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JSpartcichiada de iarna a tineretului^

Care e mai tare?
In întreaga întreprindere de 

utilaj chimic „București" nu 
găsești o secție care să nu 
participe la vreun campionat 
al asociației sportive. Firesc 
este desigur și interesul pentru 
întrecerile SpartaChiudei de 
iarnă

Atunci cind regulamentul corn 
petiției a fost prelucrat la sec
ția turnătorie, s-a hotărît ca 
!n cadrul întrecerilor cuprinse 

i programul Spartachiadei să 
se organizeze și concursuri de 
haltere. Sînt doar atiția oameni

Sportul celor puternici, halterele, «re numeroși 
eimpalizanți la .Mătasea populară' București- 

Aspect de la întreceri

Foto : P. Romoșan

Cupa 30 Decembrie” la hochei pe gheață
Astăzi cu Începere de la ora 

19,30 se va disputa prințul 
joc din cadrul unei noi și in-

Clasameatele pe awl 19611 
ale primilor jucători 
și jucătoare de tenis 

din R.P.R.
Aseară biroul federației romî- 

ne de terns a omologat clasa- 
meritele pe anul I960 ale celor 
«lai buni jucători și jucătoare, 
alcătuite de către comisia de 
competiții și clasificări din ca
dru! F.R.T. lată clasamentele:

Bărbați: 1. Oh. Viziru, 2. I. 
Țiriac, 3-4. G. Bosch și C- Năs- 
tase, 5. E. Cristea, 6. I. Ra- 
kosi, 7. L. fuhasz, 8. V. Sercs- 
ter, 9. A. Bardan, 10. T. Bădin, 
II. D. Viziru, 12. Șt. Georgescu, 
13. Gh. Cobzuc. 14. C. Cara- 
lulis, 15. Gh. Slapciu, 16. C. 
Vasilescu, 17. P. Mărmureanu, 
18. E. Horvath, 19. I. Bur- 
cesca, 20. C. Chivaru.
Femei: 1. Mina Ilina, 2. Ju- 

lieta hfamian, 3. Eva Stăncescu, 
4, I termina Brenner, 5. Cristina 
Doboșiu, 6. Livia Avram, 7. E- 
leonora Roșianu, 8. Aneta Ve- 
rone, 9. Mariana Nasta, 10. E- 
caterina Pusztai.

Neclasați din lipsă de rezul
tate: lima Vonova, Rodica Tu- 
rușanco, Rodica Stoian, Caro
lina Siegter, IJA. Viziru, C. Za- 
copteanu, Schnadt, I. Dancea 
etc.

puternici în secția turnătorie, 
In întreaga intrepr ndere! S-a 
ivit insa o... greutate neaștep
tată. Nu aveau haltere. Aso
ciația avea fel și fel de echi
pament șt materiale sportive,
dar așa ceva nu. E drept că
ei se întreceau de mult cu..
haltere improvizate. Ridicau
contragreutățile de forme din 
secția de turnătorie. Și puteți șă 
credeți că nu era prea ușor 
să faci acest lucru. Nu stă
la îndembia oricui. Trebuie să 
fii voinic, nu glumă. Unele cin- 

tăresc cile 25, al
tele 30 și unele 
chiar 35 kgr. Prin
tre cei mai outer- 
nici din secție 
erau Ion Smetftov 
și Bucur Brăi/oiu 

Acum insă aveau 
nevoie de o hal
teră adevărată. Să 
organizeze un con
curs in toată re
gula. Ce e de fă
cui? S-au s'âtait 
ei ce s-au sfăfirt. 
dar degeaba Au 
stat de vorbă și 
:u secretarul orga
nizației U. T AL. 
tov. Gheorghe A 
Gheorghe.. . Acesta 
i-a ascultat, apoi 
le-a zis :

— O să vedem 
noi ee-i de făcut I

Au trecut citeva 
tile. Secretarul or
ganizației de tine
ret se ținu de cu- 
■jînt. In secție se 
afla acum o hal
teră nouă-nouțâ.

„.Lucra! încetase

teresante competiții de hochei 
pe gheață dotată cu „Uupa 
30 Decembrie". întrecerea este 
organizată de comisia orășe
nească București, la startul 
ei prezentîndn-se echipee Ști
ința București. Dinamo Bucu
rești. C.S.M. Rădăuți si Con
structorul București. Progra
mul competiției este următo
rul; azi; ora 19,30: Dinamo— 
Știința; ora 21: C.S.M. Ră
dăuți — Constructorul. Mi ine 
vor juca la ora 17 învinșii în
tre ei iar la ora 19 învingă
torii, pentru a desemna cîști- 
gătorni cupei.

„Un nou
...așa se intitulează scrisoa

rea unuia din corespondenții 
noștri din orașul de pe Crișul 
Repede, Gheorghe Lorincz, în 
care sîntem informați despre 
organizarea în acest an a pri
mei competiții de rugbi în O- 
radea.

Inițiatorul acestei acțiuni 
este . profesorul de educație fi
zică Matei Mihai, cu ani în 
urmă jucător în echipa de 
rugbi Dinamo București. In 
decurs de cîteva luni, profe
sorul Matei a reușit să pună 
bazele primelor echipe de rugbi 
din această localitate, echipe 
care activează pe lingă aso
ciațiile spottive de la școlile 
medii nr. I, nr. 4 și a Centru
lui școlar profesional.

Competiția la care s-a re

de cîteva minute. Haltera cea 
sclipitoare lucrată diritr-o bară 
veche, nefolositoare, a lost 
„asaltată" intr-o clipă de mun
citorii secției. Fiecare voia s-o 
încerce, să-i facă „proba". S-a 
intîmpiat că in ziua aceea 
multe soții și mame să pri
vească nedumerite acele ceasor
nicului : „Unde o fi infîrziind 
atita ?“

..întreaga secție era în aș
teptare. Azi, după încetarea 
lucrului, vor veni in vizită 
la muncitorii întreprinderii spor
tivii din lotul republican de 
haltere. Se va lămuri, iu s’îr- 
șit, care e „stilul" cel mai 
corect, cum trebuie ținute coa
tele, cum se face o „fondare"— 
Că discuții au fost destule asu
pra acestor probleme tehnica!

După ce antrenorul emerit 
Ștefan Petrescu a dat unele 
detalii interesante iar Tiberlu 
Roman și Lazăr Baroga au ex
emplificat o serie de mișcări, 
u început tranșarea unei „ri
valități". Cine e cel mai bun 
halterofil a' secției ?

Pentru început bara se pune 
ia 45 kgr. Cortcurenți destui 
Unii chiar se „ceartă" ca să 
le vină riadul. Apoi, cu fiecare 
disc in plus, pe lista secre
tarului care completează foile 
de concurs e șters cile un nu
me. Rămin numai cei mai buni. 
La 65 kgr. mai sînt trei.: 
Crăciun Peie, Ion Smetkov și 
Alexandru Hinca. Primul care 
duce greutatea pinii deasupra 
capului e Crăciun. Apoi e ria
dul lui Smetkov. Bravo! Rea- 
șit1 Ilinca, calm și sigur de 
sine, o ridică ușor la piept și 
de acolo cu o zvîcnitură ude o 
înalță deasupra capului.

Mai sînt așezate cîteva 
discuri. Nu reușește însă nici 
unul dintre concurenți. Unii 
duc haltera la piept, dar mai 
departe nu... merge. Deci „ri
valitatea" a rămas pe mai de 
parte. Totuși, cine e cel mai 
bun ? Asta se va afla peste 
citeva zile. Atunci se vor des
fășura întrecerile pe întreaga 
întreprindere și muncitorii de 
la secția turnătorie, care se 
antrenează asiduu, speră să fie 
la... înrBțime.

OTTO BENKO

sport la Oradea .
ferit corespondentul nostru s-a 
bucurat de un succes deplin. 
Ea a relevat multe elemente de 
perspectivă în această discipli
nă sportivă, printre care Gheor
ghe Muntearui, Vasile Bereț- 
chi. Alexandru Serkbzi ș.a.

Inițiativa profesorului Matei 
tinde să fie îmbrățișată și de 
profesori din alte școli. în a- 
ceșt fel, alcătuirea unor noi 
echipe de rligbi în Oradea re
prezintă o problemă de viitor 
apropiat...

...O scrisoare care confirmă 
popularitatea mereu crescîndă 
a rugbiului în țara noastră. 
Oradea, reședința regiunii Cri- 
șana, este la ora actuală cel 
mai. tînăr centru rugbistic de 
la noi. Și nu încape îndoială 
că avînd sprijinul asociațiilor

De iert la prfnz, un lot de 
fotbaliști rotrfrn, care alcătuiesc 
selecționata Capitalei, se află 
în drum — cu avionul - spre 
America de Sud, mai precis 
spre Brazilia, unde va susține 
o serie de meciuri. Turneul per
fectat de federația noastră de 
specialitate constituie un foarte 
bun prilej de menținere în ac
tivitate în perioada de iarnă a 
unui însemnat număr de jucă
tori care intră în vederile se
lecționărilor pentru echipa re
prezentativă.

