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le schi, dephn succes!

Schiorii pășesc de mîine 
în sezonul anului 1961, 
în care se sărbătorește 

Jubileul de 50 de ani al schiu* 
lui din 
niment 
tanță, 
printr-o 
acțiuni 
dezvoltarea și

R. P.R
Luni seară, 

chema la 
al III-lea

In ajunul campionatului 
masculin de volei

țara noastră. Un eve- 
de o deosebită impor- 
care va fi aniversat 

serie de interesante 
menite să contribuie la 

_ , mai largă a
bazei de mase a acestui sport 
și în același timp să oglin
dească ; rog. csul cantitativ și 
saltul calitativ al schiului no
stru. Buna organizare a con
cursurilor pentru cucerirea 
„Insignei Jubiliare", asigurarea 
condițiilor optime de funcțio
nare a cent; cor de inițiere și 

istruire "a copiilor mobiliza
rea cît mai mu tor schiori la 
concursurile regionale și re
publicane, iată sarcini de cin
ste pentru comisiile legionaie. 
raionale și orășenești în Se
zonul Jubiliar. Cît privește pe 
schiorii fruntași ei au dator a 
să-și continue antrenament"le 
cu toată intensitatea, pentru 
Ca participarea lor la concurs - 
rile interne și Internațion e 
să dovedească preocuparea pen
tru îmbunătățirea tehnicii, pen
tru realizarea unor perform; nțe 
cît mai valoroase, la nivelul 
condițiilor create de partid miș
cării noastre sportive.

Probele tradiționa ului 
curs de inaugurare 
sezonului de 
de FR.SB.A.
șura 
lomul special pentru seniori, 
senioare, juniori și junioare). 
La întreceri vor lua parte cei 
mai buni schiori de la Dinamo, 
Li sa Ofițerilor, O impia, Vo
ința Politehnica, Luceafărul 
din Brașov, Carpați Voința și 
Progresul din Sinaa, Carai- 
nwiul Bușteni, Știința Bucu
rești, precum și de la alte 
cluburi și asociații sportive din 
întreaga țară. Schiorii parti- 
cipanți la concursul de deschi
dere au prilejui să 
prin comportarea lor, prin va
loarea tehnxă ce o vor arăta, 
roade e pregătirii pe uscat și 
pe zăpadă.

Cu prilejul primelor între- 
cei i din cadrul Jubileului de 
50 de anj al schiului romînesc, 
urăm schiorilor, antrenorilor și 
activiștilor comisiilor reg ona e. 
raionale și orășenești, deplin 
succes!

oîicială
crganizat 

vor desfă-

Fără îndoială că printre sporturile cele mal populare din țara 
noastră, voleiul ocupă un loc fruntaș. Nu-i uzină, întreprindere, 
gospodărie agricolă colectivă, școală, unitate militară, care să nu 
aibă una sau mai multe echipe de volei, nu-i competiție festivă sau 
campionat de asociație care să nu cuprindă în programul său și 
întreceri de volei. Iar terenurile de volei, pe care le întîlnești la 
tot pasul, găzduiesc în toată țara meciuri care atrag mii și mii de 
spectatori.

Voleiul avînd la noi o atît de mare popularitate ; fiind praoticat 
de o mare masă de tineri muncitori, elevi, studenți, țărani, este 
firesc ca și valoarea atinsă de sportivii noștri de performanță în 
această disciplină să fie foarte ridicată. Și cea mai bună dovadă 

a acestei valori o constituie cla
sarea echipei R.P.R. pe locuri 
fruntașe la toate campionatele eu
ropeane și mondiale la care am 
participat.

Ne aflăm în ajunul îrccperii 
unui nou campionat republican.

Cele mai puternice echipe mas
culine din țară vor fi angrenate, 
începînd de mîine, în lupta spor
tivă pentru desemnarea celei mai 
bune dintre ele pe acest an. Este 
un campionat care trebuie să în
semne pentru toii factorii cu răs
pundere în acest sport — jucători, 
antrenori, arbitri, conducători de 
secții și de cluburi — un nou pas 
viguros pe drumul ridicării con
tinue a calității jocului prestat 
de formațiile noastre masculine, 
pentru ridicarea voleiului la nive
lul exigențelor oamenilor muncii, 
al condițiilor create de partid.

Pentru ’a atinge acest țel, este 
necesar ca pregătirea făcută în 
cluburi și asociații — pregătire 
de bază și pentru jucătorii din

Luni, la Moscova

întîlnește în cadrul preliminariilor U. R. S. S.campionatului mondial de handbal în 7
la ora 19,30 (ora Moscovei) arbitrul G. Mihalk din R.D. Germană va 
întrecere, în prima lor întîlnire din cadrul preliminariilor celui de 

campionat mondial de handbal în 7, reprezentativele masculine ale 
Uniunii Sovietice și R.P. Romîne. întâlnirea celor două echipe (handbaliștii sovietici debu
tează în această competiție, în timp ce jucătorii noștri se află la a doua participare) se 
înscrie în această lună ca un 
Moscova

eveniment sportiv important pentru iubitorii de sport din

în 7 se practică 
puțin 
toate

de pe

Handbalul 
relativ de 
U.R.S.S, Cu 
și-a cucerit 
meroși simpatizanți 
rile sportivilor și ale specta
torilor. De aceea, se presupune 
că sala T.S.K.A. de pe Komso- 
molskii Prospekt (unde va a- 
vea loc meciul ) se va dovedi 
neîncăpătoare față de numărul 
celor dornici să vizioneze în- 
tîlnirea.

De la redacția ziarului „So- 
vetski Sport" ni s-a comu
nicat că handbaliștij sovietici 
s-au pregătit intens în vede
rea jocului de luni. Toți mem
brii lotului sînt tineri, au o 
excelentă condiție fizică și prac
tică în mare măsură un joc 
rapid, modern. Partidele de 
verificare susținute în com
pania handbaliștilor cehoslovacii

schi
se

la Vîrful cu Dor (sla-
pentru seniori,

ilustreze

întimp 
acestea el 
acum 
în rîndu-

nu-

au scos în evidență forma 
bună pe care o deține echipa.

După ultimul 
efectuat în cursul 
tămîni, antrenorii 
Ivakin s-au oprit 
maiorului „7“ probabil : Șî- 
balkin-Lebedev, Ivakin, Moro
zov, Zaițev, Mazejenskas. Ter- 
țvadze.

Solicitați să facă o apre
ciere asupra meciului, antre
norii au subliniat faptul că: 
experiența echipei romîne afîmă 
desigur greu în balanță, dar că, 
beneficiind de avantajul terenu
lui, formația sovietică va căuta 
să obțină un rezultat bun.

★
Jucătorii noștri au părăsit 

Capitala joi seară, făcînd că
lătoria 
Uniunii Sovietice 
Ei vor

antrenament 
acestei săp- 
Gurevici și 
asupra ur- 

probabil: 
Ivakin,

pînă în capitala 
cu trenul, 

sosi la Moscova în

-Rapid susține azi primul joc la Izmir —
O telegramă sosită aseară de la Recife ne-a anunțat sosi

rea în această localitate a lotului selecționatei de fotbal a ora
șului București. Ajunși la Recife în cursul dimineții de ieri 
(spre prinz, după timpul nostru), fotbaliștii romuri au plecat 
— după o scurtă odihnă — la Campina Grande (statul Pa
raiba), la circa 150 km de Recife. La Campina Grande selec
ționata Capitalei noastre a 
Dată fiind diferența mare de 
noi este — de pildă — ora 
tatul meciului nu ne-a putut

susținut azi noapte primul meci, 
ore între cele două țări (cînd la 
24, la Recife este ora 19) rezul- 
parveni pînă la închiderea ediției.
★
de fotbal aflată peste hotare, Ra-A doua echipă romî-nească

pid, își începe azi turneul în Turcia. Potrivit programului anun
țat, feroviarii joacă azi și mîine la Izmir.

cursul zilei de astăzi și după 
un antrenament de acomodare 
în sala T.S.K.A., își vor re
zerva timpul rămas pînă la 
meci, odihnei- In ceea ce pri
vește formația care va juca, 
antrenorul federal Nicolae 
N'edef împreună cu antrenorul 
Oprea Vlase nu s-au decis 
încă, dar cu siguranță că 
din reprezentativa noastră nu 
vor lipsi Redl. Bulgaru, Ivă- 
nescu, Bădulescu, Hnat. Thel- 
man, Covaci și Moser.

Prof. ION TAKACS
antrenor federal

(Conluiuare în pag. a 4-a)

Spartachiâda de iarnă a tineretului

Muncă, entuziasm și succese!
-—însemnări la asociația sportivă Metalosport—

L-am întilnit pe tovarășul 
Carol Gaiser, secretarul asocia
ției Metalosport, într-o după- 
amiază „calmă". Împreună cu 
tehnicianul Dan Matei punea în 
ordine „hlrtiile".

— Știți — ne-a întîmpinat 
iov. Gaiser —• membrii aso
ciației noastre muncesc în cinci 
cooperative ale căror unități 
sînt răspîndite în toată Capi
tala. Azi fiind o zi fără în
treceri. am rămas la sediul 
asociației pentru a pune la 
punct evidența întrecerilor și a 
participărilor din cadrul Spar
tachiadei de iarnă. Întrecerile 
sînt în plină desfășurare 
cred că teancul acesta 
este o dovadă...

Și astfel, n-a mai fost 
de introducere pentru a 
la... subiectul Unor

șZ 
de foi

nevoie 
ajunge 

însemnări

despre munca asociației Meta- 
losport. Am cercetat foile de 
conc.urs, am discutat cu cei doi 
activiști, am cules impresii de 
la sportivii prezenți aci pentru 
a se antrena la tenis de masă.

Vestea că
Spartachiada de iarnă a tinere
tului a fost primită cu mult 
interes în rîndurile membrilor 
asociației Metalosport. Acest lu
cru se poate vedea lesne din 
faptul că pînă acum la între
ceri au participat 825 de spor- 

Din tabelele de înscrieri 
reiese că la actuala ediție a 
Spartachiadei de iarnă se vor în
trece peste 1500 de cooperatori. 

Pornind la organizarea între
cerilor Spartachiadei de iarnă, 
activiștii asociației Metalosport, 
avînd sprijinul organizațiilor 
U.T.M. din unitățile cooperați-

CICLIȘTII AM Șl PORNU 
LA DRUM._

Cicliștii bucureștetri aut 
început chiar din primele 
zile ale anului 1961 să sat 
pregătească pentru întrec®- 
rile care vor avea loc &t 
sezonul de vară. Aproapd 
în fiecare după-amiază 
tierii se întîlnesc împreună 
cu antrenorii lor și parcurg 
zeci de kilometri pe șoselei^ 
din împrejurimile (Sapi tatei. 
Calendarul intern și inteiM 
național al anului 1961 este 
deosebit de bogat și pentru 
sporirea prestigiului cucerit 
în anul 1960 este nevoie de 
și mai multă muncă, de 
și mai multă conștiinciozi
tate în pregătire. Și cicliștii 
sînt hotărîți să-și înzecească 
eforturile I

In fotografie: cîțiva cP 
cliști pleacă în grup spre 
Șosea, pentru a parcurge 
rulajul înscris în programul 
de antrenament de ieri.

tivi.

CONSTANT1N, HĂLAN real lo/enț ai schiului, wmiuesc,
i J2, âiAnculcgon.

•

-■•'-a***

se va organiza

P. VALENTIN

(Continuare în pag. a 2-a)

Koba Țakadze— 
învingător ia Garmisch 

PartEfikirchon
GARMISCH PARTENKIR- 

CHEN (Agerpres). — Cel de 
al doilea concurs de sărituri 
cu schiurile din cadrul com
petiției dotate cu cupa „Co
lor 4 trambuline" desfă.ștw 
rat la Garmisch PartenkiT-* 
clien a fost urmărit de peste 
35.000 de spectatori. O ex
celentă comportare a avut 
sportivul sovietic Koba Ța
kadze, clasat pe primul Iod 
cu 220,5 puncte (săriturile 
sale au măsurat 84 și 74 
metri).

Ministerului Industriei
de cadre sportive

Luminoasă este viața tinere
tului din patria noastră! Cres
cut și educat cu grijă părin
tească da către partid, tineretul 
de la noi își poate vedea îm
plinite cele mai mărețe visuri. 
A ajunge inginer, profesor, me
dic, a îmbrățișa meseria care 
răspunde cel mai bine năzuin
țelor și aptitudinilor tale nu 
mai este astăzi, în regimul 
nostru democrat-popular, o pro
blemă de nerezoivat pentru 
fiii oamenilor muncii de Ia ora
șe și de la sate. Partidul și 
guvernul au creat condiții mi
nunate de învățătură tineretului 
nostru. Ca să-și realizeze țelul 
propus în viață, unui tînăr nu 
i se cere decît să învețe, sa iu
bească școala și cartea, să-și 
prețuiască profesorii, care se 
străduiesc să le împărtășească 
cît mai multe cunoștințe, pre- 
gătindu-î pentru viață, pentru 
a deveni cetățeni de nădejde 
ai Republicii noastre.

