
frumusețile patriei

Ați plecat vreodată, iarna, din Cîmpulung spre cabana 
rău? Sini două drumuri: fie pe lingă muntele Tihăraia (mai 
m accesibil in timp de iarnă), fie pe la Poiana Sihăstriei, 

peste culmile domoale ale vtrfultu Bodea, potecă mult mai 
umblată iarna. Iar o dată ajuns la cabană, după 5—6 ore de 
mers cu schiurile sau pe jos. atmosfera primitoare, un ceai 
fierbinte, te fac să uiți oboseala drumului.

Dar ce se vede în depărtare ? Ca din părnîrti răsar Pietrele 
Doamnei. Măreția lor — scoasă in evidență și de fotografia 
noastră — te cheamă să le admiri mai de aproape.
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• Zîmbele 
i părură pe 
i bărbatul cu timplele
• runțite de lingă masa prezi-
• diului explica cu convingere 
> cit de mult îl ajută gim- 
■ nastica de înviorare, spor

urile complimentare, antre
namentul făcut împreună cu 
fotbaliștii... Cînd a vorbit și 
de faptul că in fiecare joi 
el arbitrează un meci de 
antrenament și că înaintea 
fiecărui joc de campionat 
recitește cu atenție regu
lamentul, zîmbetul încolți și 
pe buzele unora din cei care, 
mai înainte, ascultaseră cu 
atenție cuvintele raportorului.

Gimnastică de înviorare... 
arbitraje săpfămînale la an
trenamente... recitirea regu
lamentului... Lucruri vechi! 
le știu doar cu toții. Le 
știu, dar zîmbetul neîncre
zător al unora dintre parti
cipanta la consfătuirea pe 
țară a arbitrilor (căci aici 
au avut loc cele îniîmp'.ate) 
dovedește că INTRE A ȘTI 
CEVA ȘI A-L PUNE IN 
APLICARE e... cale lungă I

Raportorul, arbitrul 
șorean Gh. Osiac (de 
vorba) continua însă 
plice celor prezenți 
dele lui de pregătire.
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timi- 
el este 
să ex- 
meto- 

A tre-

cut apoi în revistă unele suc
cese. Cu modestie și grabă... 
Dar iată că a început să 
vorbească iarăși mai pe în
delete : ....Am avut și lip
suri, lipsuri serioase. Uneori 
am favorizat apărătorii 
detrimentul atacanților..."

Arbitrul timișorean a ară
tat exemple mai vechi și mai 
noi de cazuri în care nu a 
aplicai regulamentul. Și în 
timp ce-l ascultam ne-am ui
tat în jurul nostru. Zâmbetele 
neîncrezătoare au pierit de 
pe buze. Rețele exprimau 
semne de întrebare...

Da! Gh. Osiac a greșit 
uneori, deși s-a firegătit 
conștiincios. Dar de cite ori 
nu au greșit si cei care na 
dăduseră crezare faptului că 
Gh. Osiac se pregătește în
tocmai cum a raportat ? Am 
așteptat ca după expunerea 
curajoasă a lui Gh. Osiac. — 
pentru care nu putem decît 
să-l felicităm, cu toate lipsurde 
arătate — să-și... calce și 
alții pe inimă și să spună 
deschis: „...Și cu am frînat 
uneori — prin nerespecta- 
rea întocmai a regulamen
tului — dezvoltarea calita
tivă a fotbalului I". Am aș
teptat însă degeaba...

s-a

AL. INOVAN
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Spariachiada de iarnă a tineretului
Un start bun

Spartachrada de iarnă a ti
neretului se bucură de o deo
sebită atenție în rîndtd sporti
vilor de la C.P.B. Pînă în pre
zent s-au întrecut peste 200 
de tineri și tinere. S-au eviden
țiat grupele sportive: Zețărie, 
Administrația imobilului, Le- 
gătoria artă, OSEP și Offset. 
La Zețărie participă la tenis 
de masă 36 de tineri și la șah 
20, iar la Administrația imo
bilului 18 la tenis de masă 
și 21 la șah.

Rezultate bune au obținut: 
Valeria Tomoioagă, Marin To- 
ghină, Simion Niculae, Nioulae 
Vișan (tenis de masă), Laurian 
Oglindoiu și Marcu Fighelman 
(șah) de la Zețărie și Alexan
dru Sanislav (tenis de masă) 
și Francisc Szasz (șah) de la 
Administrația imobilului.

N. TOKACEK — cores?.

Cînd nu există 
preocupare

Din cei aproape 1100 mem
bri U.C.F.S. cîți numără aso
ciata sportivă P.T.T. din Bucu
rești, la întrecerile din cadrul 
Spartachiadei de iarnă parti
cipă ceva mai mult de 10 la 
sută ! Explicația nu este prea 
greu de găsit. Organizatorii 
sportivi, cu unele excepții (Nic. 
Marin — serviciul rețele. Ion 
Anton — serv, centrale auto
mate, G. Apostol — serv, te
legraf central) nu prea sînt în 
temă cu îndatoririle ce le re
vin, nu manifestă interesul cu
venit pentru cuprinderea în în
trecerile Spartachiadei a numă
rului propus în adunarea ge
nerală a asociației sportive. 
Există organizatori sportivi ca

Finala campionatului 
republican de sabie
Ultima întrecere de scrimă a 

anului are loc sîmbăta și du
minică la Cluj. Este vorba de 
finala campionatului republican 
de sabie — pe echipe și indi
vidual.

Concursul de fa Cluj reuneș
te cele mai bune echipe de sa
bie ale țării noastre — printre 
care C.S.M. Cluj, C.C.A. — și 
pe cei mai valoroși trăgători, 
componenți ai lotului R.P. Ro- 
mîne: Dumitru Mustață, Cor
net Pelmuș, Ladislau Rolioni și 
alții.

Sîmbătă au loc întrecerile pe 
echipe, iar duminică cele indi
viduale.

Despre munca antrenorilor de fotbal
Discuțiile pe marginea ana

lizei activității fotbalistice în 
sezonul de toamnă au reușit 
să oglindească destul de bine 
ceea ce s-a îndeplinit din planul 
de măsuri elaborat de U.C.F.S. și 
ceea ce a rămas de pus în 
aplicare. Ca o apreciere gene
rală se poate spune că bilan
țul este promițător în acest 
început de drum nou pentru 
ridicarea calitativă a fotbalu
lui nostru, prin îmbunătățirea 
continuă a procesului de an
trenament, baza progresului 
tehnic la nivelul cerințelor pe 
plan internațional, pentru a- 
plicarea noii orientări în joc.

Desfășurarea campionatului 
In sezonul dc toamnă a scos 
în evidență și progrese remar
cabile, dar și lipsuri în pregă
tirea și jocul echipelor care 
fac să întîrzie saltul calitativ 
dorit. Astfel, procesul instruc- 
tiv-educativ a înregistrat îm

bunătățiri ca număr și dura
tă de antrenamente, ca parti
cipare mai conștientă a jucă
torilor, ca preocupare față de 
perfecționarea tehnicii indivi
duale. Conținutul lecțiilor de 
antrenament a fost mai va-

PE TEME 
ACTUALE

riat, iar numărul repetărilor 
a crescut. Aceste îmbunătățiri 
s-au reflectat în jocul multor 
echipe și au făcut ca în partea 
a doua a turului categoriei 
A partidele să fie de un ni
vel tehnic mai bun. S-a ac
centuat tendința spre un joc 
colectiv constructiv, acțiunile

s-au desfășurat într-un ritm 
mai rapid, pe un spațiu mat 
larg, jucătorii s-au orientat 
spre un joc elastic, cu mărirea 
zonelor lor de acțiune. In ace
lași timp însă, la unele antre
namente s-a remarcat o scă
dere nejustificată a intensității, 
păstrarea unpr exersări șablon 
și insuficienta folosire a apa
ratelor ajutătoare (unele echipe 
nici nu au aparatura com
pletă...). In joc am reținut 
confuzii în fazele de apărare, 
printr-o participare neorgani
zată a mijlocașilor, nesincro
nizată cu acțiunile celor trei 
fundași, și o lipsă de clari
tate în jocul tripletei. Lucrul 
acesta a ieșit în evidență și 
în unele partide internaționale 
disputate în toamnă.

P. GAȚU

(Continuare, in pag. a 3-a)

Sportivi fruntași distinși 
cu diploma de onoare 

a C. C. ai D. T. M.

De curind tinerii din asociația sportivă Sparlac au participai la pri
mele concursuri de haltere din cadrul Spartachiadei de iarnă 
a tineretului Foto : Th. Roibu

La Comitetul Central al Unf* 
unii Tineretului Muncitor a avut; 
loc marți după-amiază festivi
tatea decernării unor diplome, 
de onoare ale C.C. al U.T.M.. 
tinerilor sportivi fruntași (olan-- 
da Balaș, Dumitru Pirvulescu,, 
Lia Manoliu, Leon Rotman, Ion> 
Dumitrescu și Ion Țăranu, care 
au cucerit medalii de aur și de; 
bronz la întrecerea din cadrul' 
Olimpiadei de la Roma din a- 
cest an.

La festivitate ani participat 
membri ai Biroului și ai C.GU 
al U.T.M

(Agerpres)

Marin Ghinea (serv, exploata
re) și Const. Ghețu (serv, clă
diri) care se limitează doar la 
steîngerea cotizațiilor. Dar nici 
această sarcină nu este înde
plinită integral.

Fără îndoială că și consiliul

asociației sportive P.T.T. poar
tă vina actualei stări de lu
cruri, manifesiînd — în gene
ral — o atitudine pasivă într-o 
problemă atît de importantă.

(Continuare In pag. a 2-a)

HOCHEIȘTII SOVIETICI T 
EVOLUEAZĂ IN S.U.A. 1

Selecționata de hochei p* 
gheață (tineret) a U.R.S.S. a 
plecat într-un turneu în S.U.A, 
Tinerii hocheiști sovietici vor 
susține primul meci la 27 de* 
cembrie la New York.

