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La „baza de aprovizionare" a luu Moș Gerilă

La fabrica de jucării „Bucuria copiilor**, sportivii din. brigada de 
muncitori condusă de fotbalistul Gheorghe Chirică, lucrează de zor 

pentru, cei mici.
Foto: I. Mihăică
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„CuPa 30 Decembrie 
la schi în

Cornel Tăbăraș (Casa Ofițerilor. Brașov) a cucerit de două ori 
locul I în „Cupa 30 Decembrie* desfășurată sîmbătă și dumi
nică in Bucegi. Iată-l în fotografie într-o poziție dezechilibrată, 

din care și-a revenit.. însă, cîștigînd slalomul special.

Maestoa sportului Ilona Micloș. (Dinamo Brașov) a debutat în < 
’cest sezon cu două victorii categorice, reafirmîndu-și valoarea > 

ridicată /
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Lrh-, Bălan (Casa Ofițerilor Brașov) a avut o comportare fru
moasă, cîștigind prima manșă la slalom special și împărțind 

locurile 1—2 (cu Tăbăraș) la slalom uriaș.

Couiponen^ii lotului republican care se pregătesc intens pentru Ă 
competițiile internaționale la care vor participa. De la stingă. Â 
la dreapta: prof. I. Berindei (antrenor), maestrul sportului A 
C. Tăbăraș, G-h. Bălan, N. Șutea, K, Gohn, I. Zangor, maestrul Q 
sportului N. Pandrea. M. Bucur, A. Bătușaru, maestru spor“ A 

tului Ilona Micloș ți Elisaveta Suciu. A
Text si foto : D. STÂNCUI.ESCU A

La inche’erea turului camp’onatului feminin de vo’eî

O SCURTĂ COMPARAȚIE
S-a încheiat prima parte a 

ampionatuliii feminin. După 
ele 66 de partide jucate (din- 
re care 32 disputate în Căpi
ată), se'poate spune că între- 
:erea la care am asistat timp 
le 11 etape, a fost mai intere
santă decît cele din anii tre- 
:uți. O serie de rezultate sur
prinzătoare au mărit interesul 
lublicului pentru această com
petiție, iar clasamentul le-a re
flectat etapă de etapă.

Cele mai puține modificări 
le-au suferit primele două locuri 
și... ultimul I Intr-adevăr, încă 
din prima etapă, Dinamo Bucu
rești — cea mai constantă și 
mai bine pregătită echipă — s-a 
instalat pe primul loc, poziție 

oA

pe care și-a consolidat-o^ ia 
urma meciului cîștigat dumi
nică în fața jucătoarelor de la 
Rapid. Acestea, principale ur
măritoare ale liderului, au fost 
prezente pe locul secund încă 
din etapa a doua. In schimb, 
celelalte poziții ale clasamentu
lui au fost într-o continuă 
schimbare.

Făcînd o scurtă comparație 
între clasamentul actual și cel 
de la sfîrșitul primei părți a 
campionatului pe 1959—1960, 
se pot desprinde o serie de con
statări interesante. In primul 
rînd, căderea echipei C.S.M. 
Cluj (care se bucura de o fru
moasă reputație), tocmai pe 
locul 8 I Cel mai mare salt l-a 
făcut însă Farul, care a urcat

La masa unde lucrează brigada 
’ de montori condusă de Gheorghe
* Chirică, e zor maro. Sună „tele-
* f oanele99 de mama focului. Și nu
* așa unul, două... Cîte zece ș'
* chiar douăzeci o dată! De răspunt»
> însă, tiu răspunde nimeni. Sau;
> mai bine-zis, nu oricine poate 

să răspundă... Fiindcă vedeți
> dumneavoastră, aceste aparate pe
> care muncitorii de aici le numesc 
) „telefoane cu soneria** stol foarte...
> complicate. Au fire nevăzute, iar
> printr-o simplă îtwîrli're « dîscu-
> lui —. chiar dacă nu știi numărul
> de telefon — auzi la. celălalt ca-
> păt al firului vocea dragă a mu-
> mei, a. bunicii sau a lui Moș Ge-
> rilă. Bineînțeles că, pentru acest
> lucru. îți trebuie puțină •imagino-
> ție. Dur care copil nu are ima.
> gtnaper...
> Deci, în această ultimă săptă-
> mină a anului, cînd „centrala te-
> le fonică" a lui Moș Gerilă înre-
> gi&trează automat comenzi pentru.
> mașini, broaște săritoare, croco-
> dili mecanici ș.a., „telefoanele cu 
>, sonerie99 produse, de fabrica de
> jucării „Bucuria. Copiilor** sînt
> foarte căutate. De aceea, la masa
> unde lucrează brigada fruntașă
> (compusă numai din sportivi) coh- 
j. dusă de fotbalistul Gheorghe Chi
> rică, micile telefoane sună con-
> tinuu... Ca să nu mai vorbim
> de celelalte sectoare de producție
> unde se verifică „motoarele** a- 
. vioarelor, se montează „cățeii dre

sați99 sau se încearcă pistoalele 
de tir „oiimpic"...

Bineînțeles, toate acestea se fac 
într-un ritm susținut. Colectivul 
de muncitori al fabricii a raportat 
îndeplinirea planului de producție 
pe anul acesta la .12 decembrie, 
dar, ca peste tot, ei se străduiesc 
să realizeze 
bogat. Ținem să menționăm spor
tivi care au contribuit în mod 
deosebit la realizarea înainte de 
termen a planului anual de pro
ducție : Ion Podgoreanu și Mircea. 
Andronache (voleibaliști). Eugen 
S or eseu (șahist), Ștefan Chirică. 
Nicolae Staicu și Gheorghe Pel- 
muș (fotbaliști) ș.a.

Am stat de vorbă cu

un bilanț cît mai

multi V. TOFAN

Schiori din 11 pi vor participa 
ia concursul „Ode 4 tramiMilî^e,r
Cei mai buni săritori de la 

trambulină din 11 țări: 
U.R.S.S., Finlanda, R. D. Ger
mană, R. F. Germană, Austria, 
Franța, Italia, Norvegia, Su
edia, Iugoslavia și Elveția 
vor participa ia tradiționalul 
concurs „Cele 4 trambuline". 
Ir.f.’ecerile se vor desfășura 
între 30 decembrie și 3 ia
nuarie pe trambulinele de la 
Obersdorf, Garmisch-Parten- 
kirchen, Innsbruck și Salz
burg. Printre cei care vor 
evolua cu acest prilej se află 

cm 6 locuri l De pe locul 9 pe 
7 a „sărit" C.S.M. Sibiu, cu 
toate că fațâ""<le trecutul cam
pionat echipa din Sibiu este 
aproape nouă.

Fără îndoială, acestea sînt nu
mai cîteva constatări prilejuite 
de lectura clasamentului primei 
părți a campionatului feminin, 
clasament care arată astfel':
1. Dinamo 11 11 0 33î 2 22
2. Rapid 11 10 1 31: 8 21
3. C.P.E. 11 8 3 25:16 19
4. Metalul 11 7 4 25:16 18
5. Știința 11 7 4 25:17 18
6. Farul 11 6 5 22:L8 17
7. C.S.M. Sibiu 11 6 5 21:19 17
8. C.S.M. Cluj 11 5 s. 21:23 16
9. Olimpia 11 2 9 13:30 13

10. Progresul 11 2 9 11:30 13
11. Sănătatea 11 2 9 11:30 13
12. Țesătura 11 0 U 4:33 11

sportivi de aici. Ca și fabrica, a- 
somația lor sportivă, este în con
tinuă dezvoltare. Cei 110 membri 
U.C.F',8. activează în echipe de 
volei, fotbal (locul 11 în cam
pionatul raional) și șah. Toți sini 
muncitori calificași și își iubesc 
meseria-. Lucrează cu multă răb
dare și — cdăiuri de ceilalți 
muncitori •— contribuie la îmbu
nătățirea. calității produselor. In 
timpul lor liber, creează noi mo
dele-. La început mai simple, apoi, 
din ce în ce mai complicate. Cu
nosc gusturile copiilor, știu că 
le plac lucrurile frumoase, îngâ
ni oase.

Desigur că Moș Gerilă — car» 
se pricepe ca nimeni altul la ju
cării — își umple sacul cu da
ruri de la „Bucuria Copiilor**, 
tocmai fiindcă ele sînt de bună 
calitate și pe placul celor mici. 
Va trebui însă ca în viitor să ia 
legătura cu o fabrică de țesătorie 
pentru a-și confecționa un sac 
mai încăpător... l\’oile modele de 
jucării care vor intra în fabricație 
sînt tot mai frumoase, tot mai 
atrăgătoare !

Helmuth Recknagel (R. D. 
Germană), cîștigătorul meda
liei olimpice de aur de la 
3.0. și Kaminski (U.R.S.S.).

Spartacbiada de iarnă a tineretului
In regiunea Brașov...

Numărul tinerilor din regiunea 
Brașov care s-au întrecut pin 5 
acum în cadrul diferitelor probe 
ale Sp.arlacliiadei de iarnă se ri
dică* la peste 22.000.

Acesta este un început promi
tă lor care confirmă totodată in
teresul ©rescind al tineretului din 
regiunea Brașov pentru această 
competiție de mase. In raionul 
Făgăraș peste 3.400 de tineri 
s-au întrecut la șah, tenis de 
masă, gimnastică și trîntă.

Și în raionul Agnita există o 
vie preocupare pentru buna orga
nizare a întrecerilor; Asociațiile 
sportive din comunele Nochrih, 
Al ț în a și Neustadt au fost prin
tre primele care au început în
trecerile. Pînă în prezent peste 
2.000 de tineri din acest raion 
și-au disputat întîietatea. O aten
ție asemănătoare a acordat între
cerilor și comisia de organizare 
din raionul Rupea. La G.A.S. Ru
pea 84 de sportivi se întrec la 
tenis de masă, iar la asociația 
Voința din comuna Dacia parti
cipă în prezent 46 de sportivi la 
șah, 16 la trîntă și 20 la haltere, 
In comuna Ilomorod aproape 45 
de tineri își dispută titlul de cel

Mai multă corectitudine
în arbitraj

Am asistat duminică dimi
neața la înfllniirea pugilistică 
dintre Metalul București și Di
namo Craiova. In sala Flo- 
reasca, circa 2.000 de iubitori 
ai sportului cu mănuși — 
printre care cîteva sute de cra- 
ioveni, veniți să-și încurajeze 
echipa — își ocupaseră locu
rile ou mult înainte de sunetul 
primului gong.

Meciurile au început și su
porterii celor două formații 
n-au întîrziat să-și facă dato
ria: Hai Di-na-mo 1... Hai 
Me-ta-lull... Era o atmosferă 
de sportivitate, caracteristică în
trecerilor sportivilor noștri.

Totul ar fi fost bine (și atît 
spectatorii cît și boxerii ar fi 
alecat satisfăcuți de întreceri) 
dacă arbitrul Toniitza — Craio
va nu. ar fi făcut numeroase 
greșeli care au denaturat re
zultatele. Arbitrul Tonitza s-a... 
remarcat prin desele observa
ții inutile pe care le-a făcut 
boxerilor (în special celor de 
la Metalul) și prin vădita 

mai bun din cadrul asociației la 
tenis, de masă și 16 la trîntă.

In orașul Sibiu au participat 
pfnă îrr prezent 2.200- de- tineri, 
la. Mediaș mai mult de 1.100, 
dintre care 600 la gimnastică.

C. GRUIA
G. MAZGAt.EAN’U 

corespondenți

Primii campioni

Tinerii de la Industria Bumba
cului s-au întrecut la gimnastică^ 
șah, tenis de masă și haltere,

Iată, numele primilor campioni 
la haltere: Cristea Roșoagă, Lintz 
Herbert, Ion Căpățînă, Alexandru 
Ciulei, Auceliau Tudor și Ion 
B umbu.

La gimnastică s-au evidențiat 
cu acest prilej Maria Dră ghici, 
Elena Munte a mi, Ziua llalaiacea, 
Eliza lordăchcscu, Elena loviță, 
Cristian Buciu și Paraschiv Flo
re®.

La tenis de masă s-au întrecut 
pîuă aeuin '65 de băieți și 135 
de fete. S-au dovedit a fi mai 
buni: Ion Boiangiu, Paul Orban, 
Aurelia Tudor, Apostol Gheorghe, 
Lucia Simioncscu și Aurelia Va- 
silcscu.

(Continuare iu pag. a 2-a)

HaiNÎbalișttî sovteW
S3 pregătesc pentru 

dubla întilnire 
cu selecționata

R. P. Romifte
MOSCOVA, 26 (prin telefon), 

în cadrul pregătirilor pentru 
meciurile cu R. P. Romînă dm 
preiiminariile campionatiujjqi 
mondial, echipa de handbal în 
7 a U.R.S.S. a întâlnit intr-un 
meci de verificare o selecțio-' 
nată a celor mai huni handba- 
liști din orașele Vilnius ți 
Kaunas. Reprezentativa U.R.S.S. 
a început jocul în următoarea 
formație: Șibalkiin, Lebedev, 
Ivahin, Morozov, Zaițev, Mațe- 
jenskas, Țerțvadze. La sfîrșitul 
primei reprize, desfășurată în- 
tr-un ritm extrem de lent, se
lecționata U.R.S.S. conducea cu 
7—4. Intr-o formulă modificată, 
în repriza a doua selecționații 
au jucat mai bine, termiinînd 
învingători cu scorul de TI—17. 
In cel de al doilea meci diintre 
aceleași echipe, selecționata a 
obținut din nou victoria, de 
data aceasta la un scor mai 
redus: 23—12.

părtinire a sportivilor craio- 
vetii V. Vintilă și O. Iordaclie. 
Mai mult chiar, oercetîndu-i 
buletinele de arbitraj, am cons
tatat că, după ,,competenta" sa 
părere, numai doi dintre bo
xerii de la Metalul București 
meritau să eîștige 1

In felul aoesta, sportivii de 
la Dinamo Craiova — care au 
luptat cinstit pentru victorie — 
s-au pomenit cu uu protector 
de care nu aveau nevoie, dar 
care prin atitudinea, sa neprin-i 
cipială și-a atras criticile înț 
dreptățite ale spectatorilor.

Federația de specialitate tre-i 
baie să analizeze cu seriozitate 
această comportare și să. ia mă
surile ce. se cuvin față de un 
astfel de arbitraj,

H. PETRE



Pentru lărgirea. continua a Eazei He mase T DIN ACTIVITATEA
a sportului din regiunea noastră A REGIUNII MARAMURI

Uniunea de Cultură Fizică și Sport, 
largă organizație de mase condusă de 
partid, activează intens pentru angre
narea maselor de îanieni ai muncii 
într-o activitate sportivă continuă, 
pentru ridicarea măiestriei sportivilor 
fruntași, pentru educarea patriotică, 
cetățenească a maselor de sportivi și 
pentru întărirea bazei materiale a ac
tivității sportive.

Consiliul regional .U.C.F.S. Ba
nat, sub 'directa îndrumare a comi
tetului regional de partid, s-a stră
duit să cuprindă în activitatea spor
tivă un număr cît mai mare de oa
meni ai muncii, pentru lărgirea și 
consolidarea organizației noastre. Dez
voltarea mișcării sportive a fost favo
rizată și de condițiile materiale exis
tente. Dezvoltarea industrială a regiu
nii în anii regimului democrației 
populare a dus ia crearea de între
prinderi puternice, cu un număr mare 
de muncitori, cărora li s-au asigurat 
condiții optime de practicare a spor
tului. De asemenea, larga acțiune^ de 
colectivizare a agriculturii, desfășu
rată cu succes și în regiunea Banat, 
a dus la crearea de gospodării agri
cole colective puternice, care au spri
jinit și sprijină permanent dezvoltarea 
mișcării sportive în mediul sătesc.

Ca urmare a condițiilor existente și 
în urma desfășurării unei susținute 
munci politico-organizătorice, s-a reu
șit pe linia lărgirii caracterului de 
mase al U.C.F.S. — obținerea unor 
rezultate frumoase. Astfel, numărul 
membrilor înscriși în U.C.F.S. este în 
prezent de 224.000, din care 37.000 fe
mei. Această cifră reprezintă față de 
anul 1948 o creștere de peste 500 la 
sută. Numai în anul 1960 numărul 
membrilor U.C.F.S. a crescut cu 34.000. 
Creșterea numărului de membri 
U.C.F.S. se datorește organizării unei 
bogate și atractive activități sportive 
într-un număr tot mai mare de între
prinderi, instituții, comune și sate. Tn 
prezent, numărul asociațiilor sportive 
existente în regiune se ridică la 740. 
De asemenea, funcționează 4 cluburi 
sportive. Din numărul total al asocia
țiilor, 487 sînt în mediul sătesc. In 
anii 1959 și 1960 consiliul regional 
U.C.F.S. a muncit pentru a traduce 
în fapte obiectivul „în fiecare sat o 
asociație sportivă", lucru ce a fost ob
ținut în cîteva raioane din regiune 
(Arad, Moldova Nouă, Sînnicolaul 
Mare ș. a.).

Pentru lărgirea caracterului de mase 
al U.C.F.S., consiliul regional a folo
sit în activitatea sa metode multiple:

— pentru creșterea numărului de 
membri s-a colaborat permanent cu 
organele U.T.A1. și, împreună cu ele, 
s-a desfășurat o largă muncă de lă
murire în rîndul tineretului prin con
ferințe în adunările de tineret;

— au fost organizate competiții 
sportive speciale sub forma de „du
minici sportive" în comunele și satele 
fără asociații sportive, cu care prilej 
au fost trimise echipe model. Astfel 
de acțiuni au fost organizate în co
munele Plugova (raionul„ Orșova), 
Curtici (raionul Arad), Jupa (raionul 
Caransebeș) și în alte comune și sate 
din raioanele Sînnicolaul Mare, Fă
get, Lugoj;

— înainte de înființarea unei aso
ciații, s-a asigurat o bază materială 
minimă pentru practicarea sportului, 
iar după aceea s-a pus un accent 
deosebit pe organizarea de compe
tiții populare;

„OPERATIVII

...sînt toți tovarășii din consiliul a- 
sociafiei sportive Minerul din Lupeni. 
Hot artrite se iau repede. Nu-i nevoie 
de ședințe... Cirul a fost vorba ca 
rugbiștii Minerului să nu se prezinte 
la meciul cu Jiul Petroșani, nimeni 
n-a obiectat nimic. Atunci, de ce să 
se mai piardă timpul cu ședințe ? Ca 
să fie discutat fotbalistul Morar că 
i-a trimis o „dreaptă" adversarului 
direct, în maxilarul superior, la jocul 
cu Minerul Vulcan? / Să se facă o șe
dință pentru așa ceva ?...

S-ar putea totuși să fie și probleme 
mai... „importante" la Minerul Lupeni. 
N-avem de gînd să propunem ca pri
ma ședință a consiliului asociației 
sportive Minerul Lupeni, tot amînată 
de multă vreme, să se desfășoare chiar 
în noaptea... revelionului9/
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PAVEL GHEORGHIU 
președinte al Consiliului regional

U.C.F.S. Banat

— au fost pregătiți și instruiți o 
serie de instructori sportivi ebștești 
care au muncit ca organizatori spor
tivi în unitățile de producție, popu- 
larizînd organizația noastră și im
portanța .practicării sportului.,

Tn fața' consiliului regional U.C.F.S. 
și a consiliilor raionale a stat, perma
nent preocuparea pentru desfășurarea 
unei largi munci politico-organizato- 
rice de mase, prin organizarea de 
conferințe cu caracter sportiv, cicluri 
de filme, expoziții volante sportive, 
serbări sportive etc.

Activitatea competițională de mase 
a fost, de asemenea, un mijloc eficace 
pentru atragerea de noi membri. Aso
ciațiile sportive au fost în permanen
ță îndrumate pentru folosirea tuturor 
mijloacelor de agitație în rîndurile 
oamenilor muncii din uzine și de pe 
ogoare.

