
O frumoasă înîț’at’.vă 
a C. S. M. Sibiu

Pentru răspîndirea 
rugbiuiuî-redus 

în țara noastră
Una dintre problemele im

portante care stau în fața rug
biului romînesc este aceea de 
a se crea o bază de mase co
respunzătoare cu noile sarcini 
și perspective pe plan european 
și mondial. Competițiile de ju
niori cu caracter orășenesc și 
faza finală republicană au an-' 
grenat un număr important de 
tineri, dovedind cu prisosință 
că tineretul nostru simte încli
nație către acest joc bărbătesc.

Totuși, activitatea în aceas
tă direcție organizată de fede
rație și susținută de către clu
buri, antrenori și jucători, este 
încă departe de a fi atins 
punctul maxim, fiind necesare 
cît mai multe formații și întil- 
niri mai ales pe plan in
tern. Problema creșterii de noi 
cadre și selecționarea timpurie 
a elementelor de perspectivă! 
poate și trebuie să fie serios 
ajutată și stimulată. Un mijloc 
eficace de propagare a acestui 
sport în țara noastră este și 
răspîndirea pe o scară cît mai 
întinsă a rugbiului redus. 
Complexitatea regulamentului' 
obișnuit este înlăturată, for
mațiile sînt înjumătățite la 
7—8 jucători, terenul de joc1 
fiind redus ia aproximativ o 
jumătate din cel normal, bare
le de țintă lipsesc, fiind înlo
cuite cu fanioane. De aseme
nea, echipamentul este restrînsj 
la strictul necesar pentru orele? 
de gimnastică (tricou, chilot, j 
teniși). Derivînd din jocul sim
plu de „huștiuiuc", adaptat lai 
cîteva premise de bază ale 
rugbiului obișnuit, avînd tan
gențe cu handbalul și cu bas- ’ 
chetbalul, dar solicîtînd calități 
noi de forță, îndemînare și cu- J 
raj, rugbiul redus este îndră- ’ 
git de la primul contact de ! 
către copii și tineret, fiind j 
foarte spectaculos și dinamic.! 
Regulile sînt simple și pe în- j 
țelesul tuturor, astfel că jocul ] 
reușește să fie dar, atît juca-! 
torllor, cît și spectatorilor, pro- ! 
movînd răspîndirea lui și cu-l 
noașterea regulilor elementarei 
din rugbiul obișnuit.

Activînd în cadrul Clubului J 
Sportiv Muncitoresc Sibiu, am • 
alcătuit lin regulament sumari 
și am organizat o competiție' 
școlară de rugbi-redus, la care| 
s-au înscris următoarele echi-! 
pe: 1. Școala profesională j
„Independența", 2. Centrul șco- i 
Jar profesional — selecționata l 
I, 3. Centrul școlar profesional i 
— selecționata II; 4. Școala! 
medie nr. 2, 5, Școala medie!

TUDOR GEORGESCU J 
antrenorul secției de rugbi de ! 
la Clubul Sporti v Muncitoresc 4 

Sibiu !

j (Continuare In pag. a 7-a) !

Miine seară reprezentativa de hochei 
pe gheață a țării noastre întîlnește 

selecționata R. P. Ungare

Iată o fază din meciul de hochei pe gheață R. P. Romînă- 
R. P. Ungară (7—1) disputat anul trecut la Budapesta. Mîine 
seară, cele două echipe se vor înlîlni din nou pe patinoarul din 
parcul „23 August".

Foto: Kcpes Sport Budapesta
(Citiți amănunte în legătură cu acest meci în pag. a 6-a).
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Spartachsada de iama a tineretului
întreceri în raionul 

Petroșani

Spartachiada de iarnă a tinere
tului stîrnește un deosebit inte
res în rînd urile amatorilor de 
sport din raionul Petroșani. Sute 
de tineri se pregătesc cu conștiin
ciozitate pentru a lua startul 
în întrecerile programate de aceas
tă importantă competiție de mase, 
în timp ce alții au și înregistrat 
primele victorii. In multe asocia
ții sportive 'au avut loc festivi
tăți, cu prilejul cărora s-a făcut 
deschiderea întrecerilor. Colabo
rarea cu organizațiile U.T.M. este 
rodnică; marele număr de tineri 
înscriși Ia diferitele concursuri re
prezintă un prim și important 
succes. Tinerii din asociația spor
tivă Parîngul Lonca participă la 
concursurile de șah, tenis de 
masă.haltere ș.a., urmînd ca în 
curînd să se prezinte și la startul 
întrecerilor de patinaj (se amena
jează un patinoar), schi, săniuțe, 
haltere etc.

O frumoasă festivitate de des
chidere a Spartachiadei de iarnă 
a avut loc și Ia asociația spor

lin nou concurs ue șah prin corespondență 
„Cupa Satelor”

Iubitorii de șah din satele de 
pe întinsul țării noastre au un 
nou prilej de a-și măsura for
țele în disciplina preferată. In 
primele zile ale anului ce vine 
încep întrecerile de șah prin 
corespondență inițiate de fede
rația de specialitate și dotată 
cu „Cupa Satelor".

Noul concurs va avea carac
ter republican și se va desfă
șura pe echipe de 3 jucători 
(băieți sau fete). Fiecare comună 
sau sat poate inscrie un număr 
nelimitat de echipe în prima 
fază a competiției. în această 
etapă, echipele participante vor 
li împărțite în grupe de 5, câș
tigătoarea calificîndu-se în tur
neul final.

„Cupa Satelor" la șah prin 
corespondență vine să se ală
ture altor competiții de acest 
fel desfășurate în ultimii ani în 
;ara noastră și care s-au bucu
rat de atenția șahiștilor din 
cele mai îndepărtate comune și

tivă „30 Decembrie" Petroșani. 
Cu acest prilej a fost vizionată 
expoziția sportivă amenajată în 
sala de gimnastică. Primele în
treceri — care au avut loc după 
festivitatea de deschidere — s-au 
bucurat de mult succes. Peste 
100 de tineri au participat la con
cursurile de tenis de masă și tria
tă. La fel de interesante și de bine 
organizate sînt și întrecerile la 
care participă tinerii din asocia
țiile sportive Știința Petroșani. E- 
Ievul Lonca, Șantierul Petroșani 
etc.

Așteptăm ca exemplul acestor 
asociații fruntașe în desfășurarea 
Spartachiadei de iarnă să fie ur
mat și dc asociațiile sportive Mi
nerul Lupeni, Minerul Petrila, Mi
nerul Vulcan, Energia Paroșeni, 
Minerul Aninoasa etc. — unde nu 
s-au luat nici măcar măsuri pen
tru organizarea competițiilor. Prin- 
tr-un efort comun sc va putea 
asigura însă în toate asociațiile 
sportive din raion succesul deplin 
al Spartachiadei de iarnă a tine
retului.

S. BALOI — corespondent 

sate ale patriei noastre. Iată 
de ce ultima inițiativă a sub
comisiei de șah prin corespon
dență din cadrul F.R.Ș. este 
desigur sortită succesului.

înscrierile la concurs se pri
mesc pînă la data de 31 de
cembrie pe adresa Federației 
romîne de șah, str. V. Conta 
16, București.

O nouă victorie a boxerilor noștri

Selecționata regiunii Constanța—
Dukla Praga 16-4

CONSTANȚA 19 (prin telefon 
de la trimisul nostru). Selec
ționata regiunii Constanța a ob
ținut în sala sporturilor din lo
calitate o frumoasă victorie cu 
scorul de 16—4 în fața echipei 
Dukla Praga. Reuniunea a pri
lejuit întreceri extrem de dîrze 
uneori spectaculoase. Dintre 
partide, cea mai frumoasă au 
furnizat-o T. Pintilie și Cibulka, 
care de-a lungul celor trei re
prize au entuziasmat. Meritul 
revine îndeosebi sportivului 
constănțean, care deși tînăr 
(are doar 19 ani) a făcut o 
adevărată demonstrație de box. 
De asemenea se cuvine să su-
bliniem comportarea excelentă 
a lui P. Zaharia. care după 
fiecare repriză a fost aplaudat 
de publicul constăntean.

Deciziile și comportarea în 
ring a arbitrilor Jelinek (R. S. 
Cehoslovacă), Jecev (R. P. 
Bulgaria), A. Rrșat și P. Epu-

ZIARUL „SPORTUL 
POPULAR- IN COLA
BORARE CU CONSILIUL 
ORĂȘENESC U. C. F. S. 
GIURGIU ORGANIZEAZĂ 
ASTĂZI DUPĂ - AMIAZA, 
INCEPIND DE LA ORA 17 
IN SALA CASEI DE CUL
TURĂ „I. L. CARAGIALE" 
DIN ORAȘUL GIURGIU, O 
CONSFĂTUIRE CU CITI
TORII, ACTIVIȘTII SPOR
TIVI ȘI SPORTIVII DIN 
LOCALITATE. CONSFĂTU
IREA VA FI URMATA DE 
UN FRUMOS PROGRAM 
CULTURAL-SPORTIV

La asociația sportivă 
Spartac din Capitală

O sală a unui club bucurcștean. 
Animația obișnuiită a paji mei or 
ore de după înserare. Și totuși 
parcă azi e ceva aparte. Nu s-au 
strîns nici cei din echipa teatrală, 
nici cei de Ia dansuri și nu

(Continuare în pag. a 2-a)

firile zilei
PLENARA CONSILIULUI 

CENTRAL AL UNIUNII 
ASOCIAȚIILOR 

Șl ORGANIZAȚIILOR 
SPORTIVE DIN U.R.S.S.

In capitala Uniunii Sovietice 
și-a încheiat lucrările cea de a 
IV-a. plenară a Consiliului Cen
tral al Uniunii asociațiilor și 
organizațiilor sportive din 
U.R.S.S. In centrul dezbateri
lor s-au aflat următoarele pro
bleme : îndeplinirea hotărîrilor 
conferinței unionale ■ cu privire 
ia activitatea de cultură fizică 
și sport în școli, precum și re
zultatele participării sportivilor 
sovietici la Jocurile Olimpice de 
iarnă și de vară din mul 1960. 
Pe marginea rapoartelor pre
zentate s-au purtat ample dis
cuții.

ÎNTILNIREA DE BOX 
CHIȘINAU — IAȘI

Tradiționalul meci de box din
tre echipele orașelor Chișinău 
și Iași, desfășurat în capitala 
R.S.S. Moldovenești, s-a înche 
iat cu rezultatul de 22—10 în 
favoarea pugilișțîlor echipei 
gazdă. Din cele 16 meciuri dis
putate, boxerii romîni au cîști- 
gat 3 și 4 le-au terminat la e- 
galitate. (Agerpres) 

reanu au contribuit, de aseme
nea, Ia reușita galei. Și acum 
iată rezultatele în ordinea ca
tegoriilor: Amet (C) egal cu 
Nedela (D), Răgăjie (C) b.p. 
Slojs (D), Văcaru (C) egal cu 
Bednarik (D), Pintilie (C) b.k.o. 
III Cibulka (D), Dinu (<3) 
b.p. Kubik (D), Neagu (C) 
b.p. Nemcek CD), Low (C) b.ab. 
III Bogi (D), Plțigoi (O) egal cu 
Gajik (D), Zaharia (€) b. p. 
Swoma (D), Trandafir (C) egal 
cu Blaha (D).

R. CALARAȘANU

JUNIORII ȘI JUNIOARELE 
SINI PREGĂTIȚI PENTRU NOUL

Sezonul de schi este așteptat 
cu multă nerăbdare de sporti
vii din Brașov. Marea majori
tate a celor care vor participa 
la concursurile de schi sînt a- 
vansați în pregătire și așteap
tă momentul prielnic pentru a 
începe antrenamentele ne ză
padă.

In rîndurile de mai jos vom 
prezenta cîteva aspecte din 
pregătirile schiorilor cluburilor 
Luceafărul și Olimpia și ale 
celor din asociația sportivă 
Voința, care își axează activi
tatea pe instruirea și promo
varea juniorilor.

Fiind un club școlăresc, Lu
ceafărul nu are în secția de 
schi decît elevi și eleve din 
școlile din, Brașov. In sezonul

Cornel Simionescu, mijlocașul stînga al echipei Bucureștiului, a 
venit în ajutorul înaintării. Cu o bună detentă (e unul dintre cei 
mai tineri... ,,veterani”) el va reuși să ajungă primul balonul 
pe care-l dispută un buchet de jucători. In dreapta, Reinhardt 
urmărește cu atenție faza. Imagine din meciul „veteranilor*

Duminica sportivă în imagini

Cîțiva cicliști fruntași s-au alăturat unui grup de rutieri ai școlii 
sportive de elevi și ai centrului școlar București, ce se antrenau 

tn ciuda timpului rece, pe pista stadionului Tineretului

Foto: II. Nandy

Echipele masculine Dinamo București și Știința Timișoara an 
susținut duminică dimineață, în sala Dinamo din Capitală, o in
teresantă întîlnire în cadrul campionatului republican. In foto- 

grafie, o fază sub panou

Foto: T. Roibn

trecut în secția de schi a clu
bului au activat 27 de tineri 
și tinere. In acest an se pre
gătesc în condiții optime 35 
de juniori și junioare. Clubul 
Luceafărul s-a preocupat îndeo
sebi de atragerea elementului 
feminin, iar rezultatul se vede 
astfel; 12 concurente la pro
bele alpine și 6 fondiste. Prin
tre ele se află Constanța Măz- 
găreanu, Iuliana Blcbea, Eri
ka Liephardt, Rodica Stoian 
și Cornelia Ion, remarcate 
încă din sezonul trecut și Eu
genia Boțea și Constanța Că- 
pățînă, care vor debuta în a- 
cest sezon. La fond, în afara 
celor cu un oarecare stagiu în 
concursuri (Rodica Mim tea nu, 
Nina Negulescu. Constanța 
Mînjina și Maria Mînecuță)-

Foto: V. Naca

RIN BRAȘOV 
SEION DE SCHI
se află în pregătire și Letiția 
Poreceanu și Aurora Egorov.

La juniori, Luceafărul are în 
lot pe Visarion Moldovan, Că
lin Năstase, Virgil Brenci, Ni- 
colae Stinghe (avansați). So
rin Trocan. Teofil Blaj (înce- 
pători), toți concurenți la pro
bele alpine. La fond vor lua 
parte la întreceri Constantin 
Săniuță, Eleonor Ciurea, Ro
nald Nedtt. Profesorii N. Stroe 
șt Gh. Piștea se ocupă intens 
de pregătirea acestui lot da 
elevi și eleve. Clubul siportiv 
școlar Luceafărul pregătește și 
un centru de inițiere și instrtii-

C. GRAIU 
corespondent

L (Continuare în pag. « 4-a) i



— Pe marginea
Ședința plenară a clubului sportiv Di

namo București a constituit pentru spor
tivii, antrenorii, tehnicienii și activiștii 
din secțiile pe ramură de sport ale aces
tui club un prilej de analiză a muncii 
desfășurate, de trecere în revistă a suc
ceselor obținute și de aprofundare a 
cauzelor care au determinat o scrie de 
lipsuri.

Sportivii dinamoviști au răspuns mi
nunatelor condiții create de partid și 
guvern mișcării de cultură fizică și sport 
printr-o muncă perseverentă pentru ridi
carea măiestriei sportive, pentru atin
gerea nivelului performanțelor mondiale, 
pentru creșterea continuă a prestigiului 
sportiv al patriei noastre. Victoriile ob
ținute într-o serie de întîlniri interna
ționale, contribuția pe care au adus-o la 
succesul unora dintre echipele repre
zentative ale țării, ’ precum și preocupa
rea intensă pentru continua împrospătare 
a secțiilor cu cadre tinere, bine pre
gătite — toate acestea au făcut ca 
clubul sportiv Dinamo București să fie 
considerat, pe bună dreptate, unul dintre 
cele mai puternice din țara noastră. Ers 
firesc deci 
tant club 
gență, să 
posibilități 
suficient — care ar putea duce la re
zultate și mai valoroase, la performanțe 
de nivel internațional.

ca activitatea acestui impor- 
si fie privită cu multă exi- 
fie scoase la iveală bogatele 

interne — încă ncfolosite

★

In cele mai importante competiții in
terne și internaționale sportivii clubu
lui Dinamo București au avut de spus 
un cuvînt greu în lupta pentru cucerirea 
înlîictății. Pregătirea științifică desfă
șurată în secțiile pe ramură de sport, 
seriozitatea la antrenamente, perseve
rența, dîrzenia și voința cu care s-au 
avîntat în cele mai mari întreceri cu ca
racter republican și internațional — au 
contribuit Ia realizarea unor performanțe, 
care fac cinste nu numai clubului Di
namo București, ci și întregii mișcării 
sportive dc la noi din țară. De la un an 
la altul masele de spectatori au apre
ciat tot mai mult creșterea măiestri.4 
sportivilor dinamoviști, răsplătind cu a- 
plauze evoluțiile lor

O Tinerețea este principala caracteris
tică a majorității secțiilor clubului spor
tiv Dinamo București. Din cei 1.310 spor
tivi care se pregătesc în cele 18 secții 
pc ramură de sport, 828 sînt copii și ju
niori, constituind schimbul de mîine al 
actualei generații de sportivi fruntași. 
Antrenorii se îngrijesc cu atenție de creș
terea acestor tineri sportivi, pentru a asi
gura reprezentativelor clubului cadre bine 
pregătite. Alături de cei 4 maeștri eme
riti ai sportului, dc cei 112 maeștri ai 
snortului, de cei 2.31 sportivi de catego
ria I și de cei aproape 150 de sportivi 
dc categoria a Il-a și a lila. acesie 
tinere mlădîțe pătrund în tainele măies
triei sportive, străduindu-se să-și reali
zeze năzuința de a ajunge pc cele mii 
înalte trepte ale ierarhici sportive, 
mele succese
de juniori ai țării — 
privința modului cum înțeleg tinerii spor
tivi dinamoviști să lupte pentru ridicare 
nivelului pregătirii lor.