Selecționata Capitalei este a 
doua echipă romînească de fot
bal care evoluează In America 
de Sad (prima a fost echipa 
națională care a jucat în 1930 
la campionatul mondial din Uru
guay)

Lotul nostru de jucători a 
plecat, cum am spus, ieri cu 
avionul pînă ia Amsterdam, 
unde au și ajuns aseară. De 
aici fotbaliștii noștri își vor 
continua drumul peste Atlantic, 
pînă la Recife, capitala statului 
Pernambuco, unul din cele 21 
de state ale Braziliei, situat în 
partea de nord-est a țării. De 
fapt de aici își va începe tur
neul echipa noastră. Primul 
meci însă, se va disputa în 
localitatea Campina Grande, în 
ziua de 1 ianuarie. Următea- 
rele partide vor avea loc după 
următorul program :

4 ianuarie în orașul Recife
6 ianuarie în orașul Maceio 

(statul Alagoas) ți
8 ianuarie în Aracaju (statul 

Sergipe).
Turneu! va cuprinde și alte 

întîlniri (încă 8), ale căror date 
și locuri de disputare vor fi 
stabilite după sosirea în Bra
zilia a echipei noastre.

Lotul de jucători, care fa
ce deplasarea sub conducerea 
tov. A. Petroșanu, cuprinde pe 
următorii :

Voinescu, Toma, Uțu (por
tari),

Popa, Nunweiller III, Staicu, 
loniță, Panait (fundați).

„Ncciul cu Rapid - o etapă in vederea 
jocurilor din €.(. E. la volei”

de vorbă cu antrenorul GH. CONSTANTINESCU
Voletbafistete de la Dinamo 

București au dominat fti 1960 
voleiul feminin romlnesc. Cam
pioane în 1959—1960 și pe pri
mul loc în actuala ediție, di- 
namovistele și-au demonstrat 
superioritatea în meciul cu Ra
pid București, disputat sîmbătă.

După cum am mai scris, vic
toria dinamovistetor a fost mai 
clară decît o arată scorul 
(3—1), ca urmare a unei pre
gătiri superioare. Ne-am adre
sat antrenorului Gh. Constanti- 
nescu cu rugămintea de a ne 
spune cîteva cuvinte despre pre
gătirea făcută de jucătoarele 
sate în vederea meciului cu Ra
pid.

„Nu se poate vorbi despre a 
pregătire specială In vederea a- 
cesiui meci — ne-a apus Gh.

sportive, al organelor locale 
U.C.F.S. și ai federației de 
specialitate, tinerii rugbiști din 
Oradea vor face progrese im
portante pe calea însușirii tu
turor „tainelor" acestui sport 
plin de bărbăție, de curaj. Lu
crul acesta este posibil, dacă 
activitatea — începută cu atita 
elan în sezonul care s-a în
cheiat — va fi continuată în 
același ritm susținut și pe 
timpul iernii. In această privin
ță, organizarea unei competiții 
de rugbi redus (în sală) so
cotim că ar fi formula cea mai 
indicată. (Mai ales că o ast
fel de competiție nu necesită 
amenajări șpeăale, buturile 
fiind înlocuite cu fanioane).I • i *

_ s, -

Cu citeva minute înainte de decolarea avionului

Seredai, Jenei, Ntinweiller IV, 
Bone (mijlocași).

Pîrcălab, Anghel, Constantin, 
Ene II, Marcu, Țîrcovnicu, Ef- 
timie și Tătaru (înaintași).

Antrenori : Gh. Popescu, Tr. 
Ionescu și Șt. Onisie,

înaintea plecăili am stat de 
vorbă cu antrenorul federal Gh. 
Popescu, care ne-a spus că 
echipa de bază a Capitalei este

Au fost trase la sorți grupele 
Turneului U. E. F. A. de juniori

R. P. Romînă, Belgia, R. F. Germană 
și Olanda în grupa a ll-a

LISABONA 28 (Agerpres). — Comisia de juniori a Uniunii 
Europene de Fotbal (U.E.F.A.), întrunită miercuri la Lisabona, 
a stabilit — prin tragere la sorti — cete patru grupe ale Tur
neului de Juniori, care va avea loc între 28 martie și 10 aprilie 
1961 în Portugalia.

Cele 1-6 echipe au fost împărțite după cum urmează ;
Grupa I : Italia, Portugalia, Anglia și R.P.F. Iugoslavia
Grupa II : Belgia, R.F.G., Olanda și R. P. ROMÎNĂ

Grupa III : Austria, Turcia, R. D. Germană și Spania
Grupa IV : R. P. Ungară, Luxemburg, Franța și R. P. Polonă.
In cazul cind una sau mai multe echipe din cele 16 nu vor 

participa la turneu, atunci vor fi induse echipele R. P. Bulga
ria. Grecia sau Malta.

Constantinescu —, ci despre un 
plan de pregătire în care jocul 
cu Rapid a fost o etapă im
portantă, următoarea fiind jocu
rile din cadrul „Clipei Campio
nilor Europeni". Față de cam
pionatul trecut, in pregătirea e- 
chipei s-au făcut o serie de 
schimburi care s-au reflectai In 
jocul practicat de voleibalistele 
de la Dinamo. Astfel, anul a- 
cesta, în afara jocului oficial, 
în fiecare săptămână foaie jucă
toarele participă la 4 antrena
mente, iar unele dintre ele — 
cele care mai au lipsuri în pre
gătirea lor — chiar la 5 an
trenamente. Un accent perma
nent s-a pus pe pregătirea fizică, 
făcută de multe ori în aer liber. 
Săptămînal are loc și an joc 
de verificare în compania unei 
echipe masculine fie de juniori, 
fie din campionatul orășenesc 
sau de calificare".

— Cu ce rezultate s-au sol
dat aceste pregătiri?

— In primul rind, se con
stată o omogenizare calitativă 
a tuturor jucătoarelor. Adică, 
cele deficitare în pregătire tind 
să le ațungă pe cele mai bune. 
De multe ori am încercat (a- 
vînd rezultate mulțumitoare) o 
serie de combinații tactice noi. 
Printre altele, folosirea pasei 
scurte, încercată la antrenamen
te dar nefolosită pînă acum în 
jocuri publice.

— De ce ?
— Cauza este una singură: 

emotivitatea excesivă a unora 
dintre jucătoare la meciurile mai 
importante. De pildă, chiar la 
meciul cu Rapid, l.ia Vanea, 
Elisabeta Preda, Viorica Heri- 
șanu și ‘ chiar Florina Teodo- 
rescu, care are o bogată expe
riență. au intrat pe teren prea 
emoționate. Și dnd au văzul

Foto; V. Bageac 
următoarea: Voinescu — Popa, 
Nunweiller III, Staicu — Sere- 
dai (Jenei), Nunweiller IV, 
(Bone) — Anghel, Con st ani in, 
Ene II, Țîrcovnicu, Tătaru. 

Este probabil oa această echipă 
să joace în prima intîlnire a 
turneului.

Lotul selecționatei Capitalei 
se va înapoia în țară la 15 
februarie.

tA Rapid joacă ceva mai bine, 
cu mai multă dirzenie, au pier
dut setul al treilea. Va trebui 
ca de aci încolo să lup
tăm cu hotărîre împotriva 
acestei emotivități nejustificaie. 
Mai ales că se apropie și jocu
rile din „C.C.E." In privința 
meciului cu Rapid, noi am în- 
cepat pregătirile, în cadrul pia- 
nutui stabilit cu 2—3 săptă- 
mlni înainte. Astfel, la jocurile 
de verificare făcute în compa
nia unor echipe masculine, i am 
rugat pe adversarii noștri să 
Moșească o tactică de joc ase
mănătoare cu cea a feroviarelor, 
intrebiiințind In special pe cei 
doi trăgători principali — adică 
așa cum joacă Rapid. In al doi
lea rind, la antrenamente s-a 
pus accentul pe regularitatea 
serviciilor. Or. așa cum a reie
șit și din desfășurarea meciu
lui. serviciile noastre fie că aa 
adus puncte prețioase, fie că aa 
îngreunat construirea atacurilor 
de către rapid iste.

~ In. ce direcție socotiți că 
ar trebui să mai lucrați pentru 
remedierea lipsurilor constatate 
ia voleibalistele de la Dinam»?

— In primul rind spre îm
bunătățirea preluării serviciului. 
In special în ceea ce privește 
constanța și precizia. In al doi
lea rind, va trebui să punem 
un accent deosebit pe îmbună
tățirea blocajului, deși în cam
pionat el nu ne-a ridicat pro
bleme dificile. De asemenea, oa 
trebui îmbunătățită și mișcarea 
în linia a doua. Sperăm ca 
toate acestea să fie puse la 
punct atunci cind se vor apro
pia meciurile grele din „Cupa 
Campionilor Europeni".

MIRCEA TUDORAN
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Anul atletic i960 (VII)

Elvira Ozolina a fost cea mai bună 
aruncătoare de suliță a anului olimpic

Maria Diți pe locul 10 din lume —
O impresionantă creștere a rezulta

telor și a diferitelor recorduri (mon
dial, european, olimpic, naționale) a 
caracterizat proba de aruncarea suli
ței în anul atletic internațional I960.

In fruntea listei mondiale se află 
tînăra aruncătoare sovietică Elvira 
Ozolina, cu un rezultat excepțional 
He 59,55 m. Această performanță, care

lEtawa Ozolina (U .R.S.S.) in timpul
aruncării record de 59,55 m pe stadio

nul Republicii
Foto: T. Roâbu

56,21 (53,98) Vlasta Peskova-Hrbkova 
(R. S. Ceh.)

55,75 (51,28) mesa Iaunzeme-Goba 
(U.R.S.S.)

