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iMUL CONCURS DE SCHI AL SEZONULUI 
E DISPUTĂ AZI $1 MÎINE ÎN BUCEGI

Mihail Tal 
va juca in turneul 

de ia Stockholm

tra- 
re-

reform unei frumoase 
comisia de schi a

i Ploiești organizează și 
cest an „Cupa 30 Decem- 
, concurs prin care se face 
liderea neoficială a noului 
a. După informațiile pri- 
, zăpada existentă pe Fur- 

și în jurul cabanei Pia- 
Arsă din Bucegi asigură 
iții destul de bune de des- 
•are a întrecerilor. „Cupa 
'ecembrie" va cuprinde pro- 
dpine și de fond după ur
mul .. program : sîmbătă : 
>m uriaș seniori și senioa- 
din Vîrful. Furnica pînă în 
area Furnicii), fond 10 km 
>ri, 3 km senioare, 5 km 
>ri, 2 km junioare; dumi- 

: slalom special senipri și 
-re (pe Furnica).
acest interesant concurs 

lua parte cei . mai buni 
ori de la Casa Ofițerilor 
>ov, Dinamo Brașov. Olim- 

Brașov, Voința Brașov, 
)ați Sinaia, Știința Sinaia, 
ița Sinaia ș.a.

C. TdBdRAȘ (Casa Ofițerilor 
Brașov)

RIGA 23 (prin telefon). In 
capitala Suediei începe peste 
cîteva zile un mare turneu in
ternațional de șah Ia care va 
participa 
Mihail Tal. ,Pe tabelul de con
curs mai figurează marii maeș
tri Kotov, Stahlberg, Unzicker 
ș.a.

Aceasta va fi prima evoluție 
în turneu a campionului lumii 
de la cucerirea titlului suprem. 
După cum a declarat. Tal pri
vește întrecerea de la Stockholm 
ca un moment important în 
pregătirea sa pentru meciul re
vanșă acordat lui Botvinnik. De 
altfel, și cu un an în urmă, îna
intea primului lor meci, Tal — 
pe atunci șalanger — a luat 
parte la turneul internațional de 
la Riga.

Lumea șahistă așteaptă cu 
nerăbdare și interes evoluția 
campionului lumii.

campionul mondial A venit vacanta. După o 
rioadă de muncă în care elevii și 
elevele de pe întreg cuprinsul țării 
și-au însușit temeinic noi și noi 
cunoștințe, ieri, la ultimele ore ale 
primului trimestru elevii și-au luat 
rămas bun de la profesori. Iar ca
taloagele s-au închis — așa cum 
arată și imaginea noastră luată 
în clasa a XI-a Ca școlii medii 
„I. L. Caragiale“ din Capitală — 
pînă la 11 ianuariei Un bogat pro
gram cultural-sportiv vă așteaptă, 
dragi școlari, în taberele 
te, la palatele pionierilor, 
locuri minunate. Vacanță

Foto: T.

Joc bun, victorie la scor: 
București

Cei mai buni jucători 
chei pe gheață ai țării 
și ai R.P. Ungare au 
din nou, joi seară, pe 
patinoarului din Parcul 
gust, întreeîndu-se 
da București — 
Avînd în vedere că modificări
le intervenite în formații au 
fost minime (la noi, a apărat 
tot timpul 
a jucat în 
timp ce la 
Zsitvay. iar 
în repriza

pe-

de mun- 
in atitea 
plăcută!

Roibtt

Budapesta 10-1 la hochei

Canotorii sovietici
a Regata Henley

cum anunță postul bri- 
radio, Federația de ca-

ipă 
: de
j din U.R.S.S. a acceptat 
ația de a participa anul 
r la concursurile de cano- 
acadetnic de la Henley (An- 
). Viitoarea participare a 
itorilor sovietici la Henley 

așteptată cu deosebit 
res.

A cui strategie 
a fost mai bună?

Cum a fost învins John Thomas

puțin timp înaintea des-

de ho- 
noastre 
apărut 
gheața 

23 Au- 
în parti- 

Budapesta.

Pușcaș, iar Țiriac 
locul lui Hollo, în 
oaspeți n-a jucat 
în poartă a intrat 

a doua 
se poate spune 
■meciul de joi n a 
reeditare a celui 
zentativele celor
Scorul n-a mai avut însă osci
lațiile din meciul de miercuri.

• Echipa romînă a mers „lansat", 
din primele minute, 
victorie confortabilă:
(2-0, 3-1. 5-0).

In acest meci, 
noștri au jucat mult 
proape de posibilitățile lor rea
le decît reușiseră să o facă în 

| partida inter-țări. Acționînd, de 
| data aceasta, mai relaxat, cu 

mai mult calm, cu mai mul-

Pozsony) 
că, de fapt, 
fost decît o 
dintre repre- 

două țări.

spre o
10—1

hocheiștii 
mai a-

Azi, in campionatul de volei:

RAPID—DINAMO
dtima etapă a campionatu- 
feminin de volei prograinea- 
și cea mai .importantă par- 
: se întîlnesc singurele echi- 
neînvinse în turul competi- 

, formațiile bucureștene Ra- 
și Dinamo. De fapt, de cîți- 

ani, aceste echipe își dispută 
regulă titlul de campioană 

ublicană. Partida va avea 
în sala Dinamo și va 

condusă de arbitrul I. Co- 
:i — București.
Jredem că este interesant ca 
im, înaintea acestei partide, 
arătăm cum se prezintă cla- 

nentul interbucureștean:
o 
o
2
3
4
5

Trei jocuri vor avea loc în 
țară. La Cluj, Știința va întîlni 
Sănătatea București și C.S.M. 
pe Țesătura Iași, iar la Brașov, 
Olimpia va primi replica Pro
gresului București.

4
4
3
2
1
0

12: o
12: 3
11: 7
7: 9
3:14
3:15

4
4
5
5
5
5

Floreasca, în

□inamo
iapid 
vletalul
3.P.B.
Sănătatea
Progresul
Tot 
and
:a
S.M

— Buc.) și Metalul
1 Constanța (arbitru A. Mi- 
escu — Buc.).

azi, în sala
de la ora 16,30 vor mal 

loc partidele: C.P.B. —
Sibiu (arbitru C. Recea- 
......................... Fa-

Cozan II va șuta la poartă, pe Ungă 
căzut în afara spațiului porții

mai
punînd în aplicare in-

date ■

Un atac al echipei noastre, 
portarul oaspeților, 

tă încredere în ei și — 
ales 
dicați'ile ce le-au fost 
(primatul jocului combinativ, 
de ansamblu, asupra celui in
dividual) hocheiștii din repre
zentativa Capitalei au jucat 
de o manieră care a subliniat 
diferența de treaptă valorică 
existentă actualmente între ho
cheiul nostru și cel maghiar. 
Acțiunile liniei noastre Szabo 
II, Ferenczi, Szabo I au fost 
remarcabile prin rapiditate și 
varietate, în timp ce linia Biro, 
Naghi, Takacs I ne-a plăcut 
mai mult prin puterea ei de 
concretizare. Linia a treia de 
Înaintare are frumoase perspec
tive de creștere. In cadrul ei 
însă, viteza debordantă a lui 
Andrei și perseverența în ac
țiune a lui Cozan II nu s-au

acomodat cu jocul moale, 
mid. al lui Kalamar, mai 
parte — decît toți ceilalți

ti- 
de- 
ju-

RADU URZICEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

Cu puțin timp înaintea des
chiderii jocurilor Olimpice a a- 
vut loc la Roma un antrena
ment comun al atlețîlor sovie
tici și americani. Deoarece nu 
fuseseră puse la punct toate 
detaliile acestei întîlniri, la an
trenament nu au participat toți 
atleții sovietici. De altfel, acest 
lucru nu era în concordantă cu 
planurile de pregătire ale atle- 
ților noștri, printre care și sări
torii în înălțime. In zîua respecti
vă ei trebuiau să se odihnească. 
Tocmai de aceea au venit la 
antrenamentul comun numai în 
calitate de spectatori.

Pe toți ne-a interesat cel mai 
mult John Thomas. Pînă la acea 
dată nu avusesem ocazia să-l 
vedem sărind, 
atleți 
team 
acest 
ță cu 
zîndu-i pe săritorii noștri, an
trenorul lui John Thomas l-a 
chemat pe elevul său și i-a șop
tit ceva. Tînărul săritor negru 
a dat aprobativ din cap. după 
care — cu destulă ușurință — 
a efectuat cîteva sărituri. Unul 
dintre reporterii străini, aflat 
și el pe stadion, s-a apropiat 
de ștachetă, anunț’nd cu voce 
tare că ea se află ridicată la 
2,15 m. Pentru noi care oricum 
sîntem ceva mai familiarizați

fusese organizat 
cu scopul de a-i 

pe atleții noștri, 
lucru a fost confirmat ul-
și în presa străină. In 
de exemplu, au apărut 
de titluri: „John Thomas 

de două ori la 2,15 m. 
psihologic i-a lovit pe

acest „atac psihologic’

Cupa F. R. Box

Derbiul etapei: Metalul — Dinamo Craiova
se 

eta- 
cu

Astă-seară la Galați și mîine 
dimineață la București 
desfășoară penultima 
pă a competiției dotată 
„Gupa F.R. Box". Intîlnirile,
îndeosebi cea din Capitală, stîr- 
nesc un deosebit interes din 
partea publicului amator de 
box. Partida dintre METALUL 
și DINAMO CRAIOVA, meci 
„cheie" pentru conturarea cîști- 
gătorului „Cupei", se va des
fășura în sala Floreasca. Re
uniunea va începe la ora 10. 
Biletele se pun în vînzare azi 
la casa din str, I. Vidu.

La Galați, formația C.S.M. 
primește vizita echipei C.S.M. 
Gluj, cu care în tur a terminat 
la egalitate. Firește că gălățenii 
au prima șansă și vor lupta cu 
toată ardoarea pentru victorie, 
țiriînd seama că la Cluj au fost 
ținuți „în șah" de tînăra echipă 
a C.S.M.

Iată acum clasamentul com
petiției înaintea acestei

1. Dinamo Craiova
2. Metalul Buc.
3. C.S.M.. palați
4. C.S.M., Cluj

5
4
4
5

4
3
1
0

0
0
1
1

1
1
2
4

etape :

119: 78 8
$0: 70 6
71: 85 3
75:122 1

avusesem ocazia
ca pe ceilalți 

americani, și nu-i cunoș- 
toate particularitățile. Cu 
prilej am făcut cunoștin- 
recordrnanul mondial. Vă-

cu ștacheta, n-a fost nevoie să 
se măsoare înălțimea barei 
pentru a ne da seama că ea nu 
se alia totuși la... 2,15 ml!
După cîte am înțeles, această 
demonstrație a Iui Thomas, 
ca de altfel întregul antre
nament, 
special
impresiona 
Acest 
terior 
ziare, 
astfel
a sărit.
Atacul 
ruși”.

Dar
nu i-a impresionat cîtuși de 
puțin pe săritorii noștri; ba 
dimpotrivă... Noi am constatat, 
cu acest prilej, că tehnica Iul 
Thomas nu se deosebește, în 
fond, cu nimic de tehnica prea 
bine cunoscută a săritorilor a- 
mericani. Acest lucru ne-a întă
rit încrederea că Thomas poate 
fi învins la J.O. După această 
întîlnire, la care săritorii noștri 
fuseseră simpli spectatori, nu 
numai că ei nu s-au descurajat, 
ci dimpotrivă au devenit nerăb
dători, dorind să se întîlnească

V. D1ACIKOV
antrenor emerit al U.R.S.S. 

(din revista „Fizkultura i Sport")

(Continuare în pag. a 4-a)

0 nouă etapă interesantă in campionatul republican de baschet
Etapa a lX-a a campionatului 

republican masculin prezintă 
nu mai puțin de cinci meciuri 
în care s-ar putea ca victoria 
să stea sub semnul întrebării 
pînă în ultimele minute sau 
chiar ultimele secunde. Pe prim 
plan se află partida de la Tg. 
Mureș dintre Dinamo din lo
calitate și Dinamo București, 
două din principalele preten
dente la primul loc. în Capi
tală, meciurile Rapid Bucu
rești—Știința Craiova și C.C.A. 
—Dinamo Oradea vor atrage 
desigur numeroși spectatori în 
sala Floreasca, 
Voința primește 
Cluj, aflată în 
nire de formă, 
și jocul dintre 
șoara și Steagul roșu Brașov, 
care luptă să iasă din zona re
trogradării. în sfîrșit, la Bucu
rești Știința joacă cu C.S.M. 
Galați.

Programul etapei feminine 
cuprinde următoarele întîlniri : 
Voința Brașov—Voința Tg. Mu
reș, Constructorul București— 
Mureșul Tg. Mureș, C.S. Ora
dea—Știința Cluj, Voința Ora
dea—Rapid București, Știința 
București—I.C.F.. Petrolul Plo
iești—Progresul București,

iar la Iași 
vizita Științei 
evidentă reve- 
Interesant este

Știința Timi-

Citnpoiaș, un tinăr și talentat jucător al echipei C.C.A., în plină 
acțiune. II veți revedea mîine cu prilejul jocului pe care militarii 
bucur ,’teni îl vor susține în compania dinauioviștilor arădeni



de
" Una dintre cele mai importante uni
tăți organizatorice de cuprindere a 
oamenilor muncii în practicarea spor
tului este secția pe ramură de sport 
din cadrul asociației sportive. In sec
ția pe ramură de sport sportivul pri
mește — Ia începutul activității sale
— primele noțiuni tehnice. Apoi, pe 
măsura însușirii temeinice a lecțiilor 
tehnice și practice predate de antre
nori, pe baza rezultatelor obținute în 
competiții, el este promovat în ca
tegorii superioare.

Firește însă că secția pe ramură de 
sport are de îndeplinit și alte sarcini 
legate de atragerea și pregătirea tine
rilor în practicarea sportului, de con
tribuția pe care trebuie s-o aducă la 
educarea cetățenească și politică a 
membrilor U.C.F.S. Pentru buna des
fășurare a muncii, biroul secției pe 
ramură de sport (format din 5 membri
— aleși o dată la 2 ani prin vot des
chis de către adunarea generală a 
sportivilor secției) alcătuiește planul 
de activitate al secției (avînd ca o- 
biective principale atragerea de noi 
membri, pregătirea aspiranților pen
tru trecerea normelor G.M.Ă., asigu
rarea efectuării controlului medical al 
sportivilor, organizarea concursurilor 
și campionatelor pe asociație, întoc
mirea formelor de clasificare și legi
timare a sportivilor etc,), ține eviden
ța trecerii normelor complexului spor
tiv G.M.A., a rezultatelor concursu
rilor sportive și a rezultatelor reali
zate de membrii secției, asigură reali
zarea calendarului sportiv, întocmește 
planul de venituri și cheltuieli pe ca- 
re-1 supune spre aprobare consiliului 
asociației, răspunde de activitatea 
tehnicienilor ți analizează periodic 
munca lor, se ocupă de educația cetă
țenească a sportivilor din secție și de 
popularizarea echipelor sau sportivilor 
evidențiați.

Mai sînt însă unii activiști, în spe
cial din asociații, care confundă sec
ția cu echipa. Dacă au înjghebat o 
echipă de volei sau fotbal, încep să 
vorbească de secție. In acest caz, ei 
reduc rolul mobilizator și educativ al 
secției la un lot restrîns de sportivi.

După cum se știe, secția pe ramură 
de sport trebuie să se compună din 
grupe de sportivi încadrați după etate 
și pregătire sportivă. Biroul secției 
«și împarte pe membri sarcina de a 
supraveghea și îndruma grupele de 
seniori-semoare, juniori, tineret, copii 
etc. Numărul de membri activi ai gru
pelor (sportivi) trebuie să fie totdea
una în creștere în așa fel îneît secția 
să-și poată desfășura activitatea de 
mase în bune condițiuni și să asigure 
totodată cadre necesare pentru echi
pele care participă la diterite campio
nate.

Desigur că secția pe ramură de 
sport nu poate să apară așa deodată 
în forma în care am dori-o noi. Ea 
apare sub formă de echipă, la iniția
tiva unor activiști iubitori ai sportu- 
ilui, care mai tîrziu trebuie să fie dez
voltată și adusă pe făgașul unei secții 
în adevăratul sens al cuvîntului. Sar
cina aceasta de dezvoltare a secției 
sportive și de consolidare organizato
rică revine consiliului asociației.

★

în orașul București, în cele peste 
400 de asociații sportive funcționează 
circa 1.800 de secții pe ramură de 
sport. Marea lor majoritate putîndu-se 
numi intr-adevăr secții pe ramură de 
sport. Aceasta, ghidîndu-ne după acti
vitatea lor și după numătul mare de ti
neri care practică sportul sub controlul 
și îndrumarea permanentă a secției. A- 
semenea secții există la asociațiile 
sportive de la Complexul C.F.R. Gri
vița Roșie, Titanii „23 August", Mao 
Tze-dun, Electromagnetica, Spartac, 
Timpuri Noi, F. C. „Gh. Gheorghiu- 
Dej", Voința, Sănătatea etc. Eles-aue- 
vidențiat în cursul anului 1960 în or
ganizarea activității compe-tiționale in
terne.

Se poate spune că secția pe ramură 
de sport, în multe din asociațiile din 
București, constituie in adevăratul 
sens al cuvîntului angrenajul princi
pal al asociației, cu ajutorul căruia 
mobilizează tineretul în practicarea 
sportului.

Ceea ce constituie însă o parte ne
gativă a activității secțiilor noastre 
pe ramură de sport este neglijarea 
aplicării, de către colectivul tehnic al 
antrenorilor și instructorilor, In pro-

SPORTUL POPULAR
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PETRE CAPRĂ 
președintele consiliului orășenesc 

U.C.F.S. București

cesul de antrenament — a metodelor 
noi în pregătirea sportivilor.

Bineînțeles, această apreciere nu 
poate fi generalizată, întrucît sînt 
și secții în care se muncește bine și 
în care colectivele tehnice își aduc 
din plin contribuția la realizarea sar
cinilor.

Pentru a exemplifica activitatea 
unor asemenea secții din cadrul aso
ciațiilor sportive din Capitală, să ne 
oprim la secțiile din asociația sporti
vă C.F.R. Gri vița Roșie. La rugbi, a- 
sociația sportivă are în secția sa 
grupe de seniori, juniori, tineret și 
copii, participante la diferite campio
nate. Numărul sportivilor din secție 
este de peste 100. Recrutarea elemen
telor pentru prima echipă, care a cîș- 
tigat pentru a IV-a oară consecutiv 
titlul de campioană a R.P.R., se face 
din elemente tinere crescute în ca
drul secției.

Ce ne demonstrează acest lucru ? 
In primul rînd, rolul educativ ai sec
ției care intervine ca factor principal 
în legarea sportivilor de colectivul de 
muncă al întreprinderii și le asigură 
totodată o pregătire continuă multi
laterală, o creștere a valorii tehnice a 
jucătorilor și dragoste față de culo
rile asociației. Trebuie însă avut în 
vedere că la rezultatele obținute de 
această secție în afara muncii intense 
a biroului secției, o contribuție de 
seamă a adus-o consiliul asociației. 
Mai sînt multe secții în asociație care 
pot constitui exemple bune, chiar dacă 
aceste secții nu au ajuns încă Ia re
zultatele pe care le-a obținut secția 
de rugbi.