ÎN „CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI" LA BASCHET
La Heidelberg (R. F. Ger-» 

mană), echipa locală de bas
chet a primit replica forma
ției Legia Varșovia. întîlnirea^ 
disputată în cadrul C.C.E., a 
revenit baschetbaliștilor polo
nezi la scorul de 91—677 
(39—27).

O NOUA „LOVITURĂ" 
A LUI JACK KRAMER I

Din Sydney (Australia) so 
anunță că primii doi tenistnani 
ai S.U.A., Barry Mc Kay și 
Earl Bucholz au hotărît să 
treacă la profesionism. Ei au 
fost angajați de promotorul 
Jack Kramer, cunoscutul pa
tron al Circului cu același 
nume, care actualmente între
prinde turnee de exhibiții ia 
Australia și Noua Zeelandă- 
Activitatea noilor angajați ur
mează să înceapă încă din 
această lună. Prin pierderea 
lui Mc Kay si Bucholz, tenisul 
american suferă o grea lovi
tură. echipa pentru viitoarea.. 
ediție a C'upei Davis rămînîrid 
fără actualii titulari.

Echipa de hochei a R. P. Romine
a învins selecționata R.P. Ungare cu 9-4 (0-0, 3-3, 6-1)

Piuă aproape de jumătatea ul
timei reprize au palpitat ieri sea
ră miile de spectatori dornici să 
vadă echipa noastră reprezen
tativă de hochei pe gheață în
vingătoare în întîlnirea cu se
lecționata R. P. Ungare. Foar
te nervoși, lipsiți de precizie 
în șuturi și pase, hocheiștii 
noștri au rost pur și simplu 
de nerecunoscut în primele 50 
de minute de joc. Dar ei nu

de paie" din primele minute 
sâ se stingă și. în continuare, 
să asistăm cum jucătorii ma
ghiari (fără îndoială în cert 
progres față de anul trecut) 
mai calmi și mai siguri pe ei, 
stăvilesc ușor atacurile noas
tre. Ba uneori ei contraatacă 
periculos, punîndu-1 pe Sofian 
în poziții critice și aratîndu-ne, 
în același timp, că apărarea 
noastră este foarte nesigură.

golul înscris de Kertesz. Timp 
de cîteva minute apărarea 
oaspeților- trece prin mari 
emoții dar pucul este oprit 
de portarul Verdez — cel 
mai bun de pe teren în acest 
joc — sau, în ultimă instanță, 
ocolește poarta... goală. În
scriem un nou gol (Cazan II 
— min. 31), dar o neatenție 
a lui Czaka (cînd echipa 
noastră era în inferioritate

O nouă ocazie pierdută l De această dată Ferenc-zi este cel care ratează

au rămas în cele din urmă 
datori... Regăsindu-se în ulti
mele 10 minute, cînd scorul 
era 4—4, reprezentanții R. P. 
Romîne și-au depășit net ad
versarii, învingînd cu 9—4 
(0—0 3—3, 6—1).

Victoria echipei noastre este 
pe deplin meritată, deși pen
tru realizarea acestui rezultat 
jucătorii au depus eforturi 
mari, poate mai marj decît 
era nevoie. Ca de obicei echi
pa noastră a început bine jocul, 
pentru ca acest nelipsit „foc

După prima pauză jucătorii 
noștri încep la fel de tare Ș' 
continuă să rateze din lipsă 
de calm și de claritate în ac
țiuni. Ei înscriu totuși în min. 
22 cînd la o centrare a lui 
Nagv pucul lovește patina lui 
Koutnv și intră în poartă. Se 
pare că revirimentul mult aș
teptat se va produce acum. 
Dar o „bîlbîială" a apărării 
face ca numai după 2 minute 
scorul să devină egal, prin

numerică) aduce iarăși egalai 
rea : Boroczi — min. 32. După 
puțin timp Ferenczi este eli* 
minat și echipa maghiară ia 
conducerea printr-un gol mar-, 
cat de Zsitvai, cu largul con
curs al portarnlui Sofian. El 
este înlocuit cu Pușcaș și după 
o nouă serie de ocazii Czaki 
egalează (min. 37). ,

CALIN ANTONESCU

(Continuare in pag. a 3-a)) \



[JOCURILE SPORTIVE BALCANICE
INTR-0 NOUĂ ETAPĂ

In dezvoltarea și întărirea colabo
rării dintre țările balcanice în 
diverse domenii de activitate — 

Economic, cultural, artistic, științiilic 
etc. — . sportul ocupă un loc impor
tant. De mai mulți ani tinerii spor
tivi din această parte a Europei se 
întilnesc mai des pe stadioane, se în- 
itrec în frumoase concursuri, fac 
■schimb de experiență, leagă prietenii. 
.Acum, în rîndul marilor competiții 
iale lumii se înscriu și Jocurile Spor
tive Balcanice, care vor aduce o nouă 
(și importantă contribuție la extinde
rea tot mai largă a colaborării spor
tive balcanice.

Bazele acestor Jocuri au fost puse 
In cadrul conferinței de constituire 
■desfășurată Ia Sofia între 12 și 14 
■decembrie 1960. La ea au participat 
■Cinci delegații. Din R. P. Albania — 
in frunte cu lani Lascu, reprezentant 
ral Comitetului pentru Cultură Fizică 
■ți Sport; din R. P. Bulgaria — în 
frunte CU Jelesko Kolev — președinte 
al Consiliului Central a| Uniunii de 
Cultură Fizică și Sport ; din R.P.F. 
Ilugoslavia — în frunte cu Sava O- 
bradovici, membru al Biroului Uniu
nii Iugoslave pentru Cultură Fizică și 
Sport; din Turcia — în frunte cu 
Bechir Sileahcelar, director general al 
sportului și președinte al Comitetului 
Olimpic turc.

Delegația țării noastre 
conferință a fost condusă 
rel Duma, președintele 
Cultură Fizică și Sport.

Forurile sportive din Grecia au 
mumcat telegrafic că sînt de acord 
cu hotărîrile conferinței, fiind repre
zentate la lucrări de către delegatul 
Turciei.

Conferința, la a cărei buna organi
zare a arvut o importantă contribuție 
forul sportiv bulgar, s-a desfășurat 
într-o atmosferă de înțelegere deplină. 
Cu acest prilej a fost adoptat un Sta
tut al Jocurilor Sportive Balcanice, 
care va fi prezentat spre ratificare, în 
termen de 6 luni, conducerilor mișcă
rilor sportive din țările balcanice.

Competiția care a luat ființă reali
zează unificarea Jocurilor Balcanice, 
ce se organizau pînă acum în diferite 
ramuri sportive, într-o singură com
petiție polisportivă, de mare anver
gură. In programul ei vor figura atle
tismul, baschetul, voleiul, tenisul 
(toate cu probe masculine și femi
nine), luptele libere și clasice. Statu
tul prevede, însă, posibilitatea ca pro-

la această 
de tov. 
Uniunii

Au
de

co-

.................... GIES

Ș t ir i9 rezultate
gramul să fie lărgit, introdueîndu-se 
și alte discipline sportive pe lîngă cele 
obligatorii. O dată cu prima ediție a 
J.S.B. vor înceta actualele Jocuri Bal* 
camce pe

Pentru 
J.S.B. se 
care fac . 
ai fiecărei țări participante. Intre două 
ediții ale Jocurilor, funcțiile de pre
ședinte și secretar al Comitetului Jocu
rilor Sportive Balcanice sînt încredin
țate reprezentanților țării în care vor 
avea loc întrecerile.

Concursurile se vor desfășura după 
regulamentele Federațiilor internațio
nale, adaptate la programul Jocurilor 
Olimpice. Câștigătorii în probele indi
viduale și pe echipe vor fi distinși cu 
titlul de campioni balcanici.

Ca simbol al colaborării sportive și 
prietenești dintre țările balcanice, dra
pelul Jocurilor va fi înălțat pe catar
gul de onoare și va flutura deasupra 
stadioanelor în tot timpul desfășură
rii acestei mari competiții. Delegațiile 
participante la conferință au fost in
vitate să facă propuneri de macheta 
pentru drapelul Jocurilor Sportive Bal
canice.

Jocurile Sportive Balcanice vor avea 
loc din 2 în 2 ani, organizate succesiv 
în fiecare țară participantă. Partici- 
panții la conferință au propus delega
ției romîne să studieze posibilitatea 
organizării în Republica Populară Ro- 
mînă a primei ediții a acestor Jocuri, 
pentru anul 1962.

Conferința de la Sofia va rămîne 
consemnată în istoria sportului balca
nic ca un eveniment de mare însemnă
tate. A fost făcut un nou și impor
tant pas pentru realizarea colaborării 
tot mai 
tineretul 
această 
astfel o 
păcii și 
pre acest lucru vorbește însuși pri
mul articol din Statutul Jocurilor 
Sportive Balcanice, adoptat recent, și 
în care stă scris că : „Intre popoarele 
din țările peninsulei Balcanice — Re
publica Populară Albania, Republica 
Populară Bulgaria, Regatul Grecia, 
Republica Populară Federativă Iugo
slavia, Republica Populară Romînă și 
Republica Turcia —- în afara posibili
tăților economice, există condiții op
time pentru dezvoltarea legăturilor 
culturale și mai ales a celor sportive1'.

ramuri de sport, 
organizarea și desfășurarea 
constituie un Comitet, din 

parte cite doi reprezentanți

strînse și mai rodnice îjltre 
sportiv, între popoarele din 

parte a lumii, aducîndu-se 
contribuție de seamă la cauza 
prieteniei între popoare. Des-

însemnări pe marginea finalelor 
campionatului republican de spada

• C.C.A. — O ECHIPA MATURA, OMOGENA. « O MARE DECEP
ȚIE : STEFAN HAUKLER • DESPRE ARBITRAJE* O CONCLUZIE CARE 

NU NE POATE MULȚUMI

• Spadasinii de la C.C.A. și-au 
dovedit și de data aceasta maturitatea. 
Cei patru trăgători militari au avut 
o evoluție bună, la un nivel tehnic 
care confirmă valoarea performanței 
realizate. Omogenitatea și mai ales 
maturitatea echipei C.C.A. au ieșit în 
evidență în special în meciul cu Me
teorul roșu Satu Mare, în care mili
tarii au avut un finiș extraordinar.

