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Tot mai multi 
participant! la Spartachiada 

de iarnă a tineretului!
Spartachiada. de iarnă a tine-' 

rctului reprezintă un eveniment 
de seamă îu viata sportivă a uzi
nei noastre. Tocmai de aceea s-a 
dat o atenție deosebită întrecerilor 
programate de această frumoasă 
competiție de mase. Sub îndruma
rea comitetului de partid, consi
liul asociației sportive Poiana- 
Cîmpina, în colaborare cu comi
tetul U.T.M. ai uzinelor meca
nice, a luat toate măsurile pen
tru organizarea și popularizarea 
întrecerilor.

Asociația sportivă Poiana- 
Cîmpina a început din timp pre
gătirile. Comisia de organizare » 
întrecerilor și-a întocmit un plan 
de acțiune în care sarcinile au 
fost repartizate pe fiecare mem
bru. La intervale de timp stabi
lite, comisia se întrunește pentru 
a analiza eficiența măsurilor, mo
dul cum se desfășoară competi
ția și pentru a stabili măsurile 
ce se impun pentru viitor. Popu
larizarea întrecerilor s-a făcut cu 
ajutorul afișelor, al articolelor 
publicate la gazeta de perete și 
prin stația de radioamplificare a 
uzinei. 0 'grijă deosebită au avut 
membrii comisiei pentru pregă
tirea materialelor și echipamen
tului necesar întrecerilor. Ținîn- 
du-se seamă de experiența com
petițiilor anterioare, de condi
țiile materiale pe care le posedă 
asociația și de gradul de răspîn- 
dire a ramurilor sportive în uzina 
noastră, comisia a hotărît ca îu

ION PETRESCU 
secretar al comitetului de partid 

ăl uzinelor mecanice
Poiana-Cîmpina

(Continuare în pag. a 2-a)

„Cupa F. R. Box”

Dinamo Craiova a învins ieri 
pe Metalul București

Rezultate tehnice: V. Vintilă (D) Floreasca cea mai importantă întîlnire 
b. p. M. Cristea (M) ; A. Olteanu pugilistică din cadrul „Cupei F. R. 
(M) b. p. M. Marinescu (D) ; A. Far- Box" : Metalul București — Dinamo 
kaș (D) b. p. D. Minea (M) ; D. Do- Craiova. Boxerii dinamoviști au cîști- 
ne (M) meci nul cu V. Ionescu (D) ; gat la limită* 21 — 19.
I. Olaru (D) b. p. Șt. Bogdan (M) ; Sportivii celor două formații au 
Gh. Dumitru (M) b. p. M. Ionescu Juptat cu riwjț elan pentru victorie, 
(D) ; D. Rizea (M) b. p. C. Iordache oferind meeițgi de o rară dîrzenie.

De data aceasta, Minea (stingă) a eschivat frumos, astffil că directa lui Farcaș 
nu și-a atins finta. Fină la urmă, dinamovistul a cîștigătffa puncte datorită lovi

turilor clare și precise pe care le-a trimis
Foto: V. Bagcac

(D) ; Tr. Stuparu (D) p. b. V. Ba
dea (M) ; P. Deca (D) b. p. Ghețu 
Velicu (M) ; D. Trandafir (M) b. p. 
I. Ferentz (D).

Ieri dimineață a avut loc în sala

Schiorii de la Casa Ofițerilor Brașov

La categoria muscă M. Cristea (M) 
și V. Vintilă (D) au entuziasmat 
spectatorii prin gama variată de lo
vituri și prin eschivele reușite pe 
care le-au executat, ambii, fiind aplau
dați de multe ori. A fost un meci 
extrem de echilibrat. Un rezultat

P. HENȚ

s-au remarcat in „Cupa 30 Decembrie” (Continuare in pag. a 2-a)

Fază din meciul C.C.A.—Dinamo Oradea

Foto: 1. Mi hă ic ă

MASCULIN

RAPID BUCUREȘTI—ȘTIINȚA CRA
IOVA 76—93 (35—52) !! Intîlnirea 
celor două formații așteptată cu mult in
teres de spectatorii buourcșteni a produs 
una din cele mai mari surprize mie aces
tui campionat. Căci, ne închipuim, nici 
cei mai entuziaști susținători (și au fost 
mulți aseară) ai studenților crai oveni 
nu se așteptau la o asemenea victorie a 
echipei lor favorite. Si încă de ce ma
nieră !

Chiar din primele minute oaspeții au 
ridicat tribunele în picioare. Acțiunile 
lor foarte simple, dar de o eficacitate 
nebănuit de mare (craiovcn.ii au marcat 
52 de puncte în 20 de minute) foarte 
bine conduse de Ioncscu și excelent fina
lizate de Ilofman (în formă excepțio
nală). Viciu, Răduț și Cordier au făcut 
,,mat” echipa răpi di stă. Și scorul a în
ceput să ia proporții : 32—17 (min. 10), 
50—33 (min. 18) și 66—46 (min. 27) 
după pauză.

In ultimele 10 minute de joc, cînd 
studenții ajunseseră la capătul resurse
lor (ritmul aproape infernal depus pînă 
atunci, le ceruse multe eforturi), bucu- 
reștenii au încercat totul pentru a reface 
din handicap. Nu au reușit însă, deoa
rece au avut în față o formație decisă 
să cîștige cu prețul oricăror eforturi. 
Și, finalmente, craiovenii au reușit o vic
torie, pe cît de surprinzătoare, pe atît de 
meritată. Și aceasta pentru că jocul lor 
pozițional, cu un excepțional realizator 
(Ilofman 30 puncte), alternat cu pătrun
derile individuale ale lui Ionescu (23) și 
Viciu (11) le-a reușit pe deplin.

A fost o partidă frumoasă, spectacu

loasă, umbrită din păcate de gesturile! 
nesportive ale tinerilor rapidiști Gr. Po
pescu și Predulea.
C C.A.-DINAMO ORADEA 89-60 (34-26), 
Campionii au realizat o partidă bună,- 
obținînd o victorie la scor. Forma lor 
însă nu poate fi apreciată după acest 
meci, deoarece dinamovlștii orădeni le-au 
opus o rezistență extrem de slabă. Nea- 
vînd rezerve de valoarea titularilor, oas
peții au cedat completamente după pau
ză, fiind Ia un moment dat grogy „iu 
picioare*. Militarii în schimb, beneficiind 
de data aceasta și de aportul lui Nedef, 
complet restabilit, au realizat în unele 
momente o scrie de acțiuni mult aplau
date de publicul spectator.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI—C.S.M. GA
LAȚI 77—54 (32—27). După o repriză 
mai echilibrată, bucureștenii s-au deta
șat, cîștigînd la scor. Cele mai multe 
puncte au fost înscrise de Nosievici 24, 
Niculescu 23 pentru Stiinta și Stoica 22 
pentru C.S.M. Calați.

A. VASIL1U
5

VOINȚA IAȘI—ȘTIINȚA CLUJ 72-- 
66 (33—41). Jocul a fost dinamic și 
deosebit de interesant prin evoluția sco
rului. Conduși Ia pauză, ieșenii, care au 
beneficiat în repriza secundă și de apor-* 
tul lui Todirașcu (în formă) s-au com« 
portat remarcabil, reușind în cele dii< 
urmă să obțină o victorie meritată. (?* 
Codrea—coresp. regional).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA—STEAGUL) 
ROȘU BRAȘOV 67—53 ( 33—24). In- 
tilnire» a prilejuit un joc rapid și s-M 
terminat cu victoria meritată a studenția

(Continuare în pag. a 3-a)

Ilona Micloș dublă învingătoare învingând pe Rapid eu 3*1
SINAIA 25, (prin telefon de la tri

misul nostru). — Pe un timp frumos, 
cu cer senin și zăpadă bună, a avut 
loc sîmbătă deschiderea neoficială _ a 
sezonului. Schiorii fruntași s-au în
trecut în competiția organizată de co
misia regională de schi Ploiești și 
dotată cit „Cupa 30 Decembrie".

Sîmbătă, în -prima zi a concursu
lui, s-au desfășurat probele de slalom 
special. Cea mai disputată și cea mai 
spectaculoasă cursă a fost cea a se
niorilor, care s-au întrecut pe un tra
seu din vîrful Furnica pînă-n călda
rea Furnica (lung de 600 m, cu o di
ferență de nivel de 175 m, cu 40 de 
porți). Dttpă prima manșă conducea 
Gh. Bălan, urmat la o zecime de se
cundă de M. Bucur și la diferențe 
minime de I. Zangor, K. Gohn, C- 
Tăbăraș. Dar manșa a doua a fost 
parcursă de o manieră excepțională 
de C. Tăbăraș (31 sec.), care a reu
șit astfel să se claseze pe primul loc. 
in proba senioarelor cursa a fost do
minată categoric de multipla rfoastră 
campioană republicană Ilona Micloș. 
Principala ei adversară, Elisaveta O- 
brașcu, a căzut în prima manșă pier- 
zînd multe secunde. Peste noapte a 
nins foarte mult, dar concurenții nu 
s-au putut bucura a doua zi de ză
pada căzută din abundență, deoarece 
vîntul a bătut în rafale, iar ceața a 
făcut 'ca vizibilitatea să fie redusă. 
De altfel, din cauza viscolului, orga
nizatorii au fost nevoiți să renunțe la 
probele de fond, care trebuiau să se 
desfășoare pe platoul de la Piatra 
Arsă. Proba de slalom uriaș (seniori 
și senioare) s-a desfășurat pe Valea 
Papagalului, pe un timp neprielnic. 
Organizatorii au amenajat un slalom 
uriaș... mai redus (900 m, 24 de porți).

