia și Trinidad 4 p ; 
Coreea de Sud 3 p ; 24. Romînia, 
frica de Sud, Japonia și Nigeria 2 
28. Argentina 1 p.

ROMA - 1960
BARBAȚI : 1. S.U.A. 136 p ;

U.R.S.S. 93,5 p ; 3. Germania 63 pt. 
Polonia 31 p ; 5. Marea Britanie 25 p ; 
6. Noua Zeelandă 22 p ; 7. Australia 
18 p ; 8. Ungaria 16 p ; 9. Italia 15 p ; 
10. Suedia 14 p ; 11. Finlanda 11,5 p ;
12. Franța și Indiile de Vest 10 p ; 13. 
Belgia 8 p ; 15. Etiopia și Africa de Sud 
7 p ; 17. Maroc și Taivan 5 p ; 19. El
veția 4 p ; 20. Cuba, India, Porto Rieo 
și Irlanda 3 p ; 24. Romînia, Olanda, Is
landa, Norvegia șl Venezuela 2 p ; 29. 
Kenia, Danemarca. Canada și Iugosla
via 1 p.

13. 
r ; 
Ir- 
p ;
23. 
A- 
p;

2 
4.

FEMEI : 1. U.R.S.S. 74 p ; 2. Germa-
nia 40 p ; 3. S.U.A. 26 p ; 4. Marea
Britanie 23,83 p ; 5. Polonia 17,50 p ; 6.
Romînia 11 p ; 7. Cehoslovaci .. 8 p ;
8. Italia 7 p ; 9. Australia 6,33i p ;; 10.
Noua Zeelandă 3 p ; 11. Franța 2 p ; 12.
Suedia 0,33 p.

CLASAMENT GENERAL t
1. U.R.S.S. 167,5 P
2. S.U.A. 162 P
3. Germania 103 P
4. M. Britanie 48,83 P
5. Polonia 48,50 P
6. N. Zeelandă 25 P
7. Australia 24,33 P
8. Italia 22 P
9. Ungaria 16 P

10. Suedia 14,33 P

11. Romînia 13 p ; 12 . Franța 12 p ; W.
Finlanda 11,50 p ; 14. Indiile de Vest
10 p ; 15. Cehoslovacia și Belgia 8 p ; 
17. Etiopia și Africa de Sud 7 p ; 19. 
Maroc și Taivan 5 p ; 21. Elveția 4 p ; 
22. Cuba, Irlanda, India și Porto Rico 
3 p : 
șl Olanda 
Canada și

Venezuela,
2 p ; 30.
Danemarca

★
Victoria atleților

tată la Roma, se adaugă la cele două 
succese înregistrate în întâlnirile di
recte U.R.S.S:—S.U.A. desfășurate la 
.Moscova (1958, 172—170 p) și Phi
ladelphia (1959, 175—167 p).

ROMEO VILARA
IOAN CHIRILA

26. Norvegia, Islanda 
Kenia, Iugoslavia;

1 P-

sovietici, repur

in luptă pentru titlurile 
de campioni ai țării • • .

sînt 
schio- 
către 

ăl

întrecerea la tenis de masă pentru de
semnarea campionilor țării își va con
suma în următoarele patru zile ultimul 
act. Este vorba de finalele campionate
lor republicane individuale și 
care se vor desfășura mîine, 
și sîmbătă în sala Floreasca 
tală.

In confruntarea formațiilor 
cele mai mari șanse le au C.S.M. Cluj 
și Constructorul București, iar la echipe 
femei concurează pentru primele locuri 
C.S.M. Cluj, Constructorul, Voința și 
Progresul (toate din Capitală). La aces
te probe, formațiile participante vor fi 
împărțite în Cîte două serii, unde se va 
juca sistem turneu, iar echipele clasate 
pe locul întîi în fiecare seric își vor dis
puta finala.

