
w- ișcarea noastră de cultu- 
t/s ră fizică și sport, con- 

dusă și îndrumată de 
irtid, crește și se întărește 
scontenit. In ultimul timp au 
st înregistrate frumoase suc- 
se atît în domeniul sportului 

î mase cît și în ceea ce pri- 
;ște sportul de performanță, 
ceste succese s-au reflectat 
’ pe plan internațional, spor- 
vii romîni obținînd — în di- 
erse competiții la care au 
Mticipat — rezultate bune, 
ire au întărit prestigiul spor- 
v al patriei noastre. Toate 
accesele dobîndite se datoreșc 
ondițiilor create mișcării spor- 
ve in regimul nostru demo- 
at-popular. sprijinului larg 

cordat de partid și guvern.
Pentru dezvoltarea 

;a continuă a bazei 
diferitelor ramuri 

recum și pentru 
>r valorică, sistemul 
ouai, calendarul sportiv, joa- 
ă un rol deosebit. De justa o- 
ientare și organizare a aces- 
ri sistem, ca și de desfășura
ta în cele , mai bune cdndiți- 
rni a calendarului, 
i cea mai mare măsură ațin
erea obiectivelor arătate mai

s.
SISTEMUL COMPET1TIO- 

IAL TREBUIE SA STABI- 
EASCĂ O LEGĂTURĂ OR- 
ANICĂ INTRE CONCURSU- 
ILE DIFERITELOR CATE- 

iORII DE SPORTIVI (înce- 
ători, juniori, sportivi de ni- 
el mediu, sportivi fruntași), 
•RECUM Șl INTRE DIFERI- 
ELE TREPTE VALORICE 
•ROGRESIVE (asociație spor- 
ivă, oraș, raion, regiune, țară), 
N AȘA FEL INCIT ACT1VI- 
AJ EA SPORTIVĂ SĂ SE 
JESFAȘOARE PE UN FRONT 
.ARG, DE JOS IN SUS, IAR 
«PORTULUI DE PERFOR
MANTA SĂ I SE ASIGURE 
) SOLIDA 
1ARE SĂ
IONAREA 

-OR MAI

și lărgi- 
de mase 
sportive, 
creșterea 
competi-

DIN ORAȘ, DIN RAION, DIN 
REGIUNE, DIN TARA. ELE
MENTUL „ÎNTRECERE", 
DECI COMPETIȚIILE Ș!(> 
CONCURSURILE DE T016 
FELUL STĂ ’* -----
DEZVOLTĂRII i 
SPORTIVE, EL 
IND „MOTORUL 
ACTIVITĂȚI INTR-O RAMU
RA SAU ALTA. Iar cel ma: 
important factor în cadru 
unui sistem competițional este 
cuprinderea într-un tot organic 
a întrecerilor sportive organi 
zate pe trepte valorice progre 
sive.

Sistemul competițional apli
cat la noi până în anul trecut 
a avut unele părți pozitive. El 
a contribuit la dezvoltarea unor 
ramuri sportive (lupte, baschet, 
caiac-canoe, natație, popice etc), 
la realizarea unor progrese ca
litative însemnate 
ne ca: handbal, 
cademic, lupte, 
gimnastică fete, 
Acest sistem a 
buție de seamă 
zei de mase, ca

LA BAZĂ 
ACTIVITĂȚI’ 

CONSTITUI 
iNTREGU

BAZA DE MASE, 
PERMITĂ SELEC- 
NORMALA A CE- 
BUNI SPORTIVI

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VĂ 1 Ancheta noastră:

Oraan a] Uniunii de Cultura Fizică si Sport din R.P Romînă

iri discipli- 
tir, canotaj a- 

volei masculin, 
ciclism etc. 

avut o conta
in lărgirea ba- 
și în progresul 

depinde valoric al multor discipline 
sportive. Dar el a avut și ti
nete lipsuri. Printre ele notăm 
în primul rînd: lipsa unei le
gături trainice între fazele d 
mase (pe asociație, pe oraș, 
etc.) și cele finale, concentra 
rea excesivă a atenției asupri 
competițiilor centrale și neglija 0 
rea celor locale, insuficient, 0 
preocupare pentru concursurile Q 
pe asociații sportive, orașe, ra V 
ioane și regiuni, tocmai aceh 0 
competiții care trebuie să duc 6 
la cuprinderea unui număr dii v 
ce in ce mai mare de sportiviO 
într-o activitate continuă și sis-Q 
tematică și deci să contribui 6 
la lărgirea bazei de mase, laO, 
creșlerea numărului de sportiv, 
clasificați de valoare medie, 0 
condiție indispensabilă creșterii0, 
valorice a unei discipline. DinO 
această cauză, s-a creat o dis-0'

(Continuare in pag. 4—5)
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Spartachiada de iarnă a tineretului

pregătiri și Întreceri

întrecerile de gimnastică din cadrul Spartachiadd se bucură de s 
largă participare, In fotografia noastră un grup de eleve din școlile 
profesionale de comerț:, cxecutînd

Cluj au început 
cadrul Spar-

' Și in orașul 
întrecerile în 
tachiadei de iarnă a tineretu
lui. Lipsă de zăpadă a făcut 
ca toată atenția să fie acor
dată deocamdată sporturilor 
••de sală. Peste 400 de stud-enți 

Oși studente ai Politehnicii din

Educația sportivilor in centrul atenției
Consiliului orășenesc U. C. F. S. București

De nenumărate ori sportivii 
■ucureșteni ne-au prilejuit con- 
emnarea unor succese deosebite 
ealizatc fie în campionatele ță- 
ii. fie în diferite întîlniri i-nter- 
laționale. Dar, tot atît de adesea 
le-au ajutat să facem cunoștință 
u entuziasmul și dragostea, pa- 
iiuica și priceperea cu care 
nuncesc în marile uzine și fa
liei ale Capitalei sau cu sîr- 
;tiința cu care învață pe băncile 
istitutelor sau facultăților, liste 

m lucru firesc. Pretutindeni în

Ech’pa de polo Rapid 
București a evoluat 
in R. D. Germană

La sfirșitul săptămînii trecu- 
e echipa de polo Rapid Bucu- 
ești a susținut la Karl Marx 
îtadt două meciuri cu formația 
ocală, Lokomotiv. Primul joc 
i revenit’ gazdelor (7—5), iar 
il doilea s-a terminat le egali- 
ate (‘f—4).

țara noastră sportivul își face 
simțită prezența nu numai pe 
stadion ci, în primul rînd, în via
ța de toate zilele, în munca clo
cotitoare, entuziastă, creatoare 
care șc desfășoară peste tot. 
Sportivul este înainte de toate 
un om al muncii, un constructor 
al vieții noastre noi. Și, tocmai 
de aceea. îl întîlnim de fiecare 
flată în rîndurile celor care în
făptuind sarcinile partidului, 
muncesc cil abnegație pentru în
florirea necontenită a patriei. 
Pe piepturile multora dintre spor
tivi strălucesc' astăzi ordine și 
modalii ale Republicii noastre, 
răsplată a vredniciei lor.

Crescuți și educați de partid 
sportivii noștri au învățat să pre- 
țuiască. munca, să aibă o com
portare frumoasă în viață de 
fiecare zi.

în cadrul procesului general 
de educare a oamenilor muncii 
în spiritul nou, socialist, învăța- 
mîntul politic are un rol deosebit

de important. Urmînd cursurile 
diferitelor forme ale învățămîn- 
tului de partid sau U.T.M., ală
turi de ceilalți oameni ai muncii, 
sportivii bucureșteni își îmbogă
țesc necontenit cunoștințele, se 
înarmează cu învățăminte pre
țioase carc-i ajută să cunoască 
mai bine problemele construcției 
noastre socialiste, să înțeleagă 
marile prefaceri care au avut loc 
în țara noastră și luminoasele 
perspective ale viitorului.

Maniîestîndu-și dragostea și 
recunoștința față de partidul nos
tru drag, sportivii bucureșteni — 
dornici să-și lărgească orizon
tul politic, ideologic și. cultural 
— s-au încadrat cu entuziasm 
în formele învățămîntului poli
tic, urmează cu regularitate 
cursurile, învață cu sîrguință. 
Sub conducerea organizațiilor de 
partid, cu sprijinul organizații-

(Cont'muare In pag. a 2-a)

Astă~se ară în sala Floreasca

programul de gimnastică G.M.A.

Foto: T. Roibu

la diferite

loc con- 
tenis de

lanoșde la
început primele

Cluj s-au înscris 
discipline sportive. Ei au fost 
primii în oraș care au început 
întrecerile. Au avut 
cursuri la haltere, 
masă și șah.

Muncitorii
Heirbak" au
întreceri din cadrul Spartachia- 
dei la șah și tenis de masă. 
Asociația sportivă 
care activează pe 
rile populare din 
sociația sportivă i 
școala medie nr. 
o bună propagandă 
zare acestej întreceri 
Zilnic se întrec zeci și zeci de 
tineri la diferite discipline 
sportive. La asociația sportivă 
Voința 
pentru 
rilor 
haltere 
„Tehnofrig1 
tere se bucură de o 
popularitate. De aceea, 
care deocamdată s-au 
așteaptă cu nerăbdare 
rile care vor hotărî cine este 
cel mai bun. La asociația spor-

lingă 
CI ui. 

de
7,

Corvinul,
Sfatu- 
și a- 
lîngă 
făcut

pe 
au

și mobili- 
de mase.

se

la
Și

fac , intense pregătiri 
începerea întrece- 

gimnastică, șah, 
tenis de masă. La 

“ întrecerile de . hal- 
largă 

tinerii, 
înscris, 
întrece

Paharul

în numărul de azi : C.C.A.-DliKLA PRfiGA, 0 INTiLNIRE DE BOX

tivă Electrica au început 
trenamentele 
gimnastică, iar 
sportivă Silva 
tului cu patine

an
ti e 

asociația 
spor

iubitorilor 
la 

iubitorii
își pregătesc 

materialele necesare practicării 
acestui sport

Unele asociații sportive, a- 
vînd mulți amatori de popice 
au programat, în afara regu
lamentului actualei ediții a 
Spartachiadej de iarnă (care 
nu cuprinde întreceri la po
pice) întreceri la această dis
ciplină. Astfel de exemple ne 
oferă asociațiile sportive Elec
trica, Corvinul și Voința. 
Pentru buna desfășurare a în
trecerilor consiliul orășenesc 
U.C.F.S. Cluj, în colaborare 
cu secția, de învățăm-înt a ora-

OTTO BENKO
(Continuare in pag. a 2-a)

fiecare an, ziarul 
nostru deschide o anchetă cu 
tema „Care s’nt cei mai buni 
10 sportivi romîni ai anului 
1960 ?"

Cititorii noștri sînt invitați 
să ne trimită răspunsurile lor 
la această întrebare, piuă la 
data de 25 decembrie a.c., pe 
adresa Ziarul 
strada Vasile 
etaj IV, cu 
plic „Pentru 
tatul anchetei 
în numărul i 
Anul Nou.

★
Recomandăm celor ce trimit 

răspunsuri ca, în determinarea 
ordinei ce’or 
care-i socotesc 
ai 
de : 
sau 
ei 
la 
campionatele mondiale s-au eu
ropene la care au participat, 
locul ocupat și comportarea 
avută în diferite concursuri 
internaționale sau întî niri in- 
ter-țări, contribuția Ia succesul 
formației din care fac parte 
(:n cazul ce'o- de la sportu
ri e pe echipa), constan.a n 
obținerea rezultate'©'. or cum 
și întreaga lor comportare 
terenui ue sport.

Ind’carea celor mai buni 
spcriivi rom’ni ai anului 
va face în ordinea valorii, 
se vor indica mai mulți spor
tivi pe același loc.

Așteptăm așadar dragi ci
titori, răspunsurile dvs.

Sportul popular. 
Conta nr. 16, 

mențiunea pe 
anchetă". Rezul- 

i II vom publica 
nostru festiv de

anului să 
valoarea 

recordurilor 
in acest 
Jocurile

10 sportivi pe 
cei mai buni 

țină seama 
performanțelor 

realizate de 
an, clasarea 

Olimpice, la

pe

|0
se

Nu

Finalele campionatelor republicane
de tenis de masă

Cobirzan, unarul și valo- j 
component al formației

LEQUIPE: „Cupa campionilor
Gh. 

rosul 
C.S.M. 
na din nou cu ocazia întrecerilor 
pe echipe din cadrul finalelor 
campionatelor republicane de te
nis de masă. In formă excelentă 
el a obținut în, întâlnirea decisi
vă cu Constructorul Buc. o -în
treită victorie, asigrurind astfel er 
chipei sale câștigarea titlului de 
campioană republicană. (Citiți a- 
mănunte asupra linalelo-r în pag. 
a 4-a).

europei la rugii; 
o realitate"

In numărul său de miercuri; 
decembrie cotidianul sporl’v 

comentează 
propune-

Cît mai multi membri 
ai U.C.F.S., sportivi ac
tivi I

Către voi, dragi prie
teni...

Constructorul Bucu
rești (femei) și C.S.M. 
Cluj (bărbați) campioa
ne republicane la tenis 
de masă.

Radiofoniștii români 
au ocupat locui II în >' 
concursul internațional 
de unde scurte.

Magazin sportiv.

CARE PROMITE UN SPECTACOL DE CALITATE

fa vederea meciului cu C.C.A., boxerii din echipa Dukla 
Pra-ga. pe oare-i vedeți in fotografie, au sosit joi in Capitală.

Citiți amănunte asupra acestei intilniri in pag. a 6-a. t

Miercuri seara, Florin 
Gheorghiu mai avea un 
singur minut pentru 7 mu
tări. Micul steguleț al cea
sului căpătase proporții de 
ghilotină. Florin se perpelea 
sub privirile neputincioase 
ale spectatorilor. In față, 
masca imobilă a lui Mișu 
Radulescu accentua inevi

tabil ul. Florin _________
lupta din răs
puteri cu 
cundele. I 
uscase 
gurii...

In clipa 
terminase 
mai neutră dintre partidele 
serii (remiza lui cu Halic), 
a făcut în drum spre ieșire, 
un scurt popas la masa 
derulai.

Cu un gest aproape 
flex. Florin i-a întins 
harul gol, spunîndu-i:

— Te rog, puțină apă...
Nacht a avut o tresărire, 

părînd mai surprins decît 
în finalul partidei cu Pa
vlov, în care lăsdse dama 
în priză. Și a răspuns 
prompt, cu o bruscă bom- 
bare a pieptului și o mân
dră aruncare a capului oe

se- 
se 

cerul

asta, 
de

cu apă...
spate, ca păunul din CiȘ- 
migiu. hi aceeași clipă el 
a părăsit sala, cu pași apă
sați, pentru... recuperarea 
demnității.

Scena a scăpat — poate. 
— spectatorilor care își pi
roniseră ochii pe tablele 
de demonstrație.

La masa

ATITUDINI

Nacht, care 
analizat cea

//-

re-
oa-

re alături, Cio- 
ciltea, cel mai 
puternic adver
sar dl lui Flo
rin în acest 
campionat, era 
angajat și el 

Intr-o partidă decisivă 
cu doctorul Troianescti. 
Campionul țării, in picioare, 
își privea tabla... Și totuși, 
printr-un uimitor transfer 
de atenție, a surprins „mo
mentul" Gheorghiu-Nacht.

Cioclliea n-a stat pe gîn- 
duri nici o clipă. S-a apro
piat de masa „copilului", 
a luat paharul și a ieșit 
din sală.
două 
plin 
celui 
natei.

Doctorul Troianescu mu
tase...

IOAN CHIRILA

A revenit după 
minute, cu paharul 

și l-a pus pe masa 
mai tlnăr șahist al fi-

7 __ .__
francez „L’£quipe‘ 
în ' termeni favorabili 
rea Federației romîne de nugbi 
privind organizarea pentru a- 
nul viitor a unei competiții 
internaționale reunind echipele 
campioane ale țărilor europene.

„Cupa campionilor europeni 
la rugbi devine o realitate — 
scrie ziarul parizian. Startul 
acestei competiții va fi dat în 
a doua jumătate a lunii februa
rie, în cadrul a patru grupe 
alcătuite conform principiului 
geografic: A — Spania, Por
tugalia, Maroc; B — Belgia. 
Suedia, Olanda; C ■— Cehoslo
vacia, Polonia; D — R.D. Ger
mană. Germania federală. Echi
pele campioane ale Romîniel 
(C.F.R. Grivița Roșie) și Ita
liei vor intra direct în semifi
nalele competiției, în timn ce 
campioana franceză Lourdes 
va fi opusă in finală c'știgă- 
toarei turneului preliminar".

Textul ziarului 
să se întrevadă 
conducătoare ale 
lernaționale de 
(F. 1. R. A.) sînt de acord sa 
accepte în mod integral pro
punerea formulată de forul nos
tru. Astfel că, înceipînd din a 
doua lună a anului viitor, vom 
fi martorii primei mari compe
tiții internaționale intercluburi 
rezervate sportului ou balonul 
avaj.

francez lasă 
că cercurile 

Federației in- 
rugbi amator



' In ultimii ani Uniunea de Cultură 
Fizică și Sport, condusă și îndrumată 
de partid, a obținut rezultate pozitive 
In activitatea sa, în special pe linia 
consolidării organizatorice a asocia
țiilor sportive și preocupării intense 
pentru mobilizarea oamenilor muncii 
în practicarea continuă și pe baze 
științifice a sportului.

La aceste succese o contribuție 
o aduc organele regionale U.C.F.S., 
care prin modul cum își organizează 
munca, prin felul în care caută să 
mobilizeze organele raionale și oră
șenești U.C.F.S. la aplicarea hotărî- 
rirlor Consiliului general U.C.F.S., 

precum și a propriilor hotărîri, obțin 
și rezultate corespunzătoare.

Că!ăuzindu-se în permanență după 
Hotărîrea C.Q, al P.M.R. și a Consi
liului de Miniștri din 2 iulie 1957, 
biroul consiliului regional U.C.F.S. 
Bacău a avut în centrul atenției 
sale mobilizarea asociațiilor sportive 
pentru angrenarea continuă a mem
brilor U.C.F.S. într-o activitate spor
tivă organizată care să contribuie la 
întărirea sănătății oamenilor muncii 
de la orașe și sate și la consolida
rea organizatorică a verigii princi
pale a mișcării sportive — asociațiile 
sportive.

Pornind de la această idee, la ela
borarea planului de măsuri pentru 
îndeplinirea obiectivelor mișcării spor
tive pe anul I960, ca și la întocmi
rea calendarului competițional s-a dat 
toată atenția includerii unor sarcini 
precise care să asigure o activitate 
continuă membrilor U.C.F.S. Un punct 
important l-a constituit stimularea ini
țiativelor locale ca factor principal 
pentru ducerea Ia îndeplinire a aces
tui obiectiv.

In acest sens, unele organe U.C.F.S. 
ca cele din orașul Roman, raioanele 
Tg. Ocna, Roman, Bacău și altele, 
printr-o bună organizare a muncii, 
printr-o mai bună colaborare cu or
ganele și organizațiile U.T.M., prin 
activizarea comisiilor locale și a pro
fesorilor de educație fizică au reușit 
să obțină rezultate bune, angrenând 
mase tot mai largi în activitatea spor
tivă. Astfel, în orașul Roman există 
o bogată activitate competițională, 
consiliul orășenesc U.C.F.S. orientîn- 
du-se către organizarea unor compe
tiții accesibile diferitelor categorii de 
vîrste. La asociația sportivă Lamino
rul care cuprinde peste 1.000 de mem
bri U.C.F.S., au fost organizate între
ceri pe secții și sectoare la volei, fotbal 
și popice, fapt ce a stimulat consi
derabil activitatea și a influențat po
zitiv asupra creșterii veniturilor din 
cotizații. Asemenea exemple pot fi 
date și de la asociațiile sportive 
Unirea, I.M.S. și altele.