Pri-
— 19 titluri de campioni

sînt grăitoare tai

• Numeroase succese au marcat acti
vitatea sportivilor dinamoviști în anul 
1960. Pe tabloul de onoare al clubului 
figurează 86 de campioni ai țării la pro
bele individuale și pe echipe, precum și 
25 de noi recordmani ai R.P.R. Datorită 
acestui fapt, peste 120 de reprezentanți 
ai clubului Dinamo au fost selecționați 
în diferite loturi republicane, mul ți din
tre ei contribuind la succesul culorilor 
țării noastre 
na ie.

tal competițiile inlemațio-

In vizită

• focurile 
constituit un

Olimpice de la Roma au 
prilej de confirmare a va

lorii sportului din țara noastră. La suc
cesele realizate de lotul olimpic al țării 
noastre, sportivii dinamoviști au adus 
o însemnată contribuție. In primul rînd 
trebuie subliniat faptul că din lotul de 
sportivi romîni care au concurat pe sta
dioanele și în sălile din capitala Italiei, 
au făcut parte 47 de reprezentanți ai clu
bului Dinamo București. In acest fel Di
namo București a fost principalul izvor 
de cadre al lotului nostru olimpic. Spor
tivii dinamoviști au cucerit o medalie de 
argint, patru medalii de bronz și s-au 
clasat de două ori pe locul IV, de patru 
ori pe locul V șî de șase ori pe locul 
VI. Este evident aportul adus de clubul 
Dinamo București atît la obținerea aur-

ședinței plenare a clubului sportiv Dinamo București
cesului.de la J. 
realizarea 
în cadrul unor
europene, precum 
tiții internaționale de amploare.

unor
0. de la Roma, eft și la 
remarcabile performanțe 
campionate mondiale și 

și la diferite compe-

sublinia darea de seamă, secția 
a cucerit pînă acum de 12 ori 
campioană pe echipe a țării, 
au îmbrăcat de 7 ori tricourile 

pe echipe, motociclîștii si 
ani pe pri-

• S-a format o adevărată tradiție în 
cadrul unor secții pe ramură de sport ale 
clubului Dinamo București în obținerea 
consecventă a unor succese de prestigiu. 
Așa cum 
dc lupte 
titlul dc 
gimnașiii
de campioni 
cicliștii se situează dc ani și 
mul plan al marilor competiții interne, 
iar canotorii, atleții și bandbaliștii au 
adus numeroase satisfacții înflăcăraților 
lor suporteri. Sini, firește, tradiții cu 
care sportivii dinamoviști se mîndresc 
pc bună dreptate. Succesele repurtate de 
secțiile amintite sînt în același timp și 
un puternic stimulent pentru ceilalți spor- 

prcgătesc cn conștiinciozi- 
i obține astfel de perfor-

tivi, care se | 
talc pentru a 
manțe.

unei baze științifice pro- 
i n s l ni i re- a n I ren ament a

tindu-se că a fost atins., ceț mai înalt 
nivel de pregătire, unii sportivi s-au cul
cat pe laurii unor victorii (este adevărat 
răsunătoare la timpul lor) dar care ic 
impuneau tocmai o înzeci re a eforturilor, 
o exigență sporită. Faptul că la J O. 
de la Roma 
giu! dc care 
rios indiciu 
și secția de 
București au 
hotărâtoare în activitatea lor.
letism s-a vorbit mult în cadrul ședinței 
plenare, subliniindu-se necesitatea intro
ducerii efortului maxim în antrenamente, 
unul din principalele mijloace eu ajutorul 
căruia azi se pot obține rezultate supe
rioare. Antrenorii dc atletism aî clubului 
Dinamo București trebuie să fie exigenti 
cu sportivii secției, să le solicite efor
turile de care sînt capabili. Firește, mai 
sînt și alte secții unde Rosurile manifes
tate de antrenori s-au reflectat direct în 
activitatea echipelor și sportivilor res
pectivi Îndrumările primite dc antrenori 
cu prilejul ședinței plenare trebuie să 
constituie un punct de pleenre în activi
tatea lor viitoare.

n-au mai confirmat presti- 
se bucurau este cel mai se
că antrenorul Radu Iluțan 

canotaj a clubului Dinanu» 
datori.a să facă o cotitură 

Despre at-

© Asigurarea 
cesului de 
constituit o permanentă preocupare pen
tru consiliul clubului și pentru antrenorii 
secțiilor pe ramură dc sport. Acest lucru 
a fost realizat pc mai multe căi. In pri
mul rînd. prin aplicarea principiilor ști
ințifice și a celor mai noi metode de in
struire și antrenament în pregătirea spor
tivilor. folosindu-se în acest scop înain
tata experiență a sportului din Uniunea 
Sovietică. De asemenea, au fost stimula
te inițiativele tehnicienilor clubului, fiind 
popularizate cele mai avansate metode 
ale antrenorilor din țara noastră. Apoi, 
s-a permanentizat legătura dintre antre
nor și medic, ceea ce a determinat un 
conținut mai eficient al programului de 
pregătire. Cabinetul tehnic a pus în dis
cuția antrenorilor și a lămurit o serie 
de probleme de ordin teoretic, eu urmări 
practice imediate, combălîndu-se
rie metodele și concepțiile învechite 
mai existau în munca antrenorilor.

ru tâ
râre

Deși 
cese. î 
rești au 
au 
mai evident, 
plenară au criticat 
asnecte negative din 
subliniind faptul că 
lot mai bune create 
mișcării de cultură 
trenorîi și sportivii 
București pot și tr 
în așa fel, îneît i'i’zr 
tueze la nivelul celor mai 
manțe internaționale. Mnlți dintre cei care 
au luat cuvîntul un s-au mulțumit doar 
să critice, ci analizând profund 
care determină lipsurile au venit 
puneri și sugestii constructive, 
să contribuie la îmbunătățirea

au fost obținute numeroase
în numea clubului Dinamo Bucn- 

existat și. o scrie de lipsuri care 
împiedicat realizarea unui progres și 

evident. Pârtiei panții la ședința 
eu turie o serie de 
activitatea secțiilor, 

t față de 
dc partid 
fizica și 
clubului 

'cbuie să
lor să se și- 
înalte perfor-

suc-

coiidițiile 
.și guvent 

sport, an- 
Dinamo 

muncească

cauzele 
cu pr<>- 
menite 

muncii.

de. secții 1 
la nivelul 

membrii birourilor sc 
polo, lupte, volei, ruj 
activat în mod intens, 

planuri de muncă și 
participînd la 

de

O Munca birourilor 
desfășurat întotdeauna 
țelor. Dacă 
de fotbal, 
baschet au 
rînd lunar 
rând realizarea lor. 
secției, au fost lotuși birouri 
(ciclism, canotaj, atletism. gimnastică, 
tenis) care au existat doar formal, fără 
să-și poată aduce contribuția la îmbu
nătățirea activității secțiilor respective. 
Nu este de mirare deci că darea de sca
mă și discuțiile purtate eu prilejul șe
dinței plenare au scos în evidență, sla
bele rezultate obținute în unele din a- 
ceste secții, cum ar fi cele de atletism 
și canotaj. Fără îndoială că prin reor
ganizarea birourilor dc secții, prin acti
vizarea lor și, mai ales, printr-o mai vie 
legătură dintre consiliul de conducere al 
clubului — care sc face vinovat de fap
tul că nu a îndrumat și controlat sufi
cient munca aeesJor organe — și birou
rile secțiilor se va putea ajunge la re
zultate din ce în ce mai bune, alît in 
munca dc insti’v're. cît și în cea dc r- 
ducare a sportivilor.

temeinică, prin promovarea consecventă 
a celor mai avansate metode de antrena
ment. printr-o exigență sporită Sportivii 
dinamoviști au posibilitatea să realizeze 
performanțe apropiate și chiar mai bune 
dccît 
dial.

Iu 
t ori a 
dare, 
mîine 
tu lui 
organizată pc baze științifice, 
îneît spre sportul de performanță să fie 
îndreptate numai acele clemente care do
vedesc reale posibilități de a progresa 
și dc a «ajunge, prin muncă perseveren
tă, pc cele mai înalte culmi «ale măiestriei’ 
sportive. Antrenorii au datoria să acorde 
un timp mai mare dccît pînă acum mun- ■ 
cii de selecție. înlrucît ea formează baza 
de plecare în procesul de instruire-anlre- 
nament.

La rândul lor sportivii trebuie să pri
vească cu mai mull.ă exigență munca de 
pregătire în cadrul secțiilor, 
conștient l.a 
munca lor să 
monios cu cea 
perseverență, 
vor putea 
numele în 
nostru

Consiliile cluburilor și asociațiilor tre
buie să acorde o atenție cresciridă muncii j 
de educație, să dovedească mai multă exi- | 
gență în combaleiTa ori căror manifestări j 
dc indisciplină, astfel ca sportivii să fie i 
un model de comportare la locul de 
muncă și pe terenul de sport.

Pentru obținerea succeselor 
necesar să înlăturăm formalismul șî 
sa de răspundere în muncă a unora 
tre antrenori și sportivi. La clubul Dina
mo București există mari posibilități de 
progres și ele trebuie folosite din plin. 
Antrenorii cu înaltă calificare, activișt'i 
cu multă experiență, tehnicienii și spor- 

trebuie să muncească laolaltă pen- 
realizarea perspectivelor frumoase 
lc stau în față. Oamenii muncii din 
noastră înconjoară cu dragoste ae-

cele ce sc obțin azi pe plan mon-

același timp, antrenorii au da- 
să pregătească sistematic, cu răb- 
elcmente talentate — schimbul de 
al fruntașilor dc astăzi ai 'spor- 

nostru. Munca de selecție trebuie 
în așa fel

să participe 
procesul dc antrenament, 
se împletească în mod ar- 
a antrenorilor. Numai prin 
conștiinciozitate, dîrzcnie 

ajunge snort ivii să-și înscrie 
„cartea dc aur” a sportului

★

Iubitorii sportului apreciază in mod 
deosebit evoluția sportivilor dinamoviști 
atît pentru valoarea lor tehnică cit și 
pentru ținuta, pentru conduita lor pe 
terenul de sport. Aplauzele spectatorilor 
răsplătesc astfel nu numai eforturile ne 
care le fac antrenorii pentru pregătirea 
tehnică, ci și munc.a dc educare a tine
retului de formare ji unui sportiv disci
plinat, conștient de rolul important — 
dc propagandist al sportului — pc care 
î| are de îndeplinit pe terenul de sport. 
Traian Macarie, Iosif Popa. — motoci- 
cl:sm. Ion Cosma, Aurel Șelarii — ci
clism, Zohan Vamoș — atletism, Mihai 
Redl. Lucian Popescu — handbal, S. 
Mihăilescu — volei etc. etc. sînt exemple 
grăitoare în ceea ce privește respectul 
față de adversar și față dc public, sînt 
exemple de comportare disciplinată. 
Față dc marca majoritate a sportivilor 
care reprezintă cu cinste culorile clubului 
Dinamo București, apar cu lotul nefi
rești manifestările ■ de imliscinlină ale 
cîtorva sportivi dinamoviști. Uilîiid că 
asupra lor sînt ațintite privirile, numero
șilor tineri care se pregătesc să devină 
sportivi fruntași, aceștia își permit să 
sc abată de la conduita unui sportiv de 
tip nou, dedîndu-se la manifestări ne- 

► Alexandru

O Diferența de valoare existentă între 
performanțele obținute de sportivii dina- 
moviști într-o serie de sporturi și nivelul 
atins pe plan internațional este una din 
primele constatări critice pe care le-a 
scos la iveală alît darea de seamă cît 
și discuțiile ptiriale pe marginea ei. Ast
fel, s-a vorbii despre serioasa rămînere 
în urmă la unele probe atletice. în care 
există mari diferențe între cele mai bune 
rezultate obținute de sportivii dinamo- ga live. Jucătorul de polo 
viști și performanțele obținute pe plan Bădiță, canotorii Ismailciuc și Alexe 
mondial. Acest lucru dovedește că o serie 
de sportivi fruntași nu sînt preocupați 
decît de realizarea unor succese de mo
ment. care să le asigure selecționarea în 
lotul reprezentativ. Nefjind animați de 
dorința de a atinge și depăși chiar ni
velul actualelor performanțe internațio
nale. de a reprezenta „ceva” în ierarhi» 
mondială a sportului respectiv, acești 
sportivi sc mențin într-o mediocritate 
supărătoare, impietînd asupra progresu
lui general al sportului nostru. In această 
situație se complac și o seric de înotă
tori, unii canotori, trăgători, boxeri etc.

duc o viață nesportivă și au o atitudine 
deîngîmfare, eonsidcrîndu-se ..ași**  în ma
terie de sport. Neseriozitatea și lipsa dc 
modestie îi fac ca în competițiile sportive 
să aibă atitudini de subestimare a adver
sarilor și — din această cauză 
portări 
câți în darea de seamă ș 
purtate eu prilejul ședinței plenare, a- 
cești sportivi vor trebui să se gîndească 
cu seriozitate la lipsurile care le-au fost 
arătate, să procedeze cu fermitate la 
grabnica lor eliminare.

com- 
nesatisfăcătoareș Aspru criti- 

și în discuțiile

★

• Lipsa de exigență a unor antrenori 
față dc munca lor și a sportivilor de a 
căror pregătire se ocupă a generat o 
parte din lipsurile despre care s-a vorbit 
cu ocazia ședinței plenare a clubului 
Dinamo București. Astfel, antrenorul 
Carol Korcck a tolerat o serie de abateri 
disciplinare ale membrilor echipei de 
polo, a trecut cu vederea nerespectarea 
programului secției de către unii sportivi 
și — încercînd să acopere lipsurile — 
n-a făcut altceva dccît să contribuie îi 
agravarea lor. Un exemplu asemănător 
ui-1 oferă secția de canotaj, unde soco-

Felieîtîndu-i pe sportivi, antrenorii și 
activiștii clubului Dinamo București pen
tru succesele repurtate în ultima vreme, 
tovarășul AUREL DUMA — președintele 
Uniurrii de Cultură Fizică și Sport — a 
arătat că acest club a contribuit la dez
voltarea mișcării sportive din țara noas
tră, la afirmarea ei pe plan internațio
nal. Datorită condițiilor minunate 
jii deosebite pe care partidul și 
nul o poartă mișcării sportive, 
din clubul Dinamo București au
să facă progrese evidente, să obțină re- 
aukite superioare. Printr-o muncă și mai

și gri- 
guver- 
tinerii 
putut

Nu de mult am făcut o vizită ia 
magazinul l.D.M.Ș. din orașul Cluj. 
Din primele discuții pe care le-am 
purtat cu tov. /. Lascu am aflat că 
pianul de vînzare a fost depășit' cu 
125 la suta, drept urmare a faptului 
că mereu mai multi cumpărători se 
adresează cu încredere acestui maga
zin, de unde cumpără un bogat sor
timent i de materiale sportive. Demn 
de semnalat este și faptul că sfera 
cumpărătorilor s-a lărgit mult. In pre
zent, dm ce în ce mai multe asociații 
sportive de la sate, cum sînt cefe d:n 
comunele Poieni, Apatrida, , . ..........
Cransa, Tihău ș.a. cumpără 
și echipament sportiv de la 
nul I D M S. Chiț.

Activitatea acestui magaz' 
putut fi mult mai rodnică 
ar fi existat unele lipsuri, 
cia! în ceea ce privește

I 
este 
lip- 
din

ți vii
tru
care 
țara
tivitate.a sportivă și doresc să asiste la 
cît mai multe victorii ale sportivilor noș
tri. Grijii partidului și guvernului, dra
gostei oamenilor muncii pentru activita
tea sportivă, trebuie să li se răspundă 
printr-un efort colectiv care să ducă la 
performanțe de răsunet.

n ar fi 
dacă nil 
in sne- 
apfovizio- 

narea. In această privință, vina prin
cipală revine întreprinderilor furni
zoare de materiale snortive, care nu 
respectă comenzile făcute de către 
magazinul clujean. Astfel. întreprin
derea pentru materiale sportive din 
Reghin a primit o comandă din par
tea magazinului, prin care acesta ce
rea 150 perechi ghete fotbal nr. 43. 
întreprinderea din Reghin a expediat 
la t.mp cele 150 de perechi, dar la 
desfacerea pachetului s-a constatat 
că numai 11 din acestea erau nr. 43. 
Același lucru s-a întîmplat cu între
prinderea „Bela Brainer" și „Trico
tajul roșu" din București, care at- 
trimis magazinului tricouri și maiouri 
de culori necerute de cumpărător:. 
Din această cauză unele materiale și 
echipamente sportive zac în rafturile 
magaziei fără a putea fi vîndute. Pe 
de altă parte, unele din întreprinderile 
menționate mai sus expediază maga
zinului o prea mare cantitate de ma
terial de calitatea a Il-a (peste 60 la 
sută) în timp ce ar trebui să se facă 
invers, adică să predomine materia
lul de calitatea I.

O altă greutate care împiedică buna 
desfășurare a activității magazinu
lui o constituie și faotul că amatorii 
de ciclism și moto din Cluj nu pot 
ved’a obiectele noi și necesare practi
cării acestor sporturi, pe care maga
zinul le are în vînzare, pentru simplul 
motiv că nu există o vitrină în care 
acestea să fie expuse. Această pro
blemă se discută de mult timp și nici 
pînă în prezent nu a fost rezolvată.

ȘTEFAN TAMAȘ
corespondent

Spartachiada de iarnă
a tineretului

(Urmare din pag. 1)

poartă nici o discuție pe vreo temă 
profesională. In seara aceasta și-au dat 
înlilnire iubitorii sportului, 
cînd lucrătorii bucureșteni 
de stat se întrec în cadrul 
de iarnă.

La o masă de. tenis, doi I 
pută întîietatea. Privindu-i, Aurica Cons
tantin, vicepreședinta sindicatului O.C.L. 
care e și președinta comisiei de organizare 
a Spartachiadei pe asociația Spartac ne-a 
spus : „Amîndoi sînt responsabili spor- 
tivi pe lingă unitățile de producție unde 
lucrează. Răsvan Păun de la O.C.L. 3 
se poate mîndri cu numărul mare de 
șahiști, care participă la Spartachiada 
ca și cu cei peste 25 de jucători de tenis 
de masă... „Iar celălalt” „Ștefan Cris- 
tea de la O.C.L. 1 a mobilizat pînă ia 
prezent 25 de concurenți la tenis de 
masă și 14 la șah. Bineînțeles, acesta 
este numai începutul întrecerii**.

sc

E prima zi 
din comerțul 
Spartachiadei

tineri își dis

Mcselc de șah, numeroase dc altfcT» 
sînt în seara aceasta neîndestulătoare. 
Se întrec tineri, vîrstnici, bărbați, fe
mei. La o masă zărim două... voleibaliste. 
Acum nu sc „luptă” pentru balon, ci 
în fața tablei cu 64 de pătrățele. Sînt 
Olga Andrcescu și Olimpia Constantin, 
ambele de la O.C.L. 4. Finalul a dat cjș- 
tig de cauză... ambelor. Deci remiză. I i» 
lucru demn de notat : membrii familiilor 
joacă alături dc salariâți.

— Credem că vom mobiliza în ca
drul actualei ediții a Spartachiadei — 
ne-a spus tov. Katz, secretarul asocia
ției sportive Spartac — circa 31100 de 
pârtiei panți. Ne-am pregătit din timp. In 
magazie așteaptă" gata de start 30 de 
schiuri „Kandahar* , 00 schiuri popu
lare. Am revopsit 100 treninguri și am 
ascuțit cele aproape 30 de patine. în
trecerile Spartachiadei se bucură in 
asociația noastră de un tot mai mar*  
succes.

>3^ I, - 0 1'z

Lucrători din comerțul de stat se întrec la șah. Aspect de la întrecerile asociației 
sportive Spartac București

Foto; T. Roibu

cesului.de
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Duminica seara la Institutul 
de construcții din Capitală...

Un bogat program competițional este rezervat studenților noștri
Campionatele universitare pe anul în curs sînt în 

plină desfășurare. Această nouă ediție a campio
natelor, organizată de către asociațiile studen

ților, în colaborare cu catedrele de educație fizică, 
cunoaște un interes crescînd, angrenînd mase largi de 
studenți și studente în practicarea sistematică și orga
nizată a sportului și consolidînd secțiile pe ramură de 
sport. Considerăm de aceea necesar să publicăm datele 
cele mai importante ale acestei competiții de amploare...

In acest an, campionatele universitare se organizează 
la opt ramuri sportive dintre care două cu etape finale, 
iar celelalte cu etape pe centru universitar, după cum 
urmează: Etapa I (pe institut) are două faze: I) inter 
ani (pe facultate); 11) inter facultăți (pe institut). 
Etapa I se va desfășura pînă la următoarele date ale 
anului viitor: atletism — IS. IV ; tir, gimnastică, vo
lei, handbal în 7, baschet — 14.III ; la șah și fotbal 
etapa s-a încheiat la 20 și respectiv 27 noiembrie ac. 
Etapa a H-a (inter institute pe centru universitar): 
atletism 24—25. IV; tir, voiei, handbal în 7, baschet, 
fotbal 14.III-25.IV; gimnastică 3-4.IV. La șah etapa 
a II-a a început Ia 10 decembrie și se va termina la 30 
decembrie a.c. Etapa a IlI-a (pe țară) se va organiza 
Ia atletism și șah. (Atletismul la Cluj în zilele de 8-9. 
V.1961, iar șahul la Sinaia în vacanța de iarnă 1961).