Și în școlile profesionale afe
rente Ministerului
Grele, grija pentru pregătirea 
cît mai temeinică a elevilor se 
face simțită din plin. In aceste 
școli se formează schimbul de 
mîine, viitorii muncitori și teh
nicieni, strungari ți s id er ur

giști. forjori și laminatori, to
pi tori, electricieni, turnători. 
Pentru desăvîrșirea pregătirii 
lor, elevii din școlile noastre 
au Ia dispoziție săli de clasă

C. CAPITANESCU
inspector în Direcția Personal! 

Invățămînt a Ministerului
Industriei Grele

(Continuare în pag. a 2-a)
:r><y<><><><><><><><><>

In numărul de azi
Ancheta noastră:
Brwrtâ irei 
anlrenorl de luuîe

Industriei

Adaptarea ilustrată 
după romanul

ULTIMUL MECI

mUGAZIIÎ SPORTIV

Actualitatea sportivă 
internaționala



SPARTACHIADA DE IARNĂ A TINERETULUI

ALEXANDRU ISAR -coresp

în toate cele șapte asociații

• Dueîndu-se o bună muncă de popu
larizare a întrecerilor din cadrul Soar- 
lachiadei de iarnă a tineretului, în raio
nul Cislău, piuă în prezent s-au între
cut peste 4500 de tineri la șah, tenis 
de nuisă și gimnastică. Printre cei care 
au obținut rezultate bune, amintim pe: 
Nicolae Bîrea de la Știința Pătîrlagele, 
Ion Palaghian de la Țapina Nehoiu. 
Gheorghe Grădinarii, mecanic de la 1 F ■ 
Nehoiu, Nîcolae Dumitrescu de la Ener
gia Măgura, Ion Nica de la Rapid 
Pîrscov, Gheorghe Ixicutuș de la Recolta 
Rușavățu, Neta Ponescu de la Avînlul 
Ciula., Ion Simon de la Bradul etc.

unei ședințe la care au par- 
președintii de asociații din zvîcnitură și haltera e

la

• La Săcele Brașov, Spartachiada de 
îarnfi a tineretului se bucură de o deose
bită atenție 
din oraș.

In cadrul 
ticipat toți 
oraș s-a întocmit un plan de muncă cu
prinzător, pe care asociațiile trebuie să-l 
re spec te și care va fi controlat, din par
tea comisiei alese, de profesorul Ion Ta
ci tu și Gheorgbe Bucur.

Jn acest plan este prevăzut, printre al
tele. ca toate asociațiile sportive să aibă 
în fiecare duminică cile un concurs Ia o 
disciplină sportivă. întrecerile au și în
ceput. Primele discipline la care tinerii 
din Săcele și-au măsurat forțele au fost 
șahul și tenisul de masă. Cei mai nume
roși participanți s-au înregistrat la ur
mătoarele asociații : Unirea, Precizia,
'Avîntul și școala medic.

Cum prima zăpadă a căzut recent, se 
îao pregătiri intense în toate asociațiile 
pentru desfășurarea concursurilor de schi. 
ISste de remarcat faptul că prima fază 
se va disputa pe același traseu pentru 
toate asociațiile din oraș.

V. SECAREANU coresp.

O sus I Tînărul Constantin Solo a reușit su ridice 45' kg 
prima încercare, destul de ușor

Foto: P. liomașan

Munca, entuziasm și succese.,.
(Urmare din pap. 1)

o efor, 
de celelalte 
fie 
file 
unde 
fivâ

I■

D'n viața organizației noastr

36:37 = activitate bogată

au hotă rit, 
ediții, 

ac iun spre
periferice, 

activitatea 
slabă, pentru 

întrecerile să cuprindă 
mai largă de tineri și vîrstnici. De 
asemenea, s-a căutat să 1 
practicile după care, la faza pe aso
ciație, erau trimiși sportivii cunoscuțt 
ca fiind cei mai buni, fără să se mai 
desfășoare întreceri care sa desem
neze pe cîștigătorii pe unități sau 
grupe. Pentru aceasta, în unități s-au 
deplasat activiști sportivi voluntari, 
care au organizat fazele preliminare

îndreptată 
cele mai 

deobicet 
este mai

spre deosebire 
ca atenția să 

utiilă- 
acolo 
spor

ea 
o masă cit

fie înlăturate

școlile profesionale ale mieisieruiui leMriei 
firele-togai izvor de cadre sporlive

(Urmare din pag. 1) 

spafioase și curate, ateliere și labo
ratoare bine utilate, maiștri și pro
fesori dintre cei mai pricepuți. într-un 
cuvînt, au toate condițiile pentru a 
invâța cit mai temeinic meseria în
drăcită- Paralel cu pregătirea lor 
școlara, elevilor din școlile profesio
nal? ale M.I.G. li s-au insuflat o dra
goste puternică pentru activitatea 
sportivă. Lucru firesc. Educația fizică 
este nu numai o parte integranta a 
procesului de educație comunistă, ci 
și o necesitate organică.

înțelegînd rostul educației fizice, 
elevii noștri manifestă o adevărată 
pasiune pentru activitatea sportivă, se 
avîntă cu un elan nestăvilit în dife
rite concursuri sau competiții.

Pe de a.tă parte, pentru a-și înde
plini cît mai bine sarcinile încredin
țate, profesorilor de educație fizică 
din școlile noastre li se acordă tot 
sprijinul, stimulîndu-li-se inițiativele 
frumoase- Așa s-a ajuns la existența 
unor campionate interne bine orga
nizate, cu tradiție în mu'te școli („23 
August", „Semănătoarea", „losif Ran- 
ghef“-București, Gh. Dimitrov“-Arad, 
Industria Sîrmîi-Cîmpia Turzii etc.). 
Și e firesc astfel ca elevii școlilor 
noastre să îndrăgească sportul, să se 
afirme în tot mai multe competiții. 
Nu trebuie uitat că din rîndul elevi
lor din școlile profesiona’e ale M.I.G, 
s-au ridicat numeroși sportivi de per
formanță, ca fotbaliștii Mețcas 
(UT.A.) și Datcu (portarul echipei 
reprezentative de tineret), voleibalis
tul Ganciu — component al lotului 
republican, luptătorul Geantă — cam
pion republican, baschetbalistul N. !o- 
nescu — din lotul de tinerel ș.a.

în ultimii ani, prin grija Ministe
rului lnvățămîntului și Culturii, elevii 
de la școlile profesionale participă la 
campionate școlare organizate la nivel 
republican. Acestor campionate li s-a 
acordat totdeauna o atenție majoră, 
fiecare școală fiind dornică să aibă 
campioni în rîndurile elevilor ei. Se
riozitatea cu care a fost privită aceas
tă mare întrecere sportivă și-a găsit 
deplina confirmare intr-o serie de suc
cese remarcabile realizate în special 
în anul trecut: locurile 1 și 2 la fot
bal, locul 2 la volei ca și numeroase 
titluri de campioni republicani șco
lari în probele atletice. Sînt rezultate

care răsplătesc eforturile depuse, dar 
care ne și obligă să acordăm activi
tății sportive o atenție și mai mare 
în viitor.

în actualul an școlar, de pildă, pro
fesorii de educație fizică au primit 
îndrumări pentru ca programul de 
pregătire în vederea campionatelor să 
fie întocmit din timp și respectat cu 
strictețe. De asemenea, fiecare școală 
și-a alcătuit un ca’endar sportiv in
tern care cuprinde întreceri, în spe
cial la disciplinele cele mai îndrăgite, 
în același timp pentru a asigura 
concursurilor (al căror volum este de 
la an la an tot mai mare) condiții 
optime de desfășurare, direcțiunile 
școlilor au primit recomandări pen
tru ca, în colaborare cu organizațiile 
U.T.M. și profesorii de educație fizi
că, să fie amenajate prin muncă vo
luntară și cu mijloace loca.e cît mai 
multe baze sportive simpie. Acest 
obiectiv a și fost realizat în multe 
cazuri. Ex. : șc. prof. „Mao Țze-dun", 
„23 August", „Josif Rangheț" ș.a.

Parale! cu activitatea sportivă pro- 
priu-zisă, elevii noștri participă cu 
regularitate la gimnastica de învio
rare (în cămine) ca și la pauza de 
educație fizică (în atelierel>școa'ă)

Firește că mai sînt multe de făcut. 
Va trebui astfel să lărgim baza ma
teria a a școlilor să le înzestrăm cu 
cît mai multe materiale și echipa
ment sportiv. Va trebui, de asemenea, 
să statornicim o colaborare tot mai 
strînsă cu ministerele care tutelează 
școli profesionale, realizînd un 
schimb de experiență și pe 
sportiv.

Pentru dezvoltarea activității 
five, ar fi însă de dorit ca și
nele de resort ale M.I.C., car.e au do
vedit în atîtea rînduri multă înțele
gere pentru învățămîntul de educație 
fizică din școlile profesionale, să re
zolve cît mai curînd una din nece
sitățile exprimate atît de des m ulti
ma vreme : sporirea numărului orelor 
de educație fizică și de colectiv spor
tiv. Această măsură ar impulsiona 
și mai mult activitatea elevilor și 
profesorilor noștri, determinînd impli
cit o creștere simțitoare a nivelului 
performanțelor conform cerințelor 
actuale ale mișcării noastre sportive 
care, condusă și îndrumată de partid, 
cunoaște an de an tot mai multe 
succese.

bogat 
tărim

spor- 
orga-
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O operație aritmetică. Obișnuită? Și 
da și nu. Du, pentru că în general respectă 
anumite reguli aritmetice (așezare, semite 
etc.), nu -pentru că In spatele acestor cifre 
și al celor două cuvinte înscrise în 
lat se află oameni și munca lor.

Deci să luăm fiecare termen în 
să vorbim despre oamenii care-l 
mină, despre conținutul muncii 
despre realizările pe care le au. < 
lacunele ce se manifestă.

36:37 înseamnă că în sutele și 
nele raionului Botoșani există 36 . 
structuri voluntari care muncesc 
asociații sportive iar rezultatul acțiunilor 
inițiate de ei este tocmai activitatea 
competi {tonală bogată anunțată in titlu. 
Cele 37- de asociații sportive sătești boto- 
șenene au 67 de secții pe ramură de sport 
în care activează, peste B700 de tineri și 
tinere. Se joacă fotbal, volei., oină Ti
rul. .aticii smul sînt. de asemenea, 
sporturi îndrăgite. In întrecerile din 
cadrul Cupei Moldovei, ediția de anul 

j acesta, sportivii din raionul Botoșani an 
fost, preze.nți în număr mare, concurînd 
cu dîrzenie și pasiune. In multe comune 
(Ecrana, Sulița, Leorda) se desfășoară 
adesea „duminici sportive** care atrag 
pe stadion sute de fruntași ai recoltelor 
bogate. In 24 de asociații (Recolta 
Corni. îiată nouă Stăncești, Viață nouă 
Răchiți etc.) concursurile pentru cuceri
rea titlului de „Campion al asociației 
sportive" sau de „Cel mai bun sportiv 
din zece9* se țin lanț, stîrnind un viu 
interes.

Cine sînt cei care chezășuiesc 
fireasca evoluție a acestor activități. 
Sînt tocmai oamenii reprezentați prin cifra 
36. instructorii sportivi voluntari. Buna 
organizare a muncii instructorilor volun
tari din asociațiile sportive,, instruire/! 
lor continuă — au dus Ia înviorarea miș
cării sportive din satele și comunele raio
nului Botoșani.

La sfîrșitul lunii octombrie biroul 
consiliului raional U.C.F.S. Botoșani a 
analizat situația activității sportive. Cu | 
acest prilej a devenit evident faptul • 
că cei 36 instructori voluntari cu tot 
devotamentul lor pentru mișcarea spor- j 
liră nu mai pot cuprinde masa de tineri I 
și tinere, fiecărui instructor revenindu-i! 
peste 240 de membri U.C.F.S., pentru a i 
mobiliza și îndruma pe terenurile de sport. 
In această ședință s-a luat hotărîrea de 
a se organiza cursuri de pregătire a noi 
instructori. Cu aceasta, am ajuns la un 
capitol foarte important și anume acela 
care privește modul în care se muncește 
cu activul obștesc de 
U.C.F.S

A devenit un obicei 
fiecărei luni instructorii

rezid-

parte, 
defer- 

i Z<K. 
despre

comu- 
de in
ia 37

chiar la locul de muncă. Pentru multi 
participant aceste îrdreten au coincis 
cu primii pași în spor!, 
la unitatea „Larg consum 
rativei Radio Progres 
tehnicianul 
a orp,anizat 
haltere. Iji 
cooperativei 
desfășurat nu de mult întreceri 
triată și haltere.

la haltere. Cîheorghe Constantin 
s-a clasat pe locul I la categoria 7ri 
kg. Foarte atractiv a lost „duelul* 
dintre cooperatorii Cornel Inmescu și 
Ion Niculescu. care n-a hotărît nînă 
la urmă ciștipătorul, ambii conctrrenți 
rămînînd la 5(1 ki> ridicate.