55.74 (54,09) Dana Zatopkova (R. S. Ceh.)
55,84 (51,66) Inge Schwalbe (R.D.G.)
54,88 (55,37) Birute Kaledene (U.R.S.S.)
54,87 (54,67) Elena Gorsakova (U.R.S.S.)
54,45 (54,33) Alevtina Sastitko (U.R.S.S.)
54,33 (51,97) Maria Biți (R. P. Romină)
54.28 (44,60) Onn Thorvaldesen (Norv.)
53,80 (51,60) Tamara Țvetkova (U.R.S.S.)
53,59 (54,46) Mala Makarova (U.R.S.S.)
52.58 (50,84) Marta Antal (R.P.U.)
52.28 (50,70) Nadejda Samoilova (U.R.S.S.)
52,12 (46,44) Anneliese Gerhards (R.F.G.)
51,92 (53,80) Olga Zuieva (U.R.S.S.)
51.74 (45,62) Marion Graefe (R.D.G.)
51.59 (44,70) Erika Strdssenreuther

(R.F.G.)
51,32 (50,52) Ecaterlna Voroșilo (U.R.S.S.)
51,20 ( N ) Ingrid Almquist (Suedia)
51,15 (50,73) Anna Pazera (Austral.)
51,06 (50,41) Viilia Bondare (U.R.S.S.)
51,01 (48,65) Susan . Platt (M. Brtt.)

ROMEO VILARA

1955 1954 1957 1958 1959 1940

peste 57,00 m 0 0 0 2 0 2
56,00-56,99 m 0 8 0 1 0 1
55,00—55,99 m 1 0 0 0 3 3
54.00—54,99 m 1 0 1 4 4 5
53.00-53,99 m 0 2 4 3 2 2
52,00—52,99 m 2 4 2 5 4 3
51,00-51,99 m 1 3 2 7 5 8

5 8 9 22 18 24
Media rezultatelor celor mai bune ie

atlete din
lusne Europa

1856 52,351 52,351
1957 52,761 52,761
1958 54,941 54,447
1959 54,425 54,425
1960 55,519 55,519

~     ............. •-—-

Cîtcva concluzii la o importantă consfătuire
Recent s-a desfășurat la București 

consfătuirea metodică pe țară a an
trenorilor de scrimă. Consfătuirea a 
avut ca sco<p: a) să facă cunoscut 
tuturor antrenorilor cele mai noi me
tode de pregătire și antrenament; b) 
să stabilească o unitate de vederi în 
privința predării anumitor procedee 
tehnice; c) să analizeze activitatea 
din secții; d) să stabilească sarcini 
pentru viitor.

Nivelul la care s-a desfășurat con
sfătuirea a fost superior celor ante
rioare. Referatele prezentate au fost 
pline de conținut și au atins probleme 
principale cum ar fi: scrima cu copt" 
(referat prezentat de tov. profesoară 
Ruxandra Ionescu); probleme de in
struire și de antrenament (raportor 
antrenor C. Panescu); biomecanica 
mișcării în scrimă (lector Mircea 
Baia); „timpul" în scrimă și impor
tanța lui (antrenorul Angelo Pele
grini) și altele. S-a discutat și ana
lizat din punct de vedere tehnic fie
care procedeu în parte, dîndu-se in
dicații precise asupra felului cum tre
buie învățate și care anume procedee 
tehnice trebuie folosite.

S-a reușit — pentru prima dată în 
scrima noastră — să se ajungă la 
o unitate de păreri în această pri
vință, ceea ce va asigura cu siguran
ță obținerea unor succese în munca 
de instruire în viitor. De asemenea, 
schimbul de experiență dintre antre
norii mai vîrstnici și cei mai tineri 
va da posibilitate celor din urmă să

lucreze mai eficace. Problema lec
ției individuale a prilejuit multe dis
cuții. La sfîrșit s-a tras concluzia 
că pînă acum lecțiile aveau un ca
racter static, nevariat și că antre
norii nu țineau seama întotdeauna 
de particularitățile sportivului, dînd 
lecții șablon.

Analizînd această situație, consfă
tuirea a stabilit că în viitor lecțiile 
trebuie să fie cît mai apropiate de 
condițiile de concurs. Să se excludă 
— mai ales la sportivii fruntași — 
metoda conducerii prin vorbe și să 
se folosească mai mult metoda lucru
lui direct. învățarea procedeelor teh
nice trebuie să fie însoțită de pregă
tirea tactică a scrimerului, iar per
fecționarea elementelor tehnice să se 
facă în cele mai diferite situații tac
tice create special de către antrenori. 
Bineînțeles că aceste situații trebuie 
să crească în complexitate pe măsură 
ce pregătirea tehnică se dezvoltă. 
Pentru ca lecțiile să poată fi cit mai 
aproape de luptă, aWt sportivul cît 
și antrenorul trebuie să aibă echipa
ment corespunzător întrucât darea 
lecțiilor fără ca sportivul să aibă 
masca face ca însușirea mișcărilor 
să fie incorectă și aceasta pentru 
că antrenorul ferindu-și elevul nu 
mai poate executa lovitura reală ci

O altă lipsă care a ieșit în evi
dență este slaba preocupare a an
trenorilor noștri pentru dezvoltarea 
calităților fizice ale sportivilor. Nu 
este de mirare, de aceea, că unii din
tre sportivii noștri fruntași nu mal 
pot progresa și nici nu pot obține 
rezultate pe plan mondial ! Ca în
vățătură pentru viitor este că in pla
nurile de antrenament ale secțiilor 
trebuie prevăzute ore speciale de 
pregătire fizică, iar în cadrul fiecă
rui antrenament să fie alocate 25—30 
minute pregătirii fizice.

In urma discuțiilor purtate, putem 
afirma că multe lacune din procesul 
de instruire a sportivilor iși au ori
ginea și în pregătirea teoretică ne
corespunzătoare a multora dintre an
trenori. De aceea apreciem că este 
de datoria fiecărui antrenor să-și îm
prospăteze cunoștințele în domeniul 
fiziologiei, anatomiei, psihologiei, pe
dagogiei, teoriei educației fizice.

Consfătuirea pe țară a antrenori
lor a constituit un important mijloc 
de verificare a cunoștințelor tehni
cienilor noștri și totodată un mijloc 
eficient de perfecționare a acestora 
în vederea unei munci mai științifice.

DIONISIE TEPȘAN
secretar al F.R.S.

constituie un nou record al lumii, a 
fpst înregistrată pe stadionul 
blieii din București, cu ocazia 
jionalelor noastre campionate 
naționale. La Jocurile Olimpice 
Roma, recordmana lumii și-a 
gățit palmaresul, cucerind medalia de 
aur cu un rezultat de 55,98 m — 
record olimpic.

Proba de aruncarea suliței a 
dominată categoric de atletele 
rțărite socialiste, care ocupă 18 
primele 24 de locuri ale clasamentu
lui mondial pe anul 1960.
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ARUNCAREA SULIȚEI

RECORDUL LIJMn SI AL EUROPEI :
59.55 m Elvira ~ " --------------
București 4.6.1960.

50.55 (55,76) Elvira
67,17 (54,13) Ursula

------------------------

Ozolina (U.R.S.S.)

Ozolina (U.R.S.S.) 
Figwer (R. P. Pol.)

O competiție fără cîștigători
Nici în duminica aceea ploioasă 

de noiembrie, cînd pe stadionul Ti
neretului din Capitală s-au desfășu
rat întrecerile turneului „Cupei Gh. 
Bîzdoacă", nu am fost prea convinși 
de argumentele pe care le-au invocat 
organizatorii (comisia de specialitate 
a orașului București) atunci cînd au 
hotărît să amine întîlnirea finală 
dinitre echipele Dinamo Băneasa și 
C.P.B.

— „Am hotărît, tovarăși, să nu mai

BILANȚ RODNIC
10 ani de la introducerea educației fizice 

în învățămîntiil superior

La Universitatea

„C. I. Parhon”

der .iln spațioasa aulă a Facultății 
Științe juridice s-au întîlnit, sîmbătă 
seara, sute de studenți.

iProf. Constantin Rabega, prorec
torul Universității „C. I. Parhon", le-a 
.vorbit despre succesele abținute în 
[universitate în cei 10 ani care au tre
cut de la introducerea educației fi
zice. Vorbitorul a amintit de sprijinul 
țpe care îl acordă partidul și guvernul 
dezvoltării culturii fizice și sportului 
0B1 a subliniat totodată rolul educației 
ffizice — ca parte integrantă a edu
cației comuniste — în făurirea inte
lectualului de tip nou, strîns legat 
He popor. Apoi, conf. unîv. Mihai io
nescu, șeful catedrei de educație fi- 
aică, a vorbit despre aportul cadrelor 
didactice la creșterea prestigiului 

®por tiv al universității bucureștene. 
In 1950, cele 7 cadre didactice de la 
catedra de educație fizică se ocupau 
de îndrumarea a 1.500 studenți spor
tivi. Azi, numărul cadrelor didactice 
de la catedra de educație fizică a 
crescut la 22, iar al sportivilor — 
la 2.500. Există 12 secții pe ramuri 
de sport și 22 echipe reprezentative. 
Succese de seamă s-au obținut la atle
tism, gimnastică fete, volei fete, bas
chet. A devenit tradițională organi
zarea „Cupei anilor 1“ pe discipline 
(sportive.

In rîndurile sportivilor Universității 
;y,C. I. Parhon" sînt numeroși stu
denți fruntași la învățătură și în ac
tivitatea obștească. De mult presti
giu se bucură studenții sportivi Mir- 
•cea Anghelescu (scrimă), Silvia Po- 
povici (baschet), Mariana Popeia, 
surorile Anca și Mălina Calangiu 
.'(volei), Galina Ciobotaru (handbal) și 
unul ți alții. Peste 80 de studenți și 
studente din universitate. Jriuutaji lâ

învățătură și în activitatea sportivă, 
reprezintă culorile clubului sportiv 
Știința.

Au urmat demonstrații de gimnas
tică artistică și sportivă, de scrimă 
și box. Au fost prezentate și cîteva 
filme sportive documentare.