Astfel, pentru creșterea numărului 
de membri și pentru asigurarea anei 
baze materiale corespunzătoare, aso
ciația sportivă U.V.A.-A.M.E.F.A. din 
Arad, folosind un larg activ obștesc 
și sprijinul celorlalte organizații de ma
să din întreprindere, a desfășurat o mun
că intensă de atragere de noi membri 
U.C.F.S. prin agitație vizuală la locu
rile de muncă, prin stația, de radio
amplificare și prin organizatorii spor
tivi pe secții, ateliere și schimburi.
Metode asemănătoare au fost folosite 
și de asociațiile sportive C.F.R. și 
U.T. Arad, Tehnometal și Stăruința 
Timișoara, Periam raionu.l Sînnicolaul 
Mare, Stăruința Dorobanți raionul 
Arad, Voința Biled raionul Timi
șoara. Ca rezultat al acestei munci, 
numărul membrilor U.C.F.S. a crescut 
simțitor: la Tehnometal Timișoara 
sînt 1130 membri U.C.F.S., la Voința 
Biled 1650 etc.

Din cele patru cluburi sportive exis
tente în regiunea noastră, se eviden
țiază în mod deosebit pentru munca 
susținută de înscriere de membri 
în U.C.F.S. și de atragerea de membri 
susținători, C.S.M. Reșița.

Rezultatele muncii de lărgire și în
tărire a organizației noastre se oglin
desc și în felul în care membrii 
U.C.F.S. își îndeplinesc obligația sta
tutară privind achitarea cotizației. Ca 
și în anul trecut, și în acest an re
giunea noastră a obținut succese im
portante, reușind să realizeze de la 
începutul anului și pînă în prezent, 
peste 2.200.000 lei cotizații sportive. 
Tn fruntea acțiunii de încasare a coti
zațiilor stau orașele Reșița, Arad, ra
ioanele Arad, Sînnicolaul Mare etc.

In încasarea cotizațiilor sportive, 
cele mai eficace metode folosite s-au 
dovedit a fi cele de la Tehnometal, 
U.V.A. (unde s-a dus o temeinică 
muncă de lămurire de la om ța om), 
Cenad, Periam din raionul Sînnicolaul 
Mare, U.T.A. și altele.

Tn munca desfășurată pentru întă
rirea și consolidarea organizației noas
tre au existat și unele aspecte nega
tive, ce au contravenit principiilor 

Note r itice
Dar poate a doua sau a treia zi 1 

Nu la... anu’ și la mulți ani I
POPESCU GHEORGHE...

...e un nume foarte comun. Dacă 
îți întrebi prietenul: „ll cunoști pe 
Popescu Gheorghe ?“. el îți va răspun
de, poate, chiar intrigat:

— Care Popescu ? Care Gheorghe ? 
Sînt doar atîția...

Dar dc întrebi de Popescu Gheorghe 
la Rm. Vil cea, toată lumea știe. Ți.șe 
va răspunde:

— Aaa... Cum șă nu-l cunoaștem ? ! 
Popescu Gheorghe, scandalagiul...

Popescu Gheorghe este delegatul 
unei echipe locale de fotbal care ac
tivează in campionatul regional. Nu 
e joc la care să nu-și îndemne „băieții" 
cum să joace :

— Arde-l, că altfel nu treci de el... 
Drage de timp" că mai e puțin și 
cîștigăm... Spune-i arbitrului că e o 
nătafleață...

La meciul cu Recolta St oi cănești 
„îndrumările" delegatului n-au dat 
roade: echipa lui Popescu Gheorghe a 
pierdut cu 3—1, iar jucătorul Ludovic 
Bacs a fost eliminat. Supărat că „în
drumările" sale „tehnico-tactice" n-au 
avut efect, „delegatul" Popescu s-a fo
losit de o cheie personală și a sustras 
din cabina arbitrului carnetele jucă
torilor Recoltei și foaia de arbitraj. 
Cercetările întreprinse imediat n-au dat 
rezultate, fapt pentru care... Popescu 
Gheorghe i-a prezentat arbitrului sen
timentele sale de ,;profundă mîhnire" I

Nimeni nu l-a crezut... Doar aveau 
de-ajace cu... Popiescu Gheorghe ? I

Să nu se supere alții pe care îi 
cheamă Popescu Gheorghe. Ei n-au 
nimic comun, cu cel de la Rm. Vîlcea 
Doar numele. _

ARHEOLOGII...

...n-au nici un motiv să întreprindă 
explorări pe terenul de sport al Fabricii 
de țigarete din Timișoara. Nu vor găsi 
nici o urmă de atletism, volei, baschet 
sau alte jocuri sportive. Aici se joacă 
numai handbal. Fetele au echipa lor. 
Restul tinerilor... așteaptă!

Ei nu așteaptă ca arheologii să „des
copere’ inactivitatea consiliului aso
ciației sportive din fabrică, inactivitate 
prea cunoscută de consiliul orășenesc 
u.c.f.s: i

AURELIAN AXENTE

(după scrisorile corespondenților
Ion Ciortea, I. Chilibar și

\ A. 1 on eseu j

statutare ale U.C.F.S. Astfel, în unele 
asociații au existat membri U.C.F.S. 
numai pe tabele, fără adeziuni (Gos
podăria agricolă colectivă Pecica, Ce
ramica Jimbolia), iar în alte asociații 
ca Voința Biled, ATinerul Oravița, 
Școala agricolă Jimbolia s-a întîrziat 
înmînarea carnetelor.

Dacă la majoritatea asociațiilor 
sportive s-a respectat principiul statu
tar cu privire la ținerea adunărilor 
generale, în unele raioane, cum sînt 
Bozovici, Făget, Caransebeș' și Li- 
pova, acest lucru nu a fost urmă
rit, tărăgănîndu-se mereu ținerea aces
tor ședințe sau ținîndu-se în grabă și 
formal.

Considerăm că față de posibilitățile 
existente în regiunea noastră, am ră
mas în urmă în ceea ce privește atra
gerea elementului feminin în practi
carea organizată a sportului, procen
tajul membrilor U.C.F.S. în raport cu 
populația feminină fiind încă mic. Sînt 
încă multe întreprinderi textile ca 
U.T.A., U.T.T., I.T.L., Industria Lînii 
și altele unde cu toate că lucrează 
foarte multe femei, numărul celor în
scrise în U.C.F.S. este redus.

Socotim că în viitorul apropiat prin- 
tr-o mai bună organizare a muncii, 
prin sprijinirea mai eficientă a aso
ciațiilor și cluburilor sportive și prin 
urmărirea îndeaproape a respectării 
întocmai a tuturor prevederilor statu
tare, vom reuși să consolidăm și mai 
mult asociațiile sportive, să le ridi
căm la nivelul posibilităților existente 
în regiunea Banat

Spartachiada de iarnă a tineretului
(Urmare din pag. 1)

Peste 70 de băieți și 90 de fete s-an 
întrecut în fața meselor cu 64 de pătră
țele. Au dat dovadă dc o bună pregătire» 
Constantin Petru, llie Jc- 
laru, Viorel Staicu, Victoria 
Gheorghiu, Ioana Mi țoi- și 
Nina Dumitrescu. întreceri
le continuă.

N. TOKAOEK —coresp.

Știri din țară
G In comunele Zăheni, 

Fărești, Bălcești și Bugiu- 
Icști, toate din raionul 01- 
tețu regiunea Oltenia, s-a 
înregistrat un număr mare 
de participant! la actuala 
ediție a Spartachiadci de 
iarnă a tineretului/ Pînă în 
prezent, în întreg raionul 
Ollcțu au participat 2.500 
dc tineri și tinere. De cea 
mai mare popularitate se 
bucură tenisul de masă. 
Au fost pregătite însă și 
materialele pentru săniuș 
și schi. Nu au fost negli
jate nici materialele nece
sare întrecerilor dc haltere, 
care vor începe în curînd.

ION MUȘETOIU - 
coresp.

© Tinerii din raionul O- 
dorhei au primit cu nes
pusă bucurie știrea începerii 
Spartachiadci dc iarnă. 
In prezent au început pri
mele întreceri la tenis de 
masă, șah și haltere. Co
mitetul raional de organi-

In primele luni ale acestui an acti
vitatea de angrenare a tineretului pen
tru trecerea normelor complexului 
G.M.A. în orașul Baia Mare a lăsat 
de dorit. Analizînd această stare de 
lucruri, consiliul orășenesc U.C.F.S. 
Baia Mare a trecut la reorganizarea 
activității G.A'l.A. cît și a comisiei de 
control pe oraș. Noua comisie, din 
care fac parte și profesorii de edu
cație fizică Sorin Popescu, Robert Boț 
și Ana Huzău, și-a început imediat 
activitatea. Primele rezultate nu au 
întîrziat să apară: 114 purtători de 
insigne F.G.M.A., dintre elevii școlilor 
elementare din localitate. Ei au pri
mit deciziile și insignele corespunză
toare. Alți 600 aspiranți F.G.M.A. și-au 
trecut toate probele, în afara celei de 
înot. De* asemenea, 250 de aspiranți 
și-au trecut toate probele, în afara

Oraș Baia Mar®
,, Satu Mar»

Raion Cărei
w Vișeu
h Lăpuș
H Șomcuta Mare
a Slghet
b Satu Mar»
R Oaș
w Cehu Silvanle»

După cum se poate vedea, cele mal 
frumoase rezultate au fost obținute la
F. G.M.A, și într-o măsură oarecare ta
G. M.A. gradul I. In schimb, unele 
consilii raionale și orășănești au ne
glijat complet trecerea normelor com
plexului G.M.A. gradul II. Astfel de 
exemple negative au fost oferite de 
consiliile raionale și orășenești 
U.O.F.S. Satu Mare, Cehu Silvanici, 

rare a Spartachiadei a întocmit un pLa» 
de activitate care va asigura cuprinderea 
în întreceri a unui număr de aproape 
10.000 de tineri și tinere. Cea mai mart 

O finală viu disputată. Pentru locul 1 luptă Ștefan 
Gheorghiu (stingă) și Tudor Stoica (dreapta). Pri' 
mul s-a dovedit mai bun. Aspect de la întrecerile 
Spartachiadei desfășurate la „Mătasea Populară" - 
București. Foto: P. Romoșan

celor de înot și schi. Probele d( 
nu vor- constitui o problemă în 
rul apropiat și se pare că, în 
discuțiilor purtate cu sfatul p< 
orășenesc Baia Mare, ar fi , 
ca în bazinele „Băii comunale 
localitate, să se dea probele d( 
din cadrul complexului G.M.A. 
gur că aceste rezultate ar fi fo 
mult mai bune dacă se acord; 
timp atenția cuvenită a’ctivităț 
trecere a normelor complexului G 
în orașul Baia Mare.

De altfel, activitatea de trece 
normelor complexului G.M.A. a c 
tuit o preocupare pentru toate < 
liile orășenești și raionale din reg 
Maramureș. După 11 luni de ; 
tate putem prezenta o situație a 
lizărilor:

F.G.M.A, G.M.A, I G.M.y

1X4 — -
- 600 •
383 290 L(
603 81 5
110 316
1G7 158 -

275 357 1
139 229
125 103 -
206 L8S

Oaș, Șomcuta Mare și Lăipuș. 
rioada de iarnă trebuie folosită 
tru trecerea normelor la probe t 
schi, atît de cei ce nu au înde 
această probă, cît și de cei ce 
încă nici o probă pînă acum. Ast 
să nu ne trezim în mijlocul veri 
aspiranții au toate probele în 
celei de._ schi.

participare se anunță a fi la .șah, Iu 
și gimnastică. întrecerile de săniuț 
schi (care sînt așteptate cu ncrăb 
dar timpul...) nu-i va găsi pe tinerii 
raionul Odorhei nepregătiți. Au 
confecționate numeroase schiuri și si 
țe din resurse locale. Asociația spo 
Voința din Odorhei va organiza un ce 
de antrenament pentru 120 de t 
dornici de a-și însuși „tainele" schi

I. și B» BARTHA — cor

A apărut 
numărul specia 
de ANUL NOI 
al revistei ilustrate

SPORT
Din bogatul și interesantul se 

cuprins spicuim următoarele m, 
teriale :

— Calendar ilustrat — retrospei 
tiva anului sportiv 1960.

— Spartachiada de iarnă a tin< 
retului

—Arbitrul internațional de lupt 
Valentin Bați

— Prezentarea echipei de fotba 
C.C.A.

— De 7 ori campioni — rugbiști 
de la C.F.R. Grivița Roșie

— Cu Ion Nunweiller, despr 
tehnică și randament

— „Ancheta noastră" — Cel ma 
bun sportiv al lumii și cei ma 
buni 5 sportivi din țara noastri 
în anuRcare se încheie

— Cel mai bun halterofil a 
lumii: Iuri Vlasov

— Magazin sportiv : Reportaj dc 
revelion • Culmi atletice O Răvașe 
® Povestiri cu... gemeni ® Fote

CEST NUMĂR SPECIAL AL RE
VISTEI SPORT.

ghicitoare nr. 4 
Matty etc.

•Caricaturi de

— Fotoreportaje de hochei pe
gheață, de box și de șah
PROCURAȚI-VA DE 1NDATA A-



i făcut rău, loarse!
in urmă cu cinci ani. un tânăr 

firav, elev al școlii profesionale de 
ucenici din Cîmpina, făcea primii 
pași pe terenul de sport, li plăcea 
fotbalul și un ochi de cunoscător iși 
putea da iute seama că nu e lipsit 
iu<ci de talent. Ion Fanaitescu — așa 
tse numea tânărul — a absolvit școala 
și a devenit muncitor calificat. S-a 
încadrai apoi ca lăcătuș la uzina me
canică Poiana.

In ace si timp, nici cu sp-orlul nu 
a rămas în urmă. Deseori, folosit în 
prima echipă, juniorul dovedea ca
lități deosebite. Mai tîrziu. remarcat 
de specialiști, tânărul Ion Pcinaitescu 
a fost trimis în anul 1D51» în Uibăra 
de juniori de la Rinmicu Fii cea. unde 
s-a evidențiat. Participă chiar la cîteva 
trialuri de formare a lotului R.P.R. 
penlru turneul de juniori U.E.F.A. 
După aceste succese, el arc o nouă 
satisfar'‘e ■ est/> irccut definitiv în bulevardișli, de oameni 
lotul primei 
J. S. Poiana

Ptâiă aici, 
grafie ca u 
tineri din tara nous- j 
tră Dur...

Lăsîjidu-se amețit dc1 laudele super- 
terilor, tânărul modest de pînă atunci 
începe să se creadă o personalitate 
in lumea fotbalului din Cimpwa. Ur- 
murea? A început să lipsească nemo- 
tivat de la serviciu, să respingă aju
torul lovarășiîor. înscris la cursurile 
serale ale liceului din Cînipiua. da
torită grijii pe care i-o purta condu
cerea uzinei. Ini ca și celorlalți tineri 
de aici, el le abandonează după puțin 
tâmp, pe motivul că este... supra aglo- 
merat și că „surmenajuF îl împie
dică să se pregătească ca... sportiv!?

începe — pe de altă parte — să 
ailhî tot mai des conflicte cu antre
norul, de care se crede persecutat, 
angajează discuții cu consiliul aso
ciației, care după părerea lui nu-i 
face dreptate, ca și cu colegii de e-i 
chipă. care căutând să-l aducă pe __ _ __ _
drumul cel bun, sini — pretinde — in- ele îl desvăluie. va sluji fH'opul bun 
vidioși!? Căzînd în viciul jocurilor pentru care au fost scrise, 
de noroc, fon Fanaitescu îșî pierde ■
cu re.guLuilale salariul, face împrn- VzrwCCA
rnnturi de. Ia diverși oameni., pentru din uzina Poiana Cîmpina
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Florin Gheorghiu conduct și in clasamentul 
îruntași ia învățăturăelevilor

atmosferă l-am găsit pe Florin 
tânărul campion de

din biincile clasei

Peslc cele aproape 30 săli de clasă 
®lc școlii medii I. L. Caragiaie din 
Ploiești se așternuse liniștea. Clopoțelul, 
acest veritabil orologiu al școlarilor, puse 
capăt tumullultii tineresc ce se revăr
sase cu puține clipe înainte prin ferestrele 
școlii. Elevii, de 1a țîucii dintr-a-nfîia 
pînă In cei din ulii inul an, stăteau din 
nou aplecați deasupra cărții. deslușind 
■cu migală slove noi Alții dădeau ulti
mele răspunsuri cerute dc profesori. Se 
închei au mediile pentru primul trimestru 
în această 
Gheorghiu.
(ării.

Intr-un a 
umanistică, mezinul filialei, care 
o lună de zile cucerise spectatorii prin 
jocul său îndrăzneț, stătea acum liniștit 
îxj banca sa, 
fesor. Era la

Nimeri schi 
ruj campion 
In clasă, departe de 
d-e pătrățele.

Înțelegând rostul prezenței 
■o oră de 
plică după aceea :

—- Colegii mei și-au încheiat toate 
mediile. Așa i-am regăsit. Va trebui să-i 
ajung cît mai curând. Trebuie recuperai 
terenul ! Despre șah, să un mă întrebați 
derîi peste o lună de zile.

Va trebui să-i ajungă. Și desigur © să 
reușească. In catalog, în dreptul numelui 
său. cu dotiS zile înainte de vacanță, 
„creionul roșu" a început Să-și facă da
toria. Iamb» și literatura română, istoria, 
socialism-științific., geografia. Sini pri- 
anefe materii cu media înclieiat.ă' In 
dreptud fiecăreia aceeași notă: 
10... Șîihi ștul fruntaș Florin Gheorghib 
<e în același timp și nn elev fruntaș. Dis- 
cipEnat și -perseverem.

Aflat în fiecare an ..printre devii frun
tași, utemistul Floria Gheor<Un om se

noastre la 
curs. Florin Gheorghiu ne cx-

î

decît că lan Fanai tescu 
mijlocul lor, părăsind 

uzina. El a părăsit pe 
l-au învățat urinele nur-

iubitori adevărați ai sportului, 
îndrumat și î-tui arătat

ca mai tîrziu să părăsească uzina!!!
Zilele Lrocale, un muncitor din u- 

ziuă a primit o scrisoare din partea 
unui fost coleg de echipă al lui Ion 
Fanai feseu. Era vorba de L. l^edelcu, 
acîwdmente salariat al uzinelor „Gri- 
gure Freoteasa” din Capitală. Acesta 
arată că i-n împrumutat lui Panai- 
ie.scLi 200 lei. bani pe care nici pînă 
azi nu i-a mai primit, zorind totodată 
explicarea acestei întârzieri. Dar nici 
munci forul care a primit scrisoarea 
și nici tovarășii săi de muncă uu-i 
pot răspunde 
a plecat din 
de trei luni 
a.umenii care 
seriei 
oare l-au îndrumai și 
întotdeauna calea cea bună.

Ce drum a (des, în schimb, hm Pa- 
Jiaitescu ? înhăitat cu o șleahtă de 

a căror cou- 
_______  știință le-a rămas în 

o urmă față de reciti-
F BȚ Ț j zările poporului, deI ii I I viața cioaslră nouă.

Punaltescit a ales 
drumul d sfrîului 

ragabonclajului. apucă:uri cu 
străine tineretului nostru nou. 
hoinărește de peste trei luni 

Panaiiescu ? Cu ce trăiește ? 
întrebări pe care și le 

uzinei noastre și la 
Singurul

pun
care
care

al 
totul 
Unde 
ion 
lată
munci l orii 
nu-și pot răspunde, 
poate c însuși Ion Panaîlescu.

...Ai făcut rău, Ioane! Au făcut 
rău și cei ce ie ocrotesc în prezent, 
pentru că probabil au crezut minciu
nile fale. Fac rău top acei ce nu cer
cetează geneza acestor manifestări, 
acei care se mulțumesc doar cu vorbe.