Multi dintre acei care au participat 
la aceste concursuri au devenit buni 
prieteni ai sportului.

La grupa sportivă Chimica, unde 
se practică gimnastica in producție 
(unitățile Tableta, Nasturi si Albă), 
cei peste 200 de cooperatori, 
conducerea instructorilor vo'untari 
bast ian Ciută, lancu Ș mi loviri și 
frică Constantin, au învățat in 
mele săptămîni exercițiile G.AI.A. 
dul 1.

Astfel, întrecerile din cadrul Soar- 
tachiadei de iarnă a tineretului ce se 
desfășoară în grupele sportive ale 
asociației Metalospart au devenit un 
bun prilej de atragere. în mișcarea 
sportivă a numeroși tineri și tinere.

De pildă, 
a cnope- 

s-a deplasai 
asociației Dan Matei 
întreceri de gimnastică și 
unitaiea „Vlad Țepeș" 
„Artă și precizie'

toate asociațiile sportive să se înlîlnei 
eu tovarășul Mircea Criță. tehnicii 
consiliului raional U.C.F.S. pentru 
siruire și schimb de experiență. h< 
ceste adunări cei mai buni instrui 
prezintă scurte referate, popularizînd, 
metodele înaintate de lucru, realize 
din asociațiile sportive în care activei 

hi perioada de iarnă sini organi. 
pe centre de comune cursuri de 
2—3 zile, la care predau cei mai I 
tehnicieni din raion.. Astfel de centre 
la Nicșeni (participă instructorii to 
tari din Roma. Dorobanțul. Nîcșe 
Blîndești (Gorbăpeșli. Sulița), 
(Buce cea, Vlâdcni. Cocorăni) și 
(Tudora. Poiana).

Iută dar ce se poate afla in 
unei simple operații aritmetice, 
este totul. Se mai pot spune și alt 
De. pildă, instructorul Gheorche Moi 
care răspunde, de asociațiile din Goi 
nești și Tî-nă lori a avut anul acesta 
numărate satisfacții : doi finali.ști la 
pa Moldovei — l'ictor Năstase și l t 
Covaliu —, o campioană regională I 
runcarea greutății — Doina Cenușă.

Munca instructorului sportiv volui 
este nespus de frumoasă și multi 
tinerii și tinerele din satele și coi 
nete raionului Botoșani guta să 
șească pe această cale, la capătul căi 
te așteaptă nenumărate bucurii. Tt 
depinde de grija și atenția cu care 
tivi știi consiliului raional IJ.C.F S. 
vor primi și pregăti și de acum înaii

Let 
Fer
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Se-
Pe- 
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către

ca la 
voluntari

sfîrșitiil 
din

întreceri sportive 
la Tîrgoviște

în sala de sport a clubului Pet 
din localitate au avut loc concurs 
de tenis de masă 
luat parte sportivi 
Locul I pe echipe 
sportive Sănătatea 
mai bine pregătiți 
nescu, Dan Kabilaski, Gelu Țilea, f 

Ionescu

și țaii, la care 
din întregul rai< 

a revenit asocial
Gura Ocniței. < 
au fost Paul

genia Andrei, Florica 
Smaranda Rosmarin..

Disputa șahiștilor s-a 
următorul clasament: 1
(Erupția Schela Tîrgoviște) 6 p.; 
Teodor Rutuccl (Dinamo I. !.. Cai 
giale) 5 p.; 3. Gheorghe Pădura 
(/Muncitorul Schela Gură Ocniței) 
p. ; < Pavel Miron (Metali
2 p.; 5. Ion Nicoîaie (Dinamo I. 
Caragiale) I p.

MIȘU AVANU — corespondez.

încheiat
Al. Ke

Măsuri pentru extinderea gimnasticii în producție
în întreprinderile din

Nu de mult, cu sprijinul și îndru
marea comitetului orășenesc de partid, 
consiliul orășenesc. U.C.F.S. din Bra
șov a organizat o interesantă con
sfătuire în care au fost dezbătute 
numeroase probleme privind extinde
rea gimnasticii în producție.

Cu acest prilej au fost prezentate 
două materiale bine întocmite. Pro
fesorul 
care se 
ducție 
această 
introdusă 
prezentat un material cuprinzînd de
talii în legătură cu desfășurarea 
exercițiilor de gimnastică în producție.

Aceste 
discuții 
au luat 
panți la 
au vorbit prof. 
Victor Moșoiu, Wilhelm 
cela Mosor, președinții 
sportive Gh. Onuțiu 
Constantin Cărămidă 
mină), Vasile Ionescu 
roșu) și alții.

Fără îndoială că această consfă
tuire și-a atins scopul. In primul 
rînd pentru că s-au analizat, în afara 
unor succese evidente, lipsurile exis
tente. în al doilea rînd, s-a desprins 
din discuții necesitatea introducerii 
gimnasticii în producție și în alte 
întreprinderi.

Este drept că într-o 
treprinderi ca „Textila 
puri noi", D.S.A.P.C. 
„Munca manuală" etc. 
bine, dar sînt altele în 
formă de înviorare 
defectuos. Astfel, la uzinele Metrom 
gimnastica în producție se face în 
pauza de masă, ceea este contra
indicat, iar în alte locuri deși gim
nastica în producție putea fi intro
dusă de mult, existînd condiții op
time. nu s-a făcut nimic în această 
direcție.

I. Marcu a analizat felul în 
desfășoară gimnastica în pro- 
în cele 12
formă de înviorare 

iar dr. Laurian

unități

două referate au prilejuit 
destul de animate, la care 

cuvîntul numeroși partici- 
consfătuire. Printre aceștia 

de educație fizică 
Jekel, Mar- 
de asociații 
(Radiatorul), 
(Ancora ro- 

(Partizanul

serie de în- 
roșie". „Tim- 

Cooperativa 
treaba merge 
care această 

este practicată

Brașov

Muncitorii unei sec.fii a Uzinelor Steagul roșu, timpul pauzei de înviorare 
în fa/a atelierului

Eoto : Gh. Corcodel—Brașov 
instructori, cărora li se 
diferite teme legate de 
în producție, pe specific 
In întreprinderi vor lua 
misii de organizare a 
în producție, care 
drele tehnice și cu 
netului medical pentru sportivi, v< 
asigura introducerea gimnasticii 5 
producție. în termen cît mai seu 
la „Tractorul" ..Steaoul roșu", f; 
brica 
publica", 
Rafinăria

Față de măsurile luate s-a 
un climat 
nastica în 
tot mai 
Brașov.

Au existat desigur si numeroase 
deficiențe și greutăți. Tn unele locuri 
șefii de secții n-au sprijinit în su
ficientă măsură această acțiune, iar 
în alte ocazii nu s-a lucrat științi
fic, introdueîndu-se exerciții care nu 
erau recomandate. La aceasta s-a 
mai adăugat și faptul că s-a simțit 
o vădită lipsă de instructori.

Discuțiile purtate pe marginea ce
lor două referate prezentate au lă
murit o mulțime de probleme, în 
urma cărora s-a putut lua o serie 
de măsuri. Dintre cele mai impor
tante vom sublinia pe cea privitoare 
la crearea unei comisii orășenești 
care să se ocupe numai de această 
acțiune, în care au fost cuprinși 15 
profesori de educate fizică.

Comisia va organiza un curs

vor pred 
gimnast k 
de mu ne 
ființă c< 

gimnastic 
împreună cu c; 

ajutorul cab

mai 
„Steagul roșu". _f 

„Cauciuc", „Radiatorul", ~ 
„loan Fonaghi", „Metrom 

nr. 9, „Ancora romînă 
ere; 

favorabil pentru ca gin 
producție să dobîndească 
mare extindere în orași

„R

de C. GRUIA — coresp. region.



Pe urmele materialelor publicate
Ajutorul criticii

Articolul „Dacă în toate asociațiile 
sportive s-ar munci la fel..." apărut 
în nr. 3729 a avut ecou în rîndul aso
ciațiilor sportive din orașul Constan
ța. Se arăta în acel articol că unele 
asociații sportive constănțene au mun
cit cu succes în direcția creșterii ne
contenite a numărului de membri ai 
U.C.F.S. in orașul lor. Paralel, se 
scotea însă în evidență faptul că mai 
există încă destule asociații care au 
neglijat aproape complet această im
portantă problemă.

In răspunsurile sosite la redacție, 
asociațiile criticate ne-au făcut cunos
cute măsurile luate pentru îmbunătă
țirea situației. Spicuim cîteva din ele'

AS. POȘTAȘUL: „Acest material, 
care a fost analizat de consiliul aso
ciației, ne-a venit în ajutor deoarece 
am putut vedea care sînt cauzele lip
surilor ce le avem în muncă și mă
surile care se impun pentru viitor. Con
siderăm că dacă vom fi ajutați mai 
mult, vom reuși ca din cei aproape 
700 de salariați să atragem în 
U.C.F.S. cel puțin jumătate. Ne anga
jăm ca în 1961 să muncim cu mai 
mult simț de răspundere".

A. S. TOMIS încheie astfel răs
punsul său : „Consiliul asociației își 
ia angajamentul ca în 1961 să ducă 
o muncă mai susținută, care să dea 
rezultate mai bune în toate ramurile 
de activitate, inclusiv înscrierea de noi 
membri".

A S. ARTA (de pe lingă Teatrul de 
Stat Constanța) : „In urma articolu
lui apărut și a ședinței ce a avut loc 
la asociația noastră sportivă, s-au luat 
următoarele ho'ărîri: creșterea numă
rului de membri ai U.C.F.S., strângerea 
la zi a cotizațiilor și începerea con
cursurilor din cadrul Spartachiadsi de 
iarnă a tineretului. In urma muncii 
duse pînă acum, s-au realizat: strîn- 
gerea a circa 300 lei cotizații și înce
perea întrecerilor la tenis de masă, 
șah și haltere în cadrul Spartach'adei. 
Acestea sînt măsurile luate și unele 
rezultate pînă în prezent. Vom cău
ta ca în viitor să intensificăm și mai 
mult activitatea noastră".

Asemenea răspunsuri trebu e să fie 
un exemplu de urmat at’t pentru aso
ciația sportivă Argus Constanța cît 
și pentru cea de la uzina Năvodari 
care au uitat pesemne că trebuie să 
răspundă criticilor făcute prin presă.

Pe marginea unei comporîări 

nesatislăcăioare

Despre comportarea nesaiisfâcătoure 
a echipei reprezentative de volei a stu
denților dm R.P. Rooiină în meciurile 
susținute la Praga, s-a ocupat arti
colul „Un loc IV care nu ne poate 
mulțumi", publicai în ziarul nr. 3737. 
In răspunsul primit din partea comi
siei sportive a Uniunii Asociațiilor 
Studenților din R.P. Romină, se sere: 
„Comisia sportivă a U.A.S.R. apreciază 
ca justă critica făcută de „Sportul 
popular- în legătură cu comportarea 
echipei noastre reprezentative tn tur

neul de la Fraga. Așa cum arată și 
articolul publicat, în oiuda valorii jucă
torilor noștri, lipsa lor de pregătire 
a dus la această comportare care nu 
ne-a mulțumit. Măsurile pe care le con
siderăm necesare și pe care comisia 
sportivă U.A.S.R. le va lua în viitor 
sînt următoarele: 1. fieoare selecțio
nată universitară ce va susține îrrtîl- 
niri internaționale va trebui să aibă 
o instruire corespunzătoare; 2. selec
ționarea sportivilor va fi făcută cu 
mai multă grijă, în acest sens îmbu
nătățindu-se și colaborarea cu F. R. 
Volei".

„Performanțele și prestigiul pot 

fi menținute numai prin 

muncă intensă !”