Cu toate că activitatea asociației 
sportive Titanii „23 August" se situează 
în multe privințe la un nivel foarte 
bun trebuie să spunem că dintr-o sla
bă orientare a consiliului asociației nu 
s-a pus accent deosebit pe dezvoltarea 
unor ramuri sportive care s-ar fl pu
tut bucura de condițiile favorabile pen
tru a cunoaște o largă răspîndire: hal
tere, lupte, atletism etc. Dacă ar fi 
existat preocupare, aceste sporturi ar 
fi putut cunoaște o puternică dezvol
tare, ar fi putut angrena un mare 
număr de tineri.

Dintr-o slabă orientare în alte aso
ciații și în special în cele cu specific 
feminin, consiliile asociațiilor sportive 
nu și-au axat activitatea pe secțiile 
care ar putea atrage în activitatea 
sportivă o masă mare de tinere mun
citoare, in practicarea diferitelor dis
cipline sportive. De exemplu : asocia
țiile sportive Aurora, F.R.B. și altele, 
în loc să aibă secții puternice de vo
lei, baschet, atletism, handbal femi

N(>! ASOCIAȚII SPORTIVE

Mișcarea de cultură fizică și sport 
din raionul Tîrnăveni s-a îmbogățit 
cu încă dottă asociații sportive să
tești : Unirea Coroi și Avîntul Hidri- 
faîa. Deocamdată au luat ființă sec
țiile de volei, șah, fotbal, trîntă etc.

I. Hașașiu — coresp.

„CUPA PENICILINA- LA FOTBAL

Sezonul fotbalistic în orașul Iași 
s-a terminat amil acesta ceva mai 
tîrziu. Intr-adevăr, consiliul asocia- 
ței sportive Penicilina din localitate 
a luat inițiativa lăudabilă de a or
ganiza o competiție fotbalistică — 
sistem eliminatoriu — pentru echipele 
de categorie regională și orășenească. 
Competiția a avut un caracter de a- 
niversare : cinci ani de la intrarea în 
funcțiune a fabricii de medicamente 
din Iași. La startul întrecerii s-au pre
zentat 11 echipe. în finală s-au în- 
tîlnit formațiile Țesătura și Victoria. 
,,Cupa Penicilina” revenind primei 
echipe care a învins cu scorul de 2-0 
(0-0).

Gh. Vasiliu — coresp.

ÎNTRECERI SPORTIVE ALE 
SURDO-MUȚILOR

Sportivii surdo-muți din Tg. Mu
reș și Brașov s-au întîlnft de curînd 
la fotbal, șah și tenis de masă. Me
ciul de fotbal s-a terminat nedecis 
(1—1) ; echipele de tenis de masă 
și-au împărțit victoriile : la fete au 
cîțtigat jucătoarele din Tg. Mureș 

nin etc., se ocupă de secții care nu 
sînt reprezentative pentru asociația 
respectivă organizînd echipele de fot
bal și dînd o mai mică atenție ramu
rilor sportive care pot antrena un nu
măr mare de fete.

De aci reiese că aceste asociații spor
tive nu au lucrat pe baza unui plan 
de perspectivă pentru dezvoltarea 
sportului in întreprinderile respective.

Din cele relatate pînă acum rezultă 
clar lipsa de preocupare a unor aso
ciații sportive în problema dezvoltării 
secțiilor pe ramură de sport, in multe 
cazuri modul greșit în care au pro
cedat unele consilii a stinjenit munca 
de atragere în mișcarea sportivă a 
unui număr cît mai mare de oameni 
ai' muncii, a redus posibilitățile de 
selecționare și creștere a elementelor 
cu perspectivă pentru sportul de per
formanță într-o serie de ramuri spor
tive.

Este clar că dezvoltarea unei secții 
depinde în bună măsură de condițiile 
materiale, de bazele sportive pe care 
le posedă, de specificul întreprinderii 
etc. Asociația sportivă trebuie să 
creeze asemenea condiții care să facă 
posibilă atragerea masei de tineret în 
practicarea sportului. Se pune între
barea, cum poate trăi și cum se poate 
dezvolta o secție de popice sau de 
fotbal la asociația Voie Bună care 
nu are nici arenă de popice și nici 
teren de fotbal ? Ce perspectivă au 
aceste secții ? Cum se pot ele dez
volta dacă veniturile încasate din co
tizații sînt consumate pe chirii pen
tru baze sportive. In acest caz reiese 
clar că consiliul asociației sportive nu 
a studiat problema posibilităților ma
teriale Ia organizarea acestor secții, 
nu a muncit pe baza unui plan de 
perspectivă și în consecință a înfiin
țat secții care necesită cheltuieli mari.

Biroul consiliului orășenesc U.C.F.S. 
București și birourile consiliilor raio
nale U.C.F.S., deși au avut ca obiectiv 
principal consolidarea bazei organi
zatorice a asociațiilor și secțiilor pe 
ramură de sport și cu toate că au ob
ținut rezultate însemnate în această 
direcție, totuși nu au reușit să re
zolve în întregime problema secțiilor 
pe ramură de sport. S-a pierdut din 
vedere organizarea secțiilor pe ra
mură de sport ca angrenaj principal 
al asociației sportive, în atragerea 
tineretului pentru practicarea sportu
lui, și în acest fel nu s-a realizat, la 
nivelul actualelor exigențe, sarcina 
principală și anume aceea că la baza 
dezvoltării sportului de performanță 
trebuie să stea activitatea de masă.

Condițiile create, experiența orga
nizatorică căpătată de activiști în a- 
ceastă perioadă, vor asigura o preo
cupare intensă în munca de consoli
dare organizatorică a asociațiilor 
sportive și a secțiilor pe ramură de 
sport, pentru a face posibilă o parti
cipare din ce în ce mai largă a mase
lor de oameni ai muncii în practicarea 
culturii fizice și a sportului.

I

cu 3—0, iar la băieți sportivii din 
Brașov cu 5—0. In schimb, șahiștii 
din Brașov s-au arătat mai bine 
pregătiți decît cei din Tg. Mureș care 
au pierdut cu 6—2.

loan Păuș-coresp.

ÎNTRECEREA TINERILOR VOLEI
BALIST! DIN PLOIEȘTI

La Ploiești, în sala Petrolul, s-a 
desfășurat faza regională a campio
natului de juniori la volei. Echipele 
reprezentative ale raioanelor R.îmni- 
cu Sărat. Tirgoviște, Teleajen, Pu
cioasa și a orașului Ploiești au luat 
parte la întrecerea feminină, iar re
prezentativele raioanelor Rîmnicu 
Sărat, Cimpina, Pucioasa, Tirgoviște, 
Teleajen și a orașului Ploiești și-au 
disputat titlul masculin.

Pe primul loc în întrecerea femi
nină s-a clasat echipa orașului Plo
iești, care a întrecut în finală for
mația raionului Rîmnicu Sărat cu 
3—1. Pe următoarele locuri : raionul 
Teleajen, raionul Tirgoviște, raionul 
Pucioasa. La băieți titlul a revenit 
formației ploieștene. Ea a învins cu 
3—0 echipa raionului Tirgoviște. S au 
clasat în continuare: raionul Telea
jen. raionul Rîmnicu Sărat, raionul 
Cîmnina și raionul Pucioasa.

Aron Prahoveanu-coresp.

O INIȚIATIVA FRUMOASA

După cum se : știe, asociația spor
tivă Metrom Brașpv a pus bazele 

»u • ■

Dc cc numai șah și tenis dc masă?
Fiecare ediție a Spartachiadei 

tineretului este primită cu entu
ziasm de masele de sportivi, 
membri ai U.C.F.S., care așteaptă 
cu nerăbdare primele întreceri, pre- 
gătindu-se cu grijă pentru a obține 
rezultate cît mai bune. Așa s-a în-' 
tîmplat și de data aceasta. încă 
din primele zile ale lui decembrie 
tinerii sportivi de Ia orașe și sate 
au muncit cu drag la reamenaja- 
rea sălilor și cluburilor, la pregă
tirea materialului și echipamentu
lui sportiv și s-au înscris în număr 
mare pentru a participa la între
cerile anunțate de asociațiile spor
tive.

Iată însă că, spre deosebire de 
cîteva asociații sportive care or
ganizează cu regularitate compe
tiții la diferitele sporturi cuprinse 
în regulamentul Spartachiadei de 
iarnă, în multe alte locuri toată a- 
tenția este îndreptată spre con
cursurile de 'șah și tenis de masă. 
Fără îndoială că popularitatea de 
care se bucură aceste sporturi con
stituie explicația principală a mare
lui număr de tineri care-și dispută 
în aceste zile întiietatea în cadrul 
primei etape a Spartachiadei. Dar, 
tinerii sportivi nu doresc, cu 
aceiași interes, cu aceeași pa
siune, să practice și celelalte 
sporturi ? Bineînțeles nu este vor
ba (deocamdată) de schi, săniuș 
sau patinaj, sporturi pentru prac
ticarea cărora este necesară, în 
primul rind... zăpada. Gimnastica, 
trinta și halterele au cunoscut, ase
menea șahului și tenisului de 
masă, o dezvoltare considerabilă 
și în ultima vreme numărul celor 
care doresc să participe la aseme
nea concursuri este în continuă 
creștere. Multe asociații sportive 
consideră însă că organizarea câ
torva concursuri de șah și tenis de 
masă înseamnă rezolvarea impor
tantei sarcini cu privire la cuprin
derea în întrecerile Spartachiadei 
a unui cît mai mare număr de ti
neri și tinere, cu privire la răspân
direa și mai largă a unor sporturi. 
Și- pentru că (să spunem deschis) 
organizarea întrecerilor de gimnas
tică. trîntă și haltere cere uneori 
— mai ales la început — mai mul

Strmgerea cotizațiilor in raionul Bistrița
In raionul Bistrița. în fruntea mun

cii de strîngere a cotizațiilor, s-au si
tuat asociațiile sportive Victoria și 
Făclia din Bistrița, precum și cele 
din comunele Sigmir, Albești și He- 
rina. Ele și-au îndeplinit sarcina pe 
întreg anul 1960. Cu cotizația la zi 
sînt asociațiile sportive Sănătatea, 
LG.O. și Tractorul din Bistrița, pre
cum și cele din comunele Prundul 
Bîrgăului și Susenii Bîrgăului.

unei secții de tir cu arcul. Trăgă
torii de la Metrom au reprezentat 
regiunea noastră în concursul „Cupa 
Eliberării" organizat astă-varâ la 
Tușnad. Friedrich Bomches, R. Bren- 
dbrfer, Viorica Pavel, Livia Duca, 
Uwe Rrendiirfer, Bernat Bomches, 
loan Andrei și Wilhelm 'Makay au 
avut atunci o comportare meritorie. 
Succesul lor a atras și mai mulți 
amatori de tir cu arcul în secția de 
la Metrom. Nu de mult, în cadrul 
acesteia au fost proiectate arcuri cu 
reflex metalic, armate cu lemn de 
frasin. In planul secției sînt prevă
zute o serie de concursuri de popu
larizare a tirului cu arcul atît în 
orașul Brașov, cît și în regiune.

Eugen Bogdan-coresp.

CAMPIONAT REGIONAL DE ȘAH 
PENTRU COPII

Consiliul raional U.C.F.S. Bucu
rești a organizat la Roșiori de Ve
de campionatul regional de șah al 
copiilor 18 băieți și fete, reprezen- 
tînd raioanele Alexandria, Călărași, 
Brănești, Giurgiu, Drăgănești Vlașca, 
Urziceni, Roșiori etc. și-au disputat 
întiietatea în partide aprig disputate, 
întrecerea băieților a cîștigat-o So- 
fian Nicuîescu din raionul Giurgiu, 
iar cea a fetelor a revenit Elenei 
Cimpoieru din Alexandria. Reprezen
tanta raionului Giurgiu, Fîorica Ni- 
culescu în vîrstă de numai 9 ani, 
s-ă clasat pe locuî II.

Cornel Stăneșcu-coresp.
„ mtn- . . > ■ 

tă muncă și inițiativă, uni 
activiști din asociațiile sportiv 
preferă să se ocupe de șah și teni 
de masă, sporturi în care s-a for 
mat nu numai o adevărată tradiți 
ci și un însemnat număr de oamef 
care, de multe ori, pun singur 
mîna și organizează, asigură ma 
terialele necesare, țin evidența în 
trecerilor și vin permanent în faț. 
mesei de șah sau a celei de teni 
de masă.

Cum altfel poate fi explicat fap 
tul că o serie de asociații sportivi 
cu multe posibilități care au dove
dit că pot organiza cele mai dife 
rite competiții (ne gîndim în spe 
cial ia campionatele pe asociație] 
nu au început să desfășoare între
ceri de gimnastică, trîntă sau hal
tere? Asociațiile Bela Breiner, Ves 
titorul, Proiect din București, Stea
gul roșu Brașov, asociațiile spor
tive de la Reșița, Craiova, Con
stanța tărăgănează în mod nejlis- 
tificat organizarea acestor între
ceri, în timp ce numeroși tineri în
treabă : „Și cei care nu știu să 
joace șah, nu pot participa fa Spar 
tachiada de iarnă?"

Să recapitulăm : săli există, ma
terialele necesare pot fi procurate 
lesne, fără cheltuieli, echipamenl 
sportiv se găsește suficient în ma
gaziile asociațiilor sportive. Ce lip
sește atunci ? După părerea noa
stră asociațiile sportive trebuie să 
privească cu mai mult simț de 
răspundere sarcinile ce le revin, sil 
nu uite că un mare număr 
membri ai U.C.F.S. așteaptă act 
concursuri de gimnastică, trinta 
și haltere. Sintem la jumătatea pri
mei etape și este încă timp ca lu
crurile să se schimbe astfel îneît 
niobilizînd cît mai mulți tineri și 
tinere, organizînd competiții ia 
toate sporturile, asociațiile sporlive 
să asigure succesul deplin al Spar
tachiadei de iarnă. Iar atunci rînd 
vremea va permite, să nu uităm 
că alături de cei care au îndrăgit 
șahul, tenisul de masă, gimnastica, 
trîntă și halterele sînt mulți alții 
care de-abia așteaptă „startul" pri
melor întreceri de săniuș, schi sau 
patinaj.

D. G.

Din păcate însă, sînt asociații 
tive care au uitat complet de act., 
sarcină a tor. Să amintim cîteva d 
tre ele : asociațiile sportive din con 
nete: Iad, Teaca, Joseniu, Slătin 
și Tirpin. Dacă consiliile de conc 
cere ale asociațiilor mai sus amint 
au uitat să-și îndeplinească acea: 
datorie, ce părere are in schimb cc 
siliul raional U.C.F.S. Bistrița ?

MIHAI BAIER, coresp.

IN ORELE LIBERE

In toamna acestui an, patrimon 
pomicol al comunei Oteșani, raioi 
Horezu s-a îmbogățit cu încă I5.( 
de pomi fructiferi. La acțiunea 
plantare au fost efectuate numero, 
orc de muncă patriotică de tine 
din cadrul celor două asociații sp, 
tive din comuna Oteșani. fn mod d< 
sebit s-au evidențiat fotbaliștii Gliec 
glie Lungii, Nicolae Radei și Dumii 
Sasu.

Nicolae Miron — core:

NOI ARBITRI DE FOTBAL

Comisia de specialitate a consil 
lui raional LLC.I-ȚS. Orșova a org 
nizat un curs de arbitri pentru L 
bal. Nouă elevi ati trecut cu succ 
examenele, primind carnetele dc ; 
Litri. Cele mai bune calificative le- 
obținut Ioan Bpbic, Kring Siegfrk 
Dumitru Oprea și Iosif Berbecii 
Noii arbitri vor conduce meciurile d 
cadrul campionatului raional.

Consiliul raional U.C.F.S Orșo 
va organiza prin comisiile respecți 
noi cursuri de arbitri la o serie 
discipline sportive.

Ion lacob — coresp.

PRIMUL CONCURS DE SCHI

Zăpada abundentă care a căzut 
Lupeni a oferit consiliului asociați 
sportive Minerul posibilitatea de 
organiza primul concurs de schi, 
care au luat parte peste 30 de co 
cutienți. Întrecerile s-au desfășurat 
bune condi'funi. Iată cîștigătorii pr 
belor: seniori, 5 km: Gh. Ltipaș; s 
nioare, 2 km: Maria Radulescu, sk 
lom uriaș seniori: C. Mtmteannl si; 
lom uț-iaș senioare: Georgeta Scuti 
slalom special, seniori: C. Muntean,

jȘ. Bă toi — coresj



eagul Roșu Brașov, o secție fruntașa 
în motociclismul nostru

>elor deosebite obținute în pro- 
muncitorii de la Uzinele Stea- 
șu Brașov le-au adăugat și 
nte victorii realizate în acti- 
sportivă de mase și de per- 

ă. După fotbal, gimnastică. 
. lupte ș.a. sportivii de la 

Roșu s-au afirmat anul a- 
ntr-o ramură sportivă foarte 
ta specificului lor de produc- 
îtoclclismul. Tînăra secție de 
•/ism din cadrul asociației 
■ Steagul Roșu Brașov a pri- 
cîteva zile în urmă confirma- 

lorii la care a ajuns printr-o 
și rodnică activitate. Sub în- 

ea comitetului de partid și în 
are cu comitetele sindical și 

secția de motociclism a aso- 
sportive Steagul Roșu Brașov 
lut succese de prestigiu. Din 
10 membri ai secției 10 au 
omovati în activitatea de per
lă și au realizat în competiti- 
ervate categoriei B frumoase 
: locul 1 pe echipe la „Cursa 
ile" desfășurată la Sibiu si

I în concursul individual de 
>s la clasele 175 cmc și 250 
-i au obținut astfel victorii în 
ntreecrile oficiale I Comunistul

■ Cioară (lăcătuș), utemistul 
hani (proiectant), precum 

iar DetibeJ (mecanic). Ion lo- 
(macaragiu), Constantin Pes- 
(șofer), ș.a. au luptat 

rdoare pentru culorile uzi- 
au muncit neîntrerupt pen- 
reșterea măiestriei for sportive, 
tați de către președintele

mg. Traian Bobeanu șt pre- 
de către antrenorul ing. Puiu 
, ei au progresat dc la un 
s la altul, fiind deseori răsplă- !

entuziaste aplauze de către 
de mii de spectatori prezenti 

seele concursurilor motocicliste.; 
'îteva zile în urmă. în sala de I 
tați a uzinei a avut loc, în ■ 
ta unui marc număr de mun- ; 
premierea secției de motoci- I 
și a celor mai buni alergători I 
Steagul Roșu Brașov. Secreta- ;

■ral al Federației Romine de I 
usni a îmninat sportivilor de ■ 

'agii! Roșu „Cupa F.R.M." pen-' 
cui I la „Cursa de 6 zile" și | 
iile și diplomele pentru locurile 
■oncursul de motocros. Răsplata 
elor este meritată din nlin. Fa 
î să însemne un îndemn spre; 
i importante victorii 1

H. N. I

> nouă sesiune a cabinetului 

itoăieo-științitic dc ia Timișoara

Festivitate de premiere : secretarul general al F.R.M. Alex. Sukală.înmineaaă aler
gătorului Otto Stephani ..Cupa Federației Romine de Motvciclism". Alături de 
secretarul F.R.M. se aflu președintele secției moto a uzinelor Steagul Roșu Brașov, 

irig. 7'r. lloheanu

Bilanț pozitiv după turneul boxerilor de la Voința

0 VICTORIE ȘI UN REZULTAT DE
„Bravo boxerilor din Bydgoszcz", 

astfel a fost intitulat comentariul 
făcut de ziarul polonez „Gazeta Po- 
morska" după întîlnirea dintre echi
pele Start Astoria și Voința Bucu
rești. terminată, după cum se știe, 
la egalitate: 10—10. Din acest titlu 
reiese că rezultatul realizat dc puter
nica echipă poloneză (din care nu 
lipseau campionul european Adamski, 
internaționalii Pilewski și Wclceak) 
a fost considerat o performanta exce
lentă pentru boxerii din Bydgoszcz, 
fapt care, desigur, nu a putut decît 
să măgulească pe reprezentanții clu
bului Voința. De altfel dacă ținem 
seama de faptul că in formația Voința 
București, cu acest prilej au debutat 
în activitatea internațională o sea
mă de pugiliști tineri, acest „bravo" 
atribuit de „Gazeta Pomorska" bo
xerilor de la Start Astoria îl merită 
cu prisosință și pugiiiștii de la Vo
ința.