NE SCRIU CORESPONDENȚII
CONCURS DE MOTOCICLISM

1 La Reghin s-a desfășurat un con
curs de regularitate pe distanța de 
53 km., organizat de asociația spor
tivă Producția Reghin. La. 175 cmc 
primele trei locuri au revenit, în or
dine. lui Ștefan Sajnar, Eduard Hof- 
demei și Ioan.Koos. La 250 cmc. lo
cul I a fost cucerit de Ludovic Bară, 
urmat de loan Bara și Iosif Pom
pei. Au luat parte 25 de concurcnți.

Florian Pantea-corcsp.

(UN REUȘIT CONCURS DE ATLE
TISM PENTRU -------COPII

din Bacău a 
atletism pen- 
între școlile

Pe stadionul Dinamo 
avut loc un concurs de 
tru copii, organizat 
sportive de elevi din orașele Bacău 
ți Roman. La întreceri au luat parte 
peste 80 de copii. Iată-i pe cîștigă- 
tori : BĂIEȚI : CO m plat : Nelu 
Manta (Bacău) 8,3 sec. ; 500 m plat,: 
Nelu Manta 1:22,2; greutate: loan 
Ciobanu (Roman) 9,50 m; 
Mihai Stîngaciu (Bacău) 
FETE: 60 m plat: Olga 
l(Bacău) 8,9 sec. ; 300 m 
sabota Baciu (Roman) 
greutate: Maria Adone
7,85 m; înălțime : Olga 
Ciu 1,38 m-

înălțime :
1,35 m ; 

Dolganciu 
plat: Eli- 
50,5 sec.;

(Bacău) 
Dolgan-

A. Aromînesei-coresp.

ftPLAUZE PENTRU TINERII GIM- 
NAȘTI DIN CRAIOVA

Iubitorii gimnasticii — tot mai nu
meroși în orașul Craiova — au asis
tat la un concurs de verificare în
tre echipele C.F.R. Eleetrppuțere și 
Școala sportivă. Exercițiile, bine puse 
Ia punct, au fost mult aplaudate. In 
special a impresionat buna pregă
tire a tinerilor Gh. Păunescu și Gh. 
Untu. Comportările bune ale celor 
două echipe craiovene se datoresc 
profesorilor de educație fizică Mar
cel Mărășescu (Școala sportivă! și 
Gheorghe Bistriceanu (C.F.R. Elec- 
troputere).

Teodor Ștefănescu, coresp.
►

SPORTUL POPULAR
a .JfcA- JVr. .3739

!OAN BORDEA 
președinte al consiliului regio

nal U.C.F.S. Bacău

Angrenarea tuturor membrilor 
U.C.F.S. într-o activitate sportivă or
ganizată influențează pozitiv și mun
ca de strîngere a cotizațiilor. Con
siliul orășenesc U.C.F.S. Roman a 
reușit — printr-o bogată activitate 
competițională—să încaseze cotizațiile 
în proporție de sută Ia sută de la 
toți membrii U.C.F.S. în primele 9 
luni ale anului. Aceasta pentru fap
tul că membrii U.C.F.S. se simt da
tori să contribuie la întărirea bazei 
materiale a asociației, atunci cînd 
constată că consiliile acestora se preo
cupă intens de organizarea unei con
tinue activități competiționale.

Competițiile bine organizate au și 
un important rol propagandistic, cu 
rezultate concrete în domeniul întă
ririi organizatorice a asociațiilor. A- 
cest lucru a fost demonstrat cu oca
zia organizării etapei finale a „Cu
pei Moldovei" în satele din raionul 
Roman. Dacă la întrecerile de oină 
din comuna Gherăești au fost în aces
te zile cite 2—3009 de spectatori 
dacă la cele de trîntâ și de volei 
au participat cîtc 1000—1500 specta
tori — aceasta demonstrează în mod 
elocvent că sportul se bucură de mare 
simpatie în mediu! sătesc și că în 
viitor va trebui să muncim cu mai 
multă convingere pentru sprijinirea 
activității sportive la sate.

S-a constatat însă că unele con
silii raibnale și orășenești U.C.F.S. 
își axează activitatea îndeosebi pe 
competițiile de mase inițiate pe plan 
central, neglijînd inițiativa proprie și 
creînd astfel mari goluri de activitate 
între etapele de mase ale marilor 
competiții.

Dacă la competițiile de mase ini
țiate pe plan central am reușit să 
realizăm obiectivul propus acela de 
a atrage Ia „Crosul 1 Mai“, Con
cursul cultural-sportiv și „Cupa 
Moldovei" peste 210.C00 de partici
pant!, nu putem fi mulțumiți cu 
preocuparea majorității consiliilor 
U.C.F.S. din regiunea Bacău pentru 
organizarea acțiunilor cu caracter 
local, care să completeze calendarul 
competițional și să contribuie efec
tiv la realizarea continuității în ac
tivitate.

Din păcate, mai avem une'e con
silii U.C.F.S. cum sînt cele din ra
ioanele Piatra Neamț, Buhuși Zele- 
tin, Adjud. Moinești, oraș Piatra 
Neamț și Bacău care s-au preocupat 
în slabă măsură de organizarea aces
tor competiții.

Membrilor U.C.F.S. trebuie să Ie
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faza

CAMPIONATUL DE HANDBAL 
AL REGIUNII CLUJ

Sala Sporturilor a găzduit 
regională a campionatelor republi
cane de handbal în 7. Au luat parte 
trei echipe feminine și tot atîtea 
masculine. Primul loc în întrecerea 
feminină a revenit formației C.S.Ș. 
Cluj care a dispus de Făclia Bistrița 
cu II—3 și de Metalul Dej cu 10—6. 
Locul II a fost ocupat de Făclia 
Bistrița care a învins Metalul Dej 
cu 7—6. La băieți, pe locul 
clasat Sănătatea Bistrița, care 
registrat rezultatele: 18—16 cu 
Cluj și 25—12 cu Știința Dej. 
II l-au ocupat handbaliștîi 
C.S.Ș. Cluj, în urma . . 
21 — 13 asupra Științei Dej.

V. Chioreanu-coresp.

I s-a 
a în- 
c.s.ș. 
Locul 
de la 

victoriei cu

Educația sportivilor in centrul atenției
Consiliului orășenesc U. C. F. S. București

Sportul popular
(Urmare din pag. 1)

lor U.T.M., asociațiile sportive din Ca
pitală au asigurat o largă înscriere 
a sportivilor la învățărnîntul de partid 
sau U.T.M. Este desigur concludent 
faptul că peste 90 la sută dintre 

, sportivii clasificați din orașul Bucu
rești frecventează diferite forme, ale 
învățămîntului de partid sau U.T.M. 
din întreprinderi, instituții etc. Tre
buie subliniată, de asemenea, preo
cuparea permanentă pentru îndeplini
rea acestei importante sarcini, pe 
care au dovedit-o majoritatea asocia
țiilor sportive și îndeosebi cele de la 
uzinele textile „7 Noiembrie", uzinele 
„23 August", Combinatul Poligrafic 
„Casa Scînteii", Fabrica de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej“ și altele. Așa 
cum era firesc, nu numai sportivii 
clasificați au fost îndrumați, spre for
mele de învățămînt politic de partid 
și U.T.M., ci o dată cu aceștia au 
fost cuprinși numeroși alți sportivi, 
membri ai U.C.F.S.

Cu sprijinul Comitetului orășenesc 
(J.T-M.. jâucurești, consiliul U.C.F.S. 

creăm cele mai bune condiții pentru 
practicarea sportului. Altfel înseamnă 
că facem o muncă formală, care duce 
la slăbirea organizatorică a asocia
țiilor sportive.

în cadrul regiunii Bacău mai sînt 
încă asociații sportive mari care nu-și 
trăiesc viața sau unele care își în
dreaptă atenția doar în jurul secției 
de fotbal, neg'.ijînd sportul cu ca
racter de mase.

Exemplu în acest sens sînt aso
ciațiile sportive Steaua Roșie, Victo
ria, Proletarul, Unirea, Progresul din 
orașul Bacău, Textila Buhuși, Bradul 
Roznov, Reconstrucția, 8 Martie, Ro
lon din orașul Piatra Neamț, Minerul, 
Flacăra din raionul Moinești Loco
motiva Adjud și altele care, deși au 
un mare număr de membri U.C.F.S., 
duc o activitate slabă.

Această situație face ca realizarea 
veniturilor proprii din cotizații să se 
facă anevoios și, firește, baza mate
rială nu se poate consolida în rit
mul necesar.

Consiliile U.C.F.S. din orașele Piatra 
Neamț, Buhuși, Adjud, Moinești, oraș 
Bacău și altele nu se preocupă în 
suficientă măsură de asociațiile spor
tive din marile întreprinderi. De ase
menea nu există peste tot preocupa
rea pentru consolidarea asociațiilor 
sportive din mediul sătesc.

Una dintre cauze'e principale ale 
acestei stări constă în sprijinul slab 
acordat consiliilor U.C.F.S. de către 
consiliul regional neangrenării mem
brilor birourilor și consiliilor asocia
țiilor în munca de activizare a sec
țiilor.

De asemenea nu a fost generalizată 
experiența bună a unor asociații spor
tive în această direcție pentru a ri
dica asociațiile sportive codașe la 
nivelul celor fruntașe.

Consiliul regional U.C.F.S. Bacău 
a sesizat- aceste lipsuri și a luat 
măsuri pentru lichidarea lor, pentru 
îmbunătățirea activității. în acest 
sens membrii biroului regional s-au 
deplasat atit la raionul Adjud cit și 
în raionul Piatra Neamț și au anali
zat munca birourilor consiliilor raionale 
U.C.F.S. în problema îmbunătățirii 
activității sportive de mase. Cu acest 
prilej au fost elaborate hotărîri va
labile pentru toate 
din regiune.

In baza acestor 
U.C.F.Ș. au primit 
zeze modul în care 
lendarele competiționale în asociațiile 
sportive și să impulsioneze activita
tea secțiilor pe ramură de sport, din 
comisiile locale.

De asemenea s-a indicat selecțio
narea celor mai bune cadre care să 
muncească în cadrul consiliilor aso
ciațiilor sportive. O atenție permanen
tă a fost acordată îmbunătăț'rii sti
lului de muncă a! organelor U.C.F.S., 
pentru a conduce activitatea practică 
în mod corespunzător.

Cu toate acestea, rezultatele obți
nute nu sint Ia nivelul cerințelor, la 
nivelul forțelor existente în cadru! 
regiunii noastre. Trebuie să luptăm 
cu toată capacitatea noastră pentru 
a angrena în activitatea sportivă con
tinuă pe rei peste 120.000 de mem
bri U.C.F.S., pentru consolidarea or
ganizatorică a asociațiilor sportive, 
pentru sporirea permanentă a bazei 
materiale a acestora.

Avem ca sarcină să mobilizăm pe 
toți activiștii, tehnicienii și sportivii 
fruntași pentru a traduce în fapt sar
cinile trasate de partid și ;ivern 
mișcării de cultură fizică și “sport. 
Condițiile minunate de dezvoltare 
create sportului permit un progres 
continuu pe măsura exigențelor oa
menilor muncii din țara noastră.

organele U.C.F.S.

hotărîri organele 
sarcina să anali- 
se realizează ca-

organizează în fiecare lună conferin
țe pe diferite teme ca succese ale po
porului nostru pe drumul construcției 
depline a socialismului, expuneri pri
vind noile realizări în domeniul știin
țific și tehnic, combaterea misticismu
lui, patriotismul socialist-calitate de 
seamă a sportivilor etc. Conferințele 
sînt organizate la casele raionale de 
cultură ale tineretului. De fiecare 
dată „Joia sportului” prilejuiește pâr
tiei punților cunoașterea unor noi și 
interesante probleme care contribuie 
la dezvoltarea orizontului lor politic 
și social, la ridicarea nivelului cul
tural. La „Joia sportului" iau parte 
și sportivi fruntași încadrați în for
mele învățămîntului politic, dar și 
sportivii începători, membri ai 
U.C.F.S. care nu frecventează alte 
forme de învățămînt.

O grijă deosebită a fost manifes
tată — ca și în întreaga țară — 
față de jucătorii de fotbal din cate
goriile A și B, și antrenorii de fotbal 
pentru care s-au organizat cursuri 
politice* separate, sub îndrumarea și 
cu sprijinul permanent al Comitetului

1
Pregătiri și întreceri
(Urmare din pag. 1)

vor programa unele întreceri

au 
din 
ale

șului . ....
în. sălile de gimnastică ale școlilor 
elementare și . medii, care vor fi li
bere cu prilejul vacanței elevilor. 
Pentru a se obține rezultate cît mai 
bune la trintă, comisia de organiza
re a Spartachiadei pe orașul Cluj 
a cerut ajutorul antrenorilor de lup
te din localitate. Aceștia au răs
puns cu însuflețire. Cu o oră îna
inte de începerea antrenamentelor de 
lupte tinerii care se . vor întrece 
la trîntă se pregătesc sub conduce
rea unor antrenori calificați. Ei 
la dispoziție saltelele de lupte 
sala „lanoș Herbak" cit și cele 
secției de lupte a C.S.LM. Cl-uj.

Dacă într-o serie de asociații spor
tive există o vie și multiplă preocu
pare pentru buna desfășurare a Spar
tachiadei, nu putem să afirmăm ace
lași lucru despre asociațiile Con
structorul, Alfa și Stăruința. Aci, 
consiliile asociațiilor au neglijat a- 
ceasta problemă. Ele vor trebui să 
ia de urgență măsuri pentru buna 
desfășurare a Spartachiadei.

Pentru o mai bună mobilizare a 
tineretului, comisia de propagandă 
de pe lingă consiliul regional 
U.C.F.S. Cluj a dispus confecționa
rea a peste 2.000 de afișe. Viu colo
rate, acestea cuprind lozinci mobili
zatoare care cheamă tineretul la 
întreceri. Presa locală a acordat, de 
asemenea, o atenție deosebită des
fășurării Spartachiadei de iarnă a 
tineretului, ceea ce va contribui la o 
și mai bună mobilizare a tineretului 
la această . frumoasă întrecere spor
tivă de mase.

Peste
pat în

★
200 de sportivi au partici- 
sala consiliului sindical lo- 

orășenesc P.M.R. Cursurile de învă- 
țămînt politic au fost temeinic pregă
tite, iar la 1 decembrie ele au fost 
deschise într-un cadru festiv în sala 
clubului Dinamo. înțelegând sarcinile 
ce le revin pe linia contribuției la 
educarea sportivilor, cluburile bucu- 
reștene au muncit cu simț de răspun
dere în această direcție și continuă 
să acorde o atenție deosebită felului 
în care cei înscriși la formele de 
învățămînt frecventează cursurile și 
își însușesc materialul predat. Trebuie 
evidențiate cluburile Dinamo, C.C.A. 
și Progresul. Cursurile au loc o dată 
pe săptămînă.

Sub îndrumarea permanentă a Co
mitetului orășenesc P.M.R., și în co
laborare cu Comitetul orășenesc U.T.M. 
consiliul U.C.F.S. București duce o 
susținută activitate în direcția edu
cării continue a sportivilor în spiritul 
dragostei față de partidul nostru drag 
— făuritorul vieții noastre noi, 
spiritul patriotismului 
munca educativă duce 
mobilizarea sportivilor 
rea unor performanțe 
l or oase. 

în 
socialist. Și 
nemijlocit la 

pentru obține- 
cît mai va-

cal din. orașul Ploiești la ședința de 
prezentare a regulamentului Sparta- 
chiădei de iarnă. Printre cei prezenți 
s-au aflat multi președinți de aso
ciații din raionul Ploiești. Ei s-au 
angajat 
din 
tie,

ca număriil participanților 
raionul Ploiești, la . actuala edi- 
să deoășească cifra de 15.000.
t

Gh. Alexandrescu — coresp.

Pîrtia de la Straja, de lingă Pe
troșani a găzduit primele întreceri 
de schi din cadrul Spartachiadei de 
iarnă a tineretului. De asemenea, și 
la Lupeni, asociația sportivă Mine
rul a organizat întreceri de. schi. 
Cursa de 5 km a fost cîștigată de 
Gheorghe Lupaș. Pe locurile urmă
toare s-au clasat - • -
Constantin Munteanu. La fete 
maj bună s-a 
lescu, urmată 
viei.

Nicolae

Peter Aron și 
cea 

dovedit Maria Rădu- 
de Margareta Cialo-

Rovența — coresp.

Hodod și Ieghertște
colabortnd

In comunele
(raionul Cehu-Silvaniei) 
îndeaproape, asociațiile sportive cu 
sprijinul comitetelor U.T.M. și al con
ducerilor căminelor culturale, au reu
șit să creeze condiții optime pentru 
desfășurarea Spartachiadei la tenis 
de masă și șah. .
V. Săsăranu — coresp. regional

-î.

ae„"u“ 1961
abmți-vă din timp 
la presa sportivă:

Revista ilustrată 
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1 Abonamentele se fac 
oficiile poștale,

l 

lat 
oficiile poștale, factorii * 
poștali și difuzorii volun- ț 
tari din întreprinderi și 
instituții

<
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♦ De cîte ori în după-amiezele, plăcute, petrecute la clubul întreprinderii 
sau la Casa raională de cultură „Nicolae Bălcescu", tema discu
țiilor harnicilor muncitori de Ia uzinele „Tudor Vladimirescu-* din 

Capitală nu s-a legat de faptele eroice ale poporului sovietic, dc viața 
minunată pe care tineretul din marea țară prietenă o trăiește ! Animatorii 
discuțiilor erau de obicei utemiștiii care se întorseseră de la Moscova, 
Harkov sau Leningrad cu cîte o diplomă de inginer, cu tezaurul atrtor 
cunoștințe folositoare și a unor amintiri de neuitat.

In sprijinul lor veneau de fiecare dată emisiunile Radiodifuziunii 
sovietice în limba romînă, izvorul atîtor lucruri noi. în jurul aparate
lor de radio se așternea o liniște plină de nerăbdare atunci cînd vocea 
crainicului anunța „VORBEȘTE MOSCOVA". Cuvintele erau sorbite cu 
nesaț. Pe calea undelor veneau mesaje noi de dragoste frățească, fapte 
mărețe ale unui popor măreț. Și cîte alte minunate povestiri despre viața 
milioanelor de comsomoliști !...

„De ce n-am afla și noi pe calea undelor aspecte din preocupările 
tinerilor dintr-o întreprindere soră — au glndit tinerii de la „Tudor Vla- 
dimirescu". Despre cei de fa „Lihaciov" de pildă", a completat altcineva 
gindul. Și așa, la clteva zile...

A plecat spre Moscova
o scrisoare

r ...Alături de frumoasele noastre rea
lizări în producție ne bucurăm, dato
rită minunatelor condiții ce ne sini 
create, de o viață bogată in preocu
pări culturale și sportive. Rodnica 
activitate a corului nostru format din 
aproape 100 de persoane, clasat pe 
locul II la concursul inițiat pe Capi
tală în cinstea Zilei Eliberării patriei 
de sub jugul fascist, echipa de dan
suri, orchestra de muzică populară și

ușoară sau brigada artistică de agi
tație, cinstită cu locul I pe raion, ne 
oferă vaste posibilități de a participa 
la o viață cultural-arlistică dintre cele 
mai atrăgătoare.