. Meciurile individuale vor fi ca și pînă 
acum eliminatorii, iar • clasamentele vor 
fi stabilite prin 'adițiune de puncte. Așa 
cum se știe, punctajul acumulat în între
cerile individuale contează pentru

pe echipe, 
joi, vineri 
din Capi

masculine,

„Cupa F.R.T.M.", care va fi cîștigatl 
de clubul sau asociația ai cărei sportivi 
vor totaliza cel mai mare număr de 
puncte. In prezent clasamentul primelor 
patru locuri este următorul : 1. C.Ș.M. 
Cluj 165 p.; 2. Constructorul București 
145 p.; 3. Voința București 100 p.; 4.- 
Progresul București 98 p.

împreună cu toți iubitorii tenisului 
nostru de masă sperăm ca partidele din sa
la Floreasca să se ridice la o valoare teh
nică superioară. Contează, desigur, și 
rezultatele în sine, dar principalul este 
ca maniera de joc ce va, fi demonstrată 
să fie la înălțimea cerințelor nivelului 
tehnic pe plan internațional, 
este ceea ce așteptăm în primul 
la cele mai bune jucătoare și 
buni jucători romîni. .

★
Ziua de mîine este rezervată 

lor interechipc. Programul începe dinți*  
neața de la ora 8,30, iar după-amiaza' 
de la ora 16;

Aceasta 
rînd de 
cei mai

întîluiri-



La ordinea zilei: sezonul sportiv de iarnă învingând S. U. A.

Zăpada, care în acest an se lasă 
mult așteptată pe meleagurile patriei 
noastre, face să nu simțim că sîntem 
totuși în plină iarnă. In numeroase 
țări ale lumii însă, în momentul de 
față se desfășoară intense pregătiri, 
pe alocuri chiar concursuri^ ale pati
natorilor, schiorilor, ca să nu mai 
vorbim de hocheiști, care sînt în plin 

Sezozml internațional de hochei a fost inaugurat la Moscova ca turneul echipei 
canadiene Chatham Maroons. In fotografie o fază din meciul cu selecționata clu
burilor din capitala U.R.S.S., încheiat cu scorul de II—2 în favoarea hocheișlilor 

sovietici
Foto: TASS Moscova

sezon al întrecerilor internaționale. 
In rîndurile. ce urmează prezentăm 
cititorilor noștri ultimele noutăți în ce 
privește sezonul sportiv de iarnă în 
unele țări ale lumii.

SE PREGĂTESC PATINATORII 
ARTISTICI...

Campionatul mondial de patinaj ar
tistic va avea loc, după cum am mai 
anunțat, la Praga, între 22—25 fe
bruarie. La competiție se așteaptă p<ar-

înotătorii din R. 0.
In scurtă vreme vom întîlni în arena 

nata'iei internaționale nume noi, acelea 
ale înotătorilor vietnamezi. Recentele 
camn'onale de natație desfășurate în o- 
rasele din R.D. Vietnam, cu participarea ce
lor mai buni înotători din țară, au con
firmat creșterea valorică a acestora. De 
pildă, tină ral cranii st Nguien-Van-Tron, 
student al Institutului pedagogic din Ha
noi. a fost cronometrat pe 100 m liber 
în 59.2 — nou record vietnamez. In pre
liminariile concursului el obținuse 59,8, 
coborînd pentru pri”»n nn.-ț rocnrdul țării 
sub I minut.

Rezultatele și clasamentele 
turneelor secundare 

ale campionatelor mondiale 
de volei

Rezultatele turneelor finale ale campio
natelor mondiale de volei sînt cunoscute. 
Credem însă că este interesant să ară
tăm și care este clasificarea echipelor 
în turneul masculin pentru locurile 11— 
17 și în cel feminin pentru locurile 7—
11. care au avut Ioc în localitatea Volta 
Redonda (Brazilia).