Fără îndoială că rezultatele obți
nute în recenta deplasare în R. P- 
Polonă (o victorie și un rezultat de 
egalitate) constituie un succes nu 
numai pentru echipa Voința, ci și 

pentru sportul nostru cu mănuși în 
general, cunoscută fiind valoarea 
boxerilor polonezi. Organizatorii și 
tehnicienii polonezi au avut aprecieri 
elogioase la adresa tinerilor pugiliști 
de la Voința. Este edificator faptul 
că după prima întîlnire, disputată 
la Wrociav, organizatorii au acordat 
o frumoasă distincție tînărului Gus
tav Simonka, apreciat ca cel mai 
tehnic boxer al reuniunii. De ase
menea. Vasile Bogoi învins de... jli- - 
riu în prima reuniune, a fost răsplă
tit cu aplauze entuziaste de specta-1 
tori, pentru măiestria cu care a ac-: 
ționat pe ring. Mult aplaudate au 
fost și meciurile susținute de Toma 
Ilie (în compania excelenților Slimk 
și Kuiava), Gheorghe Lache (în fața 
„stîngaciului" Kopcinski și a rutina
tului Rucinski), Constantin Ghera- 
sim, care, deși bolnav, s-a străduit 
și a reușit comportări din cele mai 
bune, în compania internaționalilor 
Klemci.nski și Wodkowski. Trebuie să 
subliniez impresia buna pe care au 
mai lăsat-o în R. P. Polonă Iuliu 
Astaloș (învingătorul rutinatului Mao- 
lepsi), O. Baciu, P. Zaharia, I. Pe
trov și tînărul Vituș, care în repriza 
a treia a meciului cu Adamski a 
luptat de la egal la egal cu cam
pionul european.

Impresia favorabilă pe care au lă
sat-o boxerii de la Voința în R. P. 
Polonă a fost scoasă în evidență și 
de vicepreședintele A.I.B.A. Lisowski, 
care a asistat ia întilnirea de la

Pe Valea Prahovei, în preajma noului sezon
Și pe Valea Prahovei, ca în toate 

-regiunile de munte din tara noastră, 
pregătirile schiorilor în vederea apro
piatului sezon sînt în toi. La Sinaia 
și Bușteni, principalele centre de schi 
de pe Valea Prahovei, schiorii con
sacrat! și cei mai puțin experimentați 
și-au început-de multă vreme antrena
mentele, iar actualmente au trecut la 
lucru pe zăpadă. Pentru aceasta, 
componcnții secțiilor de schi ale 
asociațiilor sportive Vo-inta, Car

tați, Știința Sinaia și Caraimanul 
Bușteni au urcat în Bucegi, la alti
tudini mai mari, unde se află 
zăpadă în cantitate suficientă. Ast
fel, cei de la alpine au urcat la 
Vîrful cu Dor, iar îondistii la Piatra 
-Arsă.

Gea mai puternică secție de seniori 
o prezintă, ca și în anii trecuți, Car- 
rpați Sinaia pentru care vor concura 
Mihai Bucur, Radu Banu, Petre și 
Mircea Clinei, Dan Focșeneanu, Gh. 
Sorică, N. Gotacu, Alex. Ilorvarh (Tîi 
alpine), D. Barna, Gh. Crăciun, P. 
Călin, C. Pop, S. Asmarandei, Gh. 
Cotacu (la fond), precum și juniorii 
Emil Balint, Marin Focșeneanu, Ion 
Postolache, Paul Clinei, Dan Dumi
trescu, Mihai Barna și Liliana Foc
șeneanu. Antrenorul Marin Niculescu 

‘ a fixat perioada de pregătire pînă la

in R. P. Polonă

EGALITATE
Bydgoszcz. La sfîrșitul reuniunii, a- 
cesta a avut cuvinte de laudă, in- 
sistînd în mod deosebit asupra teh
nicii îmbunătățite a boxerilor noștri.

In concluzie, se poate spune că 
boxerii clubului Voința au făcut o 
bună propagandă sportului nostru cu 
mănuși.

PETRE EPUREANU 
arbitru de box

Activitatea pugilistîca 
in țară

® Recent a mat imi|ă secția de box 
a Clubului sportiv Oradea. In prima 
sa întîlnire, echipa C.S.O. a întrecut 
C.S.M. Reșița cu scorul de 10—6.

• Nu de mult a avut loc la Iași o 
întîlnire de box între echipele C.S.M.S. 
Iași și selecționata orașului Tulcea. 
Ieșenii au obținut victoria cu scorul 
de 11—5.

Rezultate tehnice: M Nanctt (T) 
b.p, O. Mihalciuc (CSMS); P. Ono- 
frei (CSMS) b.desc. I. Ivanov ȚT); 
M Botezatu (CSMS) b.ab.I O. Mincu 
(T); S. Avram (CSMS) b.p. C. Du
mitru (Tulcea); I. Morarii (T) b.p. 
Gh. Bordujan (CSMS); D. Butnariu 
(CSMS) b.p. I. Dobrin (Tulcea); V. 
Mahu (CSMS) egal cu D Pescăruș 
(T); Gh. Vieru (CSMS) b.p. 1. An
drei (T).

A. Scăunaș — coresp.

3 ianuarie, după care vor începe con
cursurile oficiale.

Voința Sinaia se bucură de mulți 
ani de aprecieri frumoase pentru grija 
arătată tinerelor cadre. Secția de schi 
a asociației s-a preocupat întotdeauna 
de atragerea, instruirea și promovarea 
juniorilor și junioarelor, din rîndurile 
cărora au ieșit pînă acum numeroși 
campioni ai țării. In sezonul 1961 va 
fi respectată această tradiție. Antre
norii Niculae Burchi la fond și Mihai 
Dragomirescu la probele alpine au se
lecționat Ioturile de seniori și juniori 
care au următoarea componență: 
Virgil Alexandru, Mircea Cristina, Va
lerin Grapă, Ștefan Cristina, Florin 
Bunea, Bucur Grapă, Gh. Cotleanu, 
Vasile Șuteu, Pompiliu Lent, Gheor
ghe Vilmoș (fond băieți), Mioara Si- 
mion (fond fete). Constantin Bălan, 
Horst Hanich, Ștefan Santa, Spiri
don Bălan, Mircea Ene (alpine băieți). 
Ana Scherer, Utta Speck, HiMegard 
Tzoppel (alpine fete). Toți aceșlia se 
află la Piatra Arsă și la Vîrful cu 
Dor unde sc antrenează intens pe ză
pada căzută în ultima vreme.

Știința Sinaia are un lot de 30 de 
schiori care și-au început pregătirile 
încă din luna octombrie. Dintre a-1 
ceștia, 16 vor pleca în curînd în ta-; 
bara școlară de pc Paring, 3 se vor 
pregăti în cadrul lotului dc tineret al 
R.P.R., iar restul se vor antrena în 
timpul vacanței de vară în tabăra ce 
se va deschide la cabana Poiana Stî- 
nii. Din lotul de 30 de schiori an-' 
trenați de trații Ion și Gh. Matei, re-1- 
marcăm pe Mihai Puiu, Adrian Puiu, 
Mihai Ciocoiu, Constantin Vulpe, Gh. 
Mărgărit, Tiberiu Popescu, Florin Co
tacu, Ion Porojan, Elena Neagoe și 
Elena l’lumb, aflați într-un stadiu de 
pregătire mai avansat.

Schiorii asociației sportive Carai
manul Bușteni se vor pregăti sub su
pravegherea antrenorilor Manole AU 
descu și Aurel Albert pînă în preaj-: 
ma concursului de deschidere a sezo-> 
nului (8 ianuarie), cînd vor coborî de 
la Piatra Arsă și Vîrful cu Dor pen
tru a pleca la Predeal. La alpine, în 
afara lui Ion Secui și Mircea Enache 
(schiori pretendenți la primele locuri 
în orice concursuri), mai fac parte 
din lot Ion Bacă, Sergiu Rucăreanu, 
Alex. Bătușaru (seniori), Ion Fabian, 
Ion Dumitrescu, Niculae Moldoveana, 
Doru Mureșanu. Florin Jacă și Dorn 
Pandrea. La fond, alături de campio-: 
nii țării Manole AMescu și Ion Su- 
peală, în lot se găsesc Mircea Aldescu, 
Dan Bădescu și Octavian Seceleanu, 
la seniori, Ion Funieru, Dan Comăr- 
niceanu și Niculae AMea, la juniori.

VICTOR ZBARCEA, corespondent
Timișoara a avut loc cea de 

l-a sesiune științifică în proble- 
le cultură fizică și sport La 
.ie au participat cadre didactice 
centrele universitare și școlare, 
cieni. antrenori, medici sportivi 
vortivi. Scopul acestei sesiuni a 
de a analiza stadiul actual dc 
altare a atletismului în școlile, 
utele de învntămînt superior, a- 
(iile și cluburile sportive din 
>tă regiune.
n cete aproximativ 20 de comu- 
i ținute în cadrul sesiunii știin- 

•, remarcăm următoarele; -Con- 
1 medical al antrenamentului 
ic“ de conf. dr. E. Schorscher 
elaboratorii, „UneJe probleme ale 
ismului din institutele de în- 
rnînt superior" de lectorii C. 
ard, C. Bucur și colaboratorii și 
mevroza plantară la atlefi“ de 
E. Messinger.
i mai fost prezentate lucrări in- 
sante referitoare la felul cum se 
tică atletismul în școlile medii, 
ile sportive de elevi și în șciMilă 
esionale, lucrări care, pe lingă 
ul că au arătat stadiul actual 
dezvoltare a atletismului în școli, 
prezentat în mod critic unele as
te negative ale pregătirii elevilor 
această disciplină sportivă, 
ot cu această ocazie am remar 

faptul că în afara cadrelor di-
■> „ nl -onnri 1r»r ci mehicilOT 

sportivi numeroși oameni de știință 
sînt preocupați de dezvoltarea pe 
baze științifice a atletismului nostru. 
Astfel, lucrarea conferențiarului E- 
Sisak, candidat în științe tehnice, 
„Aparate și utilaje noi în atletism" 
s-"a bucurat de o apreciere unanimă 
din partea specialiștilor.

A Vil-a sesiune științifică a cabi
netului metodico-știintific de la Ti
mișoara privind problemele de atle
tism a avut un dublu scop. Primul 
a fost acela de a analiza situația 
existentă a atletismului în regiune 
sub toate aspectele: științific, meto
dic, specializare timpurie etc. In al 
doilea rînd s-au urmărit a se crea 
premisele elaborării unor noi forme 
de pregătire, organizare și desfășu
rare a procesului de antrenament și 
competițional.

De remarcat faptul că la buna 
desfășurare a lucrărilor sesiunii de 
ia Timișoara un aport substanțial 
și-au adus consiliile regional și oră
șenesc U.C.F.S. prin sprijinul acor
dat centrului de cercetări științifice.

Din discuțiile purtate pe marginea 
comunicărilor științifice și a refera
telor s-au desprins concluzii importan
te pentru viitor în vederea remedie
rii lipsurilor. Pariicipantii la a- 
ceasta sesitlfie au avut de învățat 
lucruri interesante și utile pentru 
activitatea lor.

ELENA DOBINCA

P. Severov și N. Halem«ki;

ULTIMUL MECI
Povestirea lui P. Severov și N. Ha- 

lemski intitulată „Ultimul meci" te cap
tivează de la primele ei file. Povestirea 
are ca izvor de inspirație un fapt auten
tic, zguduitor, întîrnplat in. vara anului 
1942. Un episod dramatic din lupta 
eroică a oamenilor sovietici împotriva 
cotropitorilor hitleriști. După cum ve
dem, această luptă s-a desfășurat na 
numai pe linia frontului sau in spa
tele acestuia, ci chiar și pe stadioane.

...Dornic să demonstreze „superiori
tatea sportului arian", ofițerul nazist 
Radomski pune lă cale o întîlnire de 
fotbal intre echipa aviației na
ziste Luftwaffe, și o formație al
cătuită din foști prizonieri, hamali la 
o fabrică de pline din Kiev.

Numai că socotelile îngimfatului ofi
țer nazist și ale slugilor sale tiu se 
realizează. în memorabila zi a înfîl- 
nirii dintre „campionii frontului de. 
est" sau „torpilele albastre" (cum li 
se spunea fotbaliștilor de la Luftwaffe) 
și „echipa brutarilor" din Kiev, spec
tatorii allați în tribune aveau să fie 
martorii unui meci cu totul neobiș
nuit. Intr-adevăr, riti’’ asistăm doar la 
o întrecere sportivă (denaturată în 
mod grosoian de arbitru, un năimit, 
vi udat nemților) ci., la o luptă eroi
că, animată de z/'ri * fierbinte patrio
tism, pe care cei 'W fotbaliști sovie
tici o duc împotriva ocupanților vre
melnici ai patriei lor.

„Ultimul meci" ne înfățișează pa-. 

meni adevărați ca Rusievict, Kuzen- 
ko, Klimko, care crescuți și educați de 
partid sînt exemple vii de curaj și 
dîrzenie. Cu toată atmosfera de te
roare ce domnește în timpul meciului, 
cu toate încercările de intimidare ce 
se, fac asupra lor, cu toate provocările 
care au loc chiar în timpul desfășu
rării meciului, fotbaliștii sovietici știu 
să se stăpinească. călăuziți fiind doar 
de un singur gînd: să cucerească

(Povestire)
victoria, să demonstreze patriotismul 
lor înflăcărat, atașamentul pentru cau
za dreaptă a popoarelor Uniunii So- 
vietice.

Și astfel trufașii reprezentanți ai 
svasticii cunosc o înfrîngete de prfa 
porții zdrobitoare.

Descrierea meciului făcută cu multă 
măiestrie scriitoricească pe pagini în
tregi, te determină să parcurgi fiecare 
rînd cu emoție, avînd tot timpul sen
zația că asiști la această întîlnire!

Tragic a fost sfîrșitul unora dintre 
fotbaliștii din Kiev. Lnpușcațl în lagă
rul de concentrare de la Sîreț ei au 
dovedit pînă în ultimul moment 
o înălțime morală caracteristică oa
menilor sovietici. Chiar în clipa mar
ții, Rusievici, Kuzenko și Klimko iși 
păstrează convingerea fermă în vic
toria finală a armatelor sovietice, a- 
raneînd hitleriștilor cuvinte a căror 
veracitate istoria a confirmat-o pe de
plin :

„Lași 1 Călăi !... Nu ne veți birui î 
Nu 1... Trăiască sportul roșu !"...

Povestirea lui P. Severov și N. Ha- 
lemski. lucrare apărută recent în Edi
tura Tineretului, Cultură Fizică și 
Sport (in traducerea îngrijită a lui 
Dimifrie Mânu) o recomandăm ca 
căldură tuturor tinerilor din tara 
noastră.

T. STAMA I
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O SCHIMB 'i
Azi și mâine la Cluj

Tinalek campionatului republican de sabie
A cui strategie a fost mai bună ?

(Urmare din pag. 1) ani
m.

cînd am măsurat înălțimea barei, 
constatat că ea se afla la 2,08 
Brumei, lucrînd pentru ritm, a sărit 
de cinci ori la 2,09 m. Această sigu
ranță în săriturj ne-a întărit și mai 
mult încrederea în forțele noastre.

Trebuie să spunem însă că, la 
Roma, noi nu am căutat să ne afi
șăm. ba dimpotrivă ! Strategia noas-

săritori care intrase, 
în lupta pentru îr 

doar John Thoma 
oprise cel dintîj la 
el, cu un rezultat i

mai repede în concurs cu Thomas,cit
și să lupte pentru medalia de aur.

zat in 
noastre 
marele 
care a 
John Thomas,

din primăvară noi am anali- 
amănunt toate posibilitățile 
la J.Q. Am ținut seama de tră consta în aceea de a nu arăta, 
număr
luat

al concursurilor Ia 
parte în acest sezon 

Reieșea cît se poate 
a atins cele mai va-

excep
tare n-a 
pe măsura

în calculele

Orașul de pe Someș găzduiește 
azi și mîine, finalele campionatului 
republican de sabie (individual și 
pe echipe).

în prima zi vor avea loc întrece
rile pe echipe în cadrul cărora evo
luează formațiile C.S. Oradea, C.S.M. 
Cluj, Meteorul Roșu Satu Mare, 
C.C.A., Petrolul Ploiești și Stăruința 
Timișoara. Protagonistele întrecerilor 
pe echipe vor fi după toate proba
bilitățile C.C.A. și C.S. Oradea.

In ziua a doua, în fața planșelor 
de concurs se vor alinia cei mai 
bunj 16 sabreri ai țării, printre care 
figurează C. Pelmuș, L. Rolioni, D. 
Mustață, E. Aruș, I. Szantho. I. Szan- 
tai etc.

Atît întrecerile individuale cît și 
pe echipe se desfășoară dimineața 
de la ora 9 și după-amiază de la 
ora 16.

bine 
prea

pregătirilor noastre 
de toate acestea și 
antrenăm pentru a

HOCHEI^

Joc bun, victorie la scor
(Urmare din pag. 1)

cători — de forma cea mai bună. Fi
rește, nu se poate vorbi actualmen
te despre o formă de vîrf a echipei 
noastre. Să nu uităm că ea se află 
(din păcate !) doar la început de ac
tivitate. Și că — de fapt — adevă
ratele examene ale echipei noastre 
sînt programate de-abia pentru lu
nile viitoare. Oricum, putem aprecia 
ca bună pregătirea echipei noastre 
față de luna decembrie. Păcat însă 
că lipsa de activitate competițională 

4— internă și internațională — îi va 
face pe jucătorii noștri fruntași să 
■intre în turneul de la Budapesta, de 
la sfîrșitul lui ianuarie, doar cu pre
gătirea din cadrul lotului, care — 
(Prin forța împrejurărilor — se reduce 
la aceleași și aceleași meciuri dintre

diverse selecționate formate din 
ceiași 18—20 de jucători.