In ciuda condițiilor atmosferice di
ficile, buna pregătire a concurenților

a prilejuit o cursă spectaculoasă pen
tru primele 2 locuri împărțite în cele 
din urmă de Gh Bălan și C. Tăbă
raș. Ca și la slalom special, cursa a 
fost dominată de schiorii de la Casa 
Ofițerilor Brașov, care ău reușit să 
se claseze pe locuri fruntașe. La fete 
a cîștigat din nou Ilona Mioloș. Iată 
rezultatele tehnice: slalom special 
(seniori) : 1. C. Tăbăraș (Casa Ofi
țerilor Brașov) 64,2 (33,2-j-3î,0) ; 2. 
Mihai Bucur (Carpați Sinaia) 64,8 
(32,84-32,0) ; 3. I. Zangor (Casa O- 
fițerilor Brașov) 65,3 (33,04-32,3); 4. 
Gh. Bălan (Casa Ofiț. Bv.) 65,4; 5.
Adrian Bătușaru (Casa Ofiț. Bv.) 
66,4; 6. K. Gohn (Dinamo Bv.) 66,6. 
Slalom special (senioare): 1. Ilona 
Micloș (Dinamo Brașov) 76,2 ; 2. Mi- 
haela Ghioarcă (Voința Brașov) 80,0;
3. Crista Konnerth (Știința Cluj) 87,5;
4. Elisaveta Obrașcu (Știința Buc.)
104,7; 5. Ana Scherer (Voința Sibiu) 
106,2 ; slalom special (juniori) : 1—2.
G. Bălan (Voința Sinaia) 34,9 și Ion 
Stroe (Dinamo Brașov) 34,9; 3. I. 
Pitiș (Dinamo Brașov) 38,2; 4. S. 
Bălan (Voința Sinaia) 38,3; 5—6—7. 
Mihai Puiu (Știința Sinaia), Dan Puiu 
(Progresul Sinaia) și M. Focșeneanu 
(Carp. Sinaia) 40,0. Slalom special 
(junioare) : 1. Helga Czoppelt (Voin
ța Brașov) 25,0; 2. Constanța Măz- 
găreanu (Luceafărul Br.) 28,0; 3. Iu- 
liana Blebea (Luceaf. Br.) 40,5; 4. 
Liliana Focșeneanu (Carp. Sin.) 42,3. 
Slalom uriaș (seniori): 1—2. Gh. 
Bălan și C. Tăbăraș 37,1 : 3. 1. Zan
gor 37,6; 4. N. Șuteu (Voința Bv.) 
38,3; 5—6. A. Bătușaru și N. Pan- 
drea (Casa Ofiț. Bv.) 39,3. Slalom 
uriaș (senioare) : 1. Ilona Micloș
43,8; 2. Mihaela Ghioarcă 45,5; 3. 
Elisaveta Obrașcu 47,3.

p. ȘȚ^NL.UlESCU.

Dinamo s-a distanțat in campionatul feminin dc volei
După o „deschidere" reușită oferită 

în special defip.'irtida feminină Meta- 
lul-Farul C^Sranța (1-3), spectatorii 
prezenți sîmbătă seara în sala Flo
reasca din CiBitală așteptau cu mult 
interes „meciul cel mare", jocul din
tre voleibalistele de la Rapid și Di
namo, singurele echipe neînvinse după 
zece etape.

In urma meciului, neînvinsă a ră
mas în cont’inliare formația Dinamo

Ana Păunoiu (Rapid) a tras, dar mingea va lovi blocajul dinamovist alcătuit din
Viorica Herișanu și Doina Ivănescu. Mingea va cădea în terenul Rapidului și va 

fi un nou punct pentru Dinamo. (Fază din meciul Dinamo—Rapid 3—1) 
Foto ; T. Roibu

București, actuala campioană a țării, 
care a întrecut pe Rapid cu 3—1 
(15-6, 15—10, 12—15, 15-9). Și
astfel, cursa de urmărire Dinamo— 
Rapid a luat sfîrșit — cel puțin deo
camdată — în favoarea primea echipe.

Victoria dinamovistelor a fost mai 
clară decît se aștepta. Fără a juca 
cu mult mai bine decît în partidele 
anterioare, campioanele s-au arătat 
superioare rapidistelor încă de la pri

mele mingi. In primul set ele 
conduc pe rînd cu 3—0, 8—1, 11—4, 
13—6 și 15—6. Cam aceeași este si
tuația și în setul al doilea. Cu deo
sebirea că feroviarele reușesc să le 
ajungă din urmă pe dinamoviste 
(8—8) dar acestea se distanțează apoi 
și cîștigă setul la 10.

In cel de al treilea set, jucătoarele 
de la Rapid intră mai hotărîte pe 
teren, acționează cu mai multă clar
viziune și atacul lor este mai decis 
decît în primele două seturi. Rapid 
conduce de la început: 3—1, 7—3, 
8—5, 10—6, dar dinamovistele au oi 
perioadă de revenire. Tabela de mar-: 
caj indică pe rînd 11 — 10 și 13—12, 
iar în cele din urmă 15—12 pentru; 
Rapid. Setul cîștigat în fața campW 
oanelor le-a arătat voleibalistelor di» 
Giulești că, atunci cînd joacă cu mai1' 
multă concentrare, pot da o replică? 
dîrză adversarelor lor- De aceea ele 
au început cu multă însuflețire setul! 
al patrulea. Ana Păunoiu își aducea 
aportul în atac, în timp ce Elena 
Codoi se arăta foarte bine pregătită 
în apărare. Dar atacul dinamovistelor 
s-a dovedit în cele din urmă superior. 
Și astfel, victoria a revenit — în mod 
normal — echipei mai omogene, mat 
bine pregătită, Dinamo.

Arbitrul 1. Covaci — București a 
condus corect formațiile:

DINAMO: Doina Ivănescu, Elisa- 
beta Preda, Tinela Pleșoianu, Florina 
Teodorescu, Lia Vanea, Viorica Heri-1 
șanu.

RAPID : Ana Păunoiu, Natalia Cer-; 
nat, Antoaneta Maricuța, Cornelia 
Moraru II, Sonia Colceriu, Alexaiw 
drina Berezeanu, Elena Codoi. Geor* 
geta Lovin-

MIRCEA TUDORAN



NOI PROBE IN CAMPIONATUL REPUBLICAN
DE PATINAJ ARTISTIC

junioarelor și 
ani.
noile probe ? 

seniori: Lutz,

figurile în seara zilei premergătoare 
probelor obligatorii. Din cele șase 
figuri obligatorii pentru toate cate
goriile de participant se vor executa 
după cum urmează: seniori: 4, juniori 
14—18 asii: 4, juniori sub 14 ani: 

figurile de la probele de 
piruete obligatorii

oexecuta numai 
cite o piruetă.

partici 
singură

fi

’ Răsfoind regulamentul campionatu
lui republican de patinaj artistic pe 
anul 1961, observi cu ușurință o serie 
de lucruri noi. Chiar pe prima pagi
nă, la capitolul rezervat senioarelor 
și seniorilor, figurează noi probe: să
rituri și piruete obligatorii. Aceleași 
exerciții au fost introduse și în fi
gurile obligatorii ale 
juniorilor între 14—18

Din ce se compun 
Sărituri senioare și
Axel Paulsen. Piruete: sus pe talpă, 
jos pe talpă și cumpănă. Sărituri ju
nioare și juniori între 14—18 ani: 
Salchow Rittberger, Axel Paulsen, 
Thoren. Piruete: sus pe talpă, jos pe 
talpă, cumpănă. Mai departe tntîlnim 
o categorie inedită de concurenți: ju
niori și junioare sub 14 ani. Ei Iși 
vor disputa întâietatea la următoarele 
exerciții impuse: optul înainte îna- 
fară, optul înapoi înafară, treiul îna
inte înăuntru, serpentină cu dublutrei 
înainte înafară, bucla înainte înăun
tru, optul pe un picior înainte. Sări
turi; Cadet, Thoren, Rittberger. Pi
ruete: sus pe talpă, joasă.

Ac«?ste completări la regulamentul 
actualei ediții a campionatului re
publican au ca scop îmbogățirea ba
gajului de cunoștințe ale patinatori
lor cu elemente tehnice noi privind 
executarea figurilor jmpuse și libere. 
Deci, în esență, ridicarea necontenită 
a nivelului tehnic al sportivilor noș
tri

Șl acum, cîteva indicații pentru 
concurenți și arbitri. In toate etapele 
campionatului se vor trage la sorți

aplicate 
de perfec- 
cehoslovac

acest prilej, reș
că la aprecierea 
obligatorii trebuie 
primul rînd de

3. Dintre 
sărituri și 
panții vor 
săritură și

In sezonul acesta vor 
învățămintele de la cursul 
ționare ținut cu antrenorul 
J. Sturm, care a lucrat timp de mai 
multe săptămîni cu patinatorii noș 
tri fruntași. Cu 
mințim arbitrilor 
executări; figurilor 
să țină seama în
exactitatea desenului, apoi de ținuta 
patinatorului, de acoperirea urme:, 
tempoul executării și dimensiunea fi
gurii. La analizarea figurii desenate 
de patinator pe gheață arbitrul va 
urmări cu atenție executarea dese 
nului de bază șl a elementelor lui

După cum se știe, calitatea dese
nului depinde în bună parte și de 
pregătirea gheții. Dacă eliminarea 
geșelilor de ordin tehnic revine an
trenorilor apoi pregătirea gheții pen 
tru competiții revine exclusiv admi
nistrațiilor patinoarelor. Gheața tre 
buie să fie bine răzuită, pentru a dis
pare denivelările și este indicat ca 
la pregătirea ci să se fo-losească apă 
caldă. Exigența asupra calității ghe- 
ții constituie 
pentru reușita executării 
obligatorii.

o condiție esențială 
iigurilor

O problemă si soluția ei* *
patinoarul artificial din par- 
August" și-a deschis porțile 
bine de două luni, încă nu 

concurs oficial.

Deși 
cui „23 
de mai 
am asistat la un 
După cum ne-a declarat tov. Lupea,
președintele comisiei de specialitate 
din orașul București, sînt foarte pu
ține perspective de a viziona multe 
competiții în actualul sezon din cau
za programului încărcat al patinoa
rului.

Dnpă o simplă socoteală rezultă 
că în acest sezon vom nsi1'1:' 'a 
maximum 3—4 concursuri. Foarte 
puiin pentru publicul bucurește..n și 
mai ales pentru verificarea gradului 
de pregătire a patinatorilor. In plus, 
aceștia se află și în fața unei alte 
probleme dificile: cele 25 ore de an
trenament pe săptămână impărțite la 
toate cluburile și asociațiile sportive 
din Capitală cu secții de patinaj, sînt 
totuși insuficiente. F.R.H.P. a dat 
prioritate echipelor de hochej care, 
fiind și mai numeroase, folosesc în 
cea mai mare măsură patinoarul.