MASCULIN
Rezultate: Argentina cu Paraguay

3—2, cu Peru 3—1, cu Uruguay 3—2; 
Paraguay cu Peru 3—0, cu Uruguay 
3—1; Uruguay cu Peru 3—0. Reprezen
tativele Indiei, R. Dominicane și Mexicu
lui nu s-au prezentat la aceste întreceri. 
Ele au contat însă în clasamentul final 
care arată astfel : 11. Argentina 12 p.;
12. Paraguay 11 p.; 13. Uruguay 10 p.; 
14. Peru 9 p.; 15—17. India, R. Domi
nicană, Mexic 0 p.

FEMININ
Rezultate : Peru cu Germania 3—0, 

cit Uruguay 3—1; Argentina cu Peru 
3—1, cu Uruguay 3—-1; Uruguay cu 
Germania 3—0, Germania cu Argentina 
3—2. Reprezentativa statului Paraguay 
n-a luat parte la întreceri. Clasamentul : 
7. Peru (10:4) 7 p.; 8. Argentina 
(11:5) 7 p; 9. Uruguay (8:6) 6 p. ; 
10. Germania (6:8) 6 p.; 11. Paraguay 
0 p. 

ticiparea a peste 120 de sportivi din 
17 țări ale lumă.

Patinatorii artistici ai țării gazdă 
au început de pe acurn pregătirile în 
vederea acestei importante confrun
tări internaționale. Recent, în orașul 
Pardubice au avtit loc primele între
ceri de verificare, cu participarea ce
lor mai valoroși sportivi din R. S. Ce

hoslovacă (a lipsit doar triplul cam
pion al Europei Karel Divin, indispo
nibil din cauza unei contuzii). La con
cursul feminin, pe primul loc s-a cla
sat I. Mrazkova-Docekaiova, care se 
află în prezent într-o formă excelentă. 
Specialiștii cehoslovaci îi prevăd un 
loc fruntaș atît Ia campionatele Eu
ropei, cît și la cele ale lumii. între
cerea patinatorilor a revenit lui Go
lan, iar la dans pe gheață pe primul 
loc s-au situat frații Roman, cunos- 
cuți și publicului nostru.

Vietnam se afirmă
De notat că vechiul record al Indochi- 

nei aparținea unui francez, Campana, 
care înotase distanța clasică în 1:03,0. 
In 1959, Nguien-Van-Tron dobora acest 
record, realizînd 1:01,0.

Recordmanul la 100 m. liber al R.D. 
Vietnam este în vîrstă de 20 ani. El pro
mite să amelioreze eurtnd rezultatul ob
ținut acum.

DETRACTORII SPORTIILUI NU SUPRAVIEȚUIESC
In timp ce cunoscutul industriaș 

Cyrus Eaton, care s-a pronunțat pen
tru coexistența pașnică, a fost șters 
din versiunea americană a dicționaru
lui „Who’s who" (cine ce este), 
doamna dr. Edith Summerskill face 
tot posibilul să-și asigure locul în ver
siunea engleză a acestui almanah 
Gotha rezervat familiilor neîncoronate. 
Dar pentru celebritate și nemurire, tit
lul de deputat în parlamentul britanic 
na este suficient / el se cere aureolat 
de o activitate... deosebită, de o cam
panie răsunătoare. Din acest punct de 
vedere, d-na Summerskill a dat do
vadă de originalitate în alegere: de 
ani de zile ea tună și fulgeră în Ca
mera Comunelor împotriva boxului, 
depunlnd proiecte de lege în care se 
prevede desființarea pugilismului. 
Mai mult, d-na Summerskill a scris 
despre box (poreclit cîndva „arta no
bilă") și o carte intitulată ca vădită 
și răutăcioasă aluzie „Arta ignobilă". 
Deputatei britanice i-a cășunai pe box 
cu o perseverență demnă de o cauză 
mai bună (de pildă: interzicerea ba
zelor atomice americane din Scoția 
sau, dacă e vorba de sport, înfierarea 
racilelor profesionismului). D-na Sum- 
merskUl ar avea dreptate dacă și-ar 
rezerva blestemele asupra boxului profe
sionist ca tot cortegiul lui de nenoro
ciri. Schilozii, orbii, victimele efortului 
inuman cerut de joundurUe" nenu
mărate, ar fi de acord cu pledoaria 
avocatei lor. Dar « cere pur și sim
pla interzicerea boxului, sub orice for
mă, atadnd chiar calitățile sale strict