Revenind la meciul de joi, vom 
sublinia și faptul că în apărare ju
cătorii noștri au protejat poarta mai 
bine decît în primul joc cu hocheiștii 
maghiari. O notă bună pentru pregă
tirea fizică a echipei.

Hocheiștii oaspeți, deși au pierdut 
la scor sever, an lăsat o bună impre
sie prin tendința către aplicarea unor 
teme tactice interesante, pe care 
le-a introdus în jocul echipei ma
ghiare antrenorul cehoslovac Kominek.

Punctele au fost marcate de: Biro 
(4), Ionescu, Varga, Andrei, Szabo 
I, Naghi, Cozan II pentru București 
și Boroczi pentru Budapesta.

Arbitrii Svoboda și Bartoșek (R.S. 
Cehoslovacă) au condus bine.

a-
I

am 
am 
pu
ma i

Iui

de clar că el 
loroase rezultate mult prea devreme 
și că în ajunul Olimpiadei s-ar putea 
să-și piardă forma strălucită pe care 
o manifestase pînă atunci.

Cunoșteam de asemenea și faptul 
că Thomas nu este obișnuit să aibă 
concurenți serioși. Toate recordurile 
sale le-a stabilit în condiții 
țional de favorabile. în 
avut nici un concurent 
valorii sale.

In sfîrșit, am inclus
noastre și faptul că Thomas s-a obiș
nuit să participe doar la concursuri 
de o scurtă durată. Pentru concursu
rile mai lungi, ca acel de la Olim
piadă. unde săritorii trebuiau să se 
întreacă timp de 4—5 ore (fără a 
mai ține seama și de calificările din 
dimineața concursului), Thomas nu 
era cîtuși de puțin pregătit.

De asemenea, știam foarte 
că săritorii americanj nu se
acomodează cu terenurile europene, 
lor, plăcîndu-le să sară pe terenuri 
foarte tari.

In cadrul 
ținut seama 
căutat să ne
tea face față condițiilor cele 
grele, urmînd în totul principiul 
Suvorov: „Greu la instrucție — ușor 
în luptă !“ Planul nostru a fost de 
așa manieră elaborat îneît atleții sovie
tici să poată obține rezultatele cele 
mai bune în perioada Jocurilor. Cu 
acest prilej voi dezvălui și un secret: 
ne-am propus ca Savlakadze și Bru
mei să sară la J.O. 2,17 m—2,18 m. 
Este interesant să arăt că la o săptă- 
mînă înaintea începerii concursurilor 
de la Roma băieții săreau ușor peste 
ștacheta înălțată Ia 2,11. Acesta însă 
nu era un rezultat limită 
trenament, ci noi ne-am 
ridicăm ștacheta cît mai

Ultimul antrenament a
cat în întregime perfecționării rit
mului săriturii. Cu acest prilej toată 
atenția a fost îndreptată asupra rit
mului și nu asupra înălțimii la care 
se afla ștacheta. Savlakadze a sărit 
ușor peste ștacheta fixată la o înăl
țime oarecare. După antrenament,

pentru an- 
străduit să 
sus.
fost dedi-

Ce se intimplă cu „Cupa Victoria"?
Organizată cu scopul ca echipele să 

se „rodeze" în vederea campionatului 
care se apropie, „Cupa Victoria" a 
început promițător: jocuri disputate, 
«organizare bună, spectatori mulți și 
entuziaști.

Dar iată că de cîtva timp se vede 
un dezinteres față de această compe
tiție atît din partea organizatorilor, 

-cît și din partea echipelor participan-
...---------------- --------------- 1

Selecționatele regiunii București j 

au cucerit „Cupa 30 Decembrie”
Consiliul regional U.C.F.S. Ploiești, 

prin comisia de specialitate, a organi- 
:zat „Cupa 30 Decembrie" la volei, 
rezervată echipelor de juniori și ju
nioare. Au participat formațiile mas- 

-culine și feminine ale regiunilor Bucu
rești, Constanța și Ploiești. Mai bine 
..pregătite, echipele regiunii București 
.au cîștigat trofeele puse în joc.

Iată rezultatele înregistrate: FE- 
.MININ : București—Constanța 3—1, 
IBucurești—Ploiești 3—0, Ploiești—
.Constanța 3—2; Clasamentul: 1. ,
Reg. București 4 p ; 2. Reg, Ploiești , 
3 p ; 3. Reg. Constanța 2 p. MASCU
LIN : București—Constanța 3—0,
București—Ploiești 3—1, Ploiești— l

•Constanța 3—1; Clasamentul: 1. ■. 
Reg. București 4 p; 2. Reg. Ploiești , 

13 p 3. Reg. Constanța 2 p.

!’•

te. Meciurile nu se mai dispută în 
zilele fixate inițial, echipele se prezin
tă cu efective incomplete și uneori 
chiar cu formațiile de rezerve.

De multe ori s-a întîmplat ca echi
pele să trateze între ele disputarea 
jocurilor, organizîndu-le în ultimul 
moment. Nu e deci de mirare că marți 
seara, meciul Rapid—Progresul s-a 
disputat doar în fața a cîțiva specta
tori, care, în mod cu totul întîmplă- 
tor au aflat că la acea oră în sala 
Giulești va avea loc o partidă din ca
drul „Cupei Victoria". Adăugind și 
faptul că chiar echipa clubului orga
nizator — Victoria București — are 
partide restanță, 
stata „interesul"

privită această competiție de către 
formațiile participante.

Ar fi de dorit ca federația de spe
cialitate să ia măsurile de rigoare 
pentru desfășurarea în bune condi- 
țiuni a competiției.

—m. t—

I. RADULESCU coresp.

SPORTUL POPULAR
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se poate 
cu care

con- 
este

0 interesantă competiție
Sîmbătă și duminică, în sala de 

sport a studenților de la Institutul 
Politehnic din str. Ștefan Furtună 
nr. 140, s-au disputat primele meciuri 
din cadrul competiției „Cupa 30 De
cembrie", organizată de U.A.S. Bucu
rești, cu sprijinul clubului sportiv 
„Știința". La întreceri participă pa
tru echipe feminine, care își dispută 
întîietatea sistem turneu și 6 formații 
masculine, împărțite în două serii.

Iată rezultatele înregistrate în pri
mele întreceri : FEMININ : Universi
tatea „C. I. Parhon"—!. M. F. 3—1, 
Universitatea „C. I. Parhon"—I. S. E. 
3—0, I. C. E.—LȘ.E. 3—1, I.C.F.—

• RAPID—PROGRESUL 3—1 (15 
—13, 11 — 15, 15—7, 15—11). Joc des
tul de disputat, deși nu s-a ridicat la 
un nivel tehnic deosebit. Beneficiind 
de o formație mai completă decît a 
Progresului, campionii au c-îștigat pe 
merit. S-au remarcat H. Nicolau (Ra
pid) și Pădureții (Progresul). A con
dus bine arbitrul I. Niculescu.

DUMITRU VASILE-coresp.

studențească în Capitală
I.C.F.—Universitatea „C. I. Parhon" 
3—0, I. M. F.—Universitatea „C. I. 
Parhon" 3—1; seria'a Il-a: I.S.E.— 
I. Politehnic 3—2, I. S. Ei—I. Cons
trucții 3—2.

Competiția este cu atît mai inte
resantă cu cît lă1'întreceri participă o;, 
serie de voleibaliști fruntași, printre;, 
care Drăgan, Pavel (I.C.F.), Botez,) 
(I.S.E.), ArdeFăa 1 (Inst. Construcții),j. 
Mihalcea, Zeithainel (Inst. Politeh- 
nic)- , smi.

Astăzi, începîud . de la ora 16. și. . 
mîine de la ora 9 competiția continua, 
în sala InstituWNlii Politehnic.

... - | .......................

prea devreme, forțele noastre reale. 
Noi nu ne-am antrenat acolo unde 
se antrenau săritorii americani, ci... 
plecam în celălalt capăt al Romei 
In această privință, am considerat 
că principalul nostru „atu" este ele
mentul surpriză. Spre deosebire de 
noi, americanii au ținut cu tot dina
dinsul să ne impresioneze înaintea 
concursului cu rezultatele atleților 
lor. Judecind după bilanțul luptei 
sportive cred că strategia noastră 
s-a dovedit mai bună!

înaintea începerii concursurilor toți 
specialiștii străini au fost literalmente 
„hipnotizați" de performanțele lui 
Thomas, considerîndu-l pe acesta 
cîștigător sigur al medaliei olimpice 
de aur. Chiar și Thomas era atît 
de sigur de victoria sa, îneît a de
clarat unui redactor al ziarului ita
lian l’Unita: „Dacă nu voi cîștiga 
Olimpiada voi urca toate scările din 
Empire State Building" (cel mai înalt 
„zgîrie nori" din S.U.A.).

Aceasta a turnat și mai mult gaz 
pe foc! Iată de ce și presa a fost 
prinsă în cîrligul așa-zisului „atac 
psihologic".

încă înaintea plecării la Roma eu 
le-am atras atenția băieților noștri: 
„Voi nu sînteți adversari în concurs. 
Voi trebuie să fiți un tot unitar, o 
adevărată echipă. Țelul vostru este 
să-l învingeți pe Thomas!“.

Și a început lupta pentru medaliile 
olimpice...

Cel care dădea „tonul", în echipa 
noastră, a fost Viktor Bolșov. El să
rea primul și a trecut toate înălți
mile din prima încercare, însuflețin- 
du-i pe Savlakadze și Brumei și 
netezîndu-le calea spre victorie: 2,06 
m ...2,09 m... 2,12... La înălțimea de 
2,14 m, ca și cum ar fi preluat șta
feta de la Bolșov, Robert Savlakadze 
a început să dea el „tonul" 1

In acest timp la americani, din

cei trei 
concurs, 
rămăsese 
Faust se 
iar după
ni, a ieșit din concurs și recor 
olimpic Charles Dumas.

La 2,12 m Thomas a renul 
sară ! Ce se întîmplase ? Econ 
de forțe sau un nou „atac p 
gic" împotriva săritorilor noșt 
foaia de concurs Thomas era 
și aceasta era desigur în av 
său Se gîndea însă cineva ci 
avantaj îi va fi totuși defav 
S-a întîmplat însă tocmai înv 
cît se așteptau cei mai mulți, 
mentul în care Savlakadze (d 
ma încercare), Brumei și Bolși 
a doua încercare) au trecut î 
lui Thomas peste ștacheta i 
la 2,(4. La această înălțime 
mânui lumii a avut prima în 
nereușită. Din acest moment ,, 
săi au cedat. Este adevărat că 
doua încercare Thomas a t 
o săritură valabilă, dar mai 
atunci cînd Savlakadze a trecu 
din prima încercare la 2,16 rr 
tul american a fost și mai de 
Această înălțime a fost trecu 
a doua încercare, și de Vale”1 
mei, iar în dreptul numelui 
mas, pe tabelul de afișai elect 
părea de 3 ori semnul minus.

Cînd, după concurs, a fost 
lat de colegii săi din echipă 
mas a răspuns că nu el a 
concursul, ci rușii l-au cîștiga' 
declarațiile lui a reieșit că să 
atît de sigure ale 
o mare,

Și eu 
dată, ce 
victorie
lume sportivă. Consider că 
noastră a constat în faptul < 
avut un ansamblu perfect unita 
buia să-i vezi pe săritorii noști 
se ajutau unul pe celălalt pent 
putea da seama de aceasta. N 
deci de mirare că John Thom 
„pierdut", văzînd că fiecare 
cei trei sportivi sovietici sar
de bine și că el nu știe dii> 
căruia dintre ei să se aștepte 
surpriză !

o foarte 
am fost 
anume a 
care

rușilor i-au 
mare surpri 
întrebat, și 
determinat :

înmărmurise în

Anul atletic 1960 (IV)

al cursei de 80 m
In nici un alt an, rezultatele inter

naționale înregistrate în cursa de 80 m 
garduri n-au cunoscut o asemenea

Campioana olimpica Irina Press
(U.R.S.S.)

creștere ca în cursul sezonului celei 
de a XVII-a Olimpiade de la Roma... 
Patru atlete au reușit să egaleze 
performanța recordului mondial de 
10,6 sec., pentru ca, cu puțin timp 
înaintea J.O., Gisela Birkemeyer să 
obțină un nou record cu 10,5 sec... 
34. de alergătoare au marcat rezultate 
de 11,0 sec. și sub această cifră, ceea 
ce însemnează foarte, mult pentru atle
tismul mondial. De asemenea se cu-' 
vine să subliniem că în 1960 mediile 
^rezultatelor celor mai:, bune 10 atlete, 
jdîn lume și din Etirbp.ă, reprezintă o 
(valoare mult ridicată’ față 
trequ.ți.

(Australia) — Brisbane 26.3.1960; •« 
ma Koșeleva (U.R.S.S.) - Tuia 26. 
»») Irina Press (U.R.S.S.) - M. 
15.7.1960 ; **) Gisela Birkemeyer ( 
Germană) - Berlin 16.7.1960 ; ••) io 
Gisela Birkemeyer (R. D. Germa 
Leipzig 24.7.1960.

Gisela 
Norma 
Rimma 
Irina Press (URSS) 
Kreszentia Kopp (RFG) 
Wen Yun-een (R.P. Cb 
Gloria Wigney (Austral. 
Galina Bistrova (URSS) 
Galina Grinvald (URSS) 
Neli Eliseeva (URSS) 
Karin Richert (RDG) 
Valentina Maslovskaia 

(URSS)
Lilia Makosina (URSS) 
Pamela Kilborn (Austra 
Alevtina Vasipova (URS: 
Draga Stamejcici (lug.) 
Christa Gutsche (RDG) 
Carole Quinton (Angl.) 
Neli Akimova (URSS) 
Jutta Heine (RFG) 
Edeltraud Keller (RFG) 
Barbara Sosgornik (RPI 
Maria ” ' '
Alena 
Elena 
Friedl 
Betty 
Mary
Nilia Kulkova (URSS) 
Ursula Letter (EKDG) 

)Barbara Janiszewska (RI 
’ Nina Karpiuk (URSS)

Galina Golupova (URSS 
Lidia Hitrina (URSS)

Birkemeyer (R.I 
Thrower (Austi 
Koșeleva (URSS

Choinacka (RPP) 
Stolzova (RSC) 
Iaroșlnskaia (URS 
Murauer (Austria; 
Moore (Anglia) 
Bignal (Anglia)

de anii

11,0 
11,0 
11,0 
11,0

( 
( - ) 
(îi.D 
(11,0)

rezultatelor . celor mai bur

1956 1957 195» 1959

10,5 sec 0 0 0 0
10,6 sec 1 0 1 1
10,7 sec 4 0 0 2
10,8 sec 2 3 8 5
10,9 sec 5 5 5 8
11A sec
III! 3 3 12 13

15 11 26. 29

Media 
atlete din ,:

80 M GARDURI

RECORDUL LUMII : 10,6 sec. 
■tia Kopp (R.F. Gcrwajnă)

Kreszen- 
Frechen HT » C C î _

lume Europ

1956 10,77 10,78
1957 10,89 10,89
1958 10,79 10,82
1959 10,79 10,80
I960 10,69 10,72



îiilriiiQiri care ne-au prilejuit serioase învățăminte
Este cunoscut făptui că echipa fe

minină de handbal în 7 a țării noas
tre a întreprins în primele zile ale 
acestei luni un turneu de trei jocuri 
în R.S. Cehoslovacă și R.D. Germană. 
Desigur că cititorii ziarului au aflat 
și rezultatele acestor trei partide, în 
care handbalistele noastre au părăsit 
terenul învinse la diferențe de scor 
usturătoare. Față de toate acestea este 
firesc ca majoritatea celor care au 
urmărit cu interes activitatea la hand
bal din ultima vreme să fie. nu nu
mai nemulțumiți de comportarea hand
balistelor noastre fruntașe, dar să 
aștepte și explicația acestei serii de 
înfrîngeri. Cum a fost posibil ca 
echipa R.S. Cehoslovace, care a pier 
dut anul trecut întîlnirea cu hand
balistele noastre, să învingă acum la 
7 goluri diferență? Și, în general, ce 
se intîmplă cu handbalul feminin, care 
a oferit totuși numeroase satisfacții 
iubitorilor sportului din țara noastră?

Răspunzînd la aceste întrebări, vom 
preciza de la bun început că ,,lecțiile" 
primite ne-au oferit prilejul de a ju
deca temeinic cauzele lipsurilor ma
nifestate de jucătoarele noastre, lip
suri pe care colegiul d.e antrenori, 
cu sprijinul biroului Federației de 
handbal, a luat măsuri să le elimine.

★

CONSTANTIN POPESCU 
antrenor emerit

★
tehnici specifice jocului de handbal 
în 7 s-au comis greșeli. Am făcut 
„tehnică" numai de dragul tehnicii, 
pierzînd aproape total scopul tactic, 
direcția porții, eficacitatea etc. Multe 
din jucătoarele din iot. știu să facă 
o fentă reușită, dar prea puține sînt 
acelea care folosesc acest procedeu 
tehnic în vederea unui scop tactic 
bine stabilit, în vederea unei acțiuni 
directe, „pe poartă". De aici jucă
toarele noastre au ajuns la o per
manentă tendință de a complica ac
țiunile în detrimentul unui joc simplu 
și eficace. Din aces* punct de vedere 
handbalistele cehoslovace ne-au servit 
o pildă exemplară. Majoritatea acțiu
nilor lor au fost efectuate în cîte 3—4 
pase cu angajări fulgerătoare a ex
tremelor și pivoților. De altfel toc
mai în această mare simplitate și 
rapiditate în acțiuni constă eficacita
tea jocului canmioanelor mondiale. Și 
acest lucru trebuie să constituie un 
punct de plecare nu numai pentru noi 
care ne ocupăm de pregătirea echipei 
noastre reprezentative dar și de către

antrenorii formațiilor fruntașe din 
țara noastră.

Un alt motiv al insucceselor noas
tre l-a constituit și faptul că ne-am 
prezentat cu o echipă neechilibrată, 
lipsită de omogenitate. Am păstrat 
în lot o serie de elemente cu foarte 
puține perspective (U. Roth, C. Du
mitrescu, E. Roșu' sau de o valoare 
neconturată încă suficient (A. Nicu- 
lescu, M. Ghiță). In același timp, 
pe linia continuei întineriri a forma
ției s-a apelat la o serie de jucătoare 
încă prea tinere (L. Anca, Gheor- 
ghiță, Nemetz) dintre care doar pri
ma s-a afirmat ca in autentic talent. 
In această situație jucătoarele noastre 
de bază (Starck, V. Dumitrescu, J. 
Ștefănescu, A. Vasile) nu au mai 
avut partenere de aceeași valoare, si 
an renunțat foarte refiede la luptă. 
De altfel lipsa de combativitate și 
lipsa unui moral ridicat au caracteri
zat pe aproape toate jucătoarele care 
au evoluat în acest turneu.