O inițiativă a echipelor de hochei 
Constructorul și Știința ne-a sugerat 
însă o idee, care — după părerea 
noastră — ar putea duce la folosi
rea mai echitabilă a patinoarului. 
Cele două formații au convenit să 
comaseze ședințele de pregătire și 
astfel au la dispoziție un număr

dublu de ore de antrenament. Exem
plul echipelor Constructorul și Știin
ța ar putea fi urmat și de formațiile 
Dinamo, Școala sportivă de elevi, 
Orizontul, Clubul sportiv școlar ș.a. 
Procedîndu-se astfel (rețineți: se du
blează orele de antrenament pentru 
fiecare echipă) s-ar putea acorda 
cîteva ore în plus și patinatorilor, 
care — de altfed — sînt nevoiți 
uneori să se antrezene la ore nepo
trivite. Considerăm că trebuie încer
cată această soluție, care ni se pare 
economicoasă și rațională, și care 
creează posibilitatea de a organiza 
concursurile, dintre care de unele 
patinatorii au nevoie pentru a-și ve
rifica stadiul de pregătire. In plus, 
urmî-nd exemplul celor două echipe 
de hochei amintite, secțiile de pati
naj și-ar dubla și ele orele de an
trenament

TR. IOANIȚESCU
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1961 
abonați-vă din timp 
ia presa sportivă: 
Sportul popular

Revista CULTURĂ 
FIZICĂ ȘI SPORT

!
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Revista ilustrată
SPORT

Revista de șah
Abonamentele se 
oficiile poștale, 
poștali și difuzorii volun
tari din întreprinderi și 
instituții

fac la 
factorii

Ne-a scris un antrenor din Cluj
Zilele trecute am primit o scrisoare de 

la antrenorul de haltere -—■'Francisc Szat- 
mari de la Știința Cluj. Am deschis plicul 
cu nerăbdare, pentru efi desnre spor
tul cu haltere din orașul Cluj am mai 
scris, nu de mult. Și bune și... rele. Am 
♦tens, de pildA, că în orașul de pe ma
lurile Someșului sportul acesta a cu
noscut în ultimii ani o frumoasă dezvol
tare. Numeroase elemente tinere s-au 
afirmat în repetate rînduri, unul din 
aceștia fiind campionul și recordmanul 
Balaș Fiți. De ce însă echipa Știința 
Cluj, din rfndul căreia fac parte aceste 
cadre tinere, cu perspective, nu a par
ticipat la două din cele mai importante 
competiții din toamna acestui an, ,,Cam
pionatul republican pe echipe” și „Clipa 
Orașelor® ?

La această întrebare am găsit răspun
sul citind scrisoarea antrenorului Szat- 
mari :

„La Cluj, sportul cu haltere a ajuns 
intr-o situație critică. Sălile (le gimnas
tică în care halterofilii trebuie să se 
antreneze sînt foarte solicitate. Închipui» 
fi-vă că în ultimele 14 luni am schimbat 
sala de 5 ori... Ultima sală corespunză
toare pe care am avut-o a fost aceea a 
Politehnicii, dar pe care n-o mai avem 
din septembrie. Timp de trei săptămîni 
am întrerupt complet antrenamentele. 
După multe insistențe, clubul Știința ne-a 
acordat o... cămăruță cu o suprafață de 
14 m.p. în care, bineînțeles, nici un po
dium normal nu-și găsește locul. In a 
ceste condiții nu am putut pregăti că 
lumea echipa. Spre regretul meu și al 
elevilor pe care-i antrenez, nu am putut 
participa la campionatele pe echipe și la 
„Cupa Orașelor*.

In ciuda acestor dificultăți însă, unii 
halterofili ai echipei au obținut rezultate 
bune. Firește ca — în condiții normale

de antrenament, avlnd o sală bine uti
lată — elementele tinere cu reale coli
tă fi ar fi obfinut rezultate și mai bune. 
Este vorba de concurentul Rafiu (cîntă- 
rește doar 71 kg) care — participînd la 
o categorie superioară (șemimijlocie) — 
a „smuls" 90 kg și a „aruncat” 120 kg, 
rezultate foarte bune pentru un începă
tor. Tineri talentafi sînt și la categoriile 
mijlocie și grea. Tinărul Moisescu la ca
tegoria grea are remarcabile perspective. 
Dar, din lipsa unei săli corespunzătoare 
antrenamentele nu au continuitate și, 
deci, rezultatele tinerilor nu cresc pe 
măsura posibilităților lor".

„Aș vrea să vă scriu că și Balaș Fiți 
are condiții necorespunzătoare de pregă
tire. Ar fi regretabil ca toate aceste ele
mente de valoare să nu se dezvolte din 
cauza lipsei de sprijin din partea 
clubului Știința. Eu doresc din tot su
fletul și mă străduiesc pe măsura tutu
ror posibilităților mele să ridic sporltd 
acesta în orașul nostru. Aș dori însă să 
văd mai multă atenție și interes neutru 
haltere și din partea conducerii clubului 
Știința și din partea forurilor sportive 
din localitate”

Am considerat util să publicăm aceste 
rînduri, pentru că la sec;ia de haltere, a 
clubului Știinfa Cluj lucrurile trebuie să 
se îndrepte. Lipsa de sprijin, cauzală de 
dezinteresul și comoditatea unor membri 
din conducerea clubului pentru secția de 
haltere a Științei Cluj este de-a dreptul 
condamnabilă. A nu oferi condiții nor
male de pregătire unor tineri dornici să 
practice acest S|n»t, înseamnă a priva 
posibilitatea de afirmare a unor elemente 
talentate.

De aceea, sperăm că în scurt timp 
lucrurile se vor schimba în bine.

Farul Constanta și Progresul 
București au oferit surprizele 

etapei

I. O.

Farul Constanta și Progresul
București au oferit surprizele

TOT MM

(Urmare

MULTI PARTICIPANT! LA SPARTACIIIADA
DE IARNA A TINERETULUI

din pag. 1)

asocia|ia sportivi 
tachiada de iarnă 
desfășoare la următoarele 
șah, tenis de masă, schi și săniuțe.

Entuziasmul pe care această compe
tiție l-a stîrnit în rlndul tinerilor din Li
zina noastră este confirmat de marele 
număr de eoncurenți înscriși Ia startul 
întrecerilor. Astfel, la șah și tenis de 
masă se între© peste 500 de tineri și 
tinere. întrecerile au început în săli 
special amenajate la stadion și la clubul 
uzinei. Zilnic, în jurul meselor de șah 
și tenis de masă este animație, zeci și 
zeci de tineri își susțin cu ardoare șan
sele de calificare în fazele superioare, 
iar nivelul disputelor este de la o zi la 
alta mai bun. Dintre pârtieipanții la a- 
ccste întreceri s-au remarcat în mod deo
sebit concurenții Mihai Hristescu (func
ționar), Dumitru Hartegan (strungar), 
A. Moisescu (cazangiu) ș.a.

Firește, întrecerile Spartachiadci de 
iarnă a tineretului au contribuit din plin

Dinams Craiova a
(Urmare din pag. 1)

Poiana-Cîmpiua Spar- 
a tineretului să se 

discipline :

învins Metalul București

și la consolidarea organizatorică a aso
ciației noastre sportive. Angrenați în a- 
c-este frumoase și interesante competiții 
tinerii și-au manifestat dorința de a-și 
ridica nivelul tehnic în cadrul secțiilor 
pe ramură de sport, de a deveni mem
bri ai U.C.F.S. S-a mărit astfel nmnărid 
sportivilor în secții și numărul mem
brilor U.C.F.S. din cadrul asociației 
sportive. In momentul de față în asocia
ția sportivă Poiana-Cîmpina își des
fășoară activitatea 1450 membri U.C.F.S. 
Ritmul de plată a cotizației este norma] 
și aceasta contribuie efectiv la îm
bunătățirea 
succese 
competiția se află 
Asociația sportivă 
datoria să activeze 
atît de intens. Cu 
U.T.M. va trebui să 
ce mai mulți tineri ...... ...................
lor Spartacliiadei de iarnă a tineretului.

In încheiere, trebuie să remarc munca 
desfășurată de membrii consiliului aso
ciației sportive Sv. Mosuc și Constantin 
Asia care au depus străduințe pentru 
buna organizare și popularizare a între
cerilor. Munca desfășurată de acești ac
tiviști obștești trebuie să constituie un 
exemplu și pentru ceilalți membri ai con
siliului.

etapei
BUCUREȘTI: Metalul—Farul Sort; 

stanța 1-3 (11-15, 13-15, 15-12, 8-15). 
Victoria constănțencelor este una din 
marile surprize ale primei părți a 
campionatului. Ele au jucat cu multă 
siguranță atît în atac cît și în apăra
re, realizînd un joc complet. Dacă ri
dicătoarele ar fi știut să pună și mai 
mult în valoare forța de atac arăta
tă de Elisabeta Goloșie și Ada Tonaș, 
echipa din Constanța ar fi putut cu
ceri victoria chiar în trei seturi. In 
schimb, jucătoarele de la Metalul 
(care în etapele trecute avuseseră o 
comportare frumoasă), i-au 
nat pe spectatori. De-altfel, 
remarca vreo jucătoare de 
învinsă. (M. T.).

CLUJ : C.S.M.—Țesătura 
(10, 13, 6). Joc de nivel tehnic mo
dest, în care C.S.M. nu a întîmpinat 
o rezistență serioasă. Cele mai bune 
jucătoare: Domnica Costîc, Elena Si- 
tnionescu (C.S.M.), Paula 
(Țesătura). (A. Dumitriu, Șt. 
coresp.).

BUCUREȘTI: Combinatul poligra
fic—C.S.M. Sibiu 3-0 (9, 10, 11).
Bucureștencele au cucerit o victorie 
ușoară. C.S.M. are meritul că a avut 
o frumoasă revenire în ultimele două 
seturi. Remarcăm . _ ______
(C.P.B.) și Uvia Pavel (C.S.M.). A 
condus cu linele scăpări arbitrul f 
Receanu — Buc.

CLUJ: 
rești 3-1 
In primul 
9-3, apoi au scăzut ritmul de joc, hr-’ 
cm de care au profitat jucătoarele de 
la Sănătatea. In următoarele trei se
turi, Știința a acționat 
atac, fapt care a făcut 
le revină pe merit. (A. 
T âmaș — coresp.).

BRAȘOV: Olimpia 
București 2-3 (11-15, 15-11, 5-15, 15-13, 
12-15). Meci disputat, în care victo
ria putea reveni și echipei locale. Mai 
calme în finalul ultimului set, bttcu- 
reștencele att .cîștigat cu toate că O- 
linrpia a remontat de la 6-11 la 12-11 I 
Cu inai multă atenție, Olimpia putea 
cîștiga. (Gh.

decepțio- 
nu putem 
la echipa

Iași 3-0

Pîslaru
Târna ș.

pe Elena Florea

Știinta — Sănătatea Bucii- 
(13-15, 15-12, 15-10, 15-0}. 
set studentele au condus cu

mai hotârit in 
ca victoria sâ
Durmtriu, St

Progresul

Măzgăreanu — coresp.).

din 
pe 

pa-

egal ar fi reflectat exact situația 
ring. Totuși, juriul l-a preferat 
V. Vintilă. In limitele categoriei 
nă, A. Farkaș (D) i-a demonstrat lui
D. Minea (M) că... drumul cel mai 
scurt între două puncte este linia 
dreaptă. In timp ce Minea ataca cu 
croșee exagerat de largi, Farkaș a 
punctat mult cu directe și „un-doi"- 
uri, cîștigînd detașat la puncte.