La Institutul de

științe economice

Despre succesele obținute la I.S.E. 
în cei 10 ani de la introducerea edu
cației fizice a vorbit studentul Florin 
Băzăvan, șeful comisiei sportive a 
Asociației .Studenților din institut. 
Numărul ; celor care practică educația 
fizică a . cfescut de 4 ori, ajungind 
la 4.000 studenți. Ei sînt cuprinși 
în 13 secții pe ramuri de sport, iar 
280 sportivi fruntași fac parte din 
cele 23 echipe reprezentative ale iristi- 
tutului. I ' ;

Președintei^ consiliului Asociației 
Studenților} tovarășul Ilie Văduva 
a înmînat sportivilor fruntași diplome 
și premii. ; Pentru activitatea desfă
șurată au j fost premiați sportivi din 
cele mai i 
roș (atleta: ___ ■
Olimpia Breieanu (gimnastică), D. 
Pătrașcu (tir)’, Ionica Paul (handbal), 
Apoi lectorul univ. Marin Balosache, 
șeful catedrei de educație fizică, i-a 
felicitat pe cei premiați, 
noi succesă ", ' /
vitatea spdrtivă.

In cadrul programului cultural-spor- 
tiv prezentpt jde studenții de la I.S.E. 
a evoluat și jmaestra sportului Sonia 
lovan, asistentă la catedra de edu
cație fizică i institutului. Exercițiile 
liber alese ,de gimnastică la sol, exe
cutate cu mijită măiestrie de Sonia 
lovan, au 'cuterit ropote de aplauze.

t,iost premiați sportivi din 
diferite ramuri: A. Moghio- 
ișmj, Victor Ducă (baschet),

urîndu-le
lp învățătură și în acti-

AURELIAN lAXENIE

spus
I.

jucăm astăzi ultimul meci, ne-a 
atunci antrenorul dinamoviștilor 
Popescu-Buftea, membru în comisia 
orășenească și de fapt singurul re
prezentant al organizatorilor. Vrem 
să facem o finală ca lumea, cu spec
tatori, să nu mai jucăm ca de obicei 
în anonimat. Ne gîndim să progra
măm acest meci în deschiderea unui 
cuplaj fotbalistic".

Zis și... nefăcut. A venit prima 
duminică, a trecut și a doua, ba la 
un moment dat am anunțat la ru
brica „Unde mergem?" că finala „Cu
pei Gh. Bîzdoacă" va avea loc pe 
stadionul „23 August" în deschide
rea întîlnirii internaționale de fotbal 
dintre reprezentativele de surdo-muți 
ale R.P.R. și R.P.F.I. Dar cu 24 de 
ore înainte de joc comisia de orga
nizare invocînd același argument — 
timpul nefavorabil — a amînat din 
nou finala, deși în duminica 
ploaia a încetat. Organizatorii 
au rămas la fel de optimiști 
spus cu multă seninătate: „Mai
suficient timp să programăm jocul".

Cînd ? Cu siguranță la anul sau 
poate la... mulți ani 1

aceea 
care 

ne-au 
avem
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marginea comportării echi- 
noastre la Olimpiada de 

Leipzig (D. Drimer)

Pe 
pei 
la
Partide de la Olimpiadă și
de la alte concursuri
Rezultate din concursul prin 
corespondență organizat de 
Revista
Cel de
F.I.D.E.
Interviu

' Articol de consultații pentru 
începători: Problema centrului

de $ah
al XXXl-lea Congres

cu patru campioni

o 
o

Știri din ' țară
Rezultatul concursului inter
național de probleme în 2 
mutări oțganizat de Revista 
de Șa^i in anul 1959
Din toată lumea
Versuri și răvașe de Amil 
Nou. ! ' ' I

I t

o imită doar.
Un Ioc important în consfătuire 

l-a ocupat organizarea și desfășura
rea lecțiilor de antrenament, dozarea 
efortului în lecții. Constatindu-se că 
nu se folosesc în suficientă măsură 
toate metodele de pregătire pe care 
ni Ie pune la dispoziție teoria scri
mei, cum sînt exerciții la aparate 
ajutătoare (manechin, pernițe etc.), 
exerciții în perechi („contre"), asal
tul dirijat etc. consfătuirea a luat 
hotărîrj în consecință, stabilind că 
metodele folosite pînă acum (lecția 
individuală, asaltul de concurs) re
prezintă numai 50% din totalitatea 
celor ce pot fi folosite.

Azi, ultima etapa 
a „Cupei Victoria”
„Cupa Victoria" continuă azi cil 

două jocuri din cadrul ultimei etape. 
In sala Dinamo, începînd de la ora 
17,30 se dispută partidele C.C.A.— 
Victoria și Dinamo—Petrolul Ploiești. 
După terminarea meciurilor va avea 
loc festivitatea de premiere a cîș- 
tigătoarei competiției.

Unii antrenori pun accentul mai mult pe pregăti 
fizică a jucătorilor, în detrimentul pregătirii tehm

f— Cu polonicul și cu lingurița
_______ ________ Desen de S. NOVAC

Clubul asociației sportive Victoria din Bistrița tolerează 
jocul de cărți. Jucătorii de cărți, sîpt... camuflați după 

) un paravan improvizat
(Mihai Baier, Bistrița, coresp.)

— Îmi place lectura. M-ar interesa cine împarte cărțile; 
aici, la club. ' ‘ 1 ' ,

k «— Cred că Ionescu, că adineauri i le-a....tăiai' Popescul
? Desen de CLENO1U
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TURNEELE ȘI PREGĂTIREA DE IARNĂ

fit

în această perioadă a anului, în 
țările din bazinul Mării Mtiditerane, 
mai apropiate nouă, competițiile de 
fotbal se desfășoară în general ne- 
stînjenite de vreme. Aceasta e situa
ția în Italia. Grecia, Turcia, Egipt 
etc. de altminteri ca și în țări di.n 
alte continente cu altfel de climă 
decît Europa.

Pentru cele mai multe din țările 
europene însă — ca și pentru noi — 
iarna înseamnă... hochei pe gheață, 
fotbalului fijridu-i rezervate numai 
turneele hibernale.

In marea majoritate a cazuri
lor, turneele de iarnă sînt un exce
lent mijloc de pregătire. Fotbalul, ca 
orice sport, pretinde o activitate 
continuă, o exersare care să-l păs
treze mereu în temă pe cel ce-1 prac
tică. De acelea, întreruperea activi
tății, chiar pe perioade nu prea lungi, 
se face resimțită. La reluare, la cei 
în cauză se constată și efectele lip
sei de condiție fizică, dar și o ne
siguranță în mișcări, pricinuită toc
mai de lipsa exersării. Un mare pia
nist, un mare violonist, exersează 
mereu, cu toată rîvna, pentru ca vir
tuozitatea Iui să se consolideze, să 
crească. Tot așa trebuie să se pe
treacă lucrurile și cu un fotbalist 
care, orice s-ar spune, este sau tre
buie să fie un virtuos.

Să ne uităm cu atenție la un ju
cător care, fiind accidentat, n-a putut 
să joace și să se pregătească o pe
rioadă de timp. La reluarea antre- 

lentului, deși e complet restabilit 
pe urma accidentului, el are di- 

.cultăți în respirație și mișcări. Prin 
stagnare, organismul lui a pierdut 
din capacitatea de a se adapta efor
tului. Dar, în afară de aceasta, ju
cătorul manifestă o oarecare stîngă- 
cie, o nesiguranță în execuțiile teh
nice. De aceea se poate afirma, fără 
posibilitate de contrazicere că ne
practicat, fotbalul se uită, chiar cînd 
e vorba de cei mai mari jucători.

Din cauza climei țării noastre, la 
noi apar două perioade : vara și iar
na, cînd activitatea fotbalistică este 
încetinită sau chiar întreruptă. în 
special perioada de iarnă, care e mai 
lungă, poate avea — din această 
pricină — o influență dăunătoare, 
dacă nu i se aplică corectivele cores
punzătoare.

A fost o vreme cînd jucătorii a- 
veau o vacanță de iarnă completă, 
echipamentul fiind pus la naftalină 
timp de 4—5. luni pe an. Obiceiul 
respectării „vacanței" de iarnă era 
atît de înrădăcinat, îneît chiar în

•ylițiile unor ierni mai dulci, cu 
(fală zăpadă — și. aceea topită 

timpuriu — nu se juca fotbal pentru 
că... se opunea calendarul. Cine să 
iasă la antrenament înainte de luna 
martie ?

Cu o activitate fotbalistică redusă 
cam la jumătate în fiecare an, pro
gresul sau nu vine sau e cu mult 
mai lent și. oricum, niciodată în a- 
celași ritm cu cel al unor țări în 
care echipele de fotbal joacă — în 
competiții și turnee — de la un ca
păt la altul al anului. In rămînerea 
în urmă a fotbalului nostru una din

cauze e și întreruperea activității în 
timpul iernii. Iată, de ce acum cînd 
se pune cu seriozitate lichidarea tu
turor cauzelor care pot împiedica ri
dicarea calitativă a fotbalului nostru, 
problema bunei folosiri a pregătirii 
de iarnă e în plină actualitate.

Prin măsurile luate de federație, pe
rioada de iarnă a fost transformată 
într-o etapă de pregătire pentru sezo
nul viitor, dîndu-i-se un conținut spe
cific. Echipele au fost îndrumate să-și 
continue activitatea (și ele au făcut-o 
mult timp după terminarea turului) 
prin antrenamente și jocuri amicale, 
cu o gradare a efortului, care să le 
permită să intre în sezonul de primă
vară în condițiuni corespunzătoare. De 
altfel, sînt indicii serioase că procesul 
de instruire. va fi continuat pe tim
pul iernii, inclttzînd și turnee în țară 
și peste hotare.