Dar am dori să vă mai spunem 
cite ceva și despre o altă pasiune a 
noastră: sportul. Asociația sportivă 
Autobuzul, din care fac parte 1.100 
de membri U.C F.S., are secții de 
fotbal, volei, rugbi, tir, box, tenis de

k >-

masă și șah, în cadrul cărora putem., 
să ne bucurăm de binefacerile cul-.l 
turii fizice și sportului. Prin grija j * 
conducerii întreprinderii, a comitetului j* 
nostru de partid și a organizației sin-"cută prin 
..................... ,Tudor Vladimirescu" ■-de Predeal în ziua de 8 ia- 

t r -«-ntianc, care cuprinde probe*'
dispun dff o baza sportivă complexa special pentru seniori.

Sezonul de schi din anul 1961 pre
vede un program bogat. Conform tra
diției, inaugurarea sezonului va fi fă- 

„Concursul de deschidere**
di-ca'e, uzinele „ care cuprinde probele de sla- 

. . , seiioare,
cu terenuri de fotbal și volei, o sală juniori și junioare și fond 10 k-rn se- 
de antrenamente, un poligon de tir\\ ni ort 5 km senioare, 5 km juniori, 3 l/„l îl 1 tn iI) •• t n nn/scr .'„„„lire'km junioare. Prin acest concurs se

.......... „Se-etc. Bogatele manifestări ce au loc ‘nI.va face Șj inaugurarea festivă a
(ara noastră ne-au stimulat și mai -- zonului jubiliar".
mult in activitatea sportivă.

lată doar clteva crîmpeie din viața
noastră luminoasă. - ■ nală

Cu gindul la harnicul tineret so-■ .continuare,_ campionate » pe 11 u u 
vietic, ne exprimăm dorința să ■► astfel- j- - ■ “Z '
amănunte despre felul cum își petrec ~~ regiune: între 16—19 februarie 
timpul liber tinerii muncitori de la'-^Xe la Poiana Brașov. Etapa pe regi- " iftin a on mninil'lo Wnr rl a fovrirl qo V5»

., Tot în luna ianuarie încep și cam- 
• ■ pionatele republicane pentru probele 

alpine și nordice, a căror fază raio- 
se încheie la 5 februarie. In 

. .. ..... . ... , . __ republicare
pentru probele alpine se vor disputa 

_ pîna la 12 februarie etapa pe 
': fina-

uzinele de automobile „Lihaciov“. 
Ne-am gîndit că cel mai potrivit 
mijloc pentru acest lucru ar fi emi
siunile In limba romînă organizate de 
dv. De aceea vă rugăm să ne con- 
șacrafi și nouă, tinerilor de la uzinele 
„Tudor Vladimirescu", o scurtă trans
misie In care să ni se vorbească des
pre activitatea profesională, culturală 
și sportivă pe care o desfășoară ti-

Time a campionatelor de fond se va
■ •■desfășura pînă la 17 februarie, iar 
"finalele între 3—6 martie la Poiana 
" Brașov. Campionatele republicane pen- 
"tiu probele alpine și nordice la ju- 
"niori vor avea lcc concomitent cu cele
■ ►ale seniorilor. In aceleași perioade 
"vor avea loc și intrecerî pentru vete- 
.-rănii schiului și foștii campioni,
-• Luna februarie, care este cea mai 
"încărcată m acest sezon, cuprinde șl 
■►finalele concursului republican al ceti- 
■’■trelor dc inițiere și învățare a schiu-

nerii de la uzinele de automobile .Li-\*'"■ ,Zil5le, d„C
haciov". Cum tineretul uzinelor noa
stre obișnuiește să se întîlnească tn-fneri selecționați din centrele organi- 
fiecare joi după-amiază la sediul Ca-j^zațe tara- 
sei raionale de cultură, l
unor reuniuni cu caracter cultural-’ -
artistic, v-am ruga să ne programați^ 
această emisiune Intr-o joi.

• ►II și 12 februarie la Predeal cu par- 
"ticiparea celor mai buni copii și ti-

> j ti 1° martie, în afara campiona-
ln cadrul r p r pentru probele alpine.

vor mai avea loc întrecerile pentru 
concursul republican al școlilor. Ele 
vor fi găzduite de pîrtiile din Bu
regi, între 23—26 martie.

Tradiționalul concurs dotat cu 
„Cupa federației" se va desfășura ca 
în fiecare an în Bucogi, în prima 
săptămînă a lunii aprilie, mai precis 
în zilele de 1 și 2 aprilie.

In afara acestor concursuri orga
nizate de F.R.S.B.A. cu sprijinii! unor 
comisii regionale și al M.I.C.. sezonul 
de schi mai cuprinde numeroase în
treceri ce vor fi inițiate de comisiile 
regionale, raionale și orășenești, de 
cluburile și asociațiile sportive. Prin
tre altele amintim de „Cupa Olimpia", 
„Cupa Dinamo'*. „Cupa rogiunii Sta
lin", „Cupa Bucogilor", „Cupa Carat- 
man'*, „Cupa Mogoșa’’. „Cupa celor 
șase regiuni", „Cupa R.AJH." ș.a.

Cel mai important concurs interna
țional se va desfășura între 3—5 
martie la Poiana Brașov, concomitent 
cu campionatele republicane pentru 
probele nordice. „Concursul interna
țional jubiliar** va cuprinde probe al
pine și de fond pentru seniori și se
nioare și sărituri pentru seniori.

O intensă activitate este prevăzută 
și la bob pentru care, din cauza tim
pului nefavorabil, nu au mai fost or
ganizate concursuri din 1959. 
F.R.S.B.A. va organiza pe ptrtia de 
la Poiana B-eșov campionatele repu
blicane de bob, sanie și schelelor» 
(finalele în zilele de 4 și 5 februa
rie) și „Cupa federației" (1—-2 fe
bruarie). In plus, o serie de con
cursuri inițiate de comisiile de spe
cialitate, cluburi și asociații sportive.

..Vorbeștr. Moscova ... Veștile de la prietenii sovietici sînt ascultate cu un deosebit interes

Pe teme actuale

ai 
toate da- 
autori ai 

de la uzi-
Ei ne-au

ta cererea tinerilor muncitori și func
ționari de ia ««inele „Tudor VLadimi- 
rescu* din București transmitem repor
tajul „Popas la tinerii constructori 
autobuzelor Liaz“. înainte de 
torăm o explicație tineril-or 
scrisorii pe care am pi'imit-o 
xi ele „Tudor Vladimirescu”.
cerut un reportaj despre constructorii 

autobuze de la uzina Ljhaci-ov Zill 
din Moscova, ale cărei mașini sînt bine*- 
cunoscute nu numai în Uniunea Sovie
tică, dar și în Republica Populară Ro- 
mînă și în alte țări. Autobuzele Zill 
însă nu se mai fabrică aci. In orășelul 
Likino, situat la 100 km de Moscova» 
s-a creat o uzină formată din fosta 
secție d? autobuze a uzinei Zill. Uti
lajul acesteia a fost demontat si insta
lat la Likino. iată de ce vă vom vorbi 
despre tinerii constructori de autobuze 
Liaz^ adică de la uzina de autobuze din 
Likino.

In ziua de 10 ianuarie 19S0, noua uzi
na a livrat primul autobuz. In aparen
ță, el seamănă cu binecunoscutele au
tobuze Zill, dar privind interiorul, deo
sebirea poate fi imediat observată. De 
o parte sînt fotolii pentru două persoa
ne, iar de alta 
Iii. Intre cele 
un spațiu mai 
e acoperită cu
sînt mai comode și, în general, s-au in
trodus o serie de perfecționări, 
nuarie, uzina a produs doar 
•de autobuze. Azi însă de p,e 
lantă a uzinei coboară zilnic 
autobuze decât livra toată 
autobuze a uzinei Lihaciov.

Aceste succese se datorase 
rînd elanului nestăvilit al 
uzinei.

a și luat ființă cîte o brigadă artisti
că, iar la Ca-sa da cultură au avut Joc 
cineva reprezentații date de artiștii a- 
matori de la uzină. Sportul se bucură 
aici de o mare atenție și întrucât ti
nerii noștri ascultători de la uzinele „Tu
dor Vladimirescu*' din București s-au 
interesat în mod deosebit de proble
mele sportului, l-am rugat pe Aleksandr 
Rodin, secre'ar al comitetului de com- 
somoj al uzinei, să ne povestească cite 
ceva despre activitatea sportivă.

„Comsomoliștlî și tineretul uzinei — 
ne spunea Aleksandr Rodin — atribuie 
o mare însemnătate dezvoltării culturii 
fizice și sportului, 
muacîăori, 
parte din 
activează 
din uzină,
dion eu tribune avînd 50D0 locuri, avem 

volei, o sală 
de iarnă. S-au 

atletism, de 
de schi, ho- 
uzinei au și 

die frumoase.
au ieșit învin- 
pe țară ale e- 
cad.ru! sindica- 

au fost
De

bucură 
care de 

Ea s-a înfiln- 
U3ina de

care a constituit baza 
constructoare de au- 

Această secție cucerise mai 
cupe, diplome de onoare și alte

trofee sportive. încă din 1957, 
echipă a uzinei obținuse locul 
campionatul de lupte clasice al junio
rilor din întreprinderile industriei fo
restiere și de prelucrarea lemnului din 
Uniunea Sovietică, Un au mai tîrziu»

De ce hochei știi noștri fruntași 
nu-și concretizează superioritatea?
Jocurile cu echipa S. K. Wisrnut

-.►ne-au oferit prilejul de a face unele 
*■ constatări deosebit de interesante. în 
"primul rînd, se poate afirma că in 
■•evoluția celor mai buni jucători de 
j,hochei din țara noastră s-a constatat 
-►u.n progres general. Organizarea ac- 
"țiunil-or în viteză, menținerea unui 
--ritm susținut de joc, omogenitatea 11- 
"niilor de atac și a perechilor de hin- 
^’dași sînt lucruri care atesta acest 
•■progres, confirmat, de altfel, și de re- 
"zultatele obținute în întlmirile cu ju- 
■-cătorii germani. Dar, aceasta nu este 
"totul. A fi mai bun nu înseamnă nu- 
--mai a domina, a stăpîni jocul, ma- 
"sîndu-ți adversarul în propria treime. 
..Mai trebuie să și uiarchezi, pentru că 
"altfel victoriile obținute nu sînt 
^concludente și. în plus, ele cer efor- 
- • turi fizice deosebite. în două din cele 
. ț trei meciuri disputate în compania 
--echipei S. K. Wismut. selecționatele 
"noastre au realizat victorii ale căror 
-►scoruri nu reflectă just raportul de 
"forțe care a existat pe gheață (6—4 
" și 3—1). Dar lipsa de concretizare a 
--unei superiorități poate avea și con- 
" secințe neplăcute: înfrîngerea, așa 
-►cum s-a întîmpiat în meciul S. K.

' i, înche- 
victoria la limită (2—1) a

un singur i'hi-d de foto- 
două rînduri este lăsat 
mare. Țevăria fotoliilor 
mase plastice. Fotoliile

In ia- 
oîteva ze>ci 
banda ru- 
mai multe 
secția de

în primul 
tineretului

Vă puteți însă Imagina un colectiv de 
tineri fără sport, fără activitate artis-, 
tică ? Sigur că nu j iu flecare secție

Majoritatea tinerilor 
ingineri sl tehnicieni fac 
asociația sportivă „Trud* și 

în cadrul secțiilor de sport 
Am amenajat singuri un sta-

terenuri de baschet, de 
de sport pentru sezonul 
format la noi secții de 
fotbal, ciclism, do box, 
chei și altele. Sportivii 
obținut succese destuii 
Fotbaliștii, 
gători la campionatele 
chipeior de fotbal din 
telor sovietice, iar hocheiștii 
admiși în campionatul R.S.F.S.R. 
cea mai mare popularitate se 
însă secția de lupte clasice, 
fapt e și cea mai veche, 
țat încă acum patru ani la 
scule din Likino. 
noii întreprinderi 
tobuze. 
multe

ciclism,
altoie.
succese 

de exemplu,

tânăra
3 ]a

echipa a cucerit primul loc. Azi echipa"Wismut — Combinata Știința, 
uzinei e una dintre cele mai bun» din--lat CU victoria la -■
regiunea Moscovei. Printre luptătorii" hochei'știlor germani, 
echipei se evidențiază mai ailos eieotri-Z C----  7 7 '”
clanul Jirkin, dulgherul tașin, lăcătuși!" o constituie nu numai lipsa de expe- 
Gheraslmov, Ziiin și alții, 
kin, care face 
progresează 
urmează 
El e nu 
antrenor 
foi'mat o 
juniori, in care activează copiii manei-., 
terilor. Iurii le Închină multe ore. TI--• 
nărui tehnolog e și fruntaș în produc- , j 
ție. El e unul dintre cei mai buni ino--- 
vatori ai uzinei. In decurs de un an" 
a făcut opt propuneri de perfecționare • ► 
a tehnologiei autobuselor și toate sînt* j 
aplicate în producție. Acum, furii se. ► 
pregătește pentru examenul die admi-'- 
tere la Institut ia cursul seral, „Am., 
două dorințe — ne mărturisea cl — să-- 
fiu primit la Institut și să îndeplinesc" 
nor'ma pentru categoria I la lupte 
sire*.

In încheierea reportajului nostru 
tineretul uzinelor de autobuze 
Likino, vrem sl transmitem cuvin-., 

adresat de Aleksandr Rodin, secre--- 
al corni totului de comsomol al uzi-., 
„Dragi prieteni re mini, muncitori 4 

uzinei „Tudor Vladi nirescu*, per-" 
să va transmit salutul fler-"

Cauză principală a acestei deficiențe

furii riență în jocurile •nternaționale. Aci
pârtie și ei din secție,-- este vorba și despre pregătirea tac- 
de an și
trecut in

un bun sportiv, dar sl

acestaan 
să fie 
numai 
voluntar. Din inițiativa lui s-a- ► 
secție de lupte clasice pentru^

tied a echipeianul
categoria 1.4- toate că liniile

de fundași ale 
zentative s-au 
jocuri mult mai 
dintre atacanți 
mult de dorit,
pa noastră nu a devenit încă o ade
vărată echipă, care să poată acționa

respective. Astfel, cu 
de atac și perechile 

echipei noastre repre- 
prezentat Ia aceste 

omogene, colaborarea 
și fundași lasă încă 
Tn felul acesta echi-

permanent cu toate forțele de care 
dispune, în meciurile cu S. K- Wis- 
mut s-a observat că atunci cînd pu
cul ajungea la fundași și aceștia se 
pregăteau să tragă la poartă, unii 
atacanți (Nagy, Cazan II, Takacs 1. 
Kalamar etc.) nu erau preocupați să 
se plaseze cit mai bine, pentru a 
crea culoar liber celui care trăgea 
sau pentru a putea interveni cu suc
ces atunci cînd pucul era respins. Pe 
de ajtă parte fundașii (Hollo, lones- 
cu, Țiriac și într-o oarecare măsură 
chiar Varga) priveau de multe ori 
pasivi acțiunea atacanților, fără să 
caute să-i ajute prin deplasări care 
să amenințe poarta sau printr-ufl ast
fel de plasament îneît să poată inter
veni prompt în fazele respective.

Această lacună, care a făcut ca 
echipele noastre și, în mod deosebit, 
selecționata divizionară să rateze nu
meroase ocazii de gol, se răsfrînge 
și asupra apărării. In loc să-i spriji
ne permanent pe fundași, majoritatea 
atacanților noștri (excepție fac doar 
Biro, Ferenczi și Takacs I) intervin 
rar în apărare, iar atunci cînd totuși 
intervin, n-o fac ki locul și momentul 
cel mai potrivit.

Lipsa de colaborare între comparti
mente a rupt echipele noastre kt două 
și, în ciuda dominării teritoriale, de
terminată de superioritatea în viteză 
și în forța de joc, ele nu au putut 
obține victoriile la diferențele de saw 
pe care le meritau tn partidele eu 
Wismut. Așteptăm ca în meciurile cu 
reprezentativa R. P. Ungare să vedetn 
selecționatele noastre acționînd mult 
mai omogen, treeînd din apărare tn 
atac și invers mult mai rapid și mai 
organizat, fapt care va contribui, de
sigur, la creșterea eficacității.

cla--»*-

des- ■< 
I.laz ■pre 

clin 
tul 
tar 
nei. 
ai
miteți-mi 
binte al constructorilor de autobuze din- - 
Likino, al comsomoliștilor și al tine-" 
retului nostru. Noi știm ca uzina dv.-- 
oonstru'oște autobuze și troleibuze** 
foarte bune, că la fel ca și întreprin-.. 
darea noastră, uzina dv. este și ea" 
tinără. Avem multe interese comune și., 
am dori să purtăm corespondență cu-- 
dv. Așteptăm să ne scrieți. Dragi prie-,. 
teni, adresa noastră este : Btegiuoiea - - 
Moscova, Likino, Zavod Liaz, Comate- * ’ 
tul dc Comsomol. - -n_-■ -<4^, J.

CĂLIN ANTONESCU ’

Fără sprijinul atacanților, fundașii Hollo șl Varga încearcă să oprească un ala» 
advers. Sofiaa se ore&ăteste ai olonrexe dună puc, $a un portar. fotbal

cad.ru


(

fei încep finalele campionatetor 
republicane de floretă femei 

și spadă

Campionatul feminin

PENULTIMA ETAPA A TURULUI
Constructori!! București (femei)

' Azi începe în sala de la ștrandul 
Tineretului finala campionatului re
publican — individual și pe echipe — 
de floretă femei. Tot azi, la Ploiești, 
în sala clubului Petrolul, se întrec 
în cadrul aceleiași competiții, spada
sinii. Întrecerile se desfășoară dimi
neața de la ora 9 și 
de la ora

In prima 
pe echipe, 
mîine.

Iată
aspect 
femei.

16,30.
zi, azi, au 
iar în cea 
individuale.
fotografia alăturată, un

după-amiază

loc disputele 
de a doua.

cele
în

de la o întrecere de floretă

Etapa de mîine — a X-a — a cam
pionatului feminin pare a fi domina
tă de întîlnirea de la Constanța, din
tre Farul și C.S.M. Cluj. Ambele e- 
chipe au același număr de puncte în 
clasament (13) fiind despărțite doar 
de setaveraj, superior echipei din 
Constanța. In rest, vor mai avea loc 
trei partide în Capitală (Sănătatea— 
Rapid, Dinamo—Combinatul Poligra
fic și Progresul—Metalul), în timp ce 
ia Sibiu, C.S.M. va întîlni Olimpia 
Brasov, iar la Iași, Țesătura pe Știin
ța Cluj.

Iată clasamentul înaintea 
etape :

5. C.S.M. Sibiu 9 5 4 18:14 14
6. știința 954 19:16 14
7. Farul 9 4 5 16:16 13
8. C.S.M. Cluj 945 17:20 13
9. Sănătatea 9 2 7 10:24 11

10. Olimpia 9 2 7 9:24 11
11. Progresul 918 7:25 10
12. Țesătura 909 4:27 9

Azi, din nou meciuri 
in „Cupa Victoria”

și C.S.II. Cluj (bărbați), campione repub icaiî

acestei

1. Dinamo 9 9 0 27: 1 18
2. Rapid 9 9 0 27: 5 18
3. C.P.B. 972 22:13 16
4. Metalul 963 21:12 15

Azi, hi sala Dinamo, 
ora 17,30 urmează să se 
etapă în cadrul „Cupei 
două meciuri deosebit 
care întotdeauna au : 
spectatori. In primul, 
de la C.C.A. (care se va 
formația completă) vor da replica echi
pei campioane, Rapid. In al doilea meci 
— tot o partidă cu tradiție — se vor 
întîlni Progresul și Dinamo.