Decizia de egalitate acordată la me
ciul D. Done (!M) — V. Ionescu (D), 
îl nedreptățește pe boxerul metalur
gist, care a atacat tot timpul, punc- 
tind mai mult și mai clar decît Io
nescu.

In întîlnirea Șt. Bogdan (M) — 
I. Olaru (D) decizia a fost dată de-a 
dreptul invers. Nimeni nu se aștepta 
ca juriul să acorde victoria lui O- 
laru, care fusese depășit cu regula
ritate de către Bogdan în schimbu
rile de lovituri. Menționăm că bo
xerul craiovean primise și un aver
tisment pentru box periculos cu capul.

Intîlnirea dintre Metalul București 
și Dinamo Craiova putea fi mult mai 
reușită dacă strădania boxerilor ar 
fi fost dublată de arbitraje corecte 
și competente. Arbitrii Stepan, Dimu- 
lescu și îndeosebi Tanitza au condus

cu greșeli lupta din ring, influen- 
țînd rezultatul Întrecerii dintre cele 
două echipe.

C.S.M. GALATI-C.S.M. CLUJ: 
26-7

GALAȚI 25 (prin telefon). — Stm- 
bătă seara a avut loc în noua sală 
de sport Dinamo din localitate, în 
prezența a 1.500 de spectatori, în- 
tîlnirea dintre echipele C.S.M. Ga
lați și C.S.M. Cluj. Spectatorii au 
fost profund nemulțumiți, datorită 
faptului că din formația oaspe au 
lipsit nu mai puțin de... 6 boxeri ! Și 
de la gazde a lipsit boxerul V. Ma- 
nolache (cat. muscă) astfel că s-au 
disputat doar... trei meciuri oficiale! 
Scorul final al reuniunii 
7 pentru C.S.M. Galați.

lată acum rezultatele
Costescu (C.SJVL. Cluj) cîștigă fără 
adversar; P. Pavel (C.S.M. Galați) 
b.k.o. 1 N. Dioseghi (C.S.M. Cluj) ; 
S. Bogoi (C.S.M. Galați) egal cu V. 
Mîrza (C.S.M. Cluj). A fost singu
rul meci frumos al reuniunii. Gh. E- 
remia (C.S.M. Galați) b.p. Al. Bora 
(C.S.M. Cluj). V. Filiuță, D. Boian
giu, V. Bogoi, St. Cojan, V. Mamir 
și O. Cioloca — toți de la C.S.M. 
Galați, au cîștigat prin Reprezentarea 
adversarilor.

A. SCHENRMAN -coresp.
înaintea ultimei

este de 26—

tehnice : St.

Iată clasamentul 
etape.
1. Dinamo Craiova
2. Metalul Buc.
3. C.S.M. Galați
4. C.S.M, Cluj

6 5 0
5 3 0
5 2 1
6 0 1

1
2
2
5

140: 97
109: 91
97: 92
82:148

10
6
5
1

contribuie
bazei materiale. Da-r aceste 

nu reprezintă totul, deoarece 
«le-abia la început. 
Poiana-Cîmpina are 
și în continuare toi 
ajutorul comitetului 
mobilizeze din ce în 
la startul întreceri-

Știința 
„Cupa

CLUJ, 25

Cluj a cucerit
U. A. S. R.”

(prin teieiîon).
petiția de volei 
„Cupa U.A.S.R." 
bătă scara.

Iată rezultatele înregistrate: Oluj— 
Galați 3—1 (15—6, 11—15, 15—7,
15—10), Timișoara—Petroșani 3—1 
(16—14, 15—10, 8—15, 15—11), Pe
troșani—Galați 3—2 (16—14, 9—15, 
5—15, 16—14, 15—11), Cluj—Timi
șoara 3—2 (13—15, 15—13, 15—10, 
8—15, 15—9), Timișoara — Galați 
3-2 (17—15, 7—15, 8—15, 15—5,
I5--8), Cluj—Petroșani 3—0 (16—14, 
15—11, 15—7). Clasamentul: 1. Știin
ța Cluj 6 p.; 2. Știința Timișoara 
5 p; 3. Știința Petroșani 4 p; 4. 
Știința Galați 3 p.

ȘT. TAMAȘ
A. DUM1TRIU — coresp. j’

Corr. 
masodin dotată cu 
a luat sfârșit sâm-

„CUPA 30 DECEMBRIE” A REVENIT ÎNOTĂTORILOR
DE LÂ CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR

Ultimul concurs de natatie al anu- 
dotat cu „Cupa 30 Decembrie", 

fost rezervat copiilor care acti-
lui, 
a 
vează în cluburile sportive bucureș- 
tene- Con>portîndu-se bine, ca de altfel 
și în concursurile anterioare, înotătorii 
Clubului sportiv școlar au cucerit 
„Cupa 30 Decembrie" cu un avans 
de 65 puncte față de formația clasată 
pe locul secund.

Concursul, desfășurat vineri și sîm- 
bătă la bazinul acoperit de la Flo- 
reasca, s-a bucurat de o largă parti
cipare : 310 copii, dintre care 150 
fete.

lată rezultatele înregistrate: BĂ
IEȚI : 33 m liber: Mugur Tome seu 
(C.C.A.) 23,8; 33 m spate- M. To
rn eseu 27,8 ; 33 m bras : Șerban Cki- 
bovrei (S.S.E. I) 31,6; 33 m fluture : 
M. Toniescu 26,4; ștafeta 4x33 m 
mixt: S.S.E. II 2:04,3; 66 m spate: 
Constantin Lungu (C.S.S.) 55,2 ; 66 ni 
liber ’ Angel Șoptereanu (S.S.E- II) 
52,3 ; 66 m bras : A. Șoptereanu 59,5 ; 
66 m fluture: C. Lungu l:00,5; șta
feta 4x66 m mixt: S.S.E. II 4:27,0; 
100 m ~ 
(C.S.S.) 1:06,2; 
xand-ru Botha 
100 m fluture: 
1:19,9; 100 m bras- Grigore Săra

liber •' Mircea Bucurescu 
100 m spate ' Ale- 

(S.S-E. II) 1:29,0;
M. Zagăir (C.S.S.)

lescu (C.S.S ) 125,8; ștafeta 4x100 
m mixt: C.S.S. 5:32,3. FETE: _. 
liber : Daniela Popescu (C.C.A.) 26,3; 
33 m spate: Cristina Șendroiu (Ști
ința) 32,3 ; 33 m bras •' Rodica Usher- 
shon (Progresul) 30,5; 33 m flu
ture : D. Popescu 30,7; ștafeta 4x33 
m mixt: Progresul 2:13,5; 66 m 
liber- Gabriela Talpan (C.S.S.) 52,4; 
66 m spate: Monica Munteanu (Pro
gresul) 
dărescu 
Agneta 
ștafeta 
100 m 
nano)
Dinescu (C-S.S.) 1:32,7; 100 rn bras: 
Cristina Sever (C.C.A.) 1:37,5; 100 m 
fluture : Mihaela Tărnăuceanu (C.S.S.) 
1:38,2; ștafeta ' — '
6:24,0.

Clasamentul
Decembrie" la ... . .
se prezintă astfel: 1. Clubul sportiv 
școlar 198 puncte; 2. S.SE. II 133 p.; 
3. C.C.A- 114 p. ; 4. Progresul 110 p.; 
5. S.S.E. I 85 p. Pe locurile urmă
toare s-au clasat înotătorii cluburilor 
sportive Constructorul. Știinta, Rapid 
și Dinamo.

33 m

58,3 ; 66 m bras •’ Anca Măr- 
(CC.A.) 59,0; 66 m fluture: 

Sterner (Constructorul) 59,3; 
4:.66 in mixt: C.S.Ș. 4:10,7) 
liber; Cristina Balaban (Di
li 13,4; 100 in spate ' Monica

4x100 m mixt: C.S.S.

general al „Cupei 30 
natație, pentru copii,

AURELIAN AXENȚE = cocețfr
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Cum priviți lecui pe care4 ©cupă 
echipa dv. în clasamentul turului ?•••

C.C.A. CAMPIOANĂ REPUBLICANĂ ȘI LA SABIE
La individual titlul a revenit lui 0. Mustață (C. C. A.)

t Plăcută întrebare pentru unii, neplăcută pentru alții. Depinde de 
yloc“...

Recent am adresat întrebarea din titlu cîtorva dintre antrenorii 
echipelor din categoria A. Și iată răspunsurile lor:

' ȘTEFAN ONISIE (GC.A.): Este 
ca și cum ai întreba pe cineva, care 
are în buzunar un loz cîștigător, 
dacă-i convine situația. Desigur că 
locul I pe care-1 ocupă echipa noas
tră „îl privim bine". Aș vrea să 
subliniez, cu acest prilej, o particu
laritate a jucătorilor C.C.A. Primul 
loc a fost întotdeauna pentru ei 
foarte stimulativ și l-au cedat greu, 
îmi place să cred că și în campio
natul acesta se va întîmpla Ia fel, 
cu toate că de această dată avem 
un... concurent redutabil în Dinamo 
București.

SILVIU BINDEA (Știința Timi
șoara): Grea întrebare. Mi-ar fi părut 
nimerit să fie prezenți și cîțiva din
tre jucătorii mei. Știința Timișoara 
nu „merită" locul 12. Trebuia să se 
afle undeva pe la mijlocul clasa
mentului. Am schimbat prea mulți 
jucători și asta ne-a adus aci. Sînt 
prea fierbinți razele „lanternei roșii" 
și cred că vom transpira serios în 
retur. Sper că scăpînd de „sugestiile" 
nejustificate ale unor tovarăși din 
conducerea clubului vom alcătui o 
formație omogenă, redutabilă-..

’ON UNGUROIU (C.S.M.S. Iași):
.potriva așteptărilor, declar că nu 

silit prea îngrijorat de viitorul echi
pei, deși după primele jocuri cre
deam că vom ocupa un Ioc mai 
bun. Am pierdut puncte scontate, dar 
am cîșitigat... neașteptate (cu Dinamo 
București, Steagul roșu etc.). Pentru 
retur sîntem optimiști.