UN INTERVIU AL LUI KNUT 
JOHANESSEN

Intr-u-n interviu acordat ziarului 
norvegian „Aftenposten", campionul 
olimpic de patinaj viteză, Knut Jo
hanessen vorbește despre pregătirile 
patinatorilor norvegieni în vederea 
viitorului sezon intern și internațio
nal. El arată că, personal, se antre
nează pat-rlj zile pe săptămînă. Ziua 
de duminică este cea mai încărcată, 
împreună cu ceilalți patinatori norve
gieni care au concurat la Olimpiada 
dela Squaw Valley, Johanessen va 
participa în cursul acestei luni la un 
cantonament special de o săptămînă, 
după care va lua parte la cîteva con
fruntări internaționale. I\nut Johanes
sen consideră că cei mai puternici 
adversari ai'săi în viitorul sezon vor 
fi patinatorii sovietici, îndeosebi Boris 
Stenin si Viktor Kosicikin.

F O T B A IL IL O EEB
NOUTĂȚI IN SISTEMUL DE DISPU
TARE A COMPETIȚIILOR INTER

NE DIN U.R.S.S. IN ANUL 1961

Federația de fotbal a U.R.S.S. a sta
bilit recent sistemul de disputare a 
competițiilor interne cu caracter unio
nal din anul viitor (campionatul și 
Cupa). Pentru anul 1961 va fi păstrat 
același număr de echipe (22) în cate
goria 'A, împărțite de asemenea în două 
serii, ca și în 1960. Prezidiul federației 
de fotbal a Uniunii Sovietice a hotă
rî t însă să modifice componența serii
lor. după cum urmează : Seria I : Tor
pedo Moscova, S.K.A. Rostov pe Don, 
Lokomotiv Moscova, Dinamo Tbilisi, 
Admiralteeț 1 eningrad, Daugava Riga, 
Avangard Harkov, Trud Voronej (nou 
promovată), Șahtior Stalino, Spartak 
Vilnius, Neftianik Baku ; Seria a II-a : 
Dinamo Kiev, Dinamo Moscova, T.S.K.A. 
Moscova. Spartak Moscova. Spartak E- 
revan, Belarus Minsk, Paht.aktor Taș- 
kent, Zenit Leningrad, Kairat Alma 
Ata. Kalev Tallin, Moldova Chișinău.

Spre deosebire de 1960, în partea a 
doua a campionatului echipele vor fi 
împărțite nu în patru, ci în două gru
pe : cele clasate pe locurile 1—5 în se
rii vor participa la turneul final pen
tru desemnarea campioanei U.R.S.S., 
iar celelalte — într-o altă grupă — își 
vor disputa locurile 11—22 ale clasa
mentului. De remarcat că în turneele 
finale vor conta si rezultatele înregis
trate în cadrul seriilor, fapt ce dă un 
plus de interes întîlnirilor din prima 
parte a campionatului. Concomitent cu 
primele garnituri, se vor întrece în ca
drul unei competiții oficiale și echipele 
de rezervă ale formațiilor de catego
ria A.

Campioanele pe 1961 ale R.S.F.S. Ruse 
și R.S.S. Ucrainiene obțin dreptul de a 
activa în anul 1962 în prima categorie.