Meteorul roșu n-a evoluat la valoa
rea sa decât în meciul cu CX3.A. După 
aceea, socotind că șansele pentru 
titlu sînt pierdute, echipa din Satu 
Mare n-a mai insistat, cedînd toate 
meciurile. O comportare bună a avut 
IProgresul, mai ales prin Lichiardopol, 
foarte activ (la fel ca și în întrece
rile individuale). în sfârșit, C.S.M. 
Cluj a „trăit" prea mult prin Gurath 
Jl și mai puțin prin ceilalți compo- 
nenți ai eciiipei (Sinko, L. Orban, 
IPrezemszki).

• Campionul din anul trecut, Ște
fan Haukler, a avut în întrecerile in
dividuale o comportare suib așteptări, 
încă din calificări s-a văzut că nu 
„merge", pierzând surprinzător, în se
rie. Calificarea sa în turneul final s-a 
făcut de altfel după multe emoții, la 
capăttrf unui baraj cu Lichiardopol... 
Era de așteptat ca Haukler, știind că 
are de apărat titlul de campion, să 
lupte cu mai multă hotărîre în’ între
cerea dintre cei mai buni 8 spada
sini rămași în concurs. Și totuși, In
vertirile nu s-au petrecut așa. El a pier
dut copilărește la Dan Nicolae și Do- 
hrescu, ieșind astfel din cursa pentru 
primul loc.

Explicația comportării lui Haukler 
'trebuie căutată și în nerespectarea u- 
tior reguli elementare ale vieții spor
tive

• Arbitrajele au fost și de data a- 
«easta la înălțime. In special C. Cio- I

cîrlie și A. 
competență, 
puțin inspirat, 
portat cel de al treilea arbitru, N. Ma
rinescu.
• O caracteristică comună întrece

rilor finale de la Ploiești: succesul a 
stirîs în primul rînd echipelor și con
curențelor cu o mai bună pregătire 
fizică. A fost, cu alte cuvinte, un cam
pionat de... rezistență, cu prea puțin 
accent pe elementul tehnică (jucătorii 
tehnici dublați și de o bună pregătire 
fizică i-aim numărat pe degete: 6. 
Stelian, Gh. Lăudoiu, C. Lichiardopol, 
E. Toth). Ceea ce, bineînțeles, nu poate 
li o constatare îmbucurătoare...

T1BERIU STAMA

Gurath. s-au impus prin 
prin decizii clare. Mai 

mai pripit s-a com-

din turneul 
Cehoslovacă și 
noastră repre- 
și-a continuat 
jocurilor preli-

• După întoarcerea 
întreprins în R.S. 
R.D. Germană echipa 
zentativă masculină 
pregătirile în vederea 
minare din cadrul campionatului mon
dial, pe care le va susține în compa
nia handbaliștilor sovietici. Antrena
mentele din ultimele zile, conduse de 
antrenorul Oprea Vlase și suprave- 
ghiate de antrenorul federal Nicolae 
Nedef, au crescut în intensitate/ ma
joritatea jucătorilor noștri fruntași 
manifestând un deosebit interes în ve
derea unei cît mai bune pregătiri. .

cat foarte bine, depășindu-și net adver
sarele. Ana Stark, Drăghici, Boian și 
coechipierele lor au avut mai multă 
precizie în aruncările la poartă și o 
tehnică mai bună la recepționarea ba
lonului. Handbalistele de la Știința, 
în preajma debutului în C.C.E., n-au 
arătat o formă prea bună. In special 
Irina Nagy este departe de compor
tarea din trecut.

Al doilea rezultat surprinzător a 
fost înregistrat la sfîrșitul partidei 
C.C.A.-—Dinamo. Echipa antrenată de 
prof. I. Kunst a reușit să stăvilească 
atacurile dinamoviștilor și a acțio
nat fulgerător pe contraatac, cîștigînd 
un meci în care a condus de la un 
capăt la altul.

Rezultatele tehnice: Progresul — 
Constructorul (fem.) 21-8 (11-3) ; Ra- 
" .......................... 25-24 (12-13);

10'-6 (6-4) ;
C.C.A.—Dinamo (mase.) 20-17 (9-7); 
Știința—I.T.B. (mase.) 28-14 (12-7); 
Constructorul—Unirea (mase.) 21-14

Notă critică
O întrebare...

• Intîlnirea feminină Știința—Rapid 
a dominat ultima etapă a „Cupei de 
iarnă" a F.R.H. Pentru cei care n-au 
asistat la desfășurarea partidei, re
zultatul — favorabil rapidistelor — pid—Titanii (mase.) 
consemnat în final pe tabela de .mar- Rapid—Știința (fem.)
caj constituie o surpriză. Campioanele ' 
au fost învinse categoric, dar scorul 
este just, el reflectînd raportul de 
forțe de pe teren. Rapidistele au ju- (11-7).

IMMRSTICH [

CaMarul competițional pe 1961
contribuție 9a dezvoltarea gimnasticii

gimnastică — la fel ca în multe 
sporturi — s-au făcut în ultimii

In 
alte 
ani progrese deosebit de mari. Un exer
cițiu de gimnastică sportivă este azi 
un spectacol de o rară valoare și fru
musețe, în care se împletesc armonios 
acrobația și dansul. Cei ce au avut pri
lejul să-i vadă pe renumiții sportivi so
vietici, de pildă, și-au putut da seama 
unde a fost dusă măiestria. Dar acea
stă concluzie nu poate fi trasă gîndin- 
du-ne numai la inegalabilii sportivi și 
sportive din Uniunea Sovietică. Și în 
alte țări, gimnastica a atins o valoare 
foarte ridicată și printre acestea se 
numără R.S. Cehoslovacă, Japonia șl 
altiele.

Dacă privim lucrurile prin prisma 
gimnasticii feminine, atunci putem afir
ma cu deplină satisfacție că acestui 
nemaiîntâlnit ritm de dezvoltare și creș
tere de valoare i-a răspuns bine și 
gimnastica noastră. Azi, Republica Popu
lară Romînă este recunoscută ca o a- 
devărată foiță în lumea gimnasticii 
mondiale feminine și nu puține au fost 
cazurile cînd — în cercurile interna
ționale ale acestei discipline sportive 
— s-a vorbit elogios despre succesele 
pe care le-am repurtat.

Succesele înregistrate ne obligă însă. 
Și de aceea trebuie muncit în așa fel 
încât ele să fie nu numai menținute dar 
și extinse. Or, față de situația exis
tentă în multe cluburi și asociații spor
tive, nu avem garanția că în viitorul 
apropiat vor fi ridicate elemente sufi
cient de bine pregătite, _ “ M 
pasul cu nivelul internațional actual. 
Aceasta atît cu privire la gimnastica 
feminină cît mai ales la cea masculină.

Plecînd de la această premisă și în
vățând din experiența federației de spe
cialitate din Uniunea Sovietică, Fede
rația Romînă de Gimnastică a luat pen
tru anul viitor 
ni te să asigure 
nuă dezvoltare 
dar și condiții 
tehnic. Printre 
calendarul competițional 
trai) care este îmbogățit cu trei com
petiții noi deosebit de binevenite • cam
pionatul republican individual și con
cursul interregional pe echipe al ju
niorilor, concursul republican de gim
nastică artistică și acrobatică și Cupa 
„6 Martie» pentru tineret. Aceste com
petiții, adăugate campionatului republi
can pe echipe (toatte categoriile) și cam
pionatului republican individual al 
maeștrilor, ca și celorlalte întreceri de
venite tradiționale (campionatele școla
re, campionatele universitare etc.) își 
vor aduce, fără îndoială, contribuția la 
o și mai largă răspîndire a gimnasticii 
In rândurile tineretului. Insă ele nu 
trebuie să fie singurele competiții pen
tru gimnaști. In fiecare regiune, în fie
care raion sau oraș, comisiile de spe
cialitate — mai puternic sprijinite de 
consiliile U.C.F.S. — pot (și trebuite) 
să organizeze întreceri Ia nivelul res
pectiv.
nă mai 
a noi 
în Plus 
lor.

Măsurilor luate pe plan central li se 
pot alătura bogate inițiative din țară. Iar 
cei c© pot aduce o contribuție la înde
plinirea Ier sînt, în primul rînd, an
trenorii. Ei au datoria de a munci și 
de a organiza activitatea secțiilor cu 
care lucrează în așa fel îneît să poată 
lua parte Ia numeroasele competiții 
(centrale sau locale) cu sportivi cît mai 
bine pregătiți. Dacă toți antrenorii vor 
munci cu tragere de inimă pentru ri
dicarea nivelului generai al gimnasticii 
noastre, prestigiul cucerit de țara noa
stră la acest sport va crește. Posibili
tăți avem. Iar condițiilor minunate 
create sportului de regimul nostru tre
buie să i se răspundă eu succese și 
performanțe tot mai mari, care să con
tribuie la ridicarea neîncetată a presti
giului sportiv al patriei noastre.

f

i Secția de handbal a catedrei de 
1 jocuri sportive de la Institutul de 1 

Cultură Fizică din București a or- ‘ 
ganizal un curs metodic deschis 
tuturor antrenorilor clasificați, in- ' 
structorilor voluntari, jucătorilor și ■ 

' arbitrilor din Capitală. început cu • 
două săptămîni în urmă, cursul se ’■ 
desfășoară în fiecare miercuri după. \ 
amiază, începînd de la ora 18. El ' 
cuprinde o serie de prelegeri despre 
tehnica, tactica jocului de handbal 
și metodica învățării elementelor ; 
de bază în practicarea acestui j 
sport, urmate de fiecare dată da ’ 
'proiecția unei serii de kinograme ', 
ale unor jucători fruntași din țara I 
noastră.