Sub acest titlu a apărut in nr. 372S 
un articol referitor la primele patru 
etape disputate în cadrul campionatu
lui masculin de baschet, în care se 
analiza comportarea nesatisfăcătoare a 
baschetbaliștilor de la C.C.A. în răs
punsul venit de la căubul sportiv 
C.C.A. se arată — printre altele — 
că a fost analizată comportarea ne- 
corespunzătoare a sportivilor militari 
„ajungîndu-se la concluzia că ea se 
datorește pe de o parte creșterii va
lorii celorlalte echipe, iar pe de alta 
faptului că echipa C.C.A. a dat do
vadă de multă comoditate în pregă
tire, considerând că meciurile sînt di
nainte jucate. In această ședință de 
analiză, toți jucătorii și-au luat anga
jamentul că de acum încolo se vor 
pregăti cu mai multă conștiinciozitate, 
că vor fi exemple pentru tînăra gene
rație de baschetbaliști și că vor lupta 
din toate puterile pentru remedierea 
lipsurilor".

Pe urmele unei caricaturi

In nr. 3734, la rubrica „Din joi în 
joi" a fost publicată o caricatură care 
critica Ipsa de preocupare a asocia
ției sportive Flamura roșie din Roșio
rii de Vede pentru angrenarea elemen
tului feminin în activitatea sportivă, 
arătindu-se că... fotbalul era singura 
preocupare a asociației. „Consiliul de 
conducere al asociației noastre, se 
spume în răspuns, luind în discuție 
critica just făcută de „Sportul popu
lar", a trecut la atragerea elementului 
feminin în activitatea sportivă, înce- 
pînd cu predarea primelor noțiuni Ia 
jocurile de tenis de masă și șah. Pen
tru eliminarea greșelilor, am cerut 
sprijinul organizațiilor de partid, 
U.T.M. și comitetului sindical. In șe
dințele ce vor avea loc, se va arăta 
importanța sportului și influența favo
rabilă ce o are atît în procesul de 
producție, cît și în menținerea sănă
tății celui ce-1 practică. Asociația 
sportivă a trecut la popularizarea spor
tului prin panouri și lozinci la locul 
de muncă, pentru ca și prin agitația 
vizuală să dezvoltăm gustul pentru 
practicarea sportului în rîndul sala 
riaților Țesătoriei Teleorman".

Dă oe luptătorii de la „libere" n-au ținut pasul cu cei de Ia „clasice" Z

Au cuuvîntul trei antrenori
In numărul trecut al ziarului nostru a apărut un material în care 

ne-am ocupat de rămînerea în urmă a luptătorilor de „libere" față 
de cei de la „clasice". In această problemă am cerut părerile spe
cialiștilor. In rândurile de mai jos dăm cuvîntul la trei antrenori, care
s-au preocupat mai mult îh ultimă

ION CRISNIC — TIMIȘOARA: 
„Cred că această problemă a fpst 
ridicată la timp. In decursul activi
tății mele sportive am obținut per
formanțe la „clasice", dar o dată 
ajuns antrenor pm descoperit frumu
sețile luptelor libere' și de atunci 
sînt un pasionat admirator al lor. 
Mă frămîntă nespus de mult rămî
nerea în urma a acestei discipline. 
In regiunea noastră, Banat — cu 
toate condițiile create din cete
10 secții de lupte existente numai 
în două (C.F.R. Timișoara și U.V.A.- 
A.M.E.F.A. Arad) se practică cp re
gularitate această disciplină. In rest..', 
„clasice"! Și cu același efectiv se 
prezintă secțiile și Ia competițiile de.- 
„libere" 1 Astfel, nu e de mirare că 
secțiile din ‘Bocșa Romînă, Reșița, 
Lugoj și Jimbalia nu obțin rezultate 
pe măsura posibilităților și a con
dițiilor existente. îmi sprijin afir
mația arătînd lista finaliștilor bană, 
țeni la campionatele republicane de 
seniori din acest an : 6 timișoreni, 
5 arădeni și numai 1 lugojan (11). 
In rest nici unul din alte orașe. La 
juniori situația a fost aceeași ; 6 ti
mișoreni. 3 arădeni și 1 Ingojan.

O serie de antrenori pricepuți, 
care în trecut au dat rezultate fru
moase la lupte libere, își neglijează 
azi secțiile de care răspund. Cel mai 
elocvent exemnlu ni-1 oferă Ion 'Văr- 
dău (Bocșa Romînă). El are con
diții excelente de lucru (sală, ma
teriale etc.). In plus, este și unul 
dintre „pionierii" luptelor libere din 
țara noastră. Ce rezultate a dat el 
în ultima vreme? Nici nu se mai pre
zintă cu echipa sa la competiții 1

Personal, cred că una din cauzele 
răminerii în urmă a acestei discipline 
este lipsa de preocupare a conducerii 
secțiilor, cît și a antrenorilor res
pectivi".

C. C. A.—Știința 
a „Cupei de

Mîine după-amiază, începînd de Ia 
ora 15, se vor desfășura în sala Flo- 
reasca întrecerile celei de-a Il-a eta
pe din returul „Cupei de iarnă" a 
F.R.H. Dintre partidele programate, 
aceea în care fruntașa clasamentului, 
Știința, primește replica formației mi
litare C.C.A., stîrnește cel mai mare 
interes. Handbaliștii de la C.C.A., în 
accentuată revenire de formă (în eta
pa trecută au învins Rapid cit 21-14), 
au mari șanse să întreacă și formația 
studențească și, în acest fel, să o a- 
jungă în fruntea clasamentului.

Iată ordinea de desfășurare a par
tidelor : Constructorul — Rapid (f) ; 
Dinamo—Constructorul (m) ; Știința— 
Tractorul Brașov (f); Vestitorul — 

vreme de luptele libere.

ZOLTAN ABRUDAN-BAIA MARE : 

„Problema răminerii in urmă a lupte
lor libere îmbracă un aspect multiplu. 
Una din cauzele principale este întoc
mirea defectuoasă de p'.nă acum a ca
lendarului intern. Pe lingă faptul că 
federația de specialitate a acordat o 
atenție scăzută luptelor libere, nici co
misiile regionale și orășenești de lupte, 
nu au programat competiții în număr 
suficient, pentru a angrena în între
ceri, în tot timpul anului, pe luptătorii 
de .libere".

Neavînd competiții suficiente, și cum 
campionatul republican menține treazăAncheta noastră
atenția sportivilor maximum 2—3 luni, 
a fost natural să scadă interesul an
trenorilor și mai ales al sportivilor 
pentru această disciplină. Cel care au 
rămas totuși credincioși acestei frumoase 
și spectaculoase ramuri a luptelor au 
întâmpinat anumite greutăiți în pregă
tire. Sînt frecvente cazurile cînd spor
tivul trebuie să insiste pe lingă antre
nor ca să se facă antrenament si de 
„libere*. Deseori, unii sportivi nici nu 
au partener de antrenament. Toate a- 
cestea, plus cele amintite mai sus, au 
dus la scăderea numărului de procedee 
însușite. Așa se explică că la un cam
pionat republican cum a fost cel de la 
Sinaia nu au existat nici 10% din
concurenți care să fi aplicat 4—5 pro
cedee specifice de „libere*.

Goluții pentru rezolvarea răminerii
în urmă sînt multe. Este necesară, în 
primul rind, o atenție sporită a F.R.L. 
față de luptele libere fi pentru acor
darea unei importanțe mai mari de 
către antrenori dezvoltării acestei dis
cipline".

în etapa de mîine 
iarna” a F.R.H.

Progresul (f); I.T.B.—Rapid (m) ;
C.C.A.—Știința (m); Titanii—Unirea 
(m). înaintea acestor jocuri clasamen
tele se prezintă astfel:

MASCULIN
1. Știința 8701 220:126 14
2. C.C.A. 8602 204:157 13
3. Rapid 8602 184:166 13
4. Dinamo 8512 172:169 11
5. I.T.B. 8224 173:197 fi
6. Titanii 8305 160:181 6
7. Constructorul 8107 159:219 2
8. Unirea 8017 141:198 1

FEMININ
1. Rapid 5500 56:22 10
2. Progresul 5 4 0 1 61:20 8
3. Știința 5401 52:26 8
4. Vestitorul 6 2 0 4 37:60 4
5. Fabrica de timbre 6105 29:71 2
6. Constructorul 5 0 0 5 29:65 0

DUMITRU HITRU - BUCUREȘTI t 
„Procesul de instruire și antrenament 
este cu mult mai complicat și mai 
pretențios la lupte libere decît la 
„clasice". Acest lucru îl cunosc atît 
sportivii cît și antrenorii. Mulți sînt 
tentați, din această cauză, să prefere 
calea minimei rezistențe și încearcă 
unde „merge" mai ușor, adică la 
„clasice". Este adevărat că în această 
alegere au fost influențați și de 
ponderea competițiilor interne, unde 
accentul cade mai mult pe luptele 
clasice.

In altă ordine, de idei trebuie să 
arăt că una din cauzele răminerii în 
urmă a acestei discipline se dato
rește și unei' mentalității grfeite în
rădăcinate. la unii antrenori' și spor
tivi. Se consideră că dacă un luptător 
cunoaște două procedee de sus și 
tot atîtea de jos, pe cane le aplică 
cu relativă siguranță, atunci el poate 
concura cu succes. Ba. mai mult, cu- 
noscînd acestea, sportivul neglijează 
complet contraprocedeele, care sînt 
de multe ori mai eficace chiar decît 
procedeele înseși.

Iată de ce nu există o continuitate 
firească în unele dispute de pe sal
tea : procedeu — contraprocedeu — 
contra-contraprocedeu. Nu pot tăgădui 
că nu am văzut și asemenea meciuri 
în ultimii ani. dar din păcate ele 
au fost foarte rare. In majoritatea 
cazurilor la un atac (procedeu) se 
răspunde cu apărare (uneori pără
sirea saltelei!).

Eu văd remedierea răminerii în 
urmă a acestei discipline prin spe
cializarea strictă, adică unii la cla
sice, iar alții numai la libere și a- 
ceasta chiar de la primii pași în 
sport".

DE CE NU TINE SEAMA
CONSILIUL ASOCIAȚIEI SPORTIVE 

METALUL OTELUL ROȘU 
DE 0 DORINȚĂ A TINERILOR?
Cu câțiva ani în urmă, la Otelul 

Roșu — regiunea Banat, exista o 
intensă activitate la lupte. Muilți iu
bitori ai acestui sport din localitate 
cît și din țară urmăreau cu interes 
evoluția unor1 juniori tal cutați, aș
teptând de la ei o afirmare și pe 
plan republican. Spre regretul lor, 
activitatea Ia lupți.} din Oțelul Rocu 
în loc să progreseze a început mai 
întîi să bată pasul pe loc, ca mai 
tirziu să înceteze complet. A>u ră
mas aici doar saltelele, sala de spoiU 
și, bineînțeles, tinerii dornici de 
lupte. Toate acestea numai din cau
za lipsei dte interes a consiliului a- 
sociațieî sportive Metalul. In pre
zent, la Oțelul Roșu — acolo unde 
siderurgiștil au pur și simplu ne
voie de practicarea acestui sport, 
pentru că li rea fizicului lor și pen
tru că le este drag acest sport — 
ei nru-4 mai pot practica.

Ștind de vorbă — nu de mult — 
cu elevii școlii profesionale de si
derurgie din localitate, ani constatat 
cu satisfacție că aproape 50 de elev» 
doresc să practice cu regularitate a- 
cest frumos și util sport. De aceea, 
considerăm că este necesar ca Fe
derația romînă de lupte să studieze 
posibilitatea trimiterii unui antrenor 
de specialitate la Oțelul Roșu, re
zol vîndu-se în felul acesta o veche 
și justificată dorință a localnicilor 
de a practica luptele în acest cen
tru industrial.

T. R.

AD A PTA RE D U PA RO M A N U L 
Ș 6 RIL O R; SO V t ETIC i t desene de

REZUMAT. în KIEVUL ocupat vremelnic de 
fasciști, fotbaliștii cluburilor Dinamo și Loko
motiv lucrează ca hamali la fabrica de pîine. 
Stăpînul fabricii, Herr Schmidt, le impune să 
joace un meci cu ,,Ruh“, echipa naționaliști
lor ucraineni. Băieții au refuzat, dar...

IV.
Seara, tocmai cînd băieții ieșeau din schimb, pe 

poarta fabricii apăru un om necunoscut, cu o

servietă voluminoasă. El opri pe hamali, scoase 
o coală de hîrtie din servietă și le spuse: „Tre
buie să vă trec pe listă. Sînt de la comisia de 
înrolare pentru muncă în Germania. Astăzi dom
nul Schmidt ne^a comunicat ia telefon că mobi
lizarea dvs. expiră mline“. Astfel a fost pregă
tită întîlnirea sportivă cu „Ruh“. In seara aoeea 
băieții mai ținură o consfătuire și, pînă la urmă, 
n-avură încotro: luară hotărîrea să joace. Dmitri

Sviridov le spuse în încheiere : „Deci, toată lu
mea e de acord. Și vă rog să țineți minte acest 
lucru, băieți, n-am constrîns pe nimeni. S-ar pu
tea ca acest meci să fie ultimul nostru joc. Ce 
să-i faci ? O să-1 ducem în mod demn".