S-a hotărît ca întrecerile de Cupă să 
fie organizate în fiecare an, cu parti
ciparea echipelor de categoria A și B,

sportive, este prea de tot. Păcat că 
nu mai trăiește compatriotul dumisale 
G. B. Shaw, care iubea boxul (vezi 
„Profesiunea lui Cashel Byron") și 
care i-ar fi dat o replică usturătoare.

Detractorii sportului nu sînt dedată 
recentă. Ei s-au manifestat în toate 
timpurile. Teodosiu I a decretat în anul 
394 e.n. desființarea jocurilor olim
pice (după o existență de 1172 ani).

Nu de mult s-a ivit pe pămîntul 
american un nou personaj care se

NOTE EXTERNE
străduiește să ne convingă, sub di
verse forme, mai mult sau mai puțin 
camuflate, că sportul și accesoriile 
sale n-ar avea... nici o valoare. Este 
vorba de dr. Peter V. Karpovich, pro
fesor de fiziologie la colegiul din 
Springfield (adică — ce ironie ! — 
tocmai- acolo unde s-a născut jocul 
de baschet), care a publicat în re
vista „Parade" din New-York un arti
col intitulat: „Este adevărat ce se 
spune despre sportivi ?". Plecînd de 
la cîteva teste puerile și statistici 
nesemnificative, autorul trage conclu
zia pripită că toate noțiunile univer
sal acceptate despre sport nu sînt 
„chiar așa". Frizînd ridicolul, el pune 
de pildă un halterofil să se... scarpine 
între omoplați și se miră că acesta 
reușește! Supunîrtd unei ciudate (am 
spune pseudo-științifice) experiențe 300

Italia s-a calificat pentru finala
„Cupei

După o luptă dramatică, punctată 
de surprize, semifinala „Cupei Davis" 
opunînd reprezentativele Italie; și 
S.U.A. a revenit tenismanilor italieni 
cu scorul final de 3—2.

In prima zi — la scorul de 1—0 
pentru echipa americană — se între- 
rupsese partida Pietrangeli-Mc.Kay. 
Deși conducea cu 2—1 la seturi (și 
5—5 în al patrulea) campionul ita
lian n-a putut să-și mențină avan
tajul, pierzînd ultimele două : 6—8, 
11—13! A doua zi, după o luptă 
acerbă, italienii refac din handicap 
cîștigînd partida de dublu: Pietran- 
geli, Sirola—Bucholz, McKinley 3—6, 
10—8, 6—4, 6—8. 6—4. A urmai

P IE
care vor dori să participe la această 
competiție. Jocurile de Cupă se vor 
desfășura paralel cu cele de campio
nat, dar nu mai mult de o singură par
tidă într-o lună.

DE LA 0-4 LA 4-4

A remonta un handicap de 4 goluri 
este, fără îndoială, o performanță. Lu
crul acesta l-a realizat selecționata de 
tineret a R.P. • Bulgaria, în meciul re
vanșă disputat duminică la Sofia cu 
echipa de tineret a Italiei. (In prima 
întîlnire 2-1 pentru Italia). După cum 
ne-a transmis corespondentul nostru.la 
Sofia, Tema Hristev, partida a avut 
două aspecte total diferite. In prima 
repriză oaspeții impun de la început 
un ritm rapid de joc, construiesc multe 
faze de atac, cărora apărarea bulgară 
le face greu față. Superioritatea italie
nilor este concretizată prin cele 4 go
luri înscrise, în ordine, de Teranl, 
Cerini, Zlatkov (autogol) și Rosa no. La 
reluare însă, italienii par obosiți și... 
siguri de victorie. Echipa bulgară pro
fită de lucru acesta și pune stăpînire 
pe joc. Rînd pe rînd Kotkov (de două 
ori), N. Iordanov și Koșev înscriu, a- 
ducînd o egalare nesperată de cei 25.000 
spectatori prezenți pe stadionul ,,Vasil 
Levski“. De menționat că bulgarii au 
jucat majoritatea reprizei a doua în 
10 oameni, Zlatkov fiind eliminat pen
tru joc dur. După desfășurarea parti
dei în ansamblu rezultatul este echi
tabil, deși a avut loc o răsturnare atît 
de spectaculoasă a scorului. Intîlnirea 
a fost condusă foarte bine de arbitrul 
turc Ergun.