In trecut echipele romînești au 
făcut și ele turnee de iarnă. Dar ele 
aveau un caracter cu totul a-parte. 
Aceste turnee apărute în perioada 
profesionalizării fotbalului la noi, erau 
menite să procure fonduri cluburilor, 
în ideea: dacă jucătorii sînt plătiți, 
să-î folosim cît mai mult. In aceste 
turnee, pe care le întreprindeau 1—2 
cluburi, se pleca cu 2—3 angaja
mente ferme. Restul trebuia să se 
perfecteze pe drum, de la oraș la 
oraș. Dar pentru aceasta, echipa tre
buia să lupte să obțină rezultate, 
care să însemne o bună reclamă 
comercială. Cu asemenea preocupări 
un turneu de iarnă nu putea avea un 
caracter de pregătire.

Experiența universală arată însă 
că turneele de iarnă nu sînt „expe
diții de prestigiu". Asemenea turnee 
au, înainte de toate, un caracter de 
instruire, care obligă respectarea 
unui anumit grad de intensitate în 
joc, de efort, de pregătire și... chiar 
de risc de „accident". De aceea, în- 
tr-un asemenea turneu pot apare - 
și apar — înfrîngeri din partea unor 
echipe cu posibilități mai modeste, 
mai ales cînd acestea forțează „nota" 
ca să cîștige cu orice preț.

In iarna aceasta cîteva echipe ro 
mînești de fotbal vor pleca în tur
nee de mai lungă durată (selecționata 
Capitalei în America de Sud, Rapid în 
Turcia etc.).

Toate aceste turnee fac parte din 
programul de măsuri elaborat să con 
tribuie la ridicarea calitativă a 
fotbalului nostru. Jucătorii care fac 
aceste deplasări vor avea posibilita 
tea unui proces de instruire conti
nuu pentru creșterea pregătirii teh 
nice, tactice și fizice îh condiții de 
joc. Va fi și o experiență utilă pentru 
anii următori, cînd asemenea turnee 
vor trebui să crească în număr. Din 
acest punct de vedere, asemenea tur
nee sînt bine folosite și în prezent ca 
și în alți ani, de echipe din U.R.S.S.,

hi- 
de 
la
in

perspectivă. 
fotbal s-a 

să respecte 
loturi.
ce le-a fost 
selecționate 

luna ianua- 
lor, itinera-

R, S. Cehoslovacă etc., care întreprind 
numeroase turnee peste hotare.

Deosebit de utile sînt turneele 
bernale întreprinse de echipele 
club, care au astfel prilejul să 
creze cu tot lotul lor de jucători
condițiuni unitare. în cazul nostru 
special, cînd fotbalului nostru i se 
cere să crească echipele reprezenta
tive ce-i sînt necesare pentru anii 
viitori, angajarea în turnee și a unor 
selecționate este o măsură utilă. Ceea 
ce e important în asemenea turnee, 
care nu sînt legate de pregătirea 
pentru o competiție imediată, e ca 
jucătorii aleși să aibă 
E ceea ce federația de 
străduit să realizeze și 
în alcătuirea celor două

Cu programul de lucru 
alcătujt, aceste două 
vor urma. Începînd din 
rie, itinerariul turneelor
riul pregătirii lor. Așa vor face, de-i 
sigur, și echipele de club ce se vor 
deplasa pentru turnee de iarnă. Tur
neele celor două selecționate vor 
face ca din loturile cîtorva dintre 
echipele noastre de club să lipsească 
unii dintre titulari, cînd aceste echi
pe își vor începe și ele pregătirile 
lor, prevăzute pentru perioada de 
iarnă. Dar. într-un fel, acest nea
juns prezintă și un... avantaj. In 
locul titularilor aflați în turneele se
lecționatelor (care vor reveni în țară 
cu cel puțin o lună înainte de 
perea campionatului) echipele 
putea roda tinerj jucători din 
ce-1 pot avea la dispoziție (și 
rația a creat condiții în acest 
pionat, de a se putea transfera
tinuu jucători de jos în sus), pregă- 
tindu-i să se apropie cît mai mult, 
să atingă chiar nivelul titularilor. 
Cu rezerve la nivelul titularilor, e- 
chipele noastre vor avea mai multă 
stabilitate în comportare vor fi puse 
la adăpostul surprizelor neplăcute 
ce le pricinuiesc accidentele sau even
tualele ieșiri din formă 
unor jucători.

Ținînd seama tocmai 
acestor turnee, de scopul 
eforturi le care 
rarea lor, ele 
seriozitatea și 
trenorii, cît și 
Aceste turnee 
pentru fiecare
gate învățăminte, de pregătire inten
să, să constituie etape, puncte de 
cotitură în direcția redresării fotba
lului, așa cum cere partidul, cum cer 
oamenii muncii 1 O comportare co
respunzătoare sub toate aspectele 
constituie o frumoasă carte de vizită 
a sportului nostru, care, sub îndru
marea partidului, a făcut deosebiți 
pași înainte. Sînt convins că rolul 
și rostul acestor turnee vor fi înțe
lese pe deplin de antrenori și jucă
tori.

înce- 
vor 

lotul 
fede- 
cam- 
con-

timpurii al?

de caracterul 
lor, ca și de 

pentru asigu-se depun 
trebuie privite cu toată 
răspunderea atît de an- 

de jucătorii respectivi, 
trebuie să constituie 

dintre ei prilej de be

Surprize neplăcute...
Intîlnirea dintre echipele C.S.M. 

Galați și C.S.M. Cluj a fost aștep
tată cu viu interes de amatorii de 
box din Galați. Dovadă eă cu puțin 
timp înaintea începerii galei, în sala 
Dinamo nu mai rămăsese nici un loc 
liber. Dar chiar de la început, spec
tatorilor le-au fost rezervate multe 
surprize — neplăcute — care au in
fluențat calitatea reuniunii în ansam
blu.

La mecMil de box dintre C.S.M. 
Galați și C.S.M Cluj din cadrul 
„Cupei F. R. Box“ echipa C.S.M. 
Cluj 8-a prezentat 
boxeri, dintre care 
a câștigat... pain 
adversarului.

numai cu 6 
unul singur 
neprezen tarea

Primul meci trebuia să se 
între V. Manolache (Galati) 
Gostescu (Cluj). Clujeanul 
scările ringului, dar adversarul său 
nu putea să susțină meciul. Motivul ? 
Manolache se prezentase cu întîrziere 
la cîntarul oficial, și, normal, nu fu
sese admis. Deci, 3—0 pentru clu
jeni. Spectatorii sperau că absenta 
lui Manolache va fi singura surpriză 
de acest gen, a galei. Dar. bătînd 
recordul neprezentărilor, șase boxeri 
de la C.S.M. Cluj (notati bine: șase) 
au pierdut întîlnirile fără ca măcar 
să urce treptele ringului, ceea c? a 
determinat pe organizatori să impro
vizeze cîteva meciuri amicale.

Atitudinea lipsită de respect a bo
xerilor de la C.S.M. Cluj fată de 
spectatorii gălățeni trebuie să f»e 
sever sancționată de către federația 
de specialitate, pentru ca pe viitor 
asemenea acte de indisciplină să mi 
se mai repete.

dispute 
și S. 

urcase

i

I

Ultima întîlnire 
din cadrul 

„Cupei F. R. Box99

— Tot pierdeam f E mai convenabil 
prin.., neprezentare!

Desen de MIHAI GROSU

Ultima întîlnire din cadrul compe
tiției dotată cu „Cupa F.R. Box" se
va disputa rnîine seară la Galați, în
tre echipele C.S.M. Galați și Metalul 
București. Indiferent de acest rezul
tat, cîștigătoarea trofeului pus in joc 
de federația de specialitate este for
mația Dinamo Craiova.

ÎNSEMNĂRI DE PE VALEA MOLDOVEI

Aproape 5000 de premii la Pronosport
'■ f . ’ .. i . ■ *

Mai sînt trei zile în care mai puteți 
depune buletinele pentru primul con
curs Pronosport al anului 1961. Un 
program de mare atracție, cu meciuri 
de renume ale campionatelor italian 
și francez, inaugurează seria con
cursurilor Pronosport ale Noului An.

Intîlnirile cele mai echilibrate din 
acest program par a fi;. Bologna— 
Romă, Grenoble—Nimes, Troyes —‘ 
Rouen și Renneș—Monaco. „Soliștii" 
ce se profilează cu mai multă auto
ritate sînt. Internazionale, Nice, Lens. 
Toulouse. In fruntea meciurilor se 
arată una dintre partidele de tradiție 
ale campionatului italian Milan — 
Fiorentina, meci care prezintă și im
portanță momentană pentru clasament 
deoarece învingătoarea va rămîne în 
cursa de urmărire a liderului.

Vă reamintim că, cu acest concurs, 
se introduc noile buletine Pronosport, 
care costă numai 10 bani. Prin a- 
ceste buletine s-a urmărit în primul 
rînd simplificarea formelor de com
pletare a acestora și evitarea unor 
greșeli făcute „de pârtiei p-anti care 
duceau la anularea buletinului sau! 
a variantei

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 25 DECEMBRIE.

In urma, trierii( și omologării va-, 
riantelor depuse' la concursul Prono
sport nr, 5? din, 25 decembrie au fost 
stabilite următoarele premii:

18,40 var jante, cil 12, rezultate exacte 
e cite 3.508. lei#

420,20 variante cu J1 rezultate 
exacte a cîte 184 lei.

4.487,40 variante cu 30 rezultate 
exac.te a cite 25 Iei. I î >’

Fond premii: 258.236 lei.