Aducîndu-șl mai tîrziu aminte de meciul cu 
îăudăroșii jucători ai „Rtxh“-ului* de atitudinea lor

arogantă înainte dc a începe meciul și de dez- 
orientarea și zăpăceala care i-a cuprins după pri
mul atac hotărît al kievenilor, Rusievici nu pu
tea să-și rețină zîmbetul.

Meciul s-a terminat catastrofal pentru cei d® 
la puh. Fabrica de pîine a cî.știgat cu 6-0.

(Urmare în numărul viitor) ,
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Meciurile Dinamo București—C. C. A. și Dinamo
Oradea—Rapid București în fruntea etapei a X-a

Campionatele republicane de bas
chet reîncep mîine printr-,o etapă care 
programează o serie de meciuri echi
librate și de mare însemnătate pentru 
viitoarea configurație a clasamentului. 
Pe prim plan se află partidele mas
culine Dinamo București—C.G.A. și 
Dinamo Oradea—Rapid București, în 
care cele trei formații bucureștene se 
vor strădui să învingă pentru a-și 
menține șansele la primul loc. Cele
lalte jocuri ale etapei a X-a sînt: 
Știința Cluj—Știința București, Știin
ța Craiova—Voința Iași, Steagul roșu 
Brașov—Dinamo Tg. Mureș și C.S.M. 
Galați—Știința Timișoara. La fete au 
loc meciurile: Voința Tg. Mureș— 
Mureșul Tg. Mureș, Progresul Bucu
rești—Voința Oradea, Rapid Bucu
rești—C.S. Oradea, I.C.F.—Voința 
Brașov, Petrolul Ploiești — Știința 
București, Știința Cluj—Constructorul 
București.

Iată clasamentele înaintea reluării 
campionatelor:

MASCULIN
1. Rapid :București 9 6 3 608-572 15
2. C.C.A. 9 6 3 634-561 15
3. Dinamo București 8 6 2 458-434 14
4. Știința Craiova 9 5 4 638-614 14
5. Dinamo Tg. Mureș 8 5 3 543-485 13
6. Dinamo Oradea 9 4 5 614-601 13
7. Știința București 9 4 5 606-594 13

O importantă manifestație sportivă internațională

Prima Spartachiadă de iarnă 
a armatelor prietene

In cadrul celei de a IV-a conferințe 
a Comitetului sportiv al armatelor 
prietene (C.S.A.P.), organ internațio
nal creat pentru coordonarea activității 
între sportivii militari ai armatelor 
prietene și pentru generalizarea celor 
mai bune metode de pregătire și cer
cetări științifice pe linia sportului mili
tar, s-a stabilit ca anul acesta să se 
dispute în R.P. Polonă prima Sparta
chiadă de iarnă a armatelor prietene.

Această importantă manifestație 
sportivă internațională cuprinde între
ceri la hochei pe gheață și la schi. 
Spartachiada la hochei va consta din- 
tr-un turneu, la care vor lua parte 
reprezentativele armatelor țărilor so
cialiste și care se va desfășura în 
localitățile Torun și Bydgoszcz. Schiul 
va fi găzduit de vestita ■ stațiune de 
iarnă Zakopane și va cuprinde probele 
clasice alpine (slalom special, slalom 
uriaș, coborîre), nordice (fond 15 km, 
30 km, 50 km, sărituri speciale, com
binată nordică) precum și probe cu 
caracter aplicativ militar (biatlonul 
modern de iarnă și patrula militară).

Ținînd seama că la prima Sparta
chiadă de iarnă a armatelor prietene 
vor participa o serie dintre cei mai 
buni sportivi ai țărilor socialiste, Co
mitetul de pregătire a lotului M.F.A. 
s-a îngrijit din vreme de selecționarea 
și asigurarea condițiilor de pregătire 
a sportivilor militari care ne vor re
prezenta la Zakopane, Torun și Byd
goszcz. Printre cei care ne vor repre
zenta țara în R.P. Polonă se află 
maeștri ai sportului, campioni ai țării, 
sportivi fruntași, precum și alți spor
tivi militari care cu ocazia Sparta- 
chiadei militare di.n țara noastră au 
dovedit frumoase posibilități.

Pregătirile schiorilor — pînă la 
căderea zăpezii — au avut drept scop 
îmbunătățirea pregătirii fizice genera

asupra Yîrfului Kasprowy (2.100 m) din Munții Tatra, unde se vor des frizura eîleva din probele Spartuchiadei 
fte iwitâ A Minatelor prietenei

FEMININ

8. Știința Timișoara 8 4 5 556-564 13
9. Voința Iași 9 4 5 539-625 13

10. Steagul roșu Brașov 9 3 6 546-565 12
11. Știința Cluj 9 3 6 609-599 12
12. C.S.M. Galați 9 3 6 479-616 12

1. Rapid București 990 649-364 18
2. Știința București 981 558-377 17
3. C.S. Oradea 972 554-513 16
4. Constructorul Buc. 963 476-427 15
5. Mureșul Tg. Mureș 954 474-454 14
6. Voința Tg. Mureș 954 474-501 14
7. Știința Cluj 954 420-464 14
8. Progresul București 936 457-510 12
9. Voința Brașov 936 443-530 12

10. I.C.F. 927 390-470 11
11. Voința Oradea 918 419-544 10
12. Petrolul Ploiești 909 406-566 9

Dinamo Tg. Mureș învingătoare 
în R. P. Polonă

Echipa masculină de baschet Di
namo Tg. Mureș a realizat tn ca
drul turneului întreprins în R. P. 
Polonă două frumoase victorii. în 
primul meci, susținut la Gdansk în 
compania echipei locale Gwardia, di- 
namoviștii au învins cu 62—46, iar 
în al doilea, disputat la Gdynia cu 
formația Start, au învins cu 76—70 

le și a pregătirii fizice specifice. Un 
accent deosebit a fost pus pe caracte
rul științific al antrenamentelor, care 
a prilejuit și o serie de interesante 
cercetări medico-științifice. Tragerile 
pentru biatlon și pentru patrula mili
tară au ocupat un important capitol 
în pregătirea sportivilor din lotul 
M.F.A. Fondiștii au obținut rezultate 
din ce în oe mai bune, arătînd în 
general o temeinică preocupare pentru 
îmbunătățirea performanțelor, atît ia 
fond cît și la trageri. Comportarea I 
schiorilor de la probele alpine in 
„Cupa 30 Decembrie" desfășurată in 
Bucegi, precum și rezultatele realizate I 
de fondiști în cursele de control do
vedesc, în general, stadiul avansat al 
pregătirilor acestora.

Echipa de hochei va fi alcătuită din 
jucătorii echipei Casei Centrale a Ar
matei. Itocheiștii militari se antrenează 
pe patinoarul din parcul „23 August" 
și participă cu succes la diferite com
petiții oficiale. Antrenorul ech pei pune 
în momentul de față accentul pe o- 
mogenizarea celor trei linii de atac și 
pe întărirea apărării.

In vederea asigurării celor mai 
bune condiții de desfășurare a între
cerilor din cadrul primei Spartachiade 
de iarnă a armatelor prietene, Minis
terul Apărării Naționale din R. P. 
Polonă a luat din vreme toate măsu
rile necesare. O atenție deosebită se 
acordă amenajării piftiilor de la Za
kopane, stațiune aflată în masivul 
Giewont, la peste 1.400 m altitudine.

în încheiere, amintim că sportivii 
militari din țările socialiste, printre 
care figurează campioni olimpici, mon
diali și europeni, se pregătesc int,ens 
pentru a avea o comportare cît mai 
bună în cadrul întrecerilor primei 
Spartachiade de iarnă a armatelor 
prietene.

Miine, etapa inaugurală 

a campionatului masculin
De miine și pînă la 4 iunie, echipele 

masculine de volei se vor găsi, dumi
nică de duminică, în întrecere : începe 
cea de a XIII-a ediție a campionatului 
republican. Meciuri interesante se anunță 
încă din prima etapă, cînd iubitorii vo
leiului din Constanța, București, Petro
șani și Cluj vor vedea la lucru echipele 
participante.

La Constanța, echipa locală Farul de
butează în compania formației bucureș- 
tene Progresul, clasată pe locul II în 
campionatul trecut. Fără îndoială, o par
tidă grea pentru constănțeni. Cealaltă 
formație promovată în campionatul ca
tegoriei A, Petrolul Ploiești, va disputa 
primul său joc în această competiție la 
București, întîlnind formația Victoria. 
Tot ca despre un debut se poate vorbi 
și în cazul Științei Galați, care anul aces
ta se prezintă cu o formație mult, schim
bată în bine. Gălățenii vor juca la Cluj, 
cu Știința.

Un meci dificil are și C.C.A. Militarii 
vor întîlni la Lupeni pe Jiul Petroșani.

Două meciuri interesante mai au loc în 
Capitală : Dinamo—Tractorul Brașov și 
Rapid—Știința Timișoara.

Loturile echipelor 
participante in campionatul 

masculin
In formațiile echipelor participante la 

campionatul masculin de volei pe 1960— 
1961 au intervenit unele schimbări. De 
aceea publicăm loturile complete :

C.C.A. (antrenor V. surugiu) : S. Chi- 
riță, Em. Claici, G. Wolf, I. Butenko, 
E. Schaffer, Gh. Ștefănescu, N. Mincev, 
T. Albu, V. Gruia, V. Bălulescu, I. Pa- 
pugiu, V. Stoian, C. Stănculescu.

DINAMO BUCUREȘTI (antrenor S. 
Mihăilescu) : S. Apostol, M. Cri-stea, E. 
Derzei, Gh. Eremia, Gh. Munteanu, P. 
Păunoiu, Radu Emil, G. Vasil eseu, B. 
Teodorescu, A. Zeițhammel, H. Zaha- 
ria, P. Wagner, N. Popescu.

PROGRESUL BUCUREȘTI (antrenor N. 
Sotir) ; Șt. Roman, C. Miculescu, E. Pă- 
durețu, C. Ganciu, M. Chezan. C. Ni- 
colau, N. Palade, N. Pelin, F. Rosen
berg, N. Gani, G. Cherebețiu.

RAPID BUCUREȘTI (antrenor Gh. 
Petrescu) : H. Nicolau, A. Drăgan, ID. 
Plocon, N. Răducanu, M. Grigorovici, 
V. Pavel. C. Timirgazin, R. Costinescu.

VICTORIA BUCUREȘTI (antrenor I. 
Dumitrașcu) : I. Șu șei eseu, T. Georges
cu, Gh. Ghertinișan, Al. Ungureanu, 
Em. Mitroi, Al. Cohn, Vintilă lordache, 
O. Enulescu. Gh. Covrig, I. Smăndoiu. 
R. Lupan, N. Dobre.

ȘTIINȚA CLUJ (antrenor V. Fulger) : 
Gh. Ionescu, E. Mîinea, Fr. Sido, Gh. 
Stelea, N. Bărbuță, I. Dăbală, V. Băr
buță, Gh. Fieraru, L. Biji, I. Datu, B. 
Boldur, I. Bînda, D. Rednic, Al. Ma
ri nea.

FARUL CONSTANTA (antrenor P. 
Biro) : s. Nicolaescu, S. Artinian, M. 
Dumitrof, K. Reșid, Al. Ciocănel, V. 
Jablonski, Gh. Baloș, V. Costea, I. Go- 
loșie, Gh. Petrescu, N. Savopol, I. Si- 
mion, J. Grigore.

ȘTIINȚA GALAȚI (antrenor Gh. Ma- 
nole&cu) : M. Iorga, Viorei Iordache, Gr. 
Buhancă, H. Vlad, Tr. Vîlsan, G. Kra
mer, V. Moșescu, L. Pențac, V. Petri- 
șor, I. Zamfirudis, S. Huhulea, M. Jipa, 
V. Mihalef. Z. Ciobanu, D. Vicol.

TRACTORUL BRAȘOV (antrenor T. 
Tănase) : E. Schmidt, E. Stoica, I. Szocs, 
V. Stânei, AL Stanciu. I. Chinzeriuc, 
Gh. Rusu. V. Rău, O. Iluțiu.

JIUL PETROȘANI (antrenor O. Mali- 
de) : I. Crivăț, C. Gornoviceanu, N. 
Rădulescu, M. Pintea. Tr. Cojocaru, Tr. 
Brandenburg, Gh. Lăpăduș, A. Gorno
viceanu, M. Pușac, O. Săndulescu, C. 
Vasiliu, V. Horincaru, B. Schiopu, L. 
Szilagy, I. Manea.