Trebuia să sc mai dispute și întîlnirea 
Victoria—Petrolul Ploiești. Ea va avea 
loc la... Galați, fiindcă ambele echipe 
iau parte la „Cupa Dunării** și s-a ho- 
tărît ca rezultatul înregistrat cu acest 
prilej să conteze și în „Cupa Victoriei**.

1. Dinamo
2. S.S.E. 2 (A)
3. Constructorul
4. Șc. Medie nr.
5. S.S.E. 2 (C)
6. T. Dinamovist

(foto I. MIHAI CA)

încheiat Ia Tg. Mu-

CapitalaCupa Sportul popular

pînă

SERIA I

în prezent :

FEMININ

I. Progresul; 2. Harghita; 3.
4. Rapid; 5. A. S. A. ; 6. Știin-

l. S.S.E.; 
__ ; 4.

6. Sani-

întrecerile „Cupei Sportul popular" 
rezervată echipelor de handbal în 7 ju
niori din orașul București sînt în plină 
desfășurare. Meciurile din cadrul celor 
două serii ale competiției feminine și 
din cadrul celor trei serii ale celei mas
culine se desfășoară la fiecare sfîrșit 
de săptămînă în sala Recolta. Iată cum 
arată clasamentele după jocurile des
fășurate

L PAUȘ — coresip.

1. S.S.E.
2. I.C.F.
3. S.S.E.
4. Titanii
5. C.C.A.
G. știința

Cuua C. E. C.“

5. S.S.E. 2 8D)
6. S.S.E. 1 (II)

SERIA

începînd de la 
dispute o nouă 
Victoria”. Sînt 
de interesante 

atras numeroși 
, tinerii jucători 

prezenta cu

De curînd s-au
reș întrecerile turului celei de a doua 
ediții a „CUPEI C.E.C.", Ia care au 
luat parte 12 echipe masculine și 6 
feminine. Meciurile au fost dc o va
loare tehnică destul de bună și s-au 
bucurat de o largă popularitate în rîn- 
dul amatorilor de volei.

clasamentele : MASCULIN, se-

MASCULIN

I. S.S.E. 1 4 4 0 0 60:13
2. S.S.E. 2 (C) 4 3 0 1 68:24
3. S.S.E. 2 (D) 4 3 0 1 30:18
4. Progresul 4 2 0 2 29:20
5. Șc. Medie nr. 34 4 0 0 4 6:80
6. Știința 4 0 0 4 2:28

SERIA A II-A

1. Voința 4 4 0 0 50:10
2. C.S.S. 4 3 0 1 67:23
3. Șc. Medie nr. 27 4 2 1 1 30:17
4. Sc. sp. E 2 (A) 4 11 2 23:48
5. Rapid 4 10 3 24:24
6. Șc. sp. E 2 (B) 4 0 0 4 5:77

na I :
Oțeiful;
ța I. M. F.; seria a H-a :
2. Inși. Pedagogic; 3. Banca;
Metalul I ; 5. Metalul II;
tarul. FEMININ: 1. Sanitarul; 2.
Știința I.M.F.; 3. Banca ; 4. Harghi
ta ; 5. S. S. E. I; 6. S.S.E. II.

Miercuri noaptea tîrziu, după pa
tru ore de țăcăneaiă, a fost desem
nată cea de a doua formație femini
nă — C.S.M. Cluj — care urma să 
dispute finala împreună cu Con
structorul București. Clujencele Maria 
Biro și Marta Tompa au învins pe 
reprezentantele clubului Voința Bucu
rești, Ella Constantinescu și Luci 
Slăveșcu, cu 3—2, Tompa 
tantinescu 1—2, 
2—1, Biro, Tompa 
Slăveșcu 1—2. Biro 
nescu 2—0. Tompa —

In schimb finala 
București — C.S.M. 
rată joi după-amiază, 
blicului prezent în sala Floreasca, 
cinci meciuri cu schimburi de mingi 
spectaculoase, de un nivel tehnic 
acceptabil, toate cele patru jucătoare 
luptînd cu ardoare pentru victorie. 
A cîștigat echipa bucureșteană (an
trenor Victor Marcu) cu 3—2, cuce
rind pe merit titlul de campioană a 
țării. Cel mai mult a plăcut evolu
ția sportivei de la Constructorul Ca- 
trinel Folea, care mai ales în partida 
cu Marta Tompa a jucat așa cum 
„scrie la carte". Ea a trimis cu pre
cizie mingile în direcțiile voite, a 
construit atacuri de toată frumuse
țea, a încheiat cu dezinvoltură nu
meroase acțiuni prin lovituri de atac 
decisive din ambele părți. In întîl
nirea cu Biro, Catrinel Folea nu și-a 
ales însă cel mai bine mingile de 
atac. Cu un început mai slab, Geta 
Pitică și-a revenit la sfîrșit în me
ciul cu Tompa pe care a învins-o 
fără drept de apel. Din formația clu
jeană Maria Biro a terminat neîn
vinsă jocurile susținute în cadrul în
trecerilor interechipe, în timp ce co
lega ei Marta Tompa a manifestat 
semne de oboseală, de lipsă de con
centrare. Rezultate tehnice: Folea 
— Tomna 2—1 (15, —-15, 14). Piti
că — Biro 0—2 (—17 , —20), Pitică, 
Folea — Biro, Tompa 2—0 (17. 17), 
Folea —Biro 0—2 (—19, —10), Pi
tică — Tompa 2—0 (18. 15).

Turneul masculin a 
cu succesul categoric al formației 
C.S.M. Cluj (antrenor F. Paneth) 
care își menține astfel în continuare 
titlul de campioană republicană. In 
finală, C.S.M. Cluj a primit replica 
Constructorului București care se 
calificase după ce învinsese în cel 
mai important meci al seriei a Il-a 
Voința București cu 5—1. In întîl
nirea hotărîtoare pentru titlul 
campioană a R.P.R. cei trei tineri 
clujeni Radu Negulescu, Gheorghe 
Cobîrzan și Adalbert Rethi au luat 
un start foarte puternic. Ei au con
dus cu 4—0 fără a pierde vreun set. 
cîștigînd în cele din urmă cu scorul 
de 5—2. Cîteva amănunte despre cele 
șapte partide. Negulescu — Pesch 
2-0 (9, 13). Meci fără istoric, în 
care Negulescu, dezlănțuit, a atacat 
și contraatacat cu brio în fața unui

Cons-
Biro — Slăveșcu 
— Constantinescu, 

— Constanti- 
Slăvescu 2—0. 
Constructorul 

Cluj, desfășu- 
a oferit pu-

lu;'_ sfîrșit

de

SERIA I
1. C.S.S. 4 4 0 0 108:39
2. Rapid 4 3 0 1 72:56
3. Șc. Medie nr. 34 4 3 0 1 72:61
4. S.S.E. 2 (B) 3 1 0 2 39:56

Pentru ridicarea calitativă a sistemului
nostru competițional

(Urmare din pag. 1)8..
6.. 
°2"!

- ►*.
-« tași și cei de categorii

Știința—Rapid (f) 
și Dinamo-—C.C.A. (m) 

in etapa de miine 
a „Cupei de iarnă“ 

a F. R. H.

proporție — ca volum de competiții 
și nivel valoric — între sportivii frun- 

inferioare, 
"fiind neglijată categoria sportivilor d« 
- -valoare medie, care trebuie să fie re
zervorul permanent de cadre pentru 
-■sportul de performanță. Pe de altă 
ț; parte, sistemul competițional anterior 
.. fiind prea încărcat pe plan central, 
-atenția federațiilor, a organelor 
"U.C.F.S., precum și a cluburilor și 
-■asociațiilor se concentra mai mult a- 
Ț supra competițiilor finale, organizate 
..pe plan central. Aceasta a dus la ne- 
Țghjarea competițiilor locale, care tre- 

i de 
"ia 

sportului respectiv. Această situație a

' In etapa de mîine a „Cupei de iarnă”îbuiau să augure lărgirea bazei 
t rezervată echi-pelor de handbal t mase, ridicarea valorică generală
tu 7 din Capitală, vom putea urmări-,ST' 
din nou o serie de înlîlniri din cele mai *’dus la organizarea FORMALĂ a unor 
atractive. Astfel, competiția feminină" ’faze pe asociație, orășenești sail raio- 
programează una din partidele „clieie“ ■* *nale, la desemnarea unor echipe cam- 
Știința—Rapid, în care campioanele vorRj ’
efectua o ultimă verificare oficială în - .ni za rea efectivă a întrecerilor dc 
vederea primului joc pe care ,îl vor sus-picarc respectivă, la trimiterea în fa- 
ține ou Spartak Subotița în cadrul „Cu- 
pci Campionilor Europeni?’. "‘sportivi cari

Dintre partidele masculine, cea mai -. 
interesantă este cea dintre Dinamo și*’ 
C.C.A.Iată programul complet al etapei <, 
de mîine, care sc dispută în sala Floreas-Y 
ca începînd de la ora 15,30: Construc-X 
torul—Progresul (f); Rapid—Titanii X
(ni); Știința — Rapid (f); Dinamo —Ț 
C.C.A. (m); IT.B.— Știința (m); Con-X 
«tractorul — Unirea (m). Y

pioane de oraș sau raion fără orga- 
cali-

zele finale ale campionatelor a unor 
nu participaseră la faze

le de calificare, prevăzute de regula
ment. (Cazul echipei de baschet bă
ieți Mureșul Deva, declarată campi
oană regională tară a se îi disputat 
un campionat).

Față de această stare de lucruri, în 
I960 sistemul competițional a fost 
reorganizat și îmbunătățit, prin sim
plificarea calendarului competițional 

SPORTUL POPULAR tpe plan central, prin renunțarea la
dka jNr. 3739£tmefo competiții care s-au dovedit a

nu corespunde unor necesități reale 
și — mai ales — prin mărirea volu
mului de competiții pe plan focal.

Pe această linie au fost înregis
trate unele succese. Astfel, în unele 
regiuni ca Gluj, R.A.M.. Timișoara 
(mai puțin atletismul), numărul 
competițiilor pe plan local a crescut, 
fazeîe locale ale campionatelor repu
blicane au fost mai bine organizate. 
Cu toate acestea, au continuat să 
se manifeste și unele lipsuri, dintre 
care une’e destul de grave. Astfel, 
în regiunea Staiin, faza regională 
a campionatului republican de atle
tism a fost organizată numai cu 
atleți din orașul Brașov. La Craiova, 
campionatele regionale de baschet și 
înot au fost organizate cu partici
parea a numai trei din cele 20 de 
raioane ale regiunii. De altfel, în 
această regiune, la majoritatea dis
ciplinelor sportive faza regională se 
desfășoară aproape totdeauna numai 
cu participarea unor sportivi din 
orașele Craiova, Tr. Severin și Tg. 
Jiu. In regiunea Hunedoara nu s-a 
ținut faza regională a campionatului 
republican de gimnastică și ca ur
mare. regiunea n-a putut trimite nici 
o echipă la finalele de la București. 
La Galați, campionatele raionale și 
regionale Ia multe discipline spor
tive (atletism, volei ș.a.) se des
fășoară în mod formal.

In regiunea Baia Mare, din 19 
competiții de atletism prevăzute în 
calendarul regional pe 1960 s-au 
ținut numai 5! Nu cumva, preocu
pați prea mult de fotbal! tovarășii

U.C.F.S. au 
și alte spor- 
prezentat și 

in orașul 
raioane care

ur-

din consiliul regional 
cam uitat că mai există 
turi ?... Foarte slab s-a 
activitatea la atletism 
București, unde au fost
n-au organizat nici o competiție de 
atletism în tot anul.

Aceste lipsuri care constituie în 
ultimă instanță o ignorare a unor 
sarcini de bază ce reveneau comite
telor U.C.F.S. respective vor trebui să 
însemne, cu ocazia sfîrșitu'ui de an, 
obiectul unor temeinice analize, 
mate de măsuri energice.

Lichidarea acestor deficiente tre
buie continuată cu toată hotărîrea 
în anul 1961. De curînd a fost dat 
publicității calendarul intern central 
al activității sportive, unul din ele
mentele de bază ale sistemului com
petițional pe anul viitor. Lui i se 
vor alătura calendarele pe plan re
gional, raional orășenesc, 
de consiliile U.C.F.S., ț 
calendarele cluburilor și 
sportive. O importantă 
la lărgirea și adîncirea 
sportive o vor aduce, de 
competițiile departamentale (campio
natele școlare, campionatele univer
sitare, spartachiade.'e militare etc).

TRĂSĂTURĂ CARACTERISTICĂ 
PRINCIPALA A ACTUALULUI SIS
TEM COMPETIȚIONAL ESTE A- 
CEEA CA EL E MENIT SA CON
TRIBUIE LA DEZVOLTAREA Șl 
ÎNTĂRIREA MIȘCĂRII NOASTRE 
SPORTIVE, PRIN LĂRGIREA BAZEI 
DE MASE A SPORTULUI NOSTRU

alcătuite 
precum și 
asociațiilor 
contribuție 

activității
: asemenea,

Pesch inegal și unilateral. Cobîrz
— Natimescu 2—0 (18, 15). Lup 
dîrză, cu un Cobîrzan sigur și men 
în avantaj. Rethi — Gantner 2- 
(19, 20). Forțe echilibrate, victoi 
fiind determinată de hotărîrea 
care a aefionat Rethi în finalurile 
seturi. Cobîrzan — Pesch 2—0 (I 
19). In fața variatelor procedee te. 
nice folosite de clujean, Pesch s 
aflat în derută, nu a putut să-și de 
fășoare jocul lui de atac conținu 
Negulescu — Gantner 0—2 (—5
— 13). Schimburi palpitante de min 
în care învingătorul a fost m 
prompt în executarea loviturilor i 
atac, în timp ce Negulescu s-a ar 
tat uneori prea hazardat și neinsf 
rat. Rethi — Naumescu 1—2 (1 
—20, —12). Cîștigător-ul și-a inc 
modat adversarul cu mingi foar 
„tăiate" și respinse cu adresă. De 
a avut în setul II patru mecibolui 
Rethi s-a grăbit și a atacat pe min; 
nepregătite suficient. Cobîrzan - 
Gantner 2—1 (18, —20, 15). Cel m 
interesant meci al întregii întîlnii 
Din nou a ieșit în evidență 
gența și clarviziunea cu care 
nează Cobîrzan. Extrem de 
tînărul clujean a apărat și a 
în ofensivă cînd și cît a fost 
sar. Gantner a greșit în snecial ■ 
loviturile de atac la mingile Iun

int'-i 
act i 

mob 
intr: 
nec

Joi dimineața au început întreceri' 
concursului de tineret la care part 
cipă peste 100 de junioare și junic > 
din diferite centre din țară. Iată n 
zultatele tehnice și clasamentele 
Simplu jun'ori, cat. până la 15 ani 
turneul final : 1. Lidiia Sălăgean
(Bocșa Vas iovei). 2. Lidia Demetrc 
viei—Eva Vischi 2—0. Samplu juni 
oare peste 15 ani, finala : Doina Bei 
I»caru (Constructorul Buc.) — Zoi 
Ionescti (Constructorul Buc.) 2—1

Vineri au început și întrecerile di 
aadrtil campionatelor republicane in 
dSvidaale. lată cîteva rezultate : Sim 
pilu bărbați, turul II : Reti—Sîndeam
2— 1. Simplu femei, turul II: Biro—M 
Jandrescu 3—1, Folea—V. Jandresci
3— 0. Dublu bărbați, sferturile de fi
nală : CoWrzan, Covaci—Angelescu 
Lăzărescu 3—0, Popescu, Bottner- 
Pesch, Iscovioi 3—0, Negulescu, Reti- 
Sîndeanu, Nazarbegian 3—0, Bodea 
Zaharia—Gantner, Naumescu 3— 
Semifinale : Cobîrzan, Covaci—Po
pescu, Bottner 3—0, Negulescu, Reti- 
Bodea, Zahcrîa 3—1. Dublu feme 
semifinale: Constantinescu, Tompa — 
Alexandru, M. Jandrescu 3—I, Pitică 
Folea — Biro, L.

Jocurile continuă 
începere de la ora 
reasca.

Cobîrza n 3— 1. 
azi și mâine, ci 
8,30 în sala Fio-

C. COMARNJSCHI

Șl PRIN RIDICAREA VALORIC," 
A RAMURILOR SPORTIVE. PRE 
OCUPAREA DEOSEBITA PENTRU 
FAZELE DE MASE ALE CAMPIO 
MATELOR REPUBLICANE, GRID! 
PENTRU ÎMBOGĂȚIREA CALEN
DARULUI COMPETIȚIONAL LO 
CAL CONTRIBUIE LA CREȘTEREA 
NUMĂRULUI SPORTIVILOR CLA
SIFICAȚI. LA CREȘTEREA NU
MĂRULUI SECȚIILOR PE RAMU
RĂ DE SPORT. SISTEMUL COM 
PET1ȚIONAL ÎȘI ADUCE O CON
TRIBUȚIE HOTĂRÎTOARE LA DES’ 
COPERIREA DE NO! TALENTE 
DIN MASE. LA CREȘTEREA VA
LORICĂ A CATEGORIILOR MEDII 
DE SPORTIVI. SISTEMUL COM
PETIȚIONAL ACTUAL ESTE CHE
MAT SA CONTRIBUIE ASTFEL LA 
DEZVOLTAREA RAMUR'LOR SPOR. 
TIVE, IN CONCORDANTA CU SUC
CESELE PE CARE LE OBȚINE 
PATRIA NOASTRĂ IN TOATE SEC
TOARELE DE ACTIVITATE CU 
NIVELUL PERFORMANTELOR IN
TERNAȚIONALE ACTUALE.

O dată cu publicarea calendaru'ut 
central, organe'or locale a'e U.C.F.S. 
și federațiilor de specialitate le revin 
sarcini importante în această direc
ție. Astfel, consiliile orășenești, ra
ionale și regionale trebuie să treacă 
Ia întocmirea judicioasă a calenda
relor pe plan local. în concordanță 
cu calendarul central. Planificarea 
cît mai multor competiții pe scară 
locală trebuie să asigure pentru toa
te categoriile de sportivi o activi
tate continuă de-a lungul întregului 
an. Pentru că. accentul principal, 
centrul de greutate al activității 
noastre sportive trebuie să cadă pe 
competiții'e locale, acestea fiind o 
verigă principală în dezvoltarea miș
cării noastre sportive. Cu ajutorul 
comisiilor locale pe ramură de 
sport, a căror activitate și rol tre
buie întărite, ele devenind factor 
activ în desfășurarea activității în



Jocurile de verificare

fl
>•’

Dum nică, pe stadionul Dinamo
In etapa a VI‘I-a
a camp'onatului masculin

ale leturilor reprezentative
ANTRENORUL FEDERAL GH. PO
PESCU DESPRE ANTRENAMEN

TELE LOTULUI A

Componenții lotului A și-au conti
nuat joi pregătirile, jucînd la două 
por ți cu echipa Tehnometal din cam
pionatul orășenesc. Dovedind o bună 
dispoziție de joc, selecționabilii au 
înscris multe goluri, deși terenul alu
necos a îngreunat mult controlul ba
lonului. în legătură cu acest meci de 
antrenament și cu pregătirile lotului 
A în general, antrenorul federal Gh. 
Popescu, ne-a spus următoarele:

„Jocul de antrenament cu Tehno
metal a avut drept scop principal 
omogenizarea echipei, dar din acest 
punct de vedere nu prea a fost con
cludent, din cauza terenului desfun
dat. Din alte puncte de vedere însă 
antrenamentul și-a atins scopui. Am 
reactualizat aripa Constantin—An- 
ghel, im încercat formula Țîrcovnicu 
—- Pîrcălab și am reintrodus pe lo- 
niță în linia de fund. In același timp, 
am căutat să omogenizăm aripa Ef- 
timie — Tătara și linia de mijlocași 
Seredai — Nunweiller IV.