Infrîngerile suferite în partidele cu 
reprezentativele R.S. Cehoslovace și 
R.D. Germane sînt desigur dureroase 
și pentru a le evita pe viitor va' tre
bui să ținem seama de toate aceste 
greșeli. Altfel nu vom putea progresa 
în această disciDlină sportivă.

Lotul selecționatei Capitalei
a făcut un nou antrenament la două porii

Pentru ca lucrurile să fie cît mai 
clare pentru toată lumea vom pleca 
de la rădăcinile acestor lipsuri. Prin
tre ele vom cita atitudinea de îngîm- 
îare, de amețeală în fața unor succese 
nesemnificative de fapt, și care aveau 
la bază nu creșterea generală a 
lorii handbalului feminin în 7, ci 
concurs oarecare de împrejurări, 
timpul potrivit n-am văzut clar 
crul acesta. Și noi antrenorii, 
mai ales jucătoarele, ne-am avîntat în 
speranțe și afirmații care de care 
mai răsunătoare, pierzîndu-ne pur și 
simplu capul. Aveam convingerea că 
sîntem foarte buni, că nu prea mai 
avem multe de învățat, așa că anul 
qcesta ne-am concentrat atenția spre 
handbalul în 11, unde echipa a 
ccrit pentru a doua oară titlul 
campioană mondială. Handbalul în 
Acolo sîntem foarte buni... Cu ce 
mai știe de la handbalul în 
poate face față cu succes chiar.

Acum, după această serie de înfrîn
geri, după ce am văzut progresul în
registrat de echipele R.S. Cehoslovace 
si R.D. Germane, ne dăm seama că 
handbalul in 7 feminin din țara noastră 
a rămas în urmă. Ne-a devenit lim
pede că fiind cei mai buni la hand
balul în 11 înseamnă prea puțin pen
tru handbalul în 7, cu atît mai mult 
cu cît o mare parte din jucătoarele, 
care au reușit să cucerească de două 
ori titlul de campioane mondiale la 
handbal în 11 sînt 
vîrstnice. 
vorba de 
precizăm 
tui joc, 
fapt o frînă pentru handbalul în 7.

Cu prilejul acestui 
în evidență mai bine 
•în ceea ce privește

11
i

Carolina Cîrligeanu, pe care o vedefi aruneînd la poartă, este una din jucătoarele 
de bază ale Științei în meciul de mîine de la Subotifa

Știința București debutează in C. C. E
la handbal in 7 feminin

astăzi destul de 
că tot a venit 

în 11 trebuie să 
specifică a aces- 

bine însușită constituie de

Și pentru 
handbalul 

ca tehnica

turneu a ieșit 
ca oricînd că 
însușirea unei

Subotija, campioa- 
R.P.F. Iugoslavia 
și Spartak Subo-

Mîine dimineață, la 
nele R.P. Romîne și 
— Știința București 
tița — se întilncsc în meciul inaugura! 
al „Cupei Campionilor Europeni”, care 
reunește 8 din cele mai bune formații 
feminine ale continentalul nostru.

Pentru campioanele noastre meciul cn 
handbalistele iugoslave se anunță dificil 
cu atît mai mult cu cît, în afara faptului

„Cupa Sportul popular”
LA BUCUREȘTI

Ca în fiecare an, handbaliștii juniori 
s-au avîntat, cu entuziasmul caracteris
tic vîrstei lor, in întrecerile din cadrul 
„CUPEI SPORTUL POPUL AR“.

In Capitală, ca și ‘ în celelalte orașe : 
din țară, etapă de etapă spectatorii au ' 
asistat la dispute pasionante.
• Juniorii bucureșteni au fost împăr- 

țlți în trei serii a cîte șase echipe. 
S-au disputat cinci etape în fiecare se
rie. Cele mai. bune echipe s-au doveait 
a fi pînă în prezent: Clubul sportiv 
școlar (antrenor E. Trofin), Rapid (ser 
ria I), S.S.E. Nr. 2 (echipa A) și'tDiriamo 
(seria a Il-a), S.S.E. Nr. 1 și I.C.F. (se
ria a IlI-a);
• întrecerile junioarelor s-au desfă

șurat în două serii de cîte șase echipe. 
După cinci etape in turneul final, pe 
Capitală, s-au calificat : S.S.E. Nr. 1, 
S.S.E. Nr. 2 (seria I) și Voința, Clubul 
.sportiv școlar (seria a Il-a). Se preco
nizează ca la turneul final al junioa
relor să participe cîte 3 echipe din 
fiecare serie.

- • Turneul final, pentru băieți și fete 
va începe la 15 ianuarie 1961 în sala Con
structorul (fostă Recolta).

LA BRAȘOV

• La întrecerea junioarelor au luat 
- parte numai 5 din cele 6 echipe înscrise 

în competiție. Unirea- nu 
pentru motivul căL. două 
toarele sale- activează în 
bului Luceafărul . la care 
Școala t medie Nr. 5 (!).

După' cinci etape pentru
s-a calificat echipa Tractorul care va 
reprezenta orașul Brașov. In meciul de
cisiv, Tractorul a' întrecut Luceafărul 
cu' 7-6 (4-4); Din formația. Tractorul (an
trenor D. Popescu Colibași) fac parte, 
printre altele, Herta Konicsek, Valen
tină Melinte, ' Renale Wagner, Maria 
Moldovan, Mariana Codrea și Elena 
Fitărău.

© La 14 ianuarie vor începe întrece
rile băieților, la care s-au înscris 8 e- 
echipe.

s-a prezentat 
dintre jucă- 
echipa clu- 

a aderat și

turneul final

(C. Gruia, coresp. regional)

Luni diipa-amiază in sala Fioreasca

Se incheie turul „Cupei de iarnă” a F. R. H.
Luni după-amiază începînd de la ora 

15 vor avea loc în șala țltfrpăsca în- 
tîlnirile ultimei etape (fur) ~a „Cupei 
de iarnă" a F.R.H. Cele mai intere
sante meciuri sînt cele dintre Știința 
și Dinamo, două din fruntașele com
petiției masculine, C.C.A. și Titanii, 
Unirea și I.T.B. Iată programul com
plet al jocurilor:

Fabrica de timbre—Progresul (f) ; 
Vestitorul—Rapid (.’) ; Unirea—I.T.B. 
(m) ; Știința—Dinamo (m) ; Construc
torul—Rapid (m) și C.C.A.—Titanii 
(ni). înaintea acestor înfîtnirt mi»

MASCULIN

1. Știința 650 1 174: 91 10
2. Rapid 6501 143:128 10
3. Dinamo 6411 138:131 9
4. C.C.A. 6402 152:119 8
5. Titanii 6 3 0 3 116:125 6
6. I.T.B. 6 114 127:157 3
7. Constructorul 6105 120:164 2
8: Unirea 60 0 6 106:161 0

6
6
6
4

FEMININ' 1
1. Progresul 3300 46:14
2. Rapid 43 0 0 27:12
3. -Știința ' 4301 49:24
4. Vestitorul '•-•*5 2 0 3 31-45

că joacă în deplasare, ele-vor avea de 
suportat și dezavantajul unui joc în aer 
liber. Și este bine știut că echipele noas
tre și-au întrerupt de aproape două luni 
activitatea în aer liber lucru care poate 
atîrna în balanța întîlnirii.

In partida de mîine, cele două echipe 
vor alinia următoarele formații :

ȘTIINȚA BUCUREȘTI: I. Nagy (E. 
Ioncscu) — J. “ * 
Cîrligeanu, A. 
Pădureanu, M.
I. Ungureanu.

SPARTAK -SUBOT1ȚA : -Smiljanie — 
Jakovetic, Balaș, Bereni, Ostrun, Sent- 
nie, llcgeduș, Jurcak. Fejes, Pricic, 
Sabliak.

Dintre jucătoarele iugoslave, Maria 
Sabliak —- golgetera ultimului campio
nat — Magda Ilegheduș, Ljubica Smilja- 
nici. Jovanka Jurcak, Maria Jakovetici 
și Jelica Priciți sînt cunoscute publicu
lui bucurcștean.

Ștefănescu, A. Sz.iiko, C 
Niculescu, H. Roth, E 
Ștef, C. Constanthiescu. 
E. Jecu.

Fotbaliștii din lotul selecționatei 
Capitalei și-au continuat pregătirile 
joi, cînd au susținut un nou antrena
ment la două porțj, de data aceasta 
în compania a doi adversari (de ca
tegorie orășenească, Pielari și Bum
bacul). Durata antrenamentului: 110 
minute. Antrenorii au făcut u- 
nele încercări, folosind unii jucători 
în alte posturi decît cele obișnuite, 
în eventualitatea câ ar fi puși în a- 
ceastă situație (Seredai. de exemplu, 
a jucat în repriza a doua extrem 
stînga, iar Panait fundaș dreapta).

In prima repriză (50 minute, con 
tra echipei Pielari) a jucat forma
ția : Uțu — Popa, loniță. Panait — 
Seredai, Nimweiller IV — Pîrcălab. 
Țîrcovnicu. Ene II, Eftimie, Tătaru. 
Dintre ceilalți jucătorii ai lo
tului, Marcu și Voinescu (a-
cesta din urmă în ultimele 10—15 
minute) au jucat la Pielari. Linia de 

i înaintare a lotului a acționat clar. 
| în viteză, cu schimburi derutante de 
1 direcție dfe atac și cu ritm mărit în 
apropierea porții. In zona de finali
zare. A și marcat, de altfel, 7 goluri 
(prin Ene II 3, Țîrcovnicu 2, Tătaru 
și Eftimie) fără să primească vre
unul.

în schimb, echipa din repriza a 
doua (60 de minute cu Bumbacul) 
a avut o înaintare care nu a prezen
tat suficientă coeziune (mai ales pe 
aripa dreaptă) și s-a descurcat greu

în fața unei apărări supranumerice;. 
cînd trebuie acționat foarte repede și- 
foarte variat ț>e de o parte pentru a. 
evita intervențiile apărătorilor, pe de 
alta pentru a desface apărarea, pen
tru a crea breșe spre poartă. înain
tașii au acționat ca de obicei : au 
căutat să rezob’e individual cele mai 
multe situații, iar în cele cîteva faze 
de gol au pasat și nu șutat mingea. 
De aceea au și mmcat un singur gol 
(prin Marcu) Formația folosită : 
loma — Panait NumVeiiler 111, Staicu 
— .lenei. Bone — Anghel, Constan
tin. Marcu, lîrcovnicu. Seredai.

Și acest antrenament a subliniat 
buna pregătire fiz’că a jucătorilor, ca 
și interesul pe care-1 depun în joc 
cei mai mulți dintre ei (cu deosebire- 
Seredai, Nunweiller III, Tătaru, Popa, 
Voinescu, Marcu țîrcovnicu En» II, 
Pîrcălab. Staicu). în același timp- 
însă, trebuie remarcat câ lipsa mei 
coeziuni satisfăcătoare intr-un com
partiment sau la o „aripă" cum este- 
Anghel — Cons’antin apare surprin
zătoare după atîtea antrenamente. 
Mai ales că acești doi jucători au 
mai jucat împreună. De asemenea, 
comportarea lor tehnică, precum și- 
orientarea tactică a halfilor din a 
doua formație au nemulțumit. Intr-un- 
meci, fie el și de antrenament, jucă
torii trebuie să depună mult interes 
și să respecte indicațiile, pentru a- 
face ca antrenamentul să-și atingă 
scopul. Acest lucru trebuie să fie- 
limpede pentru toti jucătorii.

CAMPIONATUL ORAȘULUI BUCUREȘTI 
LA TERMINAREA TURULUI

Categoria I — Sena I

1. Pielari 11722 19:12 16
2. Victoria 11 5 5 1 26:10 15
3. F.R.B. 11 5 4 2 19:11 14
4. Voința Electrobobinaj 11 5 3 3 21:16 13
5. Bumbacul 11 5 3 3 21:16 13
6. C.P.B. 11 4 3 4 15:12 11
7. Abatorul 11 4 3 4 10: 8 11
8. Vulcan 11 2 6 3 14:17 10
9. T;U.G. 11 3 3 5 16:21 9

10. Chimia 11 3 3 5 14:23 9
11. I.C.A.R. 11 3 3 5 13:23 9
12. I.O.R. 11 0 2 9 8:28 2

Categoria i — Seria a U-a

1. Tehnometal 11 8 2 1 29: 9 18
2. I.T.B. 11 7 3 1 27:12 17
3. Rapid II 11 8 1 2 28:15 17
4. C.F.R. București 11 5 2 4 18:20 12
5. Dinamo 11 5 1 5 20:21 11
6. Ulei București 11 4 2 5 13:22 10
7. Timpuri Noi 11 3 3 5 18:16 9
8. Quadrat 11 4 1 6 12:15 9
9. Vestitorul 11 3 3 5 13:19 9

10. I.C.A.B. 11 3 2 6 15:21 8
11. Sirena 11 3 1 7 9:17 7
12. I.C.S.I.M. 11 1 3 7 11:26 5

Categoria a n-a — Seria I

1. Laminorul 13 11 1 1 33:12 23
2. Gloria 13 8 3 2 31:15 19
3. C.S.A. Fulger 13 6 5 2 33:31 17
4. Stela 13 6 4 3 23:14 16
5. IPROFIL 13 6 3 4 29:18 15
6. P.T.T. 13 5 4 4 27.T4 14
7. C.F.R. BTA 13 5 3 5 27:25 13
8. Semănătoarea 13 4 4 5 21:14 12
9. Luxor 13 5 2 6 20:18 12

10. Metalul Obor 13 4 4 5 20:25 12
ii; Dezrobirea 13 3 4 6 28:30 10
12. I.R.E.B. 13 2 5 6 R:31 9
13. Dîmbovița 13 2 3 8 16:25 7
14. Voința 13 1 1 11 5:50 3

Categoria a H-a — Seria ai Il-a

1. Petrolul 13 10 2 1 27:11 22
2. Aprozar J3 9 2 2 24: 9 20

HALTE RE I

După cele cinci recorduri

Juniori (seria republicană)

3. Autobuzul 13 8 3 2 40:17 19
4’ Granitul 13 8 1 4 28:17 17
5. Bere Grivița 13 7 3 3 31:21 17
6. Bere Rahova 13 5 4 4 26:27 14
7. Metalo-Globus 13 5 2 6 21:19 12
8. Săgeata 13 5 2 6 14:15 12
9. Vîscoza 13 3 6 4 21:19 12

10. Alimentara T. V. 13 4 3 6 22:27 11
11. Electra 13 4 1 8 20:32 9
12. Geologia 13 2 4 7 15:29 8
13. U.C.R. 13 1 4 8 17:28 6
14. Zefirul 13 0 3 10 9:49 3

1. Dinamo 11 11 0 0 74: 6 22
2. Progresul 11 9 1 1 41:14 19
3. Rapid 11 8 1 2 46: 6 17
4. C.P.B. 11 4 5 2 26:18 13
5. Știința 11 5 2 4 23:23 12
6. Titanii 11 4 3 4 20:20 11
7. Vestitorul 11 5 0 6 17:34 10
8. C.C.A. 11 4 0 7 25:20 8
9. T.U.G. 11 3 2 6 13:21» 8

10. Victoria 11 3 1 7 18:28 7
11. Dinamo Obor 11 1 3 7 13:24 5
12. Acad. Militari 11 0 0 11 5:102 0

Rapid continuă 

jocurile amicale
Mîine dimineață, echipa Rapidului- 

va susține o partidă amicală în com
pania formației orășenești Pielari. 
Partida, care va avea loc de la ora 
10.30 pe terenul din Dudești Cioplea,, 
face parte din cadrul pregătirilor fe
roviarilor în vederea turneului în Tur
cia.

republicane
Ultimul concurs de haltere al anu

lui desfășurat duminică a reunit nu
meroși campioni și recordmani ai 
țării. întrecerea s-a bucurat de un fru
mos succes, înregistrîndu-se cu acest 
prilej cinci recorduri republicane și 
o serie de rezultate valoroase.

După o absență îndelungată de la 
concursuri oficiale și-a făcut apariția 
campionul și recordmanul categoriei 
cea mai ușoară. Balaș Fiți. De data 
aceasta el n-a mai concurat Ia cate
goria care-1 consacrase, ci a trecut la 
categoria imediat superioară : setni- 
ușoară. Cu toate acestea el a corectat 
(la primul concurs) două recorduri 
republicșjțțe: 320 kg la total și 130 
kg la „aruncat". Firește, succesele 
tînărului (.Șalaș Fiți n-au fost întîm- 
plătoare.i6©upă concurs, antrenorul 
Fr. Szatma.ri ne-a arătat graficul de 
antren-ar^erit al elevului său, B. Fiți. 
Ne-am Pfljțut da seama astfel de in- 

----- — J- -i---------- 1

o precizie demnă de admirat. (Ce 
bine ar fi dacă fiecare antrenor din 
țară ar lucra la fel de ordonat!). Păcat 
însă că la Cluj conducerea clubului 
Știința nu oferă secției de haltere, 
precum și campionului nostru, sufi
cient sprijin. Dacă ar avea condiții 
mai bune de antrenament (ne referim 
în special la sală) halterofilii de la 
Știința Cluj ar putea obține rezulta
te și mai bune.

După ce Tiberiu Roman a bătut 
pasul pe loc mai multe luni, el a 
reușit acum să-și îmbunătățească re
cordul cu 7,5 kg. (380 kg). Putem 
spune însă că actualul record este 
încă mic față de posibilitățile sale. 
Chiar în concursul de duminică el 
ar fi putut totaliza 387,5 kg. dacă 
n-ar H ratat încercările la 150 și la 
152,5 kg. Roman are calități remar
cabile, dar va trebui să muncească 
încă mult pentru a putea trece de 
400 kg, performanță care să-l con-

trenamentele abia în noiembrie, a- 
obținut un rezultat mulțumitor (415- 
kg la semigrea). El va trebui sâ in
siste în special la „smuls" și la „a- 
runcat". N Amzuică (la cat. ușoară) 
s-a dovedit a fi constant la 330 kg. 
Dacă își va îmbunătăți rezultatele la 
„împins" și la „aruncat" Amzuică va- 
putea trece și de 330 kg.

Cu acest prilej s-au afirmat doi 
halterofilii tineri: Pană Niță și Gr. 
Tofan. Ambii au calități dar pentru 
a obține performanțe de valoare ei 
vor trebui sâ dovedească și mai mul
tă perseverentă în antrenamente și- 
în. corectarea greșelilor tehnice.

în general se poate spune că în
trecerile fruntașilor au oferit un con
curs bun. Ar fi de dorit ca în anul 
viitor halterofili' noștri să obțină noi 
nerformanțe și alte recorduri de va
loare.

(I. O.)