PETROLUL PLOIEȘTI (antrenor Gh. 
Vîlvoi) î H. Busuioc, I. Ciucă, N. Da- 
nieleanu. E. Diculescu, M. Dumitrescu, 
Al. Ghiță, I. Ionescu, Gh. Manta, C. Po
pescu, C. Panaitescu, M. Rădulescu, C. 
Șovăială, G. Klepch.

ȘTIINȚA TIMISOARA (antrenor Al. 
Musat) : M. Coste, Z. Kozonics, I. Weiss, 
N. Rusănescu. M. Costea, I. Hogea, Gh. 
Pavel, Z. Schlett, P. Ionescu. Ai. Schei- 
tzner, I. Kohn, V. Pop, S. Pasulea.
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Un spectaculos duel la fiica din meciul Dinamo—C.C.A., disputat 
în returul campionatului trecut

In ajunul campionatului masculin
(Urmare din pag. 1)

echipa națională — să se îmbunătățeas
că necontenit.

In primul find, se cerc din partea ju
cătorilor .și antrenorilor o cantitate mai 
mare de lucru, care să permită repeta
rea și șlefuirea procedeelor tehnice nece
sare, dezvoltarea gîndirii tactice și însu
șirea unei pregătiri fizice cît mai bune. 
Aceasta impune îmbunătățirea muncii de 
instruire în cadrul secțiilor de volei din 
cluburi și asociații. In această direcție, 
au un cuvîut de spus și sectoarele teh
nice din cadrul cluburilor și asociații
lor ; ele trebuie să îndrumeze și să con
troleze îndeaproape munca pe care o 
depun antrenorii de volei.

Voleiul nostru masculin are o valoare 
ridicată; sîntem printre primii în lume. 
Dar, pentru a urca și mai sus pe scara 
măiestriei, pentru a corespunde cerințe
lor crescînde pe plan internațional, can
titatea și calitatea actuală a muncii de
pusă la antrenamente nu este suficien
tă. Anul acesta și în cei următori, pe 
voleibaliștii noștri îi așteaptă competiții 
importante : în august, la Sofia, va avea 
loc Universiada ; în 1962 se vor dispu
ta campionatele mondiale și Jocurile Bal
canice, iar doi ani mai tîrziu, la Tokio 
se v-a' desfășura primul turneu olimpic 
de volei.

Se mai cere anul acesta jucătorilor și 
antrenorilor de volei — pe linia îmbună
tățirii calității acestui frumos sport — 
să-și îndrepte atenția în mod deosebit 
spre înlăturarea jocului șablon, static, 
fără perspective și ușor sesizat de adver
sar. Să folosim cu mai multă încredere 
pasele directe, în urcare, combinațiile tac
tice în atac, cu intrări, elementele teh
nice cu conținut tactic. Sistemul actual 
de joc nu mai corespunde locului frun

Intîlnîri internaționale ale sportivilor romîni 

in luna februarie
ATLETISM. — Participare Ia 

concursul internațional în sală de 
la Leipzig, la 26 februarie.

BASCHET. — Jocuri în cadrul 
„Cupei Campionilor Europeni" : 
AZS AWF Varșovia—Rapid Bucu
rești (fem.) la 18 februarie la Var
șovia și C.C.A.—Virtus Bologna 
(mase.) la 16 februarie la Bucu
rești.

HANDBAL ÎN 7. — „Cupa Ora
șului București" (fem.) la 8—12 
februarie la București, cu partici
parea unor selecționate de orașe 
din R.P. Ungară, R.D. Germană 
și R.P.Fi Iugoslavia.

„Cupa 16 Februarie" (mase, și 
fem.), organizată de clubul Rapid,, 
cu participarea echipelor feroviare 
din R.D. Germană, R.P F. Iugosla
via și Suedia, la București, la 
17—19 februarie. 

taș ocupat în lume dc echipa noastră. 
Iar pentru a merge mai sus, trebuie 
să-l schimbăm.

O altă problemă, deosebit de actuală 
pentru voleiul nostru masculin, este a- 
cee-a a creșterii elementelor tinere și, mai 
ales, a folosirii lor cu curaj și încredere.

Ce perspective poate avea — de pildă 
— o echipă ca Victoria București, în rare 
mulți jucători au trecut de 30 de ani? 
Este adevărat, în momentul dc față Vic
toria poate ocupa un loc în prima ju
mătate a clasamentului. Dar hi campio
natul viitor ?

Nu este suficient să ai în lot jucă
tori tineri. Ei trebuie folosiți, la în
ceput eu măsură, apoi — o dată cu de- 
săvîrșirea pregătirii — cu tot mai multă 
încredere, nu așa cum procedează unele 
echipe. Dc exemplu, în campionatul tre
cut Grigorovici n-a fost folosit aproape 
dc loc în echipa sa. Rapid. In schimb, 
el a fost întrebuințat și încă cu succes, 
în echipa națională de tineret! Și la Di
namo sînt mulți jucători tineri care aș
teaptă să fie promovați.

Un rol important în succesul actualei 
edilii a campionatului masculin dc volei 
îl au și arbitrii. De felul cum vor ști să 
aplice regulamentul în diferitele situații 
create pe teren, va depinde în marc mă
sură calitatea jocului și progresul vo
leiului.

Toți acești factori tie bază ai voleiului 
nostru trebuie să desfășoare — cu entin 
zi asm și exigență — o activitate intensă, 
care să contribuie la atingerea țelului 
propus, la ridicarea voleiului nostru pe o 
treaptă superioară Ia obținerea unor per
formanțe internaționale corespunzătoare 
condițiilor create de partid și guvern, 
activității sportive din patria noastră.

HOCHEI PE GHEAȚA. — 
„Cupa Orașului București", la 13 
—20 februarie la București. Par
ticipă echipe din U.R.S.S., R.S. 
Cehoslovacă, R.P. Ungară, R.D. 
Germană și R.P. Polonă.

SCHI. — Spartachiada de iarnă 
a armatelor prietene, la 5—12 fe
bruarie la Zakopane, (în R.P.Po- 
lonă).

Participare la un concurs inter
național în R.S. Cehoslovacă la 
II —12 februarie, și la altul în 
R.P. Polonă, la 22—26 februarie.

TENIS DE MASA. — Campio
natele Internaționale ale R.P.R 
(mase, și fem.) la București, Ia 
23—26 februarie. Participă spor 
tivi din U.R.S.S., R.P. Ungară, 
R.P. Polonă, R.D Germană, R.S 
Cehoslovacă și R.P. Bulgaria.



Din experiența mea

Campionatul republican ediția 1960

Scurte aprecieri asupra comportării echipelor participante
Cum mă antrenez

Este îndeobște cunoscut că antre
namentul constituie cheia succesului, 
condiție de- bază a performanței. „Bu
toaiele de sudoare" de care vorbește 
Ozolin au o valoare netăgăduită în 
toate sporturile, deci și la tenis, 
unde, în special, complexitatea și di
ficultatea însușirii tehnicii cer în- 
tr-adevăr eforturi deosebite. De alt
fel, toți marii jucători pe care i-am 
văzut sau despre care am citit, sînt 
exemple edificatoare în acest sens. 
Australianul Ho-ad. unul din cei mai 
buni jucători din lume, cîștigător la 
(Wimbledon în 1958, exersează zilnic 
dimineața timp de aproape două ore 
gama de lovituri chiar și atv :i 
cînd după-amiaza are de susținut o 
semifinală de simplu. Același lucru 
l-am văzut și la sovieticii Leyus 
și Lihaciov, polonezul Gasiorek, neo
zeelandezii Gerrard și Otway, pe care 
și publicul nostru i-a urmărit la an
trenamente. Metoda aceasta încerc s-o 
aplic și eu, considerînd-o ca una din 
posibilitățile de a atinge și a men
ține o formă sportivă corespunzătoare.

Al doilea punct de reper în pregă
tirea mea îl constituie calitatea lu
crului. Evit să fac antrenamentele la 
întîmplare, fără un scop precis, fie 
el numai repetarea sau perfecționa
rea unor lovituri, chiar bine cunoscu
te. In ultimii doi ani am căutat să 
mă feresc de „a bate mingea" pur 
și simplu, fără vreo preocupare de 
ordin tehnic sau tactic. Si în cadrul 
unui antrenament ușor, cu aparență 
de relaxare. îmi fixez un obiectiv: 
returul de serviciu în cros scurt, de 
exemplu, sau stop-voleul etc. ~ 
nai prefer să joc mai puțin, 
fiu atentă și concentrată și 
un scop precis în tot ceea 
decît să stau multe ore pe teren, miș- 
cîndu-mă și jucind „în dorul lelii". 
In felul acesta, chiar și un antrena
ment de scurtă durată, să zicem de 
o oră și jumătate, devine util și con
tribuie la perfectionarea tehnicii. Dar 
mai bine să explic așa cum decurge 
întregul ciclu de pregătire.

Antrenamentul începe iarna în 
cînd accentul cade pe asigurarea 
bune pregătiri fizice generale și 
cifice, pe menținerea și perfecționa
rea tehnicii. Pregătirii fizice îi acord 
o atenție deosebită, lucrînd și în șe
dințe speciale, unde folosesc diferite 
aparate. Perioada pregătitoare se în
cheie cu o lună sau chiar mai mult 
de foc în aer liber, primăvara, cînd 
mă reobișnuiesc cu noile condiții at
mosferice și continui. Ia un grad mai 
intens, pregătirea de iarnă ca sarcini 
și mijloace.

In perioada competițională trec ma
rea pondere a antrenamentului pe la
tura tehnică și pe pregătirea pentru 
concurs. încep să ioc din ce în ce 
mai multe meciuri de antrenament de 
simplu sau de dublu. Ședințele spe
ciale de tehnică ocupă aproximativ 
jumătate din timpul efectiv lucrat 
într-o săptămînă și conțin în genere, 
o trecere în revistă a tuturor lovi
turilor, mai ales a celor care-mi 
„merg" mai slab, sau cu exersarea 
mai intensă a altora.

Am asistat la fel cum se antre
nează diverși jucători străini și, bi
neînțeles, am fost numai ochi. Âm 
văzut lucruri noi și interesante pe 
care intenționez să le aplic. Pe cam
pionul polonez Gasiorek l-am urmă
rit antrenîndu-se foarte meticulos nu 
numai la loviturile de pe linia de 
fund, ci și la cele de atac după sche
ma gamei de lovituri. Adică el exe
cuta special voleul în cros și de-a 
lungul liniei de pe ambele părți ia 
fel și smeciul, dînd toate mingile 
cu adresă precisă. Antrenamentul jo
cului la fileu pe care-1 făceam pînă 
acum și eu și alții era mai comod 
și mai... expeditiv: ambii iucători stă
teau la fileu (situație foarte rară la 
simplu) sau, în cazul cel mai bun, 
unul servea mingile din fundul tere
nului celuilalt aflat la fileu. Acesta 
nu îsi plasa voleul sau smeciul ci le 
trimitea pe mijlocul terenului. De 
aceea, găsind că metoda aplicată de 
Gasiorek este mai bună, am început 
s-o folosesc și eu

De asemenea, pe 
și experienței din 
ani, voi încerca 
trenorului — o restructurare a conți
nutului perioadelor de antrenament, 
care să mă pună în formă mai de
vreme decît am ajuns în ultimul timp.

Cred că nu maj este necesar să 
precizez că în tot ceea ce execut, pă
rerea antrenorului este hotărîtoare. 
Intre noi există o colaborare și con
sultare permanentă, experiența și in
dicațiile antrenorului sînt factori rie- 
terminanți în întocmirea programului 
de lucru. Antrenorul este o călăuză 
nu numai teoretic ci și din punct de 
vedere practic. O foarte mare parte 
a pregătirii tehnice o lucrăm îm
preună. Precizia, constanta și sfatu
rile lui ca partener îmi sînt indis
pensabile. Din momentul în care 
„m-am pus pe picioare", cînd jocul 
începe să-mi „meargă” și lipsurile 
sînt remediate, din partener antreno
rul devine observatorul care stă pe 
margine și înregistrează greșelile de 
orice fel (tehnice tactice) și îmi a- 
trage atenția asupra lor. După an
trenament mai discutăm încă o dată 
în legătură cu modul cum a decurs 
pregătirea șî stabilim și obiectivele 
următoarei ședințe de lucru.