Țin să remarc că formația de bază, 
care a evoluat și 
dinei, s-a mișcat 
cîndu-se aceiași 
Popa, Jenei, Ene
covnicu. Duminică 
miercuri, vom continua antrenamen
tele la două porți în scopul omoge
nizării.

Duminică, la Tîrgoviște, vom juca 
cu Metalul, împotriva căruia vom a- 
linia următoarea formație: Voinescu 
— Popa, Nunweiller 111, Staicu — 
Jenei, Nunweiller IV — Angliei, 
Constantin, Ene II, Țîrcovnicu, Tă
tara. In caz de nevoie, vor mai fi 
folosiți Toma, Ioniță, Bone, Marcu și 
Pîrcălab. Lotul mai cuprinde pe Uțu, 
Seredai, Raksi, Panait și Eftimie".

La 31 decembrie: Lotul de ti
neret—Rapid.

La 3 ianuarie: Lotul de tineret— 
Progresul II.

De reținut că meciul de la 31 de
cembrie constituie și pentru Rapid o 
verificare, în vederea turneului pe 
care-1 va întreprinde în Turcia între 
3 și 25 ianuarie, 
afara celor trei 
trei întîlniri.

JUNIORII
LA

cînd va susține în 
jocuri anunțate, încă

AU EVOLUAT 
CÎMPINA

ÎI VOM REVEDEA PE FOȘTII INTERNAȚIONALI 
ÎNTR-UN MECI AMICAL

Toate meciurile sini
interesante și echilibrate

în compania vojvo- 
mulțumitor, remar- 

jucători : Voinescu. 
II și, în plus, Țîr- 

și marți sau

Lotul de juniori s-a antrenat joi 
la Cîmpina. Cele două echipe formate 
din componenții lotului au obținut ur
mătoarele rezultate: Echipa A — 
Poiana Cîmpina 1—2 (0—1). Pentru 
juniori a înscris Tomeș. Echipa B — 
Rafinăria 4 Cîmpina 5—6 (2—2). Go
lurile echipei B au fost realizate de 
Ad.am (2), Frățilă (2) și Bîtlan.

Formațiile de juniori s-au compor
tat mai slab ca la ultimul joc de 
verificare, de la București. în special 
echipa B a resimțit eforturile depuse. 
Din această formație s-au remarcat 
doar Adam și Frățilă. Apărarea a 
jucat foarte slab. Din echipa A, cei 
mai buni au fost Hălmăgeanu și A- 
vram. S-au mai remarcat : Duca, Ra
dulescu, D. Popescu, Gane și Sely
mesi II.

Iată formațiile care au evoluat la 
Cîmpina :

Echipa A : Dtlca — Dumbravă, Hăl
măgeanu, Rădulesou — D. Popescu, 
Pașcanu — Avram, Năftănăilă, Ga
ne, Tomeș, Selymesi II.

Echipa B : Arghișanu (Adamache) 
— Zahe-o (Balaș), Lungan, Chiuj- 
dea — Pojoni, 1.
Bîtlan, Âdam, 
(Dridea II).

NOI PREGĂTIRI 
ALE LOTULUI DE TINERET

Jucătorii reținuți în lotul de tineret 
se vor reuni peste 10 zile din nou 
la București în vederea unor antre
namente comune. In programul de 
pregătire sînt prevăzute și trei în
tîlniri de verificare :

La 28 decembrie : Lotul de tineret— 
Pielării.

sportu! respectiv, va trebuie să se 
asigure un calendar care să țină 
seama de condițiile locale concrete, 
de posibilități e reale de baza mate
rială existentă, de numărul secțiilor 
pe ramură de sport din raza orașu
lui. raionului. regiunii respective. 
Organele locale U.C.F.S. precum și 
comisiile pe ramură de sport vor 
trebui — pe această linie — să a- 
nalizeze condițiile și cerințele locale, 
alcătuind calendare în care să fie 
cuprinse forme conwetiționale varia
te, atractive, care să stimuleze prac
ticarea uneia sau alteia dintre dis
ciplinele sportive, care să atragă pe 
oamenii muncii într-o practicare con
tinuă și organizată a sportului și 
care să ducă — implicit — la creș
terea numărului de membri ai 
U.C.F.S.
ramură 
făjurare 
bu'e să 
asigure ___
tate printr-o desfășurare dea lun
gul întregului an și să dea totodată 
•posibilitatea unei serioase se'ecțio- 
nări a celor care merg in faze’e su
perioare ale diferite’or ermnionate.

ASTĂZI MARILE PERFORMANTE 
SPORTIVE NU SE MAI POT A- 
TINGE PRINTR-O ACTIVITATE 
„SEZONIERA" PRINTR-O PRFGA- 
TIRE ÎN PREAJMA CUTARE! SAU 
CUTARE! COMPETIȚII. ELE SINI 
REZULTATUL UNEI PREGĂTIRI 
ȘTIINȚIFICE CONTINUE JUDI
CIOS PLANIFICATA, PE TOATĂ 
DURATA ANULUI, REAL'ZABILA 
PRIN TRADUCEREA IN VIATA A 
CALENDARULUI SPORTIV.

Pe p'an focal. atenția trebuie 
dreptată în egală măsură asupra 
nei organizări și reușite a fazelor 
cale ale campionatelor și competiți
ilor cu caracter republican, cît și a- 
s’ipra competițiilor pe care organele 
locale U.C.F.S. je vor inc'ude în 
calendarele lor. In anul 1960, în

de membri 
și a numărului de secții pe 

de snort. Formulele de des- 
a competițiilor locale tre- 
fie ast‘e' alese îneît 

CONTINUITATEA în activi-
șă

în- 
bu- 
lo-

Lungan, Chiuj- 
Popescu — Roman, 
Frățilă, Cionnoavă

în ultima vreme ne-am obișnuit 
ca la finele anului, cînd se face 
bilanțul activității fotbalistice și 
antrenorii echipelor noastre frun
tașe își dau întîlnire în Capitală, 
acești „veterani" ai jocului cu ba
lonul rotund să se întîlnească nu 
numai în cadrul ședințelor de a- 
naliză, ci și pe terenul de joc.

Și de astă dată, cu ocazia con
sfătuirii pe țară organizată de Fe
derația de fotbal, foștii jucători 
internaționali, actuali antrenori ai 
echipelor noastre divizionare, vor 
apare în fața publicului bucureș- 
tean susținând un joc amical.

Duminică după-amiază vom a- 
vea ocazia să urmărim din nou

incursiunile lui Bindea, Filote, 
Oană, E. lord ache, Tr. lord ache, 
Dumitrescu III, Flamaropol, șutu
rile lui Baratki, Marian, Gică Po
pescu, Flumis, plonjoanele lui Tr. 
Ionescu, Șepci și Marki. Ii vom 
revedea pe Mihăilescu, Drăgan, 
Lengheriu Vintilă, Gorgorin, Re
inhardt, Zilahi, Unguroiu, Lupaș 
și alții disputîndu-și întîietatea 
într-un meci care va opune echipei 
antrenorilor bucureșteni o echipă 
a antrenorilor din țară. Această 
interesantă partidă va avea loc 
duminică la ora 14,30 pe stadio
nul Dinamo. In deschidere cu în
cepere de la ora 12,30: Dinamo 
Obor — Minerul Vulcan.

ȘTIRI
ANALIZA ACTIVITĂȚII 

FOTBALISTICE
După cum am mai anunțat, azi și 

mîine vor avea loc în Capitală mai 
multe ședințe, în cadrul consfătuirii 
pe țară a Federației de fotbal. Ast
fel, azi de la ora 9.30, sala de fes
tivități a clubului Dinamo găzduiește 
ședința de analiză a activității fot
balistice în sezonul de toamnă. Șe
dința va continua după-amiază de la 
ora 17. Duminică dimineață, cu în
căpere de la ora 8,30, în sala de fes
tivități a U.C.F.S. va avea loc con
sfătuirea pe țară a antrenorilor. La 
aceeași oră, în sala de festivități a 
clubului Dinamo va începe consfă
tuirea pe țară a arbitrilor.

DUMINICA ÎN BUCUREȘTI 
LOTUL DE JUNIORI — PROGRE

SUL

In cadrul pregătirilor pentru tur
neul U.E.F.A. ediția 1961 Iodul re
prezentativ de juniori va susține du
minică un meci de verificare în com
pania echipei de categoria A Progre
sul București. In această partidă 
Progresul va folosi cea mai bună 
garnitură pe care o are la dispoziție, 
lată formația lotului de juniori : A- 
damache (Duca) — I. Popescu, Hăl- 
măgeanu, Rădulescu — D. Popescu 
(Pojoni), Pașcanu (Bîtlan) — A- 
vram, Năftănăilă, Gane (Adam), To- 
meș (Frățilă), Selymesi II.

Meciul va avea loc mîine diminea
ța, cu începere de la ora 10,30 pe 
stadionul Progresul (str. dr. Stai- 
covici).

Știința Cluj—Rapid București, Știin- 
ța Craiova—C.C.A., Dinamo Oradea-UDi- 
namo Tg. Mureș, Voința Iași-Știința 
București, Dinamo București—Știința Ti
mișoara și Steagul roșu Brașov-C.S.M. 
Galați, iată cele șase meciuri din etapa 
a VIII-a a campionatului republican 
masculin de baschet, despre care putem 
spune că sînt aproape la fel de intere
sante și de echilibrate. Desfășurindu-se 
după opt etape, aceste meciuri au o 
mare importanță atît pentru preten
dentele la primele locuri, cît și pentru 
formațiile aflate în zona retrogradării. 
De remarcat că trei din formații’e can
didate la primul loc joacă în deplasare 
(Rapid, Dinamo Tg. Mureș și C.C.A.h 
singura fruntașă care va fi gazdă — 
Dinamo București, avînd însă o adver
sară redutabilă : ’ ’ ---- — *
șoara.

In campionatul 
meciurile Mureșul 
dea, Voința Tg. _____ , ___ r________
București și Progresul București—I.C.F. 
Celelalte partide se dispută între Știința 
Cluj și Voința Oradea, Voința Brașov 
și Știința București, Rapid București și 
Petrolul Ploiești.

echipa știința Tlmi-

feminin remarcăm 
Tff. Mureș—C.S. Ora- 

Mureș—Constructorul

Un concurs
rezervat fruntașilor
Mîine după-amiază — după o lungă 

pauză — halterofilii, fruntași se vor în- 
tîini din nou, de data aceasta în ca
drul unui concurs de verificare. In sala 
Giulești, cu începere de la ora 17, vor 
evolua pe podiumul de concurs halte
rofili cunoscuțl din partea cărora aș
teptăm rezultate de valoare. Este vor
ba de Balaș Fiți, care, în cadrul cate
goriei cea mai ușoară, va încerca dobo- 
rîrea recordului la această categorie 
și în același timp la categoria imediat 
superioară (semiușoarâ), de Tiberiu Ro
man, Ion Panait, Nlcolae Amzuică, La- 
zăr Baroga și Lisias Ionescu. In afară 
de aceștia vor mai participa cîteva ele
mente tinere printre care amintim pe 
G. Tofan, N. Matei, Gh. Mincu ș. a.

După sesiunea de comunicări metodico-științifice

Aspect de la antrenamentul de joi al lotului reprezentativ. Vasile Anghel (în 
mijloc) în luptă pentru balon cu un adversar
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multe regiuni s-au obținut succese 
frumoase prin organizarea unor com
petiții ca: Ziua recordurilor orășe
nești raionale sau regionale, con
cursuri pe probe („Ziua sprintului", 
„Ziua aruncărilor", etc. Ia atletism), 
concursuri speciale pentru obținerea 
clasificării; concursuri cu ocazia unor 
zile festive. Organizarea acestui gen 
de competiții trebuie continuată și 
lărgită în 1961, dar inițiativa orga
nelor sportive loca'e poate duce la 
permanenta îmbogățire a formelor 
compeitiționale.

Astfel, trebuie dată mai multă a- 
tenție competițiilor pe categorii (înce
pători, copii, juniori etc.), formelor 
atractiva pentru vîrstniei (cum ar fi 
traditionstele ieșiri cicloturistice cu 
ocazia zilei d-e 1 Mai) etc. ele.

O atenție deosebită trebuie acordată 
organizării pro<priu-zise a competiți
ilor, care trebuie să devină veritabile 
sărbători sportive locale. Pentru o cît 
mai bună reușită organizatorică, or
ganele locale U.C.F.S. trebuie să se 
bizuie în largă măsură pe sprijinul 
comisiilor voluntare, atrăgîndu-le în- 
tr-o activitate concretă și mărindu-Je 
neîncetat autoritatea. Este necesar să 
se acorde o atenție specială pregăti
rii temeinice a bazelor și a terenuri
lor de sport, organizării și pregătirii 
c’rpului de arbitri calificați, care să 
asigure normala desfășurare a compe
tițiilor, popularizării acestor întreceri 
prin presă, stații de radioamplificare, 
afișe, în scopul atragerii unui număr 
cît mai mare de participant și spec
tatori. In multe regiuni s-a constatat 
existența unor serioase lipsuri în ceea 
ce privește ținerea evidenței competi
țiilor și a rezultatelor. Această lipsă 
trebuie remediată, prin ținerea Ia zi 
a acestei evidențe, fapt care ușurează 
apoi munca privind clasificarea spor
tivilor.

La rîndul lor, federațiile trebuie să 
urmărească cu toată seriozitatea fe'ul 
cum sînt organizate și cum se destă-

șoară competițiile locate, atît diferitele 
faze ale campionatelor republicane, 
cît și celelalte competiții organizate 
de consiliile U.C.F.S. sau de cluburi 
și asociații. Este de datoria lor să 
contribuie la continua îmbunătățire 
calitativă a competițiilor, atît în ceea 
ce privește organizarea cît și pregă
tirea tehnică a concurenților. In a- 
ceastă direcție, o sarcină importantă, 
d» mare răspundere, revine și antre
norilor și instructorikir voluntari care 
— prezentînd sportivi cît mai bine 
pregătiți — contribuie la ridicarea ni
velului general al competițiilor, la 
creșterea nivelului tehnic general al 
disciplinei sportive respective. Acti
viștii tederațiitar trebuie să-și intensi
fice activitatea de teren, deplasîndu-se 
mai des în regiuni pentru a îndruma 
și controla — în colaborare cu orga
nele locale U.C.F.S. — telul cum se 
desfășoară competiții'e locale. Comisi
ile locate pe ramură de 
colegiile de antrenori și 
datoria să îndrume și să 
cu toată grija felul oum 
munca de educație și de pregătire teh
nică în cadrul asociațiilor și cluburi
lor sportive, veghind la buna desfă
șurare a competițiilor locale, sub 
aspectele.

Consiliile regionale U.C.F.S. 
trebui să controleze cu exigență 
cum se desfășoară competițiile 
le, să acorde tot sprijinul acolo 
este nevoie și să analizeze periodic 
felul cum este îndeplinit calendarul.

Prin realizarea sarcinilor ce le re
vin în îndeplinirea în cele mai bune 
condițiuni a calendarului spbrtiv, or
ganele U.C.F.S., federațiile, comisiile 
locale pe ramură de sport vo>r con
tribui la creșterea cantitativă și cali
tativă a mișcării noastre sportive, la 
crearea unei solide baze de mase 
și a unei largi pepiniere de cadre 
pentru sportul nostru de performan
ță, precum și la întărirea și creșterea 
valorică a campionatelor republicane.
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Zilele trecute, sala de festivități a 
Institutului de Cultură Fizică din 
București a găzduit lucrările sesiunii 
de comunicări metodico-științifice în 
problemele „Gimnasticii în producție", 
organizată de consiliul orășenesc 
U.C.F.S. București. Sesiunea a pri
lejuit un prețios schimb de experien
ță în problemele esențiale ce privesc 
introducerea și extinderea gimnasticii 
în producție.

Comunicări interesante și la o înal
tă ținută științifică au prezentat to
varășii Ion Cosma („Probleme meto
dice, igienice și de control medical, 
privind gimnastica . în producție în 
ramura pielărie și confecții piele"), 
Maria Vig („Probleme metodice, igie
nice și de control medical, 
gimnastica în producție 
textile confecții"),Efrem 
Gh. Harafambie („Unele 
determinare a eficienței 
pauzei de gimnastică în
Maria Panait („Probleme privind pre
gătirea și activitatea instructorilor 
voluntari pentru gimnastica în pro
ducție"), George Popa și Elena Ellas 
(„Conducerea centralizată a gimnas
ticii în producție prin stații de am
plificare") .

Comunicările științifice prezentate 
în cadru! sesiunii au fost ascultate 
cu deosebită atenție de către partici
pant! iar în discuțiile care 
au fost dezbătute pe larg 
aspecte ale problemei.

Ar
Gimnastica în producție 

dintre formele de activitate 
cației fizice cu caracter de mase, me
nită să asigure continuitatea în prac
ticarea corectă, pe baze științifice, a 
exercițiilor fizice legate de specificul 
de producție. Avînd în vedere sarci
nile trasate de către Hotărîrea din 
2 iulie 1957 a C.C. a! P.M.R., și a 
Consiliului de Miniștri cu privire la 
reorganizarea mișcării de cultură fi
zică și sport, asociațiile sportive au 
pus în centrul preocupărilor lor gim
nastica în producție. Sub îndrumarea 
organizațiilor de partid și cu spri
jinul larg al comitetelor sindicale și 
organizațiilor U.T.M. în cei patru 
ani care au trecut de la introducerea 
ei, gimnastica în producție a deve
nit o activitate obișnuită, deosebit de 
plăcută, în programul zilei de lucru 
din majoritatea întreprinderilor mari 
și mici.

Acum, în orașul București, 65.909 
de oameni ai muncii sub îndruma
rea a 1191) de instructori voluntari 
participă la programe'c de gimnas
tică în producție. Acțiunea de intro-
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ducere și extindere a gimnasticii în 
producție — așa cum a reieșit din 
lucrările sesiunii — se bucură de 
aprecierea muncitorilor. Ea necesită 
un studiu temeinic pentru asigura
rea unei baze științifice a exercițiilor 
practice.

O serie de comunicări prezentate 
în sesiune, ca de pildă: „Probleme 
metodice, igienice și de control me
dical privind gimnastica în produc
ție în ramura industriei grele" (Con
stantin Alexandrescu), „Rezultatele 
experimentării gimnasticii în produc
ție în ramura’ industriei poligrafice" 
(Didona Ursu), au demonstrat că în 
actualul stadiu de dezvoltare a gim
nasticii în producție este absolut ne
cesară a'cătuirea unor programe 
care să țină riguros seama de 
cificul de muncă al celor ce Ie 
cută.