Regulamentul competiției conține o serie de precizări 
tehnico-organizatorice pe ramuri de spoit, din care spi
cuim cîteva. Astfel, la tir, în faza I (inter ani) se va 
organiza un concurs pe echipe. în componența cărora să 
intre doi băieți și o fată. In faza a II-a (inter facultăți 
pe institut) se vor întrece echipe se'ecționate de facul
tăți formate din trei băieți și două fete. In fine, la 
etapa a II-a, pe centru universitar, vor participa echipe 
selecționate de institut formate din cite șase băieți și 
două fete. La gimnastică, în etapa I se va organiza 
un concurs individual la categoriile de clasificare, con

form regulamentului elaborat de U.C.F.S. In etapa a 
.11 -a se va organiza im concurs pe echipe în care se va 
face și un clasament individual. La volei, baschet, hand
bal in 7 și fotbal, etapa I pe institut se va organiza in 
cele două faze, sistem turneu, numai tur. La etapa a 
II-a vor participa echipele selecționate ale institutelor, 
iar competiția se va desfășura sistem turneu tur-retur. 
Pentru participare» reprezentativelor de institut, în eta
pa a II-a, înscrierile se vor face la toate disciplinele, 
la comisia de organizare pe centru universitar, cu cinci 
zile înainte de începerea etapei.

Protocolul special pentru atletism prevede organiza
rea concursurilor la următoarele probe: Masculin : 100 
m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m 5900 m, 110 mg, 
400 mg, 3000 m obst., 4x100 m, 4x400 m, lungime, înăl
țime. triplu salt, prăjină, greutate, disc, suliță, ciocan; 
Feminin: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 80 mg 4x100 m, 
3x800 m, lungime, înălțime, greutate, disc, suliță. La 
etapa I pe institut inter facultăți, numărul participanți- 
lor este nelimitat La etapa a II-a vor participa primii 
patru concurenți clasați la fiecare probă din etapa an
terioară și cite o ștafetă selecționată de institut. La 
finalele de la Cluj au dreptul să ia parte toți concu- 
rențiî care la etapa pe centru universitar au obținut 
performanțe echivalente cu norma de clasificare spor
tivă pentru băieți și categoria pentru fete la probele 
respective.

După cum se vede, miile de studenți și studente din 
institutele noastre de învățămînt superior au posibili
tăți nelimitate pentru ridicarea nivelului performanțe
lor sportive la numeroase discipline. Sîntem convinși 
că ei vor participa cu tot elanul tineresc la întreceri, 
stabiiind rezultate din ce In ce mai bune și totodată 
pe cei ce vor avea cinstea să ne reprezinte la campio
natele mondiale universitare din anul viitor.

—M. N. —

O I

i 1

...a avut loc o fru
moasă festivitate, în 
cadrul căreia consiliul 
Uniunii asociației stu
denților din institut a 
premiat o serie de spor
tivi, fruntași la învă
țătură. După festivitate 
a urmat o reușită de
monstrație sportivă. In 
fotografie, un fragment 
din jocul cu eșarfe sus
ținut de studentele insti
tutului.

EXEMPLE ȘI
Catedra de educație fizică a Insti

tutului Politehnic din Brașov a pre
zentat în cadrul celei de a VH-a se
siuni de comunicări a Centrului de 
cercetări metodico-științifice din Timi
șoara un material care conține indici 
comparativi al rezultatelor sportive și 
la învățătură obținute în ultimii doi 
ani de studenții institutului. Cercetările 
au scos în evidență existența unei strân
se corelații înlre sport și învățătură — 
rezultatele fiind determinate de capa
citatea de organizare a timpului re
partizat activității generale. Intr-ade
văr, concluziile cercetărilor au dove
dit că studenții care au activitate 
sportivă susținută obțin rezultate bune 
și la învățătură, dacă își sistemati
zează activitatea generală.

★

Studentul Mircea Fooșa din anul 
III — Institutul de Mecanică din 
Brașov, a fost scos din echipa de 
handbal deoarece își neglijează 
studiile, fiind preocupat mai mult 
de orchestra Institutului unde 

funcționează ca... baterist

Dirijorul : —- Repetăm, deoarece trom
petistul ia niște note aiurea 1

Studentul Focșa : — Tot din cauza 
unor note aiurea la.. mecanică, mi se 
pare că va trebui să repet și eu... anul !

Desen de CLENCIU

Din toamna acestui an au fost înființate pe lingă patru institute 
pedagogice din țară (în București, Cluj, Iași și Timișoara), facul
tăți de educație fizică cu o durată de școlarizare de 3 ani. Aici 

își vor ilesăvîrși pregătirea viitoarele cadre de profesori care urmează 
j să predea educația fizică la clasele I-ViiI, în special din mediul sătesc.

Planul general de învățămînt al facultăților de educație fizică recent 
înființate respectă în linii generale pe cel al Institutului de Cub 

i tură Fizică. Intîretate au, cum este și firesc, orele practice (circa două 
treimi din întregul program de învățămînt). In cadrul orelor teoretice, 
studenții acestor facultăți urmează cursuri de socialism științific, psiho
logie și pedagogie, anatomie și educație muzicală. Baza pregătirii prac
tice a viitorilor profesori de educație fizică o constituie atletismul și 
gimnastica (prezente ca obiect în toți cei trei ani de studii) precum și 
Jocurile sportive. De asemenea, studenții înscriși la aceste facultăți 
participă — în mod obligatoriu — și la cursuri speciale de natație și 
schi.

Cu prilejul unui recent raid întreprins prin aceste facultăți, am 
putut cunoaște mai îndeaproape felul cum își desfășoară ele activitatea

★
Cîteva ■ exemple sînt concludente. 

Baschetbaliștii Vasile Marcu, Cornel 
Ciochină și Sorin Cristea, toți de la 
facultatea de mecanică, au obținut în 
anii de învățămînt 1958—1959 și 
1959—1960, medii generale între 9,20— 
9,90; gimnaștii Caro! Zaharias (fa
cultatea de mecanică) și Johann Kruch 
(facultatea de silvicultură) medii de 
9 și 9,10; schiorii Șerban Teculescu 
(facultatea de industrializarea lemnu
lui) și Helge Schmidț (facultatea de 
mecanică) medii peste 8, iar handba
listic Aîircea Ivan și Stelian Medianu 
(facultatea de mecanică) medii între 
8 și 9,10.

Acolo' unde activitatea generală, nu 
■este bine repartizată, apar însă și re
zultate slabe la învățătură. Greșita 
împărțire a timpului este exemplificată 
la fotbalistul Ștefan Băilă de la fa
cultatea de mecanică (anul IV), care 
nu depășește note sau medii de 7 și 
care este „abonat" al restanțelor de 
toamnă. Studentul Ștefan Băilă are 
următoarea repartizare a programului 
săptămînal;, studii — 23 ore, specta-
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cole — 14 ore, antrenamente — 4 ore, 
alte activități — 30 de ore I

Cazuri asemănătoare oferă schiorii 
Maria Coșoveanu (facultatea de me
canică), Lucian Rusa (facultatea de 
silvicultură), Radu Popescu (faculta
tea de industrializarea lemnului), care 
au avut medii între 5,60—6,80. Radu 
Popescu este „vestit" de altfel prin 
motocicleta sa, căreia îi acordă e im
portanță deosebită, în contrast cu în
semnătatea dată învățăturii. Gazeta de 
perete a Institutului l-a „prins* * de 
altfel în „obiectiv" prin următoarele 
strofe semnificative:

La București, interesul față de 
noua facultate de educație fi
zică este ilustrat cel mai bine 

de faptul că în afara secției de zi 
(100 studenți) a fost necesar să se 
înființeze și o secție fără frecvență 
(24 studenți). Șeful catedrei, prof. 
Dumitru Branga, cu care am stat 
de vorbă, s-a arătat mulțumit de cu
noștințele studenților, de calitățile 
lor fizice, de pasiunea cu care aceștia 
studiază. De notat faptul că în 
afara programului de învățămînt, 
care este respectat cu toată stricte
țea (dovadă și frecventa de 95 la 
sută), în cadrul noii facultăți se des
fășoară și o bogată activitate com- 
petițională. Primele succese: locul I 
pe centrul universitar în „Cupa ani
lor 1“ la volei, locul II (după LGF.) 
în „Cupa anilor 1“ la atletism, locul
III la competiția de cros „Să întîm- 
pinăm 7 Noiembrie".

Facultatea de educație fizică din 
Cluj funcționează în primul el 

an de activitate cu 80 de studenți. 
Așa cum ne-a relatat coresponden
tul nostru AUREL DUMITRIU, cate-

„Vara toți vin la examen 
Și iau note mari cu toți. 
Radu-al nostru dă examen 
La... călătorii pe roți. 
Toamna, reexaminări.
Cum se-ntimplă-n orice an
Cere perdru aminări 
Aprobări de la decan !?“

Activitate rodnică RAID ANCHETĂ PRIN INSTITUTELE PEDAGOGICE 
CU FACULTĂȚI DE EDUCAȚIE FIZICA

EXEMPLE
Cel mai bun student

NOTE CRITICE

a al Institutului Politehnic din Galați

Aceste exemple negative pot fi com
pletate cu cele ale handbaliștilor Radu 
Tîrulescu și Kurt Deutsch (facultatea 
de mecanică) sau voleibalistului Va
sile Băcilă, repetent în anul I al fa
cultății de silvicultură, exmatriculat.

Importanța repartizării judicioase a 
timpului rezervat activității generale 
este evidentă. Sisfematizînd munca, 
folosind din plin timpii repartizați 
diferitelor activități, majoritatea stu
denților Institutului Politehnic din 
Brașov, practicanți ai diferitelor dis
cipline sportive, realizează o împletire 
armonioasă și rodnică a procesului de 
Învățămînt cu sportul. Iar cazurile ne
gative indică tocmai rezultatele nesa
tisfăcătoare pe care le poate da o îm
părțire greșită a timpului. Exemplele 
de mai sus sînt grăitoare.

CAROL GRUIA coresp. regional

iha de specialitate se preocupă în 
prezent de pregătirea studenților 
pentru apropiata sesiune de exame
ne; (februarie — 1961). S-au orga
nizat cercuri de studiu individual și 
consultații teoretice și practice.

Trebuie menționat că pentru dota
rea facultății cu echipament și ma
terial sportiv, M.I.C. a alocat o sumă 
importantă. In același timp, cu 
sprijinul organelor locale, studenții 
facultății de educație fizică au la 
dispoziție pe lîngă sala de sport a 
Institutului pedagogic și sălile de 
Ia Institutul politehnic. Casa de Cul
tură a Studenților și de la fostul 
cămin „30 Decembrie".

Un număr de 48 de studenți 
(dintre care 17 studente) frec
ventează cursurile anului I ale 

noii facultăți de educație fizică din 
Iași. Printre aceștia figurează și nu
meroși tineri veniți din producție. Ne 
referim la Gh. Poenaru, controlor 
tehnic la Combinatul siderurgic din 
Hunedoara, Dan Ațădăvoaicei, mun
citor la Combinatul de celuloză din 
Chiscani, E, Astâloș, electrician la

Cind a venit din comuna Indepen
dența la Institutul Politehnic din Ga
lați, ti nărui Gheorghe Răzmeriță nu 
cunoștea prea multe despre sport. Cu 
timpul insă, dragostei pentru învăță
tură i s-a adăugat pasiunea pentru 
sport, insuflată de șeful catedrei de 
educație fizică, prof. Dumitru Sirbu.

Gh. Răzmeriță a pășit în facultatea 
de mecanică cu dorința de a deveni 
un. inginer valoros, capabil să facă 
față cerințelor din producție imediat 
după terminarea facultății. Acest fapt 
s-a văzut încă din primii ani, cînd 
a trecut toate examenele cu nota ma
ximă: 10. In anii III .și IV a luat 
cite 6 de 10 șt 5 de 9, acordîndu-i-se 
pentru aceste succese distincția de 
CEI. MAI BUN STUDENT DIN IN
STITUT șl bursă republicană. De a- 
sernenea, pentru merite deosebite la 
învățătură, a fost trimis să-și petreacă 
o parte din vacanța de vară în Uniu-

Combinatul forestier din Vatra Dor- 
nei etc. De asemenea. în rîndurile 
studenților noii facultăți se afla și 
o serie de antrenori dornici să-și îm
bogățească cunoștințele (cum este ca
zul antrenorului de rugbi 1. Jinga). 

începutul este considerat ca pro
mițător, ne comunica corespondentul 
nostru GH. VASILIU,care 
a vizitat Institutul. în ce 
privește condiț iile de lu
cru studenții facultății de 
educație fizică au acces 
a'tîț în sala Institutului 
pedagogic, cît și la să
lile C.S.M.S. și Voința. 
Instruirea studenților este 
asigurată de un colectiv 
de cadre didactice cu o 
bogată experiență peda
gogică, printre care prof. 
Const. Albit, șeful cate
drei și asistenții A. Me- 
rică (atletism), Gh. Luca 
(baschet), I. Spineanu 
(fotbal)^. A. Qdoohian 
(schi) etc.

a Facultatea de edu- 
, cație fizică din Ti- 

mlșoara s-au în
scris în anul I, 80 de 
studenți, toți bursieri ai 
sfaturilor populare din 
regiunile Timișoara, Hu
nedoara și Craiova. Cu 
ajutorul organelor locale, 
studenții Facultății de 
educație fizică lucrează o 
parte din orele practice 
în sala Institutului de Me
dicină și în sala de sport 
a sfatului popular.

★

In linii mari, la aceste 
cîteva aspecte se rezumă 
primul nostru raid prin 
institutele pedagogice cu 
facilități de educație fi
zică. Ceea ce trebuie de

nea Sovietică, de unde s-a înapoiat 
cu amintiri minunate.

Studentul Gh. Răzmeriță este acum 
șl un foarte bun sportiv. Debutul în 
activitatea sportivă l-a făcut jttcînd 
în echipa de handbal în 11 a Insti
tutului. Cu timpul însă, atras de dina
mismul „fratelui mai ntic" al hand
balului în 11. tînărul nostru a înce
put să joace în echipa de handbal 
în 7, devenind treptat unul dintre 
echipierii de bază ai formației Știința 
Galați, participantă la campionatul 
republican.

Dorințele actuale ale utemistului Gh. 
Răzmeriță? Să păstreze distincția de 
„cel mai bun student'' pînă la termi
narea facultății, să contribuie din toate 
puterile la buna comportare a echipei 
de handbal a asociației sportive Ști
ința Galați.

Ii urăm succes!
VICTOR PALADESCU, coresp. reg.

subliniat este faptul că peste tot dom
nește o activitate intensă, că viitorii 
profesori de educație fizică sînt dor
nici să-ș.i însușească temeinice 
cunoștințe.

TIBERIU STAMA

Ora de educație fizică la Facultatea de educație fizici 
a Institutului pedagogic din București. In fotografie, 
o frumoasă aterizare după o săritură la capră a stu

dentului Nicolae Ștefănescu din grupa nr. 615 /

loto ; T. Roibii ,
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Rodnică activitate cicloturistică în Capitală

Anul acesta, cicloturismul bucureș- 
tean a făcut însemnați pași înainte. 
In fiecare duminică, din primăvară și 
pînă-n toamnă, cicloturiștii au peda
lat, în mod organizat, pe șoselele din 
împrejurimile Capitalei.

Pe marginea acestei activități, am 
stat de vorbă deunăzi cu tov. Tănase 
Ignat, președintele subcomisiei de ci
cloturism. Acesta ne-a vorbit despre 
realizările din ultima vreme, cu en
tuziasmul specific unui vechi și pa
sionat adept al pedalei, (a fost cam
pion de fond acum 30 de ani). Ca o 
completare prețioasă ne-a pus la dis
poziție o serie de cifre și date, extrase 
din evidența pe care o întocmește cu 
meticulozitate.

Sezonul cicloturistic bucureștean 
1960 s-a deschis în aprilie. De atunci 
și pînă la finele lui octombrie s-au 
desfășurat 38 de ieșiri (uneori și cîte 
două într-o săptămînă). Asta înseam
nă o depășire însemnată a celor 22 de 
manifestări prevăzute în programul 
subcomisiei, pe anul în curs. Desigur, 
un progres categoric față de cele 16 
ieșiri din 1959 și 8 în 1958.

Faptul denotă că cicloturiștii noștri 
au căpătat experiență, au arătat o pre
gătire corespunzătoare, ceea ce le-a 
permis să se încumete, anul acesta, la 
ieșiri care au depășit, deseori,120 km 
într-o zi. In același timp, a crescut 
simțitor și numărul participanților. 
De la 115 (în 1958) și 273, 
anul trecut, s-a ajuns la 38 de ieșiri 
la care au luat parte nu mai puțin de 
2.391 de iubitori ai drumeției cicliste.

Cicloturiștii au vizitat muzeul 
Doftana, studiourile cinematogra
fice Buftea, gospodăriile agri
cole de stat din Voluntari. Ștefă- 
nești, Vidra și Bragadiru, instalațiile 
portuare Giurgiu 
Prieteniei, muzeul 
Mogoșoaia, și 
lități, unde

alții), ca urmare firească a prețioasei 
ucenicii făcută în cadrul activității ci
cloturistice. Și, într-adevăr, ciclotu
rismul este o bună școală ciclistă, un 
autentic abecedar al ciclismului, atît 
din punct de vedere tehnic, tactic cît 
și în ceea ce privește cunoștințele ge
nerale de mecanică ciclistă.

Desigur că, nu numai în București 
cicloturismul a făcut frumoși pași 
înainte, ci și în provincie. Astfel, la 
Ploiești și Hunedoara există subcomi
sii cu o activitate destul de interesan
tă; iar la Sibiu, Oradea și Timișoara 
s-au făcut cîteva ieșiri, care constituie 
un început. Firește, și în alte orașe 
există cicloturiști, care au o oarecare 
activitate organizată, dar comisiile lo
cale de ciclism nu au făcut încă cu
noscute date concrete asupra unei ase
menea activități, chiar dacă este vorba 
de un simplu început. De altfel, comi
siile locale de cicloturism trebuie să 
aibă un rol însemnat în dezvoltarea 
cicloturismului.

Cicloturismul a luat un mare avînt, 
iar pentru sezonul viitor sînt prevă
zute și două ieșiri de amploare de cîte 
o săptămînă: una, în iulie, pe Valea 
Prahovei, iar alta în august, tot de o 
săptămînă, pe Valea Oltului, la care 
cicloturiștii vor primi un sprijin orga
nizatoric efectiv din partea federației 
de ciclism.

EA1IL IENCEC

„Cupa Victoria44 în plină desfășurare

Uri instantaneu din meciul Dinamo—Progresul (3—0) 
disputat în cadrul ,,Cupei Victoria”. Mingea, „pusă” 
de Uremia (Dinamo), a căzut în blocajul alcătuit de 

Gani și Balade (Progresul)

și Oltenița, Poduil 
Brîncoveanu de la 

multe alte 
grupurile de 

turiști au poposit in vara aceasta de 
cîte două sau trei ori (Buftea, Tîncă- 
bești, Mogoșoaia, Snagov, Mihăilești 
etc). In cadrul acestor ieșiri, ciclotu
riștii au participat la cîteva concursuri 
de orientare cicloturistică (pădurea 
Săbăreni), de înot (Mihăilești) sau di
ferite întreceri pe bicicletă, pe anumite 
distanțe și pe categorii de vîrstă. 145 
de turiști pe bicicletă au obținut „In
signa de cicloturist", care se acordă 
celor ce au luat parte la cel puțin 6 
ieșiri.