Tovarășii tăi de muncă și sport, te 
așteaptă să revii în mijlocul lor, 
fiind hoiărîți să le ajute. încearcă 
să devii un om folositor socieluții, 
ca loji sportivii de tip nou.

Fonte rîndurile acestea le vor ajuta, 
iar cunoașterea adevărului pe care

—A

dezminte nici de astă dată. Im păr țiadu-și 
timpul între -■școală și șah, ci nu -negli
jează nici una din aceste preocupări. 
1*6 amândouă le-a îndrăgit deopotrivă. 
Iată dc ce cu el se mândresc pe drept 
■cuvânt și profesorii și colegii, care 
l-au întâmpinat cu atâta veselie cînd s-a 
reîntors Ia școală, dăruindu-i atunci fru
mosul lor buchet de garoafe și

cu ochii pironiți sure pro- 
ora de istorie.
biue. 11 găsisem pe tînă- 
la locul său...

tabla
de muncă.

cu cele 64

redactor.

întrebarea este ascultată .cu multă atenție. Peste cîteva clipe, elevul Florin 
Gheorghiu va răspunde profesorului, așa cum l-a obișnuit, adică foarte bine.

Lecția
noastre ^nlre anii 1828—1848“ înarmase 
elevii cn cvnoșthițe noi.

pr^anie și situația

Foto: Mircea Popescu-Ploiești
volum de nuvele al Ini Thomas Mann. Apoi... Iti varii, maturitatea și facultatea 

...Ora dc istoric se apropia de sfârșit, de filologie. Acolo vreau șă dau examen.
,.Dezvoltarea economică a patriei Pentru asta mă pregătesc și mă strU

d ni osc să învăț cît mai bine. Vvcaa
Li se vorbise i’ăsqdăîesh cpm; se cuvjne, condițiile ml

10. 10. despre Regulamentul or^anie și situația nutiate pe care Ic am de a mă pregăti-.
-socinlăț.a vrejii,despre înjghebarea prL „BGUnl44 a. măi 'țăcămi â/datl, dnpl 
mclor fabrici dc postav de la noi și despre 
viața grea a țărănimii. Despre v<aț« 
aspră ce se îiu*ău<ățca de la un au 1* 
altul. Dar pM înti-» ci... de august, te

Vacanța de iarnă, prilejul unor 
nenumărate bucurii

Vacanța! Mult așteptata vacanță de 
îamă a sosit ! S-a încheiat un trimestru 
dc învățătură, lăsînd loc unei binemeri
tate odihne. Orelor de curs, de istorie 
sau geometrie, de matematică sau fizică, 
le urmează acum altele de destindere-, 
de odihna activă, de recreare. Elevii au 

Patinoarul artificial din parcul „23 August" va fi din nou arhiplin m zilele 
vacanței.

Foto: B. Ciobana
încheiat prima parte a anului de învă
țământ cu frumoase succese, pe care Ic 
vor continua după vacanța de iarnă. 
Vacanța nu înseamnă însă o totală inacti
vitate. In anii regim ului nostru demo
crat-popular, zilele vacanței sînt transfor
mate în zile ale bucuriei. Cu deosebit! 
grijă față de mugurii cei mai fragezi 
ai patriei — copiii — partidul și gu
vernul nostru au asigurat, ca și în 
alți ani. condiții minunate de petrecere 
a vacanței de iarnă.

Prin munca organizațiilor U.T.M. fi 
eu sprijinul cadrelor didactice, elevii vor 
avea asigurată o minunată activitate 
carc-i va reconforta. îi va face să-și «■ 
nuntească cu o deosebită plăcere de 
aceste zile. Ce vor cuprinde ele? Serbări 
ale pomului de iarnă, carnavale, excursii, 
activități distractive la casele și palatele 
pionierilor, lecturi și câte altele.

Firește, printre aceste activități sportul 
va ocupa un loc dc frunte. Veștile pe

1944. De atunci, când elevul Florin Gheor
ghiu și colegii lui abia văzuseră luminfl 
zilei, poporul avînd în frunte Partidud, a 
rupt-o pentru totdeauna cu viața grea, 
făurind una nouă și fericită.

Clopoțelul anunță recreația. O 
și apoi altă oră, altă materia..

-— Ce urmează, Florine ?
Psihologia, tovarășe 

pauxâ

care 1-aan lăsa! pe tîuărul maestru si-și 
vadă de preocupările lui școlare.

CONSTANTIN ALEXE

care le-am primit din diferite regiuni 
ale tării vorbesc despre inițiativele deo
sebite pe care le-au luat secțiunile de Jn- 
vățămînt și cultură regionale, în colabo
rare cu comitetele regionale U.T.M. pen
tru a asigura școlarilor o bogată activi
tate sportivă. Astfel. orcanizate 

tabere la care vor participa cei mai buni 
elevi la învățătură, care au îndrăgit și 
sportul. “ 
cursurile 
tive fac 
activități

Dar vacanța tic iarnă oferă elevilor 
cea mai bună ocazie dc a participa la 
întrecerile Spartachiadci de iarnă a tine-

Excursiile, simpozioanele, con- 
„Drumeții veseli” pe teme spor- 
și ele parte din complexul de 
sportiv-cducali ve.

Spre o colaborare cît mai rodnică 
între jucători și arbitri

acorde toată în- 
au fost delegați 
nepunîndu-le la 
și obiectivitatea.

Se afirmă în diverse ocazii că <iouă 
echipe au practicat un joc dinamic, 
că voleibaliștii au luptat pînă la epui
zare atît ia atac cît și în linia a 
doua, și că — datorită și arbitrajului 
competent — s-a oferit publicului un 
spectacol de calitate.

Analizîn-d factorii care au determi
nat succesul, se constată că el are ia 
baza :

— o bună pregătire tehnico-tactică
• Jucătorilor

— o deplină colaborare între spor
tivi si arbitri (în special cu cel prin
cipal).

IntrtKJÎt e vorba de o colaborare 
foarte importantă, aș vrea să mă 
ocup de această problemă în rîndurile 
care urmează.

Problema are două aspecte, impuse 
de situtfjfe de pe teren, și anume: 
înainte de Joc și în timpul jocului.

Colaborarea dintre voleibaliști și ar
bitri înainte de joc constă în aceea că 
jucătorii trebuie să 
crederea celor care 
să conducă partida, 
îndoială competența 
In legătură cu aceasta, trebuie critir 
cată atitudinea unor căpitani de echi
pă care — atunci cînd se face tra
gerea la sorți — caută să dea su
gestii privind alegerea mingii (reco- 
mandînd-o bineînțeles pe cea proprie) 
sau referitoare la arbitraj, în funcție 
de stadiul de antrenament (în special 
la Începutul sezonului) sau de starea 
timpului (ploios, friguros etc.) dacă 
meciul are loc în aer liber. Or, toate 
acestea le hotărăște numai arbitrul.

Cele mai variate și mai bune 
ocazii pentru colaborarea dintre jucă
tori și arbitri le găsim însă în timpul 
jocului.

în primul rfnd este vorba de eli
minarea completă a protestelor și co
mentariilor la deciziile arbitrilor, care 
duc de cele mai multe ori 1a derula
rea arbitrului și a publicului spec
tator.

Situația este CU atît mai neplă
cut^. cy cît a^pște jeșu.i nesportive ale 
jucătorilor se manifestă Tn special față . 
de -arbitrii tii inai'puțină experiență, deplmire. .:ti.
Și mâi' grav este însă că de cele mai COSTOIU
mul te ori la baza obiecțiilor ' stă neeti- arbitru de volei
noașterea flagrantă a regulilor jocu- _________________________________
lui. De pildă, C. Nicolau (Progresul) SPORTUL POPULAR
tiuteral ^miini peste fileu" (ia cursul Nr. S746 Pag. a 3-«

retului. Și dacă vremea nu Ie-a oferit 
încă posibilitatea de a concura in pasio
nantele concursuri de săliiuș și schi, în 
schimb șahul și tenisul dc masă sînt 
sporturile care pot satisface dorințele 
pionierilor și școlarilor de a se întrece 
în cadrul acestei mult îndrăgite compe-1 
tiții de mase. Pentru că azi-miine plaiu
rile patriei se pot îmbrăca pretutindeni 
în mantia 
va fi Bani

imaculată a zăpezii și atunci 
greu de ales...

★
buni sportivi diu rândurileCei mai _ a   ______

elevilor vor avea și ei o vacanță, foarte 
plăcută. Prin grija Direcției educației 
tineretului școlar va fi organizată în pe
rioada vacanței de iarnă un centru dc 
perfecționare, la care au fost invitați 200 
elevi și elevi — fruntași la învățătură și 
îu sport — din școlile medii cu program 
special de educație fizică. Centrul va 
funcționa pe lângă complexul turistic de la 
Muntele Mic. Un centru asemănă
tor — cane va cuprinde 100 de elevi 
sportivi aparținând clubului sportiv șco
lar ,, Luceafărul” Brașov și școlilor spor
tive dc elevi din localitate — va func
ționa la cabana din masivul Parângului 
(loc de aeces-Petroșani).

300 de elevi, reprezentanți ai școlii 
sportive de elevi ur. 1 din Capitală vor 
petrece începmd de azi și pînă la 5 ia
nuarie, zile minunate la cabanele .Tpr.ișiî-' 
lor, Suhard și Steaua Republicii din ă- 
propicrea Lacului roșu, în timp ce alțî 
600 de sportivi ce aparțin școlii sportive 
de elevi nr. 2 (tot din Capitală) vor 
face o bună parte a vacanței la cîteva 
din cabanele masivului Buce gi lor (Plaiul 
Foii, Padina, Peștera, Piatra Arsă, 
Poiana Stînii, Furnica) precum și In 
stațiunea Sinaia.

★
Bucurie, entuziasm, zile dc neuriat—w 

Iată oe înseamnă în anii noștri vacanța 
elevilor. Pentru toate acestea ci mulțu
mesc din inimă partidului, părinte iubit.

Colțul arbitrului

partidei Progresul—C.C.A. din cadrul 
Victoria*) a întrebat dacă a 
fileu 1 cu mina înainte sau 

după lovirea mingii! Jucătorul Pelin 
(Progresul) neglijează faptul că blo
cajul se socotește o singură lovitură, 
indiferent de numărul jucătorilor care 
au loVit efectiv mingea.

Discufii se mai nasc și cu ocazia 
interpretărilor permise de regulament 
în ceea ce privește preluările din po
ziție dificilă. De obicei, jucătorii sesi
zează greșeli numai la echipa adversă 
sau solicită aceeași interpretare și la 
preluările din poziții perfect echilL 
brațe.

In toate aceste situații, jucătorii 
greșesc de două ori: o dată prin ne
cunoașterea regulamentului sau încer
carea de a-1 interpreta în favoarea 
lor și a doua oară prin atitudinea 
lor față de decizii, ceea ce e inter
zis chiar de regulament. în toate 
aceste situații, un rol important re
vine căpitanului de echipă. De felul 
cum se comportă el însuși sau caută 
să-și lămurească coechipierii în joc, 
depinde atmosfera generala a meciu
lui. Exemple pozitive în această pri
vință sînt S. MihăilescU, Sușelescu, 
Roman.

în sfîrșit, un Ultim aspect îl consti
tuie ajutorul efectiv pe care-l pot da 
jucătorii în crearea unei atmosfere 
sănătoase în timpul jocului. Este 
bine apreciat sportivul care — con
form regulamentului — după ce a fost 
fluierat ridică mina în semn că recu
noaște greșeala comisă. Citez ca 
exemple de urmat în această privință 
comportările jucătorilor H. Nicolau, 
Claici, Ponova, Cherebețiu. Totodată, 
sînt și jucători care nici chiar atunci 
cînd greșesc în mod flagrant nu sînt 
de acord cu penalizarea. Printre ei, 
Ghertinișan, Chezam, Păunoftt.

Concluzia firească este următoarea: 
jucătorii trebuie să se concentreze nu
mai asupra jocului și să-i ajute fa 
nevoie pe arbitri pentru a le da 
posibilitatea să-și ducă sarcina la în-



La sfîrșitul campionatului
republican (II)

- Rezultatele „strînse" dintre echipe, 
schimbările survenite în clasament 
pe parcursul desfășurării campiona
tului, incertitudinea victoriei la foar
te multe din jocuri și progresul în
registrat de unele echipe privind jo
cul în mișcare au contribuit ca ac
tuala ediție a campionatului^ să fie 
mai interesantă mai atrăgătoare.

Dar unele lipsuri existente în pre
gătirea unor echipe au permis și 
apariția unor „surprize", ca de e- 
xemplii, cele pe care ni lc-au oferit 
C.S. Oradea în jocul cu Progresul 
și Știința București, Progresul în 
jocul cu C.S. Mureșul, surprize care 
au „culminat" cu jocul reprobabil 
dintre Dinamo și Știința București, 
încheiat, spre stupefacția celor pre- 
zenți cu rezultatul de 5—51

■ Echipa DINAMO BUCUREȘTI, că
reia îi revine în acest an pentru a patra 
oară cinstea de a fi distinsă cu titlul 
de' campioană a țării și care are în 
formația sa jumătate din formația 
de bază a echipei naționale, a umbrit 
prin comportarea sa din ultimul joc 
titlul cucerit, care trebuie să repre
zinte rodul unei munci susținute con
tinue și a unei înalte sportivități, 
îrițelegînd prin aceasta putere 
luptă, hotărâre. dragoste față 
lorile clubului, respect față 
blic, de arbitru și adversar, 
tudine și loialitate.

: Faptul că în ultima parte_

de 
de cu- 
de pu- 
corecti-

Faptul că în ultima parte a cam- 
pioriatiilui Dinamo a avut de susți
nut două și chiar trei jocuri pe 
săptămînă nu poate fi o scuză, mai 

. ales că s-a manifestat evident lipsa 
de preocupare pe care atît antreno
rul cît și jucătorii au manifestat-o 
față de pregătire.

Autoliniștirea sau a te culca pe o 
ureche, cum zic unii, este un lu
cru extrem de periculos cînd apare 
la un sportiv sau Ia o echipă, adu- 
cînd după sine o scădere a valorii 
rezultatelor sportive. Faptul că 
trenorul echipei încă nu reușește 
se facă ascultat de unii jucători 
Alexandru Bădiță, care dă tonul 
abaterile de la disciplină, sau 
Aurel Zahan, care nu dorește să 
integreze într-o concepție axată 
jocul în colectiv, sînt lucruri care 
în ultimă analiză ajung să se re- 
sim.tă și în echipa națională.

Numai angajamentele, pe care și le 
ia de fiecare dată Bădiță nu sînt su
ficiente și ele nu reprezintă nici o 

dată 
au

an- 
să 
ca 
la 
ca 
se 
pe

garanție, întrucît, de fiecare 
au avut un caracter formal, «nu 
fost traduse concret în fapt.

Pe parcursul campionatului am 
tut remarca la această echipă 
știe să cîștige un joc atunci cînd 
acest lucru îi este necesar. Este deci 
inadmisibilă comportarea acestei echi
pe în jocul cu Știința.

Cum se poate găsi o explicație, 
ce motiv s-ar putea invoca pentru 
a justifica trecerea de la 4—1 la 
pauză, la 5—5 în final, în fața unui 
adversar pe care l-a învins cu 6—2 
în primul joc ?

pu- 
că

Concurs de verificare
a tineretului

Mîine și joi, în sala Dinamo din 
Capitală are loc un concurs de veri
ficare a tineretului. Participă gim- 
naști și gimnaste care s-ati eviden
țiat în diferite concursuri din cursul 
anului. Federația de specialitate a 
invitat la această verificare 42 de 
gimnaste și 24 de gimnaști din rân
dul cărora va fi stabilit lotul de per
spectivă și de tineret al țării noastre.

întrecerile se desfășoară mîine între 
orele 10—13 și 17—20 și joi de la 
ora 10.

la 
de

Considerăm ca o abatere de 
sportivitate această comportare și 
aceea am vorbit mai mult despre 
acest lucru.

Faptul că o lungă perioadă de 
timp fostul birou de secție s-a ocu
pat în mică măsură de problemele 
educative dă mult de lucru actualei 
conduceri a secției, care este preocu
pată și hotărîtă să curme cu toate 
greșelile.

Nu putem să trecem mai departe, 
fără a arăta că orientarea tactică pe 
care antrenorul Carol Corcek o im
pune în pregătirea echipei este în 
dezacord cu linia dată în această 
privință de către consfătuirea pe 
țară a antrenorilor, lucru care poate 
aduce după sine greutăți în buna 
pregătire a echipei noastre selecțio
nate.

C.S. ORADEA, profitînd de absen
ța din prima parte a campionatului 
a lui Dinamo, a reușit ca în urma 
unei serioase pregătiri să se insta
leze în fruntea clasamentului, loc 
pe care l-a cedat apoi dinamoviștilor, 
în fața cărora nu au putut rezista. 
Deși cu posibilități optime de pre
gătire, avînd și cîteva întîlniri inter
naționale, după un început bun, în 
loc să facă jccuri din ce în'ce mai 
bune această echipă a mers de la 
joc la joc tot mai slab. înfrângerile 
suferite de 
se datorase, 
pregătire a 
multe ori a 
care Novac 
peste poartă, a' făcut să, scadă va
loarea jocului, echipa cedînd cu ușu
rință mingea la. adversar, fiind ast
fel nevoită să intre în joc de apărare. 
Comportarea jucătorului A. Oanță, 
de altfel element - de bază, nu ajută 
echipei, ci din contră enervează pe 
coechipieri.

Deși încurajată de un public nu
meros care ține la culorile clubului 
echipa a ajuns să se „mulțumească" 
cu locul II pe care nu îl mai putea 
pierde, renunțînd să se mai pregă
tească cu asiduitate.

In acest fel, fără continuitate în 
pregătire, fără o atentă preocupare 
de creștere a tinerilor jucători, mer- 
gînd maj mult pe linia de „transfe
rări", C.S.O. nti-și va putea aduce 
aportul la dezvoltarea și pe mai de
parte a jocului de polo pe apă în 
țara noastră. Echipa orădeană poate 
să muncească și mai rodnic, ținînd 
seama de baza materială excepțională 
pe care o are la dispoziție antrenorul 
Emerick Freund.

PROGRESUL BUCUREȘTI cu o 
echipă tînără, crescută în cadrul clu
bului, a reușit să ocupe pe merit 
locul III.

Orientarea tactică pe care antre
norul Th. Angelescu o dă echipei, 
pregătirea care este axată pe crește
rea vitezei de înot a jucătorilor, jo
cul în continuă mișcare practicat de 
această echipă, au făcut din ea un 
adversar dificil pentru campioni, pri- 
lejuindu-i de asemenea satisfacția de 
a învinge pe a două clasată, C.S. 
Oradea.

Lipsa de experiență a jocurilor în 
deplasare și lipsa unei pregătiri mo
rale și de voință superioare sînt 
— după noi — factorii principali 
care au făcut ca echipa să piardă 
unele jocuri. Putem spune de aseme
nea că nu este îndestulătoare dezvol
tarea forței jucătorilor fapt care-i 
pune uneori în inferioritate în lupta 
cu adversarii direcți acest lucru da- 
torîndu-se, în principal, neefectuării 
pe tot timpul anului a unei atente 
pregătiri fizice generale.

Continuînd pe această linie de 
creștere și promovare a tinerelor ele
mente, desigur că perspectiva nu poa
te fi decît îmbucurătoare pentru a- 
ceastă echipă.

prof. OCTAVIAN MLADIN
antrenor federal

la Știința , și, Progresul 
în principal, lipsei de 
echipei. Folosirea de 

jocului cu centru fix, în 
a tras mult pe lingă sau
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In Bueegi

Primul „examen”
A devenit o tradiție ca inaugurarea 

oficială a sezonului de schi să fie pre
cedată de „Cupa 30 Decembrie", con
curs organizat în ultima duminică a 
anului de comisia de specialitate a 
regiunii Ploiești. Și tot tradițională a 
devenit excelenta organizare asigu
rată de comisia regională, care dove
dește de fiecare dată maturitate și 
operativitate în asigurarea celor mai 
bune coindiții de desfășurare a con
cursului.