Este necesară, de asemenea, 
dierea procesului tehnologic al între
prinderilor respective, al tuturor fac
torilor tehnico-organizatorici și eco
nomici implicați în procesul de pro
ducție, aceasta tocmai pentru a se 
stabili cît de util este un ciclu de 
programe sau altul.

Un alt aspect, reliefat de către lu
crările sesiunii, a fost aceia care a 
arătat necesitatea unei colaborări 
mai strînse între cadrele de acti
viști sportivi ce se preocupă de in
troducerea și extinderea gimnasticii 
în producție și pereaialul medico-sa- 
nitar din întreprinderi și instituții. 
Controlul medical inițial este obliga
toriu și necesar pentru a urmări în 
timp efectele gimnasticii în produc
ție. La discuții, tov. T. Iacob, director 
adjunct la uzinele „Gr. Preoteasa" a 
arătat că datorită practicării regulate 
a exercițiilor fizice în cadrul pauzei 
de gimnastică a scăzut masiv numă
rul concediilor medicale.

Un capitol special l-au constituit 
problemele privind pregătirea și actir 
vitatea instructorilor voluntari, fac
tori principali în bunul mers al acti
vității de introducere și extindere a 
gimnasticii în producție.

Sesiunea de comunicări metodico- 
științifice în problemele „Gimnasticii 
în producție" poate fi consemnată ca 
o inițiativă pozitivă a consiliului o- 
rășenesc U.C.F.S. București în dome
niul muncii de introducere și extin
dere a gimnasticii în producție în în
treprinderile și instituțiile din Capi-i 
tală.

noi, 
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V. PAUNESCU



Titlul de campion ai țării se decide astăzi Azi încep ACTUALITĂȚI
în partida Ciocîltea — Gheorghiu campionatele R.P.R.

Tată-ne în pragul ultimei runde...
Sorții au vrut ca tocmai ca să fie 

'îotărîtoare, să decidă pe cel mai pu
ternic șaliist ai țării. Astăzi după- 
amiază, în aula B.C.U. din Piața Pa
latului Republicii, vor lua loc la masa 
de joc VICTOR CIOCÎLTEA și FLO
RIN GHEORGHIU, cei care au domi
nat cu autoritate concursul, nu numai 
prin țioziția lor mereu fruntașă în cla
sament, ci și prin calitatea jocului 
prestat, a partidelor oferite. Astfel, 
acest campionat, mai palpitant ca 
oricînd, oferă un final demn.

Adversarii de astăzi sînt reprezen
tanți a două generații șaftiste. In 
1952, cînd Ciocîltea cucerea orimul 
său titlu de campion, învingîndml în 
meci de baraj pe Troianescu, Fiorin 
avea opt ani și abia deslușea fileu! 
pieselor pe tabla cu patrate albe și 
negre. Iată-1 acum asaltînd primul ioc 
în ierarhia șahiștilor țării. Un succes 
meritat. în grelele partide ale finalei 
el a dovedit maturitate, stăpînice de 
sine, măiestrie. Acum are de trecut 
un ultim examen, cel mai dificil.

Dar nici sarcina campionului țării 
nu este mai ușoară. Pentru a-și păstra 
titlul, Ciocîltea trebuie neapărat să 
ctștige. Campionul nostru a dovedit 
în repetate rînduri că știe să joace 
partidele decisive. De data aceasta 
are albele, o șansă în plus pentru 
reușită. Florin Gheorghiu. în ciuda 
vîrstei sale, este un jucător tenace, 
care a învățat să se apere. De notat 
că în actuala finală el a pierdut o 
singură partidă, la Georgescu. Con
fruntarea de astăzi apare cu atît mai 
pasionantă și mai incertă cu cît Cio- 

cîltca și Gheorohiu nu s-au mai în- 
tîm.it niciodată în fața tablei de șah.

Penultima rundă a scos definitiv 
din cursă pe tuliu Szabo, cel care 
de-a lungul a 17 partide, sfidînd cele 
patru infringed, concura cu hotărîre 
la primul loc. Adversarul său, Mircea 
Pavlov, în plină ascensiune, și-a ad
judecat punctul, cîștigînd după între- 
ruoere.

Sclipitor a jucat joi Ciocîltea. Pie
sele negre eu „asediat" pur și sim
plu poziția regelui lui Nicoleanu. 
Campionul țării a obținut o victorie 
raoidă și spectaculoasă. Florin Gheor
ghiu, prudent — poziția de lider obli
gă — a acceptat remiza lui Ungu- 
reanu. Bălanei a cîștigat la Troia
nescu, iar Halic la Bondoc. Conti- 
nuînd scria jumătăților de punct. Ra
dovici a reușit a 14-a remiză în par
tida cu Soos. Același rezultat a fost 
consemnat în întîlnirile Ghițeseu— 
Nacht, Georgescu—Pușcașu și Radu
lescu—Nagy.

Ziua de vineri a fost afectată în 
întregime întreruptelor. Se adunaseră 
multe, aproape cît numără o rundă. 
Iată rezultatele: Soos—Nagy 1—0,

Radioamatorii romini au ocupat locul II
la concursul international de unde scurte
Cea de a V-a ediție a concursului 

internațional al radioamatorilor de 
unde scurte, organizat de Radioclu- 
bul Central al R.P.R., s-a bucurat 
anu' acesta de un deosebit succes : 
au participat un număr de 672 stații 
ra io din 7 țări prietene.

Concursul a avut loc pe benzile 
de radioamatori ie 80, 40, 20, 15 și 
10 metri lungime de undă și a cons
tat din stabilirea de legături radio 
cu un număr cît mai mare de stații 
de radioamatori din cît mai multe 
districte ale țărilor participante, în- 
tr-un timp limitat.

Cei care au stabilit cele mai mu - 
t„ legături au fost radioamatorii din 
Uniunea Sovietică: 55.503 puncte. Pe 
locul H s-a clasat R P. Romînă cil 
26.131 p, urmată de R. P- Polonă: 
19.337 p R. P. Bulgaria: 17.254 p. 
R. S. Cehoslovacă; 14.761 p„ R. P. 
Ungară; 10.530 p și R. D. Germană 
IC ’95 p.

'"ențîonăm că aceste rezultate au 
fost omologate de către Colegiul in
ternational de arbitri care s-a întru
nit ’î'e'e trecute în capitala patriei 
noastre.

Radioamatorul romîn Ion Pan- 
tea — muncitor l.a C.F.R. — 
a reușit să stabilească în acest 
concurs internațional un număr de 
111 legături radio, totalizînd 4.128 
puncte! Pe „log-ul“ stației lui in
dividuale cu indicatorul YO3 RI. 
se pot citi numele celor mai înde
părtate regiuni ale Uniunii Sovietice.

Asemenea lui, radioamatorii Liviu 

Pavlov—Ghițeseu 1—0, Troianescti— 
Ungureanu G—-1, Troianescu — Ra
dulescu și Ciocîltea — Troianescu 
remize. Grăbiți, Halic și Mi'titelu au 
jucat partida lor din ultima rundă și 
au făcut remiză.

Iată clasamentul înaintea întîlnirilor 
de astăzi :

1. Gheorghiu 12 p, 2—3. Ciocîltea, 
Soos 11‘/2 p, 4—5. Pavlov, Szabo 
10‘/2 p, 6—7. Radovici, Mititela 10 p, 
8. Ghițeseu 8'/2 p, 9. Georgescu 8 p, 
10—13. Ungureantt. Nacht, Pușcașu, 
Italic 7’/2 P. 14—16. Troianescu, Nagij, 
Rădulescu 7 p, 17. Bălanei G*/2 p, 
18—19. Nicoleanu, Bondoc G p. (Soos 
— liber în ultima rundă — Mititelu 
și Halic și-au încheiat partidele din 
campionat).

VALERIU CHIOSE

Astă - seară în sala Floreasca

C. C. A.—Dukla Fraga, o întîlnire 
care promite un spectacol de calitate
La două zile după plecarea metaku

giștilor bucureșteni în R.S. Cehoslovacă, 
iată că din tara prietenă nc-au sosit 
oaspeți. Este vorba de puternica echipă 
Dukla Fraga, care va susține astă-seară 
în sala Floreasca, începi nd dc la ora 
19,30 prima întîlnire în cadrul turneului 
pe care îl întreprinde în țara noastră. 
Oaspeții au sosit joi la amiază cu avio
nul. Tineri, chiar foarte tineri, boxerii 
cehoslovaci au ținut să promită amato
rilor de box din București, că vor lupta 
eu toată vigoarea pentru o comportare 
frumoasă în fața formației C.C.A. O plă
cută întîlnire a constitui t-o revederea cu 
fostul internațional Netuca (astăzi an
trenor). Netuca a boxat în țara noastră 
acum 10 ani, cu prilejul întîlnirii dintre 
selecționatele Romînici și Cehoslovaciei, 
terminată, după cum se Știe, nc-decis : 
8—8.

Lotul echipei Dukla cuprinde pe ur
mătorii pugiliști : muscă : Molnar (locul 
doi la campionatele R.S. Cehoslovace 
din acest an), Ncdcla; cocoș: Slojs; 
pană : Bednarik (locul doi la campio
natele R.S. Cehoslovace pe I960); senii- 
u.șoară: Cibulka; ușoară : Simek (cam
pion al R.S. Cehoslovace pe anul 1960),

Vicepreședintele Federației romîne a sportului aviatic și radioamator, tov. Victor 
Nicolescu, luminează șefului Radioclubului Central al R.P.R., tov. Iosif Paolazzo, 
trofeul pentru local II cucerit de radioamatorii romini la concursul internațional 

de unde scurte

Macoveanu și Dumitru Dragnea — pri
mul cercetător științific iar al doilea 
tehnician — au totalizat 3.780 p, res
pectiv 3.104 p.

La categoria stații colective pri
mul loc a fost cîștigat de YO4KCA. 
— stația radioclubului regional 
U.C.F.S. Constanța, — cu operatorii 
Sergiu Costin (YO3LM) și Ștefan 
Romînu (YO4WV), urmată de stații
le YO6KBA Brașov și Y03KAA 
București^

la libere
Azi dimineață vor începe conco

mitent în orașele Sinaia și Tg. Mu
reș campionatele republicane de lup
te libere seniori. La Sinaia se vor 
întrece sportivii din categoriile cocoș, 
ușoară, mijlocie și grea, iar la Tg. 
Mureș cei de la categoriile muscă, 
pană, semimijlocie și semigrea. Cu 
prilejul acestor întreceri iubitorii a- 
cestui sport vor putea vedea, la „lu
cru" pe campionul balcanic D. Cră
ciun, pe maeștrii sportului Fr. Ba Ho, 
K- Hathazi, Alexandru Tampa, Vic
tor Popescu. Vor concura și alți 
sportivi fruntași ca Corneliu Ui- 
bariu. Alexandru Geantă Ion Vasile, 
Haralambie Mavridis etc.

Kubik, semimijlocie: Nemcek; mijlocie 
mică: Bogi; mijlocie: Gozik; semigrea. 
Svoma; grea : Blaha.

In tabăra boxerilor noștri pregătirile 
s-au încheiat. Echipa C.C.A., (Dobrescu, 
Mîndreanu, Cișmaș. Czegeli, Baciu. Sto- 
ian, Șerbu, Tijă, Negrea și Mariuțan) 
este dornică să adauge bogatului său 
palmares international încă o victorie 
de prestigiu.

După cum am mai anunțat, oaspeții 
vor susține luni seara cea de a doua 
partidă, la Constanța, unde vor întîlnî 
selecționata regiunii, lntîlnirea este aș
teptată cu un mare interes de publicul 
constănțean. Selecționata regiunii este 
foarte tînără. dar mulți dintre boxeri 
sînt cunoscuți ca fiind posesorii unei 
tehnici remarcabile. Antrenorul constăn- 
țeuilor Stefan lordache ne-a făcut cunos
cută echipa, lat-o : A. Nuri, I). Răgălie 
St. Văcarii, T. l’intilie, 1. Dinu, V. 
Ncagu, N. Stoenescu sau I. Low, I. Pi- 
țigoi. P. Zaharia, D. Trandafir. lntîlnirea 
va fi condusă de arbitrii Vylirak Jo6ef. 
Jelinek Vladimir (ambii din R.S. Ceho
slovacă), Aii Rișat și Petre Epureanu. 
Ca neutru va funcționa Emil Jaccv (R.P. 
Bulgaria).

Locul II cucerit de radioamatorii 
din R. P. Rom nă Ia acest concurs 
internațional reprezintă un succes de 
prestigiu al sportivilor romini. Ei au 
reușit să-i întreacă pe radioamatorii 
din R. S. Cehoslovacă și R. P. Po
lonă, țări în care radioamatorismul 
are o veche tradiție.

...V. .TOFANt _

• Tn ultima ședință a biroului co
misiei orășenești București a fost sta
bilit programul fazei pe orașul Bucu
rești a campionatului republican. în
trecerile vor începe în ziua de 23 de
cembrie, cînd se vor disputa urmă
toarele partide: ora 17: Știința— Di
namo ; ora 19: Constructorul—C.C.A. 
Campionatul va continua în zilele de 
24 și 25 decembrie, urmînd ca retu
rul să aibă loc la datele de 6, 7 și 
8 ianuarie 1961,

UNDE MERGEM?
IN CAPITALĂ

AZI

BOX: sala Floreasca. de la ora 
19,30: întîlnirea C.C.A. — Dukla 
Praga.

VOLEI : sala Dinamo, de la ora 
17,30: C.C.A. — Rapid și Progre
sul — Dinamo (meciuri în cadrul 
„Cupei Victoria").

NATAȚIE : bazinul Floreasca, de 
la ora 19,30: concurs de înot pentru 
copii organizat de clubul Construc
torul.

TENIS DE MASA: Sala Floreasca, 
de la ora 8,30: meciuri în cadrul 
campionatelor republicane.

SCRIMA: sala Tineretului, de la 
ora 9 și de la ora 16,30: campiona
tul republican de floretă femei (e- 
chipe).

MÎINE
HANDBAL : sala Floreasca, de la 

ora 15,30: meciuriie : Constructorul
— Progresul (f), Rapid — Titanii 
(m). Știința — Rapid (f), Dinamo
— C.C.A. (m), I.T.B. — Știința (m). 
Constructorul — Unirea (m).

NATAȚIE: bazinul Floreasca. de

Viu interes în jurul concursului 
special Pronosport de mîine

Iată-ne în ajunul unuia dintre cele 
mai interesante concursuri Prono
sport I Că el este deosebit de atrac
tiv, că a trezit un justificat interes 
în rîndul participanțHor o dovedește 
afluența înregistrată în aceste zile 
în agențiile Loto-Pronosport. Sînt 
cercetate prospectele, programul de 
concurs, se trece apoi la completarea 
buletinelor. Pentru toate aceste ope
rațiuni v-a mai rămas doar ziua de 
azi ! Grăbiți-vă, deci, nu rămîneți în 
afara unui concurs Pronosport de 
mare amploare !

Care sînt avantajele concursului 
special ?

1. Perspectiva unor premii de mare 
valoare, atît la categoria premii în 
bani (prin fondul de premii impor
tant ce se va înregistra) cît și ia 
categoria premii în obiecte (la care 
se atribuie premii, din fond supli
mentar, în valoare de 300.000 lei).

2. Participarea pe buletine gratuite.
3. Un program de concurs echili

brat și interesant, pe care vi 1 repe
tam mai jos. ' .

I. Interniăzionale-Juventus
II: Rdma-Milan
III. Spal-Fiorentina
TV.: Udinese-Bologna
V. Catania-Sampdoria
VI. Atalanta-Padova
VII. Nîmes-Reims
VIII. Sedan-Monaco
IX. Racing-Angers
X Le Havre-Toulouse
XL Grenoble-Lyon
XII. Nancy-St. Franșais
Premiile Pronoexpres. In urma tri

51 I P I S M
Un program bogat se desfășoară mîine 

dimineață pe hipodromul de trap. Se 
dispută opt probe interesante La care 
iau parte 82 de cal. Caii tineri cu re
cordul sub 1.40“, figurează în premiul 
Octaviâ și sînt întovărășiți la start de 
trei anii : Eretic, Flamura și Dura. A- 
lergarea va da loc la o luptă susținută 
între mînji și adversarii lor vîrstnici. 
Ordinea triplă funcționează în alergă
rile 2, 4, 6 și 8. Dăm mai jos caii în
scriși în competițiile de mîine :

1. Premiul Octavia

1620 Rodia, 1640 Elegia, Etna, Rahova. 
Mureș, 1660 Săniuța, Lotrioara, 1680 
Eretic. 1700 Flamura, Dura. Flueră Vînt.

2. Premiul Osta-nda

2100 Retezat, Farmec. 2120 Muna, Ră
boj, Dumbrava. 2140 Romică. Graba, 
Horațiu, 2160 Frățior, Flavius, Distinsa, 
Vagabond.

3. Premiul Oiiia 2100 Avînt, Tămîios, 2120 Hrisov, 2149
1700 Ograda. Rovina, Ivona, Orient, Le- Sulamita, Secera, Harcov, Jibou, De-, 
fiendar, .vinovata, Borangic, Harpagon, mon. 2160 Pamlil; Tuilpan, Zdravăn» ,_j

• In vederea apropiatei întîlniri cit 
reprezentativa R.P. Ungare, lotul re
prezentativ de hochei al țării noastre 
via susține mîine seară începmd de 
la ora 19 un nou joc de verificare^

• In cursul zilei de ieri federala 
de specialitate din R.S. Cehoslovacă 
a comunicat numele celor doi arbitri 
care vor conduce jocurile dintre selec
ționatele R.P. Romîne și R.P. Ungare. 
Este vorba de doi cunoscuți arbitri’', 
internaționali : J. Svoboda și V. Bar-- 
toșek.

la ora 10; concurs de înot pentru 
copii.

VOLEI: sala Giulești, ora 9: 
Rapid — Sănătatea (f) ; sala Dina
mo, de la ora 9 : Progresul — Me
talul și Dinamo — C.P.B. (f).

SCRIMA: sala Tineretului, de I» 
ora 9 și de la ora 16.30: campio
natul republican ia floretă femei 
(individual).

BASCHET: sala Giulești, de la 
ora 10: Progresul — I.C.F. (f) și 
Rapid — Petrolul Ploiești (f) ; sala 
Dinamo, la ora 11,30: Dinamo ■— 
Știința Timișoara (m).

TENIS DE MASA: sala Floreasca, 
de la ora 8.30 : finalele campionatelor 
republicane.

IN TARA

MIINE

VOLEI : campionatul republican fe
minin : Sibiu : C.S.M. — Olimpia 
Brașov; Constanța: Farul — C.S.M. 
Cluj ; Iași : Țesătura — Știința Cluj

LUPTE: Sinaia și Tg. Mureș : fi
nalele campionatelor de lupte libere 
(seniori) ale R.P.R.

BOX: Cupa Federației: Clnjs
C.S.M. — Dinamo Craiova.

erii și omologării variantelor depuse 
la concursul Pronoexpres nr. 50 din 
14 decembrie 1960 au fost stabilite 
următoarele premii :

Categoria a H-a : 7 variante a cite 
11.408 lei.

Categoria a Iii-a: 39 variante a 
cîte ,2.205 lei.

Categoria a IV-a : 261 variante a 
cîte 506 lei.

Categoria a V-a: 1.108 variante a 
cîte 119 lei.