SILVIU PLOEȘTEANU (Steagul 
roșu Brașov): Locul 6 pe care-1 ocu
păm actualmente în clasament nu ne 
mulțumește. Țin să precizez însă că 
noi n-am jucat pentru loc în cla
sament, ci am făcut unele încercări 
în joc. tinzînd spre îmbunătățirea 
calității fotbalului pe care-1 practi
căm. Sînt convins că micile acu
mulări din această toamnă ne vor 
duce, în returul campionatului, la 
un salt valoric sensibil. Cîr.d am 
fost pe un loc foarte slab, nu ne-am 
pierdut capul și nici răbdarea și 
echipa a urcat în clasament trepțat- 
treptat. Sper că pînă la sfîrșitul 
campionatului vom avea un loc și 
mai bun.

AUGUSTIN BOTESCU (Farul Cbn- 
canța): Locul pe care-1 ocupă Farul 

este explicabil. Ce a contribuit la 
aceasta ? In mare: lipsa de orien
tare în joc, variantele tactice mult 
prea sărace ; în... mic : indisciplina la 
antrenamente, unde s-a lucrat cu 
intensitate redusă și fără o partici
pare activă. Și, după cum s-a văzut, 
„picătură cu picătură s-a făcut lacul 
mare". Sperăm, însă, într-o redresare 
a situației. Cînd afirm acest lucru mă 
bazez atît pe valorile existente în 
lotul nostru, cît și pe noul sistem 
de muncă întronat la Farul Con
stanța.

IOAN MIHAILESCU (Rapid Bucu
rești). Nu sîntem mulțumiți cu locul 
pe eare-1 ocupăm. Linia de atac ne-a 
dat mult de furcă și. în pofida atîtor 
încercări, n-am reușit încă să aflăm 
cea mai bună formulă. Sperăm ca 
pentru retur să restabilim un echi
libru valoric între cele două mari 
compartimente: atacul și apărarea...

CE-ȘI DORESC FOTBALIȘTII NOȘTRI 
IN ANUL 1961?

Numărul de Anul Non al revistei SPORT va răspunde 
ia această intrebare

VREȚI SA ȘTIȚI ce-și doresc 
Constantin, Mateianu, Oaidă, Zan- 
ca, Unguroiu, Pîrcălab și alți fot
baliști pentru anul care vine ? Nu-i 
nevoie să vă deplasați la Timi
șoara, Arad, Hunedoara sau Iași, 
ci doar pînă la chioșcul de ziare 
cel mai apropiat unde puteți cum
păra NUMĂRUL SPECIAL DE 
ANUL NOU al revistei ilustrate 
„SPORT". întruna din paginile 
revistei veți găsi răspunsul lor 
la această întrebare.

IL CUNOAȘTEȚI pe fotbalistul, 
care în 1950, în cele 18 meciuri 
jucate, nu a marcat nici un gol ? 
Nu ? Tot într-una din paginile re
vistei îl veți afla și pe acesta.

NUMĂRUL SPECIAL DE ANUL 
NOU al revistei „Sport" rezervă 
cititorilor săi multe surprize fru
moase. Pagini interesante, foto
grafii, faze inedite din activitatea 
sportivilor noștri fruntași, portrete, 
statistici, epigrame, răvașe etc.

SUPORTERILOR echipei de

I. BĂLANESCU (Minerul Lu-peni): 
Locul nostru socotesc că este acci
dental. Nu putem pretinde în actua
lul stadiu de pregătire și în raport 
cu mentalitatea unor jucători în ceea 
ce privește aplicarea orientării în 
joc, un loc mai bun decît unele 
echipe ca Știința Cluj de pildă. 
Locul pe care-1 ocupăm în clasament 
se datorește unei îmbunătățiri a or
ganizării jocului echipei, ceea ce a 
dus la unitate de acțiune. Dar echipa 
nu știe ■— încă — să joace în de
plasare. Dacă a învins totuși pe 
C.C.A., aceasta a fost mai mult 
accidental, datorită unor împrejurări 
favorabile pentru noi. printre care 
în special, jocul gTeșit al echipei 
GC.A.

Pentru moment, locul nostru din 
clasament nu-i chiar conform com
portării. Sperăm însă că în retur, 
prin îmbunătățirea permanentă a ca
lității jocului, să-l menținem justifi- 
cîndu-1 și prin comportare cores
punzătoare.

I. REINHARDT (U.T.A.): Locul 
trei în clasament se datorește fap-

Jocuri
RAPID BUCUREȘTI 

1Ș1 CONTINUA PREGĂTIRILE

Timpul nefavorabil de ieri a fă
cut ca jocul amical dintre Rapid 
și Pielari să fie contramandat. Acest 
lucru nu i-a împiedicat totuși pe 
feroviari' să-și continue pregătirile. 
In ciuda ploii, rapidiștii au jucat 
ieri, în Giulești la două porți pe 
teren redus. La acest joc-școală au 
participat următorii fotbaliști : To
dor, Dungu, Ojoc, Greavu, Motroc, 
Macri, Teciu, Maimaj (dc la ju
niori). Koszka, Bodo, Langa, Neacșu, 
Gherghină, Copil, Vlad, Balint, Ozon, 
Ion C. Ion, Georgescu, Dinu, Vă- 
caru, C. Ionescu și Chim.

Antrenorul I. Mihăilescu ne-a de
clarat că săptămîna aceasta Rapid 
va continua pregătirile pentru tur
neul ce urmează să-l întreprindă în 
Turcia, cu antrenamente obișnuite,, 
iar ta 31 decembrie echipa feroviară 
va susține un joc de verificare.

ȘTIINȚA CLUJ — SELECȚIONATA 
ORAȘULUI CLUJ 5—1 (3—0)

CLUJ 25 (prin telefon). — Azi, pe 
stadionul „Gh. Gheorghiu-Dej“ din lo
calitate a avut loc întîlnirea amicală 
de fotbal dintre echipele Știința Cluj 
și Selecționata orașului Cluj.

In urma unui joc bine orientat din 
punct de vedere tactic, Știința Cluj 
a obținut în fața Selecționatei orașu
lui — formată din jucători care acti
vează în campionatul regional •— o 
victorie concludentă. Au înscris: Su- 
ciu (2), H. Moldovan, Kromely și 
Gane 1 pentru Știința, Volovei pentru 
Selecționata orașului Cluj.

Știința Cluj a aliniat în prima re- 

fotbal C.GA. colectivul de redac
tori al revistei „Sport" le-a pre
gătit pentru Anul Nou un dar 
pentru albumul personal. Prezen
tarea echipei Casa Centrală a Ar
matei, din care nu lipsesc portre
tele jucătorilor, date (vîrstă, înăl
țime, greutate, jocuri internaționale, 
calificative etc) și... „însemnările" 
de rigoare. Apoi, o discuție teh
nică cu Ion Ntmweiller și un re
portaj ilustrat cu ruigbiștii de la 
C.F.R. Grivița Roșie — „De 7 ori 
campioni".

„CALENDAR ILUSTRAT" — 
constituie o interesantă și atrac
tivă trecere în revistă. în eare 
cititorul are un „film" aproape 
complet al principalelor eveni
mente sportive la care au parti
cipat sportivii noștri în anul 1960.

Acestea slut ctteva din noută
țile pe care NUMĂRUL SPECIAL 
DE ANUL NOU al revistei ilus
trate ,,SPORT" le aduce cititori
lor săi.

V. 

tului că am reușit să îmbinăm în 
timp scurt elanul tinerilor cu expe
riența celor vîrstnici. Iar disciplina 
de pe teren și în afara terenului 
a fost o condiție principală a suc
ceselor echipei. După comportare, 
merităm locul ocupat în clasament. 
După valoarea individuală a jucăto
rilor însă, credem că sînt multe 
formații cu elemente mai valoroase 
decît cei de la U.T.A., dar care 
urmează după noi în clasament, cum 
ar fi Știința Cluj, Steagul roșu, 
Petrolul și Progresul...

A. ȘEPCI (Știința Cluj): Locul 
mult prea modest față de posibili
tățile echipei îl explic prin două 
lucruri: 1) Multe accidentări (Ivan- 
suc, Suciu, Georgescu, Kromely, Mu- 
reșan...), motiv pentru care în multe 
jocuri am recurs la improvizații. 2) 
Lipsa unui portar de nivelul cate
goriei A.

I. SAVU (Corvinul Hunedoara): 
Componența valorică modestă a echi
pei nu ne-a permis să ocupăm un 
loc mai bun în clasament. Diferența 
valorică între echipa noastră și ce
lelalte formații am încercat s-o com
pensăm prin elan și luptă, dar unii 
jucători mai vîrstnici au obosit pe 
la mijlocul turului și nu au mai dat 
randamentul scontat.

amicale
priză următoarea formație : Nicoară— 
Kromely, Mureșan, Costin — Petru 
Emil, Cîmpeanu — Constantin, Suciu, 
Gane, Giurgiu, H, Moldovan.

In cea de a doua repriză au mai 
jucat : Popescu, Chioreanu și Chcrchi- 
zan.

AUREL DUMITRfU 
corespondent

Liderul campionatului masculin învins la scor
(Urmare din pag. I)

lor. Oaspetfi au condus o bună parte din 
prima repriză, dar au fost egalafi spre 
sfîrșitul primelor 20 de minute, pentru 
ca după pauză să cedeze complet inițiati
va localnicilor (L. Samuel—coresp.).

FEMININ
ȘTIINȚA BUCUREȘTI - ȘTIINȚA 

I. G. F. 61—31 (34—12). Studentele 
de la I. G. F. s-au comportat modest 
în fața unei echipe mult superioare, 
învingătoarele au avut tot timpul 
meciului inițiativa, acționînd cu mult 
succes, în special, pe contraatac.

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI- 
MUREȘUL TG. MUREȘ 36-45 ( 22- 
26). Un rezultat surprinzător dacă ți
nem seama de pozițiile celor două

Jucați la Pronoexpres, concursul marilor premii
Rezultatele concursului Pronosport de ieri

Așa arată o variantă cu 12 re
zultate exacte la concursul Prono
sport nr. 52 de ieri 25 decembrie:

I. Juventus—Sampdoria 1
II. Bologna—Torino 1

HL Lecco—Roma x
IV. Internazionale—Spăl 1
V. Napoli-—Atalanta x

VI. St Franșais—Nimes 1
VIE Toulouse—Sedan 2

VI IE Troyes-—-Nice 2
IX. Limoges—Le Havre 1
X. Valenciennes—St. Etienne 1

XE Monaco—Lens ANULAT
XIE Rouen—Rennes 1

Meciul XI (Monaco—Lens), dispu- 
tindu-se înainte de închiderea concursu
lui a fost anulat. Toate variantele pri
mesc pronostic exact la acest meci.