Cu mare surprindere însă nu am : 
putut înregistra la primele prele- ! 
geri o afluență prea mare; doar i 
doi-trei antrenori, cam tot atîția ,; 
arbitri și cîțiva studenți ai I.C.F. ’ j 
Și cu aceasta lista este epuizată... J 
Faptul pare cu atît mai inexplica- ; 
bil cu cit știm că în Capitală sînt ,1 
45 de secții de handbal afiliate la ; 
federația de specialitate, cu un nu- '. 
măr de peste 1.200 de jucători șii i 
jucătoare, că în București activează®; 
70 de antrenori și un număr ase
mănător de arbitri. Și, în acest caz, : 
întrebarea care se ridică apare pel, 
deplin justificată. Cred oare teh- «' 
nicienii noștri că au acumulat îr 
tregul bagaj de cunoștințe tehnice , 
și tactice pentru a-și putea permite ț 
să privească cu atîta dezinteres a- ; 
ceastă frumoasă acțiune ? Oare li { 
se pare jucătorilor și arbitrilor noș- . j 
tri — în special celor tineri — că , 
nu mai au ce învăța ? Desele lip- i 
suri observate în însușirea ele- ! 
montelor de bază ale acestui sport j 
cît și în interpretarea regulamen
tului de joc nu pledează citași 
puțin în favoarea acestei atitudinD j 
de nepăsare.

întrebarea este deschisă tuturor ( 
celor vizați mai sus, dar în special^ ■
secțiilor de handbal (jucători, an- ’ 
trenori, instructori, conducători) 1 
existesU în Capitală.

JE. M.

Promisiunea a fost respectată.,.
carie să țină

o serie de masuri me- 
acestui sport o conti- 

în rândurile tineretului, 
de ridicare a nivelului 
acestea se numără și 

intern (cen-

Concursuri mai multe înseam- 
multe prilejuri de descoperire 

elemente, Înseamnă posibilități 
pentru perfecționarea sportivi-

Spartachiada de iarna a
(Urmare din pag. 1)

Participarea membrilor asociației 
sportive la întrecerile Spartachiadei 
de iarnă trebuie să preocupe pe toți 
membrii consiliului, să se găsească 
forme cit mai atractive de atragere 
a membrilor asociației sportive în în
treceri. Dacă lucrurile s-ar petrece 
în acest fel, este sigur că, față de 
condițiile de pregătire pe care le au 
membrii asociației sportive P.T.T., se 
pot realiza multe lucruri frumoase.

S. T.

In regiunea Ploiești crește 
continuu numărul pariicipanților

șahiști se întrec în grupe de cîte 11. 
Tot aci, pînă în prezent, peste 60 
participanți s-au întrecut la trîntă 
pentru desemnarea celui mai bun. La 
Petrolistul Boldești au fost înregis
trați peste 200 de participanți la 
probele de șah, tenis de 
trîntă.

Nici asociația sportivă 
Progresul Pucheni-Moșneni 
mas mai prejos. Peste 80 
cipanți și-au disputat întâietatea fti 
șah și tenis de masă.

GH. ALEXANDRESCU,
TANASE DIACONESCU — coresp.

masă și

sătească 
nu a râ
de parti-

In regiunea Ploiești numărul par- 
ticipanților la Spartachiada de iarnă 
crește continuu. La asociația Rapid 
din regiunea Ploiești peste 400 de

Un bogat program 
de acțiune

raionul Caransebsș se fac in-în
tense pregătiri în vederea unei bune

Obiectivul aparatului „Zorki" fusese 
fixat la distanfa și lumina, respectivă. 
Reflectorul In miniatură funcționa 
perfect. Totul era pregătit. Noi' mai 
eram însă la „ora tratativelor"... Mai 
exact, „subiectul" nu voia nici în rup
tul capului să pozeze. Subiectul era 
o tînără șahistă, care nu de mult în
registrase primele sale succese mai

ALEXANDRA NICOLAU

tineretului
desfășurări a actualei ediții 
tachiadei de iarnă. Comisia 
nizare raională în frunte cu 1 
Strungar, președinte, au fixat 
bogat program de acțiune. Printre 
altele, se vor organiza 5 „duminici 
sportive" în localitățile Teregova, 
Obreja ș.a., care au ca sepp antre
narea unui număr cît mai mare de 
tineri. Au fost stabilite cele 10 cen
tre de comună unde se vor desfă
șura întrecerile interasociații și inter- 
comunale. In numeroase organizații 
U.T.IM., asociații sportive, cît și în 
cadrul căminelor culturale a fost 
prelucrat regulamentul Spartachiadei. 
Pentru o cît mai bună mobilizare s-a 
trecut la o popularizare a acțiunilor 
ce se vor desfășura în cadrul Spar
tachiadei de iarnă a tineretului.

a 
de

Spar- 
orga- 
Petre 

un

importante. Un loo IV la campionatul 
republican, clteva rezultate bune în 
compania jucătoarelor străine în vizi
tă la noi. Numele ei; ALEXANDRA 
NICOLAU. Se petrecea aceasta într-p; 
zi a anului 1956...

Atunci n-am reușit s-o fotografiem 
la tabla de șah pe Alexandra Nicolau. 
Singura reușită a fost o promisiune 
exprimată cam așa: „Dacă vreodată 
voi obține într-adevăr un rezultat 
mare ...”.

Și promisiunea a fost integral res
pectată. In primul rînd, n-au lipsit 
rezultatele cu adevărat mari. Ele 
au culminat cu cele obținute acum, 
în ultimele zile ale lui 1960, cînd Ale
xandra Nicolau a reușit la scurt in
terval o dublă performanță. Ea se nu
măra acum printre candidatele la 
titlul mondial, calificată pentru marele 
turneu care trebuie să desemneze pe 
viitoarea adversară a campioanei 
lumii, Elisabeta Bîkova. Iar numele 
ei figurează <pe cel mai proaspăt rînd 
al listei campioanelor țării... Recunoaș-i 
terea valorii tinerei noastre șahiste 
a căpătat și învestitură oficială. După 
cum se știe, ultimul congres al Fe
derației internaționale de șah i-a a- 
cordat titlul de maestră internațională. 
Toate examenele șahiste au fost tre
cute cu deplin succes, la fel ca și 
acelea pe care Alexandra Nicolau le- 
susține în fața profesorilor Facultății 
de filologie, a cărei eminentă stu
dentă este.

A doua parte a promisiunii, veche, 
de patru ani, a fost și ea respectată. 
Iată că Alexandra Nicolau s-a așe
zat în fața obiectivului fotografic^ 
Acum nu ne mai putea refuza!

RD. V.

N. P1RVU — corespondent

„Cupa U. A. S. R.”
începînd de vineri și pînă duminică, 

la Cluj se va disputa „Cupa 
cu participarea echipelor mascu-; 
line studențești din Timișoara, Bucu
rești. Petroșani, Galați și Cluj. Fără 
îndoială, o competiție deosebit de 
utilă, acum, în preajma începerii cam-; 
pionatului.
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Echipele Rapid București continuă să conducă 
in campionatele republicane

Actualități pugilistice

Etapa a VIII-a a campionatului re
publican masculin de baschet a com
plicat și mai mult lupta pentru pri
mul loc și pe cea pentru evitarea 
retrogradării. Prin înfrîngerea echipe
lor Rapid București și Dinamo Tg. 
Mureș, în fața studenților clujeni și 
respectiv a dinamoviștilor din Oradea, 
Rapid și Dinamo București sînt cu 
un avans doar de un punct asupra 
echipelor Dinamo Tg. Mureș și C.C.A. 
In ultimele trei etape, cele patru prin
cipale candidate la primul loc, 
ținut de 
rești — 
meciuri:
(acasă), 
plasare), 
Dinamo
Mureș (în deplasare), cu O.C.A. și cu 
Rapid; Dinamo Tg. Mureș: cu Dinamo 
București (acasă), Steagul roșu Brașov 
(în deplasare) și cu C.S.M. Galați 
(acasă); G.G.A.: cu Dinamo Oradea 
(acasă), Dinamo București și cu Stea
gul roșu Brașov (acasă). Reamintim 
că etapa a IX-a va avea loc dumi
nică, iar a X-a și a Xl-a la 8 și res
pectiv 15 ianuarie 1961 (în ziua de 
1 ianuarie nu se va juca).
*, La fel de pasionantă este și lupta

dc- 
multe etape de Rapid Bucu- 
mai au de jucat următoarele 
Rapid: cu Știința Craiova 
cu Dinamo Oradea (în de

și cu Dinamo București; 
București : cu Dinamo Tg.

Mai multă atenție îndrumărilor F. R.
pentru evitarea locurilor 11 și 12, la 
care participă în momentul de față 
nu mai puțin de șase echipe (toate 
cu cîte 5 înfrîngeri), printre care se 
află și echipele Știința Cluj (datorită 
slabei comportări din primele etape) 
și Știința București (care trece prin- 
tr-o îngrijorătoare eclipsă de formă), 
clasate în campionatul trecut pe locuri 
fruntașe.

In campionatul republican feminin, 
întrecerea pentru primul loc se re
duce la formațiile Rapid și Știința, 
aceleași care și-au disputat titlul de 
campioană a țării și anul trecut. Echi
pa Rapid se află în fruntea clasa
mentului, încă din primele etape, ma- 
nifestînd o bună pregătire și o omo
genitate din ce în ce mai mare a for
mației. După ce a pierdut la mare 
luptă primul joc decisiv cu Rapid, 
Știința a cucerit victorii în șir și aș
teaptă desigur returul pentru a în
cerca să se revanșeze. Constructorul 
București și C.S. Oradea își dispută 
locul al treilea, în timp ce Petrolul 
Ploiești și Voința Oradea se mențin 
pe pozițiile care duc spre... retrogra
dare.