Categoria a Vl-a: 5.309 variante 
a cîte 28 lei

Fond de premii : 614.275 lei.
Se reportează pentru tragerea din 

21 decembrie suma de 139.889 lei la 
categoria I.

Câștigătorii călătoriilor la Sofia 
sînt obligați să facă să parvină 
direcției generale Loto-Pronosport- 
București, cal, Victoriei nr. 9 — 
pînă la data de 23 decembrie da
tele necesare efectuării formelor 
de călătorie.

Tragerea din urnă a cupoanelor 
cîștigătoare va avea loc marți i 20 
decembrie în Capitală, în cal. Vic
toriei nr. 9.

Bogata listă de premii a con
cursului special Pronosport de 
mîine cuprinde, printre altele : I 
autoturism „Wartburg", 72 călă
torii la Sofia de Revelion, 4 mo
tociclete, 5 scutere. 5 motorete, 
frigidere, aparate de radio, ara
gazuri etc.

Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronospbrt.

4. Premiul Opera

1700 Garoafa, Afia, Coleta, 1720 Prive
liștea, Hagâ, Zefira, 1740 Eviva, Rușețu^ 
Silvan, Pîrjol, iDelicioasa.

5. Premiul Prisaca

2100 Hațegana, 2120 Birlic, Pamflet, A- 
via, 2140 Narcis, 2160 Elegant, Ancorat, 
2200 Lustragiu.

G. Piemiul Peștera

2100 Adriatica, Stegar. Adonis, 2120 Ne
mesis, Mezina, B b'ița, Zara, 2140 Fauna, 
Gladiola, 2160 Buian.

7. Premiul Decembrie

2100 Adrian, 2120 Lac, Paf, 2140 Hoțu<j 
Triumf, Egoist, Vulcan, 2160 Olteț, Tar- 
cău, Vîrtej.

8. Premiul Opanka



La înapoierea tinerilor noștri voleibaliști din Italia
Joi dimineața s-a înapoiat în Capi

tală reprezentativa masculină de ti
neret a țării care a luat . parte la 
două turnee internaționale de volei, 
la Parma și Modena, în Italia.

Despre aceste turnee i-am cerut 
părerea tov. Nicolae Păun, membru 
în biroul F.R. Volei, conducătorii! de-

leibaliștii italieni. Cele patru echipe 
din Italia și in special Âvia Pervia, 
campioana țării, ne-au surprins plă
cut prin joc și combativitate. In me
ciul cu Avia Pervia, in care am fast 
conduși cu 2—0 la seturi, a trebuit 
Să depunem eforturi serioase pentru 
a termina învingători. O formație

Bărbuță, căpitanul echipei de tineret a R. P. Romine primește „Cupa orașului 
Modena", oferită de primăria orașului echipei clasate pe primul loc

legației: „Turneul și-a atins pe deplin 
scopurile: popularizarea voleiului in 
Centrele muncitorești din Italia și ve
rificarea posibilităților tinerilor noștri 
sportivi. Băieții s-au comportat foarte 
bine în cele patru meciuri disputate, 
arătînd combativitate, putere de luptă 
și dîrzenie. De asemenea, nu avem 
decît cuvinte frumoase pentru primi
rea pe care ne-au făcut-o și la Parma 
și la Modena organizațiile locale ale 
U.I.S.P."

Antrenorul federal Ion Takacs ne-« 
vorbit despre echipele care au luat 
Parte la cele două turnee :„M-a im
presionat saltul valoric făcut de vo-

bună s-a mai dovedit și Ciam Villa 
d’Oro. Echipa ungară a fost mai 
mult decît o selecționată de tineret. 
Putem spune că era de fapt o re
prezentativă secundă, a R.P. Ungare".

— Ce jucători romîni s-au prezentat 
mai bine la aceste turnee ?

— In general, toți și-au adus apor
tul la cîștigarea celor două trofee cu 
care au fost dotate întrecerile. Cel 
mai constant mi s-a părut Bărbuță. 
Cred că el împreună cu Wolf și Pă- 
durețu au acum maturitatea nece
sară chiar pentru prima echipă a 
țării, a încheiat tov. I. Takacs.

Pregătirile patinatorilor cehoslovaci
Patinatorii din R. S. Cehoslovacă 

se antrenează în vederea campiona
telor europene de patinaj artistic care 
vor avea loc între 26 și 29 ianuarie 
1961 la Berlin (RD Germană). In 
afara cunoscuților campioni Jana 
Mrazkova și Karel Divin, în lot au 
fost incluși o serie de tineri patina
tori ca Jindra Kramperova, Jitka 
Hlavakeva, Vera Pokorna și alții. Ka

rel Divin și-a reluat de cîteva zile an
trenamentele, complet restabilit după 
accidentul suferit la Jocurile Olim
pice de iarnă, de la Squaw Valley.

Intre 22 și 25 februarie vor avea 
loc la „Zimny Sport" din Praga cam
pionatele mondiale la care și-au anun
țat participarea peste 150 de patina
tori și patinatoare din 20 de țări. 
(Agerpres).

Interviul nostru

„Zburătorii pe schiuri“ ies la start
La întrebările noastre privind activitatea din acest sezon 
săritorilor pe schiuri din U.R.S.S., a răspuns cunoscutul 

specialist sovietic PIOTR RODIONOV, antrenor federal.
a

— Ce competiții de sărituri de pe 
trambulină se vor desfășura în acest 
sezon în Uniunea Sovietică ?

— Dacă se poate spune așa, actualul 
sezon este un „intermezzo99., Joqyrile O- 
limpice au rămas în urmă și pînă la vi' 
it oarele campionate mondiale mai este 
destulă vreme. Un răgaz deci, în care 
însă competițiile importante nu vor lipsi 
pentru schiorii sovietici. Evenimentul 
principal al sezonului de iarnă în 
U.R.S.S. îl vor constitui 'întrecerile fi
nale pentru cea de a II-a Spartachiadă 
a popoarelor din R.S.F.S.R., la care vor 
lua parte și sportivi din alte republici 
unionale.

Finalele la sărituri pe schiuri vor avea 
loc pe cea mai mare trambulină din țară, 
care se ridică la Gorki, pe malul Voi- 
găi.

Deosebit de interesantă va fi și întîl- 
nirea săritorilor din 9 republici — Bielo
rusă, Kazakstan, Kirghizia, Lituania, 
Armenia, Letonia, Ucraina, Gruzin, Esto
nia.

In a doua decadă a lunii ianuarie, cei 
mai buni săritori sovietici vor fi pre- 
zenți la meciul orașelor. Această între
cere tradițională va începe la Moscova 
și va continua la Gorki și Kirov. închi
derea sezonului o va constitui campiona
tul unional, în martie, avînd ca loc de 
desfășurare colinele de la Kavgolovo, 
iîngă Leningrad.

— După cum este cunoscut, pen

tru obținerea de rezultate valoroase 
sînt necesare instalații sportive de 
prim ordin. Sportivii sovietici au la 
dispoziție asemenea instalații ?

— Numai enumerarea orașelor în care 
există trambuline — cîte una, sau mai 
multe chiar — ar ocupa un spațiu foarte 
întins. Sportivii tuturor republicilor u- 
ni anale pot practica acum săriturile de 
pe trambulină ,,la ei acasă*9. Este mai 
ales îmbucurător faptul că trambuline, 
mari și mici, apar acum și în acele o- 
rașe, care în trecut erau considerate ca 
neavînd tradiție în schi. De curînd la 
Kizql, oraș miner din Urali, a avut loc 
inaugurarea unei noi trambuline.

— Ce ne puteți spune despre să
ritorii tineri ?

—' Actim aproape că nu se mai poate 
observa un decalaj între „seniorii" sări- 
tiitllor de pe trambulină și pleiada tine
rilor specialiști, în progres tot mai evi
dent. Nu m-ar mira deloc ca în acest 
sezon unul din acești tineri să învingă 
pe reputații zburători, moscoviții Ka- 
menskii și Șamov sau bakurianul Koba 
Țakadze.

Cine poate fi considerat adversar cu 
șanse în fața acestui redutabil „trio**? 
Pe litrii Zubarev, absolventul școlii 
tehnice minere din Sverdlovsk, l-am vă
zut pe multe trambuline din țară. 11 
caracterizează curajul în săritură și lipsa 
„tracului** în fața adversarilor cu repu

tație. Iar atunci cînd ti nărui sportiv al 
asociației „T. rud” va atinge desăvârșirea 
în tehnică, va fi un adversar greu de în
vins. In sezonul trecut Zubare*' a obținut 
titlul de maestru al sportului.

Viaceslav Ivannikov din Moscova este 
— ca și Zubarev — în vîrstă de 20 ani. 
Și el se arată în evident pî Ogres. Face 
parte din echipa reprezentativă a țării.

In fine, aș vrea să subliniez măiestria 
și frumusețea zborului lui Viktor Rca- 
binkin. El are 21 ani. Lucrează ca elec
trician la uiina de motoare Diesel din 
Leningrad. ... Reabinkin practică săriturile 
pe schiuri din anul 1955. Are mai multă 
experiență decît Ivannikov și Zubarev 
s-a distins și pe trambulinele din 
Tatra.

— La ce competiții internaționale 
vor lua startul săritorii sovietici ?

— Vom fi prezenți la tradiționalul 
concurs al celor 4 trambuline, din Au
stria și R.F. Germană. Avem invitații 
pentru Ilolmenkollen și Lahti. Zburătorii 
sovietici pe schiuri vor f; admirați la 
Falun, în Suedia, ca și la Zakopane, cu
noscuta stațiune poloneză care va găzdui 
în 1962 campionatele mondiale. Cine va 
reprezenta Uniunea Sovietică ? Răspunsul 
îl vor da concursurile din ianuarie. Este 
posibil ca echipierii noștri să fie Ka- 
menski, Țakadze, Șamov. Dar și prezența 
tinerilor nU. este deloc exclusă...

PE SCURT

R. P. Romînă va găzdui 
Jocurile Balcanice din 1962

Intre 12 și
Sofia '•ons-

SOFIA, (Agerpres). —
14 decembrie a avut loc Ia
fătuirea reprezentanților organizațiilor 
sportive din R. P. Albania. R. P. Bul- 

~ " Română, Iugoslavia și
repre- 

din
garia, R. P-
Turcia. Delegatul Turciei a 
zentat și organizațiile sportive 
Grecia.

ca,

„SOLUȚIILE»
. Momente de adevărată tensiune au 

trăit în această săptămlnă cercurile 
sportive din Anglia. La ordinea zilei 
a ■ stat iminenta grevă a fotbaliștilor 
.profesioniști britanici, care continuă 
lupta pentru recunoașterea drepturilor 
lor firești. La capătul unor lungi dis
cuții purtate la sediul Ministerului 
Muncii din Londra, în cercurile par
lamentare și în cadrul adunărilor 
ținute de fotbaliști au reieșit elemente 
noi în această complicată 'problemă. 
Deocamdată, Liga profesionistă — 
condusă de patronii de cluburi — 
pare să fi înregisirat un succes. par
țial. Greva nu va mai avea loc acum ; 
s-a anunțat un nou termen-limită, 14 
ianuarie. Pînă atunci, vor continua 
tratativele dintre Asociația fotbaliști
lor profesioniști și Ligă.

încă o aminare deci, care a făcut pe 
unii comentatori occidentali să sa 
grăbească în a califica acțiunea în
treprinsă de fotbaliștii britanici drept 
„nerealistă". Desfășurarea evenimen
telor din ultima săptămînă însă, de
monstrează elocvent contrariul. Zilele 
trecute, o reuniune a jucătorilor din 
regiunea Londrei, cu participarea a 
peste 250 membri ai asociației, a votat 
cu mare majoritate o moțiune 'prin 
care se reafirmă hotărîrea de a nu mai 
apare pe terenul de fotbal dacă re
vendicările formulate anterior nu vor 
fi . satisfăcute de patronii cluburilor. 
Adunări similare au avut loc la Man
chester și Birmingham.

Să recapitulăm, pe scurt, care sini 
cererile puse în fața celor care conduc 
marile cluburi profesioniste engleze. 
Fotbaliștii cer în primul rlnd punerea 
de acord a salariilor actuale cu costul 
vieții în Anglia, în continuă creștere. 
Pentru aceasta este nevoie de ridicarea 
acelui „plafon" — stabilit prin texte 
de lege — prin care fotbaliștii nu pot

DOMNULUI
depăși un maximum, indiferent dacă 
activează în categoriile inferioare sau 
în prima ligă, unde marile echipe au 
cile 2—3 jocuri programate pe săp
tămlnă în competiții interne și peste 
hotare. Asupra acestui punct se pare 
că se va ajunge curînd la un acord 
parțial. Sub presiunea opiniei publice 
și a unei largi campanii de presă, con
ducătorii Ligii profesioniste au arătat 
în fața comisiei de arbitraj a Ministe
rului Muncii că sînt dispuși să re
nunțe la plafonul actual de salarii. Dar

NOTE EXTERNE
aceasta nu reprezintă decît satisfacerea 
parțială a revendicărilor formulate de 
fotbaliști. Fiindcă, așa cum a arătat 
delegatul asociației, jucătorul Jimmy 
Hill (de la Fulham), fotbaliștii nu 
cer numai fixarea unui maximum, 
ci mai ales asigurarea și acelui mini
mum pentru colegii lor din categoriile 
inferioare, ceea ce este evident nodul 
problemei.

Rămin deschise și discuțiile asupra 
celorlalte revendicări, dintre care cele 
mai importante se leagă de actualul 
sistem de transferuri. După cum se 
știe, acestea asigură patronilor de 
cluburi cîștiguri imense, prin vînza- 
rea și cumpărarea de jucători, nego- 
ciați ca orice marfă. In Anglia, ca și 
în majoritatea țărilor capitaliste, 
sportivii pot fi vînduți de la un club 
la altul, sînt de fapt obiecte de... in
ventar din averea patronului. Iar pre
țul mărfii atinge uneori zeci de mii 
de lire sterline, care intră In buzu-.

RICHARDS...
nărui larg primitor al „vinzătorului".

Fotbaliștii britanici cer ca de aci 
încolo să fie tratați ca oameni, nu ca 
vite scoase la vînzare. Ei ‘pretind să 
aibă dreptul de a încheia contracte 
libere cu patronii de cluburi, Șițnu 
mai poată face obiectul tșansf dșurfipr 
dedt cu asentimentul Iod expieș. ',Oj 
cerere care evident nu poate?fi 'pe 
placul patronilor, amenințați să vadă 
închis robinetul celor mai grasțLeîșT 
tiguri.

Hotărîrea jucătorilor profesioniști ■ 
britanici dp a nu ceda în fața patro
nilor este demonstrată și de acele de
clarații ale delegpților lor — consi
derate de presa londoneză ca 'de-a 
dreptul „Senzaționale" — prin care 
aceștia arată că, în cazul unui eșec 
al tratativelor, ei sînt dispuși săia 
asupra tor organizarea unui campionat 
al echipelor intrate în grevă. Jocurile 
acestea ar putea asigura continuitatea 
concursurilor de pronosticuri și a emi
siunilor de televiziune... f

Iată perspective cu totul neplăcute 
pentru patronii de cluburi. Și iată de 
ce domnul Joe Richards, președintele 
Ligii, caută să convingă pe „recalci
tranți", susținînd sus și tare : „Hotă
rîrea fotbaliștilor noștri de a trece 
la grevă este o foarte m.are eroare. 
Pentru binele lor (sic!?), ei trebuie să 
accepte soluțiile pe care le-am for
mulat noi...“.

Soluții? Desigur doar simple pa
leative, menite să adoarmă spiritul de 
justă revoltă ce domnește astăzi în 
rîndul fotbaliștilor englezi, cei care 
de decenii întregi stau aruncați la 
marginea societății, considerați de 
stăpînii lor mai puțin decît ceilalți 
oameni, ceva mai mult decît caii de 
curse^

Participanții au căzut de acord 
spre deosebire de trecut, Jocurile Bal
canice să se organizeze în viitor la 
ntai multe discipline sportive simul
tan. S-a propus ca prima ediție a 
Jocurilor Balcanice, în noua lor for- 
mă, să se desfășoare în anul ,1962 în 
R. P. Roniînă și să cuprindă întreceri 
la următoarele discipline sportive: 
atletism (bărbați și femei); baschet 
(bărbați și femei), lupte clasice și 
lupte libere, voleibal (bărbați și fe
mei), tenis de cîmp (bărbați și fe
mei).

• In primul- tur al „Cupei campio
nilor europeni" la baschet masculin, 
Spartak Praga Sokolovo a învins la 
Amsterdam echipa locală Wolves cu 
57—52 (30—28), iar S. K. Beograd a 
întrecut la Stockholm pe K'iim Seeder 
cu 53—50 (29—22).

® Selecționata de fotbal a R. 
Germane a întîlnit la Casablanca 
prezentativa Marocului pe care a 
trecut-o cu 6—1.

• Echipele de tenis de masă 
R. S. S. Lituaniene au susținut
înțîlniri în R. S. Cehoslovacă. Oaspe
ții au întrecut cu 10—3 echipa C.K.D. 
Blansko și au fost întrecuți cu 5—3 
de reprezentativa orașului Praga. La 
feminin, jucătoarele lituaniene au cîș
tigat la Praga cu 3—1.

D. 
re- 
în-

ale 
noi

ULTIMELE ȘTIRI
BORIS STENIN 

ÎNVINGĂTOR IN NORVEGIA

felin amintirea renumitului patinator 
norvegian Oskar Matisen. a fost ins
tituit cu un ăn, în urmă concursul in
titulat „Norvegianul, zburător". La 
prima sa ediție, întrecerea a fost 
cîștigată de către patinatorul Knut 
Johannesen (Norvegia). Anul acesta 
învingător a ieșit sportivul sovietic 
Boris Stenin.

Recent, Boris Stenin a fost invitat 
în Norvegia unde j s-a înmînat pre
miul pentru primul loc ocupat în în
trecerea „Norvegianul zburător". Cu 
acest prilej, împreună cu soția sa, 
Valentina Stenina, el a luat parte 
la concursul- inaugural al sezonului 
sportiv de iarnă din Norvegia. Bo
ris Stenin a cîștigat atît proba de 
500 m (43,4) cît și cea de 3.000, m 
cu timpul de 4:59,9. Valentina 
n.ina a terminat pe locul I în 
bele în care a evoluat: 500 m 
1.500

tat înregistrat în sală 
torii în înălțime din

ite către sări- 
Europa.

AUTORITĂȚILE
AU REFUZAT VIZA

LUI HELMUTH RECKNAGEL

S.U.A.
DE INTRARE

După cum a devenit cunoscut, au
toritățile ‘ 
viza de 
lorosului 
Helmuth 
pic la săriturile de pe trambulină. 
Cu toate că Recknagel fusese invi
tat personal de către secretarul ge
neral al federației de schi din S.U.A., 
autoritățile americane au refuzat să 
acorde viză de intrare valorosului 
sportiv din R. D. Germană punînd 
din nou piedici dezvoltării bunelor 
relații sportive internaționale.

S.U.A. au refuzat recent 
intrare în Statele Unite va- 
sportiv din R. D. Germană 

Recknagel, campion olim-

2,14

m-2:42 9.