UJPESTI DOZSA „CAMPIOANA
DE TOAMNA"

A luat sfîrșit turui campionatului și 
în R.P. Ungară. Campioana țării, Uj- 
pesti Dozsa, deși cu un joc mai puțin, 
se află pe primul loc. întrecînd în ul
tima etapă cu 5-2 pe Szeged. O victo
rie la scor a realizat Ferencvaros : 7-0 
cu Debrețin. De remarcat că, întrecînd

de nesportivi (între 18 și 30 de ani) 
și 300 de practicanți ai atleticii grele, 
purundu-i să învîrtească o manivelă 
la o mașină oarecare, și constatînd că 
nu există diferențe sensibile de randa
ment (număr de turații raportat la 
timp), dr. Karpovich conchide că spor
tivii sînt... „mai puțin puternici decît 
dumneata sau eu" ! Articolul continuă 
în același fel, negînd toate cuceririle 
unanim recunoscute ale sportului și 
vieții sportive. Iată cîteva din sloga
nurile sale: „atleții mor mai de vreme 
decît ceilalți oameni", „masajul spor
tiv nu ajută la nimic, ba dimpotrivă", 
„regimul alimentar prescris sportivilor 
n-are nici o valoare" etc. Cu ast
fel de „argumente" vrea să-și con
vingă cititorii „doctorul" Karpovich, pe 
care revista îl prezintă drept „unul 
din fruntașii fiziologiei americane". 
Cu astfel de „argumente" încearcă 
numitul profesor de fiziologie să 
apere modul de viață capitalist și ale 
lui racile. Viața, realitatea însă, îl de
mască ca apologet al orînduirii capi
taliste.

In ciuda tuturor teoriile lui și ale 
altora de teapa dr. Karpovich, Sum
merskill et comp. Jocurile Olimpice vor 
continua să se celebreze, pug:lismul 
va rămîne an exercițiu admirabil, iar 
adevăratul sport va continua să dea 
lumii oameni sănătoși, mai puternici, 
mai bine pregătiți pentru viață. In 
schimb, detractorii de ieri și de azi 
ai sportului vor supraviețui cel mult 
în albumele de curiozități.

V. B.

Davis”
meciul de simplu PietrangeJi—Btie- 
holz, cîștigat de primul în cinci se
turi : 6—1, 6—2, 4—6, 6—8. 6—4. 
Scorul întîlnirii a devenit egal : 2—2. 
Decizia trebuia adusă de ultima con
fruntare, cea dintre campionul S.U.A, 
Barry McKay și al doilea jucător 
italian Orlando Sirola. A cîștigat 
Sirola cu 9—7, 6—3, 8—6 aducînd 
echipei Italiei victoria care păruse la 
un moment dat complet ratată.

In finala competiției se întîlnesc 
deci Australia (deținătoarea trofeu
lui) și Italia. Meciul va avea loc 
la Sydney în zilele de 27, 28 și 29 
decembrie.

cu 1-0 pe Dorog, Diosgyor a realizat 
prima sa victorie în campionat. Alte 
rezultate : Vasas—Peos 1-0, Gydr—Csepel 
1-0, Tatabanya—M.T.K. 2-1, Salgotarjan— 
Honved 3-1. iată cum arată clasamen
tul la sfîrșitul turului : Uj pești Dozsa 
20, Vasas 19, Salgotarjan 18, Ferencva
ros 18, M.T.K. 17, Szeged 15, Csepel 13; 
Gydr 12, Honved 12, Tatabanya 11, Pecs 
9, Dorog 8, {Debrețin 6, Diosgydr 4.