Iată, succint, cîteva cifre și date, su
ficient de elocvente, asupra realului 
progres înregistrat de cicloturismul 
din Capitală, unde, de altfel, au luat 
ființă anul acesta, cîteva secții ciclo
turistice, în cadrul asociațiilor sportive 
respective. De pildă, la Școala Spor
tivă de elevi nr. 2, uzinele „Gr. Preo
teasa", Fabrica de confecții „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“, Sfatul popular al Ca
pitalei etc, aduc o contribuție im
portantă la dezvoltarea cicloturismu
lui.

Dintre tinerii cicloturiști, care au 
▼ă'dit calități deosebite, o serie au fost 
promovați Ia concursurile cicliste du
minicale cu caracter popular, în care 
»-au comportat foarte bine (de pildă, 
Vlad Stănescu, Dan Lupu, P. Mușa și

loca- 
ciclo-

CLUJ 18 (prin telefon). — Sîmbă
tă seara, peste 2500 de spectatori au 
umplut pînă la refuz Sala sporturilor 
din localitate, pentru a asista la în
tîlnirea dintre echipele C.S.M.-{-Voin
ța—Dinamo Craiova. Ei au fost mar
torii unor meciuri interesante, de un 
bun nivel tehnic, dar care, pe alocuri, 
au fost umbrite de decizii eronate. 
Oaspeții, cu o formație omogenă, ma
tură, au cîștigat pe merit, dar la un 
scor (25-15) prea sever după păre
rea noastră.

REZULTATE TEHNICE: muscă: 
V. Vintilă (D) b. p. St. Costescu 
(C.S.M.); cocoș: M. Marinescu (D) 
b. k. o. 3 V. Teodorescu (C.S.M.). 
Decizia nu este conformă cu preve
derile regulamentului. Marinescu și-a 
lovit adversarul după ce arbitrul a 
comandat „stop", fapt care trebuia 

descalificarea ; pană : A.
Gali (C.S.M.) ;

să-i aducă
Farcaș (D) b. p. I.
semiușoară : G. Simonka (C.S.M.) e- 
gal cu V. Ionescu (D) ; ușoară: M. 
Miclăuș (C.S.M.) egal cu I. Olaru 
(D); setnimijlocie: V. Mîrza (C.S.M.) 
b. p. M. Ionescu (D). Clujeanul s-a

Juniorii și junioarele din

(Urmare din pag. I)

care se prevede participarea 
de copii.

re la
a 150

Preocupare deosebită există și la 
clubul Olimpia. Aceasta ne-o dove

Dinamo și Rapid s-au distanțat 
in campionatul feminin

• REZULTATELE ÎNREGISTRATE 
IN ETAPA DE DUMINICA au dus la 
distanțarea echipelor bucureștene Di
namo și Rapid (care în ultimii ani au 
dominat voleiul feminin din țara noas
tră) de restul echipelor participante 
în campionatul categoriei A. Cum e 
și firesc, partida Dinamo—Rapid care 
se va disputa la sfîrșitul săptămînii 
— derbiul campionatului feminin 
este așteptată cu mult interes de 
bitorii voleiului. Dar mai bine să 
săm să vorbească

Spectatorii prezenți 
sîmbătă seara în sala 
Dinamo din Capitală nu 
s-au declarat mulțumiți 
de cele două jocuri dis
putate în cadrul „Cupei 
Victor' i“. Intr-adevăr, 
deși a învins cu 3—1 
(15—12, 15—10, 3—15,
15—5) pe C.C.A. Rapid
— la fel ca și în par
tida cu Victoria, dispu
tată săptămînă
— a ' '
lipsit 
echipa 
zentă 
plet) 
așteptată. In plus, a im
presionat neplăcut echi
pamentul necorespunză
tor al voleibaliștilor mi
litari. De pildă, Butenko 
a jucat încălțat cu un 
pantof albastru și altul... 
alb !

Ceva mai animată 
fost întîlnirea dintre 
namo și Progresul, 
care prima echipă a < 
tigat cu 3—0, (11, 
8). A fost remarcat 
deosebi focul lui Derzei, 
în excelentă formă. 

Este adevărat că și ridicătorul său, 
Mihăilescu. a fost foarte bine inspirat. 
In general’, dinamoviștii s-au compor
tat bine și, avîndu-1 în formație și pe 
Corbeanu (care sîmbătă, deși a rezol
vat bine unele situații, nu s-a inte
grat încă în echipă), vor avea un cu- 
vînt greu de spus în campionatul care 
se apropie. Cu indisponibilitățile avu
te în formație (au lipsit Miculescu, 
Rosenberg ' '

trecută 
desfășurat un joc 
de fantezie. Nici 
C.C.A. (deși pre- 

cu efectivul corn- 
nu a dat replica

i a
Di- 
în 

cîș-
14, 
în

Foto: T. Roibu

In „Cupa F. R. B©x”

comportat excelent și de data aceasta 
făcînd o adevărată demonstrație de 
scrimă pugilistică. Dinamovistul a a- 
vut o mare rezistență, reușind piuă la 
urmă să termine
mijlocie mică
St. Rusu
trimis la
tut relua
secundul
mijlocie:

meciul în picioare ;
: C. Bîlă (D) b. ab. 3 

(C.S.M.). După ce a fost 
podea, Rusu nu a mai pu- 

Jupta, determinîndu-1 pe 
său să-i arunce prosopul ; 
C. lordache (D) b. p. A.

Ghirsik (C.S.M.); semigrea: P. Deca 
(D) b. dese. 2 L. Csatko (C.S.M.) ; 
grea : E. Ioanovici (C.S.M.) egal cu 
I. Ferentz (D). Clujeanul a rezistat 
cu succes în primele două reprize lo
viturilor lui Ferentz. In ultimul rund 
el 
in

a ieșit la atac reușind să-l pună 
vădită dificultate pe djnamovist.

V. CACOVEANU — corespondent

CLASAMENT

etc. iar Cherebețiu —

a jucat foarte puțin), 
putea face mai mult.

acci-

Pro-
Ro- 

bttni

dentat — 
greșul nu 
mau și Pădureții au fost cei mai 
de la echipa învinsă.

Ambele partide au fost conduse co
rect de arbitrii Dinu Nicolau ți, res
pectiv, Francisc Marinescu.

iu- 
lă-

clasamentul:
1. Dinamo (1) 10 10 0 30: 1 20
2. Rapid (2) 10 10 0 30: 5 20
3. Metalul (4) 10 7 3 24:13 17
4. C.P.B. (3) 10 7 3 22:16 17
5. Știința (6) 10 6 4 22:16 16
6. C.S.M. Sibiu (5) 10 6 4 21:16 16
7. Farul (7) 10 5 5 19:17 15
8. C.S.M. Cluj (8) 10 4 6 18:23 14
9. Olimpia (10) 10 2 8 11:27 12

10. Sănătatea (9) 10 2 8 10:27 12
11. Progresul (11) 10 1 9 8:28 11
12. Țesătura (12) 10 0 10 4:30 10

SAPTAMINII VA• LA SF1RȘITUL _ ____________
EVOLUA DIN NOU IN CAPITALA for
mația C.S.M. Sibiu. Ea va întîlni echi
pa Combinatul Poligrafic București. Cu 
două săptămîni în urmă, sib'iencele 
au dat replica formației Metalul, care 
le-a învins foarte greu (după un meci 
spectaculos și disputat, dar de un ni
vel tehnic destul de scăzut) cu 3-2. 
Sibiencele au demonstrat atunci că au 
o echipă tînără, cu frumoase posibi
lități, lucru subliniat și de locul 5 
ocupat actualmente în clasament. E- 
chipa are o componență aproape total 
schimbată față de Voința Sibiu, care 
a activat pînă anul trecut în catego
ria A. Din vechile jucătoare au mai 
rămas doar Ileana Lăzăruț, Ileana 
Roman I, Livia Pavel, Erna Stoica și 
Eiisabeta Gybrgy. Restul sînt volei
baliste tinere, absolvente ale 
sportive de elevi din Sibiu: 
Burnete, Mariana Anca, Maria 
Mariana Mareș, Elena Roman 
na Welther, Virginia Mechea, 
Bittay. Prof. I. Bodescu are la dispo
ziție un lot valoros care — sîntem 
siguri — va reuși rezultate frumoase.

Școlii 
Silvia 

Bădilă, 
II, Iri- 
Grctte

• SE IMPUNE MAI MULTA A- 
TENȚIE ORGANIZĂRII MECIURI
LOR DIN CAPITALA. Astfel, dumi
nică în sala Gin Iești, la meciul Ra
pid—Sănătatea, era atît de frig, încît 
spectatorii stăteau cu paltoanele pe 
ei, iar jucătoarele... își suflau în 
pumni 1 Pe de altă parte, la ultima 
etapă disputată în cadrul „Cupei Vic
toria", n-au existat suficiente foi de 
arbitraj.

Col(ul iehnic

Primirea serviciului la volei
Dinamo
Metalul

Craiova 
Buc. 
Galați

3
1
0

0.
1
1

1
2
4

pregătiți pentru noul sezon

N. Șuteu (Voinfa Brașov), unul dintre cei mai talenta/i tineri schiori 
Foto : D. Stănculescu

dește numărul mare de tineri care 
se pregătesc sub conducerea antren», 
rilor Ion Coliban și Dragoș Birt. Cei 
30 de'juniori și junioițre (cîte 15-la 
probele alpine și la cele nordice) sînt 

,într-un stadiu de pregătire avansat 
Printre cei care vor reprezenta clubul 
Olimpia remarcăm pe Bujor O!f-'f>r>it. 
Mircea Cimpoia, Radu Zărnescu, Dot-

na Nilă, Doina Boboc (la fond), Gh 
Tănase (sărituri), Otto Liephardt (al
pine), care au avut în sezonul trecut 
comportări frumoase.

Secția de schi a asociației sportive 
Voința numără 28 de sportivi, dintre 
care doar Mihaela Ghioarcă și Nico- 
lae Șuteu vor concura Ia seniori, iar 
restul la juniori și junioare. Antreno
rul Dumitru Frățilă s-a ocupat intens 
de pregătirea lor și în afara lui Mir
cea Ene, Helga Zopeldt, Gh. Codlea- 
nu, Pompiliu Lenț, care au mai con
curat, vor lua parte la întreceri și o 
serie de debutanți printre care Gavrilâ 
Șuteu, Ana Fia nu, Ioan Roman, Nicu- 
lae Eobiț. Interesant de subliniat că 
N:culae Bobiț și Ioan Roman sînt 
pregătiți și pentru combinata nordică, 
probă la care schiul roinînesc duce o 
mare lrpsă de elemente tinere.

★

Sezonul care se apropie va trebui 
să ducă Ia afirmarea a noi și noi ele
mente tinere, capabile ca în scurtă 
vreme să întărească' rîndurile schio
rilor fruntași. Cluburile sportive Lu
ceafărul și Olimpia și asociația spor
tivă Voința Brașov au arătat în pe
rioada pregătitoare că s-au preocu
pat de atragerea și pregătirea junio
rilor și a junioarelor în vederea a 
propiatului sezon. Și sîntem convinși 
că roade’e acestui interes nu vor in- 
t’-zia să apară încă de la primele în
treceri.

8
6
3

Socotim că aceste schițe pot ti foarte 
utile în instruirea jucătorilor noștri :

Dăm mai jos otleva schițe repreaentînd 
primirea serviciului la volei, extrase din 
revista „Sport en plein air", editat de 
f.s.g.T.

Primirea unei mingi care vine lateral

Prepared unei mingi care vine du eci ' spre jucător

Primirea unei mingi care cade in Jafă, departe de jucător



PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE
Consfătuirile de analiză a activității în sezonul de toamnă „Un real folos in mmca noastră “

Timp de două zile, în sa!a de festivități a U.C.F.S. și a clubului 
Dinamo s-au desfășurat lucrările ce.or trei consfătuiri — cu ca
racterul unor ședințe de lucru —. organizate de federația noastră 

de specialitate, în scopul de a se analiza sezonul de toamnă în lumina 
planului de măsuri elaborat de U.C.F.S. pentru îmbunătățirea activității 
fotbalistice.

La aceste consfătuiri au participat 
președinți de comisii regionale și 
colegii regionale de antrenori și ar
bitri de fotbal, președinți și secre
tari de asociații și cluburi sportive, 
responsabili de secții de fotbal, me- 
todiști regionaii, antrenori și arbitri 
din categoria A și B. jucători frun
tași, reprezentanți ai presei.

La lucrări au luat parte membri ai 
Consiliului General U.C.F.S. și ai 
Birouluj F.R.F. Consfătuirile și-au 
atins scopul propus. Multe rapoarte 
și discuții pe marginea lor au fost 
analitice și critice, scoțînd în evi
dență modul cum au fost aplicate 
directivele federației, izvorîte din 
planul de măsuri, lipsurile în această 
perioadă, precum și sarcinile de viitor 
pe linia ridicării .calitative a fotba
lului nostru.

★

Sîmibătă au fost prezentate ra
poarte ale diferitelor verigi din acti
vitatea fotbalistică: două comisii re
gionale, Galați (tov. Panait Lungu) 
. R.A.M. (tov. Petre Baciu), două 

secții de fotbal, Dinamo București 
(tov. Gh. Turtureanu) și Farul Con
stanța (tov. T. Șovăilă) și un colegiu 
regional de antrenori (tov N. Oțe- 
leanu).

De o deosebită apreciere s-au 
bucurat, prin conținutul lor, prin ca-

Jocuri amicale
DINAM-O OBOR — MINERUL 

VULCAN 9—2 (3—0)

Duminică, în deschidere la meciul 
„veteranilor", stadionul Dinamo a 
găzduit partida amicală Dinamo 
Obor-Minertil Vulcan. Pe mulți poate 
îi miră faptul că echipa din Valea 
Jiului a făcut un drum atît de lung 
pentru un joc amical. Deplasarea în 
Capitală a fost însă o recompensă 
acordată formației din Vulcan pentru 
buna comportare în campionatul re
giunii Hunedoara. Bucureștenii, mai 
bine pregătiți, au cîști-gat partida cu 
scorni de 9-2. Nu au pierdut însă 
nici fotbaliștii din Lupani: s-au ales 
cu o bogată experiență pentru jocu
rile lor viitoare în caimpionatul-regio- 
nal...

INDUSTRIA SIRMEI C. TURZII — 
ȘTIINȚA CLUJ 2—2 (0—0)

C. TURZII (prin telefon). Industria 
Sîrmei și Știința au furnizat un joc 
spectaculos, de bună factură tehnică. 
Au marcat Suru (min. 55) și Safar 
(min. 56), respectiv H. Moildovan 
(anin. 63) și Giurgiu (min. 80).

P. Țonea, coresp.

C.F.R. TIMIȘOARA — SELECȚIO
NATA REG. TIMIȘOARA 5—2 (3—2)

TIMIȘOARA (prin telefon). După un 
Joc interesant, ceferiștii au cîștigat la 
scor. Autorii golurilor ■ Barbu (2), 
Dan, Dragoș și Gergely pentru C.F.R., 
Sîntimbreanu și Szabo pentru selec
ționată. De remarcat că Apter (C.F.R.) 
a ratat un penalti. (P. Vel (an, coresp.) 

racterul de analiză critică, rapoartele 
prezentate de Dinamo și Farul, care 
pot fi date ca exemplu : primul ca 
model de organizare a unei secții 
de fotbal, al doilea ca model de 
analiză critică temeinică, cu mult 
simț de răspundere și cu ascuțit 
simț autocritic, a unor fenomene ne
gative din activitatea acestei secții. 
Aceste două rapoarte au reușit cel 
mai bine să scoată în evidență modul 
cum au lucrat în toamnă secțiile 
respective, pe linia îndeplinirii sarci
nilor rezultate din planul de măsuri. 
In schimb, nesatisfăcător a fost ra
portul colegiului regional de antre
nori Craiova. Discuțiile care au ur
mat au avut darul să completeze în 
mare măsură ansamblul de probleme 
atinse de rapoarte sau să ricțice noi 
probleme strîns legate de sezonul de 
toamnă sau de reluarea campionatu
lui. La discuții au luat parte: tov. 
I. Clej (Hunedoara), C. Teașcă 
(București), A. Costeanu (București), 
Traian lonescu (București), dr. Ță- 
ranu (Cluj) etc.

In concluziile lucrărilor primei zile 
s-a făcut o succintă dar cuprinză
toare trecere în revistă a princi
palelor aspecte ridicate de activi
tatea fotbalistică din toamnă în dife
ritele sale verigi (comisii locale de 
fotbal, secții, cluburi și asociații 
sportive, comisii și colegii centrale, 
biroul federal) sau sectoare (munca 
de instruire, campionatul, arbitra
jele), trăgînuu-se concluziile care se 
impun pe viitor. S-a subliniat că 
eforturile sporite ale tuturor factori
lor cu răspundere în fotbal trebuie 
îndreptate pe viitor în mod și mai 
consecvent spre îndeplinirea planului 
de măsuri și în special spre îmbu
nătățirea continuă a procesului de 
antrenament, condiția de bază a ri
dicării calitative. Aceasta este prima 
și cea mai importantă sarcină. Pen
tru perioada de iarnă sînt o serie 
de sarcini printre care:

— Continuarea consolidării or
ganizatorice (completarea comisiilor 
de fotbal, a colegiilor, a birourilor 
secțiilor de fotbal etc.).

— Analiza activității de toamnă 
din toate punctele de vedere, în 
cadrul comisiilor și secțiilor de fotbal.

—• Combaterea mentalității că pre
gătirea fotbaliștilor este .sezonieră", 
deci necesitatea continuării activi
tății echipelor prin jocuri amicale, 
care permit rodarea unor jucători 
tineri și, maj ales, cristalizarea noii 
orientări în joc.

— Completarea loturilor echipelor 
de categorie A și B cu elemente 
tinere și valoroase, de jos în sus 
(propunerile se vor face între 15— 
31 ianuarie).

CAMPIONATELE REGIONALE
REGIUNEA BUCUREȘTI

Recent, echipele participante în cele 
două serii ale campionatelor și-au în
cheiat disputa din prima parte a com
petiției. In seria I, cea mai bună com
portare a avut-o echipa Olimpia Giur
giu, care conduce plutonul cu un a-

— Dezbaterea și seminarizarea 
largă a instrucțiunilor privind me
todica antrenamentului si orientarea 
în joc. în cadrul colegiilor regionale 
de antrenori.

— Organizarea în cursul lunii 
ianuarie de către colegiile regionale 
de antrenori a unor cursuri pentru 
ridicarea nivelului profesional al an
trenorilor.

— întărirea muncii educative-cul- 
turale în cadrul secțiilor de fotbal.

— Pregătirea terenurilor și com
pletarea utilajului sportiv cu toate 
aparatele ajutătoare (în luna februa
rie se. va proceda la o reomologare 
a terenurilor).

★

Duminică, lucrările au continuat 
separat. Antrenorii au dezbătut în 
continuare sarcinile privind procesul 
instructiv-educativ și aplicarea orien
tării în joc. In acest scop, antrenorii 
I. Reinhardt (U.T.A.), A. Șepci (Ști
ința Cluj), Cristea Ghica (Steaua 
roșie Bacău), V. Mărdărăscu (Știința 
Craiova) și I. Covaci (C.F.R. Ti
mișoara) au prezentat rapoarte care 
— în general — au avut un conținut 
valoros, instructiv, pentru mulți din 
cei prezenți în sală. Din păcate, însă, 
nivelul discuțiilor pe marginea ra
poartelor, ca și problemele ridicate 
nu au fost uneori de natură să 
completeze în mod constructiv ra
poartele. Unele probleme ridicate au 
fost minore sau în orice caz, mi 
s-au încadrat în scopul consfătuirii, 
care, urmărea să precizeze cum s-a 
reflectat orientarea în joc în proce
sul de antrenament și propuneri pen
tru retur în legătură cu munca de 
instruire. In încheierea ședinței a 
luat cuvîntul antrenorul Em. Vogi, 
care a prezentat — în numele co
legiului central de antrenori — con
cluzii asupra desfășurării procesului 
instructiv-educativ și asupra cam
pionatului în toamnă și a precizat 
obiectivele și sarcinile pentru retur.