Ste- 
pro- 
51,5,

VOLEIBALIȘTII SOVIETICI
IN INDIA

\ RADU VOIA

STIG PETTERSSON 
M LA ÎNĂLȚIME, IN SALA

Atletul suedez Stig 
care a ocupat locul V 
Olimpice de la Roma cu 
de 2,09 m, a participat 
Stockholm la un' concura 
acest prilej el a trecut 
înălțată la 2,14 m, rezultat ce între
ce cu 1 cm recordul său în aer li
ber si constituie cel mai bun rezid

Voleibaliștii selecționatei Moscovei 
se află în prezent în turneu în India. 
La Delhi, ei au întîlnit în primul 
meci echipa orașului întărită cu alți 
jucători de valoare ridicată. Meciul' 
desfășurat în mijlocul unui mare 
interes s-a încheiat cu victoria spor
tivilor sovietici: 3—0 (15, 14, 14).

Pettersson,
la Jocurile
un rezultat ...

recent ' la Tn continuarea turneului, voleibaliștii 
de sală. Cu 

ștacheta
sovietici vor evolua în alte trei orașe 
din India.



Colțul nostru distractiv

(Verf/îcafi-ud cunoștințele sportive
In rinduitile de mai jos veți găsi 10 întrebări și 

căile... trei răspunsuri pentru fiecare din aceste în
trebări. Insemnați-vă răspunsurile pe care le soco
tiți juste și apoi, pentru a vă verifica cunoștințale, 
confruntați-le cu răspunsurile pe care le veți găsi 
în altă parte a paginii.

1. Care sport este de
numit „matca mare" în 
împrejurimile Blajului, ,,a- 
puca" în regiunea Sucea
va și „lapta lungă" prin 
părțile Sibiului ?

A. Rachete primitive de 
bieicteto. 
de tip

tenis. B. Primele 
C. Ambarcațiuni 
indonezian.

5. In tinerețe.

A.
redus

CULISE ȘAHISTE Mezinul campionatelor
TOTUL ESTE 

RELATIV...

Intr-un colț al sălii Flo- 
reasca, locul dc desfășu
rare a campionatelor re
publicane de tenis de ma
să, cițiva copii, partici
pant Ia această întrecere, 
Se străduiesc să desem
neze pe cel mai tînăr 
concurent. Rînd pe rînd, 
sînt trecute pe o . bucată 
de liîrtie numele mai mul
tor participant- De fie- 
care dată, se găsește însă 
cîte unul care contestă 
vîrstă altui concurent. Di
ferența de vîrstă este de 
ordinul lunilor sau chiar 
al zilelor. Cînd toată lu
mea era sigură că repre
zentantul centrului de co
pii din Oradea, Matei 
Rotii, este cel mai în 
drept să primească titlul 
„neoficial", dar tradițio
nal, de mezinul campio
natelor republicane, „co
misia" află că un alt elev 
din București participant 
la întreceri 
de numai 
luni !

Am 
său, 
care 
vechi 
președinte 
sportive Bere Grivița, că 
fiul său este elev în clasa 
a Vl-a la școala elemen-

tară nr. 154 din Capitală, 
avînd numai „9" și „10". 
încă de la această vîrstă, 
în palmaresul său sportiv 
are cîleva succese frumoa
se. Astfel, în 1958 cîștigă 
tricoul de campion la 
tenis de masă în compe
tiția desfășurată la Pala
tul Pionierilor. In 1959 
cîștigă, de asemenea, mai 
multe întreceri locale și 
participă la Criteriul Eu
ropean de tenis de masa 
de la Constanța. Anul 
1960 îi aduce o mare sa
tisfacție. Este trimis în

ducătorul pieselor albe, 
reputat „ 
cronice 
avea din 
numărate 
multe mutări, 
implacabil, îi

. fiecare mișcare 
tot maj grele, 
gescu se

.specialist" în 
crize de timp, 

n®u secunde 
pentru mai 

Ghițescu, 
punea la 
probleme 

Iar Geor- 
străduia din 

' răsouteri să mențină e- 
1 chilibrul 

adevărată 
produs fa mutarea

1 tală", a 40-a. Georgescu 
a efectuat-o cu succes, 
dar imediat după aceea 
piciorul !

’ care ședea 
mișcărije 

, șahishtlui 
zgomot...

t ieșit din 
ș s-a trezit 
l hazul întregii săli.

plăcuta surpriză nu i-a 
. afectat însă buna disp-o- 
1 zi tie :

„Decîț să-mi cadă stea
gul, mai bine cad eu..." 

I Partida totuși a pier- 
, dut-o, dar după întreru- 

Se juca partida Geor- pere.
gescu — Ghițescu. Con-

i
• Partida între Szabo 

și Soos se întrerupe în
tr-o poziție pe care cro
nicarii de specialitate, 
grăbiți și veșnic presați 
de tipografie, o aprecia
ză ca fiind „complicată 
și cu posibilități de am
bele părți, urmînd ca 
analiza de acasă... etc., 
etc"

La 
auzim 
ginea 
na. Un 
doua" :

— La 
trerupt ? 
pierdut..,

îl răspunde un „coleg" 
de categorie :

— Da de unde! După 
părerea mea cîștigul este 
pentru alb o problemă 
de tehnică elementară.

A doua zi, la reluare, 
aflăm că maeștrii, au 
dat refniză fără joc...

ieșirea din sală 
comentarii pe mar- 
întîlnirii cu prici- 

,de a

pe tablă... O 
senzație s-ă 

„fa-

jucător

fi ln-ce o mai
Albul este net

SILIIU DUMITRIU

scaunului 
i — slăbit 
nervoase

— a cedat 
Jucătorul 
criză de 
la pămînt,

pe 
de 
ale
cu

abia 
timp 
spre
Ne

7. De unde vine denu
mirea „Telemark- dată cu
noscutei mișcări de 
lire cu ochiurile ?

A. De la numele 
localități norvegiene. _
Do la. numele zeiței scan
dinave a vânătoarei. Be 
la numele schiurilor . în 
graiul laponilor.

8. Una dintre atletele 
noastre fruntașe a fost, 
într-o vreme, o excelentă 
jucătoare de baschet și 
tenis de masă. In ambele 
sporturi a obținut perfor
manțe de nivel repu olt
ean. O cunoașteți ?

A. Ioana Petrescu. B. 
Lia Manoliu. C. Florica 
Grecescu.

9. Rugbiul a fost spo-rt 
olimpic. Cunoașteți anul 
1n care acest sport a fost 
„promovat* în programul 
olimpic ?

A. 1984. B. 1908.

ooo-

unei 
B.

este în
12 ani

vîrstă
Și 2

de tatălaflat i 
Roman 

de altfel 
activist 

al

la
Duinitriu, 
este un 
voluntar, 
asociației

unul din 
actorii noștri fruntași a 
fost un bun ducător de 
rugbi, făcînd chiar odată 
o deplasare cu echipa na
țională la Paris, dar In 
calitate de... rezervă. Cine 
este acest actor 1

Șl LA ȘAH SINT 
POSIBILE ACCIDENTE!Trânta. B.

(miuța) C.
în

Fotbalul 
Oină.
finalele 

campionatelor republicane 
de box, la una din 
gorii s-au 
frați. Despre 
vorba 9

A. Gheorghe 
tru Negi'ea. “ 
Constantin 
A.tdLrei

3. Unul

2. In 1953,

întîlniț 
cine

ca te
ri oii...
este

C. V.

și Dumi- 
Mireea și 

Dobrescu. C. 
și Martin Farkaș.

dintre marii 
noștri scriitori a fost și 
un pasionat al fotbalului, 

publicat cronici de 
și a scos chiar 
intitulată „Fot- 
cunoașteți nu-

A. G. Calboreanu. 
George VTaca. C. G. 
prian.

B. 
ru

B.
O competiție la care au participat 6.000.000

El a . 
specialitate 
o revistă 
bal". Ii 
mele ?

6. 
goleev, 
sovietic 
ani, s-a 
elogios 
Nici nu 
că 
este..

Vladimir 
tânăr 

vârstă

Sce- 
sportiv 
de 19

A. Camil 
Topîrceanu, 
breanu.

4. Ce se 
toria 
vântul

Petrescu. B. 
C. Li viu

înțelege în 
sportului prin 
„celerifere" ?

G.
Rc-

is- 
cu-

Despre
un 
în
scris deosebit de 

în ultim» vreme, 
e de mirare, fiind- 

Vladimlr Scegoleev
C. 1912.

importanță 
internațional.

pentru
De

fast introdusă lo
ll.

1». Anul 1904 are o deo
sebită 
fotbalul 
ce T

A. A
vilura de la 11 metri. 
S-a crea» o nouă regulă a 
ofsaidului. C. A luat fiin
ță F.I.F.A.

Cea mai populară com
petiție internațională prin 
corespondentă din lume 
deschisă copiilor este, 
fără îndoială, aceea or
ganizată de redacția 
„Swiiat mlodych" („Lu
mea tinerilor4*) din R.P. 
Polonă, a cărei a V-a 
eklitie s-a disputat în 
acest a,n.

La concursurile de atle
tism onganikate de sus-

de copii
numita redacție au par
ticipat în acest an pesie 
6 milioane

Cei mai 
ranți 
start 
4.000.000 de copii. 
R.P. Polonă au partici
pat la concursuri 650.000, 
în R.D.G. 400.000

s-au
în

de copii.
rnulți concu- 
p-rezentat la 

U.R.S.S. —
In

La ședința comisiei 
de organizare care a a- 
vut loc, recent, la Bu
dapesta, au fost anali
zate rezultatele con- 
cursurilor din acest an 
Ca și anul trecut, pri
mul loc a revenit Școlii 
nr. 57 din Odesa.

Bocșa 
învață 
acestui

și tin
5 ani. 
tenisul

tabăra de tenis de masă 
a F.R.T.M. de la 
Montană, unde 
multe din tainele 
frumos sport.

Silviu mai are 
frate ' mai mare cu 
Și acesta practică
de masă. Dorința lui este 
însă să-și întreacă fratele. 
Noi nu facem nici un co
mentariu. Nu vrem să ne 
amestecam în probleme... 
familiale.

T. ROIBU

Din începutul fotbalului

■

Un meci de campionat disputat în București acum 50 de ani. Arbitrul, îmbrăcat în haine de stradă, cu o șapcă în cap, a venit ek:ar lîngă 
poartă pentru a vedea ce drum ia mingea, mai ales că poarta nu are plasă...

Z AH ARI A Cllih t>R, BRA
ȘOV. — 1. Ion Micoroiu a 
cucerit titlul de campion 
mondial în 1957, la Viena, 
la proba clasică 
mixte. 2. De

obținut victoria

Spectato-rul 
acord 1

noM.w, si-

200 bile 
cîte

Prima minge de foi- 
bal a fost adusă în țară 
in anul 1889, de către un 
student, care fusese 
El eția. 
„bate" 
nurile virane de la șo
sea, 
rioși" 
apostrofeze: 
Cogeamite 
joci cu o bășică

Deși era ținta ironii
lor plimbăreților de pe 
șosea, acesta 
să se joace 
de fotbal pe 
sese, făcînd 
depți printre 
ceu care domiciliau prin 
apropiere.

Au trebuit să treacă 
însă 10-12 ani, ca să se 
ajungă la alcătuirea a 
două echipe care să sus
țină o partidă amicală. 
Acest „evenimetd" a avui 
loc, după relatările ju
cătorilor de pe atunci, 
cam prin anul 1902. Te
renul de joc era maida
nul pe care s-a clădit

în 
căVăzîndu-l 

mingea pe tere-

multi 
au

.domni 
început să-l
„Ia te
omul

se-

uitâ' 
și te

ll continuat 
cu mingea 

care o adu- 
apoi și a- 
elevii de li-

ulterior Institutul Geolo
gic.

Prima „adunătură" — 
cum se spunea pe vre
mea aceea unei echipe 
— a fost constituită (for
mal) in anul 1905, sub 
numele de „Olimpia". 
La început, por file erau 
marcate prin două gră
mezi de haine, apoi a 
aice put să se ioace cu 
porți... veritabile, care 

însă nu aveau plase. A 
doua formație s-a alcă
tuit în anul 1908, la Plo
iești. In 1909 a luat fiin
ță o nouă echipă in 
București, ,JF. C. Colen- 
tiria".

In 1909 au început 
primele meciuri de cam
pionat între cele 3 e- 
chipe existente. Se ju
cau cite două tururi și 
două retururi, iar Olim
pia a cîștigat, în aceste 
condițiuni, între anii 
1910—1911, primul cam
pionat al (arii...

—Vera Krepkina. cam
pioana olimpică la sări
tura în lungime, a prac
ticat mai întii schiul și 
gimnastica, 
din urmă disciplină 
vînd chiar categoria a 
Il-a de clasificare ? In 
atletism, ea a fost multă 
vreme o foarte bună a- 
lergătoare, iar săritura 

în lungime a început s-o 
practice abia în 1957.

„.Apreciata extremă 
stingă a Steagului roșu 
din Brașov, David, par
ticipă la actualele finale 
ale campionatului repu
blican de tenis de masă 
reprezentînd formația A- 
ripile C.F.R. Brașov ? 
De altfel această pasiu-

ȘTIAȚI CA.

E. —

la această
a-

VERIFIC AȚI-V A 
CUNOȘTINȚELE 

SPORTIVE

Râspunsurile exacte : 
1=C, 2=B, 3 = A, 1B, 
S=B, 6=C, 7=A, 8 = B, 

9=A, 10=C

ne a lui David pentru 
sportul cu mingea de 
celuloid este mai veche. 
In 1949, David, pe a- 
tunci de numai 16 ani a 
făcut parte din echipa 
Flamura roșie 
cîștigătoare a 
natului de 
tării.

...înainte de 
în cele mai 
tenisul de masă se 
în... frac ? Acest 
avea pe atunci o 
culație restrînsă, practi- 
cîndu-se în unele clubur 
ale marii 
uneori, la 
nizate de 
sele erau 
•dimensiuni 
în general, nu exista o 
reglementare precisă a 
acestui joc.

...cea mai lungă dis
tanță parcursă înot a 
măsurat 150 dc kilome
tri? Cel care a realizat 
această performantă a 
fost sovieticul Kozîrev. 
El a înotat timp de 27 
de ore 1

ori 
asu“ 

reprezentativei de fot- 
a Iugoslaviei, pe te

renul acesteia ? De 4 ori. 
In 1922 (la 
în 1926 (la Zagreb) 
1940 (la “ * 
în 1956 
Belgrad) 1-0. :
sul întâlnirilor 
și iugoslavi < 
victorie a 
României pe 
tru : 2-1, în 
rana.

CONSTANTIN PANTUR, 
GALAȚI. - 1. Neacșu I a 
fost accidentat. Acesta 
este motivul ■ pentru care 
a lipsit atîta vreme din 
formația Petrolului Plo
iești. 2. Frații A. și D. 
Munteanu au împlinit în 
iulie 28 de ani. Anton e 
mai mare cu câteva... mi
nute !

MIHAI CIOBANU, FOC
ȘANI. — 1. „Un ciclist,
rulând puternic, e la câți
va metri de linia de so- 
siria. Deodată cade sau 
sparge și bicicleta nu mai 
poate fi folosită. Cum nu 
e nici un alt ciclist în a- 
propierea lui, el poate să 
ia bicicleta în spinare și 
să treacă astfel linia de 
sosire ?“ Regulamentul îi 
dă acest drept. Dar nu 
văd de ce ar proceda așa, 
cînd e mai... avantajos să 
ia bicicleta de ghidon și 
să depășească în felul a- 
cesta linia de sosire ! Dar 
dacă distanța care a 
mas 
mare ? E bine să știți că 
alergătorul poate folosi și 
bicicleta unui spectator. 
Regulamentul

Belgrad) 2-1, 
‘ l 1-2, In 

Belgrad) 2-1 șl 
(de asemenea la 

In palmare- 
■ dintre noi 
exista și o 

reprezentativei 
teren neu- 

1946, la Ti

râ
de parcurs e mai

Redacpa și administrația; București, stt. Vast te Conta nr. 16. telefon

Făgăraș 
campio- 

juniori

anul 
muie

bunghezii și, 
seratele orga- 

cei avuți. Me
de culori și 

diferite și.

1914, 
țări 

juca 
sport 

cir-

,,Discobol”...— Jar acesta, mister,
— Zici că e celebru ? 

îl anaajez !!!

este celebrul
Dacă trece la profesionism

Desen de N. CLAUDIU

U.ltkOb. Interurban 72. nr. 1—2 STAS 3432. întreprinderea Poligraiică Nr. 2, str.

mic împotrivă, 
să fie de

VASILE
B1U. — 1. E greu de fă
cut astfel ' 
ținind seama 
boxerilor 
în ring în atîția arii, 
faptul că 
aceeași 
au fost...

de aprecieri, 
i de numărul 

care au evoluat 
de 

n-au activat în 
epocă, iar unii 

,,muște“ și alții 
„grei*. Cred totuși că pu- 
nîndu-se problema care a 
fost cel mai bun boxer 
al nostru după 1944, ma
joritatea sufragiilor 1-e-ar 
întruni Gheorghe Fiat. 2. 
C. Stănescu. care l-a în
vins pe Șerbu Neacșu în 
cadrul recentei întâlniri 
de box Dinamo—C.C.A., 
evoluând ân echipa Dina
mo București, este una 
și aceeași persoană cu C. 
Stănescu ’ ’ 2J
București, 
altfel, să 
Rapid, 
na mo 
drul unei gale amicale. 3. 
La sfârșitul turului catego
riei A la fotbal, clasamentul 
golgeterilor arată astfel 
în primele locuri : 1. Con
stantin (C.C.A.) 
2. “ ’ ' 
Ene 
rești) 11 goluri.

ION -----------------
REȘTI.
bune performanțe pe care 
le-am obținut la polo : 
3-3 cu U.R.S.S.. 1-1. 3-2 și, 
din nou, 3-2 cu R.P. Un
gară. 2. înotătorii noștri 
n-au stabi’it pînă acrim 
nici un record european. 
Adrian Oanță a fost însă, 
în 
m 
de 
lui 
de

PIJTfT CONSTANTIN,
BUCUREȘTI. - In semi
finalele campionatului mon
dial 
s-au 
rele
Franța 5-2 (2-1) și Suedia— 
R.F. Germană 3-1 (1-1). 2) 
Kopa a jucat centru înain
taș la Real Madrid. — 
ni nd de la Reims. El 
întors acum la fostul 
club. Ce vîrstă 
de ani. 3) Fără 
că ploieșteanul 
Gheorghiu, care 
în clasamentul ( 
tului republican
de șah, este cel mai tînăr 
șahâst care 
de-a lungul 
nala acestei 
petiții. El 
Astă seară vom 
această primă surpriză — 
participarea unui șahist a- 
tît de tînăr la o întrece
re de o asemenea am
ploare — nu va fi urmată 
de una și mai mare, Flo
rin Gheorghiu avînd pers
pective să devină campion 
al țării !

ION POȘTAȘUL

de la... Rapid 
El continuă, de 

.. fie legitimat la 
sub culorile lui Di- 

boxînd doar în ca
linei gale amicale.

13 goluri;
Dridea (Petrolul! și 

II (Dinamo Bucu-

P.vr "*țuG. BUCU-
- 1. Cele mal

1958. în proba de 200 
bras, la două... zecimi 
recordul european al 
Kolesnikov : 2:39.5 față

2:39.3.

de fotbal 
înregistrat 
rezultate :

din 1950 
urmâtoa- 
B razii ia—

ve- 
s-a 
iul

23are ?
i îndoială 
l Florin 

conduce 
eampiona- 

masculin

s-a calificat, 
anilor. în fl- 
dificile som

are 16 ani ! 
ști dacă

Brezoianu 23—25.