Desigur că toate cele scrise pînă 
acum nu constituie lucruri noi și de 
aceea am considerat că nu era ne
voie să le exemplific și să le detailez 
prea mult (15 minute cros pe dreapta, 
genuflexiuni la încălzire etc), 
schimb atrag atenția în mod 
asupra unor factori — de 
tanfă deosebită — de care 
în mare măsură rezultatele 
activități: conștiinciozitatea, 
tatea și volumul mare de muncă pe 
care sportivii — de orice categorie — 
trebuie să le depună în timpul pre
gătirilor sub îndrumarea antrenori 
lor.

cazuri — un joc mai mult tactic. De 
subliniat comportarea jucătorilor Sa
va, Teofilovici, Simian, Rădulescu și 
aceea — deosebit de promițătoare — 
a lui Cor avu, Vasilescu și Țuțuianu.

• PROGRESUL (antrenor: V. Var- 
della) deși a cuprins un lot cu multe 
elemente consacrate (Vicol, Chiriac, 
Marinache, Dobre etc.) n-a reușit to
tuși decît rare ori să facă un joc la 
nivelul cerințelor. Deseori, echipa a 
jucat blazat, fără vlagă, dînd impre
sia că nu urmărește deeît de a da 
curs unei obligații de... participare. In 
același timp, în cadrul secției de rug- 
bi s-a manifestat prea puțină grijă 
pentru promovarea jucătorilor tineri.
• ȘTIINȚA TIMIȘOARA (antre

nor; Gh. Sfetescu) echipă cu posibi
lități, dar fără... busolă. Conducerea 
tehnică, prea indulgentă, n-a reușit 
să se impună în fața jucătorilor. In 
cadrul lotului nu s-a desfășurat o 
muncă educativă corespunzătoare. De 
aici și comportări inegale pe teren, a- 
proape de la meci la meci. In atari

e-ziarului comportarea 
performanța ei unică in 

analele rugbiului nostru — de șapte ori campioană a țării (dintre care 
consecutiv in ultimii patru ani).

In aceste rinduri vom trece in revistă comportarea celorlalte 
chipe participante la cea 
tul cu balonul oval.

Am analizat tntr-un număr anterior al 
chipei C.F.R. Grivița Roșie, scoți nd in relief

e-
mai importantă competiție internă din spor-

Cpsmfl- 
foarte

• C.C.A. (antrenor; P. 
tescu) a avut o comportare 
lună, dacă ținem seama că în cursul 
ampionatului a folosit permanent o 
serie de elemente .tinere (Nica, Mi- 
talcea, Iatan, Ghiță și alții). Ește 
ie subliniat această . inițiativă, de 
irimenire a lotului, la o echipă an
gajată în mod direct în lupta pentru 
itlu. Nu goană după rezultate, ci o 
nuncă stăruitoare, de perspectivă. 
Eficacitatea acestei metode a fost a- 
igurată pe de o parte de priceperea 
,i calitățile pedagogice ale antreno- 
ului, iar pe de alta, de aportul celor- 
alți jucători ai echipei, care au spri- 
init pc antrenor în munca sa (în 
pecial Blăgescu, Penciu, Căpușan, 
>t. Constantin, Krammer). Tactica 
chipei C.C.A. s-a bazat pe o colabo- 
are permanentă între liniile de atac 
i apărare, . pe dezvoltarea unei mai 
□ari puteri de luptă.
e DINAMO (antrenor: D. lonescu) 

-a mai fost echipă redutabilă din 
dițiile anterioare ale campionatului, 
i avut un început bun, dar treptat, 
litre sfîrșitul competiției, echipa a 
edat pasul. Și la Dinamo au inter- 
enit unele înoiri în lot. Ele au fost 
i general bine inspirate. Principala 

ecțiune care a determinat unele 
succese (vezi în special meciurile 

u C.S.M.S. Iași) este — după noi 
- lipsa de colaborare între jucători 
i antrenor. Nervozitatea, toanele, 
ripeala, carențe proprii antrenorului 
-au transmis cîteodată și echipei, 
lînt lucruri cunoscute și semnalate 
3 timpul respectiv și nădăjduim că 
le pot fi înlăturate. Cu lotul pe 
are-1 posedă, Dinamo poate concura 
ricînd la titlu. Caracteristica echi- 
ei: joc avîntat pe treisferturi (mo
arul compartimentului — Barbu 
lie Ion). înaintarea în schimb, 
vut totdeauna clarviziune, jucînd 
îlcit, fără o orientare precisă.
• ȘTIINȚA CLUJ (antrenor : 

îanoiZeanu) a fost marea 
in prima parte a campionatului, 
ntr-un interval foarte scurt, condu- 
crea tehnică a secției a reușit să 
ună în valoare o echipă cu indivi- 
ualități remarcabile (Paloșanu. De- 
tian, Cordoș, Alexandrescu, Gebe- 
igi, Căliman), să-i asigure omogeni- 
atea. Echipa clujeană s-a impus re

le printre fruntașele rugbiului. Din
.cate în retur. Stiinta Cluj a avut 

importări inegale (vezi meciurile cu 
I.C.A., C.S.M.S. Iași și Știința Pe- 
oșani), abia spre sfîrșitul eampio- 
atului evoluînd din nou la adevărata 
i valoare (3—3 cu C.F.R.). Specific 
riiipei — activitatea laborioasă a 
laintării (coordonator — Paloșanu, 
scondat excelent de o mare speran- 
î a rugbiului nostru, Demian). I.i- 
ia de treisferturi. inconstantă — 
ind în mare vervă (în funcție prea 
desea de Cordoș), cînd anonimă.
• C.S.M.S. IAȘI (antrenor: G. Fa

cila) a făcut dovada unei tenacități 
eosebite. Meci de meci, echipa ie- 
:ană a folosit ca principale arme e- 
inuî, dîrzenia. Așa a reușit scoruri 
rînse cu C.F.R, <3—6 atît în tur 
t și în retur), a obținut câștig de 
luză la Dinamo (8—6 și 10—3), 
-a apropiat victoria în multe jocuri 
rele, în deplasare. Jucători do bază: 
robotă, . Rozenberg, Vizitiu, Matevs- 
hi, Constantinescu. Mănescn și Hu- 
tnu.

• ȘTIINȚA BUCUREȘTI (antre
nor: Dan lonescu) a avut o compor
tare ascendentă. A început timid (în 
primele etape, echipa nu era crista
lizată). dar s-a afirmat încet-încet 
ca o formație cu posibilități. De re
marcat finișul ei extraordinar: 30-5 
cu Petrolul și 3—5 cu C.F.R. Aici, 
problema omogenizării se situează pe 
primul plan ca o preocupare de vii
tor, echipa avînd individualități va
loroase (Leonte, Iliescu, Teodorescu, 
Nagel, Roibu) dar insuficient de su
date.

• ȘTIINȚA PETROȘANI (antre-

wlverși

Fază din meciul Constructorul București—Știința Petroșani : Th. Rădulescu, unul 
din cei mai activi înaintași ai echipei bucureșlene, în luptă pentru balon cu ci f i va 

apărători

Perso- 
dar să 
să am 

ce fac,

sală, 
unei 
spe-

Și 
n-a 
în-

D.
surpriză

nor: N. Ureche) s-ar îi putut situa 
la sfîrșitul întrecerii în grupul pri
melor cinci clasate, dacă n-ar fi în- 
tîmpinat unele greutăți obiective (în 
principal, fără o bază sportivă pro
prie, pe care să se antreneze la ni
velul unei competiții de o asemenea 
importanță). Este meritul întregii e- 
chipe că luptînd cu greutățile a reușit 
totuși să obțină rezultate bune, să 
aibă o comportare meritorie (în me
ciurile cu Dinamo, C.S.M.S. lași și 
Știința Cluj). Valorile nete ale echi
pei: Mateescu, Antimoianu, S. Nico- 
lescu. Ciornei, Dijmărescu, Măcă- 
răscu

• MET ALU L (antrenor: C. Dia- 
mandi) în ciuda unui lot valoros a 
avut o comportare sub nivelul ce
rințelor. Echipei i-a lipsit un antre
nor cu personalitate, care să aibă un 
cuvînt hotărîtor în momentele decisi
ve ale jocurilor, care să imprime e- 
chipei un sistem bun de joc. Metalul 
a jucat aproape totdeauna la întîm- 
plare, abuzînd de acțiuni destructive 
și abătîndu-se astfel de la concepția 
modernă, spre joc deschis care 
la baza rugbiului nostru. Abia 
sfîrșitul campionatului. Metalul și-a 
modificat parțial concepția de joc.

• CONSTRUCTORUL (antrenor: D. 
lonescu) n-a beneficiat, de fapt, de
cît de 7—8 jucători care să 
față unui campionat republican (70 
la sută din lotul echipei a fost for
mat din juniori sau jucători 
abia trecuseră de vîrsta junioratului); 
și totuși, Constructorul a evoluat cu
rajos, făcînd — în cele mai multe

stă 
spre

facă

care

Mîine seară

LOTUL REPUBLICAN INTILNEȘTE

Așa cum am mai anunțat, peste 
) zile va începe la Budapesta un 
meu internațional de hochei pe 
leață, la care vor participa formații 
n. U.R.S.S., R. S Cehoslovacii,

D. Germană, Austria, R. P. Ro
mă și R. P. Ungară. In vederea 
:estui turneu, jucătorii noștri frun
ți se pregătesc cu asiduitate, sub 
drumarea antrenorilor M. Flama- 
•pol și 1. Tiron. Din lotul format în 
■derea acestui turneu fac parte: 
rfian, Pușcaș, Czaka, Varga, Io- 
‘seu. Holo. Țiriac, Szabo II, Fe- 
ncai, Szabo J, Biro, Naghi, Tacaci 1,

A CAPITALEI
Tacaci II, Andrei, Cazan II, Calamar, 
Otvoș, Ioanovici.

în cadrul planului de pregătire al 
echipei, pentru mîine seară este pre
văzut un meci de verificare în com
pania unei selecționate a Bucureștiu- 
lui. Partida începe la ora 19 pe pa
tinoarul 23 August.

★
în cadrul campionatului orașului 

București, azi se dispută două par
tide: ora 15 : Constructorul — Știința 
și ora 19.30: C.C.A.— Dinamo. Du
minică, ora 13, meciul de juniori 
Constructorul II — C.C.A.

Foto: B. Ciobanu

condiții, retrogradarea echipei nu 
trebuie să surprindă...

• PETROLUL PLOIEȘTI (antre- 
nor, în tur — N. Popa; în retur — 
Dragoș Țenescu) n-a reușit să facă 
față unei competiții de o asemenea 
amploare. Viața nesportivă a unor 
jucători, lipsa repetată de la antre
namente. ca și lipsa de autoritate a 
antrenorului N. Popa, iată cauzele 
principale ale insucceselor. Prezenta 
— în retur — a unui antrenor com
petent și autoritar n-a putut aduce 
echipei revirimentul mult așteptat. 
Socotim însă că acțiunea de întine
rire a echipei inaugurată cu succes 
de antrenorul D. Țenescu este cea 
mai sigură condiție a 
echipei.

redresării

TIBERIU STAMA

în antrenament, 
baz-a constatărilor 
acești ultimi doi 

— cu ajutorul an-

In 
special 
impo' 
denind 

întregii 
seriozi

JULIETA NAMIAN 
campioană republicană de tenis

UN TITLU Șl OBLIGAȚIILE CE DECURG DIN EL
Criteriului 

Tineretului,

I la 
primul

scăpat,

spadă, aducînd 
titlu mondial tn

desigur, specia-

în ultimele ediții ale 
Mondial de scrimă al 
reprezentanții noștri au jucat roluri 
dintre cele mai importante, fiind pre- 
zenți aproape la toate probele prin
tre finaliști, adică printre cei mai 
buni 8 trăgători din lume. Rezultatele 
mereu mai bune înregistrate de ti
nerii scrimeri romîni în această com
petiție de amploare și-au găsit o 
frumoasă încununare anul trecut la 
Leningrad, unde Adalbert Gurath a 
ocupat locul 
țării noastre 
acest sport.

Faptul n-a
liștilor prezenți la Criteriu, mulți a- 
preciind în cuvinte deosebit de mă
gulitoare valoarea tinerilor noștri 
scrimeri, precum și perspectivele lor. 
Printre aceștia s-au aflat și unele 
personalități, cum ar fi de pildă dl. 
Pierre Ferri, președintele Federației 
Internaționale de Scrimă, care —-. fe- 
Fcitînd delegația noastră pentru suc
cesul înregistrat de Gurath — a spus 
că este convins că «succesele tineri
lor trăgători romîni nu se vor opri 
aici".

Este, 
scrimă 
tineret

loc ce trebuie nu numai menținut, ci 
ridicat din ce în ce mai mult. De 
aici, obligația de a ne prezenta Ia 
următoarele ediții cel puțin la fel 
de bine. Ce trebuie să facem pen
tru a realiza această obligație ? SA 
NE PREGĂTIM TEMEINIC, CU 
MULT SIMȚ DE RĂSPUNDERE, 
pentru că numai astfel vom putea să 
ținem pasul cu ritmul deosebit de ra
pid în care crește valoarea scrimei 
în lume.