Baschet .r
Iată acum clasamentele la zi:

MASCULIN

1. Rapid București 862 532:479 14
2. Dinamo București 8 6 2 458-434 14
3. Dinamo Tg. Mureș 8 5 3 543-485 13
4. C.C.A. 8 5 3 545-501 13
5. Știința Craiova 8 4 4 545-538 12
6. (Dinamo Oradea 8 4 4 554-512 12
7. Știința Cluj 8 3 5 543-527 11
8. St. roșu Brașov 8 3 5 493-498 11
9. Știința București 8 3 5 529-540 11

10. Știința Timișoara 835 489-511 11
11. Voința Iași 8 3 5 467-559 11
12. C.S.M. Galați 8 3 5 425-539 n

FEMININ

1. Rapid București (1) 8 8 0 568-336 16
2. Știința București (2) 8 7 1 497-346 15
3. Constructorul Buc. 8 6 2 440-382 14
4. C.S. Oradea (5) 8 6 2 507-475 14
5. Voința Tg. Mureș (4) 8 5 3 435-447 13
6. Știința Cluj (6) 8 5 3 382-417 13
7. Mureșul Tg. Mureș (7) 8 4 4 429-418 12
8. Progresul Buc. (11) 8 2 6 382-440 10
9. I.C.F. (8) 8 2 6 359-409 10

10. Voința Brașov (9) 8 2 6 389-491 10
11. Voința Oradea (10) 8 1 7 391-463 9
12. Petrolul Ploiești (12) 8 0 8 336-491 8

CUM SI NT RESPECTATE 
ÎNDRUMĂRILE F. R. BASCHET?

După campionatele republicane 
de lupte libere

Campionatele republicane de lupte li
bere seniori, care au luat sl'îrșit dumi
nică, au reactualizat o discuție care se 
purt.» în Ultima vreme de către specia
liști: față de luptele clasice, care au fă
cut un serios salt calitativ, luptele li
bere bat pasul pe loc, ba chiar au dat 
Înapoi, față de anii precedenți. Acest 
lucru a fost destul de evident asistîndla 
Întrecerile finale. Astfel, la Sinaia, pro
cedeele tehnice care au fost întrebuin
țate de către sportivi, pe lingă faptul 
că au fost scăzute ca număr, nu au fost 
Însoțite de nici o combinație suplimen
tară, care să ducă la o victorie cate
gorică, adică la tuș. Din cei aproape 50 
de concurenți numai doi sau trei au încer
cat să folosească la lupta de sus, pi
ciorul, ca priză de atac în procedee. 
F- -1 momente' cînd credeai că te afli 

i campionat de lupte clasice șl nu 
„ ibere.

Un alt fapt care a scos în evidența 
Blaba pregătire specială pentru luptele 
libere a fost „uitarea" picioarelor în 
timpul concursului. într-adevăr, sporti
vii, obișnuiți la lupte clasice să nu dea 
prea mare atenție poziției picioarelor, 
au neglijat acest „amănunt1*. Din a- 
ceastă cauză, unii sportivi — după ce 
au condus detașat la puncte — au fost 
nevolți să părăsească salteaua învinși 
la tuș.

Concluziile se impun singure. Cu rare 
excepții, antrenorii nu au făcut pre
gătiri in mod special pentru libere, 
ci și-au continuat antrenamentele de 
clasice. dînd uneori sfaturi cam ca 
acestea: „Libere ? Asta nu-i o proble
mă ! Iacă, îl apuci de picior șl cu asta 
gata 1“

Au fost totuși sportivi, e adevărat 
cam putini, care s-au prezentat bine 
pregătiți din punct de vedere tehnic. 
Printre aceștia amintim pe Gavril Doht 
(C.S.M. Baia Mare). Posesor al unor 
calități naturale de forță și viteză, el, 
prin antrenamentele pe care le-a făcut 
sub conducerea lui Z. Abrudan, a reu
șit să învețe și să aplice o serie de 
procedee tehnice atît la lupta de sus 
cît șl la cea de jos. în plus, este un 
element activ, care atacă continuu. O 
plăcută surpriză a furnizat și Lucian

gălă-

aen ui 1961 
abonați-vă din timp 
la presa sportivă: 
Sportul popular

Revista CULTDRĂ 
FIZICĂ ȘI SPORT

Marin (C.S.M. Galați). Sportivul _ 
țean, în vîrstă de 18 ani, este posesor 
al unei tehnici de „libere4* destul dc 
avansate. Este semnificativ faptul 
cele trei victorii categorice pe care le-a 
obținut se datoresc combinării atacului 
atît pe picioare cît și pe brațe. Locul 
III, pe care l-a ocupat în urma lui Ale
xandru Tampa și Paul Cîrciumaru, va 
obliga pe Lucian Marin cît și pe an
trenorul său, 1. Donose, să acorde o 
atenție continuă pregătirii specifice pen
tru luptele libere.

După cum ne relatează coresponden
tul nostru din Tg. Mureș, I. Păuș, dintre 
sportivii care au concurat la celelalte 
patru categorii din cadrul campionatului 
republican de lupte libere seniori, des
fășurate în acest oraș, 
o serie de elemente tinere, care au im
primat întrecerilor mult 
spectaculozitate. De pildă, Nicolae Mar- 
tinescu (Dinamo Galați), 
cu o săptămînă înainte a avut o fru
moasă comportare în cadrul campiona
tului republican de lupte clasice. Rea
mintim că tînărul Nicolae Martinescu 
a fost descoperit cu prilejul întrece
rilor de trîntă din cadrul „Cupei Mol- 
dovei44 și într-un timp relativ scurt a 
reușit să progreseze atît la lupte cla
sice, cît și la lupte libere. Locul ni 
ocupat de el în cadrul categoriei semi
grea înaintea unor sportivi cu expe
riență dovedesc din plin aptitudinile 
sale pentru această ramură sportivă. O 
comportare frumoasă au mai avut și 
Vlad Vlădescu (iDinamo București), Petre 
Gagyi (Voința Tg. Mureș), Ștefan Tampa 
(Steagul roșu Brașov) și 
Geantă (C.C.A.)

Deși numărul secțiilor de 
țara noastră este mare, prea 
fost acelea care au acordat 
deosebită pregătirii specifice pentru lup
tele libere. Acest lucru a reieșit destul 
de clar cu prilejul acestor campionate. 
Printre puținele secții de lupte care au 
vădit o preocupare pentru acest lucru 
amintim de C.S.M. Baia Mare (antrenor 
Z. Abrudan), Voința Tg. Mureș (antre
nor St. Gydrgyi), C.F.R. Timișoara (an
trenori V. Bați și I. Crîsnic), C.C.A. 
(antrenor Vascul Popovici).

Federația de specialitate va trebui să 
analizeze cu toată seriozitatea starea 
de lucruri existentă în această disci
plină. Vor trebui urmărite îndeaproape 
pregătirile secțiilor, cît și felul în care 
antrenorii își îmbogățesc cunoștințele 
lor tehnice. Cu mai multă preocupare 
se pot obține rezultate bune și la „li
bere44. Cel mai bun exemplu trebuie 

realizat 
care — 

cei mai

să-i constituie saltul 
de luptătorii de 
la ora actuală — 
buni din lume.

*

de 
că

s-au desprins

dinamism și

care numai

Alexandru

lupte din 
puține au 
o atenție

_ calitativ 
la „clasice*4 
sînt printre
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Revista de șah
Abonamentele se 
oficiile poștale, 
poștali și difuzorii volun
tari din întreprinderi și 
instituții

fac la 
factorii

desfășurat în
i“ finala

Marți seara s-a
uzinelor „Semănătoarea1 
orașului București. Iată rezul- 
tehnice: ~
Gh. Gheorghe (Constructorul) ; 

G. Toma (Dinamo) b. p. N. Eremia 
(I.S.B.); O. Gheorghiu (Dinamo) b. 
p. G. Rusu (Progresul); Gh. Predescu 
(Știința) b. p. P. Vizitiu (Dinamo); 
I. Marin (Progresul) b. p. Gh. Tă- 
nase (Grivița roșie); G. Anton (Clu
bul sp. școlar) , b. p. 1. Gheorghe (Di
namo) ; N. Constantin (Constructo
rul) b. p. I Olteanu (Metalul) ; E. 
Schnapf (Progresul) b. ab. 2 D. Pas- 
cu (Constructorul); V. Marilițan (Di
namo) b. ab. Gh? Apostol (C.P.B.) ; 
N. Linca (Dinamo) b. p. I. Dobre 
(S.P.C.).
• Boxerii de la clubul Metalul 

București s-au întors zilele frecate din

sala 
cupei 
țațele 
b. p.

FI. Dron (Știința)

turneul întreprins in R.S. Cehoslovacă. 
Ei au susținut — după cum ne a co
municat antrenorul I. Stoianovici — 
două întîlniri : la Prostovjiev și Dub- 
nanech. Boxerii de la Metalul au reu
șit să cîștige ambele întîlniri, cu a- 
celași scor: 7-3.

• Sîmbătă seara, competiția dotată 
cu Cupa F. R. Box programează o 
întîlnire deosebit de importantă pen
tru configurația clasamentului. In sala 
uzinelor „23 August" va avea loc 
partida dintre echipele Metalul Bucu
rești și Dinamo Craiova, singurele 
formații pretendente la cucerirea tro
feului. Metalurgiștii vor folosi urmă
toarea garnitură: M. Cristea, A. Ol
teanu, D. Minea, D. Done, St. Bog
dan, Gh. Dumitru, D. Rizea, V. Ba- 
<fea, V. Ghețu și D. Trandafir.

(Urmare din pag. 1)

Despre munca antrenorilor

După cum se știe, F.R. Baschet a 
prevăzut că în campionatele republi
cane 1960—1961 cele 24 de echipe 
masculine și leminine trebuie să în
deplinească o serie de obligații, pen
tru a contribui la ridicarea calitativă 
a baschetului din țara noastră. Rea
mintim aceste prevederi:

— tiecare echipă masculină va avea 
în componența ei un jucător de cel 
puțin 1,95 m care va fi utilizat mini
mum 440 minute în tot campionatul ; 
doi jucători de cel puțin 1,90 m și 
patru jucători cu vîrsta între 18—22 
de ani, care vor fi utilizați în mini
mum 11 partide, jucînd 88 de mi
nute;

— tiecare echipă leminină va avea 
în componența ei o jucătoare de cel 
puțin 1,77 m care va juca minimum 
440 minute; două jucătoare de cel 
puțin 1,70 m și patru jucătoare între 
18—22 de alii, care vor juca electiv 
minimum 88 de minute în cel puțin 
11 meciuri.