Ediția 1960 a „Cupei 30 Decembrie" 
s-a bucurat de un cadru cu adevărat 
sărbătoresc. Sîmbătă, în prima zi de 
concurs, a fost o vreme de primă
vară. Cerul senin lăsa să se vadă 
pînă departe priveliști minunate, vîn- 
tul nici nu adia, iar temperatura cu 
puțin sub zero grade păstra zăpada 
în stare foarte bună. Peste noapte a 
nins însă zdravăn, iar ..a doua zi con- 
curenții s-au trezit în plină iarnă.

a fost trecut cu bine
fost de loc râu, deoa- 
radicală modificare a 

a sporit intere- 
și a solicitat

Ceea ce nu a 
rece această 
condițiilor naturale 
sul pentru întreceri 
schiorilor toate cunoștințele lor teh
nice. Trecerea de la zăpadă mică, în
ghețată și timp frumos, la zăpadă 
mare, pulver, cu o vreme defavo
rabilă și vizibilitate redusă, — la un 
interval de numai o zi, — a consti
tuit un serios examen pe care schiorii 
noștri fruntași l-au trecut cu bine.

UN DEBUT PROMIȚĂTOR

La „Cupa 30 Decembrie" au parti
cipat peste 70 de schiori, — seniori, 
senioare, juniori și junioare, — re- 
prezentînd aproape tot ce are mai 
bun schiul din țara noastră î-n mo
mentul de față. Deci, s-a putut face 
o temeinică verificare a rezultatelor

Aseară in „Cupa de iarnă” a F.R.H

Știința a întrecut Dinamo cu 21 — 15 (12—8)

Atacanții Științei au pus de multe ori în dificultate apărarea dinamnvistă. Fază 
din jocul Știința—Dinamo

pregătirilor de pînâ acum. Maniera 
în care au fost parcurse traseele din 
Furnica și de pe Valea Papagalului, 
execuțiile tehnice, gîndirea tactică, 
ne-au dovedit că majoritatea schiori
lor fruntași s-au antrenat cu asidui
tate și că în acest sezon se prezintă 
într-un stadiu evident mai avansat 
de pregătire decît în anii trecuți, în 
aceeași perioadă. în mod deosebit 
ne-am interesat de evoluția celor 10 
componenți ai lotului republican, care 
ne vor reprezenta în curînd în cîteva 
importante concursuri internaționale. 
Cornel Tăbăraș, Gheorghe Bălan, Ni- 
culae Pandrea, Ion Zangor, Adrian 
Bătușaru (toți de la Casa Ofițerilor 
Brașov), Ilona Micloș, Kurt Gohn 
(de la Dinamo Brașov). Mihai Bucur 
(Carpați Sinaia), Niculae Șuteu (Vo
ința Brașov) și Elisaveta Obrașcu 
(Știința București) au demonstrat că 
față de perioada de numai o lună de 
antrenament pe zăpadă, stăpînesc des
tul de bine elementele de tehnică. In 
mod deosebit vom remarca siguranța 
cu care au parcurs traseele și în ge
neral pentru comportarea lor bună 
pe Cornel Tăbăraș, — entuziasmant 
în manșa a doua a cursei de slalom 
special, — Gh. Bălan, Ion Zangor și 
Mihai Bucur. Promițătoare evoluția 
tinerilor Adrian Bătușaru și Nicul: 
Șuteu. Maestra sportului llona Mi
cloș anunță o frumoasă comportare 
în întrecerile internaționale.

Ion Berindei și Ion Cașa, antreno
rii lotului, au împărțit pregătirea pe 
zăpadă în două perioade. In prima s-a 
urmărit punerea 
țelor tehnicii, iar în a doua perfecțio
narea tehnicii în 
Zăpada suficient 
a permis lucrul în condiții mulțumi
toare pentru slalom special și slalom 
uriaș. Desigur că acum, după nin
soarea masivă din cursul zilei de du
minică, schiorii noștri fruntași își vor 
desăvîrși pregătirea și pentru cursele 
de coborîre.

Ia punct a elemen-

condiții de concurs, 
de bună din Bueegi

PROBLEMA JUNIOARELOR

Foto: T. Roibn

Aseară au avut loc la Sala Floreasca 
meciurile ultimei etape din turul „Cupei 
de iarnă? a F.R.H. la handbal în 7. In 
cel mai important joc a] programului 
s-au întîlnit formațiile Dinamo și Știința. 
Studenții au avut în permanență inițiati
va, obținînd o victorie meritată cu scorul 
de 21—15 (12—8). llandbaliștii dinamo- 
viști au acționat în cea-mari mare parte 
a meciului individual și s-au repliat 
uneori destul de greu în apărare. Golu
rile au fost înscrise de : Jianu 5, Simes- 
cu 5, Mirea 3, Fabian 4, Ghica 2, Pop 
și Ștancîu pentru Știința și de: Simion 
Pompiliu 5, Cliiru 3, Costache I 2, L. 
Popescu 2, Tănăsescu 2 și Ristoiu.

Un joc viu disputat a oferit întîlnirea 
dintre echipele Unirea •— în Care a evo
luat cu mult succes Andrei Folbert —■ 
și I.T.B. Lă sfîrșitul celor 60 de minute 
de joc tabela de marcaj a indicat un re
zultat de egalitate: 18—18 (11—13).

In cele două partide feminine dispu
tate, Rapid a învins Vestitorul cu scorul 
de 15—6 (7—1), iar Progresul a între
cut echipa Fabricii de Timbre cu scorul 
de 13—3 (5—2). Spre surprinderea

noastriS, și a celor prezenți în sala, Pro
gresul a apărut pe teren fără Liliana 
Borcea și maestrelc emerite Vietorița Du
mitrescu, Antoaneta Vasile și Elena Ro 
șu. Și dacă V. Dumitrescu și E. Roșu an 
absentat complet de la partidă, în schimb 
L. Borcea și A. Vasile au fost prezente 
în... tribună. Și Intr-un caz, și în celă
lalt, credem că este vorba de o atitudine 
de nepăsare a acestor jucătoare față de 
competiția respectivă.

Alte rezultate : Rapid-Constructorul
(m) 27—17 (14—7); C.C.A.—Titanii 
31—24 (12—13).

Dacă la seniori și juniori numărul 
și valoarea participanților au fost îm
bucurătoare, la senioare am consta
tat că în afara Ilonăi Micloș, Elisa- 
vetei Suciu și MihaelSi Ghioarcă, ce
lelalte concurente 
corespunzătoare și 
pective deosebite, 
normal ar fi fost 
de junioare să fie 
vînd în acest fel perspectiva împros
pătării lotului de senioare. în cursa 
de slalom special pentru junioare au 
fost însă doar patru participante, iar 
cîștigătoarea, — Helga Czopellt, — 
a arătat un nivel tehnic foarte scăzut.

Se naște întrebarea firească : unde 
sînt junioarele evidențiate în cadrul 
centrelor de inițiere și instruire ? Du
pă cîte' știm numărul fetelor partici
pante la aceste centre a fost destul 
de mare și ar fi permis cluburilor și 
asociațiilor sportive să facă o selecție 
judicioasă. Se pare însă că schiul fe
minin continuă să fie „cenușăreasa" 
schiului nostru alpin, neglijat de sec
țiile de schi ale cluburilor și asocia
țiilor sportive.

Comisiile regionale nu au nimic de 
spus ? Dar federația ?

nu au o valoare 
nici măcar pers- 
In aceste condiții 
ca măcar cursele 
mai „populate" a-

D. STANCULESCU

HQCHEUat/

C. C. A. A CIȘTIGAT PRIMA PARTE
A CAMPIONATULUI ORAȘULUI BUCUREȘTI

Știri Tg. Mureș
Activitatea turiștilor din Tg. Mureș 

este deosebit de intensă. Pe lingă nume
roasele excursii care au loc săptămînal, 
anul acesta s-a desfășurat cea de a 8-a 
ediție a tradiționalului concurs de orien
tare turistică, organizat de cercul turistic 
de pe lingă casa de cultură 
din Tg. Mureș.

La ediția din acest an, 
desfășurat în trei etape la 
ticipat 12 echipe din Tg. Mureș și Re-

a sindicatelor

concursul s-a 
care au par-

SPORTUL POPULAR
JPajj- a l-a JNr, 3745

ghin. Întrecerile au fost (Ic gradul II, 
complex, cu teme de zi și de noapte.

In urma totalizării rezultatelor, cla
samentul general al celei dc a 8-a ediții 
a competiției la turism se prezintă 
astfel: 1. Stăruința 1 (Petiifi Sandor), 
condusă de E. Kiss, care 
2000 p„ 2. Mureșul II1680 
de Zahăr 
p.; 5. Textila I 1076 
1064 p.; 7. Fabrica 
8. Stăruința II; 9. 
grafia; 11. Cablul
Mureșul III

J?cntru perioada

a' totalizat 
p., 3. Fabrica 

1 1657 p,; 4. Mureșul I 1612 
p.; 6. Avîntul Reghin 
de Zahăr II 1011 p; 
Textila II; 10. Poli- 
(Lazar Odiin): 12

iernii, cercul turistic

tie pe lingă Casa de cultură a sindica
telor din Tg. Mureș și-a întocmit un bo
gat program de activitate. Printre altele 
s-a prevăzut organizarea unui curs tu
ristic pentru începători și avansați, în ve
derea îmbogățirii cunoștințelor tehnice 
ale participanților la concursurile de o- 
rientarc turistică. Cursul, care se va des
chide imediat după 1 ianuarie, va avea 
o durată de trei luni. Sc va mai iniția 
un concurs gen „Cine știe, cîștigă" pc 
teme turistice etc. De asemenea, mai sînt 
prevăzute conferințe, schimburi de expe
riențe, vizitări de muzee, și -monumente 
istorice.

ION PAU S-coresgoiident

In ultimele zile ale săptămînii tre
cute au continuat să se dispute me
ciurile din cadrul campionatului repu
blican de hochei, faza orășenească 
București. După cum. am anunțat, 
această 
C.C.A., 
rul. In 
Știința 
14—2 (5—0, 6-1, 
pe Constructorul cu 
3—0). In această zi 
ciul dintre echipele 
și Constructorul II, 
ria primei formații: 
1-0).

Campionatul a programat sîmbătă 
alte două jocuri. In prima partidă, 
Dinamo — după ce a rezistat o repriză 
în fața puternicei echipe 
a cedat apoi la scor: 
11—0, 7—0). Cel da al 
fost ceva mai echilibrat, 
din urmă experiența unor jucători din

Ia 
întrecere iau parte 4 echipe: 
Știința, Dinamo și Constructo- 
prima etapă, disputată vineri, 
a învins Dinamo cu scorul de

3— 1), iar C.C.A. 
11-0 (4—0, 4—0, 
a avut loc și me
de juniori C.C.A. 
încheiat cu victo-
4— 0 (2—0, 1—0,

formația Știința și-a spus euvîntul și 
studenții au învins Constructorul cu 
5-0 (1—0, 0—0, 4—0).

Ultima etapă a întrecerii trebuia 
să se dispute duminică seara. Jocurile 
au fost însă amînate în mod cu totui 
ne justificat pentru aseară, cînd în cel 
mai important meci al campionatului 
s-au întîlnit echipele C.C.A. și Știința.

După o partidă în care a dominat 
tot timpul, formsia militară a învins 
cu scorul de 8-0 (3-0, 4-0, 1-0), reu
șind astfel 
de a ocupa 
trecerii' fără 
în cele trei

Deși cu un efectiv redus, tînăra 
mație a Științei a făcut o partidă ono
rabilă.

In deschidere Dinamo 
structorul cu scorul de 
2-2) reprizele întîi și 
cele mai echilibrate.

performanța remarcabilă 
iocul I la jumătatea 
să fi primit vreun 

meciuri susținute.

în-
gol

for-

a C.C.A. —
21—0 (3—0, 
doilea joc a 
însă în cele

a învins Con- 
6-3 (0-1, 4-0, 
a treia fiind



Mai multă
în operațiunile

Hotărîrea Consiliu ui General 
U.C.F.S. privind descentralizarea sis
temului de legitimări și transferări 
Ia fotbal a fost o măsură binevenită. 
Această măsură a avut drept scop 
pe de o parte să 
organelor centrale, 
să întărească autoritatea și să creas
că răspunderea organelor U.C.F.S. 
După cum se știe, pe linie de fotbal, 
pînă în primăvara acestui an, cu 
problema tuturor legitimărilor și 
transferărilor s-a ocupat exclusiv ser
viciul respectiv din cadrul federației 
de specia'itate. Volumul mare de ca
zuri de legitimări și transferări tre
ceau prin acest serviciu. Și. bine; 
înțeles — atunci c‘nd nu voiau să 
recurgă la poștă — delegați diferite
lor secții de fotbal ale cluburi.or și 
asociațiilor din întreaga țară făceau 
cale lungă și costisitoare pentru a 
rezolva cererile lor de legitimare sau 
transferare.

Conform noilor instrucțiuni, opera
țiile de legitimări p'nă Ia nivelul 
regional se rezolvă de către comi
siile regionale și comisia orașului 
București, sub c— 
U.C.F.S. iar ce'e 
ace’eași foruri dar și cu 
consiliilor U.C.F.S. t

simplifice munca 
iar pe de alt □

FOTBtfm

ordine si5 răspundere
de legitimări si transferări

9

a campionatului mascu in
e despărțit doar de... citeva 
serviciul de legitimări din

Frumoasa victorie obținută dii.riiri.eă 
de echipa studenților craioveni în fața 
liderului (Rapid), la București, a pro
dus o impresie deosebită în rîndul 
specialiștilor. Și, nu greșim, alâturîn- 
du-ne părerii unanime de a acorda 
evoluției echipei Știința; Craiova caii 
ficativul FOARTE BINE

Jocul simplu, rapid, plin de elan al 
studenților, a cucerit încă diu primele 
minute întreaga sală, iar adevărata 
manifestație de simpatie a spectatori
lor, care a urmat după fluierul final 
a| partidei a fost pe deplin justificată. 
Echipa din Craiova a făcut dovada 
unor certe calități și cu această oca
zie. In atac, studenții au folosit 3—4 
pase, întrebuințînd cu regularitate cel 
mai modern procedeu tehnic de arun-

de <a C.C.A. ne-ău demonstrat pe a-’ 
locuri finețea și subtilitatea din finali- 
zarea acțiunilor, care Ic a consacrat 
echipa, dar victoria obținută — cre
dem noi — nu trebuie să-i liniștească. 
Ritmul de joc susținut de C.C.A. nu 
a fost uniform,
au atins valoarea titularilor, 
adversarii lor au dovedit în 
mente slăbiciuni nepermise 
pe din prima categoiie.

Dintre cele două jocuri 
disputate in provincie, cel < 
(Voința —Știința Cluj) s-a 
cu un rezultat mai s'irnrîqzător

București 
etaje de 
cadrul federației de fotbal, iar tova
rășii de la U C.F.S. oraș București 
aveau la îndemînă oricînd telefonul 
pentru a controla situația sportivilor 
legitimați în cartoteciie centrale!

Iată deci, unde duce comod.tatea, 
lipsa de răspundere și superficiali
tatea în muncă 
căror

Ce au de zrs în această problemă 
și sportivii în cauză care — frizînd 
bunul simț — au indus în eroare 
forurile sportive prin declararea unor 
date eronate? Mihalec Ștefan de exem
plu, este legitimat la C.S. Oradea 
și la... Constructorul Oradea; Barău 
Ion la Textila Buhuși și Ia Avîrt- 
tul Buhuși; Sâpunaru Mihai la Pra
hova Cîmpina și la Energia Cîm- 
pina; Stroe Anghel la Sticla Bucu
rești și la 1.0 R. București; Cristea 
Ion la Quadrat București și la Drum 
Nou București ; 
C.F.R. Timișoara și la IR TA. 
mișoara etc. Ce 
educație s-a dus 
burilor și asociațiilor de 
aparținut acești fotba'iști și ceilalți 
care au comis asemenea acte incom
patibile cu morala sportivului de tip 
nou ? In multe cazuri, pentru dublele 
legitimări sînt vinovate și asociații e 
la care s-au legitimat 
fotbaliști, deoarece ițnecri, 
gifimări s-au făcut cu 
a antrenorilor respectivi 
ducătorilor. 
— pentru 
au căutat 
a încălca 
transferare 
putea fi folosit în 
timn de un an de zile).

Fotbaliștii care au recurs 
menea acte au fost pe bună 
suspendați de federație pe 
de zile, răstimp în care ei 
flecta asupra abaterii 
dintre ei însă, nu s-au 
Jucătorul . Toma Petre, de exemplu, 
după ce a fost suspendat pe doi 
ani pentru dub'ă legitimare (la Ia
lomița Nouă-Slobozia și FI. roșie. 

) a încercat să se transfere 
- . cu drept de joc imediat la C F.R. 

2? Cîmpina!...
Și pentru că a venit vorba de trans

ferări, trebuie să arătăm că ele sînt 
reglementate intr-un mod care nu 
lasă loc nici unei interpretă;i Noile 
norme de transferare au avut în 
vedere: 1. să asigure o stabilitate 
cit mai mare loturilor echipelor, pen
tru că nu poate exista creștere va
lorică dacă jucătorii schimbă perio
dic echipele, influențînd negativ 
omogenitatea loturilor; 2. un efect 
educativ, prin limitarea circulației 
nejustificate a jucătorilor, a acelor 
„păsări călătoare" care — în goană 
după căpătuială — colindă echipele 
din țară; 3. promovarea elementelor 
valoroase de jos în sus.

Normele de transferare au fost 
aduse la timp la cunoștința tuturor 
celor interesați, fiind publicate și în 
presă. Deci, comisiile regionale 
consi iile regionale U.C.F.S. 
spune că nu le cunosc Totuși, 
produs o serie de abateri de la 
vederile regulamentare, care dove 
că comisiile regionale de fotbal 
pierdut din vedere principiile care 
au călăuzit forurile de răspundere 
care au elaborat aceste norme, că 
nici consiliile regionale U.C.F.S. — 
care. poartă o vină însemnată în a- 
ceste abateri —

. sarcina de a 
operațiunile de 
rare.

Unele . comisii 
tit îndrumările, 
ferări care nu 
tulul regulam-ntului, călcînd pur și 
simp’u norme’e în vigoare. I. 
din vina unor comisii de fotbal au

a unor
sarcini erau bine

superiic ia li- 
factori ale 
precizate.

Hughea Petru la
Ti-

fe! de muncă de 
în

controlul consiliilor 
de transrerări de

i aprobai ea
----- - ---------- respective. Ser

viciul de legitimări din cadrul, fede
rației se ocupă numai de legitimarea 
și ' transferarea jucători or la nive
lul categoriei A și B și cu transfe
rările dintr-o regiune în alta.

Credem că nu trebuie si insistăm 
asupra importanței lucrări’or de le
gitimări și transferări și în general 
a muncii de evidență a sportivilor. 
Unele comisii regionale, ca Iași și 
Mureș — Autonomă Maghiară, au 
dat dovadă de răspundere și princi
pialitate în această direcție, încrcdin- 
țînd operațiile de legitimări unor 
oameni competenți. Da asemenea de 
rezolvarea cererior de transferare 
în unele regiuni se ocupă activiștii cu 
simț de răspundere care, urmînd 
directive e nou ui regulament de 
transferări, s-au achitat cu conștiin
ciozitate și pricepere de sarcinile 
primite.