La sfîrșitul campionatului republican (I)
AZI

In Capitala

de ia început s participa- 
____confruntare sportivă de la 
Jocurile Olimpice — a influen- 

în mod direct, desfă
șurarea campionatului republican de 
polo pe apă. Trebuie să arătăm, că 
doi factori mai importanți au contribuit 
la aceasta : 1. Lipaa de hotărîre și con
secvență în luarea unei decizii referi
toare la data începerii campionatului ; 
2. Oscilație in orientarea cu privire la 
participarea c-ompoAsniilor lotului olim
pic la campionat. Toate acestea au dus 
la amina rea ne justificată a începerii 
campionatului, deoarece nici după tur
neul preliminar de la Budapesta - cau
za principală a amânării campionatului 
— jucă orii din lot n-au participat la 
prima parte (turul) a competiției, pen
tru a nu se influența negativ conti
nuitatea în pregătire și omogenizarea. 
Iată, dar, elementele esențiale, care 
și-au pus amprenta asupra nivelului 
tehnic in majoritatea partidelor, dispu
tate în prima parte a campionatului. 
De asemenea, desfășurarea returului 
câmp tul ui cu două etape săptămî- 
nsue a făcut să apară oboseala la unele 
echipe. La fel, prelungirea competiției 
pînă la sfîrșitul lunii octombrie a 
blîgaț * *_________ '
țină 1 
pe ter 
jocuri:o-
Dinamo Bucures.i în prima 
campionatului a contribuit la aglome
rarea meciurilor pe o perioadă de timp 
foarte scurtă.

S-o spunem 
rea ia marea 
Roma 
țat, anul acesta,

★

Prof. OCTAVIAN MLADIN
antrenor federal

★ ★

cană 
rece, _ _
ma parte a competiției au fo-st Lipsite 
de cei mai buni jucători. Excepție fac 
echipele Dinamo București 
disputat 13 jocuri din 14 
complet) și Voința București, 
avut

au evoluat 
după cum

sub posibilități, deoa- 
am mai spus, in pri-

(care și-a 
cu efectivul 

______,care n-a 
nici un jucător în lotul olimpic.

Anul acesta, jocuri cu 
tribunele pline

creș-

o- 
echlpa Știința din Cluj să Bus- 

la Oradea meciurile programate 
t-ren propriu. In sfîrșit, amânarea 

pe care trebuia să le susțină 
parte a

na scara valorilor.
Echipele participante anul acesta Ia 

cam ■;i anat pot fi împărțite (în mod con- 
vențnna’) în trei categorii • 1. Echipele 
fruntaș? (Dinamo București, C.S. Ora
dea, Progresul București), care de la 
început si pînă la sfîrșit au ocupat po- 
Kițlfi în partea de sus a clasamentului, 
prostind unele jocuri de calitate ; 2. E- 
chipele de valoare mai scăzută (C.C.A., 
Știința Cluj, Știința. București, C.S. Mu
reșul Tg. Mureș), care, atît prin rezul
tatele *------ '
ele, cit și prin numărul de 
cumulate, au demonstrat că 
ace’psj potențial de luptă ; 
ceasta „grupa41 -----’
echipă (Voința 
promovată în 
a fost nevoită 
nou. în campionatul de calificare.

Anul acesta marea majoritate - ~
chlpelor noastre de cattegorie republi

Elementele care au contribuit Ia 
terea interesului publicului spectator 
față de această ediție a campionatului 
republican sînt următoarele : a) Lupta 
pentru titlul de campion a angrenat 
pînă aproape de sfîrșitul campionatului 
două echipe ; Dinamo București și C.S. 
Oradea ; b) Necunoașterea pînă la ulti
ma etapă a celei de a doua echipe, 
care trebuia să retrogradeze din prima 
categorie ; c) Rezultatele de valoare ob
ținute de echipa noastră națională ca 
o reflectare a valorii generale a jocu
lui de polo pe apă din țara noastră. 
In orașele în care jocul de polo și-a 
creat o frumoasă tradiție, la Cluj, Tg. 
Mu*eș, Oradea, Jocurile rezervate pu
blicului spectator au fost insuficiente. 
Prin contribuția cluburilor- organiza
toare ca și a comisiilor locale de nata- 
ție și consiliilor U.C.F.S,, anul acesta 
la Tg. Mureș, Cluj și Oradea (unde d>e 
obiaeî se manifestă o simpatie exce
sivă față de echipa locală), jocurile de 
polo s-au desfășurat în bune condițiuni.

Arbitrajul: o problemă încă 
nerezolvată

foarte apropiate obținute îutre 
puncte a- 
dîspun de 
3. Din a- 
o singură 

care, abia 
republican, 

retrogradeze, din

face parte...
București), 

campionatul 
să

e-

în acest an colegiul central de 
s-a străduit să asigure jocuri-

D*și
arbitri „
lor arbitraje competente s-au mai sem
nalat, totuși, diferende d»e interpretare 
supărătoare a regulamentului de joc. 
Faptul că nu avem încă un corp de 
arbitri suficient de bun și de numeros 
(deoarece majoritatea arbitrilor noștri 
sînt șl antrenori) este din vina federa
ției noastre, a colegiului central, dar 
și a colegiilor locale, care nu s-au pre-

Fotocritica noastră

SALA DE SPORT SAU DFP0Z1T DE CHIMICALE?

de sport, 
de depo- 
o ade.vă- 
aceea vă

veni in ajutor, spunîndti-vă noi

la Universitatea 
Cluj, căreia 
i s-a dat o 
cea pentru

Babeș-
— după cum 

altă întrebuin- 
care a fost

Universitatea

NATAȚIE. Bazinul Floreasca. de 
la ora 19: Concurs dotat cu „Cupa 
30 Decembrie".

In tară

ocupat de această problemă, neorgani-Ț VOLEI Sala Floreasca de la ora 
zitnl cursuri de arbitri, neeftutînd să a-i ,,n ’ „ r-c », c-c-
tragă în aceasta activitate o serie de foștie- 10,oU : U.r.D. — G.O.M. olblU, Me- 
jucători de polo pe apă ca: Dan Argin-Ttalul — Farul Constanța, Rapid — 
ta ru, Gri gore Pașca Rus» (Cluj), SotinȚ Dinamo (meciurj cadru( campiona. 
Negrea (Ploiești), Gheorghe Fiilop și Dca-kJ | i • f • • \ 
luiiu (Tg. Mureș), Lucian Bagiu (Timișoa-X lU U1 >em,nin)- 
i a) etc. Pe viitor se impune promovarea 
cu curaj a unor arbitri noi recrutați, 
dintre jucătorii de polo. Anul acesta 
arbitrul internațional Nicoiae Nicolaescu, 
și-a confirmat calitățile, iar Adalbert* 
Stânescu abia la începutul a UvitățiL 
salo în cat. a a prestat arbitraje buue,-
favorizînd jocul în mișcare prin deci-} i *• r- e i i-ziile date. Nu același lucru se poate! B0X' Qalat'• C.S.M. Galați 
afirma și despre arbitrii Constantin Va- v C.S.M. Cluj (Cupa E.R.B.), 
siliu (Buc.), care prin arbitrajul neco-T--------------------- -
respunzător a contribuit la degenera- 
rea jocului C.C.A.—C.S.
Mureș, Adalbert 
care nu reușește 
rît și prompt în 
chi (Cluj), care, 
vitate atît ca sportiv cît și ca arbitru,! 
manifestă o timiditate nejustificată. Foar- -r 
te mulți arbitri sînt înconsecvențî, chiar T 
în maniera de a interpreta regulamen-4- 
tul de joc, lăsîndu-se influențați de ob-T 
servațiile publicului, de părerile unorl 
antrenori făcute de pe margine în tim-J 
pul desfășurării jocurilor. La acest ca-T 
pitol trebuie să amintim pe arbitrii^ 
Ervin Beniamin, Iosif Enăeeanu, Paulî 
Niculcscu, lohan Frîncu toți din Bucu-4- 
rești, și alții. Făptui că pe întreaga Ț 
desfășurare a campionatului în 
s-au disputat 56 de jocuri au fost 
date numai 28 lovituri de la 4 m 
tribuie 
nuiafică 
nat în 
arbitrii 
loviturilor de Ia 4 m ca și nesancțio-> XII. Rotten - 
narea cu eliminare atunci cînd este ca-T Pentru O 
zul, contribuie la însușirea unui joc înȚ mentare, cititi 
afara regulamentului. Colegiului cen-' 
trai de arbitri îl revine sarcina să ela-' 
boreze o linie orientativă precisă în in-’ 
terpretarca diferitelor puncte ale regu-‘ 

j lamentului, pentru ca, astfel, echipele- 
I noastre de polo să-și axeze jocul pe^ 
i viteză, în continuă mișcare, fără duriri
tăți, lucruri extrem de importante în1 
dezvoltarea jocului de polo în eondi-. 
țiile noului regulament.

MÎINE 
in Capitala

BASCHET. Sala Dinamo, de la ora 
II: Știința — I.C.F (f) Construc
torul — Mureșul Tg. Mureș (f). Sa
la Floreasca, de la ora 15.45: 
— C.S.M. Galați (m), C.C.A. 
namo Oradea (m). Rapid — 
Craiova (m).

FOTBAL. Teren Dudești 
ora 10.30 : Rapid — Pielari.

BOX. Sala Floreasca, de la 
Metalul București — Dinamo 
(Cupa F.R.B.).

In țară
VOLEI. Cluj : Știința — Sănătatea 

București și C.S.M. — Țesătura Iași 
(f). Brașov: Olimpia — Progresul 
București (f).

Știința
- Di- 
Știința

Cioplea

ora 10:
Craiova

Mureșul Tg.^
Retscher (Timișoara), 

să fie destul de hotă- 
decizii și Biela lorda- 

deși cu o lungă acti-

îine,
ț al anului la Pronosport

i.T *•

ultimul concurs

Două premii a cite 106.027 lei la Pronoexpres!
Programul concursului Pronosport 

de mîine este următorii!

care 
acor- 
con-. 
obiș-‘Ca jucătorii noștTi sâ se 

cu jocul dur, atît de sancțio^ 
competițiile internaționale, die 
de peste hotare. Neacor darea

(în conti
nuare, pronosticuri ale presei 
cialitate) :

I. Juventus — Sampdoria
II. Bologna — Torino

III. Lecco — Roma
IV. Inter — Spăl
V.................... .  ' '

VI.
VIL 

VIII.
IX.

de spe-

I

lor și prin agențiile Loto-Pronosport 
care vor afișa în fiecare luni progra
mul complet.

Pubiuind fotografia de față, ru
găm cititorii noștri să ghicească dară 
este vorba de un depozit de farma
cie, în care au fost aduse „in păs
trare" și materiale sportive, lăzi, co
șuri etc., sau de o sală 
transformată îatr-un aslfel 
zit. Este, sîntem de accrd, 
rată dilemă! Și tocmai de 
corn
ce reprezintă imaginea; sala de gim
nastică de 
Bolyai din 
se vede — 
(are de cit 
destinată.

„Gospodarii" de la
Babeș-Bolyai au „rezolvat" problema 
depozitării chimicalelor (și a diverse
lor obiecte care nu le fac trebuință') 
recurgind la... sala de sport și im- 
piedicind astfel activitatea sportivă 
a Universității și îndeosebi i sec
țiilor de gimnastică și 
se împacă 
H.C.M. nr.
1952, care 
sport nu pot primi o 
țâre deci! cea pentru care au fost 
create ? Nu calcă — în acest mod — 
„gospodarii" noștri și Ordinul 
■nr. 102.327 din 1954, care se 
la același lucru? Dacă au 
cumva că hotărirea lor este...
au greșit foarte grav. Și tocmai de 
aceea considerăm că ea trebuie... con
tramandată, iar sala de sport să fie 
redată activității sportive.

această 
2190 din 

stabilește

l
i haltere. Cum 

atitudine cu 
15 octombrie 
că sălile de 

altă întrebuin-

Al.Z.C. 
referă 
crezut 

legală,

De la Institutul

de Cultură Fizică
cunoscut studenților deSe face

cursu! fără frecvență din anii II, III, 
IV și V. că se pot prezenta la cursul 
de schi, dună cum urmează:

♦
♦
♦
In

tul nu asigură cazarea.

la

Paring — 22.XII.1960—10.1.1961
Poiana Brașov — 12.1.—29.1.1961
Paring — 2.1 L—28.11.1961. 
această ultimă perindă, Institu-

ia «»ru

MAREA TRAGERE LOTO CENTRAL 
A REVELIONULUI
decembrie va avea Ioc marea 
Loto Central a Revelionului

x
1
2
1
X
2
I
1
1
x
1 

. 2 
cît mai completă doctl- 
„Programul Loto-Prono

sport" w. 349, apărut luni, 19 decem
brie. în care găsiți toate informațiile 
privind acest concurs.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT Nr. 1

— Etapa din 1 ianuarie 1961 
I. Milan — Fiorentina

II. Bologna — Roma 
III. Torino — Internazionale 

Lanerossi — Spăl 
Lecco — Juventus 
Lazio — Atalanta 
Nice — Sedan 

VIII. Grenoble — Nîmes
IX. Troyes — Rouen 
X. Lens — Angers

XL Rennes — Monaco 
XII. Toulouse — Lyon

Menționăm că, începi nd cu 
cursul nr. 1 se vor folosi „fluturașii 
albi" de concurs, pe care participanții 
vor trece programul complet al eta
pei. Programul concursului Pronosport 
va apare cu regularitate astfel :

— în fiecare sîmbătă în rubrica din 
ziarul „Sportul popular".

—- în fiecare luni în „Programul 
Loto-Pronosport" și în rubrica din zia
rul „Sportul popular".

De asemenea, programul de concurs 
va fi adus la cunoștința participant-

Napoli — Atalanta 
St. Franțais — Nttnes 
Toulouse — Sedan
Troyes — Nice 
Limoges — Le Havre

X. Valenciennes — St. Etienne 
XL Monaco — Lens

Rennes

I,
x,

x,

1,

1.

m tinere, 
în mod

multiple

S UE MASĂ

HIPISM

I 0
cu

utilă și interesantă consfătuire 
caracter de instruire metodică
începutul săptămînii acesteia, 

de trei zile a avut loc în Capi-
La 

timp 
tală o interesantă consfătuire cu ca
racter de instruire metodică la tenis 
de masă. La lucrările acestei consfă
tuiri organizată de F.R.T.M. au luat 
parte toți antrenorii calificați precum 
și cîte unul sau doi instructori de 
tenis de masă din fiecare regiune și 
sportivi fruntași. Singura regiune ne
reprezentată a fost Hunedoara.

S-au prezentat un număr de nouă 
referate privind probleme legate de 
tehnică, tactică, pregătire fizică mul
tilaterală și specifică, documente de 
planificare, medicină sportivă etc. A 
avut loc și o demonstrație practică 
unde au fost explicate o serie de 
procedee tehnice.

Cele mai interesante au fost lucră
rile referitoare la tehnică, tactică, pre
gătirea fizică multilaterală și speci
fică și documentele de planificare. La 
discuții, vorbitorii au adus o serie de 
completări prețioase care au avut 
darul să îmbogățească conținutul re
feratelor și să clarifice o serie de 
probleme controversate. Din păcate 
au existat și cîteva discuții cu carac
ter de dispute personale care puteau 
lipsi.

Dintre concluziile trase ia încheie-

con-

87 concurenți iau parte la alergările 
de trap de mîine dimineață. Ei sînt 
repartizați în opt probe, care se dispu
tă pe distanțele de 1700 și 2100 metri. 
La alcătuirea condițiilor de calificare 
s-a ținut seama de valorile candida- 
ților. întrecerile de mîine. ultimele din 
acest an, suscită un deosebit interes. 
Concurează în:

La 30 
tragere 
care încheie seria numeroaselor și in
teresantelor trageri Loto Central din 
acest an. Ea se bucură de mari avan
taje. Iată numai cîteva dintre ele :

— în afara premiilor obișnuite, se 
acordă, din fond suplimentar, mari 
premii în bani. în fruntea premiilor 
suplimentare 20 premii a cîte 50.000 
lei.

-— Se extrag în total 44 de 
deci șansele de premiere cresc 
considerabil.

— Se reintroduc biletele 
sferturi. Nu uitați:

Joi, 29 decembrie, ultima zi pentru 
cumpărarea biletelor.

PREMII FRUMOASE 
LA PRONOEXPRES

în urma trierii și omologării va
riantelor depuse la concursul Prono
expres din 21 decembrie, au fost 
bilite următoarele premii :

Categoria 
106.027 lei

Categoria 
39.090 lei

Categoria 
cîte 1.256 lei

Categoria 
cîte 344 lei

Categoria 
cîte 78 lei

Categoria 
cîte 27 lei

Fond de premii : 601.388
Premiile cele mari au fost obținute' 

de :
Tiberiu Toth din Satu Mare, str. 

25 octombrie nr. 2 și Vasîlica Petrescu 
din București, str. Păunașul Codrilor 
nr. 71, raionul Lenin.

★
I. S. LOTO-PRONOSPORT anunță 

prelungirea pînă la 31 decembrie a 
termenului pentru depunerea lucrări
lor la concursul de afișe și firme lu
minoase, dotat cu premii în bani.

Reamintim formatul machetelor: 
21X30 cm.

1 : 2 variante a

a

a

a

a

a

Premiul Rio-Rita

sta-

cîte

11-a: 2 variante a

lll-a :

IV-a :

V-a :

67

314

1.377

Vl-a: 5.462

cite

variante

variante

variante

variante

lei

a

a

a

a

Rubrică redactată de
I. S. Loto-Pronosport

1580 
riana, 
fiic, 
Racheta.

lea,
1620 

1680

1800 Kiparos, Helena. Ha- 
vînt de vară, 1840 Rajah. 
Brumar, Campioana, 1700al forului de specialitate, cîteva tre-' 

buie să rețină în special atenția. Este 
necesa.r ca pe viitor procesul de in-' 
struire la tenis de masă să îmbrace 
un caracter complex, educativ, pu-' 
nîndu-se un accent deosebit pe pre
gătirea fizică multilaterală și speci
fică. pe colaborarea permanentă din-^ 
tre antrenor sau instructor și medic,' 
astfel ca antrenamentul să devină' 
mai metodic științific. De asemenea,- 
jucătoarele și jucătorii noștri de te-; 
nis de masă trebuie să-și însușească- 
o concepție modernă de. joc, bazată; 
pe un bagaj larg de cunoștințe teh-i 
nice și tactice, să manifeste multăj 
inițiativă și fantezie în acțiuni, să-și' 
ridice continuu valoarea la nivel in-, 
ternațional. în ceea ce privește mun-; 
ca pentru creșterea și promovarea 
elementelor tinere, aceasta va trebui' 
să fie în centrul preocupărilor tutu-; 
ror tehnicienilor noștri, în așa fel în-'
Cît numărul cadrelor tinere, de nă-Ț ZIOO Rigoletto; 2120 Coleta. Legendar, 
dcîde să se mărească necontenit I Adrian: 2140 Eviva, Harcov, Novae,ucjaL, sa se mareasca necontenit. ț Suiamita; 2180 Pamffl. zdravăn șt

Consfătuirea a constituit” un bunTvuican.
prilej pentru participant» ae>*a efec-i premiul Rimniceanea
tua un folositor schimb de.experien-Ț „
ță, de a căpăta n»i cunoștij^e. Impor-î Avi7a Băainăiuța.’^Vinovata^TămHos; 
tant este ca toate aceste învățăminte *1740 Frăsipet,, Orșova, Delicioasa..... i
să fie puse în practică Shtrenori Y premiul Fanfaron
și instructori în cadrul cluburilor șit• e: ___ 2190 Narcis; 2120 Demon, Hrisov,

Premiul Ramura
2080 Hermina II, Muna,_ 2120 Graba, 

Adonis, 
Flâvius.
Gladiola.