Din păcate însă, deși federația a 
reamintit pe parcursul disputării cam
pionatelor aceste obligații, totuși, pu 
ține sînt formațiile care au îndepli
nit cît de cît normele respective, cum 
sînt Dinamo București. Rapid Bucu
rești, Steagul roșu Brașov, la 
băieți. Rapid București, Voința Tg. 
Mureș, I.C.F. și Voința Brașov la fete, 
și... cam atît.

Acest fapt trebuie analizat cu toată 
seriozitatea de către secțiile de bas
chet ale cluburilor și asociațiilor spor
tive, care au misiunea de a contribui 
din toate puterile la lărgirea simți
toare a bazei de jucători, în spiritul 
cerințelor baschetului modern.

Și, la urma urmei, nu trebuie uitat 
că neîndeplinirea obligațiilor de mai 
sus atrage sancțiuni care pot ajunge 
la eliminarea echipei respective din 
campionatul republican l

D. STANCULESGU

Indiscutabil că consolidarea progre
selor realizate și — mai ales — 
înlăturarea lipsurilor, precum 
o cristalizare a noii orientări în 
— ceea ce pretinde o perioadă de 
timp mai îndelungată — impun o 
mai mare consecvență și o disci
plină severă în munca antrenorilor.

Rapoartele și discuțiile pe margi
nea lor din cadrul consfătuirilor re
cente au scos însă în evidență cîteva 
fapte care explică în bună măsură 
întîrzierea în îmbunătățirea muncii 
de instruire și în aplicarea mai co
rectă a orientării în joc. Sînt lipsuri 
pe care antrenorii, trebuie să le înlă
ture neîntîrziat.

O lipsă este de ordin subiectiv 
și se referă la faptul că unii antre
nori confundă orientarea cu sistemul 
de joc și neglijează într-o măsură 
mai mare sau mai mică celelalte tră
sături ale orientării, trăsături con
firmate de altfel de jocul unor echipe 
străine care ne-au vizitat în sezonul 
de toamnă. Este adevărat că această 
orientare preconizează — în raport 
cu tendința actuală din fotbalul mon
dial — și o descătușare de unele 
principii și sarcini ale sistemului 
WM. La ora actuală, în fotbalul 
modern se observă o orientare spre 
formule care pot asigura condițiuni 
maj bune pentru desfășurarea unui 
joc elastic, oa o „armonică", cu unii 
jucători nelegați de sarcinile unui 
post, mărindu-și raza de acțiune, cu 
mișcare permanentă pe teren, într-un 
ritm rapid care se mărește în zona 
de finalizare etc. (în fotbalul sovietic 
au fost adoptate schemele tactice 
1—4—2—4 și 1—3—3—4, în cel bul
gar formula 1—3—3—4; chiar și 
fotbalul englez — cel mai conser
vator — a recurs recent la schema 
1—4—2—4). Or, orientarea noastră 
include tocmai aceste trăsături ale 
tendinței jocului modern.

Așa stînd lucrurile, cei care se des
part mai greu de formulele obișnuite 
de joc nu pot 
conservatorism

Știri, rezultate
S N. OLTBNITA — ȘTIINTA 

BUCUREȘTI 1—3 (1—9) '
Duminică, studenții bucureșteni au 

întîlnit la Oltenița formația S. N. Ol
tenița, care ocupă locul secund în 
seria a Il-a a campionatului regional. 
Cei peste 2000 de spectatori au asis
tat la un joc frumos, de bună factură 
tehnică. Prima repriză a aparținut 
gazdelor, care de altfel au și des
chis scorul. După pauză, studenții 
joacă mult mai organizat și înscriu 
de trei ori prin Gibea (direct din lo-

Ș> 
ioc

scuza — prin acest
— neaplicarea trăsă-

Dridea II și Crîstici.vitură de colț),
(Aurelian Axente — coresp.)

ANALIZA AGT1V1TATII 
ARBITRILOR BUGUREȘTENI

Ședința de analiză a activității 
bitrilor de fotbal din Capitală, pe 
nul 1960, programată pentru azi,

ar- 
a- 
va 

avea loc mîine, vineri dtiipă-amiază cu 
încef>ere de la ora 18,30 în sala de 
festivități a olubului Dinamo. Sînt 
invitați să participe la ședință toți 
arbitrii de fotbal din București.

Aproape 9000 de premii la concursul special
Autoturismul „Wartburg" a fost cîștigat de un participant din Reșița

O In urma trierii și omologării va
riantelor depuse ’ '
Pronosport din 18 decembrie au 
stabilite următoarele

654,70 variante cu 
a cîte 459 lei.

8.268,50 variante cu 
a cîte 40 lei.

Deoarece valoarea .
goria a III-q este sub plafonul regula
mentar, fondul aferent acestei categorii 
a fost repartizat, în părți egale, la pre
miile de categoria I și a ii-a.

Fond de premii : 633.552 lei.
• Finalul concursului special Prono

sport s-a consumat marți ” ' 
cînd a avut loc tragerea 
cîștigătoare pentru premiile 
tare în obiecte. Sigur că în 
tenției a stat premiul principal : auto
turismul „Wartburg44. El a fost obținut 
de posesorul cuponului nr. 180.700, Au
rel Eăncilă, din Reș*ța, care a jucat la 
agenția 3/17 din București.

Cu nu mai mic interes a fost urmă-

la concursul special 
fost 

premii :
12 rezultate exacte

11 rezultate exacte

premiului de cate-

dimineața, 
cupoanelor 
suplimen- 

centrul a-

rită tragerea pentru atribuirea celor 
72 de călătorii la Sofia, de Revelion. 
Cei 36 cîștigători — fiecare beneficiind 
de cite 2 loeurl - au și fo<st anunțați 
tletegrafic, chiar în seara zilei tragerii, 
pentru facerea formelor de călătorie. 
Cîștigătorii călătoriilor sînt din întreaga 
țară, ei reprezentând nu mai puțin de 
11 regiuni.

Uffionosport

vor apare și numele tuturor cîștigăto- 
rilor.
• In programul concursului Prono

sport de duminică 25 decembrie figu
rează întîlniri echilibrate, importante 
pentru clasamentele campionatelor ita
lian și francez. Notăm că în program, 
meciul VII Lyon—Racing (tipărit pe 
fluturașii de concurs), este înlocuit cu 
meciul de rezervă A : Toiriouse-Sedan.

PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres 
21 decembrie 1960, au fost 
urnă următoarele numere :

din ziua de 
extrase din

Au fost stabiliți apoi cîștigâtorii tu
turor celorlalte premii în obiecte : mo
tociclete, motorete, frigidere, mașini de 
cusut, aparate de radio, aragaze, etc.

Tabelul complet al cupoanelor cîști- 
gătoare se găsește afișat la toate agen
țiile Loto-Pronosport iar în „Programul 
Loto Pronosport" de luni ZH decembrie

17

11.Numere de rezervă : 40

Fond de premii : 740.576 lei.

Rubrică redactată de I. S. Loto-Pro- 
nosport.

turilor predominante ale orientării 
în joc.

A doua lipsă este de ordin ex
tern și se referă la jucători. Pen
tru a aplica orientarea a fost nece
sară o metodă de antrenament cores
punzătoare noilor cerințe. Această 
metodă, prelucrată cu antrenorii o 
dată cu orientarea la cursul din vară 
de la Brașov, pretinde o cantitate 
de muncă la antrenamente mult mai 
mare din partea jucătorilor. Or, cei 
mai mulți jucători au fost obișnuiți 
cu antrenamente puține ca număr, de 
durată și intensitate mică, de multe 
ori comode, fără varietate, în raport 
cu jocul pozițional care se practica, 
și — cum foarte bine a subliniat 
antrenorul I. Bălănescu (Lupeni) — 
opun, ca să spunem așa, o rezistență. 
De aiei necesitatea schimbării atitu
dinii unor jucători fată de antrena
mente, a unei participări mai con
știente la nivelul cerințelor actuale. 
Vechiul profil al antrenamentului nu 
putea sta la baza orientării noastre 
în joc, care cere o deosebită pre
gătire fizică și tehnică, ceea ce se 
obține numai printr-un volum mare 
de muncă. Pentru a oMine această 
schimlbare de atitudine a jucătorilor, 
antrenorii trebuie să aibă în vedere:

1. convingerea jucătorilor (de alt
fel, cei care nu se hotărăsc să de
pună efort mai mare nu coresp nd 
cerințelor jocului și se exclud sin
guri)

2. promovarea unor elemente 
nere talentate, care sînt dornice 
afirmare (și multe s-au afirmat în 
sezonul de toamnă) și nu fug 
muncă la antrenamente. In același 
timp ele oferă și avantajul unei 
prospețimi de care are nevoie cate
goria A (subliniem că în nici un an 
nu au fost promovați atîția jucători 
tineri ca anul acesta, din categoriile 
inferioare și cadrele proprii).

ti
de

de

Echipa R. P. Romine a învins
selecționata R. P. &gare

(Urmare din pag. 1)
Ultima repriză, și cea mai frumoasă, 

nu a început sub cele mai bune auspicii 
pentru echipa noastră. Un șut al lui Ba
ban se oprește în plasă: 4—3 pentru R.P. 
Ungară. Se părea că echipa noastră 
va pierde. Și totuși... Czaka egalează 
după un minut. Echipa maghiară a- 
junge la un moment dat în 3 jucători 
de cîmp și atunci luăm conducerea 
(min. 51 — Ferenczi). In continuare 

ă nu mai este decît... o sin- 
hipă, reprezentativa noastră

care joacă 10 minute așa cum știe 
(cînd oare va ajunge să joace așa un 
meci întreg ?) și care mai înscrie încă 
4 goluri prin: G. Szabo (min. 52), 
Nagy (min. 54), Ionescu (min. 54), 
Cazan II (min. 56).

Cuplul de arbitri cehoslovaci Karel 
Svoboda și Ludvig Bartoșek (în unele 
momente au fluierat prea mult și nu 
totdeauna cînd trebuia) a condus for
mațiile :

R. P. ROMINA: Sofian (Pușcaș) — 
Ionescu, Czaka, I. Szabo, Ferenczi, GEj 
Szabo — Varga, Hollo, Biro, Nagy,: 
Takacs I — Cazan II, Kalamar, An« 
drei.