Din păcate însă, puț'nzlor exemple sa'cjpe) 
|e ad ugăm " 

negative. F
de probh ma noi- 
modului birocratic 

comis o serie 
abateri de la re- 

explică altfel fap- 
U.C.F.S. oraș București 

maj puțin de 102 fotba- 
duble legitimări ? Deci,

pozitive trebuie 
serie de exemple 
dezinteresului fa ă 
lor legitimări și a 
de a munci, s-au 
de greșei și chiar 
guiament. Cum se 
tul că ie 
există nu 
liști cu... 
peste 100 de jucători au fost legi
timați in același timp la două echipe! 
In regiunea București sînt 78 de 
cazuri asemănătoare, în regiunea 
Banat 75, în regiunea Bacău 40, 
în regiunea Cluj 38 etc.

Cum s-a ajuns la depistarea aces
tor nereguii ? 
pentru 
trimite o copie după fișa de evi
dență ia serviciul de legitimări din 
cadrul ‘ ' .. ...
Aici, contruntîiidn-se noile legitimări 
cu vechile fișe ale jucătorilor, s-a 
constatat că unii jucători se prezintă 
drept „nou legitimați" deși ei figu
rează în cartofeci ca fiind legitimați 
la alte echipe 1

Dacă pentru unele 
fi o scuză faptul că 
de federație le-a fost 
troieze în cartoteciie 
sportivul în cauză a 
legitimat l-a vreo altă echipă (deși 
acest lucru se putea rezolva prin- 
tr-o simplă corespondență), în schimb 
tovarășii cafe se ocupă cu legitimă
rile 'a U.C.FS. oraș București și la 
consiliul 
rești

Potrivit îndrumărilor, 
fiecare nouă legitimare se

federației de specia’itate.

regiuni poate 
fiind departe 
greu să con
centrale dacă 
fost sau nu

BllCtl-regional U.C.FlS. ■ 
nu pot invoca nici un motiv 

obiectiv pentru a-și acoperi lipsa 
totală de răspundere în această 
problemă. Consiliu] regional U.C.F.S.

rîndurile cîu- 
care au

astfel acești 
noile le-, 

buna știință i 
sau a. con- 

fotbal care 
echipele —

secțiilor de
a-și „întări*

acest mijloc „original" de 
regulamentul (în caz de 

jucătorul în cauză 
meciuri

nu . 
oficia’e

la asc- 
dreptate 
doi ani 
pot re; 

comise. Unii 
oprit aici.

sau
n-u pot

tosi transferați jucători de categorie 
superioară la formalii de categorie 
inferioară; Dănciulescu Leon de la 
Prahova Ploiești Ia FI roșie Ploiești, 
Horvath Mihai de la C S. Oradea la 
Minerul Derna, Al. Leonte și Humă 
1. de la C S M.S. lași la Victoria 
Iași etc Numai de la Dinamo. P.o- 
gresul, Știința, Dinamo Obor și Me
talul — toate din București — au 
fost operate 34 de asemenea trans
ferări. Cazuri asemănătoare ai fost 
înregistrate și în regiunile Ploiești, 
Crișana etc Transferările la echipe 
de aceeași categorie s'nt prea nu
meroase pentru a Ie mai exempli
fica. Dacă mai adăugăm și faptul 
că comisiile regionale de fotb.i . in
clusiv comisia orășer ească Bucu
rești, nici iîu au în competența lor 
de a se ocupa cu tramferarea jucă
tori or pentru echipe de cat A și 
B (și totuși o fac) și nici drentui 
să aprobe transferări de jucători din- 
tr-o regiune în alta (cum s-a întîm- 
plat), ne putem da seama cîf de 
greșit au muncit în acest domeniu 
o serie de comisii regionale și bi
rourile lor, care răspund direct de 
bunul mers al operațiunilor de trans
ferare.

E un principiu binecunoscut că 
randamentul unei echipe este in 
strînsă legătură și cu stabilitatea ju* 
cătorilor, care asigură o continuă 
pregătire indrvîdtra’ă și de'ansamblu. 
Cum putem .însă să consolidăm 
echipele noastre dacă e'e iși schim
bă înfățișarea de la sezon la sezon, 
dacă comisiile de transferări aprobă 
cu. atîta ușurință transferarea jucă
torilor de la o formație la alta ? 
Birouri'e comișii'or regionale "de fot
bal trebuie să vegheze cu strictețe 
ca cei însărcinați cu operațiunile de 
transferări (comisiile de transferări 
sînt alcătuite din membrii comisiilor 
regionale de fotbal) să privească cu 
maj mult simt de răspundere această 
muncă.

Consiliile regionale U.C.F.S., la 
rîndul lor. au datoria să vegheze 
ca operațiunile de legitimări și 
transferări să decurgă in buhe con- 
dițiuni și în același timp să con
troleze activitatea birourilor comisii
lor regionale de fotbal în ceea ce 
privește respectarea normelor regu
lamentare.

Activitatea compel'țională s-a în
trerupt pentru o bună bucată de 
vreme, ceea ce presupune că forurile 
conducătoare ale acestei activități pe 
plan regional iși pot rezerva timp 
pentru a face ordine în evidența 
fotbaliștilor și pentru a controla dacă 
în toate cazurile de legitimări sau 
transferări au fost' respectate sau r,u 
prescripțiile regulamentare.

Federația de specialitate îndrumă
torul și coordonatorul mișcării noas
tre fotbalistice are datoria să ia 
măsuri severe (cum a dovedit în 
cazul suspendării fotbaliștilor cu duble 
legitimări) împotriva acelora care cu 
bună ști’nță sau din neglijență în
calcă atribuțiile lor și normele în 
vigoare.

AL. I.

iar rezervele încă nu
In plus, 

multe mo
ți nei echi-

masculine 
de la Iași 

i terminat

Nedelea (C.C.A.) și a depășit adversarul direct și se 
coș. Fază din meciul C.C.A. — Dinamo

care la 
bazată 
câtori, a reușit de cele mai multe ori, 
cu prețul unor mari eforturi, să o- 
preascâ atacurile rapidisle. O notă 
foarte bună, după cum au remarcat 
și conducătorii întîlnirii (Dr. D. Clii- 
riac și L Petruțiu, ce s-au achitat 
conștiincios de sarcina lor), pentru a- 
titudinea disciplinată a jucătorilor în
tregii formații.

Echipa rapidistâ nu s-a comportat 
slab în acest joc (a înscris, de altfel, 
76 puncte). Feroviarii ati avut în față 
însă, o echipă care le-a pus nenumă
rate probleme. Bucureștenii, surprinși 
la început de iureșul craiovean, „și-au 
pierdut capul", permițînd lui Hofman 
și Ionescu să acționeze în voie, iar 
cînd și-au revenit era prea tîrzin. Ad
versarii lor luaseră un avantaj con
sistent, 
perat.

Prin victoria obținută în fața dina- 
moviștilor orădeni, .........................
C.C.A. an adus din nou echipa lor ps 
primul plan al luptei pentru titlul de 
campioană republicană. Baschetba’iștii

coș (din săritură). Apărarea, 
pe ajutorul colectiv între ju-

care s-a dovedit de nerecu-

jucătorii de la

- nu șî-au îndeplinit 
îndruma și controla 
legitimare și transfe-

regionale au nesoco- 
date admițînd 

corespundeau
trans- 
spiri-

A'tfel,

Campionatele orașului București
Juniori — Categoria 1 - Seria 1 9. Acumulatorul

10. I.T.B.
9 3 0 6
9 2 16

9:27 
12:25

6
5

1. C.S. Școlar 10 10 0 0 46: 2 20 11. Ulei București 11 2 1 8 17:47 5
2. F.R.B. 10 10 0 0 46: 6 20 12. Quadrat 10 2 0 8 10:30 4
3. Pielari 11 6 3 2 33: 9 15 13. ICSIM 9 1 1 7 9:35 3
4. Vulcan 10 6 2 2 29: 8 14 Luxor s-a retras din campionat
5.
6.

Semănătoarea
I.C.A.B.

11
10

6 2
6 1

3
3

38:26
26:15

14
13 Campionatul de copii - seria I

7. I.O.R. 11 5 1 5 29:35 11 1. Rapid 7 6 1 0 15: 2 13
8. Bumbacul 10 3 2 5 27:26 8 2. Dinamo I 7 4 2 1 12: 7 10
9. Gloria 10 4 0 6 18:23 8 3 Progresul 7 2 4 1 7: 5 8

10. Voința 11 2 3 6 18:29 7 4. Sirena 7 2 2 3 8: 9 6
11. Abatorul 11 3 0 8 21:66 6 5. T.U.G. 7 2 2 3 5:11 6
12. Autobuzul 10 2 1 7 9:29 5 6. Victoria 7 2 1 4 7: 9 5
13. Chimia 10 1 2 7 7:43 4 7. știința 7 2 0 5 9:14 4
14. I.C.A.R. 11 0 1 :10 7:47 1 8. Titanii 7 0 4 3 3: 9 4

Juniori — Categoria I - Seria a Ila Campionatul de copii - Seria îî Il-a.•
1. Dinamo I 10 9 1 0 50: 8 19 1. C.C.A. 7 6 0 1 17: 4 12
2. Progresul 10 7 1 2 33:14 15 2. Rapid II 7 5 0 2 21: 9 10
3. Timpuri Noi 10 5 3 2 32:11 13 3. Dinamo II 7 5 0 2 17: 9 10
4. Laminorul 10 6 1 3 34:13 13 4. Acumulatorul 7 3 1 3 10:12 7
5. Sirena 9 6 0 3 21: 9 12 5. Șc. Sportivă 7 3 0 4 12:14 6
6. Fi.’aret 9 6 0 3 32:23 12 6. Larmnorul 7 3 0 4 9:14 6
7. Aeronautica 10 4 2 4 23:24 10 7. Te: ■> not elinică 7 2 1 4 12:15 5
& Telinometal 10 4 1 5 17:30 9 8. Gloria 7 0 0 7 2:23 0

Rugbiul-redus începe să placă 
și tineretului bucureștean

Patru echipe buctireșteiie, reprezeiitînil 
clubul Constructorul, au furnizat, cu pu
țin timp in urmă, pe stadionul din Șo
seaua Olteniței, un spectacol cu totul ine
dit : pentru prima oară în Capitală s-a 
jucat rugbi redus...

Ce a relevat această interesantă com
petiție? Mai iutii, dinamismul și specta
culozitatea întrecerilor. Rugbiul redus 
(echipele slut compuse din cîtc 8 jucă
tori in următoarea așezare: un fundaș, 
două aripi, doi centri, un deschizător 
la grămadă și trei înaintași) are multe 
contingențe eu alte două discipline spor
tive cu mare ,,priză” în public : este 
vorba de baschet și handbal în 7. In 
al doilea rînd este de subliniat că jocul 
cî.știgă în interes prin mișcarea per
manentă din teren, ca și prin claritatea 
acțiunilor dezvoltate. Intr-adevăr, balo
nului i se asigură o circulație continuă, 
valorificarea liniilor de treisferturi fiind 
principala preocupare a fiecărei echipe. 
De aici și numărul mare de încercări 
care se realizează de-a lungul unei par
tide (durata: două reprize a cîte 15 
minute).

După cuplaj (încheiat cu următoarele 
rezultate: Constructorul I—Constructo
rul II 75—12 și Constructorul III — 
Constructorul VI 21—21), l-am rugat 
pe prof. N Păritireanu, antrenorul Fede
rației Romîne de llugbi — prezent la în-.

treceri — să ne împărtășească punctul 
său de vedere în legătură cu această ini
țiativă :

„Clubul Constructorul fi-a creat un a- 
devărat renume datorită alenfiei acordate 
rugbiștilor din viitoarea generație. Așa 
se explică succesele dobindile pini acum: 
ciștigarea in repetate rinduri a campio
natului republican de juniori, locul I în 
„Cupa juniorilor’' din acest an, de șapte 
ori consecutiv campioni ai Capitalei. 
Acțiunea inițiată de dala aceasta urmă
rește propagarea rugbiul ai in riadul ti
neretului școlar. Nu dezvălui nici un 
secret, dacă afirm că rugbiul redus va 
ajunge să fie practicat pe scară largă 
in ritului tineretului studios, că in acest 
fel se va ajunge să se creeze acestui 
sport o puternică bază de mase. De fapt, 
tocmai factorul esențial pentru păstrarea 
neștirbită a prestigiului pe care rugbiul 
romînesc și l-a cucerit pe plan european 
și chiar mondial",

In ce ne privește, ne 
gerea că și alte 
exemplul celor de 
(ne gindîm mai 
greșul, C.C.A., 
ta), ad.ueîndu-și astfel aportul Ia răspîn- 
direa pe scară tot mai largă a rughiului 
redus.

manifestăm convin- 
cluburi vor urma 

la Constructorul 
ales la Rapid, Pro- 

Dinamo, Metalul și Știin-

T. STAMA

pregătește
Oradea

Foto :
formația

să arunce la

I. Mîhăică 
ieșeană’ este 

greu de învins pe teren propriu. Al 
treilea meci, dintre Dinamo Tg. Mu
reș și Dinamo București nu s-a dispu
tat, întrucît formația mureșeană sus
ține în prezent un turneu în R. P. 
Polonă.

In campionatul feminin, nimic ieșit 
din comun Fruntașele — Rapid și Ști
ința București — continua să obțină 
victorii la scor, iar celelalte jocuri au 
oferit în general dispute strînse, dar 
tot de un nivel tehnic mediocru.

De remarcat că 
ciuri s-au bucurat 
petente și corecte.

dovedește că

toate cele II me
de arbitraje com-

A. VASILIU

Iată acum clasamentele la zi .

MASCULIN

1. Rapid București
2. C.C.A.
3. Dinamo
4. Știința
5. Dinamo
6. Dinamo
7. Știința
8. Știința
9. Voința

10. Steagul
11. Știința
12. C.S.M.

București 
Craiova
Tg. Mureș
Oradea

București 
Timișoara 
Iași 
roșu Brașov 
Cluj
Galați

FEMININ

1. Rapid
2. știința
3. C. S.
4. Constructorul Buc.
5. Mureșul Tg. Mureș
6. Voința Tg. Mureș
7. știința Cluj
8. Progresul București
9. Voința Brașov

10. I.C.F.
11. Voința Oradea
12. Petrolul Ploiești

București 
București 

Oradea

3
3
3

î»
8
7
6
5
5
5
3
3
2
1
0

634:561 
458:434 
638:614 
543:485 
614:601 
606:504 
536:564 
530:625 
546:565 
669: :)
479:611)

15
14
14
13
13
13
13
13
12
12
12

18
17
16
15
14
14
14
12
12
11
10
9

Azi, ultima etapă 
a ,, Cupei Victoria"
„Cupa Victoria" continuă azi cu două 

Jocuri din cadrul ultimei etape. In sala 
Dinamo, începînd de la ora 17,30 se 
dispută partidele C.C.A.-Victoria și Di
namo—Petrolul Ploiești. După termina
rea meciurilor va avea loc festivitatea

O Partida Victoria-Petrolul Ploiești; 
disputată recent, a fost cîștigată d» 
prima echipă cu 3-0 (6, 8, 10).

de premiere a câștigătoarei competiției, 
înaintea acestor meciuri clasamentul 

arată astfel :

1. Rapid 5 4 1 14: 6 9
2. Dinamo 4 3 1 11: 5 7
3. C.C.A. 4 2 2 7: 7 6
4. Victoria 3 2 1 6: 5 5
5. Progresul 4 1 3 5:11 5
6. Petrolul 4 0 4 3:12 4



Pe marginea arbitrajelor din campionatele R.P.R. Ecouri după f’nală

PARTIDA CIOCÎLTEA — GHEORGHIU COHTfNUĂ ÎN... ANALIZA
In cronicile celor trei campionate 

republicane de lupte (clasice, libere 
și clasice pe echipe) desfășurate în 
ultimele două săptămîni, am arătat 
că vom reveni asupra arbitrajelor 
prestate. Intr-unui din numerele tre
cute ale ziarului nostru scriam că 
la „clasice" arbitrajele nu au reușit 
să se apropie de calitatea meciuri
lor disputate. Acest lucru nu? s-a fă
cut nici măcar la „libere", uncfe une
ori calitatea tehnică a lăsat de dorit.

Este adevărat că o serie de arbi
tri - I. Bătrîn, Gh. Marton. F. 
Perei — au corespuns, prestînd arbi
traje corecte și competente, dar din 
păcate exemplul lor nu a fost urmat 
de ceilalți arbitri. Să exemplificăm. 
Astfel. în meciul N. Cristea (C.C.A.) 

Marcovici (Rapid Oradea), 
de centru V. Constantinescu 

s-a grăbit să dea un aver- 
orădeanului fără a con- 

Care a 
.motivul" ? Cristea a executat

moment dat, Bîrsan a făcut o

— Gh. 
arborul 
(Buc.) 
tisment 
sulta arbitrii de margine, 
fost „i
o centură laterală în mod defectuos, 
rămînînd în pod, iar Marcovici a 
rămas deasupra lui agățat cu un 
picior. Era clar că a fost vorba 
de o greșeală neintenționată și to
tuși arbitrul a dat avertisment. In 
meciul M. Sultz (Dinamo Buc.) — 
P. Popescu (C.C.A.), meci care era 
hotărîtor pentru configurația clasa
mentului, arbitrul I Traian (Timi
șoara) a acordat contrar situației de 
pe saltea, avertismente pentru lipsă 
de combativitate. Lipsiți de opinie, 
în dorința de a părea foarte „atenți", 
arbitrii Covaci (Hunedoara) și F. 
Gyorkdș (Cluj), s-au grăbit să ridice 
și ei culobite.

De nenumărate ori s-a văzut că 
arbitrii nu știu să deosebească lupta 
pasivă de cea activă, în care însă 
nu' se pot concretiza acțiuni tehnice 
din cauza echilibrului apropiat de 
valori Astfel, cu totul nejustificată 
s-a dovedit decizia arbitriloi în; în- 
tîlnirea N Baciu (St. roșu Brașov) — 
I. Keffer (U.V. Arad). Cei doi spor
tivi au depus tot efortul pentru a ;ini- 
ția acțiuni. Ei nu au reușit să facă 
acest lucru. Descalificarea lor nu a 
avut -’ecît scopul de a ușura altora, 
drumul spre titlu. Ca să fim mai 
expliciți. arătăm că I. Keffer a fost 
campion anul trecut la „libere", iar 
N. Baciu a fost campion în 1957 și 
în ciuda acestei descalificări a reușit 
să cucerească titlul și în acest an.

Uneori arbitrii au arătat că nu 
cunosc oreved'erile regulamentului de 
lupt» 'U vigoare. In meciul M. Sultz 
(Dinamo Buc.) — P. David (C.C.A.) 
cînd s-a acordat cel de al doilea a- 
vertisment lui David pentru pasivi
tate, arbitrul de centru I. Covaci, 
l-a trimis pe sportiv în poziție de 
gardă, jos la saltea. Or, această 
prevedere a regulamentului nu 
este in vigoare de cîteva luni 
zile I I Arbitrul Covaci a mai 
vîrșit și alte greșeli. In meciul 
tre P. Popescu, campionul de 
trecut al categoriei și Bîrsan 
roșu Brașov) un „outsider", 
surpriza tuturor metalurgistul 
șovean s-a dovedit a fi mai

La un
centură laterală. Arbitrul Covaci n-a 
știut ce Să’ facă: să puncteze împo
triva fostului campion ? S-a uitat ne
dumerit l-a... urij,'alt .arbitru de margi
ne, V,.. Hâtri:Acesta- j-a făcut semn 
cu capul: „Se- poate scrie" 1! Atunci 
arbitrul Covaci... a scris punctele în 
favoarea lui Bîrsan La sfîrșitul me
ciului. sportivul brașovean avea un 
avantaj clar de două puncte, cu toa
te avertismentele primite în mod 
gratuit din partea unor arbitri. Nu 
a fost declarat însă învingător ci... 
sportivul de la C.C.A. Si la Sinaia 
și Tg, Mureș s-au săvîrșit greșeli 
asemănătoare de către arbitri.