Au fost depuse aproximativ 382.000 
variante

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT Nr. t

— Etapa din 1 ianuarie 1961 —

I. Milan—Fiorentina (camp. Ita
lian)

TI. Bologna—-Roma (camp, italian)
III. Torino—Internazionale (camp, 

italian)
IV. Lanerossi—Spăl (camp, italian.)

V. Lecco—Juventus (camp, italian)
VI. Lazio—Atalanta (camp, italian)

VII. fiice—.Sedan (camp, francez).

CLUJ 25 (ptrin telefon de Ia trimi
sul nostru). Un număr de 5 echipe 
(Meteorul roșu Sata Mare, Petrolul 
Ploiești, G. S. Oradea, G.S.M. Cluj, 
C.C.A.) și-au disputat sîmbătă la 
Cluj titlul de campioană a țării la 
sabie. Dat fiind numărul mic de e- 
chipe participante, întrecerile s-au 
desfășurat sistem turneu fără cali
ficări. In felul acesta, lupta s-a de
clanșat o dată cu primul meci, G.C.A.
— Meteorul roșu, în care sabrerii 
militari au inaugurat turneul cu o 
victorie clară : 9—3.

In cel de al doilea meci, C. S. O- 
radea a depășit fără dificultate pe 
Petrolul Ploiești. Scor final 9—4. A- 
poi într-un meci desfășurat aproape 
tot timpul sub semnul echilibrului 
s-au întâlnit echipele C. S. M. Cluj — 
Meteorul roșu. Clujenii, mai experi
mentați, și-au apropiat victoria cu 
9—5. O nouă victorie a înregistrat 
în continuare, G.C.A., la Petrolul (9— 
2) după care, C. S. Oradea a întrecut 
pe Meteorul roșu cu 9—3. (La jumă
tatea turneului C.C.A. și C. S. Ora
dea se aflau pe primul loc la egali
tate de victorii (2)).

In partea a doua a întrecerilor lu
crurile au început să se limpezească. 
C.C.A. a obținut victoria și în fața 
formației C.S.M. Cluj (9—4) în timp 
ce C. S. Oradea a pierdut întîlnirea 
cu echipa clujeană (6—9). De subli
niat faptul că în acest meci sabrerii 
din Oradea au intrat pe planșă în
fumurați, în postură de mari vedete, 
în acest fel C. S. Oradea a ieșit din 
lupta pentru titlu. In meciul direct 
cu C.C.A., C. S. Oradea a evoluat 
lipsită de vlagă și n-a mai depus nici 
un interes (militarii au condus la un 
moment dat cu 8—0) partida înche- 
indu-se cu victoria echipei militare 
la 9—3. Celelalte rezultate: Meteo
rul roșu — Petrolul 9—3; G.S.M. GlUj
— Petrolul 9—2.

echipe în clasament, cît și de faptul 
că in formația bucureșteană activea
ză o serie de jucătoare cu multă ex
periență. Jocul a fost strîns, viu dis
putat timp de 29 de minute. Ambele 
echipe au avut pe rînd conducerea. 
După 31—31 echipa mureșearră, al că
rei joc extrem dc simplu, dar eficace, 
a impresionat, a marcat consecutiv 
— în 6 minute — zece puncte, luînd 
un avantaj decisiv, care i-a permis 
să obțină o victorie meritată. Gaz
dele au ratat mult (Marian, Voicu) și 
n-au știut să folosească avantajul 
„înălțimii" sub panouri.

VOINȚA ORADEA—RAPID BUCU
REȘTI 28—81 (17—41). Jocul a fost 
la discreția echipei rapidiste, din care 
s-au remarcat: Dumitrescu, Racoviță 
și G. Gheorghe.

VIII. Grenoble—Nimes (camp, fran
cez)

IX. Troyes—Rouen (camp, fran
cez)

X. Lens—Angers (camp, francez)
XI. Rennes—Monaco (camp, fran

cez)
XII. Toulouse—Lyon (camp, fran

cez)

Astăzi și mîine, ultimele zile pentru 
depunerea buletinelor Pronoexpres

Numai astăzi și mîine mai puteți 
depune buletinele la concursul Pro
noexpres, concursul care a înregis
trat cele mai frumoase premii în ul
tima perioadă de timp. Vă reamintim 
că la ultimul concurs, cel din 21 de
cembrie, Tiberiu Toth din Satu Mar: 
și Vasilica Petrescu din București au 
oblinut cîte 106.027 lei iar la cate
goria a Il-a s-au înregistrat două 
premii a cîte 39.090 lei. Vă maj a- 
.nintim că numati pînă la 3 ianuarie 
mai puteți cumpăra buletinele-abona- 
ment pentru concursurile Pronoexpres 
ale lunii ianuarie. Prin buletinele- 
abonament puteți participa la toate 
concursurile unei luni. Două obiective 
deci: concursul Pronoexpres de
miercuri 28 decembrie și buletinele- 
abonament pe luna ianuarie.

Rubrică redactată de I- S. Loto- 
Pronosport

La sfîrșitul turneului clasamentul 
arată astfel: 1. C.C.A. — oampioană 
a R.P.R. pe 1960 4 victorii; 2. C.S.M.. 
Cluj 3 v.; 3. C. S. Oradea 2 v.; 4. 
Meteorul roșu Sa tu Mare 1 v. ; 5. 
Petrolul Ploiești 0 v.

*

Turneul individual s-a anunțat deo
sebit de _ spectaculos încă din califi-! 
cări. Toți cei 16 sabreri prezenți în 
concurs, au luptat din răsputeri pen
tru a realiza cît mai multe victorii 
care să le asigure rămânerea în în
trecere. Din acest punct de vedere,- 
multe asalturi au avut pe alocuri un 
caracter dramatic. Ne referim mai ales 
la acelea în care au evoluat E. Aruș 
(eliminat pînă la urmă din concurs): 
și D. Mustață (calificat abia după un 
baraj cu Becherescu).

Inițial, în întrecerea celor mai buni 
8 sabreri rămași în concurs s-au im
pus C. Pelmuș, D. Mustață (într-o 
extraordinară revenire de formă), L. 
Rohony. Ultimul pierzînd la Szantay 
și D. Mustață, a ieșit din cursa pen
tru primul loc. înaintea ultimului său 
asalt (cu Szantay) D. Mustață era 
deacum campion. O comportare bună 
a avut și C. Pelmuș, campionul din 
anul trecut, care, alături de D. Mus
tață a fost cel mai tenace trăgător al 
finalei. Foarte bine s-a comportat și 
O. Vinfilă, mai ales în prima jumă
tate a turneului. La sfîrșitul acestei 
pasionante întreceri clasamentul final 
(individual) arată astfel : 1. D. Mus
tață (C.C.A.) — campion R.P.R. — 
7 v.; 2. L. Rohony (Știința București) 
5 v.; 3. I. Szantay (C.S.M. Cluj) 4 
v.; 4. C. Pelmuș (C.C.A.) 4 v.; 5. I. 
fsteate (Progresul București) 4 v. ; 
6. O. Vintilă (C.C.A.) 2 v.; 7. Gh. 
Alexe (C.C.A.) 1 v.; 8. I. Szanto 
(C. S. Oradea) 1 v.

T. STAMA

tS

C. S. ORADEA - ȘTIINȚA CLUJ 
47—38 ( 24—17). Ambele formații au 
practicat un joc slab. In cea mai 
mare parte a meciului scorul a lost 
strîns, gazdele reușind să ia un a- 
vantaj mai consistent de-abia în ul- 
titnele minute. (Mircea Pop — co
respondent).

VOINȚA BRAȘOV-VOINȚA TG. 
MUREȘ 54—39 (30—15). După un 
joc spectaculos, gazdele au obținut o 
prețioasă victorie. Cea mai bună ju
cătoare a echipei învingătoare a fost
H. Kraus care a înscris 26 de puncte. 
(G. Gruia — coresp. regional).

PETROLUL PLOIEȘTI—PROGRE
SUL BUCUREȘTI 70-75 ( 26 -33, 
64—64). Pentru a doua oară gazdele 
au părăsit terenul învinse după 
prelungiri. Jocul a prilejuit o luptă 
foarte strînsă, în care echipa bucu
reșteană a cucerit o victorie meri
tată, numai datorită unui plus de ex
periență. (Amalia Kreiss și Șt. lo- 
nescu — coresp.)-
----------------------------------------------------

HIPISM
Alergările de ieri s-au desfășurat pe 

ploaie. Terenul greu a influențat asu
pra regularității competițiilor, rezul
tatele obținute fiind mulțumitoare. 
Cursele au fost viu disputate și au 
dat loc la lupte spectaculoase. Re
tezat s-a desprins în ultimul moment, 
depășind pe Dura care înainta în cîș
tigător, Stegar a trecut Ia luptă de 
Rîmnie iar Vulcan și-a creat cu greu 
un mic avantaj asupra lui Jibou. O 
performanță valoroasă s-a înregistrat 
în premiul Rândunica în care Avînt a 
obținut victoria asupra lui Priveliștea 
și Birlic II

lată rezultatele
I. Campioana (Kocsis G), Helena, 

Brumar. Cota : 4,00 — 143 lei.
II. Muna (Kocsis G), Cleo Hanover, 

Bibița. Cota: 2,60 — 18,80 — 19,70 
lei. Ordine triplă r 314,10 lei.

III. Retezat (Bonțoi Al.), Dura, Ere? 
tic. Cota : 3,10 — 20,20 — 25,50 lei.

IV. Stegar (Niculae Gh.), Rîmnic, 
Răboj. Cota : 2,10 — 12,30 — 14,20 
lei. Ordine triplă : 177 lei.

V. Vulcan (Bonțoi V.), Jibou, Harr 
cov. Cota : 3,90 — 24,80 — 16,80 lei.:

VI. Avînt III (Topîrjan D.), Prive
liștea, Birlic II, Cota : 8,40 •— 233,30
— 236 lei. Ordinea triplă : 3059,75 leL

VII. Frăsinet (Szabo L), Băsmăluța, 
Ivona. Cota : 1,80 — 27,30 — 33,10 
lei.

VIII. Triumf (Vernîi și Tismarta), 
Demon, Fierăstrău. Cota : 6,00 — 40,40
— 18,70 lei, _



In C.C.E. la handbal in 7 feminin

Spartik Subotița—Știința București 6-5 (3-3)
SUBOTIȚA 25 (prin telefon). — în 

partida de debut în cadrul „Cupei 
Campionilor Europeni” la handbal în 
7 feminin. Știința București a întîl- 
•nit duminică formația iugoslavă 
Spartak Subotița. Partida a avut loc 
la Novisad (în sală) și nu. la Subo
tița, așa cum se anunțase anterior.