★

In același timp, și-au ținut con
sfătuirea arbitrii. După prezentarea 
dărilor de seamă din partea cole
giilor regionale Bacău (tov. Bruno 
Ulanovici), Cluj (tov. Aurel Pop) și 
București (tov. Gh. lonescu), arbitrii 
divizionari Gh. Osiac și N. Mihăl- 
lescu au expus rapoarte asupra ac
tivității lor personale. La discuții 
a participat un mare număr de arbitri, 
președinți și membri ai colegiilor 
regionale, printre care St. Sinoș 
(Cluj), E. Racz (R.A.M.), Gh. Sta 
ncscu (Ploiești), M. Cruțescu (Bucu
rești) Al. Toth (Oradea) etc. Ei au 
ridicat cîteva probleme privind acti
vitatea colegiilor regionale și inter
pretarea și aplicarea uniformă a re
gulamentului, pentru a contribui ast
fel la punerea în practică a noii orien
tări în joc. In încheiere, tov. A. Cos
teanu — președintele colegiului cen
tral de arbitri — a tras concluzii 
pe marginea rapoartelor și discuțiilor 
și a arătat care sînt sarcinile de 
viitor.

LA TERMINAREA TURULUI
vans de cinci puncte și cu un golave
raj excelent (61—6). In urma rezul
tatelor obținute jucătorii de la Olim
pia emit cele mai îndreptățite pre
tenții la locul I, în seria lor. In seria 
a H-a lupta pentru locul I este mai 
pasionantă, angrenînd în întreceri trei 
echipe de forțe sensibil egale: Ener
gia Călărași, S. N. Oltenița și Dună
rea Giurgiu. Iată clasamentele eelor 
două serii:

SEHIA I

1. Olimpia Giurgiu 13 12 1 0 61: 6 25
2. Progresul Alexandria 13 9 2 2 44:14 20
3. Unirea Videle 13 8 3 2 17:12 19
4. Oltul Tr. Măgurele 13 6 4 3 31:13 16
5. Sporting Roșiorii

de Vede 13 7 2 4 40:22 16
6. Tractorul Drăgănești 13 7 0 6 18:27 14
7. Flamura Roșie

Brînceni 13 5 2 6 17:19 12
8. Dunărea Zimiwcea 13 5 2 6 19:27 12
9. Recolta Mihăilești 13 5 1 7 25:49 11

10. Aripile C.F.R. Titu 13 3 3 7 20:32 9
11. Victoria Tătărești 13 4 1 8 20:38 9
12. Spicul Cacaleți 13 4 0 9 20:34 8
13. Flamura Roșie 

Roșiorii de Vede 13 3 1 9 22:40 7
14. A.S.A. Giurgiu 13 1 2 10 12:33 4

SERIA A K-A

1. Energia Călărași 13 11 1 1 40: 7 23
2. S. N. Oltenița 13 10 2 1 36:11 22
3. Dunărea Giurgiu 13 10 2 1 49:15 22
4. Unirea Mănăstirea 13 9 0 4 50:13 18
5. G.A.S. I. L. Caragiale

Lehliu 13 6 3 4 33:21 15
6. Energia Slobozia 13 6 2 5 28:25 14
7. Metalul Ciulnița 13 7 0 6 19:22 14
8. Unirea Răcari 13 6 1 6 25:38 13
9. Progresul Urzicenl 13 5 1 7 33:38 11

10. Gloria Alexeni 13 4 1 8 22:42 9
11. Gloria G.A.S.

Fundeni 13 2 3 8 22:5Q 7
12. Victoria G.A.S.

Periș 13 3 0 10 24:46 6
13. Spicul Căzănești 13 2 0 11 17:42 4
14. Partizanul Ciulnița 13 1 2 10 13:41 4

STAN CRISTEA coresp.

In „Sportul popular" numărul 
3689 a fost publicat, sub titlul „Co
misiile pe ramură de sport din re
giunea Ploiești trebuie să-și îmbu
nătățească neintîrziat activitatea", un 
articol în care era criticată munca 
defectuoasă dusă în cadrul unor co
misii regionale pe ramură de sport 
din regiunea Ploiești. In răspunsul 
primit de la consiliul regional U.C.F.S. 
Ploiești se spune că „articolul a fost 
de un real folos în munca noastră. 
El a fost prelucrat în fața tuturor 
comisiilor regionale. Cu această oca
zie, membrii acestor comisii au recu
noscut nu numai faptul că lipsurile 
semnalate erau juste, dar că în munca

O caricatură care
Referindu-se la caricatura apărută 

în ziarul nostru nr. 3718 din 10 no
iembrie a.c. la rubrica „Din joi în 
joi", consiliul asociației sportive Di
namo Săsar ne face cunoscut: „Ne 
însușim pe deplin critica făcută prin 
intermediul ziarului. Intr-adevăr, con
siliul de conducere al asociației noas
tre, în preocuparea pe care a avut-o 

( pentru a asigura condiții optime de

Intr-adevăr, numai cu 
societății

Articolul „Numai cu fotbal nu poți 
fi util societății noastre socialiste" 
apărut în „Sportul popular" nr. 3687 
și care se ocupă de lipsurile mani
festate de tov. Gheorghe Bibu, a fost 
analizat cu mult simț de răspundere 
de consiliul de conducere al asociației 
sportive Cimentul din Medgidia. „Toa
te aspectele negative reliefate sînt 
juste. Ele au intervenit în perioada 
în care tov. Gheorghe Bibu era salariat 
la S.N.M. Constanța, se scrie în răs
puns. In prezent, Gh. B bu este mun
citor la secția de compresoare din 
cadrul întreprinderii „Cimentul" din 
Medgidia. înainte de angajare, orga-

„Un sprijin prețios
Analizindu-se un aspect al activită

ții unui sport mult îndrăgit de specta
tori — boxul — articolul întitulat 
„In Capitală 108, iar în regiunea Su
ceava doar... unui singur" 1 arăta că 
„regiuni ca Suceava, Bacău, Baia 
Mare și, într-o măsură Iași, trăiesc 
departe de lumea boxului nostru, ac
tivitatea competițională de aci fiind 
foarte redusă". Una din cauze, se 
scria în articol, este și numărul redus 
de antrenori care activează în aceste 
regiuni. Răspttnzînd criticii noastre,

Din nou despre editarea programelor sportive 
și fixarea prețurilor la bilete

O problemă mult discutată in ul- 
' tima vreme in coloanele ziarului nos- 
, tru și care a făcut obiectul a nume

roase scrisori din partea oamenilor 
muncii, este aceea a editării de pro
grame sportive și a fixării prețurilor 
la bilete. Din multe locuri ale țării 
ziarul a fost sesizat că spectatorii me
ciurilor de fotbal sînt obligați să 
cumpere alături de bilet și un așa-zis 
program care conține un clasament și 

; formațiile echipelor, de multe ori nici 
măcar identice cu cele prezente pe 
teren în ziua meciului. Aceste sesi 
zări au stat la baza articolului „Mai 
multă răspundere în editarea progra
melor sportive și fixarea prețurilor la 
bilete", publicat în nr. 3711. Printre 
altele, în acest material se scria: „A- 
bătîndu-se complet de la disciplina fi
nanciară, manifestînd o totală lipsă 
de respect față de oamenii muncii, 
căkând indicațiile date de Consiliul 
General al U.C.F.S., unele cluburi și 
asociații sportive măresc nejustificat 
prețuri*:  la bilete, obligînd publicul 
spectator ca alături de biletul respec
tiv să cumpere și un așa-zis pro
gram".

In urma apariției articolului, am 
primit o serie de răspunsuri din par
tea cluburilor și asociațiilor sportive 
vizate. Printre acestea, cluburile Pe 
trolul Ploiești, C.S.M. Reșița, C. S. 
Oradea, asociația sportivă Rapid Foc
șani etc. Să răsfoim cîteva:

După ce ne arată că, „în cadrul con
siliului clubului s-a dat o deosebită 
atenție editării programelor sportive, 
pentru a avea un conținut cit mai bo
gat și atrăgător care să folosească in
struirii și educației spectatorului", in 
răspunsul primit de Ia clubul Petrolul 
Ploiești se ocolește fondul problemei. 

lor există și alte deficiențe care 
nu au fost semnalate în articol. 
Pentru îmbunătățirea muncii acestor 
comisii, biroul consiliului regional 
U.C.F.S. a stabilit ca pînă la sfîrșitul 
anului să se facă analiza activității 
tuturor comisiilor regionale pe ra
mură de sport. In acest scop, mem
brii biroului consiliului regional au 
primit sarcina să răspundă de îndru
marea a cîte 2-3 comisii, după reor
ganizarea acestora". In încheierea răs
punsului, biroul consiliului regional 
U.C.F.S. Ploiești menționează că „a- 
cestea sînt doar cîteva dintre acțiu
nile întreprinse pentru îmbunătățirea 
activității comisiilor regiona'e"

trezește la realitate
lucru echipei de fotbal din categoria 
B, a neglijat activitatea celor-alte 
secții, printre care și pe aceea de tenis 
de masă. Critica ne-a trezit la reali
tate și ne angajăm ca în ce! mai 
scurt timp să asigurăm secției de 
tenis de masă o sală, în care iubi
torii acestui sport să poată participa, 
în mod susținut, la antrenamente și 
concursuri"

fotbal nu poți fi util 
noastre !
nizația de partid și organizația U.T.M. 
din fabrica noastră au discutat cu tov. 
Gh. Bibu, explicîndu-i-se că munca 
cultural-sportivă este strîns legată de 
producție și că un muncitor esle cu 
atît mai mult stimat, cu cit rezulta
tele sînt la fel de bune atît in pro
ducție cit și pe terenurile de sport. 
Acum tov. Gh. Bibu a pornit pe dru
mul cel bun. Asociația sportivă Ci
mentul acordă educației tineretului 
importanța ce i se cuvine și asigură 
ziarul că va reuși să-l transforme și 
pe tov. Gh. Bibu într-un adevărat 
sportiv de tip nou"

in munca federației"
Federația romînă de box scrie urmă
toarele : „Observația este justă și are 
menirea de a da de gîndit antrenori
lor din Capitală, comisiei orășenești 
de box și federației. In ceea ce pri
vește măsurile pentru a îrnbu ■ ăț« 
activitatea boxului din țara noastră, 
ele au lost discutate în cadrul birou
lui F. R. Box și cuprinse într-un plan 
de perspectivă. Noi socotim că ase
menea articole constituie un snriîin 
prețios în munca federați’i"

Astfel se scrie că „in privința distri
buirii programelor este fcarte adevă
rat că la începutul anului 1950 s-au 
dat indicații casierilor să vîndă cit 
mat multe programe. Ulterior, consi
liul clubului a analizat această dis
poziție neprincipială și a hotărit ca 
vînzarea lor să se facă benevol..." 
Or, realitatea este că și în primele 
etape ale campionatului de fotbal ca
tegoria A pe 1960—1961, programele 
s-au vîndut obligatoriu, o dată cu bi
letele.

Referindu-se la aceeași problemă șt 
la faptul că mulți organizatori spor
tivi, în goană după fonduri, își per
mit orice fel de nereguli, distribuind 
bilete al căror preț nu este tipărit 
sau bilete pentru locuri inferioare la 
prețuri de categorii de locuri superi
oare, răspunsul primit din partea 
C.S.M. Reșița arată că în luna de
cembrie consiliul clubului a stabilit 
că în viitor „repartizarea stadionului 
pe sectoare și stabilirea prețurilor la 
bilete se va face conform normelor in 
vigoare ș>, prin măsurile de ordine, 
vor fi asigurate spectatorilor locurile 
ce li se cuvin, în funcție de biletul 
cumpărat. Aceste măsuri — se scrie 
în răspuns — vor asigura respectarea 
legalității, tar spectatorilor Ii se va 
da posibilitatea de a-și alege locul de 
vizionare a competițiilor sportive. 
Consiliul clubului este convins că Ia 
viitor nu se vor mai ivi asemenea de
ficiențe, întrucît acest material a con
stituit un îndreptar în munca noastră".
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Mîine echipa reprezentativă a țării noastre 
intilnește selecționata R. P. Ungare

UNDE DUCE LIPSA DE PREGĂTIRE
‘ i

la ea pretindem mai mu.lt — n-a 
mai fost... Olga Szabo. Lipsită de 
combativitate, „împăcată" cu înfrân
gerile, Olga Szabo a lăsat impresia 
că evoluează pentru că trebuie s-o 

’ facă,' ‘

Nici una dintre ultimele ediții ale 
campionatului republican de floretă 
pe echipe nu ni s-a părut — și nu 
numai nouă, ci și multor tehnicieni 
prezenți în sală —- atît de echilibra
tă ca aceea desfășurată zilele trecu
te. Trei din cele patru finaliste (că
rora li se putea adăuga și echipa din 
Satu Mare, dacă trăgătoarele sale ar 
fi avut un moral mai ridicat, deși 
pășise în concurs cu o înfrîngere) 
aveau posibilități De altfol. Progre
sul București. C.S.M. Cluj și C.C.A.— 
clasate în aceasta ordine — au avut 
același număr de victorii, ordinea 
fiind stabilită de situația la tușe.

Faptul este desigur îmbucurător, 
întrucît el dovedește existenta a trei 
echipe fruntașe pe care, eventual, 
ne-am putea bizui. DAR VALOAREA 
l.OR ESTE EA CORESPUNZĂTOA
RE CERINȚELOR Șl NIVELULUI 
ACTUAL LA CARE A AJUNS IN 
LUME SCRIMA FEMININA? Si NT 
CELE 12 TRAGATOARE JN STARE 
SA FACA FAȚA ACESTUI NIVEL? 
A CRESCUT OARE VALOAREA E- 
CHIPELOR MAI SLABE PIN A LA CE
LE FRUNTAȘE? DUPĂ PĂREREA 
NOASTRA, NU! Valoarea tehnică a 
echipelor este mediocră, ca de altfel 
a întregii noastre scrirne feminine. 
Și acest lucru nu pentru că n-am 
avea elemente cu calități (și deci cu 
posibilități), sau că ne-ar lipsi ca
drele tehnice capabile. Ci pentru că 
floretistele — ca și ceilalți trăgători, 
de altfel, — au început să neglijeze 
pregătirea. Remarca este valabilă 
pentru marea majoritate a trăgătoare
lor care au evoluat sîmbătă și dumi
nică în Sala tineretului. Excepție au 
făcut Ana Ene, Maria Vicol și . încă 
două-trei sportive. In rest... Iar în 
fruntea lor trebuie situată Olga Sza
bo care ( ca și Tănase Mureșan) nu 
și-a mai putut apăra titlul deoarece 
de la Olimpiadă a făcut doar unul 
sau două antrenamente. Or. practica a 
dovedit cu prisosință că numai talentul 
nu e suficient. Neglijarea pregătirii 
temeinice, științifice are numai ur
mări negative. Olga Szabo — și ne 
referim îndeosebi la ea pentru că de

ale echipei noastre reprezentative, 
sportive care au avut cinstea de a 
ne reprezenta în numeroase întâlniri 
intes®q|ionale. Dar critica poate ti 
îndreptată și spre alte cluburi și a- 
edeiații care au prezentat trăgătoare 
neantrenate: Progresul București (Doi
na AlexandrescU, Glicheria Ștefănes-: 
cm), C.S.M. Cluj 
(Melak) etc. Or, 
aproape general, 
datoria federației 
intervină, atrăgînd atenția în modul 
cel mai serios atît antrenorilor, cît și 
ti ăgătoarelor (mai cu seamă celor 
din lotul RjP.R.) asupra sarcinilor 
ce le revin.

Ar fi greșit însă dacă n-am arăta 
că am putut urmări și cîterva — din 
păcate, doar oîteva — floretiste mai 
bine pregătite, care au acordat în
trecerilor toată atenția. „Cap de lis
tă" este Maria Vicol, Ene Ana (Pro
gresul București). Lidia Gribb, Paula 
Raman (C.C.A.). Dar acestea au fost 
— după cum se ve>de — puține la 
număr. Și cum știm că numai cu „o 
floare nu se face primăvară", con
cluzia este firească: mai multă mun
că în secții, mar mult simț de răs
pundere din partea antrenorilor, mai 
multă autoritate față de 
teri sau trăgătoare care 
știu de acum totul și își pot permite 
să nu se mai antreneze.
tele nu vor întîrzia să apară. Și pri
mii care se vor bucura de roadele le- 
vor fi chiar respectivii trădători.

ELENA MATEESCU

ce-pe peronulde dimineață
Nord sosesc cei 17 jucători 

__ __ de hochei pe gheață, care 
vor întîlni mîine seară pe patinoarul 
artificial din parcul „23 August" se
lecționata țării noastre. Meciul este 
așteptat cu un deosebit interes, în 
primul rînd. pentru că întâlnirile din
tre hocheiștii noștri și cei maghiari 
au devenit în ultimul timp tradițio
nale, ele oferind de fiecare dată spec
tacole sportive de bună calitate.

Dincolo însă de aceasta meciurile 
se anunță interesante deoarece oaspe
ții doresc să-și ia revanșa după în
frângerile suferite anul trecut în jocu
rile cu selecționata noastră. Hocheiș
tii maghiari vin la București dornici 
să învingă și pentru aceasta s-au 
pregătit serios. Astfel, de pe la mij
locul lunii octombrie pregătirile e- 
chipei reprezentative a R.P. Ungare

Astăzi 
Gării de 
maghiari

au fost încredințate unui antrenor 
hoslovac, care a urmărit cu multă a- 
tenție jocurile din campionatul țării 
vecine și prietene, selecționînd cei 
mai buni jucători. Este cert deci că 
antrenindu-se sub conducerea acestui 
tehnician, hocheiștii maghiari au fă
cut progrese.

Iată deci, că selecționata țării noas
tre are în acest meci o sarcină des
tul de grea. Ea va trebui să confir
me valoarea ei și, mai ales, buna 
orientare a pregătirilor efectuate în 
ultima perioadă de timp.

Meciul va avea loc mîine seară, 
încrjpînd de la ora 19, și va fi con
dus de doi arbitri cehoslovaci, J. Svo
boda și M.
va avea loc 
campionatului 
Constructorul

Bartoșek. In deschidere 
primul joc din cadrul 
de juniori al Capitalei: 

I — C.C.A.

începe campionatul Capitalei
In program o competiție rezervată ech pelor de juniori

Așa după cum am anunțat, în cu- 
rînd vor începe partidele din cadrul 
campionatului republican de hochei pe 
gheață faza orășenească București. La 
această întrecere iau parte patru for
mații : C.C.A., Dinamo, Constructorul 
și Știința. Paralel cu această între
cere, comisia orășenească București 
organizează și un campionat al for
mațiilor de juniori, măsură cît se 
poate de utilă deoarece asigură tine
relor echipe posibilitatea de a com
pleta bine munca de pregătire cu 
jocuri de verificare.

Primele meciuri vor 
ziua de 23 decembrie, 
campionatul echipelor de seniori se va 
■desfășura după următorul program: 
24 decembrie: ora 15: Știință — 
Constructorul; ora 19,30: Dinaftio — 
C.C.A.; 25 decembrie: Dinamo —
Constructorul; ora 21: C.C.A, -ț-i Ști
ința.

avea loc în 
In continuare,

Cît privește campionatul echipelor 
de juniori vom face de la bun început 
o remarcă : titlul de campion al Ca
pitalei va fi disputat de 7 echipe.