R. P. UNGARA : Verdesz — Baban, 
Koutny, Bankuti, Kertcsz, Zsitvai — 
Raff a, Zsima, Kendcressy, Boroczi, 
Karasz — Beszteri, Simon, Szabo.★

Astăzi, începînd de la ora 19 se va 
disputa jocul București — Budapesta. 
Datorită acestui fapt patinajul pen
tru public este suspendat.



Luptă strînsă în campionatul
de hochei al U. R. S. S

i

Tînăru-I stat africian, . Ghana, 
aduce o importanta contribuție 
la dezvoltarea sportului pe în
tinsul marelui continent. Din 
Ghana au pornit multe iniția
tive lăudabile. Nu de mult, în 
capitala ei, Accra, s-.a născut 
ideea organizării Jocurilor Pan- 
africane. Acolo a și fost creat 
un comitet de organizare, în
sărcinat cu 
competiții.

Ziarul sudanez 
precizează astfel 
mitetului:

— Organizarea 
Pa-nafricane.

— Coordonarea 
cari sportive pe continent.

— Pregătirea specialiștilor și 
antrenorilor etc.

Fără îndoială că Jocurile vor 
constitui un eveniment de im
portanță istorică în viața spor
tivă a Africii. Cum se desfă
șoară pregătirea în vederea 
lor ? La această întrebare răs
punde MERGA KADA membru 
în comitetul de 
Jocurilor.

„Data exactă 
nu a fost încă 
trecerile se vor desfășura pro
babil în perioada de sfîrșit a 
anului 1961 și de început a 
lui 1962, în sezonul favorabil 
din punct de vedere al climei. 
Deviza întrecerilor este: „SPI-

pregătirea marii

„Ad-Dunja“ 
sarcinile co-

Jocurilor

întregii miș-

organizare a

a competiției 
stabilită. In-

iOS
tPESTțj

I

RITUL OLIMPIC ȘI SOLIDA
RITATEA AFRICANA"

Programul Jocurilor va fi 
vast. El va cuprinde întreceri 
de fotbal, atletism, box, înot, 
sărituri în apă, tir cu arcul, 
canotaj, baschet. Multe disci
pline vor fi introduse în scopul 
popularizării lor. De aseme
nea, la Accra vor avea loc de
monstrații ale unor jocuri 
populare africane tradiționale.

După recomandarea președin
telui Nkrumah, Jocurile vor 
trebui să poarte tin caracter 
deoseb’rt de larg. Intenționăm 
să invităm la ele sportivi negri 
din SJJ.A.. din țările Ameri- 
cii Latine și din Europa.

N-a fost stabilit încă nici 
locul de desfășurare. Va fi ne
voie de un mare stadion și de

numeroase amenajări sportive 
pentru a asigura un cadru 
corespunzător competițiilor 
Printr-un efort colectiv vom 
reuși și aceasta.

Destul de dificil 
este și problema 
femeilor la Jocuri, 
tatea triburilor din 
trală nu există 
față de femeie, 
schimb, care are 
fluență, de pildă 
ny numai că interzice femeii 
apariția pe stadion, dar o și obli
gă să-și acopere fața cu vălul.

Deocamdată, la Accra sînt 
analizate în profunzime proble
mele de organizare a Jocurilor, 
întreaga Africă sportivă 
pregătește să-și măsoare for
țele tinere pe stadion".

de rezolvat 
participării 
In majori- 

Africa Cen- 
discriminări 
Islamul, în 
o mare ill- 
în Somalia,

se

Noi recorduri ale halterofililor
începutul acestei săptămîni 

a fost marcat de noi . recor
duri ale halterofililor. Semi
greul polonez I. Palinski a 
reușit la stilul aruncat o per
formanță de 185 kg., cu care 
întrece propriul său record 
mondial (185,5 kg). Atletul so
vietic R. PlukfeMer a obținut 
în limitele categorici mijlocii

In a doua intilmre

Chișinău — Iași 8-8 la box
După cum am mai anunțat, 

selecționatele de box ale ora
șelor Chișinău și Iași s-au în- 
tîl'.iit recent într-un meci tradi
țional în capitala R.S.S. Mol
dovenești, victoria revenind pu- 
giliștilor formației gazde. In 
ceea de a doua partidă echipe
le au terminat la egalitate : 8-8. 
Iată rezultatele tehnice înre
gistrate; Gh. Dima (Iași) ter-

II

mină la egalitate cu
V. Mahu (Iași) b. p. , lQta , 
II. Botez (Iași) b. ab. II Ve
seli; C. Vierii (Iași) termină 
la egalitate cu Ivanov ; Rakitin 
(Chișinău) b. p. I. Burdtijan; 
V. Sășeariti (Iași) 
Kozlov (Chișinău) 
Spulber; Anihiniov 
b. p. G. Ionescu.

Printz 
Piața

r

b. p. Paiu ; 
b. p. E. 
(Chișinău)

Anul atletic 1960 (III)

Se apropie de sfîrșit între
cerea în grupele preliminare 
ale campionatului de hochei al 
U.R.S.S. Cu cîteva etape îna
inte de încheierea jocurilor nu 
a fost clarificată problema echi
pelor care se vor califica pen
tru turneul final. Actuala edi
ție a întrecerii a fost caracte
rizată de „asaltul" 
din provincie care 
excelent prestat au 
supremației celor 
moscovite T.S.K.A.. 
vietelor și Dinarno. 
de pildă, 
grupa a Il-a 
sînt angrenați

formațiilor 
prin jocul 
pus capăt 

trei echipe 
Aripile So- 

Militarii 
ocupă locul III în 

iar dinamoviștii 
într-o luptă

grea pentru calificare. Revela
țiile seriilor au fost tinerele 
echipe Himik Voskresensk și 
Torpedo Gorki. Aceasta din 
urmă, binecunoscută publicu
lui bucnreștean.

Iată situația din grupe;
GRUPA 1. 1. Aripile Sovie

telor 25 p. (din 15 meciuri),
2. Spartak 23 p. (15), 3. Di
namo Moscova 20 p. (14). 4. 
Torpedo 15 p. (11), 5. Traktor 
8 P- (10).
GRUPA A II-A. Himik 19 p. 
(12). 2. Lokomotiv 19 p. (12);
3. T.S.K.A. 15 p. (11), 4,
Elektrostal 9 p. (8).

Tenismanii danezi învingători la Paris

o performanță de 141,5 kg. la 
stilul smuls. întrccind de ase
menea cu o jumătate de kilo
gram vechiul record al Înmii. 
La categoria cocoș Vladimir 
Stogov a împins 105,500 kg., 
stabilind 
U.R.S.S.
valoros 
Serghei 
ușoară, 
totalizat 
a reușit 
toamnă 400 kg. dar perfor
manța sa nu a fost omo
logată, fiind realizată în afară 
de concurs.

un nou record al 
Uri rezultat foarte 

fost înregistrat de 
la categoria 
stiluri el a

a
Lopatin 
în trei 
392,5 kg. Tînărul atlet
să obțină în această

I

Recent au luat sfîrșit la Pa
ris, în sala .Coubertin". în
trecerile Cupei Europei la te
nis, pe teren acoperit. Ca și 
anul trecut, trofeul a revenit 
temsmanilor danezi, care în în- 
tîlnirea finală au dispus la 
scor categoric de echipa R. F. 
Germane: 3—0. De notat că în 
acest ultim meci, reprezentanții 
Danemarcei. J. Ullrich și tînă
rul Leschly n-au pierdut nici 
un set în fața adversarilor lor, 
Peter Scholl și W. Ecklebe.

Mult mai echilibrată a fost 
întîlnirea semifinală, opunînd 
echipele Danemarcei și Suediei. 
Cu acest prilej își făcea rein
trarea cunoscutul jucător sue
dez Sven Davidsson. El a fost 
însă învins de Leschly (6—8, 
8—6, 6—8) și după ce Lund-

quist egalase scorul in fața lui 
Ullrich, meciul de dublu cîști
gat de danezi a decis soarta 
luptei: 2—1 pentru Danemarca, 

în coalaltă semifinala, echi
pa R. F. Germane a dispus de 
Franța cu 2—1. în special da
torită bunei comportări a pe
rechii Scholl—Ecklebe.

După cum se știe, în com
petiția europeană pc teren a- 
coperit se dispută înfîlniri de 
cîte trei partide: două jocr 
de simplu și unul de dublu.

PE SCURT

Cartea sportivă io U.R.S.S. io 1961
Editura sovietică „Sovetskaia Rossiia" din Moscova pu

blică numeroase lucrări de cultură fizică și sport, semnate 
de antrenori, specialiști, precum și de sportivi de frunte din 
Uniunea Sovietică. Unul din cele mai interesante cicluri de 
cărți editate în I960 a fost consacrat istoriei diferitelor spor-

Recordurile lumii la 400 m și 800 m feminin 
au fost serios îmbunătățite

După numai doi ani de activitate 
atletică în fruntea listei celor mai 
bune alergătoare din lume pe 400 in 
și recordmană mondiala pe clasica dis
tanță a unui tur dc pistă I Aceasta 
este, spusă în numai cîtcva cuvinte, 
„povestea" sportivă a excepționalei 
atlete Sin Kim Dan din R.P.D. Co
reeană.

Cu un an în urmă, atleții noștri 
care au participat la întrecerile mare
lui concurs internațional „Memorialul 
fraților Znatnenski" ne-au povestit de
spre o tînără și firavă alergătoare 
din „Țara dimineților liniștite", care 
obținuse la Moscova remarcabila 
performanță de 55,9 sec. pe 400 tn. 
După cîteva luni, dinamoviștii bueu- 
reșteni au reîutîlnit-o pe Sin Kim Dan 
în concursul de la Poznan. Ei și-au 
putut da seama că atletismul mondial 
va avea, în scurt timp, o performeră 
de cea mai ridicată clasă în persoana 
acestei sportive.