ASTĂZI ULTIMA ZI LA MAREA 
TRAGERE LOTO CENTRAL 

A REVELIONULUI

Numai astăzi mai puteți cumpăra 
bilete la Marea tragere Loto Central 
a Revelionului, unde se vor extrage 
44 de numere pentru atribuirea nu
meroaselor și importantelor’ premii 
în bani și obiecte. In fruntea premi
ilor ce se vor distribui din fond su
plimentar :

10 autoturisme „Moskvici" 
și

10 premii a cîte 50.000 lei.

PRONOEXPRES
/ •

La tragerea Pronoexpres de miercuri 
28 ’decembrie 1960, au foSt extrase din 
urnă următoarele numere : .

21, 24, 18, 9, 44, 42

. Numere de rezervă: 7, 16.

Foijd de premii: 609.649 lei.
, Știbrjcâ redactată de I. Ș. Loto- 
Pronosport

C. TEAȘCĂ
antrenor

X'

7 ”

trei zile plouă jură încetare. 
_ _ j sd te hotărăști pe o ase
menea vreme s-o pornești la drum. To
tuși, o dorință izvorită undeva în adîn- 
cul sufletului mă îndeamnă mereu să 
ies din camera de hotel unde aștept 
sfîrșitul „intemperiei* și să iau calea 
Suceava—Cura Humorului—Frasin.

E toamnă. Apele Moldovei curg repezi 
și tulburi. Plouă în munți și pădurea 
udă își trimite spre așezările frăsine- 
nilor respirația ei rece, pătrunzătoare... 
Coșurile întreprinderii forestiere scrije
lesc peisajul montan cu sublinieri in
dustriale. Stive de cherestea, binale, 
un club, căsuțele albe cu brîuri colorate 
și cu tradiționalele cerdacuri. Frasin — 
unul dintre leagănele In care s-a păstrat 
și dezvoltat sportul nostru national, 
oină

...Un bărbat meșterește ceva la o cadă 
cu leandri. Pare cu totul absorbit de 
munca lui. Alături, Ungă cadă, cîțiva 
pumni de pămînt negru-proaspăt. Batem 
ușor în stîlpul porții. Se îndreaptă și ne 
privește. Doi ochi strălucitori ascunși sub 
sprtncene mari castanii. Un smoc de pâr 
alunecă pe fruntea-i albă. Acesta-i 
Mihai Jemna, unul dintre cei 
mai vechi hapuciști din Frasin. Azi e 
duminică, dar vremea nu mai permite 
hapuciștilor să urce pe Toloacă la hapuc 
Hapucul este un fel de oină. Adică, mai 
precis, singura deosebire față de jocul 
de oină, practicat astăzi pe terenurile 
de sport, este aceea că jucătorii din a- 
părare (din „babă") nu au voie să se 
apere cu mîinile. Altfel, toate regulile 
de joc sînt identice. Hapucul se joacă la 
Frasin din cele mai vechi timpuri. In 
zilele de sărbătoare frăsinenii urcă la

De
E greu

Toloacă și se întrec la hapuc sau „lunga* 
cum i se mai spune. Jucătorii sînt de 
cele mai multe ori cei vîrstnid. Este- 
prezent tot satul. Femei, copii etc. Echi
pament ? Frumoasele costume naționale- 
de pe aci...

Intrăm în casă. Mihai Jemna zlmbește 
aflînd motivul ospeției noastre. Are un 
zîmbet tînăr, luminos. Mihai Jemna are- 
peste 55 de ani și doi copii — Vasile șl 
Elena, născută în ziua de 23 august 1944.

— Are cea mai frumoasă zi de naș~ 
tere — completează Eleonora Jemna, 
mama. S-a născut o dată cu Eliberarea.

In ^casa mică" e cald. Pe o măsuță- 
stă un radio și lingă el „Setea* lui Titus 
Popovici. In dimineața aceea Vasile 
Jemna o începuse și cînd am intrat 
noi i-a îndoit uri colț la foaia la care 
ajunsese, fapt care i-a atras un reproș- 
imediat din partea Eleonorei. Jemna r

— Strici cartea 1
...Vasile Jemna este unul dintre oi- 

niștii echipei Avîntul Frasin care s-a- 
calificat pe locul 11 la ediția a III-a- 
a „Cupei Moldovei*. Sînt în Frasin 39 de- 
oiniști legitimați și încă 21 nelegitimați. 
Echipele de oină (pentru că sînt două) 
din Frasin au împlinit anul acesta 10’ 
ani. Și oiniștii din Frasin au avut. în 
scurgerea acestui deceniu, nenumărate 
succese. In prima echipă a oiniștilor din 
Frasin activează acum și un maestru al 
sportului — Ion Munteunu — singurul' 
maestru al sportului din regiunea Su
ceava. Cine ar spune 
se joacă numai oină 
că nu știe prea

Frasin 
cheamă-

Dintre 
A vîntul 
( echipa

abonați-vă din timp ia presa sportivă; 
SPORTUL POPULAR 
Revista CULTURA FIZICA ȘI SPORT
Revista ilustrată SPORT

T

Revista de sah
Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii 
poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi 

: 4 ' . și Instituții ,

că în 
se 

multe, 
cei 600 de membri ai asociației 
mulți sînt fotbaliști pasionați 
se află pe locul 8 în campionatul regio
nal), alții ca Vasile Tam, llie Mereuță- 
și Ion Delete joacă volei. In club cea
suri întregi se joacă tenis de masă, șah. 
Ioan Ilorga. Dumitru Prundeanu Gh 
Serbtilcac, Constantin Const ah tinescu,,
Ștefan Tatulici — iată cîteva dintre „vîr- 
f urile* sportive

— Care sînt
— întreb eu.

— Gheorghe 
cov...

— L-ai uitat 
al lui Bolanschi... completează Eleonora- 
Jemna.

— A, 
Jemna.
- Și
— Ca 

mai mult îmi place fotbalul.
— Sigur, fotbalul ca și lui fecioru-tu' 

pe care nu-l mai prinzi decît bătînd mingea
— intervine Eleonora Jemna.

Amîndoi bărbații zîmbesc cu subînțele
suri. Și aici ca pretutindeni fotbalul 
este îndrăgit de către toți sportivii, dar 
prima dragoste hapucul sau oină pentru 
Mihai și Vasile Jemna, rămîne prima 
dragoste la care te întorci întotdeauna. 
Dar, acum e toamnă și sus pe 
Toloacă nu se mai joacă hapuc. Nu le 
prea mai lasă vremea. Acum activitatea 
sportivă a frăsinenilor, pînă la căderea, 
zăpezii, se desfășoară mai mult la club... 
șah, tenis de masă... Dar la primăvară..-

VALENTIN PĂUNESCU

din Frasin...
cei mai aprigi hanneisti

Vemin, Constantin Mor-

pe năbădăiosul de Mihai

da, și el îmi răspunde Mihai

na place hapucul ?
să fiu sincer, îmi place, dat



Revista presei de peste hotare

Probleme importante ale mișcării olimpice contemporane
N-au avut timp să se stingă încă ecourile Olimpiadei de 

la Roma și iată că privirile iubitorilor sportului stat ațin
tite cu patru ani înainte spre îndepărtatul Tokio, gazda 
ediției a XVlll-a, a marii competiții. Popularitatea cres- 
cîndă a sportului, uriașul interes pe care-î provoacă întâl
nirile dintre cei mai buni sportivi ai lumii, și mai cu seamă 
Jocurile Olimpice, au făcut ca ta zilele noastre atenția 
amatorilor de sport să fie în permanență îndreptată spre 
asemenea întreceri.

De pe acum se discută despre 
viitoarea ediție a J.O., iar spe
cialiștii încheind „bilanțul Ro
mei" stabilesc planuri concrete 
de pregătire pentru viitor. Și 
este bine să fie așa...

Din păcate, însă, există oa
meni pe care pare să-i sperie 
uriașa dezvoltare a sportului 
mondial. Ascunzîndu-se în spa
tele unor fraze pompoase, eri- 
jîndu-se în așa-ziși „apărători" 
ai spiritului olimpic (nu vedem 
cine îl amenință), ei încearcă 
să îngusteze programul Jocu
rilor Olimpice. Aceste persoane 
nu precupețesc nici un efort 
pentru a demonstra că numă
rul sporturilor prezente la J.O. 
ar fi pasămite, prea mare, că 
întrecerile durează prea mult, 
creînd greutăți organizatorice, 
iar interesul spectatorilor ar... 
scădea din această pricină. Care 
este însă realitatea?

In momentul de față C.l.O. 
recunoaște 22 sporturi ca fiind 
„olimpice". Dar iată că la ul
tima sesiune a acestui comitet 
a fost luată hotărîrea de a 
stabili la numai 18 discipline 
programul viitoarei ediții a J.O. 
de la Tokio. Conducerea C.l.O. 
a organizat chiar o anchetă în 
rîndul membrilor săi cu tema 
„Ce sporturi să rămînă în pro
gramul olimpic?". După știrile 
apărute în presa de peste hota
re bilanțul provizoriu al acestui 
„referendum" este următorul: din 
67 de întrebați 11 n-au răs
puns de loc la anchetă, 2 s-au 
exprimat pentru rămînerea tu
turor celor 22 de discipline iar 
restul au optat pentru 18.