Cele 7 formații participante au fost 
împărțite în doua serii, ținîndu-se sea
ma în special de valoarea lor. Astfel, 
în prima serie își vor disputa întîie- 
tatea: C.C.A., Constructorul I, Con
structorul II, iar în seria a Il-a: C.S. 
Școlar, Șc. Sportivă de elevi nr. 2, 
Orizontul și Victoria. In prima serie 
jocurile vor începe chiar de mîine, 
cînd în deschidere la jocul R.P. Ro
mână — R.P. Ungară este progra
mată prima partidă: Constructorul I 
— C.C.A. In continuare programul 
campionatului este următorul : 22 de
cembrie, ora 16: Constructorul I — 
Constructorul II ; 23 decembrie, ora 
21 : C.C.A. — Constructorul II. In 
ceea ce privește seria a II-a ea se 
va disputa între 10 și 20 ianuarie.

Finala campionatului 
feminin al Capitalei 
înaintea ultimei runde

ADNOTĂRI LA TABEL?ri

• • •

A <nai rămas o singura 
jucat în cadrul întrecerii 
campionatului 
ediția 1960.

rundă de 
finale a 

feminin al Capitalei, 
De-a lungul celei mai 

mari părți a turneului, în fruntea cla
samentului a stat jucătoarea Maria 
H’iimovici. Și acum, în prag de în
cheiere, ea se află pe primul loc, cu 
9 puncte din 11 posibile, avînd doar 
o singură înfirîngere (la Iulia G1 le
nea). Interesant de remarcat, ultima 
sa adversară — Aureli^ Bata li — are 
și en pînă acum doar o singură par
tida pierdută (la Elena Răducanu). 
Fruntașa clasamentului poate fi, teo
retic vorbind, ajunsă doar de două 
concurente. Elena Răducanu (71/2 p. 
și o întreruptă) și Natalia Iliescu (5 
p. și 3 partide în suspensie).

Iată de ce ultima rundă, Acare se 
va disputa la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, are un caracter decisiv pentru 
desemnarea noii campioane. Pentru 
locurile fruntașe ale clasamentului mai 
concurează Domnița Sutiman 7l/2 p., 
Rita Barbu sj Aurelia Batali? 672 P-

Trei săptămîni de palpitantă între-: 
cere șahistă sînt concentrate în acest 
tabel. De fapt, o dată cu; trecerea 
vremii, el ya „rămînț șingurițl „mar
tor" al ce£dr petrecute în finala cam
pionatului țării.

Tabelul reușește să confirme sta
tistic ceea ce turneul a dovedit rundă 
de rundă: faptul că Florin Gheorghiu 
și Victor Ciocîltea au meritat, In
tr-adevăr să dețină locurile de fruțiie. 
Campionul și al doilea clasat au Se- 
monstrat o constanță remarcabilă, au 
știut să joace la fel de bine împo
triva celor mai puternici ca și 
tra celor mai slabi, obținînd 
punctaj foarte echilibrat.

Ceea ce nu s-ar putea spune 
pre Iuliu Szabo. Bilanțul său 
campionat furnizează 'un șir impre
sionant de victorii. Băimăreanul ă
cîștigat 10 .partide, un veritabil re
cord. Și totuși trebuie să se mulțu
mească cu locurile 3—4. Explicația
este simplă, ta primii clasați Szabo 
are un rezultat extrem de slab: 2*/s  
p din 7 posibile.

Singurul jucător neînvins al compe
tiției rămîne " Corvin Radovici. Dar 
«■! plătește cpentru aceasta-, prețul

remiiv, cue marea
majoritate au fost partide anoste, cu 
egalități consemnate fără luptă, în 
puține mutări. Radovici trebuie să-și 
schimbe total stilul de joc. Altfel sîn- 

' tem tentați să tragem concluzia 
(poăte neadevărată) că talentul său 
este plafonat.

Nu numai din tabel, dar și din în- 
în campionat, 

valorică a

con
țin

în

treaiga-;^ comportare
Se reihs'rcă ascensiunea
tînăruinF-Mircea Pavlov. La actuala 
ediție a întrecerii, tînărul 
fost foartb aproape de o realizare de- 
piină. Viitorul îi va rezerva, probabil, 
succese și mai mari, cu condiția 
■unei munci și mai asidue decît cea 
depusă pînă acum.

Remarcabilă a fost prezența în fi
nală a debutanților Georgescu, Un- 
gureanu și Nagy. Toți trei sînt ju
cători i«Su reale posibilități de pro
gres. t

. țn’ sTțrșit, nu putem încheia aceste 
rmduri fără a arăta neașteptatul eșec 
al reprezentanților vechii generații 
de șahȚșți și a „olimpicilor" noștri, 
care au pareups sub semnul unui to
tal anonimat cea mai mare parte a 
întrecerii șahiștilor noștri. (V. Ch.).

șahist a

Nici Ecaterina. Lazăr n-a- fost

MARIA VICOL

mai locul 
Gribb, ar

pregătită decît Szabo. 
V, după- Ana Ene și Lidia 

s-o facă să se 
datorează mai

trebui s-o îngrijoreze, 
gîndească dacă nu 
mult scrimei noastre.

Am insistat asupra 
toare pentru că sînt elemente de bază

acestor tragă-

(Vaîaskay), C.C.A. 
cum fenomenul este 
credem că este de 
•de specialitate să

acei trăgă- 
cred că ei

Iar razul ta-

ÎNOTĂTORII clubului sportiv școlar
AU CiȘTIGAT DETAȘAT

Bazinul acoperit de la Fioreasca a 
găzduit — sînnbată și duminică — 
un nou concurs de înot și sărituri de 
pc tratnbulina rezervat copiilor. Con
cursul, organizat de clubul sportiv 
Constructorul, s-a bucurat de o largă 
participare. „Cupa Constructorml44 cu 
care a fost dotat concursul a revenit 
înotătorilor de la Olubu-I sportiv șco
lar.

Iată rezultatele înregistrate: FETE: 
33 m liber: Gabriela Tarnăuceanti 
(C.S.S.) 22,4; 33 m fluture: Monica 
Munteanu (Progresivi) 26,4; 33 m
bras: Zoe Reznicenko (S.S.E. II) 27,2; 
33 m spate: M. Munteanu 27,1; șta
feta 4x33 m liber: 1. C.S.S. 1:39,8; 
2. C.C.A. 1:46,5; ștafeta 4X^6 m li
ber: 1. 
Milena
100 m
1:34,3;
năuceanu (C.S.S.) 1:38,2; 100 tai liber: 
M. Dumitrescu 1:22,8. BABEȚI: 33 ni 
liber: C. Lungu (C.S.S.) 21,6; 33 m

C.S.S. 3:32,7; 100 m spate : 
Dumitrescu (C.S.S.) 1:32,3;

bras: Voichiță Novac (C.S.S.) 
100 m fluture: Mihaela Tăr-

99CUPA CONSTRUCTORUL"
fluture: M. Tomescu (C.C.A.) 26,1
33 im 
■33 m 
4X33 
S.S.E.
1 C.S.S. 3:00,4;
Botta (S.S.E. II) 1:20,2; 100 m liras: 
G. Malarciuc (C.S.S.) 1:25,3; 100m flu
ture: M. Zager (C.S.S.) 1:19,4; 100 m 
liber: M. Biicurescu (C.S.S.) 1:08,5.
Clasamentul ..Gupei Constructorul" șe 
prezintă astfel: 1. C.S.S. 214 puncte;
2. S.S.E. II 96 p; 3. C.C.A. 65 p; 4 
Progresul 61 p; 5. Constructorul 50 p. 
6. S.S.E. I 36 p.

Concursul individual de săritu 
pe trambulină s-a 
toare’e rezultate:
Măi născu
Melania
3. Hilde 
BĂIEȚI: 
p; 2. G.
3. V.
3-5,46 p. (AURELIAN AXENTE, cores
pondent).

bras: 1. Kende (C.S.S.) 27,4; 
spate: C. Lungii 25,3; ștafeta 
m liber: 1. C.S.S. 1:33,3; 2. 
II 1:34,6; ștafeta 4X^6 tn liber:

100 m spate: Al.

:r: de
încheiat cu urmă- 

FETE: 1. Ioana
I) 28 puncte; 2. 
(Progresul) 27 p;

(S.S.E.
Treistaru , .. .
Avramescu (S.S.E I) 26 p.
I. I. Iliescu (S.S.E I) 37,80 
Gailidc (S.S.E. I) 37,48 p; 
Dumitrescu (Cmislnictorul)

Miine, un concurs Pronoexpres
care anunță premii frumoase!

-■ ... 2 5 A 5 6 7 8 9 IQ 12 I3M 45 18 49
FLOK/M QHEOH^bltU </2 1 7^ 4 0 4 4 72 4 4 4 <12 </2

2 \JICTOR. CiOC?Lr’BA <12. 1/2 <i2 4 4 0 4 7? TT 1 4 d
3 IULIU SZAQO <12. 0 0 0 i 0 4 4 4 4 i 4 4 4 o1 4 4
4 &ELLA SOOS 0 0 4!s 4 0 *!2 1/2 4 4 4 4 4 4 4
5 MIRCEA PAVLOV 4 0 1 ( 72 0 4 7f 72 4 T
6 (jPEORtjPE MiTiTELU 7 4 IM 4 0 4 <72 72 0 72 <12 4

‘ 7 LORVlN RADOVICI </2 </2. </2 4 72 4 72 % 4 V12
1 8 TEODOR 6H/ȚESCU 0 0 0 <('2 7â 4 72 72 <12 4 4 72 4

■î 9 VASiLE OEORGESCU 0 I 0 & 0 <12. Vd 72 0 0 72 4 4 4 72
f/o OETAV/AN PUȘCAȘU 0 0 0 4 <12 </2 <!e. </2 72 4 0 1 4 0

EMIL UM6UREAA/U V2 0 i/2 0 0 0 0 7z 72 7z 4 0 72 72 4 72 4
iou hali a 0 0 0 <12 4/l <12 4 <12 m2 72 ^2 72 0 72 4

ZOLTAN KAGy 0 </2 0 0 1 <12. <12 0 i/2 72 72 72 72 0 4
EDGAK MACHT fe % 0 0 *(2 0 4 72 4 72 0 V2 72 0

J5 MiHAi RADULESCU 0 4 0 0 ‘12. <t2 {/2 </2 </2. 0 72 72 7^ 4 72 72 0 12
ÎON BĂLĂNEL 0 0 0 0 % 4 4/2 0 0 4 72 72 72 1 72 0
OCTAV TRO/AHESCU 0 <\2 0 4l2 4/2 0 V2 0 0 0 4 72 72 72 0 4 72
6E0RSE UiCOLEAMU ^12. 0 0 0 0 72 0 0 <12 1/2 4 (/2 4 i/2 0 ■ <12

19 MLAD.iMiR 80FJ DOC ;/2 0 0 0 0 0 </2 0 4 0 0 0 4 7 72 1

42 
Wk 
frjfe 
ti
Î06

Penultimul concurs Pronoexpi.es al 
anului se prezintă foarte interesant. în 
primul rînd prin importantul report 
acordă categoriei I:

139.880 lei.
Reportul anunță premii deosebit 

frumoase la această categorie și la 
lelalte, fiindcă fondul general va înre
gistra o serioasă creștere, atît prin re
port cit și prin suma oe se va totaliza la 
concursui de miine. Deci concursul Pro- 
noexpres de mîine se va menține, după 
toate probabilitățile, pe linia marilor și 
numeroaselor premii acordate în cursul 
acestui an. Lista de mai jos, care 
prinde numai pe marii câștigători 
acest an, ‘ _ —. -.
- 132.218 

Cernavodă
- 109.000
- 97.841 

Drăgănești
- 95.631 Iei — Adrian Mihail 

rești
- 88.955 

rești
- 84.524

pina
- 83.930 

mișoara
- 82.049

Apoldul de Sus
- 80.049 Iei — Ion Albu din Tg. Mureș 

din

ce-l

de
ce-

cu- 
din

este edificatoare:
Lei — Dumitru Moșoiu

Ici — Ion Manode din Brăila 
lei — Petre Raicu din com. 
Olt

din

din Bucu-

lei — T. Alexandru din Bucu-

din Cîm-lei — Maria Olaru

lei — Buba Pompiliu din Ti-

lei — Vladimir Gheorghiu din

lei — lordache Nieolae

Iei — Veresz Milescu

- 74.378
București
- 71.378

București
- 69,752

București
- 69.752 

Brașov
- 68.856

Clu)
- 65.615

Brașov
-65.844 lei

troșani
- 64.945 

peștii de
- 69.387

București.
Adăusatl la aceste 

autoturisme distribui!.; 
Pron-nexpres diu anul 
numeroase alte obiecte, 
imaginea unei părți din ansamblul su-

Iei — Mihai Pavelascu

lei — Dumitru Arnăutu

lei — Kiss Alexandru

lei — Zsold Alexandru

Petre Cotescu din

lei — Ion Damaschin din 
PMure
lei - Mira Panaitescu

din

din

din

din

din

Pe-

Fill-

din

mari premii 1 
Ia concursurile 
I960, precum și 

și veți avea

telor de mii de premii acordate de Pro- 
noexpres în anul acesta.

Cum arătam însă, există toate pre
misele ca lista marilor premiați să fie 
completată, acum — la penultimul con
curs — cu noi nume. Depuneți cit mai 
multe variante pentru concursul Prono- 
exproș de miercuri 21 decembrie:

Astăzi, ultima zi !

Tragerea Pronoexpres de mîine 
miercuri 21 decembrie va avea loc în 
sala din str. Doamnei nr. 2. începînd 
de la ora 19. Ea va fi urmată de un 
film artistic.

DUPĂ CONCURSUL SPECIAL 
PRONOSPORT

Iubitorii fotbalului și ai concursuriloi 
Pronosport s-au prezentat în 
mare la concursul special din 18 
brie. Multi dintre ei au izbutit 
țină și frumoase satisfacții, a<>a 
arată rezultatele provizorii ale 
pe care le publicăm mai jos.

iDar concursul special nu s-a 
nat ! Astăzi, încep înd de la ora

num ăi 
decern- 
să ob- 
cum < 
trieri

term!
9, an 

loc în Capitală, în cal. Victoriei nr. ! 
(Agenția Centrală Loto-Pronosport) tra 
gera din urnă a cupoanelor cîștigătoari 
de premii în obiecte acordate, din fonc 
suplimentar, 
reamintim că _  _ _____
de premii, totalizînd obiecte în valoare 
de 309.009 Iei, — * ‘ ‘ —
„Wartburgr 
Revelion î

REZULTATELE PROVIZORII al< 
trierii concursului special Pronosport;

652 variante cu 12 rezultate exacte 
8.324 variante cu 11 rezultate exacte 
46.997 variante cu 10 rezultate exacte

— Se atrage atențiunea cîștigători 
lor călătoriilor la Sofia, de Revelion 
de la concursul special Pro-nospon 
că sînt obligați să comunice în ter 
men de 3 zile — începînd de astăz 
— la direcția generală Loto-Prono 
sport (cal. Victoriei 9. București) da 
te!e necesare efectuării formelor d< 
călătorie. Cîștigătorii vor fi anun 
tați, telegrafic. în âceastă seară.

(Rubrică, redactată de I. S. Loto 
Pronosport).

la concursul special. V; 
în fruntea bogatei listt

se află 1 a-uicturiisin 
și 72 călătorii La Sofia du

Pronoexpi.es


.= Sgininrra1 DE MASĂ

La încheierea celei mai importante competiții interne PERSPECTIVELE TINERETULUI SINT INDISCUTABILE"
a eatuv ș. pește ultimul act 

ai celei mai importante competiții in
terne cte tenis ele masa, ijnalele cam
pionatelor repub.icane. Aceste finale in- 
chs;e totodată și activitatea competițlo- 
nalâ pe anul I960. In cele 12 luni care 
au trecut, fruntașii ca și' ceilalți,, jucă
tori și jucătoare de tenis de masă au 
luai, parte la numeroase Întreceri în 
țară șl peste hotare. Au fost realizate 
si performanțe de prestigiu dar s-au 
Înregistrat și o serie tie comportări 
riesatisfac-ătoare, incompaț bi’e cu. con- 
o.țiiie create acestui spo-rt. In anul care 
va începe în curînd, tenisul de masă 
romînesc va fi chemat să-și măsoare 
forțele în citeva competiții Interna
tionale deosebit de importante, printre 
care și campionatele mondiale de la 
,Pek.n din luna aprilie.

~n numerele viitoare ale ziarului nos
tru Vom dezbate cîteva probleme impor
tante legate de comportarea sportivilor 
'romîni în 
ționale și 
trece la „
semnificative desprinse în timpul des
fășurării compet'ț'ei d n sala Floreasca.

-S Este demnă de st’bl niat ascensiunea 
rapidă a juniorului Rethi care a reușit 
să ajungă în finala ee'ui de al patrulea 
concurs al etapei finale a campionatelor 
republicane individuale și să se claseze 
pe locul 4 în ierarhia celor mai buni 
jucători ai noștri. Tn întrecerea indi
viduală. Rethi eVminîn<li'-l și pe Negu- 
lescu, nu a pierdut decît în fața cîști- 
gățorului campionatului, Matei Gantner. 
un jucător experimentat cu un bogat 
si valoros bagaj de cunoștințe tehn'ce 
si tactice. Totuși, așa cum a arătat 
si partida din cadrul întîlnirilor inter- 
ech'pe unde Rethi a cîștigat )a Gant
ner. valoarea clujeanului este foarte 
apropiată de cea a campionului țării, 
iar în plus Rethi este și mult mai 
'năr. Pe lingă vîrsta sa. Rethi are încă 

I atu-uri importante: 1) o poziție per- 
-Ctă a corpului la masă, 

mentul așteptării mingii 
executării loviturilor: 2) 
mobil, fiind prompt ia 
tlile, fie în apărare, fie 
o concepție modernă de 
dință accentuată spre 
ales spre contraatacuri.' 
pregătirea viitoare a

ultimele 
int erne, 

relatarea

concursuri inteina- 
Pentru astăzi vom 
unor aspecte mai

1

Deși a cîștigat finala probei de dublu băieți, cuplul Rethi-Negulescu s-a clasat 
pe locul II, perechea Cobîrzan-Covăci avînd un punctaj superior, acumulat în 
concursurile precedente Cu un antrenament susținut și metodic Rethi și Negulescu 

pot alcătui un dublu omogen, capabil de performanțe superioare.

Foto : T. Roibu

Citeva concluzii pe marginea intilnirilor cu reprezentativele R. P.F. 1.

... atît In mo- 
cît și în clipa 

este extrem de 
toate interven- 
în atac; 8) are 
joc, cu o ten- 
ofensivâ, mai 
Desigur că în 

acestui jucător 
sînt necesare încă une’e corijări, după 
cum Rethi nu trebuie să-și bazeze jocul 
ofensiv numai 
întreprindă 
mai mult 
de atac.

* Cu un 
stopuri, a

pe contraatacuri, ci să 
și din proprie inițiativă, 
decît pînă acum, acțiuni

joc ofensiv, combinat, cu 
realizat Nicola e Angel eseu

victoria sa la Mircea Popescu. Pentru 
a obține rezultate constante, ar fi ne
cesar ca Angelescu să se concentreze 
egal de-a lungul unei întregi competi
ții, partide sau set, să dea mai multă 
cursivitate acțiunilor sale.

O întîlnirile feminine au prilejuit o 
luptă dîrză - cu excepția întrecerii 
pentru primul loc unde campioana re
publicană Ella Constantinescu acumu
lase un punctaj suficient pentru a-și 
păstra titlul, chiar înaintea concursului 
de la București - dar ele au fost ca
racterizate și de țăcăneală, de așteptarea 
greșelilor adversarelor. Nu s-au complă
cut într-un asemenea joc Maria Ale
xandru, uneori Geta Pitică, Catrinel

Pentru răspmdirea rugbin’ui redus in țara noastră
(Urmare din pag. o

„Gheorghe 
un 
de 

din

nr. 3, 6. Școala medie
Lazăr". Competiția s-a bucurat de 
mare succes, atrăgînd mari mase 

cători și suporteri entuziaști 
liedul elevilor.