N-a trecut decît un sezon și... aș
teptările lor au fost împlmite I In a- 
cest an Sin Kim Dan (născută' în 
1911) a obținut o serie de perfor
manțe care n-au nevoie de comentarii: 
100 m — 12,0 sec; 200 m —• 24,4 sec; 
400 m — 53,0 sec — record mondial; 
800 m — 2:04,51 Ce alte asemenea 
surprize de la Sin Kim Dan. ne va 
rezerva anul ce vine ?

Iată, pe scurt, rezultatele principa
lelor ei concursuri pe 400 m : 59,9 sec
(29.4.1959) ; 58,1 sec (28.5.1959); 57,9 
sec (3.6.1959); 55,9 sec (4.7.1959); 
55,3 sec (9.10.1959); 54.4 sec (25.10. 
1959); 53,8 sec (26.4.1960); 53,5 sec
(9.10.1960) și 53,0 sec (24.10.1960).

Anul 1960 a prilejuit și excelentei 
atlete sovietice Ludmila Llsenko-Sev- 
țoua mari satisfacții sportive. Noi 
vom consemna doar cîteva, poate pe 
cele mai importante: recordmană mon
dială pe 800 m cu 2:04,3 la „Memo
rialul Znamenski" (a învins-o pe Sin 
Kim Dan după o luptă palpitantă), 
campioană olimpică la Roma, cu un 
rezultat egal recordului său mondial, 
dar care reprezintă un nou record 
olimpic etc.

Sînt fără îndoială cîteva succese de 
prim ordin care-i răsplătesc din plin 
eforturile acestei neobosite atlete.

400 METRI

RECORDUL LUMII :
Itkina (U.R.S.S.)
*♦) 53,0 sec Sin Kim 
reeană) “ ’ _ ...

RECORDUL EUROPEI : 
Itkina (U.R.S.S.).

53,4 sec Maria 
Krasnodar 12.9.1959 ;

Den (R.P.D. Co- 
Phenian 24.10.1960.

53,4 sec Maria

800 METRI

RECORDUL LUMII Șt AL EUROPEI : . (U.R.S.S.) _ za.
Ludmila Lîsenko-
Moscova 2.7.1960

53.0

53,8
54.2*

(54.4)

(53.4)
(54.5)

D.(R. p. d. Co-

(URSS)
Chamberlain (Noua

• Bl meciul international de 
box desfășurat la Oslo echipa 
Finlandei a întrecut cu scorul 
de 7—3 pe cea a Norvegiei. 
In cadrul 
registrate 
noscuții 
Jarvenpa-a 
vinși.

reuniunii au fost în- 
cîteva surprize, cu- 
pugiliști finlandezi 

și Acho fiind în-

• In cursul lunii ianuarie 
va avea loc la Buenos Aires 
un concurs internațional de 
scrimă la care au fost invitați 
camoionii olimpici Jdanovici 
(U.R.S.S.), Karpati fR. P. ” 
gară). 
Schmidt

turi olimpice.
De o largă popularitate se bucură în 

rîndul cititorilor cărțile despre viata și 
activitatea, unor sportivi sovietici vestiți ca 
patinatorul Evghenii Grișin, fotbalistul Lev 
Iașin, decatlonistul Vasili Kuznețov.

Pentru anul 1961 editura „Sovetskaia 
Rossiia" prevede ca tirajul cărții de sport 
să atingă cifra de 500.000 de exemplare. 
Ziaristul V. Vasiliev pregătește o lucrare 
despre cei mai buni șahiști sovietici, cunos
cutul boxer G. Șatkov va semna volumul 
„Marele ring", specialistul de fotbal 
Starostin va scrie o carte de amintiri.

(Agerpres)

A.

Del fi no 
IR. F.

(Italia) 
Germana).

sezonului

LJn- 
Și

de® în timpul 
iarnă mai multe echipe ceh1 
slovace de fotbal vor pleca 
turnee pes'e 
Praga va 
Canibodgia, Singapore, 
și Indonezia. Tatran Presov va 
evolua în R. P. Bulgaria, Du- 
kla Praga în Anglia, iar Klad- 
no în Maroc, Mali, Ghana și 
Togo. Slovan Bratislava are 
contractat un turneu în Italia.

hotare. Spartan 
juca în Ceylon, 

India

2:05,0 Niiia Otkalenko 
greb 24.9.1955; *♦) 2:04.3 
Sevțova (U.R.S.S.) —
și Roma 7.9.1960.
2:04,3
2:04,4
2:04.5

Primul concurs de verificare 
a patinatorilor artistici cehoslovaci

In orașul Plsen a luat 
concurs de verificare a patinatorilor artis
tici cehoslovaci care se pregătesc în vede
rea campionatelor europene și mondial’' 
programate in cursul lunilor ianuarie și 
februarie la Berlin și respectiv Praga. In 
competiția masculină pe primul loc s-a cla
sat Karel Divin, care a arătat o formă 
remarcabilă, 
oficial la 
accidentul suferit la J.O. .
Valley. La feminin competiția a fost domi
nată de tînăra patinatoare Jana Mrazkova 
urmată de Jindra Kramperova.

(2:06.2) Ludmila 
(2:10.1») Brenda 
(2:00.7) ~

Sevțova (URSS) 
Jones (Austral.) 

Sin Kim Dan (R.P.D. Co
reeană)

Ecaterina Parliuk (URSS) 
Dixie Willys (Austral.)

Ursula Donath (RDG) 
Vera Kummerfeld (RFG) 
Antje Gleichfeld (RFG) 
Zinaida Kotova (URSS) 
Nina Otkalenko (URSS) 
Olga Kazi (RPU)
Tatiana Avramova (URSS) 
Elisabeta Ermolaeva

(URSS)
Anna Rainiș (URSS) 
Vera Muhanova (URSS) 
Gisela Sasvari (RPU) 
Dzidra Levicka (URSSt 
Bedriska Kulhava (RSC) 
Gerda Kra-an (Ol.) 
Aranka 
Florica

internațional de• Turtioul
hochei pe gheață de la Buda
pesta a fost cîștigat de echipa 
maghiara Ujpesti Dozsa. In 
ultimul meci hocheiștii ma
ghiari au terminat la egalitate 
cu Dinamo Rostock (R.D.G.) : 
o—5 13—2 2—1 0—21

Sin Kim Dan
reeană) 

Maria Itkina 
Mărise

Zeelanda) 
Ecaterina Parliuk 

Stubnik 
Magdel Myburgh 
Ursula Donath (RDG) 
Dixie Willys (Austral.) 
Zinaida Kotova (URSS) 
Vera Kummerfe'd (RFG) 
Madeleine Bergman (Austral.) 
Olga Kazi (RPU) 
Christine ter Laak (Ol.) 
Tatiana Avramova (URSS) 
Karolina Lukaszczyk 'RPP) 
Aina Alksne (URSS) 
Gerda Kraan (Ol.) 
Maria Donis (URSS) 
Galina Semionenko (URSS) 
Ludmila Glazova (URSS) 
Lilia Gerika (URSS) 
Albina Homutova (URSS)

(54.6)
( n ) Christa

(URSS) 
(RDG) 
(Atr. Sud)

(55.1)
(57.4) 
( -)
(55,9)
(56.1) 
( - )
(57.4)
(55.7)
(56.5) 
( - ) 
(55,9)
(56.8)
(56.6)
(55.2)

2:07.6
2:07.7
2:07.8
2:08.0
2:08.0
2:08,1
2:08.1
2 08.2

( n )
( - 4
(2:07,6*) Joy Jordan (Anglia) 
(2:0’1,2) ■' • ~
(2:08.9)
( - )
(2:07,9)
(2:88.5)
(2:11.1)
(2:08,4)
(2:06,8)

sfîrșit primul

(2:00,4)
(2:03.5)
(2:03.6)
(2:07,2)
(2:11.1)
(2:08.6)
(2:19,0)
(2:09.0)

Kazi (RPU)
Grecescu (RPR)

1958 1959 1960

care a
Acesta este primul concurs 

care a participat Divin după 
de la Squaw

s Echipa masculină de volei 
Dukla Kolin. de opt ori cam
pioană a R. S. Cehoslovace, se 
află în turneu în U.R.S.S. Ju- 
cînd la Leningrad, oaspeții au 
cîștigat cu 3—1 la Spartak și 
au pierdut cu 3—0 în fața lui 
S.K.A. Leningrad.

înregistrate

1956 1957 1958 1959 1I960

sub 54,0 sec 0 1 3 2
54,1-55.0 sec 0 3 2 4 5
55.1-55,8 sec 6 9 12 15 15

6 13 15 22 22

Media rezultatelor celor mai bune 10
atlete din :

lume Europa

1956 55,70 55,70
1957 55,02 55,02
1958 55,06 55,19
1959 54,43 54,75
1960 54.53 55.03

în curse

Media rezultatelor celor mai bune 10 
atlete din ;

•) = rezultate ___ _______ ___  _____
pe 440 yarzi (402,34 m) din care s-au scă
zut 0.3 sec.

înregistrate 
m) din

lume Europa

1956
1957 
1950
1959
1960

•) — rezultate 
pe 880 yarzi (8 1,67 
scăzut 0.7 sec.

recorduri în curs de omologare. 
ROMEO V ILARA

Dinamo Moscova conduce detașat 
în campionatul de polo al U.R.S.S

Cu șapte etape înainte de sfîrșitul campionatului unional de polo echipa 
Dinamo Moscova deține un avans consideratul in clasament, demonstrînd nu 
numai prin punctaj dar și prin jocul prestat că nu-1 va putea scăpa titlul.

După 15 meciuri dinamoviștii au acumulat 29 puncte I La 6 puncte în urmă 
urmează colegii lor de club din Tbilisi. Echipa Universității din Moscova a acu
mulat 22 p. iar Ț.S.K.A. 1 punct mal puțin. La campionat iau parte 12 echipe.

cadrul turneului 
sovietici au întrecut la

Fază din ultimul meci susținut de- echipa Lokomotiv Moscova in 
întreprins în Japonia. Cu scorul de 10—3, fotbaliștii

Tokio o selecționată a Japoniei 
Foto: Japan Press Service
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