Campioanele noastre au pierdut 
meciul cu scorul de 5—6 (3—3). în
frângerea lor se datorează însă — 
după cum ne-a relatat antrenorul C. 
Popescu — unei decizii părtinitoare 
în ultimele secunde de joc a arbitru
lui iugoslav Blazic, care l-a înlocuit 
pe arbitrul neutru (neprezentat) de
semnat să conducă acest joc. Iată cum 
s-au petrecut lucrurile.

încă din primele minute de joc 
(meciul a avut loc într-o sală ase
mănătoare cu Floreasca, avînd di
mensiunile de 36/17 metri) handba
listele noastre au inițiativa. Aurelia 
Szoko deschide scorul în primul mi
nut și trei minute mai tîrziu, Hilde

Cei mai buni 
fotbaliști sovietici 
ai anului 1960

Federația de fotbal din Uniunea 
Sovietică a alcătuit la finele anului 
un clasament al celor mai buni ju
cători, atit pe baza rezultatelor re
prezentativei U.R.S.S. în competițiile 
internaționale, cît și ținînd seama 
de comportarea jucătorilor în întîl- 
nirile internaționale intercluburi, 
precum și în cadrul formațiilor din 
care fac parte. Pentru fiecare post 
au fost desemnați cîte 3 jucători.

Iată cum ar arătat reprezentativa 
Uniunii Sovietice alcătuită din pri
mii clasați pe fiecare post: Lev
lașin (Dinamo Moscova) — Ghivi 
Cioheli (Dinamo Tbilisi). Anatolii 
Maslenkin (Spartak Moscova), Ana
tolii Krutikov (Spartak Moscova) — 
furii Voinov (Dinamo Kiev), Igor 
Netto (Spartak Moșcova.) — Slava 
Metreveli (Torpedo Moscova^, Va
lentin Ivanov (Torpedo Moscova), 
Viktor Ponedelnik (S.K.A. Rostov), 
Valentin Bubukin (Lokomotiv Mos
cova), Mihail Meshi (Dinamo Tbi
lisi). De remarcat că această for
mație a întrecut cu 3—0 selecțio
nata R.S. Cehoslovace si cu 2—I 
pe cea a R.P.F. Iugoslavia, cuce
rind prima ediție a „Cupei Europei" 
interțări.MeMMMWMMMMMMHMMHMMMMMMMMMMMMiiattMHtteweeMMMMMMMMe&MttimssM 

Anul atletic i960 (V) 

1,803 m: MEDIA REZULTATELOR OBȚINUTE ÎN ACEST AN DE IOLANDA BALAS!
Zn călătoria pe care ne-am propus s-o 

facem dc-a lungul și de-a latul globului, 
am și ajuns la București, acolo de unde 
plecasem. De fapt, nu ne vom opri aici 
mai mull de câteva clipe și aceasta pen
tru a fi oaspeții excelentei noastre lo~ 
landa. A venit rîndul săriturii în înălțime, 
proba care a consacrat-o deplin pe plan 
mondial, pe 1 olanda. Atletismul lumi* 
n-a cunoscut nîcicînd o asemenea atletă 
care să-și fi dominat proba cu atîta au
toritate ca lolanda Balaș. De-a lungul 
ultimilor patru ani, reprezentanta țării 
noastre a fost mereu pe locul întîi in 
fiecare din cele 69 de concursuri la care 
a luat parte, a îmbunătățit sau a egalat 
de 9 ori recordul lumii și al Europei, 
a devenit campioană a continentului 
nostru, iar în acest an a adăugat buche
tului de impresionante succese pe sin
gurele cared mai lipseau : titlul de. cam
pioană și de recordmană a Jocurilor 
Olimpice.

In anul care se încheie peste puțin 
timp, lolanda Balaș a îmbunătățit în 
două rinduri recordul lumii (1,85 m și 
1,86 m), a corectat de trei ori recordul 
olimpic și a realizat o medie excepțională 
de 1,803 m din rezultatele celor 16 con
cursuri la care a participat. Pentrii a 
aprecia și mai bine valoarea acestei cifre 
vom arăta că media rezultatelor celorlalte 
zece atlete fruntașe ale lumii, la săritura 
în înălțime, a fost de numai 1,732 ml

Anul I960 a marcat însă o creștere 
importantă și a celorlalte rezultate mon
diale, fapt care se desprinde cu ușurință 
din tabelele statistice pe care le prezen
tăm alăturai.

SĂRITURĂ TN IN AI TIME

RECORDUL LUMH ȘI AL EUROPEI :
1.85 m lolanda Balaș (R.P. Romînă) -
București 6.6.1960 ; *♦) 1,86 m lolanda
Balas - București 10.7.1960.

1.86 (1,84 ) lolanda Balaș (R.P. Romînă) 
1,77 (1,71 ) Galina Dolia (URSS)
1,75 (1,75 )Cen Fen-iun (R.P. Chineză) 

Roth îl majorează: 2—0. Entuzias
mate prea repede de eventualitatea 
unui succes net, jucătoarele de la 
Știința nu mai păstrează același ritm, 
permițînd adversarelor lor să echili
breze jocul. In continuare, gazdele 
forțează alura, reușind să înscrie prin 
Jelica Pricic de trei ori consecutiv : 
3—2 pentru Spartak. Revenirea Ști
inței din ultima parte a reprizei este 
concretizată printr-un nou gol înscris 
de Aurelia Szoko și astfel, la sfîrșitul 
celor 20 de minute de joc, tabela de 
marcaj indica scor egal : 3—3.

După reluare, jocul este viu dispu
tat. Jucătoarele noastre, mai atente 
o supraveghează de aproape pe Pricic, 
aceasta nereușind să-și mai desfă
șoare jocul în voie. Și totuși gazdele 
sînt cele care reușesc să preia con
ducerea, înscriind prin Maria Jaco
vetic două goluri 3—5. Din acest 
moment handbalistele, bucureștene au 
a‘s»at susfin.-it și, oe rînd. Josefina 
Ștefănescu (ruin. 32, șl Elena Pădu- 
reanu (min. 37) aduc egaiarea : 5—5. 
In ultimele minute de jcc, tot Știința 
este cea care atacă, dar nu mai poa
te înscrie. In schimb, în ultimele se
cunde, la un atac al gazdelor, arbi
trul Blazic, dare a condus în general 
corect, fluieră un „7 metri"' imagi
nar (!) pe care aceeași Jacovetic îl 
transformă, și, în acest fel, scorul a 
devenit favorabil gazdelor : 6—5.

Arbitrul iugoslav Blazic a condus 
următoarele formații: SPARTAK 
SUBOTIȚA: SMILJANIC-Bereni, He. 
geduș, JURCAK, Ostrun. Justina, Fe- 
jes, PRICIC, JACOVETIC, Jurcovic.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI : Nagy-ȘTE- 
FĂNESCU. Cîrligeanu, SZOKO, Roth, 
PĂDUREANU, Ștef, Constantinescu. 
A. Niculescu, I. Ungureanu.

19 țări și-au anunțat participarea
la Turneul U.E.F

PARIS (Agerpres). — După cum se 
anunță din Paris, la turneul internațio
nal de fotbal UEFA, rezervat echipe
lor de juniori, și-au anunțat partici
parea reprezentativele următoarelor 
țari: Austria, Belgia, R.P. Bulgaria. 
Anglia, Franța, Irlanda. R.P. Romî-

1,75 (1,78 ) Taisia Cencik (URSS)
1,73 (1,73 ) Valentina Bailod (URSS)
1,73 (1,676) Robin Woodhouse (Austral.)
1,727 (1,727) Helen Frith (Austral.)
1,727 (1,727) Micheline Mason (Austral.)
1,72 (1,63 ) Lidia Smakova (URSS)
1,71 (1,67 ) Jarosiawa Jozwiakowska

. (RPP)
1,71 (1,676) Dorothy Shirley (Anglia)
1,71 (1,71 ) Galina Akimova (URSS)
1,71 ( — ) Wu Fu-han (R.P. Chineză)
1,70 (1,64 ) Olga Gere (Iug.)
1,70 (1,68 ) Inga-Britt Lorentzon (Sued.)
1,70 ( — ) Valentina Andreeva (URSS)
1,70 (1,57 ) Ingrid Becker (RFG)
1,70 ( — ) Marlene Schmitz-Portz (RFG)
1,695 (1,625) Iris Welsh-Pegley (Anglia)
1,68 (1,60 ) (Doris Walther (RDG)
1,68 (1,62 ) Emma Pceiințeva (URSS)

Rezultate remarcabile au fost înregis
trate și în proba de săritură în lungime 
în care două atlete au marcat perfor
manțe superioare recordului lumii, iar 
majoritatea celorlalte au realizat în 1960 
cifre cu mult mai bune deeît în cursul 
sezonului anului preolimpic 1959. Dato
rită acestor performanțe mediile rezul
tatelor primelor zece săritoare din lume 
și din Europa au atins în acest an o 
valoare foarte ridicată.

1956 1957 1958 1959 1960

peste 1,80 m 0 1 1 1 , 1
1,75-1,79 m 2 3 2 2 3
1.70-1.74 m 4 2 4 5 14

fi 6 7 8 18

Media rezultatelor celor mal bune 10
atlete din:

T.ume Europa

1956 1,706 1,688
1957 1.706 1,689
1958 1,723 1,708
1959 1.731 1,715
1960 1.750 1.736

SĂRITURĂ IN LUNGIME

RECORDUL LUMII ȘI AL EUROPEI : 
6,35 m Elzbieta Krzeszinska (R. P. Po
lonă) - Budapesta 20.8.1.956 și Melbourne 
27.11.1956; *♦) 6.40 m Hjldrun Claus (R.D 
Germană) - Erfurtt 7.8.1960.