Conducerea clubului, împreună______ _ cu 
profesorii de educație fizic# din școli, 
îu depus o activitate stăruitoare, pen
tru ca aceste întreceri să se desfa- 
ware in bune condiții și la un nivel 
tehnic corespunzător.

Este demn de remarcat faptul că 
iceastă competiție organizată de 
C.S.M. Sibiu — care a pus la dispo- 
tiția școlilor terenul său, arbitri și 
materialul sportiv necesar, atribuind 
otodată diplome și premii 
n aplicare imediată îndrumări e Fcde- 
ației romine de rugbi și ale Cole
giului central de antrenori, precum ,și 
arcinile trasate de Consiliul regio- 
ia! U.C.F.S.-Brașov ca urmare a 
onsfatuirii cu cadrele tehnice din 
egiune, privind creșterea neînce- 
ată de cadre valoroase și se ecțio- 
tarea pretimpurie a eiemenlelor ca- 
abi'e să reprezint? cu succes, în- 
r-un viitor cit mai apropiat pe 
portivii și oamenii muncii din patria 
ioastră.

Gupa’ interșcolară C.S.M. Sibiu, de 
ugbi redus (miuță), este prima ma- 
lifestare oficială de acest gen în țara 
ioastră și desigur că acest, exemplu 
a fi urmat și de alte asociații din 
entrele muncitorești ale patriei noa- 
tre, roadele neîntîrziind să se arate. 
,-ar fi rău ca. în afară de aceste 
ompetiții preliminarii ale jocului „în 
incisprezece" să se preconizeze ade- 
ărate competiții de sală pentru com- 
onenții loturilor mature
în felul acesta, rugbiul redus ar 

utea deveni o disciplină de sine stă-

latoare, avînd, fără îndoiala, nenu- 
mărați adepfi și spectatori, așa cum 
s-a văzut că, în cîțiva ani, a reușit 
să facă handbalul în 7.

Sînt convins că aplicarea 
pîndirea rugbiidui redus pe o scară 
cit mai largă în țara noastră, nu va 
face decît să afirme, o dată în plus, 
calitățile de dîrzenie și de luptă pe 
tărîmul muncii șî al spo-rtulu» pe care 
le dovedește poporul nostru.

și răs-

Fojea (de data aceasta) și junioarele 
Mariana și Victoria Jandrescu și Eleo
nora Mrhalca. Ella Constantinescu s-a 
prezentat cu o apărare bine dirijată, 
presărată din cînd in cînd cu atacuri 
din dreapta. Maria Biro a fost sigură pe 
jocul de mijloc. Ea nu a pierdut decît 
un singur meci în cele cinci zile de 
întreceri, în semifinala probei de sim
plu feminin, la Ella Constantinescu, 
după ce cîștigase primele două seturi.

O Pentru că a venit vorba de jocul 
static, de țăcăneală, am Ii de părere 
ca în situații ca aceea prilejuită de par
tida ,,remiză'*  Teodorescu—Cohn, cînd 
setul doi s-a terminat ' 
al treilea a luat sfîrșit 
1—0, juriul concursului 
șă oprească asemenea 
dăunează progresului 
Două ar fi soluțiile pe care le preco
nizăm: a) șă se programeze astfel de 
meciuri pe mese periferice (așa cum s-a 
procedat ' * -----
Cluj) sau într-o ____ ____ „_____
să fie eliminați competitorii respectivi 
din concurs (chiar dacă este vorba de 
jocuri pe echipe). Intr-adevăr regula
mentul prevede asemenea soluții pentru 
întrecerile individuale eliminatorii, iar 
în concursurile individuale sistem tur
neu și la echipe meciurile egale sînt 
anulate. Aplicînd măsura eliminării și 
la echipe, sîntem convinși că pe viitor 
antrenorii nu își vor lua riscul de a 
pierde un joc între două formații între- 
buințînd sportivi care nu știu altceva 
decît să țăcănească. Și dispariția unor 
asemenea „demonstrații" nu va putea 
decît să fie salutată.

la egalitate iar 
cu scorul de... 
să intervină și 
exhibiții care 
în acest sport.

într-un concurs anterior la 
sală fără public; b)

C. COMARNISCHI

Anul atlet'c 1960 (II)
pune

Locatiune de bilete
Pentru întîlnirile internaționale de 

ochei pe gheață dintre renrezenta- 
vele R.P.R.—R.P.U. și București 
- BudapeGa, care vor avea loc în 
iîete de 21 și 22 decembrie a.c. pe 
atinoarul artificial din parcul „23 
ugust" biletele se pun în 
îcepînd de azi la casa din str. 
idu.
In serile meciurilor, biletele se 

ăsi la casele patinoarului.
★

Pentru aceste meciuri sînt valabile 
rmătoarele permise:
Albastre și roșii din piele, albastre 

ermatin, gri derm.itin eu ștampila 
lochci", verzi de ziariști, precum și 
de de antrenori si arbitri de hochei 
e gheată.

vînzare
Ion

vor

Rezultatele întîlnirilor echipelor 
noastre naționale cu reprezentativele 
R. P. F. Iugoslavia ne-au fost fa
vorabile numai la fete. După 
cum se știe, senioarele au învins la 
București la o diferență de 22 puncte, 
iar spre satisfacția generală tinerele 
jucătoare ne-au adus o victorie mai 
categorică. Scor final 2426—2346 
p.d. pentru echipa noastră de tineret. 
Este, fără îndoială, un lucru foarte 
important pentru noi. Vicepreședintele 
federației iugoslave Slepan Jarkovic 
ne-a declarat: „Tinerele do. ' 
au jucat bine și au obținut 
mai clară decît senioarele, 
vele lor sînt indiscutabile".

Victoria echipei noastre 
de tineret asupra formatei 
deținătoarea „Cupei Europei", 
rezultatul dîrzeniei, puterii de luptă, 
în general al unei bune pregătiri. 
Tîrziu. după terminarea meciului, am 
întrebat-o pe Ioana Iordan cum de a 
reușit să realizeze cel mai mare pro
centaj al zilei: 435 p.d. Ne-a răspuns 
foarte simplu: „îmi văd serios de 
antrenament. Asta-i tot!".

Cu această conștiinciozitate, speci
fică de fapt tinerei noastre generații 
de popicari, nu este surprinzător nici 
rezultatul excelent obținut de tînărul 
Cristu Vînătoru, care a doborît 9i8 
popice din 200 bile mixte. Aceasfa 
este cea mai bună performanță 
viduală înregistrată de sportivii 
tri în întîlnirile internaționale, 
echipa masculină de tineret, 
deși învinsă a avut totuși o compor
tare onorabilă în fața campionilor 
mondiali, s-au mai evidențiat C. Ra
dulescu (855 p.d.) și P. Burlan (818 
p.d.). După confruntările cu sportivii 
iugoslavi putem afirma că avem a- 
cum numeroase tinere elemente care 
atent pregătite vor putea în curînd 
să reprezinte Cu cinste culorile pa
triei în fața celor mai bune echipe 
din lume.

Și acum, cîteva concluzii:
1. Se impune împrospătarea cu ele- 

a lotului republi- 
seniori. Selecționarea 

națională a unor jucători 
motivul că att experiența 
internaționale s-a doveflit

mente tinere 
can de 
în echipa 
numai pe 
meciurilor

jucătoare 
o victorie 
Perspecti

feminine 
iugoslave, 

este

indi-
noș-
D»n
care

Progres general în probele feminine de sprint
„Dacă nu i-am avea pe marii noștri atleți negri, am deveni o 

putere de mina a doua in atletism", (diji cuvîntarea lui A. Brundsge 
președintele C.I.O, rostită după ~

Pornind la drum; in lunga călătorie 
cifrelor anului atletic 1960, vom 

face astăzi primul ponas. Ne vom 
opri pe' malurile rîulut Ohio din 
Americă, la marea atletă neagră 
Wilma Rudolph, triplă campioană 
olimpică. ’ '

In cursul acestui sezon, Wilma a 
dominat nume-osul lot internațional 
a! alergătoarelor de valoare. „Ga- 
zela neagră", a impresionat pe toți 
specialiștii prezenți la Ro.ma, Iată 
ce spune maestra emerită a sportu
lui Galina Turova, o fostă mare ce
lebritate a atletismului sovietic și 
mondial: .Wilma Rudolph este o 
sportivă cu totul excepțională prin 
talentul său. Timpul de 11.0 secun
de pe care l-a realizat la Roma, cu 
un vînt favorabil de 2.75 m/sec 
este accesibil și fără vînt. 
ei, echipa S.U.A. 
dalia de aur la 4x100 nT. 
uităm nici recordul pe 200 metri cu 
turnantă — 22.9 sec iar dacă va în
cepe să sară în lungime, nu trebuie 
să mire 
apropiată

J. O. la clubul american din Roma).

a

îi
Datorită

a obținut și me-
Să nii-i

pe nimeni o performanță 
de... 7 metri !“.

★
majoritate a atletelor 
printre cele mai bune 

de sprint din lume 
serios

Marea 
figurează 
gătoare 
îmbunătățit serios performanțele în 
cursul anului olimpic.

100 METRI

11,4 (11,5) Giuseppina Leone (Ital.)
11,4 (11.8) Catherine Căpdevielle (Fr.)
11.4 ((11,9) Irina Press (URSS)
11.5 (10,-5*)  Betty Cuthbert (Austral.)
11,5 —------ - ------- - - - ~
11,5
11,5
11,5
11.5
11.6
11.6
11}6

(11,0*)  Gusta Fredrickson (Afr. Sud) 
(11,8) Patricia Duggan (Austral.)
(11.6) Vera Krepk na (URSS)
(11,5) . Giseia Birkemeyer (RDG) 
(10,8*)  ~ " ..............
(11.7) 
(1L7) 
(11,7)

Dorothy Hyman (Anglia) 
Barbara Jones (SUA) 
Brunhilde Hendrix- (RFG) 
Valentina Maslovskaia

(URSS)) 
Jutta Heine (RFG) 
An ni Biechi (RFG) 
Halina 
Wendy 
Norma 
Martha 
Marlene Mathews (Austral.) 
Lidia Hitrina (URSS) 
Lucina Williams (SUA) 

Harsing (URSS) 
Poliakova (URSS) 
Langbeln (RFG) 
Huttmann (RFG)

Richter (RPP)
Hayes (Austral.) 
Flemming (Austral.) 
Hudson (Austral.)

Li i via 
Nona 
Marta 
Helga
Svetlana Vetrova (URSS) 
Hannelore Sadau (RDG) 
Irina Bocikareva (URSS) 
Jennifer
Barbara 
Erzsebet
Ludmila
Tereza Wieczorek (RPP) 
Ellen Ort (Olanda) 
Tamara Buianova (URSS)

Smart (Anglia) 
Jan’szewska (RPP) 
Heldt (RPU) 
Motina (URSS)

Rezultatul de 11,0 sec realizat de 
Rudolph în finala cursei de 100 m

O. nu a fost luat în considerare, de- 
a fost objinut cu vînt ajutător 
m/sec. Limita admisă de regu- 

este

care 
aler- 
Și-au de 2,75 

lament

J. 
oarece

W. 
la

de 2 m sec.

1956 1957 1958 1..9 1960

LUMII • 11,3 sec Shirley
(Australia) — Varșovia
Krepkina (U.R.S.S.) — Kiev

RECORDUL
Strickland
4.8.1955; Vera 
13.9.1958; ♦•) Wilma Rudolph (S.U.A.)
Roma 2.9.1960.

RECORDUL EUROPEI ; 11,3 sec 
Krepkina.

Vera

11.3 (11.8) Wilma Rudolph (SUA)
11.4 (11,5) Maria Itkina (URSS)

sec 
sec 
sec 
sec 
sec

0
2
7

12
7

o 
o
1
5
7

1
4
6
6

20

28 13 25 24 37

a fi # un lucru e-reșit. O serie de iti- 
cători fruntași ca : Frâncisc Micola, 
Ladislau Gallo și chiar Alexandru 
Andrei deși au făcut eforturi vizibile, 
totuși nu au reușit să totalizeze re
zultate satisfăcătoare.

2. Unele sportive din lotul de tine
ret au început să alunece re o nailtă 
nesănătoasă. Florica Birii, Elena Tran
dafir și Maria Gheorghe s-au „supă
rat" (!!) că nu au fost incluse în fo-- 
mație, avînd manifestări necorespiinză- 
toare înainte și după meci. Această 
atitudine denotă grave carențe în edu
cația lor cetățenească, și trebuie să 
formeze obiectul unei atente și 
se analize.

3. De ce au pierdut la scor 
zentatfva feminină a regiunii 
șoara și selecționata masculină

renre-
Timi-
ora- 
pus.
or-

care-

a 
șuiul Reșița ? Ambele echipe au 
mai presus de interesele generale, 
goliul personal al unor sportivi
au ținut cu tot dinadinsul să joace. 
Astfel, reprezentativa Timișoarei a- 
fost alcătuită pe scheletul formației- 
Voința din localitate, deși la antre
namente unele jucătoare nu au satis
făcut. Maria Bagolv și Maria CaRh 
au realizat doar 350 și respectiv 343- 
p.d. în timp ce tinerele jucătoare Ilea
na Antal (Arad) și Maria Stanca (Re
șița) remarcate în meciurile inter-țări, 
au stat pe tușă. La Reșița, selecțio
nata orașului a fost reprezentată in> 
exclusivitate de formația Olimpia. A- 
ceasta n-ar îi fost o mare nenorocire, 
dar antrenorul Ion Micoroiu a preferat 
să-i folosească pe M. Stanciu, V. Ra- 
șovan și A. Mayer, care se resimțea» 
de pe urma unor mari eforturi, în loc 
să-i fi utilizat pe tinerii jucători 
D. Kridor, C. Radulescu și pe maes
trul sportului T. Negru. i 
mult mai bune la verificări.

In
6 dorință a oaspeților. Ei ne-au ru
gat să consemnăm că organizare» 
întîlnirilor a fost pretutindeni perfec
tă, că în cele 8 zile petrecute în țara 
noastră s-au simțit minunat 
șit, că avînd creată o bază 
dezvoltată, popicarii romîni 
un cuvînt greu de spus în 
importante competiții internaționale.

cu med ir

încheiere vrem să, satisfacem;

vi însfîr- 
materială' 
vor avea» 
cele mai

TR. lOANIȚESCli

. Media rezultatelor celor mai bune 10 
atlete din :

Lume Europa

zoo metri
LUMII :

WILMA RUDOLPH

1956 1957 1958 1959 I960

sec Betty23,2
- Sidney 16.9.1936 
■) 22,9 sec Wilma

Corpus Christi

RECORDUL 
Cuthhîrt (Australia) - 
șl Hobarth 7.3.1960; ••)
Rudolph (S.U.A.) -
9.7.1969.

RECORDUL EUROPEI : 23,4 sec Mana 
Itkina (U.R.S.S.) - Tașkent 14.18.1956 ;
*♦) Gisela Birkemeyer (R.D. Germană) — 
Erfurt 6.8.1960.

(24,4) 
(23,4*)  
(24.5*)
(23.6) 
( ~ )
(23.7) 
(24,2) 
(24.6*)  
(24.0)
(24.1) 
(24,4) 
(24,0*)
(26,0) 
(24,4) 
( - )
(24.2)
(24.7) 
( “ ) 
( - ) 
(24,7)
(24.4) 
(23.9)
(23.4) 
(24,0)

24,0
24,0

(—n—)
(24,7)

Wilma Rudolph (SUA) 
Betty Cuthbert (Austral.) 
Patricia Duggan (austral.) 
Gisela Birkemeyer (RDG) 
Norma Flemming (Austral.) 
Maria Itkina (URSS) 
Barbara Janiszewska (RPP) 
Magdel Myburgh (Afr. Sud) 
Giuseppina Leone (Ital.) 
Jutta Heine (RFG)
Barbara Mayer (RDG) 
Dorothy Hyman (Angl.) 
Catherine Căpdevielle (Fr.) 
Nannie Haase (Ol.) 
Kay Johnson (Austral.) 
Celina Jesionowska (RPP) 
Halina Richter (RPP) 
Wendy Hayes (Austral.) 
Jennifer Smart (Anglia) 
Hannelore Sadau (RDG) 
Ludmila Ignatieva (URSS) 
Brunhilde Hendrix (RFG) 
Lucinda Williams (SUA) 
Valentina Maslovskaia

(URSS)
Christa Stubnik (RDG)
Ellen

In paranteze sint notate rezultatele ob
ținute în anul 1959.

sub 23,0 sec 0 0 0 0 1
23,1-23,4 sec 2 0 2 2 X

2.3,5—23,7 sec 3 2 3 4 10
23,8—24,0 sec 7 6 12 7 12

12 8 17 13 26

Media rezultatelor celor mai bune IO
atlete din:

Lume Europa

1956 23,67 23,85
1957 23,92 24,10
1958 23,76 23,90
1959 23,70 23,81
1960 23,36 23,66

•*)  — recorduri în curs de omologare.

Ort (Olanda)

•) = rezultate
•) — rezultat înregistrat într-o cursă -2,0 yarz‘ (201,17 

pe 100 yarzi (91,44 m). 0,1 sec.

înregistrate în curse pe 
m), din care am scăzut
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Competiții internaționale He sportivilor noștrit 
in luna ianuarie 1961

' BASCHET: întîlnirea echipelor 
masculine ale R. P. Romine și Firan- 
iței va avea loc la București (29), iar 
meciul feminin, din cadrul Cupei 

,Campionilor Europeni, dintre Rapid — 
’AZS AVF Varșovia va fi organizat 
Ja 14 ian. tot la București.

HANDBAL: meciurile de calificare 
1 intru campionatul mondial de hand
bal în 7 dintre echipele R. P. Ro
mine și U.R.S.S. vw avea loc la 5 
ian. (Moscova) și 15 ian. (Bucu
rești) ; întrecerile ediției a IlI-a a 
„Cupei București" se vor desfășura 
la Cluj (22—26) cu participarea echi
pelor masculine: București, Buda
pesta, Bajnia Lucka (R.P.F.I.) și Mos
cova. întîlnirea Știința Buc. — Spar
tak Subotica (feminin) din cadrul 
C.C.E. este programată la 10 ian. la 
București.

HOCHEI PE GHEAȚA: participa
rea echipei reprezentative la turneul 
de ia Budapesta (17—22).

SCHI: schiorii noștri fruntași vor 
lua parte la concursurile internațio
nale de la Klingenthal (R.D.G.) 28— 
29 ian. (probe nordice), St. Gervais 
(Franța) 6—8 ian. (probe alpine, bă
ieți și fete), Grindenwald și Wengen

(Elveția) 11—14 ian. (probe alpine 
fete și respectiv, băieți).

TENIS DE MASA: meciul dintre 
echipele reprezentative, masculine și 
feminine, ale R. P. Ungare și R. P. 
Romîne va avea loc la Budapesta la 
21—22 ian. După aceasta jucătorii și 
jucătoarele noastre vor participa, la 
Praga, la campionatele internaționale 
ale R. S. Cehoslovace (25—29).

VOLEI: dubla întîlnire între echi
pele masculine Rapid și Fenerbahce 
— în cadrul C.C.E. — vor avea loc 
la Istanbul (turul) și București (re
turul).

A fost alcătuit lotul cicliștilor 
R. D. Germane 

pentru „Cursa Păcii“
Federația de ciclism din R.D. Ger

mană a alcătuit lotul cicliștilor care se 
pregătesc pentru Cursa Păcii”. Din lot 
fac parte II cicliști: Ii a gen, Schur, 
Eckstein, Schober, Ldrke, Ampler, Adler, 
Hohne. Weissleder, Grunzig și Griming.