Care este cauza principală a nu
meroaselor greșeli, săvîrșite de către 
arbitri? Răspunsul este extrem de 
simplu: arbitrii sînt în același timp 
și... antrenori. Comentariile sînt de 
prisos. Este timpul ca corpul de ar
bitri să fie reîmprospătat cu cadre 
tinere, neinteresate în măruntele so
coteli 
țiilor 
reuși 
toare,
concurs sportivilor care depun toate 
eforturile în creșterea măiestriei lor 
sportive.

încă este proaspătă în memoria 
spectatorilor palpitanta partidă dintre 
Victor Ciocîltea și Florin Gheorghiu, 
din ultima rundă a finalei campiona
tului republican. După cum se știe, 
obținînd remiza la capătul unei apă
rări foarte grele, tînărul șahist ploieș
tean a ocupat pe merit locul 
turneul celor mai buni jucători 
țării. Și totuși, au fost voci care 
mau că Ciocîltea avea clștigată 
tida inir-iina din variantele survenite 
după reluare. Pentru a face lumină

I în 
ai 

afir- 
par-
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de
să
să

ale sec-
votn

uneori nejuste
lupte. Numai așa 

avem arbitraje corespunză- 
creăm condiții optime de

CIOCiLTEA

• ^C.fț., a ciștigat pentru a 11-a arbitraje 
meci au 

i căror 
obiectivitate a lăsat de multe ori de

• a ciștigat pentru a 11-a nu s-au îngrijit să asigure
oară consecutiv titlul de campioană a neutre. Aproape ia fiecare
țării la sfjbie. ’Este o performanță cu 
totul deosebită. Sabrerii militatri 
(D. Mustață, C. Pelmuș. Octavian
Vintilă, Gh. Alexe, C. Culcea) au al- dorit. Ne referim în special la arbitrul 
cătuitfe— în mod incontestabil — cea 
mai redutabilă echipă, cea mai omo- 

bihe pregătită. -Jn plus, 
am dori să-l subliniem, 

la C.C.A. au dat dovadă 
sportivă ireproșabilă. Le

jftmcționat arbitri localnici a

genă'ți 'rtte’i 
fapt pe care 
•trăgătwii de 
de ®ivț<inută 
adreșafb: calde felicitări, la fpT;eași 
Celor doi antrenori, A. Vîlce-a și <3. 
Ctocîrlie. ,

Moto : Echipa de sabie a C.S.M. Cluj este 
iformată ,'jjtti mare majoritate trăgători
vîrstnid.

acum rideam

^Pentru

I
a n u I

abonați-vă din timp 
la presa sportivă: 
Sportul popular 

i Revista CULTURĂ 
i FIZICĂ ȘI SPORT
’ Revista ilustrată

SPORT

Tiberin Bartoș, care în dese rînduri a 
apreciat subiectiv unele situații de pe 
planșă.

• Patru din cele cinci echipe pre
zente în finala de la Cluj au prezentat 
formații în care elementul preponde
rent a fost tinerețea. In această pri
vință, exemplul cel mai elocvent l-a 
constituit Petrolul Ploiești (Vișinescu, 

Raican, Spinu și Popou), 
echipă fără veleități, dar 
cu elemente de perspec
tivă. In schimb, cea de a 
crncea echipă participantă, 
C.S.M. Cluj, a ținut 
să facă... excepție. Pe 
planșă au apărut repre- 
zentînd această echipă, 
cei doi... antrenori ai 
C.S.M. Cluj (Adalbert 
Garath-seniot și Pellegri
ni), precum și un trăgă
tor trecut de mutt de pri
ma tinerețe — Kokos sg... 
Am vrea să nu fim înțe
leși greșit. Antrenorii a- 
mintiți mai sus, ca și 
fostul trăgător Kokossy, 
au arătat unele 
frumoase. Este 
ior că printr-o 
tivă, demnă 
lauda, reușesc 
să concureze 
te ori de la

deplină în acest foarte controversat 
subiect și a răspunde totodată nume
roșilor cititori care au solicitai lămu
riri, ne-ani adresat maestrului interna
țional Victor Ciocîltea. Publicăm mai 
jos principalele variante ale anali
zelor sale, pe care le socotim deose
bit de instructive.

★
Exista cîștig pentru alb în această 

poziție I Din păcate, l-am găsit mult 
mai tîrziu, în lungi analize de acasă, 
cînd chestiunea nu mai prezintă decît 
un interes strict teoretic.

Mutarea din plic a negrului este 
forțată 41... N:fl. După 42.R:fl sur
vine un final de figuri ușoare favora
bil albului, datorită prezenței celor doi 
pioni liberi. Jocul a continuat astfel:
42.. . Ne5?l O mutare mai puțin preten
țioasă. Deși nu a fost cea mai bună, 
ea a avut calitatea de a aduce pe alb 
întrona din variantele mai puțin pre
gătite la analiză. Am socotit mai 
plauzibile continuările 42...NI6I, 42... 
Rf7 sau 42...Nf8, care duceau la po
ziții dificile, unde negrul trebuia să 
joace foarte exact. 43.Nb4! N:d6
44. Gd3! Ge4 (După 44... C:d3 urma
45. N:d6 și pionul «5 înaintează nestin
gherit) 45.ao Nc7 (Desigur nu 45.. 
N:b4 46. a6 si albul cîstigă) 4G.a6 
Nb6 47.Rg2 Rf7 48.R43 ' Cc3 (Vezi 
diagrama a H-a).

Aceasta este poziția în care am 
scăpat posibilitatea de cîștig. In par
tidă am jucat slab 49.Ce5-j-? și după
49.. .Re6 negrul a forțat remiza Nu 
cîștiga nici 49.Naâ Na7 5O.Ce5-j- Re6
51. Cc6 Nc5 52.a7 N;a7 53.C:a7 g5! 
54.h:g5 Rf5 și cu toată piesa în mi
nus negrul obține mult dorita re
miză.

Aici exista o cale ascunsă de cîștig 
care începe cu <9.Nc51 N:c5 5O.C:c5 
Cbo, după care erau posibile urmă
toarele continuări:

51.RI4 RI6 (La 51...C»7 urma 52.Rg5 
și manevra Cd3—e5 cu capturarea 
pionilor de pe flancul regelui)
52. Cd7-H Re6 53.Ce5 Rf6 (Pierde
53.. ..g5-ț- 54.1 i:g5 h4 55.Cf3l sau
53.. .Ca7 54.Re4 Rf6 55.CÎ3 și se 
ajunge Li varianta principală a ana
lizei) 54.CÎ3! d3 55.Re3 Ca7 56.R:d3

Diagrama II
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Rf5 57.Rc4 și aid apar trei căi de joc 
pentru negru, care însă cluc toate la 
pierdere :

A — 57...Rg4 5&Ce5-f-!I R:h4 59.Rc5 
g5 GO.Rbf» Cc8-F 6LRc7 Ca7 62.Rb7 
Cb5 63. Rb5 Cd6 64-CgS-ț- Rg3 
65.Ce7 și pionul alb se transformă.

B— 57....Rg4 58.Ce5+ R:h4 59.RcB 
Rg3 60.RM Cc8+ 6LRc7 Ca7 62.Rb7 
Cb5 63.Rb6 Cd6 G4.CI77 ele.

C— 57...RÎ4 58.Cg5 Rg4 99.Rc5 
R:h4 6O.Rb6 Cc8+ 6L‘Re7 Ca7 62.R67 
Cb5 63.Rb6 Cd6 64.Cf7 Cc8+ 65.RW 
etc,

Cîteva variante interesante survin 
după mutarea 55...Re7, (în loc de
55.. .Ca7), la care urmează 56.R:d3 
Rd6 57.Cd4! Ca7 58.Re4! Rc5 (58...Rc7
59. Re5 cu continuări similare celor 
ce urmează; pierde de asemenea
58.. .Cc8 59.Cb5+) 59.Re5 RbliUî.Rt» 
Cc8 61.R:g6 Cd6 62.R:h5 și pionul 
„h“ nu poate fi oprit sau 59...Cc8
60. Ce6+ Rb6 61.RÎ6 R:a6 62.R:.?6 
Ce7-F 63.Rg5 RbS 64.C,f4 Rc6 65.C.-ft5 
Rd6 66.CÎ6 și albul trebuie să cîș- 
tige.

Este evident că se cuvenea o ana
liză mai amplă la această întîluire 
decisivă. Rezultatul practic al parti
dei nu scade însă cu nimic frumosut 
succes al noului campion.

V. CIOCILTEA, 
maestru internațional

Miifie: ultimul concurs Pronoexpies al anu'uî
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Revista de șah
Abonamentele se 
oficiile poștale,

fac la 
factorii 

poștali țr difuzorii volun
tari din întreprinderi și 
institații

lucruri 
meritul 

viață spor- 
de 
Și 
de 
egal la 

egal cu trăgătorii noștri 
cei mai talentați. Se pune 
însă întrebarea în modul 
cel mai serios: cum de 
n-au reușit antrenorii Gu- 

rath și Pellegrini ca într-un centru cu 
<s puternică tradiție în scrimă să 
„scoată" elevi care să facă față unei 
finale de campionat ? Nu cumva la 
mijloc este vorba, pe de o parte, de 
o lipsă de preocupare în direcția 
creșterii elementelor tinere, iar pe de 
altă parte de o supraevaluare a cali
tăților celor doi antrenori ? Oricum, 
ceea ce se întimplă cu serima la 
C.S.M. Cluj nu poate să constituie 
decît un semnal de alarmă.
• /. Szantay a fost unul dintre tră

gătorii cei mai buni care au evoluat 
în turneul individual. Dovadă și locul 
III ocupat în clasamentul general. Tre
buie să-i reproșăm însă modul ne
corespunzător de comportare pe plan
șă. Aproape, că n-a fost asalt în care 
Szantay să nu aibă ceva de spus, să 
nu protesteze, să nu vocifereze, să nu 
pozeze în victima unor erori de aită- 

.......—... traj (deși, la drept vorbind a. fost 
sportive de elpvi.și Clubului sporjțv. nijui dintre trăgățorij favorizați- dp ar-

toată 
acum 
mitl-

SPORTUL POPULAR
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—. Hm! Și cind.te gindești că pină 
in barbă de el !...

■ (olivDesen de
• Am făcut în cete două zile ale 

finalelor o micf. statistică a spectato
rilor prezenți la întreceri. Iată cifrele: 
Sîmăd/d-dimineața : 12 ; după-amiază: 
23. Du/mmcd-dimineața i 18; după-a
miază: 93. Dacă finala ar fi avut loc, 
de pildă, la Turnu Severin sau Su
ceava (unde scrima încă nu și-a cu
cerit adepți) aceste cifre poate că nu 
ne-ar fi, atras atenția. La Cluj, însă, 
unul dintre centrele fruntașe ale scri
mei dip țara noastră, ne-atn fi așteptat 
la un interes, plai mare din partea 
spectatorilor. Ar fi fost de dorit tot
odată ca printrp spectatori să întîlnim 
atît pe unii dintre pomponenții lotului 
republican —- mulți dintre ei clujeni 
— la fel cp și pe scrimerii care repre
zintă Școala sportivă de elevi, și . Clu
bul sportiv școlar. Și unii și alții au 
lipsit... Rezulta de aici că atît comi
sia de scrimă, a constljutui regional 
U.C.F.Ș,..Cluj. cit și conducerile.. Școlii

școlar din ...lpcaîitafe n,au. manifestat bitri)., Mai mult, chiar cînd nu se afla 
suficient interes- pentru ;-populatătearea- .concurs, urmărind asaltit-

•rife,, celorlalți 'trăgători, a intervenit 
deseori,■ provocftn! o ,atmosferă nesă
nătoasă. Ce are de spus respectivul 
sportiv ? Dar antrenorul său ?

CLENCIU

de-o asemeneaunei întreceri sportive 
arivergiiră.

• Arbitrajele au 
neral, destule discuții, 
principal din vina organizatorilor, care

iscat, în ge-
Și aceasta fu

I, STAMA

Cei mai recenți mari cîștigători 
la Pronoexpres sînt. cum s-a anun
țat. Tiberiu Toth din Satu Mare și 
Vasilica Petrescu din București care 
au obținut, la concursul din 21 de
cembrie — deci miercurea trecută 
— cîte 106.027 lei. Am avut ocazia 
să stăm de vorbă, ieri, cu câștigă
toarea Vasilica Petrescu. Ea ne-a 
arătat cum a obținut frumosul pre
miu. S-o ascultăm;

„Pronoexpresul este ana din pa
siunile mele. Joc de foarte multă 
vreme la acest sistem care îmi place 
foarte mult. De mai bine de o lună 
am închegat un colectiv cu tovarășii 
mei de muncă, astfel că am început 
să participăm și cu scheme reduse, 
deci cu un număr mai mare de 
variante. Așa am reușit să obținem 
premiul cel mare la concursul din 21 
decembrie. Acum, am hotărît cu în
tregul nostru colectiv, să trecem și 
la participarea la Loto Central. în
ceputul îl vom face chiar cu marea 
tragere a Revelionului".

Pentru 1960, Pronoexpresul mal 
oferă un singur concurs: cel de 
mîine I Nu pierdeți ocazia obținerii 
unui premiu de valoare, odată cu 
venirea Anului Nou !

Astăzi este ultima zi ciad mai 
puteți depune buletinele.

★
Tragerea Pronoexpres de mîine 28 

decembrie va avea ioc ia Focșani.

IN PREAJMA MARII TRAGERI 
LOTO CENTRAL A REVELIONULUI

Joi 29 decembrie este ultima zi 
cînd mai puteți cumpăra biletele pen
tru marea tragere Loto Central a 
Revelionului, la care se acordă mari 
și numeroase premii în bani și 
obiecte, din fond suplimentar. Cele 
mai importante premii sînt cele 10 
autotufisme „Moskvici" sau contra
valoarea lor în 'bani orecum și cele 
10 premii- de cîte 50.000 lei. Tn 
afara acestor premii șe acordă și 
alte numeroase premii, de 25.000 lei. 
15.000 lei,' 10.000 lei, 9.000 lei.' 5.000 
Iei 3.000 lei etc.

La marea tragere Loto Central a 
Revelionului se extrag. îa total 44 tje 
numere. Pentru premiile obișnuite in

bani se efectuează o singură extra
gere de 10 numere, pe 8 categorii 
de premii si 3 premii specific (A, 
B. C). Această extragere unică râ- 
mîne mai departe în vigoare.

li’
NOI BULETINE PRONOSPORT 

SI PRONOEXPRES

Incepînd cu concursul nr. 1 Prono
sport (j ianuarie 1961) și concursul 
nr. 1 Pronoexpres (4 ianuarie) s« 
scot din uz actualele buletine și se 
introduc noile buletine (formulare).

Noile formulare Pronosport și Pro
noexpres costă numai 10 bani.

PRIMUL CONCURS PRONOSPORT 
AL ANULUI 1961

Prima zi a noului an programează 
șî primul concurs Pronosport din 
1961. Repetăm programul acestui 
concurs odată cu pronosticurile apre
ciatului nostru cîntăreț de muzică 
ușoară. Cezar Grigoriu, 33,33% din...- 
„Trio Grigoriu"!

I. Milan — Fiorentina X
II. Bologna — Roma x. 2

III. Torino — Inter 2
IV. Lanerossi — Spal 1
V. Lecco — Juveirtus X

VI. Lazio — Atalanta L
VII. Nice— Sedan 1

VIII. Grenoble — Nîmes x, 2
IX. Troyes — Rouen 1
X. Lens — Angers 1, x

XL Rennes — Monaco X, 2
XII. Toulouse — Lyon 1

In nr. 350 al „Programului Loto-
Pronosport", apărut ieri dimineață,-
este publicată lista completă, nanii-
nalâ, a câștigătorilor premiilor în
obiecte la concursul special Promo-
sport din 18 decembrie 1960.

★
Iată rezultatele provizorii ale tri

erii concursului Pronosirort din 25 
decembrie:

18.4 variante cu 12 rezultate exacte
413,7 variante cu țt rezultate 

exacte ... ,
'4.354,2 variante cu 10 rezultate 

exacte.

Rubrică redactată de I- S. Ix>to 
Pronosport



discuții despre viteza pe zgură Anul atletic l%0 (VI)

La Sofia, hnpreană cu antrenorii 
din R. P. Bulgaria și R. S. Cehoslovacă
In R.P. Bulgaria, concursurile de 

Viteză pe zgură sînt mult apreciate. 
Motocicliștii muncesc mult pentru ri
dicarea măiestriei sportive, realizînd 
concursuri de o înaltă valoare tehni
că. Stadionul Vitoșa este amenajat 
pentru alergări motocicliste pe pistă 
de zgură El nu este mare, circa 10- 
iTî-.OS® de locuri, însă în zilele de 
"concurs cunoaște o animație și o so
licitare puțin comunw celorlalte spor- 
Huri. Pe pista acestui stadion ne am 
întîlnit cu reprezentanți ai motoa- 
clismului din R.P. Bulgaria și 
Cehoslovacă.

Cu
trenori 
trenori 
metode
concursuri și mai ales elemente teh
nice de construcție a pistelor de vite
ză pe zgură, una din condițiile esen
țiale ale bunei desfășurări a întrece
rilor motocicliste.

Iubitorii sportului cu motor din 
țara noastră au avut ocazia, în reJ 
petate rînduri, să vadă cîtă spectacu
lozitate, cîiî abilitate și măiestrie o- 
feră concursurile de acest gen.

Pistele noastre au constituit 
un impediment în dezvoltarea 
tui gen de concurs, deoarece nu 
corespunzătoare activității 
cliste.

Din discuțiile purtate la Sofia 
tehnicienii bulgari și cehoslovaci 
putut să ne dăm seama care 
condițiile pe care trebuie să le
deplinească o pistă corespunzătoare. 
Pista de alergare trebuie să aibă o 
configurație deosebită și anumite 
mensiuni: lungimea de 
circumferința

tasai cu un compre-

R.S.

an- 
an-

Semergiev și Ciubricov, 
bulgari. Wolf și Soucec, 
cehoslovaci, ne-am împărtășit 
de antrenament, aspecte din

însă 
aces- 
erau 

motoci-

vani) care
sor dă posibilitate apelor să se scur
gă în voie în adîncime (acesta este 
primul strat). Al doilea strat este, 
compus din piatră spartă. Stratul al 
treilea este compus din nisip mărunt 
de rîu. Stratul al patrulea se compu
ne din zgură mare, compactă. Stra
tul cinci este compus din zgură, ni
sip, praf de cărămidă si argilă ames
tecate în anumite proporții Ultimul 
strat (grosimea minimă 5 cm) este 
cel pe care se aleargă și se compune 
din zgură măruntă. Dacă la con
strucția unei piste se va ține seama 
de aceste date, se vor respecta di
mensiunile indicate de F.I.M. și se 
vor folosi materialele și utilajele cele 
mai adecvate se va realiza un teren 
bun pc care sportivii vor putea să 
evolueze în cele mai bune condiții, 
întreținerea acestui teren impune din 
partea organizatorilor mici operațiuni 
de netezire și de stropire chiar in 
timpul concursurilor. Pe o asemenea 
pistă pot lua startul un număr de 
4 motocicliști, ci parcurgi nd traseul 
în sensul invers al acelor de ceasor
nic. Nu peste mult timp clubul spor
tiv Constructorul va realiza un astfel 
de teren dttpă 
ale

In anul 1961 se va disputa în 
Capitală campionatul orașului Bucu
rești la care vor participa cei mai 
buni motocicliști pe mașini speciale 
de fabricație cehoslovacă (ESO-500 
cmc). Aceste motociclete — așa cum 
s-a mai scris în presa de specialitate 
— se deosebesc radical de motocicle
tele de turism, 
speciale: motoare 
de 45—50 H.P., 
drept carburant,
ricinul, nu au frîne, cauciucurile sînt 
cu crampoane, roata 
mai mare decît roata 
donul este mai lung
specială; nu există decît o singură scară 
pentru sprijinul piciorului drept etc.