Interesant de văzut care sînt

Cupa Davis a rămas în Australia...
Italienii învinși cu 4-1 la Sydney

Pentru cei care așteptau ca 
finala .Cupei Davis" să pri- 
leiuiască o luptă aprigă și e- 
cuilibrată, întâlnirea încheiată 
teri la Sydney cOhstituie fără 
îndoială o mare decepție. încă 
după prima zi soarta meciului 
părea pecetluită: Australia
conducea cu 2-—0 și era greu 
de crezut ca reprezentanții Ita
liei să mai poată remonta han
dicapul. Și într adevăr, perfor
manța reușită de italieni în fața 
echipei S.U.A., în finala in- 
terzoue de la Perth, nu mai 
avea să se repete. Australienii 
au câștigat marți și proba la 
care păreau cel mai puțin si
guri de victorie, dublul: Fra
ser, Emerson — Pietrangeli, 
Sirola 10—8, 5—7, 6—2, 6—4.

întîlnirea era decisă 
două

Primul mare concurs 
al patinatorilor sovietici 

in acest sezon
KIROV 28 (Agerpres). — 

Marți ta orașul Kirov au început 
întrecerile din cadrul primului 
concurs de patinaj viteză al se
zonului la care participă cei 
mai buni patinatori sovietici. 
In proba de 500 m plat victo
ria a revenit lui Evghenii Gri- 
șin, cronometrat în 41,8 sec. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat, la egalitate, Rafael Graci 
și Ghenadii Voronin — ai a- 
celași timp: 42,5 sec. Stenin a 
ocupat locul 4 cu 43,2 sec. In 
cursa pe aceeași distanță rezer
vată femeilor, cel mai bun re
zultat a fost înregistrat de Cla
ra Guseva cu 48,2 sec., urmată 
de Tatiana Moiiina cu 48,5 sec. 
O formă excelentă a demon
strat Valentina Stenina, cîști- 
gătoarea probei de 1500 m cil 
timpul de 2:39,0. Întrecerile 
continuă cu probele de 1500, 
3000, 5000 m (bărbați) și 3000 
iu (femei).

Cei md buni 
sportivi sovietici 

pe anul 1960
266 ziariști sovietici au sta

bilit prin adiționare de puncte 
pe cei mai buni sportivi ai a- 
nuiuî în U.R.S.S, ta clasamen
tul final pe primele locuri figu
rează: 1. 1URII VLASOV ; 2. 
BORIS ȘAHL1N; 3. PIOTR 
BOLOTNIKOV»

și celor care intenționează să 
limiteze numărul participanților 
la J.O.

„Pe o poziție șubredă se si
tuează și aceia care încearcă să 
limiteze numărul participanților 
la întrecerile olimpice. La Roma 
au fost prezenți peste 6.000 de 
sportivi din 84 de țări. Un nu
măr record! Dar cine ar putea 
să se îndoiască că la viitoarele 
olimpiade acest record nu va 
fi întrecut? Prin eliberarea de 
sub jugul colonialist zeci de 
țări din Africa, Asia, Oceania 
pășesc in familia olimpică. Da
toria de onoare a C.l.O. este 
să ajute pe sportivii din țările 
mai slab dezvoltate să se pre
gătească cit mai bine șl să fie 
larg re prezentați la olimpiade".

Prin argumente serioase, prin 
fapte și cifre, sînt combătuți 
.aceia care neagă țărilor mici 
posibilitatea de a organiza Jocu
rile sau de a participa cu suc
ces la ele. In continuare coti
dianul sovietic ia poziție hotă- 
rîtiî și împotriva celor care in
tenționează 
medaliiior 
discipline.

„printre 
sport", se

SA-ȘI APERE TITLUL. Cu alte 
cuvinte, cîștigătorii unei ediții 
a J.O. să nu ;rnai fie admiși 
la ediția următoare.

Multor oameni această pro
punere li s-a părut o... gluma. 
Dar, agenția Associated Press 
a transmis (cu maximum de se
riozitate) din Londra, că în 
cercurile apropiate d-lui Brun
dage această propunere este 
cunoscută de mai multă vreme. 
Și că președintele intenționează 
chiar s-o supună discuției la 
sesiunea C.l.O., programată pen
tru iunie 196! la Atena.

Averry Brundage își motivea
ză propunerea, spunînd că în 
acest fel s-ar putea lupta cu 
eficacitate împotriva... profesio
nismului. Așa să fie oare? Răs
punsul 1-^ dat președintele Fe
derației de schi din Austria, 
Andreas Steiner. 'El a spus în- 
tr-un interviu că „proiectul lui 
Brundage este apă de ploaie" 
și că „transpunerea tiu în viață 
ar preface în cioburi ideea 
olimpică și ar transforma viitoa
rele Jocuri în simple farse". 
Andreas Steiner a ținut să sub
linieze că acceptarea propunerii 
lui Brundage „ar face din Jocu
rile Olimpice o simplă stație de 
tranzit pentru acei sportivi din 
țările capitaliste care vor par
ticipa la Olimpiade numai cu 
intenția de a înhăța o medalie 
olimpică a cărei strălucire îi 
va a/uta să treacă la profesio
nism". Este evident deci că 
„luptînd'ț zgomotos în vorbe 
împotriva profesionismului. A-, 
verry Brundage nu face prin 
proiectul său decît să-i faciliteze 
căite de acces spre campionii 
olimpici.

Impresionat de efectul nega
tiv produs de declarația preșe
dintelui C.l.O., secretarul gene
ral al
Meyer, a declarat că propune
rea lui Averry Brundage a fost 
făcută „neoficial", că el, Meyer, 
n-a luat-o niciodată ta serios 
și nici n-a inclus-o pe ordinea 
de zi a sesiunii C.l.O. de la 
Atena.

Comentînd toate acestea, zia
rul „Sovetski sport" conchide:

„Poziția d-lui Meyet ne obli
gă să presupunem că așa nu
mitul „proiect Brundage" a fost 
făcut cu scopul de a produce 
zgomot și a distrage atenția 
lumii sportive de la problemele 
mult mai actuale, legale de re
organizarea și democratizarea 
C.l.O., a părui activitate frînea- 
ză în momentul de față dezvol
tarea normală a mișcării ohm ■ 
pice, produeîndu-i în acest fel 
serioase dificultăți".
, COMENTATOR

sporturile preferate. In ordinea 
„voturilor" lista ar fi următoa
rea: atletism, înot (și sărituri 
în apă), călărie, scrimă, cano
taj academic, gimnastică, lupte 
(libere și clasice), pentatlon 
modern, haltere, tir, vele, box, 
caiac și canoe, polo pe apă, 
ciclism, hochei pe iarbă, baschet, 
tir cu arcul. N-au fost citate 
(deși aceste sporturi vor figura 
în programul Olimpiadei de la 
Tokio) judo-ul, voleiul și fot
balul.

Comentînd această problemă, 
ziarul parizian „l’Equipe" ob
serva, cu destulă ironie, că muiți 
dintre membrii C.l.O. au acor
dat preferință acelor sporturi 
care în Apus sînt considerate 
ca „aristocratice", fiind intr-a
devăr accesibile numai unui nu
măr restrîns de privilegiați. A- 
cestea ar fi călăria, scrima, 
pentatlonul modern, supranumit, 
pînă nu de mult, un sport al 
ofițerilor, canotajul academic. In 
același timp muiți dintre mem
brii -C.l.O. nu agreează jocurile 
sportive, deși fotbalul, baschetul 
și voleiul se bucură de o uriașă 
popularitate în rîndurile a mili
oane și milioane de oameni.

Un punct clar de vedere a 
exprimat în această importantă 
problemă cotidianul sovietic 
„Sovetski sport". Intr-un articol 
intitulat: „Este neînțelepl să fie 
amputai programul Olimpiadei" 
se face o documentată și foarte 
logică expunere de motive care 
spulberă toate așa-zisele „argu
mente" ale adepților îngustării 
programului olimpic.

..Încercarea de a stabili vreo 
ierarhie — scrie ziarul — de 
a împărți sporturile în princi
pale și secundare este de la 
început nefondată. Problema 
programului olimpic nu poate 
fi rezolvată fără participarea fe
derațiilor sportive internaționale 
și a comitetelor olimpice națio
nale, numai pe baza gusturilor 
personale ale unora dintre mem
brii C.f.O. i

Noi considerăm că în intere
sul dezvoltării sportului 
programul, olimpic nu 
îngustat ci, dimpotrivă,

„Sovetski spori" dă

să limiteze numărul 
acordate în diferite

Valerii Brumei: 2,145 tn —nou 
record al Europei la săritura 

io înălțime, iu sală
In cadrul unui concurs atle

tic pe teren acoperit, desfășu
rat Ia Moscova, tînănil sportiv 
sovietic Valerii Brumei a dolio- 
rît recordul european de sală 
la săritura în înălțime cu o per
formanță de 2,145 m. Vechiul 
record era de 2,14 in și apar
ținea suedezului Stig Peters- 
sen.

Brumei a sărit din prima în
cercare peste ștacheta ridicată 
succesiv la 1,95 m, 2,06 m, 
2,05 m, 2,08 m, 2,11 m și 
2,145 m.

Cîștigător al medaliei de ar
gint la J.O. de la Roma, Brumei 
deține și recordul european în 
aer liber cu un rezultat de ) 
m. Valerii Brumei, în vîrsta « 
18 ani, este student la Univer
sitatea din Moscova și practică 
atletismul de performanță din 
anul 1958. (Agerpres).

ei, arată „Sovetski 
află din păcate o 

personalitate atît de marcantă 
a vieții sportive cum este pre
ședintele C.l.O., dl. Averry 
Brundage. In ultima vreme el 
se pronunță public, încercînd 
să demonstreze că se atribuie 
prea multe medalii, de pildă 
la... gimnastică și că n-ar fi 
oare bine să nu se mai acorde 
medalii pe aparate.