La handbal in 7: 
Echipele R. D. Germane învingătoare 
in meciurile cu reprezentativele 

R. S. Cehoslovace
BERLIN 19 (prin telefon). La nu

mai o săptămînă după meciul egal din
tre reprezentativele R.D. Germane și 
R.P. Romîne, formația masculină a R.D. 
Germane a obținut o victorie de presti
giu în fața valoroșilor liandbaliști ceho
slovaci : 13—10 (7—3). Punctele au fost 
înscrise de Ilaberhaufe (5), Thiedeman 
(3), Hi recii (3), Papusch și Stube pen
tru învingători, Ceermak, Trojan, Rada, 
Frolo cîte 2, Bozni și Seroga pentru 
învinși. Meciul s-a desfășurat la Magde
burg în fața a 3.000 spectatori și a fost 
arbitrat de danezul K. Knudsen. între
cerea echipelor feminine dintre cele două 
țări a luat sfîrșît ca victoria echipei 
germane, cu scorul de 6—5. (2—3).

H. G. ANDERS

Halterofilul Wemer 
Dittrich se numără prin
tre cei mai buni în ca
drul categorici ușoară 
în R. D. Germană. El 
a făcut parte și din e- 
chipa unită a Germa
niei la Jocurile Olimpi
ce de la Roma. Iată-l 
în fotografia noastră ri- 
dicînd haltera.

Activitatea internațională la rugbi
UN TRIAL AL RUGBIȘTILOR 

FRANCEZI

Rugbiștii francezi își intensifică 
pregătirile în vederea inaugurării se
zonului internațional (priimuMor joc 
va avea loc la Paris la 7 ianuarie 
1961 în compania echipei naționale a 
Scoției). Duminică, la Pau, s-au întîl- 
nit intr-un meci de verificare două 
selecționate. Franța A a întrecut 
Franța B cu 11—3. In urma acestui 
trial, viitoarea echipă a Franței se 
conturează astfel: fundaș — Vannier 
(Meynard) ; aripi — Dupuy, Ran- 
coule (Roge) ; centri — frații Andre 
și Guy Boniface sau Bouquet și Mar- 
quesuzaa ; mijlocași ■— Albaladejo, 
Lacroix (Danos); înaintași —linia

a IlI-a : Moncla, Etchave și Crauste, ' 
linia a II-a : Celaya, Monmejat (Saux 
sau Massebocuf), lirfia I : Dome- 
nech, De Gregorio, Roques.

„SPRINGBOCKS" -LA A DOUA LOR 
VICTORIE ÎN MAREA BR.ITANIE

Contimiindu-și turneul în insulele 
Britanice, reprezentativa de rugbi a 
Africii de Sud (Springbocks) a obținut 
sîmbătă cea de a doua victorie coti,..: 
secutivă, întrecînd la Dublin selecoj 
ționata Irlandei cu scorul de 8-3. 
La pauză rugbiștii irlandezi condu-J 
ceau cu 3—0. (Amintim că.în primul . 
joc, sud-africpqți au învins -ța Cai-,- 
diff, Țara Galilor cu 3—0).

nbvi n tsol

F O T B
RELUAREA CAMPIONATULUI

R. P. BULGARIA
După o întrerupere de mai bine de 

o lună, determinată de întîlnirile inter
naționale susținute de către reprezenta
tivele A și B, sîmbătă a fost reluat cam
pionatul R.P. Bulgaria, prin disputarea 
jocurilor etapei a xn-a a turului. Victorii 
ușoare au obținut fruntașele clasamentu
lui. T.D.N.A. - Marek 2-0, Levski - Beroe 
5-0. In celelalte meciuri ale etapei s-au 
înregistrat următoarele rezultate: Sep- 
temvri — Spartak Plovdiv 1-1, Minior — 
Lokomotiv 1-0, Botev - Slavia 3-1, Spar
talc Varna — Ciornoe More 2-0, Dunav — 
Spartak Sofia 2-1. înaintea disputării 
întîlnirilor restanță, în clasament con
duce Levski Sofia cu 17 p (12 jocuri) 
urmată de T.D.N.A. (10) cu 15 p, Minior
(11) —12 p, (Dunav și Spartak Vama
(12) —13 p etc.
INTERNAZ1ONALE — JUVENTUS 3-1

Meciul central al etapei a Xl-a a cam
pionatului italian a fost, fără îndoială, 
cel, care a opus echipele Lnternazionale 
și ■ Juventus, fruntașe ale competiției, 
încă din prima repriză echipa mila- 
Eețsăujși-a '/asigurat un avantaj de un 
;gpl. La , reluare, gazdele continuă să aibă 
Inițiativa ’ și înscriu încă două goluri. 
CEimpid'ana Italiei’, Juventus, nu mai 
poățe i ■ deoit să reducă din handicap, 
■părți,jocheindu-se cu scorul de 3-1 
'în T'ayțoarea milanezilor. O desfășurare 
palpitantă ă avut celălalt derbi al cam
pionatului italian, întîlnirea Roma—Mi
lan,'. încheiată pînă la urmă cu un re
zultat de egalitate (2-2) stabilit în prima

Pregătirile handbaliștilor 
sovietici

Ziarul ..Komsomolskaia pravda“ din 
15 decembrie se referă la pregătirile 
handbaliștilor și handbalistelor din Uni
unea Sovietică în vederea participării lor 
la viitoarele competiții internaționale. 
Iată cîteva spicuiri din articolul „încer
carea forței și măiestriei* 1 : „In cadrul 
jocurilor preliminare pentru campionatul 
mondial handbaliștii noștri vor susține 
un meci tur-retur cu un adversar puternic 
și experimentat — selecționata Romîniei. 
Prima întîlnire va avea loc la 5 ianuarie 
1961 în orașul Moscova, iar returul se 
va desfășura la București, la 15 ianuarie. 
Echipa sovietică este antrenată de către 
Evghenii Ivahin și Lazar Gurevici. Im 
sfîrșitul lunii decembrie echipa noastră 
va susține două meciuri de verificare cu 
selecționatele orașului Moscova și Litua
niei, precum și o întîlnire cu echipa de 
tineret a R.S. Cehoslovace. După întîl
nirile din cadrul preliminariilor campio
natului mondial echipa U.R.S.S. va lua 
parte la Cupa Orașului București, unde 
se așteaptă participarea unor echipe din 
Romînia, U.R.S.S., R.S. Cehoslovace și 
R.P.F. Iugoslavia*.  Ziarul „Komsomol
skaia pravda” arată în continuare că e- 
fehipa campioană feminină de handbal în 
7 a U.R.S.S. „Jalghîrîs Kaunas” va par
ticipa la Întrecerile Cupei Campionilor 
Europeni.

Ronn-ul continuă acțiunile 
discriminatorii

In unul din ultimele sale numere, zia
rul „SOVIETSKI SPORT*  demască o 
nouă acțiune discriminatorie a autorită
ților de la Bonn, îndreptată împotriva 
sportivilor din R.D. Germană. După cum 
se știe, în a doua jumătate a lunii fe
bruarie urmează să se desfășoare în R.F. 
Germană, în apropierea orașului Ilano- 
vra, campionatul mondial de ciclocros. 
Pregătiri pentru participarea la această

ini^oiLuuiă competiție se lac în multe 
țări europene. Va fi însă campionatul 
mondial de la Ilano-vra cu adevărat re
prezentativ ? La această întrebare răs
punde cotidianul sovietic de specialitate: 

„întrebarea nu este inutilă. Ea se 
leagă de faptul că guvernul de la Bonn, 
continuîndu-și politica agresivă, a în
tocmit un proiect de lege asupra „circu
lației interne germane". Literalmente fie
care articol al acestui proiect de lege 
constituie de fapt o piedică pusă în ca
lea cetățenilor din R.D.G. (fie ei mun
citori, sportivi sau oameni de cultură), 
a celor care doresc să călătorească pe 
teritoriul Germaniei Occidentale. Noile 
dispoziții vor interzice intrarea în R.F. 
Germană și a cetățenilor altor state, dacă 
aceștia fac tranzit prin R.D. Germană.

Această nouă provocare a guvernanți- 
lo de la Bonn, îndreptată împotriva con
tactelor sportive internaționale, a pro
vocat indignare în diferite țări ale lumii 
Este semnificativă declarația lui Wilhelm 
Klink, campionul de ciclocros al R.D.G :

— Firește, noi dorim foarte mult să 
luăm parte la campionatul mondial de. 
la JIanovra. Ciclocrosiștii republicii noas
tre au participat la competiții în Belgia, 
Franța, Elveția, s-au întîlnit de mai 
multe ori cu colegii lor din Germania 
Occidentală. Și iată că acum se pun pie
dici în calea strîngerii legăturilor noas
tre. Aceasta n-arc nici un sens ! Nouă, 
sportivilor germani, care vorbim aceeași 
limbă, ni se interzic întîlnirile comune. 
Un guvern care ia asemenea măsuri ac
ționează contrar intereselor poporului 
german

Titlul articolului citat este foarte eloc
vent : „Campionat mondial sau... campio
nat al R F. Germane

Să fie înlocuit portarul rănit ?

Sub acest titlu, ziarul ,,1’IT umani te” 
face un interesant comentariu la partida 
de fotbal Reims—Racing, derbiul campio
natului francez, încheiat cu victoria pri
mei echipe la scorul dc 5—3. Este foarte

probabil că apărarea liderilor n-ar fi fost 
străpunsă de cinci ori, dacă din poartă 
p-ar fi lipsit Taillandicr, rănit după 29 
fcninute de joc. Comentatorul ziarului 
francez ridică din nou spinoasa proble
mă a legiferării înlocuirilor dc jucători 
răniți înjtimpul unui meci :
, „Se pare că înlocuirea poate fi luată 
în considerare în cazul rănirii portaru
luiih iitnp ce atunci cînd e vorba de un 
jucător de cîmp chestiunea este oarecum 
diferită. Această problemă a fost luată 
în discuție anul trecut, în cadrul adu
nării generale a Ligii cluburilor. Pusă 
la vot, ea a obținut o puternică majori
tate. Principiul adoptat era de a înlocui 
un jucător, oricare ar fi fost postul o- 
cupat, numai pînă la pauză. Dar cum 
orice vot al adunării Ligii trebuie să fie 
supus aprobării biroului federal, hotărî- 
rea n-a putut fi pusă în practică, acest 
for respingînd-o. După refuzul Federa
ției franceze de fotbal, problema înlo
cuirii unui jucător rănit a rămas în sus
pensie... Nu este exclus însă ca această 
chestiune să revină la ordinea zilei într-un 
viitor apropiat.

întrebat asupra acestui subiect, Pierre 
Pibarot, antrenorul echipei Racing (ul
timă și mare victimă a neînlocuirii por
tarului rănit) ne-a declarat : S-ar putea 
accepta aceasta, fără a se deschide poar
ta fraudelor. Dar numai pentru portar, 
fiind vorba de un adevărat specialist.

In continuare, ziarul scrie :
„Doctorul Serge Batteux și Pierre Pi 

barot au interzis lui Jean Taillandier 
să-și reia postul în poartă după acel 
k.o. suferit în cursul meciului Reims—- 
Racing. Nu numai că uri portar lovit îsi 
ia riscuri reluînd jocul, dar el este — 
dat fiind faptul că reflexele sale sînt 
nesigure — de o utilitate discutabilă 
pentru echipa sa. Dovadă, portarul lui 
Tottenham care, lovit sîmbătă în meciul 
cu Burnley (n.n. partidă din campio
natul englez) a vrut să rămînă în poar
tă... și a primit trei goluri în cîteva 
minute".

repriză a jocului. O comportare tot 
mai bună are noua promovată Catania, 
care participă nemijlocit la lupta pentru 
primul loc. în etapa de duminică ea 
a întrecut cu 3-0 pe Sampdoria. Alte 
rezultate: Lanerossi—Lazio 0-0, Napoli— 
Bari 1-0, Torino-Lecco 3-1. Din cauza 
condițiilor atmosferice neprielnice 
(vînt, ploaie, zăpadă) întîlnirile Ata- 
lanta—Padova și Udinese-Bologna au 
fost amînate. în clasament: Roma 17 p, 
lnternazionale 16 p, Milan 15 p, Catania 
14 p, Fiorentina, Juventus, Napoli și 
Sampdoria — toate cu cîte 13 p etc.

RACING A GIȘTIGAT, 
DAR CU EMOȚII 

întrecută în cursul săptămînii cu 1-0 
de către Reims într-un meci restanță 
din etapa a XH-a a campionatului, 
Angers a încercat să se reabiliteze în 
partida susținută duminică în compa
nia liderului campionatului, Racing. Și 
era cît pe aci să reușească acest lucru, 
conducînd la pauză cu 3-1. în cea de 
a doua parte a jocului, însă, parizienii 
au înscris 4 goluri, cîștigînd în final 
cu 5-3, Racing păstrează un avantaj 
de 4 puncte în fruntea clasamentului, 
deoarece Monaco a fost întrecută cu 
4-1 de către Sedan. Alte rezultate: Nan
cy—Stade Francais 5-1, Lens—Limoges 1-1, 
Rennes—Troyes 2-2, Le Havre-Toulouse 
3-0, Nice—Valenciennes 2-0, Grenoble- 
Lyon 2-2. Partida Saint Etienne—Rouen 
s-a întrerupt în minutul 34 al primei 
reprize din cauza ninsorii abundente, 
iar întîlnirea Nîmes—Reims nici n-a 
început, din cauza terenului total im
practicabil. în alte două meciuri res
tanță din etapa a XlI-a s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Lyon-Sedan 1-1, 
Limoges—Lens 5-2. Conduce Racing cu 
32 p, urmată de Monaco 28, Reims (un 
joc mai puțin)—27, Angers 24. Sedan 
și Lens — 23, Rennes 22, Le Havre 
21 p etc.
OPTIMILE DE FINALĂ ALE CUPEI 

ELVEȚIEI ȘI...
în cursul zilei de duminică în Elveția 

s-au desfășurat optimile de finală ale 
Cupei naționale, care a dat următoa
rele rezultate: Chiasso—Winterthur 1-0, 
Cantonai—Concordia Basel 2-1, Lucerna— 
Zurich 1-0, Schaffausen—Grenchen 0-0, 
F.C. Biel—Thun 4-3, Young Felows—Ser- 
vette 2-0, Martigni—Lausanne 2-2, Chaux 
de Fonds—Urania Geneva 1-0.

...CUPEI R.P.F. IUGOSLAVIA
Iată cîteva rezultate din cadrul opti

milor de finală ale Cupei R.P.F.Iugo-

slavia: Vardar—Partizan Belgrad <
Hajduk Split—Dinamo Zagreb 1-0, Rav. 
nicki—Sloga Kralevo 4-1. O mare sur
priză s-a înregistrat la Belgrad, unde 
Steaua Roșie din localitate a fost eli
minată cu 1-0 de către echipa de cate
gorie B Sloboda.
W1TENHAM— 10 PUNCTE AVANS!

Returul campionatului englez a în
ceput sîmbătă cu o serie de meciuri 
,,tari“. în derbiul etapei, liderul Totten
ham a întrecut cu 3—1 (toate golurile 
învingătorilor au fost marcate de cen
trul Bobby Smith) pe Everton, mărind 
la 10 puncte distanța față de aceasta. 
Și ca succesul lui Tottenham să fie 
complet, Wolverhampton a fost și el 
oprit, fiind învins de West Ham la un 
scor... neverosimil: 5—0 ! Grea și în- 
frîngerea lui Arsenal la Bumley: 5-2. 
în celelalte întîlniri: Birmingham-Dol
ton 2—2. Manchester United—Blackbum 
2—1, Blackpool—Leicester 5—1, Cardiff- 
Fulham 2—0, Aston Villa—Chelsea 4—2 
Nottingham—Manchester City 2—1, New
castle—Preston 0-0, West Bromwich- 
Sheffield 2—2. Pe primele locuri ale cla
samentului se găsesc: Tottenham 4( 
puncte (din 22 jocuri), Everton și Wol
verhampton 30, Bumley și Sheffield 29 
Aston Villa 28 etc.

PE SCURT
e Proba feminină de slalom spe- 

, cial din cadrul tradiționalei competiții 
I internaționale de schi „Criteritil pri- 
’mei zăpezi" de la Val d’Isere a fost 
cîștigată de Therese Leduc (Franța)

• Turnetrf internațional de baschet 
de la Amsterdam a revenit echipei 
masculine Slovan Orbis (R. S. Ceho
slovacă), care a întrecut în ultimul 
meci cu 70—50 ( 29—16) echipa turci 
Galatasaray.

• Finala „Cupei Davis" la tenis 
opunînd echipele Australiei și Italiei 
se dispută în zilele de 26, “îl și 2t 
decembrie la Sydney. Echipa proba 
bilă a Australiei: Fraser și Laver 1< 
simplu, Fraser-Emerson, la dublu.

Rezervele de muncă (U. R. S. S.)—
Selecționata orașului Belgrad 14-6, la box

BELGRAD, (Agerpres). — In sala 
de sport din Belgrad s-a disputat în
tîlnirea internațională de box din
tre echipa „Rezervele de muncă" 
(U. R. S. S.) și Selecționata orașului 
Belgrad. La capătul unor meciuri in
teresante, în care pugiliștii sovietici 
au lăsat o excelentă impresie, echipa 
„Rezervele de muncă" a obținut victo
ria cu scorul de 14—6. Iată rezulta
tele înregistrate la cele 10 categorii : 
Sivko (R.M.) dispune la puncte de 
Gavro (B.); Grigoriev (R.M.) învinge

la puncte pe Mitrovici (B.) ; Topes 
kin (R.M.) întrece prin KO pe Jela 
cic (B) ; Benedek (B) întrece ti 
puncte pe Nicanorov (R.M.) ; Meho 
ric (B.) învinge la puncte pe Karî 
mov (R.M.) ; Grisaiev (R.M.) dispun, 
la puncte de Hus (B.); Sobolie- 
(R.M.) câștigă la puncte în fața Iu 
Andjelcic (B.) ; Feofanev (R.M.) dis 
pune la puncte dc Jakovlevic (B.) 
Begunic (B.) învinge la puncte pe Lia 
sota (R.M.) ; Ghildin (R.M.) înving, 
la puncte pe Stretenovic (B.)_

Ultimele știri
SOFIA MURATOVA — CAMPIOANA 

UNIONALA ABSOLUTA LA 
GIMNASTIGA

In capitala R. S. S. Ucrainene a 
luat sfîrșit și întrecerea feminină a 
celor mai bune gimnaste din U.R.S.S. 
Demonstrând o înaltă măiestrie în 
exercițiile liber alese, Sofia Muratova 
a totalizat 78,25 puncte, întreeînd-o 
pe campioana olimpică Larisa Latînina 
oare a obținut 77,185 p. Pe locul III 
s-a clasat Tamara Liuhina cu 77,035 
p., iar pe locul IV campioana de anul 
trecut Polina Astahova cu 77,025 p.

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALI 
DE TENIS DE MASA ALE INDIE

La campionatele internaționale d 
tenis de masă ale Indiei jucătorii dii 
Japonia au câștigat toate cele cine 
probe. La masculin victoria a reveni 
fostului campion mondial Ogimura 
iar la feminin titlul a fost cucerit d< 
Kito Yamaizumî. Alături de Murakam 
și Matszuzaki, Qgimura a cîștigat di 
asemenea probele de dublu bărbați și 
respectiv, dublu mixt.

Redacjia șt administrația i București, str. Vasile Conta nr. 16, telefon ll.lU.Obl Interurban 72, np, 1—2 STAS 3432. întreprinderea Poligrafică Nr. 2, str. Brezoianu 23—25,