Cleo Hanover, Distinsa: 
Nimfa, Nemesis, Fauna; 
Bibita.

premiul Raluca

2140 
2160

im i96i
abonați-vă din timp 
la presa sportivă: 
Sportul popular

. 1720 1
Flamura; 
mec, 
serai.

vînt, 
Far-

Eretic, Xenopol, Flueră 
1740 Dura, Retezat; 1780 

Brabona, Dumbrava; 1780 Bacci-

Premiul Ramona

2100 
Adriatica, 
Răboj; 
rangic,

• 1700 
1720 
1740

Rîmnic, Crișana; 2120
Stegar, Horațiu. 

2140 Frățior, Mezina; 
Vipera.

Premiul Rândunica
Rîiviia,- Avînt, Birlic, 

I-Iaga, Afla, Priveliștea, 
Neva, Elegant, Pîrjol,

Premiul Ruxandra

Romică,
Cocor».- 

2160 Bo-

Orient; 
Florida; 

Eviva.
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instituții
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CUPA DAVIS

Pronosticuri „culise”
pentru finala

$1
dc la Sijdncu

Meciul revanșă
începe la 15

T al—Botvinnik
martie 1961

Se apropie „marea finală"... Peste 
două zile, în Sydneyut îndepărtat, 
cele mai bune rachete a două con
tinente — Europa și Australia_ — 
încep confruntarea în ultima întîl- 
nire pentru „Cupa Davis", ediția 1960. 
Pentru trofeul suprem al tenisului, 
luptă în acest an nelipsiții austra
lieni și — adversari inediți — ita
lienii, autorii victoriei de răsunet a- 
supra americanilor. Pentru prima 
oară în istoria bătrînei Cupe, echipa 
Italiei s-a calificat în finala finale
lor, sau cum spun cronicarii peninsu
lari „finalissima"... Și pentru prima 
oară în decurs de aproape un sfert 
■de veac, reprezentanți ai Europei sînt 
prezenți în asaltul final. Ultima apa
riție a europenilor datează din 1937, 
cînd victoria cu 4—1 a transocea
nicilor punea capăt unei superiori
tăți engleze care durase mai mulți 
ani în șir și precedase o alta, aceea 
a tenisului francez din epoca sa de 
glorie (Cochet. Borotra, Brugnon, La- 
coste).

Bineînțeles, întrebarea la ordinea 
zilei în tenis este dacă cei doi ta- 
lentați jucători italieni, Nicola Pie- 
•trangeli și Orlando Șiroi a, vor reuși 
să ducă performanța lor și mai de- 

Comentariile presei de peste 
nu exclud o asemenea posi- 
oricît de surprinzătoare ar 

Iată ce scria de pildă ziarul' 
„Daily Telegraph** după victo- 
3—2 asupra echipei S.U.A. :

va afla desigur nelipsitul Jackney se _
Kramer, marele afacerist al tenisului 
american, care are ambiția de a cum
pără penlru circul ce-1 patronează pe 
toți protagoniștii Cupei Davis I „Re
chinul Kramer înoată în apele teri
toriale ale Australiei'*... scrie un ziar 
italian. Victima vizată este Pietran- 
ge.i, care pînă acum a refuzat o se
rie întreagă de propuneri oneroase 
ale promotorului american. Ultima 
s-a cifrat la aproximativ 60.000 do
lari 1 „Pietrangeli spune Nu!... Un 
răspuns care onorează pe campionul 
italian" — își intitulează un articol 
ziarul „Corriere dello Sport** din Ro
ma. Pentru respectarea adevărului 
integral trebuie să subliniem totuși 
că în tenisul apusean jucătorii ama
tori se deosebesc prea puțin de cei 
profesioniști, primind „discrete" dar 
foarte... concrete recompense bănești 
din partea organizatorilor de turnee. 
Desigur, o dtră de umbră întunecă 
frumusețea întrecerii care începe luni 
în capitala Australiei. Și iubitorii te
nisului se întreabă firește nu numai 
cine vor fi 
aceștia vor

MOSCOVA (Agerpres). Federația 
internațională de șah, împreună cu 
Federația de șah a U.R.S.S. a.u sta
bilit ca meciul revanșă dintre campio
nul mondial Mihai! Tal și fostul cam
pion mondial Mihail Botvinnik să în-

BILL N1EDER ABANDONEAZA

ACTIVITATEA SPORTIVĂ

învingătorii, ci și dacă 
putea rătnînc demni...parte... 

hotare 
bili’tate. 
păg-ea. 
englez 
ria cu .
„...Lucrurile s-au schimbat și amenin
țarea italiană asupra Australiei nu 
trebuie subestimată. Din punct de ve
dere al valorii tehnice pure, Pietran
geli este mai bun decît Fraser, care 
va fi probabil ș« acum prima ra
chetă a echipei australiene și mult 
mai bun ca Laver". Două victorii (po
sibile) la simplu ale lui Pietrangeli 
ar ti un „fundament" suficient pen
tru cîștigarea Cupei ? Poate că da, 
mai ales dacă ne gîndim că și Sirola 
este capabil de rezultate mari. A 
dovedit-o la Perth, unde în meciul 
decisiv aî confruntării italo-americane 
l-a făcut k.o. pe Mc Kay 1 Și să nu 
uităm că și dublul italian este foarte 
tare. Recent — la campionatele de 
la Melbourne — perechea Pietran
geli. Sirola a dispus în finală de 
Fraser, Emerson cu 6—2, 6—4, 4—6, 
6—4.

Semnificativ este și comentariul 
specialistului britanic Georges Wor
thington : „Dacă italienii reușesc să 
pună mina pe Cupa Davis, pe tere
nuri de zgură (n. n. în Europa) ei 
vor îi quasi-imbatabili..." Și această 
latură a problemei — uniformizarea 
terenurilor pe care se dispută jocurile^ 
cele: mai mari competiții a sportuluit 
alb — își are desigur importanța sa.f 
Iar o victorie a europenilor i-ar dai 
definitiva rezolvare. X „Știm prea bine că în fata noastră

Dar importantă este și activitateaL.mai avem multe de îndeplinit, pentru a 
de culise" nelipsită în ambianțafeu/ege roadele Revoluției. De aceea nu 
specifică a’competițiilor din occident.p™"» din ■'■■■“ Cuvintele
_ , . . .. c. . . < i c i 4 acestea rostite dc cel mai iubit tiu alPrintre spectatorii finalei de la Syd-A pf>porului cub„n> F1(k) CastrOț s,„t re. 
._______________________________ _ —-----------4 petale de sutele de mii de țărani mun-

Tcîtori de pe plantațiile de tutun și tres- 

Lucrările Adunării generate h XîX
I bei, luminate astăzi dc soarele libertății.. 

r_ bS— uUa y Acolo unde altădată domneau trusturile a Federației international:

„Numai abandonînd definitiv activi
tatea sportivă, Bill Nieder poate evita 
anchilozarea genunchiului său rănit", 
aceasta a fost concluzia medicilor după 
o minuțioasa examinare a recordmanu
lui mondial la 
(20,06 ni).

Nieder s-a
în urmă c • cîțiva 
un practicant al fotbalului
El a trebuit să abandoneze fotbalul, 
consacrîndu-se atletismului. Aproape în 
toate concursurile el arunca însă 
greutatea folosind un bandaj strîns 
în jurul genunchiului. Leziunea a de
generat fntr-o formă de artrită, ast
fel că, după avizul medicilor, orice 
exercițiu violent poate provoca anchi
lozarea definitivă a genunchiului.

aruncarea greutății

-ănit la un 
ani, pe

genunchi 
etnd era 
american.

ceapă la 15 martie 1961 la Moscova.
După cum se știe primul meci din

tre cei doi șahiști sovietici, desfășu
rat în primăvara anului 1960, s-a ter
minat cu rezultatul de 12'/2—8‘/2 in 
favoarea lui Mihail Tal care a cîști- 
gat la vîrsta de 23 ani titlul de cam
pion al lumii.

Specialiștii consideră că. al doilea 
meci Tal —Botvinnik va stîrni un in
teres uriaș și va contribui fără în
doială la îmbogățirea artei șahîste.

Mihai] Tal, pe care fostul campion 
mondial dr. Max Euwe l-a numit 
„șahistul cu sclipiri geniale". va căuta 
să confirme victoria sa din primul 
meci. Pentru acesta el a și început 
pregătirile. La rîndul său, AAihail Bot
vinnik, trăgînd concluziile necesare 
din cele 21 partide susținute cu Tal, 
va folosi întreaga sa măiestrie de 
strateg și cunoscător al nuanțelor șa
hului pentru a recuceri titlul pierdut 
— scrie arbitrul internațional Iakov 
Rohlin, comentînd perspectivele viito
rului meci pentru titlu.

18 discipline sportive 
pe programul 1 0. 

de la Tokio
Comitetul olimpic, japonez a alcă

tuit lista celor 18 discipline sportive 
care urmează să figureze în progra
mul Jocurilor Olimpice de vară din 
1964 de la Tokio. Ca șt la J.O de la 
Roma și la viitoarea ediție vor avea 
loc întreceri la 18 discipline sportive. 
Comitetul olimpic japonez propune 
insă introducerea a două sportur: noi.: 
judo și vo'cibal, în locul probelor de 
caiac-canoe și pentatlon modern. Ce
lelalte 16 discipline sînt : a.ietism, 
înot și sărituri de la trambulină. că
lărie, canotaj academic, scrimă, gim
nastică, tir. lupte, box, haltere, iah- 
ting, ciclism, baschet, hochei pe iar
bă, polo pe apă și fotbal.

Propunerile de schimbare a celor 
două discipline sportive ca și alte 
probleme legate de desfășurarea 
viitoarei Olimpiade de la Tokio ur
mează să fie luate în discuție eu pri
lejul congresului C.LO. care va avea- 
loc în cursul lunii iunie 1961 la Atena,

ecvestre

FOTBAL PE GLOB

RAMÎNE AMATOR... DE BANI
(rd. v.)

Desen de N. CLAUDHJ

nai cu nenea, micuțule I

Deocamdată imposibil ! N-am mină liberă !!

S-AU ÎNCHEIAT OPTIMILE DE 
FINALA ALE „C. C. E.“

Ultima confruntare din cadrul opti
milor de finală ale Cupei campionilor 
s-a consumat miercuri seara pe sta
dionul St. Jakob din Basel (Elveția). 

Rapid Viena ,șf 
survenită

Egalitatea dintre 
Wismut Karl-Marx-Stadt, 
după primele două jocuri (3—3), a 
fost tranșată în favoarea echipei vfe- 
neze care și-a adjudecat o victorie fa 
limită : 1—0 (1—0). Punctul victorios 
a fost înscris în min. 5 al partidei 
de către interul dreapta Halla.

In urma acestui rezultat; Rapid

Viena s-a calificat pentru sferturile de 
finală ale competiției în cadru! c.i~ 
rora va întîlni pe campioana Suediei 
echipa I.F.K. Malmo.

RUDA HVEZDA ÎN HAITI

Echipa cehoslovacă Ruda Hrezda 
Bratislava a susținut două jocuri la 
Port au Prince, capitala statului '■biiti, 
întilnind reprezentativa țării. Fotba
liștii cehoslovaci au cîștigat ambele 
jocuri: 3—1 și 4—0.

IN LOCUL MECIULUI REAL MA
DRID — SELECȚIONATA EUROPJI.„

Patterson — Johansson
in martie ?

Se anunță din New York că al trei
lea meci dintre campionul mondial la 
categoria grea, boxerul american, de 
culoare Floyd Patterson și fostul de
ținător al titlului, suedezul Engemar 
Johansson, ar urma să aibă loc la 20 
martie, la Miami (Florida). Primul meci 
dintre cei doi adversari a avut loc în- 
iunie 1959, cînd Johansson a furnizat 
e mare surpriză, cîștigînd prin k.o. în 
repriza a 3-a. Revanșa a avut loc în 
vara acestui an, Patterson recucerin- 
du-și titlul prin scoaterea din luptă 
a adversarului în a cincca repriză.

Neputînd fi organizat mecitiî Reni 
Madrid—Selecționata Europei, sărbă
torirea clubului spaniol a avut un ca
racter mai restrins, echipei madrilene 
fiiudu-i opusă o combinată a țării, 
cuprinzînd jucători de la Fi C. Bar
celona, Atletico Madrid și Bilbao. Me
ciul a avut loc miercuri în nocturnă 
pe stadionul „Bernabeu" din Madrid 
și a revenit „sărbătoriților" cu sco
rul de 4—0 (2—0). Două din goluri 
au fost marcate de Di Stefano. De 
menționat că la Rea! a jucat, ca in
vitat, francezul Kopa care a activat 
în trecut în echipa madrilenă.

Sportul cuban pe un făgaș nou
cubanez a intrat pe 

El nu mai este 
pe vremea stăpînirii

americane., iar soarta maselor de munci
tori era hotărîtă între zidurile Wall 
Streetului, este slăpîn acum poporul. Dar 
distanța dintre coasta Floridei și cea* 
a Cubei este de numai 60 minute de 
zbor... Dușmanii Cubei libere sînt aproa
pe și iată de cc independența atît de 
greu cucerită trebuie apărată cu străș
nicie. Așa gîndcsc și zecile de mii de 
sportivi cubani. care și ei au rupt defi
nitiv cu trecutul, aduclndu-și contribu
ția entuziastă penlru înflorirea patriei 
lor eliberate de curînd de sub jugul co
lonialist. Eî știu prea bine că pentru 
apărarea țării dc orice nouă imixtiune 
din afară, Cuba trebuie să posede rîn- 

ț. duri strînse de tineri sănătoși, eu tru
puri viguroase. Iar pentru ca munca pe 
ogoare și în fabrici să rodească, trebuie

Sportul 
făgaș nou. 
șuierat, ca 
ricane, drept un lux, accesibil doar 
tipendadei și turiștilor coborîți 
luxoasele pacheboturi ancorate în portul 
Havanei. La dispoziția tinerilor dori
tori dc a practica sportul stau noi sta
dioane și săli, majoritatea ridicate prin 
muncă voluntară. Astăzi. Havana numără 
zeci de terenuri de sport, în general de 
dimensiuni reduse, dar foarte mult soli
citate de iubitorii de sport. Cel mai 
mare stadion din capitala Cubei — „Tro-

uir 
con- 
ame- 
pro
din

în capitala Belgiei au avut loc re-T 
cent lucrările Adunării generale af 
Federației internaționale ecvestre. ♦ 
Luînd în discuție reprezentarea spor-X 
tului hipic la Jocurile Olimpice, mareaT 
majoritate a delegaților s-au declaraty 
împotriva reducerii programului hi-Ț 
pic la Olimpiadă. Adunarea* a hotărîtî 
să ceară Comitetului Olimpic Inter-1' 
național acceptarea a trei concurenți 
în proba de dresaj în loc de doi eîți 
figurau pînă acum. A fost respinsăide asemenea ca muncitorii să aibă trup 
propunerea discriminatorie prin careroțclit. Este firesc deci că una din preci
se cerea ca femeile sa nu pOata faceXcuptirile de seamă ale guvernului revo- 
parte din juriul unui concurs de că-X htționnr al Dubei este promovarea șl răs- 
lărie. (Agerpresjj, Xpuidirea aportului lu întreaga țară.

«wi«l

MERIDIANE
picana”-Stadion — este pe eale de a fi 
modernizat și va fi înzestrat cu o pistă 
olimpică. Organul conducător al mișcării 
sportive din Cuba este „Directoratul ge
neral pentru sport". în fruntea căruia 
se află Filipe Hero Matos, un căpitan 
din Armata revoluționară. El este aju
tat de foști sportivi de performanță, rum 
este Jose Valera — recordmanul țării la 
săritura eu^prăjina — Felipe Ramotez 
și Julio Navarro.

Prezența 'sportivilor fruntași
Jn arena internațională se face tot mai

.............ludul. . _ -------- -------- - —

eubani

nsult simțită. La Olimpiada de la Ro
ma, sprinterul Cuban Enrique Figuerola 
a stabilit un nou record al țării sale pe 
distanța dc 100 m plat, cu excelentul 
timp de 10,2. El a sosit al patrulea în 
finala acestei probe. Promițătoare sînt 
rezultatele altui atlet, Claudio Cabrtja. 
creditat cu 7,52 nt la lungime și aproa
pe 15 m la triplu Cuba are de aseme
nea valoroși înotători, canotori. Jucători 
de fotbal, baschet și baseball Dar cu 
totul remarcabilă este popularitatea de 
care se bucură în această țară focul de 
șah. Este vorba de o adevărată tradiție 
sahistă, știut fiind că acum: mai bine 
de trei decenii un cuban a fost campion 
al lumii la șah : Jose Râul Capaldanca. 
Numele acestuia stă acum pt frontispi
ciul clubului central de șah din Hava 
na: „Club de AJedrcz Capabfanca- de 
Ia Babana”. Șahiștii cubani obțin fru
moase rezultate în întrecerile interna* 
țioirale. Recent, la Olimpiada de șah 
de la Leipzig, reprezentativa Cubei s-a 
clasat pe un loc meritoriu, fiind a 18 a 
din cele 40 de țări participante. Ea a 
lăsat în urmă echipe puternice ca Norve
gia, Spania. Islanda, Franța Belgia (în
vinsă cu 3—1'1). Portugalia, Italia și 
altele.

Hi■
i . .'al

RADU VOIA

PE SCURT
e In ultima zi, a campionate'or 

unionale de haltere pe echipe tlnă- 
rul Mihail Dubov a stabilit tin nou 
record unional la categoria „semi
grea". stilul aruncat, cu o perfor
manță de 181,500 kg. Vech ui re
cord deținut de Arcadii Vorobiev 
era de 181 kg. Pe echipe primul loc 
în aceste campionate a fost ocupat 
de selecționata R.S.F.S. Ruse.

® Campionatele mondiale de lupte 
se vor desfășura între 2 și 8 iunie 
1961 în orașul japonez Yokohama. 
Federația japoneză de specialitate a 
invitat să participe la campionate 
luptători din 65 de țări ale lumii.

• La sfîrșitu! acestei luni va 
avea loc la Berlin un turneu inter
național de handbal redus la care va 
participa și echipa selecționată mas
culină a orașului Praga.

• Intîlnirea de tenis de masă 
dintre selecționata R.S.S. Lituaniene 
și reprezentativa clubului Spartak 
Varșovia desfășurată la Vilnius s-a 
terminat cu victoria echipelor gazdă: 
5 — 1 Ia bărbați și 3—2 la femei.

• Cunoscuta echipă suedeză de 
hochei pe gheață A.I.K. Stockholm 
va sosi peste cîteva zile în R. S. 
Cehoslovacă unde va întreprinde un 
turneu de 6 întîlniri. în primul meci 
hocheiștii suedez, vor întîlni Ia 26 
decembrie la Karlovy Vary o selec
ționată locală.