Ne reținem să comentăm a- 
ceasta declarație a lui Brun
dage, continuă ziarul. Dar, nu 
îniîmplător probabil în presa 
apuseană apar fotografiile cam
pionului olimpic Boris Sahlin 
cu o explicație semnificativă: 
„Iată împotriva cai luptă Brun
dage". Și probabil lot nu în- 
tîmplător, intr-o scrisoare adre
sată redacției ziarului „Sovetski 
sport", ziaristul francez Robert 
Penillio arată că „mister Brun
dage confundă evident sportul 
cu antisovietismul".

După părerea noastră încer
cările de a reduce numărul 
campionilor olimpici nu poate 
să aducă decît prejudicii dez
voltării sportului în general și 
gimnasticii In special".

Dornic probabil să-și lege 
neapărat numele de o... propu
nere, Averry Brundage a mai 
făcut una, și mai năstrușnică, 
încercînd să producă „o ade
vărată revoluție în cadrul Jocu
rilor Olimpice" președintele C.l.O, 
a propus SA SE INTERZICĂ 
CAMPIONILOR OLIMPICI

acestui comitet, Otto

PE SCURT
® în vederea particiipării la 

concursul de sărituri de pe 
trambulină dotat cu „Cupa ce
lor patru trambuline" au pără
sit Moscova plecnfl spre Ber
lin următorii sportivi sovietici: 
N. Kamenski, N. Șamov. K- 
Talcadze, precum și tinerii f. 
Zuba.riov și V. Ivankov.

0 La Geneva, comisia teh
nică a Federației internaționale 
de schi a alcătuit listele celor 
mai buni schiori pe i960, pe 
baza rezultatelor obținute în 
cele mai importante oouijjgf'1': 
ale anului. Pe primele locur 
probele alpine figurează urmă
torii : coborî re — Adrien Du- 
villard (Franța) ; slalom spe
cial — L. Leitner (Austria) ; 
slalom uriaș —• Roger Staub 
(Elveția).
0 Intr-lin meci internațional 
de hochei pe gheață disputat 
4a Sofia, selecționata R. P. Un
gare a dispus oi scorul de 7—1 
(2—(I, 1—0, 4—1) de echipa 
R. P. Bulgaria. A doua zi. echi
pa maghiară, jucind sub denu
mirea (le reprezentativa orașu
lui Budapesta, a întrecut cu 
11—0 (5—0, 2—0, 4—0) selec
ționata Sofiei.

0 La Viena, echipa austriacă 
de hochei pe gheață Zeii Am 
See a întrecut ai scorul de 
5—2 (2—1, 2—0, 1 — 1) forma
ția Partizan Belgrad.

0 Iată alte rezultate înre
gistrate în turneul inter na lie
nal de baschet de la Bruxelles: 
Slovan Orbis Praga — Royal 
Bruxelles 81—61, Gala.tasaray 
Istanbul — Fupe Sao Paolo 
54—45. In meciul decisiv al 
turneului, echipa -cehoslovacă 
Slovan Orbis Praga a întrecut 
cu scorul de 58—36 (28—23) 
echipe Galaitasaray Istanbul, 
clastadu-se pe primul loc.

0 Oicliștii din R. D. Ger
mană se pregătesc intens în 
vederea participării îa cea de 
a VI[I-a ediție a Turului Egip
tului. Din lotul selecționabili- 
lor fac parte 9 alergători: Ka
minski, Wiedemann, Schuman, 
Kellerman, Fessler, Liepkc, 
Koehler, Schmeltzer și Barfe- 
ben.

0 în seara zilei de 31 de-, 
cembrie se va desfășura pe stră
zile orașului Sao Paolo tradi
ționalul cros internațional. Ea 
această ediție a întrecerii vor 
lua startul alergători din 18 
țâri, printre oare R. D. Germa
nă, Italia, Franța. Argentina, 
Brazilia, Anglia și Canada. Spe
cialiștii consideră că cele mai 
mari șanse de victorie Ie au 
Hans Grodotzki (R. D. Ger
mană). Gordon Pirie (An^fia) 
și Osvaldo Stiarez (Argentina), 
eare a ciștigat ediția de anul 
trecut.

în 
ră-zile, Australia

prețiosuluiposesia

ultimele două me- 
mai pre

Astfel, 
numai 
minînd în 
trofeu.

Miercuri,
ciuri de simplu nu 
zentali decît un interes strict 
statistic. Laver l-a întrecut pe 
Sirola (9—7, 6—2, 6—3) iar 
în partida de încheiere, Pie
trangeli a reușit să aducă Ita
liei punctul de onoare, învin- 
gînd pe Fraser cu 11—9, 6—3, 
1—6, 6—2. “ ...................
ded de 4—1 
trahei, care 
toare pentru 
petițiile de 
boi.

Astfel se 
vis ediția 1960, competiție in
teresantă, care a scos însă în 
evidență încă o dată lacunele 
ei... tradiționale. Atîta timp cît 
deținătorii Cupei se vor pre
vala de dispozițiile unui regu
lament desuet, care le acordă 
avantajul de a juca direct în 
finală și de a o organiza tot
deauna la ei acasă, pe altfel de 
terenuri decît acelea folosite în 
fazele de zonă ale competiției, 
rezultatul întrecerii supreme în 
tenis va purta mereu asupra 
sa o umbră de îndoială.

Scorul final este 
pentru echipa Aus- 
termină învingă- 

a 9-a oară în com- 
după ultimut răz-

încheie Cupa Da-

mondial 
trebuie 
lărgii". 
replică

13 recorduri mondiale și peste 100
iată bilanțul

Gu fiecare an, sportivii din 
marea Chină populară obțin 
succese tot mai importante, atât 
pe plan intern cît și inter
național. Bilanțul bogat în re
corduri al anului 1960 -este gră
itor în acest sens : în total, 
sportivii din R.P. Chineză au 
stabilit in această perioadă 13 
recorduri mondiale și mai mult 
de 100 recorduri naționale. Se 
remarcă îndeosebi progresul 
parașutiștilor. Deși a trecut o 
perioadă relativ scurtă de oînd 
parașutismul a început să fie 
practicat în R.P. Chineză, to
tuși sportivii acestei țări au

Selecționata de handbal in 7 a U.R.S.S. 
a întrecut R. S. Cehoslovacă (tineret) 

cu 22-16
MOSCOVA (Agerpres). — 

Echipa selecționată masculină 
de handbal in 7 a U.R.S.S. se 
pregătește intens în vederea 
meciurilor pe care le;, va susți
ne în preliminariile jcampiona- 
tulni mondial cu reprezentativa 
R.P. Romîne.

Intr-un meci internațional 
desfășurat la Moscova^ echipa 
U.R.S.S. a învins cu’scorul de* * I

22-16 (10-8) echipa de tineret 
a R.S. Cehoslovace. La prima 
lor partidă internațională jucă
torii selecționatei sovietice s-au 
comportat excelent, dovedind o 
btinâ pregătire tehnică și’ o 
mare forță în lovituri. Djaraali 
Țerțvadze, care a înscris 6 
puncte și Boris) Kosminin au 
fost cei mai buni jucători din 
echipa U.R.S.S j

sportivilor din R.
în anul 1960

stabilit de acum 5 performanțe 
superioare recordurilor mondia
le. Cîteva noi recorduri ale 
lumii au reușit, de asemenea, 
aeromodeliștii și înotătorii. 
Atleții din R.P. Chineză au în
trecut în anul 1960, 24 de re
corduri naționale.

O pagină glorioasă în isto
ria alpinismului a înscris grupa 
de sportivi care a reușit esca
ladarea celui mai înalt pisc al 
lumii, Everest, pe versantul 
nordic, lucru ce părea imposi
bil de realizat.

naționale -
P. Chineză

mult succes au evoluat
Chineze și pe

Cu
sportivii R.P. 
arena internațională. După cum 
se știe, în cadrul întrecerilor 
Sportive ale Armatelor Prietene, 
desfășurate la Leipzig, trăgă
torii chinezi au obținut patru 
medalii de aur. De asemenea, 
jucătorii de tenis de masă au 
realizat numeroase victorii de 
prestigiu.

Pentru amil viitor sportivii 
chinezi sînt hotărîți să adauge 
acestor succese altele și mai 
importante.

EOTBAL PE GLOB
e La 21 ianuarie se va în

truni la Viena comitetul de or- 
?;anizare a „Cupei Europei cen- 
rale‘* la fotbal. Cu acest pri

lej se va discuta organizarea 
unei competiții care ar urma 
să se dispute în anul 1961 cu 
participarea a cite 4 echipe din 
următoarele țări: R.P. Ungară, 
Iugoslavia, R.D, Germană, O- 
landa, Suedia, Elveția, Italia, 
RF. Germană și

zultat ordinea echipelor frun
tașe di ti prima ligă este urmă 
toarea : Tottenham 44 puncte 
(din 24 jocuri), Wolverhampton 
34, Everton 32, Burnley și Shef
field 31, Aston Villa 28, Arse
nal 24.

Austria.

0 Marți s-au 
jocuri în, cadrul 
Angliei., Returul 
le^—Everton; a dat cîștig de 
cștiză ide aceahtă dată campio- 
n^lor : , 3-CJ. In’urma acestui re

disputat noi 
. campionatului 
întîlnirii Burn-

0 Echipa austriacă Vienna, 
din prima categorie a țării, a 
susținut două meciuri în R. D. 
Germană, 
au întâlnit 
wărts, de 
cu 4-3. In
Leipzig, oaspeții au trebuit sâ 
plece steagul în fața lui Loko 
motive la scor

La Berlin,, vjenezii 
formația locală Vor - 

care an fost învinși 
al doilea joc. la

categoric': 5-2.
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