Schimbul de. experiență efectuat la 
Sofia în compania tehnicienilor din 
R.P. Bulgaria și R.S. Cehoslovacă 
ne va fi de un real folos în viitoarea 
activitate competițională. Invățînd 
din experiența acestor tehnicieni vom 
reuși să ridicăm valoarea sportivilor 
noștri în probele -de viteză pe zgură.

NICOLAE CERNĂTESCU 
tehni-cian la clubul sportiv

Constructorul București

indicațiile F.I.M. și
F.R.M.

cu 
am 

sînt 
în-

di- 
pe 
de 
pe

400 m 
interioară, lățimea 

9 m pe liniile drepte și 16,50 m 
turnante. Pentru a proteja pe con-
curenți de eventuale ieșiri din viraje, 
pe partea exterioară a pistei este 
necesară o mantinelă pe toată lungi
mea turnantelor. Pista trebuie să fie 
perfect netedă și să dea posibilitate 
alergătorilor să înainteze prin dera
paj în turnantă. Problema stratului 
de alunecare a fost de nenumărate 
ori dezbătută și experimentată. Ast
fel, s au făcut piste cu strat de ce
nușă, nisip, granit etc. S-a ajuns 
însă la concluzia că zgura este cel 
mai bun material ce trebuie folosit 
împreună cu tehnicienii din R. P. 
Bulgaria și R.S. Cehoslovacă am 
ajuns la o serie de concluzii în ceea 
ce privește construcția unei piste de 
dirt-track. La baza pistei trebuie să 
fie un drenaj din piatră mare (bolo-

avînd caracteristici 
ce dezvoltă o putere 

utilizează alcoolul 
iar pentru ungere

din fată este 
din spate, ghi- 
și cu o formă

TAMARA PRESS PE PRIMUL LOC LA OTEULATE SI DISC, 
CU DOTA NOI RECORDURI MONDIALE

Ana Coman și Lia Manoliu dețin, locuri de frunte
In toamna anului 1955, cu ocazia 

întîlnirii de juniori dintre echipele R. P. 
Romine și Uniunii Sovietice, a debu
tat ca internațională lînăra sportivă 
Tamara Press. Pregătindu-se foarte 
bine, ea a obținut, apoi, strălucite sile- 
cese care au culminat în acest an 'cu 
doborîrea recordurilor mondiale în 
probele de aruncarea greutății și ă 
discului. In . plus, Tamara Press a isjșs

16,32 (14,66) Wielfriede Hoffmann (R.D.G.)
16,26 (15,79) Tamara Tîșkievici (U.R.S.S.)
16,09 (16,19) Ludmila " ’ ----------
16,08--------15,97
15,76

15,*4
15,4215,42

Jdanova (U.R.S.S.) 
(15,13) Renate Garisch (R.D.G.) 
(14,71) Irina Press (U.R.S.S.) 
(15,90) Liubova Sivțova (U.R.S.S.) 
(15,33) .Sigrun Grabert (R.F.G.) 
(15,41) Ana Coman (R. P. Română) (14,53) ' - —
(15,44) 
(15,95) (13,46) 
(14,85)

Vera Cerna (R. s. Ceh.) Marianne Werner (R.F.G.) 
Maria Kuznețova (U.R.S.S.) 
Hannelore Grieger (RJD.G.) 
Margitta Hdmboldt (R.D.G.)

Primele trei clasate la aruncarea greutății
Press ji Earlene

realizat la Roma o splendidă biruință 
ocupînd locul întîi la greutate și pe 
cel secund la disc.

Iată acum evoluția 
aceste două probe :

rezultatelor ei în

15,3315.32
15,29
15,10 15,06 
15,09

in clasamentele mondialei
53.90 (50,89) Earlene Brown (S.U.A.)
53.69 (51,41) Kazimiera Rykowska(R. P. Pol.)
53.64 (54,61) Lamara Tuguși (U.R.S.S.)53,21 (49,8S) Lia Manoliu (R.P.R.)
53,04 (51,66) Antonina Zolotuhina 

(U.R.S.S.)
52.65 (55,70) Kriemhielde Hausmann

(R.F.G.)
52,54 (49,38) Olga Connolly (S.U.A.)
52.33 (50,65) Jennifer Thompson (N. Zeel.)
52,18 (51,82) Valerie Sloper (N. Zeel.)
51.33 (44,94) Paola Paternoster (Ital.)
51,11' (49.92) Ingrid Eichmann (R.D.G.) 
51,10 ( — ) Wan Si-iun (R. P. Chineză) 
51,03 ( - ) Zola Golubeva (U.R.S.S.) 
50,97 (50,74) Hanna Bienert (R.F.G.)
50,96 (47,30) Iolan KontSek (R.P.U.)
50,93 (50,13) Albina Elkina (U.R.S.S.)
50,76 (48.87) Helena Dmowska (R. P. Pol.)
50,52 (-49,10) Dorit Hofrichter (Austr.) 
50,18,(52.09) Alex. Șlobovici (U.R.S.S.)

1956 195^' 1958 1959 1960
peste 57,00 m 0 0 0 0 1
56,00-56,99 m 0 0 0 0 1
55,00-55,99 m 0 1 0 3 2
54,00-54,99 m 1 0 2 1 3
53,00—53.99 m 1 1 1 1 5
52.00-52.99 m 2 2 5 3 4
51,00-51,99 m 2 2 4 3 4
50,00-50,99 m 5 5 3 4 6

11 11 15 15 26
Media rezultatelor celor mai bune! 10

atl ete din
lume ’ Europa

1956 51.889 51,648
1957 51,863 51,863
1958 52,871 52,871
1959 £3,943 53,943
1960 '54,888 54,819

Za. J O. Johanna Luttge, Tamara 
Brown.

Foto: U.P.I.:
(14,94) Jadwiga Klijnaj (R. P. 
(14,71) Judit Bognar (R.P.U.) 
(14,49) Țvetana Asenova (R» P.(14,64) Milena Usenik (Tug.) 
(14,88) Eugenia Rusin (R. P. 
( — ) Irina

♦*) r= recorduri în/.pprs .pe, -, «omologare
R(*ME(> VIL AR A ibiooa

Handbalul în 7-un sport 
tînăr în Uniunea Sovietică 

iftisrnun •
După cum am apunțpl, în preli

minariile campionatului niondial mascu
lin dc handbal m 7o(grapa a Vl-a), c- 
chipa R.P. Romîne;,^ va ^tîbii la Mos
cova (5 ianuarie) ș| ,jțJ^curețștj (15 
nuarie) cu roprezeijlpti^^gPriiunii Sov.<- 
ticc. De aceea, găsiițrt’ necesar să vă o- 
ferim unele amănunte1 ilegali? de activi
tatea din aceaslă discipljpă sportivă >n 
U.ILS..Ș.

In Uniunea Sovietică, handbalul în 7 
este foarte tînăr în comparație1,cu hand
balul în 11. care se practică -de mai bine 
de 30 de ani. Priniele jocuri de, handbal 
în 7 ,au avut loc; în .țJ-R^iȘi; în anul 
1956,. iar din anul.J|957 âe-rpnatc vorbi 
de o aejivitate r|-;

- ll-andbalu-l îh : 7 . s-a irO.^P^dii eu retn’- 
ziciune în, aceș.li S|p?ț'iȚ$[: in R.S.S.
Lituaniană, și. R.S<.Ș^, J^epinca.iiă, unde 
el eoneureaz: în cc^ cg privea te popii- 
laritatea, .cu baschcțu^;-^o1l//jul și boxul. 
Dc aceea, .pdale, bune echipe
sovicțiQQ în ni(>m,enlujt| dc ,.factivează 
la Kaunas, și Kiev. ’

Prima' coin pHițfa un’ionaM’ de handbal 
în 7 a avut •lofe 'în felmuarle 19.)9. la 
llarkov. unde nu p@|i’ticip'pt echipe mas
culine ?ii fe.niLuiiiejljp opt .orașe. Au cîșt - 
gat . formațiile, lalgirs Kaunas (I 
fete). al căfci 1 ’'â'iitVeîior ; este cr- 
noscutul aifiitru : ’ Wi^Ynajional <<e
handbal p și’; bașcheftlft ijanis . Grin- 
bergas și ftureycsliyk,,J£iyv (la băic'i).

In luna februarie acestui an s-au des
fășurat, lă 1 .eni'n^răcl? turnee asen^ănâ- 
to.ire,- unde -J algiris ' tfi 1 Btirevestnik. au 
reeditat .victoriile din 111959.Ele au fos: 
urmate , în .clasament de , Lokomotiv ( 
dessa, Trud Moscova și S.K.I.F. Lenin
grad (la. fete) și, respectiv, dc echipa 
Uzinelor de mașini de calculat din Mos
cova, Jdilfrk:3 Kaunas și i Institutul dc 
Cultură' Fizică ,,V. I. Lcnin” din Lenin
grad (la băieți).

Majoritatea .-tfxjrnyațiil^D;': Jo.vietice cu
prind Jucători “'M' jfi&noăre'‘care activea
ză și* la. haiw||bal- îyi;^l;L.ț; Ele . desfășoară 
uri joc vigt^s, Tafe folosesc multe 
elemente tehnice din baschet. In ceea ce 
privește ,âritjv'itatcd • țikt^Țibjională. pu
tem’ fcmarca perfotrnrințeiy înregistrate dc 
echipa feminină Jalgiris Kaunas în tur
neul dcsfășițrpț fîn toamna acestui an îr 
R.P. Pcdorfă «și i R.Sfr ^liosliĂracă. undt 
a cîștigâE hfai mult uc jumădatc din în 
tîlnirile susțiiHițe < v

Pentru mec?iUrile Reprezentativi
țării noastre, antrenorii' E'.'ivalnn și L 
Gurevici au selecționat următorul lot d( 
j’ucătQL : V.. J^obzau Wa îlvakin. N. Mo 
rozov, A. Drijfcruk Kiev)
Z. Kvaterman (Avangard Kiev). V. E 
fremov '(Avangftrd ifEvoV.), V. Zclcno’ 
(BurcvostniJ^ Lwc^), j7!. (hebedev, B. Kos 
mînin, 1. Zai>cv, D. Rîjkov (Trud Mos 
cova), D Tcrțvadze (Burevcslnik Tbi 
lisi), I. Predeha A. Manten
jenkas (S.K l.F. L' Ganjenku
F. Fomenko (Avangard Zaporoje) ș 
I. Irianov (BureyQsiJțjk; Roșcova). I 
sfîrșityl accștci luni reprezentativa Uui 
nnii Sovietice va susține*o serie dc jocur 
de verificare în , compania selecționate 
de tineret a R.S. Cehoslovace, a forma 
ției R.S.S. Lituaniene și echipei Moscc 
vei.

a. v."

Pol.)

Bul.)

Pol.) 
Nemcova (R. s. Ceh.)

1956 UIT 1958 1959 1960

8
3
8
1
5

-.■H»
0
I
< 
1
5

10 tt
9 sUdeif-rt

privește, este demn Media rezultatelor celor mai bune 10 
performanțele mair aMete din • 
de reprezentantele -

Coman și Lia Ma-
1957:r „

greutate disc 1
5
4
5

10
25

, peste 17,00 m16.50— 16,99 m 
16,00-16,49 m
15.50- 15,99 m 
15.00-15,49 m

19551956
1957
1958
1959
1960

In 
de a 
cate 
țării 
noliu, care ocupă locuri fruntașe în ie
rarhia mondială. In plus, la Roma, îoău 
Lia Manoliu a reușit și cel mai fiu-» ■ iîV .A 
mos succes din activitatea sa spor
tivă cucerind medalia de bronz.

ceea ce ne 
fi subliniate 

în acest an 
noastre Ana

43,00
50,55
53,16

ARUNCAREA GREUTĂȚII

RECORDUL LUMII ȘI AL EUROPEI :
17,25 m Tamara Press (U.R.S.S.) - 
Nalcik 26.4.1959 ; ♦♦) 17.78 m Tamara
Press — Moscova 14.8.1960.

(17,25)(16,38)
(15,09)
(16,28)(14,84)
(15,71)

Press (U.R.S.S.)TamaraValerie Sloper (N. Zeel.)
Galina Zîbma (U.R.S.S.) Johanna Luttge (R.D.G.) .
Zinaida Doinikova (U.R.S.S.) 
Earlene Brown (S.U.A.)

1
1
3

«
16

Europa

15,630
15,717
15,98115,997 
16,448

ARUNCAREA DISCULUI

RECORDUL 'LUMII $i AL EUROPEI :
57,04 m Nina Dumbadze (U.R.S.S.) -
Tbilisi 18.10.1952 ; •♦) 57,45 m Tamara
Press (U.R.S.S.) - Roma 12.9.1960.
57,15 (55,80) Tamara Press (U.R.S.S.)56,(16 (52:2») Evghenia- KuZhetova
55,49 456,18)
55,33 152,70)
54.3M9.30)
54,26'£55,01)
54,17,(32,28)

lume

(15,707
15.845
16.188
16.100
16.619

(U.R.S.S.)Nina Ponomareva fq.R.S.S.) 
Doris Miilier (RSD.G.)
Jirina Nemcova (R. S. Ceh.) Irene Schuch (R.D.G.)
Stepanka Mertova (R. S. Ceh.)

—'------r

Cu trei luni înaintea campionate’or mondiale de tenis de masă
La 5 aprilie 1961 reprezentanții te

nisului de masă romînesc vor hta 
startul la Pekin în cea mai impor
tantă competiție a acestui sport, cam
pionatele mondiale. Si fără îndoială 
că cei care vor avea cinstea să 
apere culorile țării la campiona
tele lumii nu vor precupeți nici 
un efort pentru a răspunde cum se 
cuvine condițiilor de pregătire avute, 
pentru a fi la înălțimea prestigiului 
cucerit de R.P. Romînă în sportul 
cu mingea de celuloid. Acum, cu trei 
luni de zile înaintea campionatelor, 
se ridică două întrebări firești : care 
este stadiul actual d€ pregătire al 
fruntașilor și ce perspective sînt pen
tru următoarele 12 săptămâni ? Vom 
încerca să răspundem în rîndurile 
care urmează acestor întrebări, ținînd 
seama de valoarea sportivilor noștri 
în raport cu nivelul internațional.

După un antrenament temeinic, în
ceput la I august, în care s-a pus 
mai ales accentul pe pregătirea fizică 
multilaterală și specifică, loturile 
R.P.R. au întreprins un turneu de o 
lună de zile în R.P. Chineză. Contac
tele avute cu sportivii chinezi au fost 
Utile, Radu Negulescu, Mircea Po
pescu și cele două jucătoare, Mafia 
Alexandru și Geta Pitică, s-au iom- 
portat satisfăcător, evoluția lor fiind 
pentru faza de atunci, la nivelul ce
rințelor. Reîntorși în țară, membrii 
echipelor reprezentative au continuat 
în cadrul secțiilor pregătirea pentru 
ca în prima jumătate a lui noiembrie 
să participe la campionatele interna
ționale ale R.P. Ungare. Intr-o com
panie foarte valoroasă, Maria Ale
xandru a cucerit două titluri; la '

simplu femei și împreună cu Geta 
Pitică și dublul feminin. In schimb, 
jucătorii NegulescU, Cbbîrzan și 
Rethi au ieșit din concurs din turul 
II. La finele aceleiași luni, Maria A- 
lexandru, Geta Pitică, Cobîrzan și 
Rethi au fost prezenți la campiona
tele internaționale ale Scandinaviei, 
dar rezultatele obținute au fost sub 
așteptări. In sfîrșit aU venit întîlnirile 
romîno-cehoslovace de la Cluj și apoi 
finalele campionatelor republicane de 
la București. In ambele competiții ni
velul general de joc a fost slab. Nici 
la fete, cu toate victoriile categorice 
ale Măriei Alexandru și Getei Pitică 
asupra trioului Krou.pova, Svarcova 
și Ugrova, valoarea atinsă de ro- 
mîn-ce nu ne poate încă mulțumi. Nu 
este suficient că într-un concurs să 
ne comportăm bine, din moment ce 
în altul sau în altele existe „căderi". 
Contează și maniera de joc și regu
laritatea în obținerea rezultatelor. La 
un nivel ridicat de pregătire nu sînt 
permise fluctuațiile de la o zi la alta, 
de la concîirs la concurs. Geta Pitică 
a cîștigat la cele trei cehoslovace dar 
a pierdut numai peste cîteva zile de 
două ori la Biro. Cobîrzan l-a învins 
pe rutinatul Stipek, însă la finalele 
campionatelor țării a luptat din greu 
ca șă elimine un jucător cu un bagaj 
sărac de mijloace tehnice dar foarte 
tenace: Teodorescu. Negulescu s-a 
clasat pe locul II la „europene", dar 
apoi, cu cîteva excepții, el n-a mai 
confirmat așteptările. După cum nu 
este de admis ca un jucător cu preten
ții ca Mirbea Popescu să se prezinte 
aproape complet nepregătit ia întîlni

rile cu jucătorii cehoslovaci ca și la 
campionatele R.P.R.

Vorbind despre antrenamente, aicî 
s-au făcut simțite o serie de deficien
țe. In primul rînd se observă că spor
tivii noștri nu au o pregătire fizică 
multilaterală și specifică adecvată. 
Motivul ? In general, în antrenamen
tele de tenis de masă, pregătirea fi
zică multilaterală trece pe planul doi, 
cea tehnică și tactică avînd prioritate.

In Capitală, fruntașii (puțini la nu
măr)' sînt împărțiți în 4—5 cluburi, 
iar pentru că între antrenori nu a 
existat o colaborare, pregătirile nu 
s-au făcut centralizat. Popescu (sin
gur) la Dinamo, Maria Alexandru și 
Sîndeanu la Progresul iar ceilalți ia 
Constructorul și Voința au dus lipsă 
de parteneri puternici și de valori di
ferite. De aceea și antrenamentele au 
devenit stereotipe, neinteresante.

La Cluj, între cei trei jucători de 
bază ai formației reprezentative, Ne
gulescu, Cobîrzan și Refhi și ceilalți 
este încă mare diferență de valoare. 
Și aici s-au făcut simțite unele simp- 
teme asemănătoare celor de la Bucu
rești, Antrenorul Paneth conduce cu 
pricepere antrenamentele, care se des
fășoară metodic, într-o disciplină de- 
săvîrșită. Antrenorul Paneth este con
tinuu preocupat de educația elevilor 
săi. Nu întotdeauna însă metodele 
pedagogice folosite de el au fost cele 
mai nimerite, au avUt un caracter e- 
ducativ pentru jucători. Este necesar 
ca antrenorul să-și apropie sportivii 
cu răbdare și prin metode de con
vingere an lini te de la om la om sau 
prin punerea în discuție în cadrul co
lectivului. Dar, și cele mai buhe me-

tcfde peoagci^îce a4e antrenorului nu 
...își- pot atinge' scopul fără . aportul 
^sportivilor, și în această privință 
sportivii, în cazul .în speță în special 
Negulescu, trebuie să fie mai recep
tivi la îndrumările' antrenorului. O 
bună pregătire generală, nu se poate 
"Concepe decît prinir-o colaborare 
strînsă între antrenori și sportivi.

Ce este de făcut pentru viitor și 
mai ales- pînă la‘ 5 aprilie ? Care sînt 
perspectivele muncii de îmbunătățire 
a pregătirii sportivilor noștri ?