® Echipa sovietică de hochei pe 
gheață „Aripile Sovietelor" Moscova 
a plecat în Suedia pentru a parti
cipa la tradiționalul turneu dotat 
cu „Cupa Ahearn". La această com
petiție vor mai lua parte echipe din 
Norvegia. Fin'anda. R.S. Cehoslovacă. 
Suedia și alte țări.
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cunoștințele

i

lui

numele autoru-

i

I

Cîteva reflecții.

i<tr-
ai

V. T.

Desen <le ADRIAN ANDRON1C

VlCl- 
sfîr-

de 
va

nu 
ace-

în
a

In R 
sporturile 
bucură 
prețuire, 
aceste sporturi,

Pe un grafic, o săgeată
Nevrînd faptul să-l dezmintă 
Sttie-n grabă, avlntaiă
Și ajunge drept la... „țintă".

două 
între- 

ce-

acum 
pe ecranele 

calitate de...

meci să-ți 
favoritul, 

cu glas tare cum

n-are 
timpul 
sfătu- 

strigîn-

doi 
nici
In
ca 

bom-

dar mingea asta cum o mai „scoa-

„Avarga" („Tî- 
Cel care repetă 

treia oară perfor- 
devine „Darkhan

Verificați-vă

vot) a fost
I. Pele (Bra- 
Di Stefano

3. Sanfilippo

Altul, de o vreme-ncoape
N-a mat dat nici un rebut.
Lut. rebutul cum nu-i place

L-a scos „aut" doar c-un... „șut"

A = „Hoții de bicicle
te". B = „Roma, orele 
11". C = „Cronica a- 
manților săraci".

consecutiv 
anuală a

sportive

Faci economii mereu
Ocolind orice risipă:
Asta-n fond, nu e prea grea 
Cînd ai... „spirit de echipă".

Coltul nostru distractiv

Dacă ați răspuns exact 
la întrebările publicate în 
„Magazin"! nostru 
săptămîna trecută, 

un nou prilej de 
verifica cunoștin- 

s ortive. Oricum, 
mai Ită... sigu- 
în altă parte a 

paginii veți găsi ră.-?)un- 
uri.le precise la cele 5 

întrebări urmează :
/. „Profesiunea 

Cashel Byron" este ‘ ‘Iul 
unui roman despre 
ța unui boxer de la 
șitul secolului trecut. Cu
noașteți

Jack London. B 
Shaw. C = E. 

Heminoway.
2. Una din gimnastele 

noastre fruntașe a fost a- 
cum cîțiva ani o foarte 
bună și multilaterală atle
tă. deținînd chiar -'-->r- 
dul rentiblicari de junioa
re la pentatlon. Desnre ce 
gimnastă e vorba?

= Elena Niculescu. 
Elena Lcuștean. C 

Sonia Jovan.
3. Adolfo Consolini, re

numitul atlet italian, spor
tivul care a rostit jură- 
mîntul olimpic la Roma, 
a nutut fi văzut, 
cîtva timp, 
noastre, în 
actor, interoretînd rolul 
■■mii muncit''". Vă amin- 
t’ti în ce film?

4. Știți cît cîntărește 
bila de oțel folosită 
proba de aruncare 
greutății seniori?

A -= 7,250 kg. B 
7,500 kg. C = 7,000

5. Ce era în antichi
tate ..Rancrafiul"?

= (Jn joc cu mingea. 
O întrecere în care 

se îmbina . .mente din 
lupte și din pugilat. C = 
O metodă 
rezistenței 
la eforturi.

de ’ călire a 
organismului

88.000 de metri
de peliculă

De la „ku" la „titanul invincibil"
P. Mongo â, 

naționale se 
de o deoseb fâ 
Și cum dintre 

_ . ' trage
rea cu arcul, luptele și 
cursele de cai sînt cele 
mai îndrăgite, nu-i de 
mirare că le găsim reu
nite în programul celei 
mai mari competiții a- 
nuale a tineretului mon
gol. competiție cunoscu
tă sub numele rfe „Erin 
Gurvan Nadam". între
cerile, care potrivit tra
diției, se desfășoară in 
sunete de lăută, .>u mult 
iarmec, mult pitoresc.

La întîlniri e d 
te. de pildă, 
vin pe gazon 
și agit ndit-ș 
semeni unui 
zbor Lupta 
seamănă oarecum 
trînta noastă. învingă
tor este luptătorul care 
și-a făcut adversarul să 
atingă pămîntul cu un 
genunchi La sfirșitul 
meciului învingătorul 
întinde brațul, iar învin
sul trece pe sub brațul 
astfel întins Aceasta în
seamnă că între cei 
luptători n-a rămas 
un fel de dușmănie 
vingătoruț primește 
premii., prăjituri.

up- 
concurenții 

alergînd 
brațe e a- 
vultur in 

mongolă 
cu

o Cînd un jucător 
senior este în poziție bu
nă de șut și nu înscrie, 
se Spune că „a ratat co
pilărește". Sînt de acord, 
cu toate că am văzut 
mulți juniori 
du-se bine 
Nu înțeleg 
cînd este 
se spune 
niori că
trănește", 
atras atenția că 
expresie este la figurat. 
Are dreptate. A doua ar 
fi la propriu...

• După mine, 
nici un rost ca în 
unui 
iești 
du-i 
să procedeze în cutare 
sau cutare situație cri
tică. In primul rînd pen
tru că. în iureșul între
cerii nu te aude, far tn 
al doilea rînd, dacă te-ar 
auzi, s-ar putea să pună 
tn practică ceea ce-i re
comanzi

descurcîn- 
în fața porții, 
însă de ce — 
cazul — nu 

și despre ju- 
au ratat „bă- 
Cineva mi-a 

prima

la mijlocul lunii ianuarie se 
că va fi gata pentru a 
filmul turnat la Roma 

Jocurilor Olimpice.
S-au turnat 88.000 de metri 
lă, din care *au "fost

4.000 de metri. Filmul 
ore.

Pentru edițiile care 
diverse colțuri ale lumii sînt prevă
zute variante naționale, în care sînt 
prezentate mai pe larg momen
tele legate de participarea sportivilor 
țărilor respective.

pare 
ecran

fost
durează trei

vor rula în

de peli- 
extrase

ru la pe 
cu pri

intre echipele canadiene 
Maria și Hull Ottawa, dis- 
de mult in capitala Canadei, 
jucătorii s-au dedat la ase-

Știați că»..Record specific... 
canadian

în timpul unui meci de hochei pe 
gheață 
S.T.B.M. 
pu-tat nu 
Ottawa,
menea brutalități, incit arbitrii, deși 
obișnuiți, firește, cu... maniera de joc 
a hocheiștilor canadieni, s-au văzut 
nevoiți să dea penalizări după fiecare 
fază.

Bilanțul este, de altfel, concludent: 
au fost dictate 118 eliminări din joc, 
dintre care 8 pe cite 10 minute1

boane și alte daruri... 
plăcute la gust. Tradiția 
cere ca ei să le împartă 
cu învinsul, cu antreno
rul și cu... spectatorii • 
Aceștia din urmă țin cu 
tot dinadinsul să guste 
din bunătățile pe care le 
oferă campionul, întru- 
cît, așa cum spun dati
nile, a lua din dulciurile 
oferite de învingătorul 
unei astfel de întreceri 
de lupte. înseamnă a-ți 
însuși din puterea și di
băcia lui...

Primii clasați în acest 
gen de întreceri primesc 
titulaturi sugestive 
vingătoru! este 
„Ars! an", adică 
al doi ea clasat 
nume'e de 
(„Elefant"), iar 
tu'ui celui de al treilea 
loc ii revine titlul de 
„Nankin" („Soim") Cel 
care ciștigă de 
ori 
cerea 
lor mai buni luptători 
este 
fan") 
Și a 
manța 
Avarga" („Titanul invin
cibil")

fată titulaturi cu ade
vărat de invidiat..

în- 
denumit 

.„Leu", 
primește 
„Duzan" 
ocupan-

• Mi s-a întîmplatde 
multe ori ca în timpul 
unui îneci să aud pe ve
cinul din dreapta spu- 
nîn-d despre un jucător 
eă este: activ, brav, co
rect, dinamic, entuziast, 
fruntaș, goligeter, hotă- 
rît, inimos, judicios, mo
bil. neobosit. obiectiv, 
prompt, rapid, subtil, 
tehnic, vioi... zelos. Iar 
pe vecinul din stînga 
susținînd contrariul, a- 
dică: anost.
mod. depășit, 
fragil, greoi, 
neș, marcat, 
bosit. pasiv, 
timorat.
zero.

erau 
leiași

brutal, co- 
exasperant, 
indolent, le- 
neatent, o- 

ridicol, șters, 
uzat, violent...

Bineînțeles, 
suporteri 
echipe...

IJ-ale fotbalului sudamerican

Pe un teren de fotbal din 
Argentina... Un meci cu... 
incidente ? Nu ! Dimpotri
vă, jucătorii echipei Inde- 

; pendiente din Bueno's Aires, 
care a devenit campioană,

~ sînt felicitați, potrivit tra
diției, de către suporterii 
lor, prin... luarea tricouri-Fotbalistul nr. 1

Decembrie — „lu>na cla
samentelor"... Tradiția 
cere ca la fiecare sfîrșit 
de sezon gazetele de spe
cialitate să ofere citito
rilor lor tabele și clasa
mente cu cei mai buni 
sportivi ai anului. Croni
carii de fotbal din Fran
ța și-au făcut și ei dato
ria oferindu-ne un clasa
ment pe 1960 al celor 
mai buni -fotbaliști din 
lume..

Rezultatul „scrutinu
lui" (clasificarea s-a fă
cut prin... 
următorul :
zilia), 2. 
(Spania), 
(Argentina), 4. Liedholm 
(Suedia). Un clasament 
alcătuit numai pentru 
Europa indică pe prime
le locuri pe: I. Di Ste
fano, 2. Suarez (amîn- 
doi Spania), 3. Greaves 
(Anglia), 4. Kopa (Fran
ța), 5. Boniperti (Italia).

Bineînțeles, clasificări
le de mai sus ar putea 
fi completate și- cu jus
tificate... semne de între
bare. Fiindcă nici autorii

PELE
clasamentului de mai sus 
nu pretind că el este 
perfect valabil, mai ales 
fiind vorba de un sport 
de echipă I

Desigur, motive subiec
tive fac prezent pe loc 
fruntaș pe Kop-a, care a 
fost accidentat în cea 
mai mare parte a sezo
nului trecut, 
tală" 
rea 
Lied holm, 
mare, 
acum

De 
Pele 
mare 
turi: 
ale I 
completare pentru Jimmy 
Greaves (locul III în 
Europa) : el conduce în 
clasamentivl golgeteri- 
lor englezi cu . 25 goluri 
marcate în turul cam
pionatului (21 meciuri).

Deci; Pele este din nou 
fotbalistul nr. 1 ! Acum 
nu ne rămîne decît să 
așteptăm alte clasamen
te pentru a face confrun
tările respective...

.Sentimen- 
pare a fi și alege- 

veteranului Gunnar 
jucător 

, care este însă 
în declin.
remarcat totuși că 
a fost ales cu o 
majoritate dc vo- 

534 față de 63 
lui Di Stefano. O

In termeni sportivi...
Ca o vorbă șugubeață 
Spusă-așa „la o adică", 
Termenul sportiv în viață 
Orișiunde se aplică 
Spui de unul din uzină 
Că deși nu-i om înalt, 
A făcut înir-o chenzină 
Peste plan., un... „triplu salt!"

! nouațide-n muncă
Pe la noi nu-s un miracol; 
De aceea unii spun că
Treci cu ele-orice,.. „obstacol".

în întreceri, sînt plasate
Pe un loc aflat în frunte 
Noi brigăzi de calitate 
Care-au cîștigat... „la puncte".

Rînduite In parcele
Case noi răsar mulțime 
Mtndru spui, privind'la ele:
Asta-i... „probă dc-nălțime I"

Iar vecinii de la „doi"
Deși nu-s șahiști se pare, - 
Au intrat in bloc la noi 
Dintr-o singură... „mutare".

P.S. Observați ? Chiar autorul 
Demonstrează-acum in goană 
C-a făcut k.o. umorul
La... „categoria pană" I

S. M. RUSU

...renumitul regizor so
vietic de cinema Mark 
Donskoi a fost pînă mai 
acum cîțiva ani un bun 
arbitru de fotbal? Ocu
pațiile sale profesionale 
îi răpesc însă mult timp, 
astfel că s-a văzut ne
voit să renunțe la aceas
tă activitate de care îl 
leagă atîtea amintiri. 
Plăcute și... neplăcute I ■

...;,Cupa Davis", cea 
mai importantă competi
ție a te-nistihii amator, 
a fost instituită în anul 
1900 de jucătorul ameri
can Dwight Davis? Ini
țial, ea urma să răsplă
tească echipa învingă
toare a meciului anual 
S.U.A.—Anglia, în timp 
ce acum prețiosul trofeu 
și-l dispută... Italia și 
Australia, aceasta din 
urmă în repetate rînduri 
cîștigătoare a competiției.

...primele biciclete ă- 
veau o construcție foarte 
curioasă ? Ele erau con
fecționate în întregime 
din lemn și „cadrul" se 
termina de obicei cu un 
cap de ...leu, de șarpe, 
sau chiar; de... balaur, 
sculptat cit măiestrie.

'...trăgătorul
Victor Sainburkin, 
pion olimpic, nici 
gîndea, pînă mai 
cîțiva ani, să se 
de tir ? Absolvent
nei . școli medii de 
tură fizică, el era antre
norul unei echipe de bas
chet și totodată jucâtoiul 
ei de bază. Participînd 
la un concurs popular de 
tir, Samburkin și-a des
coperit adevărata... voca
ție sportivă.

sovietic 
cam- 

nu se 
acum 
apuce 
al ti

cul-

i.

t

i'

POPA MARIN. BUCU
REȘTI. - 1) Mulți consi
deră echipa Franței ca 
și calificată în turneul fi
nal al campionatului mon
dial de fotbal din Chile, 
datorită faptului că în 
prima întîlnire din dublul 
meci pe care-1 va susține 
în grupa sa cu reprezen
tativa Bulgariei, a 
zat o victorie cu 3—0. 
cest handicap pare _ 
de remontat de către fot
baliștii bulgari, 
ei n-au nevoie 
torie tot la 3 
ferență, pentru 
francezi. Este de ajuns și 
o victorie cu... 1—0, pentru 
a se juca un al treilea 
meci. Cum asta ? Foarte 
simplu: în meciurile din 
cadrul campionatului mon
dial de fotbal, golaverajul 
nu intră imediat in ... ac
țiune. Numai în cazul cînd 
meciul suplimentar — al 
treilea — se încheie cu un 
rezultat de egalitate, se 
ia în considerare golave
rajul. 2) Regret... dar, ...ați 
pierdut rămășagul: 
TJD.N.A. și Barcelona au 
jucat numai două meciuri, 
anul trecut, în „Cupa 
Campionilor Europeni" la 
fotbal. Rezultatele: 2—2 la 
Sofia și 6-1 pentru spa
nioli la Barcelonă. Dv. ați 
confundat, probabil, aceste 
întîlniri cu cele susținute 
de T.D.N.A. în cadrul unei 
alte ediții a „Cupei 
pionilor Europeni4*, 
a avut ca adversară 
echipă spaniolă, pe 
țico Madrid, cu care 
cat trei- partide.

NEAMȚU LUDOVIC, TG. 
OCNA. — 1) Boxerul mexi
can Joe Becerra a aban
donat titlul de campion 
mondial la categoria „<io- 
coș“. Titlul rămas astfel 
vacant va fi disputat,. în 
curînd, de brazilianul E- 
der Joffre și de francezul 
Halimi, dacă nu se vor 
iyi alți pretendenți cu mai 
multe... relații la forurile 
pugilistice de resort. 2) 
Iată forrpația de bază a 
echipei Șpartak Moscova: 
Ivanov—Petrov, I LI.., 
Krutikov—Kritiakov, Net to— 
Adamov. Isaev, Sevidov, 

Ilin.
ROMAN. - 1)
Voinescu ? La

reali- 
A- 

greu

Numai că 
de o vic- 
puncte di- 
a egala pe

de o faimă cu totul ieșită 
din comun, fiind socotit 
de departe cel mai bun 
portar al lumii.

ION POPA, BUCUREȘTI. 
- Sînteți un grup de mari 
amatori de șah șt doriți 
să vă arătați simpatia față 
de noul campion de șah 
al R.P.R., Florin Gheor
ghiu, sub forma unui mic 
cadou-surpriză. La ce vă 
gîndiți ? La niște... aca
dele ? Să vă dau, în orice 
caz, adresa lui: Ploiești, 
str. Brașoveni nr. 9.

VICTORIA DUMITRU, 
COMUNA ROȘU. - 1) Am 
mai lămurit această pro
blemă, dar desigur nu ar 
fi frumos să nu răspun
dem din nou, atunci cînd 
o fată se interesează de... 
regulamentul de fotbal: 
pentru a fi gol, mingea 
trebuie să treacă linia 
porții CU ÎNTREAGA EI 
CIRCUMFERINȚA. 2) Eme- 
ric Jenei împlinește la 22 
martie 24 de ani. — 3) 
„Vreau ca în retur nici 
un jucător de la C.C.A. 
să nu 
rece 
echipă 
cîștige 
te că 
C.C.A.

!

t

joace preot, deoa- 
simpatizez această 
și doresc ca ea să 
campionatul". Poa- 
fotbaliștii de la 

vor lua act de do
rința dv. și se vor... con
forma T ■

ANIȘOARA ROMAN. TI
MIȘOARA. - 1) Și pe dv. 
tot fotbalul vă interesează. 
„In timpul unui meci de 
fotbal, un ciine trece prin 
țața porții tocmai cînd un 
înaintaș declanșează șutul. 
Mingea se lovește de oilme 
și... intră în poartă. Ce 
decizie se dă *?" Se dă 
„minge de arbitru". 2) lo- 
landa Balaș este originară 
din Timișoara.’ A Împlinit 
la 12 decembrie 24 de ani. 

TIBERIU RTMNEANU, 
TIMIȘOARA. - Echipele 
sovietice riu participă la 
„Cupa Campionilor Euro
peni" Ia fotbal. Ținind 
seama de condițiile de cli
mă din U.R.S.S., de faptul 
că activitatea fotbalistică 
este suspendată în Uni- 

_________ unea Sovietică din noiem- 
Maslenkin, ’ brie și pînă aproape de 

sfîrsitut lui anrilie. este 
evident că jucătorii sovie
tici nu se pot prezenta în 
plenitudinea mijloacelor 
for la această competiție 
care se desfășoară aproa
pe fără întrerupere.

ION POȘTAȘUL

t
r

Cam- 
cînd 

tot o 
Atle- 
a ju-

VERIFIC.-TI-VA CU
NOȘTINȚELE

TIVE
SPOR-

Konovalov (Mozer),
I. BLAJ................

Vîrsta lui
18 aprilie 1961 va împlini 
32 de ani (poate totuși 
că i-ar fi plăcut mai mult, 
răspunzîndu-vă la această 
întrebare, să vă spunem 
că la 18 aprilie 1960 a îm
plinit... 31 de ani ! E tot 
una, dar... sună mai bine 
pentru el !) 2) Cacoveanu
este originar din regiunea 
Cluj. La 16 septembrie a 
împlinit 25 ani. 3) Nu e o 
legendă: a existat în urmă 
cu 30—35 ani un portar 
spaniol, Zamora, care 5n 
epoca aceea s-a bucurat
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