CAMPIONATUL SPANIOL

După etapa a XIIT-a Real Madrid (2-1 
cu Valladolid) s-a distanțat la 5 puncte 
de principalele sale urmăritoare : Bar
celona (1-1 cu Saragoza) și Atletico Ma
drid (2-1 cu Valencia). In celelalte jocuri 
ale etapei s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Mallorca—Oviedo 1-0, Betis— 
Granada 2-1. Santander—Sevilia 2-1, F-s- 
panol-Reai Sociedad 1-1, Atletico Bil
bao—Elche 4-2. Conduce Real Madrid cu 
22 p., urmat de Barcelona și Atletico 
Madrid cu cîte 17, Sevilla 15, Santander 
și Val’adolid cu cîte 14, Saragoza și 
Real Sociedad cu cîte 13, Valencia 13 
etc.

O ETAPA FARA SURPRIZE
IN ANGLIA

Fruntașele campionatului englez au 
trecut cu succes și etapa de sîmbătă^ 
obținînd victorii în deplasare : Preston— 
Tottenham 0-1, Birmingham—Everton 2-4; 
Manchester City—Wolverhampton 2-4. In 
rest, s-au înregistrat rezultatele scon
tate; Arsenal—Bolton 5-1, Burnley—Lei
cester 3-2, Cardiff—Chelsea 2-1, Fulham- 
Manchester U. 4-4, Newcastle—West Ham 
5-5, Nottingham—Aston Villa 2-0, Shef
field-Blackburn 5-4, West Bromwich- 
Blackpool 3-1. Ordinea primelor locuri 
în clasament se menține : Tottenham 
38, Everton și Wolverhampton 30, Shef
field 28 etc.

MARSEILLE CONTINUA
SA COBOARE

Duminică s-au încheiat jocurile din 
tur ale campionatului diviziei secunde
franceze. In meci derbi, Sochaux a 
întrecut cu 2-0 pe Marseille, ultima pier
zînd teren prețios. După cum se știa 
primele patru locuri asigură califica
rea în divizia întîi. Deocamdată, aces
tea sînt ocupate de Socnaux 25, Stras
bourg 24, Boulogne și Montpellier 23, 
Urmează Metz 22, Marseille și Beziers 
21. Lille 20 etc.
• Intîlnirl internaționale interdubuirii 

la Milano, Intemazionale—Wiener Neu
stadt 7-0 (3-0).

• In turneu In Africa, selecționata 
R.D. Germane a întîlnit într-un meci 
amical echipa Marocului. Fotbaliștii 
din R.D.G. au terminat învingători 
cu scorul de 3—2 (2—0). Partida a 
avut loc la Casablanca.

La Bydgoszcz (R. P. Polonă)

Voința—Start Astoria 10-10 
la box

BYDGOSZGZ 12 (prin telefon). — 
Duminică dimineața boxerii clubulol 
Voința au susținut cea de a doua 
întîlnire, de data aceasta în localita-' 
tea Bydgoszcz (R;P. Polonă). Ei au 
întîlnit selecționata asociației Start 
Astoria, cu care au terminat la ega
litate: 10-10. Intîlnirea a prilejuit 
dispute dîrze și spectaculoase. La 
reuniune a fost prezent și vicepreșe
dintele A.I.B.A., Lisowski.

REZULTATE TEHNISE: Toma Ilie 
egal cu Kuiavă; Gh. Lache egal cu 
Rucinski; Adamski b. p. St Vituș;! 
G. Simonka b. p. Radke; Walceak 
b. p. Gr. Vlad; Witkowski b. p. 0. 
Gherasim ; V. Bogoi b. p. Mankovski; 
I. Asztalos cîșfigă prin reprezentarea 

(adversarului; P. ‘Zaharia b. p. Pi- 
livski; Ujinski b. ab. III I. Petrov,
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