Cu prilejul recentei consfătuiri cu 
caracter metodic a cadrelor tehnice 
diti tenis de masă, ă reieșit că antre
norii noștri 'sînt1 bine pregătiți profe
sional, au și o bogată experiență. De; 
seori s-a s'piiȘ că mai avem încă 
multe de învățat. Eucrti foarte ade
vărat. Numai că ar trebui să ne stră
duim' săs învățăm mm repede și mai 
bine. Așa cum au făcut'reprezentanții 
tinerei generații de ' jucătoare și ju
cători de tenis'de masă din U.R.S.S., 
R. P. Chineză Și R. S. Cehoslovacă, 
ieri aproape necunoscuți, iar astăzi 
prezenți în ierarhia celor mai bune 
valori din lurne. Este necesar așadar 
ca vorbele să fie Turnate de fapte. 
Bază materială avem, cadre tehnice 
experimentate și cu pricepere de ase
menea nu lipsesc și bineînțeles nici 
jucători talentați, cu perspective. Mai 
este nevoie de munca intensă, meto
dică. Sperăm că prin măsurile luate 
de F.R.T.M. să se asigure condiț’ilc 
cele mai buhe pentru ca Ia Pekin te
nisul de masă romînesc să se prezinte 
la nivehil cuvenit

C. COMARNiSCHl



Revista presei de peste notare
„BLONDA IOLANDA SI 

DEZVOLTAREA SPORTULUI
ROMTNESC”

„Ne-am obișnuit ca din timp în 
timp să citim despre u.n nou record 
mondial la săritura in înălțime al 
blondei romince lolanda Balaș — 
scrie ziarul austriec „VOLKSSTIM- 
ME“. La sfîrșitul sezonului atletic din 
acest an recordul ei a ajuns la 1,86 
m. Cîți bărbați există la noi care să 
atingă această înălțime? Foarte pu
ținii Desigur, studenta romîncă este 
un talent deosebit dar apariția aces
tui fenomen al sportului romînesc tre
buie să fie pus în legătură cu uriașa 
dezvoltare pe care a l'uat-o sportul în 
țara ei în anii care au trecut de cînd 
Romlrtfa a devenit o democrație popu
lară.

In 1944 — scrie ziarul în continuare 
— în întreaga Romînie erau 15.000 de 
sportivi. Astăzi numărul lor a trecut 
de două milioane, dintre care aproape 
200.000 practică atletismul. 'Nu este 
de mirare deci dacă și alți sportivi 
romini vor obține performanțe asemă
nătoare cu cele ale Mandei Balaș".

guvernttl d-lui Macmillan are nevoie 
de bani nu pentru dezvoltarea spor
tului englez d pentru cumpărarea de 
rachete din S.U.A.

NOUL PREȘEDINTE AL S.U.A.
RECUNOAȘTE...

„SCUZE DIN FOTOLIU"
„Englezii n-au știu! să suporte 

calmul obișnuit înfringerilc suferite 
ultima ediție a Olimpiadei — constată 
într-o corespondență din. Londra zia
rul vest-german „FRANKFURTER 
ALLGEMEINE ZEITUNG”. Și astăzi 
încă englezii sînt crescuți în credința 
că ei au descoperit crichetul, că au 
perfecționat fotbalul, că au adus gol
ful la mare strălucire Și au ridicat 
canotajul ta rang de artă.

Englezii nu știu să piardă în sport 
— scrie ziarul în continuare. Ei gă
sesc din fotoliu nenumărate scuze șt 
caută calea cea mat ușoară pentru a 
ieși din impas : arbitrii și oficialii sînt 
făcuți răspunzători pentru... declinul 
sportului britanic. Anglia trebuie să 
se obișnuiască, acum cu gîndul că nu 
mai joacă rolul lui Solicit în sportul 
internațional. Posibilitățile de îndrep
tare a situației stau în mîinile unei 
comisii înființată cu trei ani în urmă 
de guvern pentru a analiza întreg 
complexul sportului britanic. Probabil 
că în raportul pe care urmează să-l 
prezinte, comisia va cerb guvernului 
alocarea anumitor fonduri. Dar este 
irtdcieliiie—afirmă în încheiere „Frank
furter Allgemeine Zeitung" — că gu
vernul va aproba finanțarea mișcării 
sportive britanice."

Intr-adevăr, acest lu-cru este mai 
mult decît îndoielnic. Nu de alta, dar

cu 
la

Ziarul „Sovctski Sport” reproduce frag
mente din articolul publicat recent de 
săptăinmalul american „SPORTS ILLUS
TRATED” și semnat de John Kennedy, 
noul președinte al Statelor Unite. Idee» 
principala a articolului este subliniata 
și în titln : „Se înrăutățește starea fi
zică a americanilor". John Kennedy își 
exprimă îngrijorarea în legătură cu „în
răutățirea continuă a stării fizice a tine
rilor americani, care ia proporții, în ciuda 
tuturor măsurilor de prevenire luate de 
către guvern în ultimii cinci ani”. „Toate 
acestea, scrie președintele S.U.A., ame
nință securitatea noastră în momentul 
de față și ne pune piedici în rezolvarea 
problemelor mari pe care ni le pune în 
față viitorul". John Kennedy propune 
următorul program de educație fizică a 
tineretului din S.U.A. : „crearea pe lingă 
Casa Albă a unei comisii speciale pen
tru cultură fizică, care să se preocupe de 
educația fizică a americanilor. îmbunătă
țirea predării sportului în institutele de 
învățămînt, convocarea anuală a guver
natorilor dc state pentru discutarea pro
blemelor de educație fizică, folosirea tu
turor mijloacelor de propagandă pentru 
atragerea americanilor la practicarea 
sportului”.

PROTESTUL SPORTIVILOR 
NORVEGIENI

Cupa Davis

Australienii conduc 
cu 2-0 in finală

Știrea despre refuzarea vizei dc in
trare a sportivilor din R.D. Germană ta 
Norvegia a neliniștit opiuia publică spor
tivă norvegiană. Pe adresa guver
nului sosesc numeroase scrisori dc 
protest ta care oamenii cinstiți norve
gieni își exprimă nemulțumirea și con
damnă aceste acțiuni tipice „războiului 
rece”. Intr-un număr recent, ziarul 
„ORIENTERING” a publicat un articol 
intitulat „Cortina de fier norvegiană”, 
semnat dc cunoscutul atlet Sverre 
Ștrandli, intr-un trecut nu prea îndepăr
tat unul dintre cei mai buni aruncători 
de ciocan din lume. „Sportivii din R.D. 
Germană, sene autorul, nu por niai putea 
vizita Norvegia ..ultra derriocrată", mem
bră a N.A.T O. Se pune întrebarea : de ce 
Willi Brandt (primarul Berlinului occi
dental N.R.) și generalii din coman
damentul N.A.T.O. se tem atît de mult 
de sportivii din R.D.G. ? La aceasta nu 
e greu de răspuns. Germanii din est sînt 
sportivi excelenți și deseori îi întrec pe 
cei din vest. Lucrul acesta nu le cade 
bine la inimă lui Brandt și celorlalți de 
teapa lui. Fără îndoială că acest punct 
de vedere este împărtășit și de către 
comandamentul forțelor N.A.T.O. din 
zona Europei de nord căci numai astfel 
se explică faptul că Recknagel nu va 
putea să sară de pe trambulina de la 
Nolmenkollen". Autorul cere eu toată 
liotărîrea să se renunțe umedia-t la aseme
nea măsuri discriminatorii, care duc la 
îucordare» relațiilor in Iernați ocale și Ia 
torpilarea întrecerilor sportive.

Tinerii patinatori artistici 
se afirmă

cehoslovaci

Ieri au început la Sydney înlîluirUe 
<liu cadrul finalei „Cupei Davis” la te
nis, care se dispută între eehipele Austra
liei și Italiei. Deținătorii trofeului au 
debutat cu două victorii. In, primul meci, 
australianul Neale Fraser a cîștigat ta 
patru seturi ta fsrța Ini Orlando Șiroi» : 
4—6, 6—3, 6—3, '6-—2. Neașteptat a 
fost rezultatul următorului meei de sim
plu, ta care al doilea reprezentant al 
Australiei, Rod. Laver 'ntîlnea pe cam
pionul italian Nicola Pietrangeli. Lupta 
a durat numai trei seturi, pe distanța 
cărora Laver și-a dominat adversarul : 
8—6, 6—4, 6—3.

Astfel, echipa Australiei conduce cu 
z—0 și mai are nevoie de o singură 
victorie pentru a rămîne în posesia Cu
pei. Agi sc joacă partida de dublu, iar 
miercuri ultimele două simpluri.

In anul 1961 se vor lărgi 
legăturile dintre sportivii 

chinezi și japonezi
PEKIN 26 (Agerpie»), — O dele

gație sportivă japoneză în frunle cu 
S. Sa&ahara, fost campion olimpic 
dc lupte, va sosi la Pekin în prima 
săptămînă a lunii ianuarie pentru a 
stabili calendarul manifestărilor spor
tive pe anul 1961 între cele două 
țări. Se prevede ca în anul viitor 
sportivii din Japonia și R. P. Chine
ză să se mtîlnească în competiții de 
volei, tenis de masă, atletism, gim
nastică și patinaj.

con • 
pati- 
R.S.
pre 

celor

Recent, în orașul Risen 
sa desfășurat primul 
curs de verificare a 
natorilor artistici din 
Cehoslovacă, care se 
gătesc în vederea
două mari confruntări in
ternaționale ale anului vii
tor : campionatele euro
pene și mondiale, care vor 
avea loc la Berlin și, res
pectiv, Praga. O formă 
bună a manifestat pere
chea alcătuită din frații 
Eva și Pavel Roman, pe 
care-i vedeți în fotografia 
noastră.

Foto: Ceteka-Praga

A fost alcătuită echipa 
Japoniei pentru campionatele 

mondiale de patinaj viteză
Timp de 2 zile, pe pista de gheață 

a patinoarului artificial de la Koina- 
gatake, situat Ia mare altitudine, au 
avut Ioc întreceri de verificare a pati
natorilor și patinatoarelor din Japo
nia, pentru alcătuirea echipelor care 
vor reprezenta această țară la cam
pionatele mondiale de patinaj viteză. 
In urma rezultatelor obținute s-au ca
lificat pe primele locuri Fitmio- Naga- 
knba și Hideți Kobaiasi (bărbați) și 
Hațue Takamizava și Futnie Haina 
(femei).

S-A ÎNCHEIAT TURUL GAAU’IONA-
1ULUI BULGAR

meciului, restanță Spartak Plovdiv —
Ț.D.N.A.,, clasamentul

Cu meciurile etapei a XllI-a 
șurate sîmbătă și duminică, s-a 
lat turul' campionatului și în 
Bulgaria. Terenurile grele au influen
țat în mare măsură nivelul calitativ 
al ultimelor întîlniri, dar echipele au 
aruncat în luptă întreaga lor capacita
te pentru a încheia cît mai bine prima 
parte a întrecerii. T.D.NA., care a sus
ținut în ultima săptămînă două me- 
ciur!,, n-a reușit să acumuleze decît 
două puncte, terminînd la egalitate 
atît cu Slavia (1—l în meci restanță) 
cît și cu Beroe Stara Zagora (0—0);, 
după ce aceasta din urina a ratat un 
11 metri. In felul acesta Levski, care 
a întrecut cu 2—1 pe Spartak Sofia, 
deține primul loc, talonată da Ț.D.N.A. 
care mai are o „restanță". O desfăt- 
știrare palpitantă a avut întîlnirea 
Spartak Plovdiv—Minior Dimitrovo. La 
începutul celei de a doua reprize echi
pa oaspe, după ce fusese dominată 
net în prima parte a jocului, a reușit 
să deschidă scorul. Gazdele benefi
ciază de un 11 metri dar... ratează. 
Abia în ultimele minute de 
transformă o lovitură de 
aducînd o egalare meritată:, 
tul înscris de Filipov din
decis victoria cu 1—0 a echipei Spar
tak Varna în meciul cu Slavia. Vic
torii clare pe teren propriu au obținut 
Marek (4—1 cu Botev Plovdiv) și 
Ciornoe More (5—1 eu Septewwri 
Sofia). Intr-un meci restanță din eta
pa a Vll-a Botev și Minior »h termi
nat nedeers: 0—0. înaintea disputării

desfăt- 
înche- 
R. P.

joe Diev 
pedeapsă, 
t—t. Go- 
penalti a

PE SCURT
• Victor Korcinoi. campionul de 

șah al U.R.S.S.. a cîștigat un turneu 
fulger la Leningrad, realizînd 14>/2 p 
din 15 posibile.

• Echipa Dinamo Moscova a cu
cerit pentru a patra oară titlul de 
campioană unională la polo pe apă, 
terminînd neînvinsă competiția.

• In capitala Belgiei a început un 
turneu internațional de baschet, la 
care participă echipe masculine din 
R. S. Cehoslovacă, Brazilia, Turcia, 
Israel și Belgia. Iată rezultatele înre
gistrate în prima zi: Sao Paolo — 
Racing Bruxelles 80—61, Slovan Or- 
bis Praga — Macabi Tel Aviv 60—44.

• Selecționata feminină de volei 
a Japoniei a repurtat o surprinzătoare 
victorie cu 3—1 în partida cu repre-

zentativa orașului Moscova: 15—12, 
15-10, 10-15, 15-3.
• în continuarea turneului prin ță

rile Americii Latine, Ruda Hvezda 
Bratislava a întîlnit la San Jo6e 
(Costa Rica) echipa locală Herediano. 
Partida s-a încheiat cu un soor egal: 
3—3. Punctele echipei cehoslovace au 
fost realizate de Bubemik (2) și 
Scherer.,

• Eva Bosakova, campioană olim
pică la Roma, a fost desemnată de 
către reprezentanții presei sportive din 
R. S. Cehoslovacă drept cea mai bună 
sportivă a țării pe anul 1960.

• Intr-un meci amical de box des
fășurat ieri la Milano, Laszlo Papp a 
terminat la egalitate cu pugilistul 
italian Gardelli.

astfel:arată

1. Levski 13 7 5 1 30:11 19
2. T.iD.N.A. 12 7 3 2 23: 8 17
3. Minior 13 6 3 4 17:15 15
4. Spartak Varna 13 6 3 4 15:18 15
5. Dunav 13 6 1 6 19:20 13
6. Marek 13 4 5 4 18:25 13
7 Spartak Plovdiv 12 3 6 3 17:14 12
8. Slavia 13 4 4 5 12:13 12
9. Botev 13 3 6 4 18:2.1 12

10. Citomoe More 13 4 4 5 13:iT 12
11. Septenav-ri 13 3 5 5 17:22 11
12. Lokomotiv 13 3 4 6 11:14 10
13. Beroe 13 3 4 6 14:21 10
14. Spartak Sofia 13 3 3 7 15:19 9

INTERNAZIONALE A TRECUT
PE PRIMUL LOC

Caracteristica etapei a XH-a a cam
pionatului italian a constituit-o dirze- 
nia cu care echipele situate în coada 
clasamentului și-au apărat șansele în 
fața primelor clasate, „smulgîndu-le“ 
puncte prețioase. Astfel, Milan nu nu
mai că n-a reușit să înscrie nici un 
gol în întîlnirea cu Bari, dar a fost 
mulțumită și cu rezultatul de egali
tate (0—0) deoarece aceasta- din ur
mă, manîfestînd o bună dispoziție de 
joc, a avut mai multe ocazii de a 
deschide scorul. De asemenea, tot cu 
un scor alb a luat sfîrșit și partida 
Leceo-Roma, liderul clasamentului ne
reușind să se impună. Un rezultat 
surprinzător s-a înregistrat la Firenze, 
unde Lanerossi a realizat o victorie 
nescontată în fața echipei Fiorentina, 
cu 1—0, prin golul marcat de extre
ma dreaptă Conți. De remarcat că 
acest gol este singurul pe care Fio
rentina îl primește pe teren propriu 
în cele 12: etape de campionat, pre
cum. și primele puncte pierdute „a- 
easă“. La Milano, Ihternazionale era 
condusă la pauză cu 1-0- de către 
Spăl. La reluare însă, echipa milaneză 
își impune superioritatea tehnică, Corso 
(3) șt Firmani modificînd scorul la 
4—1 în favoarea, gazdelor. Această 
victorie permite echipei Internazionale. 
care beneficiază de un golaveraj su
perior, să treacă în fruntea clasamen
tului, la egalitate de puncte cu Roma. 
Alte rezultate: Bologne-Torino 3—1, 
Juventus-Sampdoria 3—2; Lazio-Cata- 
nia 2—2, Napoli-Atalanta 0—0, Pa- 
dova-Udinese 1—0. In clasament: In
ternazionale și Roma — 18, Milan — 
16, Juventus și Catania — 15, Na
poli — 14, Fiorentina și Bologna — 
13 p.

Lyom (4—2) precum și victoriile obți
nute de către principalele sale urmă
ritoare Monaco (2—1 cu Lens) și 
Reims (1—0 cu Grenoble) au făcut 
ca „zestrea" de 5 puncte de care dis
punea Racing la un moment dat să 
se reducă acum la numai 2 puncte 
față de 'Monaco și 3 față de Reims. 
Și aceasta pînă la disputarea meciu
lui restanță Nimes — Reims, care 
poate aduce o nouă micșorare a dife
renței. Victoria de duminică a lui 
Reims a fost la limită, prin, golul în
scris de Muller în min. 40 al primei 
reprize. Fosta campioană a Franței, 
Nice, a surclasat pe codașa campio
natului, Troyes, cu 5—0. Patru goluri 
au fost înscrise de americanul De 
Bourgouing. In celelalte meciuri ale- 
etapei a XXI-a s-au înregistrat urmă
toarele rezultate :. Vallenciermes — St. 
Etienne 3—1, Angers — N-ancy 1—2, 
Stade Francais — Nîmes 2—1, Rouen 
— Rennes 1—0, Limoges — Le Ha
vre 2—1, Toulouse — Sedan 0—2.
Conduce Racing cu 32 p., urmată de 
Monaco 30, Reims 29 (un meci mai 
puțin), Sedan 25, Angers 24, Lens 23, 
Rennes 22, Le Havre. Nice și Rouen 
fiecare cu cite 21 p.

• Greva generală din Belgia, care 
în după-amiaza zilei de 23 decembrie 
cuprinsese aproximativ 1.000.000 da 
oameni ai muncii, a paralizat și acti
vitatea sportivă. Astfel, duminică nu 
s-au disputat decît trei 
campionat: Union Saint 
La Gantoise 3—1, Saint 
Antwerp 1—0, Beerschot 
lecht

meciuri de 
Gilloise —

Troud — 
— Ander-

REIMS SE APROPIE DE LIDER

Infrîngerea suferită de fruntașa 
campionatului fiancez, Racing, la

i— o.

TOTTENHAM A CULES

INCA 2 VICTORII

Fotbaliștii englezi art susținut în a- 
ceste zile jocuri tur-retur, în eacfcul 
a două etape (sîmbătă și tuni) : Tot
tenham—West Ham 2-0 și 3-0; 
verhampton—Asta» Villa 2-0 și 
Sheffield—Arsenal M și 1-1 ; 
castle—Birmingham 2-0 și 1-2; 
Chester United— Chelsea 2-1 și
Manchester City — Fulham 2-1 
0-1 ; Nottingham — Preston 2-0 și 
1-0; Bolton—Leicester 2-0 șt 0-2. Un 
singur meci au jucat Burnley și Ever
ton, prima fiind 
propriu cu 3-1. 
zultate, Liderul 
menține avansul
următoarei clasate, care 
fosta campioană Wolverhampton (34 
p.). Everton are 32 p. și un joc mai 
puțin, iar Sheffield 31 p.

Wal-
3-2;

Nw- 
Mmi-
6-0 “;

Ș*

învtnsă pe teren 
In urma acestor rc- 
Tottenham (44 p.) 
de 10 puncte asupra 
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