6,40 (6,07 ) Hildrun Claus (RDG) 
6.37 (6,17 ) Vera Krepkina (URSS) 
6,33 (6,12 ) Elzbieta Krzeszinska (RPP) 

De pe pistele 
de atletism din lu;

m
ÎN SALA: TER-OVANESfiAN

7,62

.La Moscova a avut loc* primul 
concurs de/ atletism în sală, cu parti
ciparea unor atleți fruntași sovietici. 
Dintre cele mai bune rezultate înre- 
gisțrate sînt de menȚonat cele ale 
săritorilor. Igor Ter-Ovanesian și Va- 
lerii Brumei. Primul â realizat 7,62 m. 
la lungime, iar cel de al doilea a 
trecut ștacheta înălțată la 2,08 m. 
(Agerpres).

I 
ÎNTRECERI ÎN NOUA ZEELANDA

Participînd la un concurs de atle
tism desfășurat la Auckland (Noua 
Zeelandă), campionul Olimpic în 
proba de 5.000 m, Murray Halberg a 
ocupat primul loc în cursa de, 3 mile 
cu timpul de 13:17,4. Recordul mon
dial pe această distanță este de 
13:10,8 și aparține australianului 
Albert Thomas. '

JOHN THOMAS REINTRĂ CU 2,17

Atletul negru John Thomas a cîști- 
gat recent la Boston un concurs pe 
teren acoperit în cadrul cărujJLa sărit 
la înălțime 2,17 m. Recordurlftondial 
al probei pe teren acoperițiWste de 
2.20 m.

înaintea finalei
Ieri a avut loc la Sydney (Austra

lia) tragerea la sorți a întîlnirilor din 
cadrul finalei Cupei Davis la tenis, 
opunînd reprezentativele Italiei (cîști- 
gătoarea finalei interzone) și Austra
liei (deținătoarea trofeului). Iată or
dinea partidelor :

26 decembrie : Fraser — Sirola și 
Laver — Pietrangeli ;

.A. pentru juniori
-• •

nă, R.P. Ungară, Olanda, Llixembune. 
Italia, Malta, R.P. Polonă,' Spania. 
Turcia, Iugoslavia, R.D. Germană, 
R.F. Germană, Portugalia.

Turneul UEFA se va desfășura 
între 28 martie și 10 aprilie 1961 în 
Portugalia

Cu această săritură la 1,85 m lolanda Balaș a 
recordul olimpic

6,33 (6,197) Mary Bignal (Anglia)
6,31 (6,27 ) Valentina Saprunova (URSS)
6,28 (6,08 ) Joke Bijleveld (Ol.)
6,25 (6,18 ) Maria Bibro (RPP)
6,25 (5,97 ) Ludmila Ievleva (URSS)
6,23 (6,13 ) Renate Junker (RFG)
6.213 (6,09 ) Sylvia Mitchel (Austral.)
6,21 (6,14 ) Ludmila Radcenko (URSS)
6,21 (5,98 ) Willie White (SUA)
6,20 ( - ) Galina Golunova (URSS)
6,20 (5,93 ) Helga Hoffman (RFG)
6,20 (6,20 ) Kreszentia Kopp (RFG)
6,17 ( - ) Beverley Weigel (Austral.)
6,17 ( - ) Irina Press (URSS)
6,14 (6,20 ) Tatiana Frolova (URSS)
6,14 (6,06 ) Vilve Maremeae (URSS)
6.11 ( — ) Tatiana Șehelkanova (URSS)
6,10 (6,20 ) Wemmy Spierenburg (Ol.)

Voleibaliștii sovietici
TOKIO (Agerpres). — Echipele 

de volei ale orașului Moscova au 
debutat cu frumoase victorii în ca
drul turneului pe care-1 întreprind 
în Japonia. Peste 5000 de spectatori 
au urmărit la Osaka evoluția volei
baliștilor sovietici, care au oferit 
meciuri de o apreciată valoare teh
nică. În întîlnirea masculină, echi
pa orașului Moscova a dispus cu 
scorul de 3—0 (8, 8. 13) de o se
lecționată japoneză. La feminin e-

.........  —i

Pe patinoarele Scandinaviei
Johannesen — 2:16,9

Cei mai buni patinatori suedezi și 
norvegieni și-au dat întîlnire pe pis
tele de gheață de. la Fagerness și 
Lillehammer cu o serie de invitați 
din Franța și Italia, în cadrul prime
lor concursuri importante de patinaj 
viteză ale sezonului.

Deosebit de interesantă a fost dis
puta de la Fagerness dintre fostul 
.campion mondial Knut Johannesen 
și tradiționalii săi rivali Oness și Se- 
iersten. După trei probe, primul loc 
în clasament a revenit lui Johannesen 
cu totalul de 140,463 puncte, al 
doilea fiind Oness — 140,483 puncte, 
învingătorul a lost cronometrat cu 
2:16,9 pe 1.500 m, dovedind o for
mă deosebită. Timpul lui Oness în 
această probă — 2:17,2.

Cu mult interes a fost așteptată 
evoluția la Lillehammer a patinato-

„Cupei Davis”
27 decembrie : Fraser, Emerson •— 

Pietrangeli, Sirola ;
28 decembrie: Laver -— Sirola și 

Fraser — Pietrangeli.
Este interesant de observat că ulti

ma dintre întîlniri opune chiar pe pri
mii jucători ai celor două formații și 
este foarte posibil că Fraser sau Pie
trangeli să aducă decizia în meci.

Cele două echipe se întîlnesc pentru 
prima oară. De la reluarea competi
ției după război, în 1946, finalele au 
fost disputate totdeauna între tenis- 
manii australieni și cei americani. In 
această perioadă, Australia a cîștigat 
de 8 ori trofeul, iar S.U.A. de 6 ori. 
Italia este pentru prima oară prezentă 
în finală. După cum se știe, teuismanii 
italieni s-au calificat, cîștigînd între
cerile în zona europeană și apei dis- 
punînd în finala interzone de echipa
S.U.A. cu scorul de 3—2, după ce fu
seseră conduși cu 0—2. Australia este 
calificată direct în finală, ca fiind de
ținătoare a Cupei.

doborît pentru o treia oară

(„Foto Italia")

1956 1957 1958 1959 1960

peste 6,30 m 1 0 0 0 5
6,20-6,29 m 0 3 2 5 10
6,10-6,19 m 9 3 10 9 6

10 6 12 14 21

Media rezultatelor celor mai bune 10 
atlete din:

lumis Europa
1956 6,163 6,158
1957 6,133 6,111
1958 6,166 6,145
1959 6,196 6,196
1960 6,296 6,296

♦*) =• recorduri în curs de omologare
ROMEO VILARA

victorîoși in Japonia
chip-a oaspete a cîștigat cu 3—2 
(15—17; 15—10; 16—14; 14—16;
15—13) în fața naționalei Japoniei,- 
care a evoluat la campionatele 
mondiale din Brazilia.

In continuarea turneului, voleibaliș
tii sovietici au terminat învingători 
și la a doua lor evoluție, duminică 
la Tokio, unde au întrecut din noti 
echi-pa Japoniei la un scor catego^ 
ric : 3—0.

pe 1500 m.
rului francez Andre Kuprianoff, re-: 
velația sezonului trecut (locul II la 
campionatele mondiale de la Davos). 
Tînărul patinator (22 ani) a justi
ficat așteptările, cîștigînd proba de 
1.500 m în 2:20,1. El a obținut locul 
secund atî-t în proba de 500 m (în 
.urma sprinterului norvegian Estvang) 
cî-t și în cea de fond 5.000 m. Ziarele 
norvegiene consideră că. Kupri-anoff. 
poate fi considerat printre favariții! 
campionatelor europene din anul 
viitor. ■

Zoltan Berczik despre 
turneul în R. P. Chinez-

BUDAPESTA (Agerpres). — După 
o ședere de 5 săptamîni în R.P. Chi
neză, unde ău susținut o serie de în-: 
tîlniri amicale, membrii echipelor de 
tenis de masă ale R.P. Ungare s-au 
întors la Budapesta. Intr-o convorbire 
cu corespondentul agenției M.T.I.j 
campionul european Zoltan Berczik a 
declarat că a fost impresionat de 
popularitatea de care se bucură tenisul 
de masă în R.P. Chineză. El a ară
tat că în toate orașele pe unde a fost 
a văzut mii de jucători cu mari po
sibilități, de valoare apropiată frun-: 
taȘilor tenisului de masă din R.P. 
Chineză. In legătură cu viitoarea e4 
diție a campionatelor mondiale de te
nis de masă care va avea loc în 1961 
la Pekin, Zoltan Berczik a spus că 
se va da o luptă interesantă între ju
cătorii din R.P. Chineză și cei din 
Japonia.

Gimnaștii Japonezi 
se pregătesc

Cu deosebit interes este așteptată a- 
propiata întîlnire dintre cei mai buni 
gimnaști sovietici și cei ai Japoniei, care 
va avea loc la începutul anului viitor la 
Tokio. In acest scop sportivii japonezi 
au efectuat recent concursuri de selecție, 
pentru viitorul meci califieîndu-se : Ai-
liara, Mitzukuri, Tzurumi, lamasita, En
do, Țakcmoto (bărbați), Sogabe, Sirasu, 
Tzudzi, Tzukada, Matzumoto, Abukava 
(femei).

PE SCURT
• In primul meci din cadrul turneului 

pe carc-1 întreprinde în R. S. Cehoslovacă, 
echipa canadiană de hochei pe gheață 
Winnipeg Maroons a jucat la Plșen cu 
echipa locală Spartak. Ilochciștii ce
hoslovaci au prestat un joc excelent și 
au obținut victoria cu scorul de 3—0 
(2—0, 0—0, 1—0).

® Formațiile masculine de handbal 
în 7 ale R. P. Ungare și Iugoslaviei 
s-au întîlnit în localitatea Tata în meciul 
retur pentru preliminariile campionatului 
mondial. Handbaliștii maghiari au re
purtat victoria cu scorul de 15—13 
(10—6). Deoarece a cîștigat primul joc 
la o diferență mai marc de puncte (18—• 
14), echipa iugoslavă s-a calificat pen
tru turneul final al campionatului mon
dial.

• Echipa iugoslavă de fotbal O.F.K.- 
Beograd și-a început turneul în Sudan, 
întîlnind echipa Rial. Fotbaliștii iugo
slavi au obținut victoria cu scorul de 
2—1.

0 O nouă victorie în campionatul unio
nal de hochei pe gheață a obținut for
mația Ilimik Voskrescnsk. In ultimul 
meci ea a întrecut cu 3—2. în deplasare, 
pe S.K.A. Leningrad.

© In orașul New York a început cam
pionatul de șah al S.U.A. Ia care iau 
parte 12 dintre cei mai buni șahiști a- 
mericani. In prima rundă Fischer a cîș
tigat la Weinstein, iar Reshewski a re
mizat cu Lombardi.
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