Anul acesta, Criteriul Mondial al 
Tineretului va avea ioc la începutul 
lunii aprilie. Deci, timp prea mult 
nu a mai rămas. De aceea, este de 
datoria sportivilor, a ant-enorilor, a 
federației de specialitate să privească 
cu toată atenția și răspunderea sar
cinile ce le revin, 
a și început să ia 
linie, organizînd 
pentru juniori și
cărora sînt urmărite elementele cele 
mai talentate care, eventual, ar intra 
în vederile selecționerilor. Ca urmare, 
au și fost făcute unele recomandări 
asociațiilor și cluburilor din care fac 
parte acești tineri. Dar, recomandă
rile trebuie urmate neîntîrziat de un 
control și ,o îndrumare eficace asu
pra modului în care se fac (și dacă 
se fac) antrenamentele, cînd și ce in-

altele — trebuie să fie un o- 
permanent al federației. La 
lor, antrenorii respectivi au 
de a se ocupa în mod cu totul

deci, destul de limpede că 
noastră și-a cucerit — și prin 
— un ioc de frunte ia lume,

De fapt, federația 
măsuri pe această 

unele concursuri 
tineret, în cadrul

tensitate au ele, di.oă sportivii lu
crează pentru realizarea unei pre
gătiri fizice corespunzătoare efortu
lui pe care îl depun apoi în con
cursuri etc. Controlul la asociații și 
cluburi, care au sportivi cu perspecti
vă pentru Criteriu — și printre a- 
cesâea șe numără Progresul București, 
Meteorul roșu Satu Mare, Clubul 
sportiv școlar București, Clubul spor
tiv școlar Cluj, Electroputere Cra
iova și 
biectiv 
rîndul 
d atoria
special de acești tineri, de a-i pregăti 
cît mai bine, de a le împărtăși cît 
mai mult din experiența lor, făcînd 
din aceasta o sarcină de cinste Pen
tru că este mare lucru să știi că prin 
munca ta ai contribuit la ridicarea 
prestigiului sportiv al țării. Pentru 
că în acest fel îți manifești recunoș
tința pentru minunatele condiții pe 
care partidul nostru, regimul demo
crat-popular le-au asigurat tineretu
lui pentru a face sport.

ELENA MATEESCU
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IN JURUL BALONULUI ROTUND inul atletic (AL)
Pregătirile lotului de tineret

Lobul de tineret își continuă pregăti
rile. Astăzi tinerii fotbaliști susțin un 
nou meci de verificare, în compania e- 
■chipei orășenești Pielari. Intîlnirea are 
loc pe unul din terenurile din Parcul 
23 August, începînd de la ora 14.

Minerul Lupeni începe.-
Intîlnirc cu I. Bănănescu. antrenorul 

echipei Minerul Lupeni.
— La București ?... , - \
— Pentru scurt timp. Mă înapoiez 

duminică la Lupeni, pentru că marți în-
cepem pregătirile pentru sezonul de Pfj* •• atît ni ȘÎ 1-500 T»

1 ■ an fn«+ la fnl de tari ('St <ti ftT-

Zoltan Vamoș deține un loc de frunte 
printre cei mai buni alergători ai lumii pe 1.500 m

Alergările de semifond (800 m și
1.500 m) au prilejuit o serie de re
zultate de o valoare excepțională, care 
au culminat cu performanțele înregis
trate la Roma, în cele mai importante 
jyr.șe ale anului 1960.

La întrecerile desfășurate pe „Stia- 
dio dei centomila“ calificările pentru

măvard.
— Gu același lot ?
— Du. Poate îriiă ■ să beneficiem 'de 

doi jucători noi .l ' Stanciu și Gri gore1 
primul half, al doileă înaintaș.

— Ceva proiecte?
— Multe, dat în principal îmbunătă

țirea calității r&âulfti pentru că nu văd 
cum rte-am putea ritânțifte și urca altfel 
în clasament.

...iar Știința Timișoara continuă
Noutăți de la Timi’șoâi'a, transmise de 

corespondentul nostril Al. Gross.
Timpul frumos permis pregătiri în 

aer liber. De altfel, Știința nici nu a 
întrerupt antrenamentele și în prezent 
jucătorii pot fi văzufi pe teren de două 
ori pe să[>tămînă..ijftin punct de vedere 
organizatoric, s-a procedat la alegerea 
unei noi conduceri, a secției de fotbal.

Cealaltă echipăș .timișoreană, C.F.R., 
și-a început antrenamentele din ziua de 
Joi J.Ljr ....

•Progresul ya relua pregătirile mîine 
dimineață pe terenul din str. dr. Stai-1 
covțci. ‘ . .

• Din Constant a ni s-a comunicat că 
jucătorii Farului tși vor reîncepe activi
tatea duminică sau luni.

au fost poate la fel de tari ca și iî- 
nalele, ducînd la eliminarea unora 
dintre1 -favuriții acestor probe. ’ Dacă 

Ma' L560- m' medalia de aur a revenit, 
eoitform așteptărilor, australianului 
Herbert Bltioit, îm schimb întrecerea , 
finală pe '800 m s-a încheiat cu o 
mare surpriză-: victoria neo-zeelande-' 
ziiiui Peter Swell care nu era câtuși 
de puțin recomandat pentru aceasta 
de vreo performanță anterioară.

Printre cei mai de seamă alergători 
ai lumii la 1.500 m s-a dovedit a fi 
șf reprezentantul țării noastre Zoltan 
Vamoș. Ctf rezultatul său de 3:40,5 el 
a obținut a Vl-a performanță mon
dială a anului și una din cele mai 
bune, din toate timpurile. La J.O. 
Vamoș s-a clasat pe locul V, între- 
cînd o serie de adversari dintre cei 
mai puternici,.

lată acum listele celor mai buni per
formeri mondiali la semifond :

RECORDUL 
1:45,7 Roger 
3.8.1955.

800 M PLAT

LUMII SI AL EUROPEI :
Moens (Belgia) — Oslo

1:46,4

1:46,3 ( )

(1:46,2 )

(Noua Zee-

0 interesantă reuniune in sala 
clubului C.F.R. Grivița Roșie

Sala c.ubuiui C.F.R. Grivița Roșie 
din Calea Griviței nr. 357 va găzdui 
mîine o interesantă reuniune organi
zată de asociația Locomotiva Grivița 
Roșie. Din programul reuniunii, care 
va incepe la ora 10 dimineața, spi
cuim următoarele întîlniri: A. Grosu 
(Gr. r.) — Gh. Vlad (Sc. Rapid), 
I. Moise (Rapid) — I. Mitu (Progre
sul), I. Florea (Gr. r.) — C. Crudu 
(Progresul), V. Lăzăreanu (Gr. r.) 
— I. Ailenei (Victoria).

1:46,5 
1:66,6* 
1:46,7
1:46,8
1:46,8

1:46,9

1:47,1

1:47,1*
1:47,3
1:47,4

1:47,5 
1:47,5* 
1:47,6
1 47,7

1:47,7*

Peter Snell 
landă) 
George Kerr 
Vest) 
Paul Schmidt 
mană) 
Roger Moens 
Ernie Cunliffe (S.U.A.) '
Thomas Murphy (S.U.A.) 
Jerry Siebert (S.U.A.) 
Siegfried Valentin (R. 
Germană) 
Manfred Matuschewskl 
(R. D. Germană)

(Indiile de

(R. F. Ger-

(Belgia)

D.

(1:48,9 )

(1:51,0 ) Jd’rg-Balke (R.' F. Ger
mană)

(1:43,4 ) Anthony Blue (Australia) 
(1:47,5 ) Christian Waegli (Elveția) 
(1:49,1 ) “ — ' ” — -

( ~ )
( - )
(1:49,7*) 
(1:48,3 )

( )

Karl-Heinz Kruse (R. D. 
Germană)
James Dupres (S.U.A.) 
Ron Delaney (Irlanda) 
Lew Merriman (S.U.A.) 
Rolf Meinelt (R. D. Ger
mană)
Herbert Elliott (Austra
lia)
Jim Stack (S.U.A.) 
Michel Jazy (Franța)

Asemenea celui de duminica trecută

Și concursul PRONOSPORT
de mîine se anunță foarte interesant

Programul concursului Pronosport 
nr. 2 de mîine 8 ianuarie este urmă 
torul:

I. Fiorentina—Internaționale
II. Roma—Sampdoria 

Bari—Lanerossi

PROGRAMUL CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 3

III.
IV. Padova—Bologna
V......................

VI.
VIL 

VIII.
IX.

X.
XI. 

XII.

Milano—Lazio
Napoli—Oatania 
Angers—Reims
Rotten—Nice
Rennes—Racing
Nancy—Limoges
St. Etienne—Lens
St. Franțâîs—Toulouse

Comparînd acest <oncurs cu cel 
a inaugurat seria anului 1961ț 
statâm că și el prezintă meciuri 
resante, în care orice rezultat este po
sibil, astfel că este de așteptat ca pre
miile să fie ridicate. Intîlnirile cele 
mai echilibrate par a fi: Fiorentiii— 
Internaționale, care face parte dintre 
meciurile de renume ale campionatu
lui italian ; Roma—Sampdoria, un e- 
xamen foarte important pentru gazde, 
care țin să se mențină în lupta pen
tru titlu; Angers—Reims, fiindcă — 
să nu uităm — totdeauna Reims a 
trecut prin clipe grele în întîlnirile de 
la Angers ; Rennes—Racing, întrece
re foarte pasionantă, ea constituind 
prilej de revanșă pentru Racing, în
vinsă în tur, acasă, cu 2-0; St. Fran- 
<?ais—Toulouse, partidă în care gaz
dele încearcă să se reabiliteze în fața 
spectatorilor parizieni în timp ce Tou
louse va lupta pentru, victorie spre a 
«vița, căderea -
clasamentului, 
torizați par a 

.și Nancy.

in zona 
„Soliști" 

fi: Milan,

care 
con- 
inte-

periculoasă a 
cei mai au- 
Padova, Nice

*
Așa cum am mai anunțat, pe noile 

buletine Pronosport, pronosticurile pot 
ti însemnate și prin semnul „xM și 
prin vechile semne: „1“, „x“, „2“.
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Etape diin 15 ianuarie 1961

I. Internaționale — Roma (câmp, 
italian)

IL Juventus—Napoli (camp, italian)
III. Fiorentina — Bologna (camp, 

italian)
IV. Lecco — Milan (camp, italian)
V. - Sampdoria — Bari (camp, ita

lian)
VI. Lanerossi 

italian)
VII. Spal — 

lian)
VIII. Limoges

Franței)
IX. Grenoble — Lyon (Cupa 

tei) 
' X. Nantes — St. Etienne 
Franței)

XI. Valenciennes — Le Havre, (Gupa 
Franței)

XII. Cannes 
tei)

Atalanta (camp.

Udinese (oamp. fta-

Tou louse

Fran-

(Cupa

Nice (Cupa Trân

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES

In urma trierii și omologării 
riantelor depuse la 
expres nr. 1 din 4 
stabilite următoarele

Categoria a
11.586 lei.

Categoria a 
cîte 1.733 lei.

a

I l-a :

Iii-a

va- 
concursul Prono- 
ianuarie au fost 
premii:
5 văr iante a cîte

36 variante a

IV : 232 variante a cîteCategoria
412 Iei.

Categoria 
cîte 98 lei.

Categoria
cîte 24 lei.

Fond de premii: 445.638 lei.
Se reportează pentru concursul Pro- 

noexpres din 11 ianuarie 22.282 lei.

a

a

V-a r .. 970 variante

Vl-a •’ 4.565 variante

a

a

Rubrică redactată de I.S. Loto-Pro- 
nospo-rt.

conduceZoltan Vamoș în cursă
Foto: T. Roibu

( - ) Art Evans (S.U.A.)
( - ) Lee Martin (S.U.A.) 
( — ) Thomas Farrell (Anglia)
(1:49,8 ) Abram Krivoșeev

(U R S S )
(1:51,3 ) Herbert Missalla (R. 1

Germană)

3:43,8 (3:46,3 )

(3:48,0 )

F.
3:44,0
3:44,1

(3:46,4
(3:42,4

3:44,3 (3:41,0 )

(3:43,5 )
(3:45,2
(3:44,5

) 
)

Ștefan Lewandowski (R
Polonă^

Jozsef
Klaus 
Arne 
vegia)

Csegledi (Austria 
Ostach (R.F.G.)
Ha mars la nd (N<

1956 1957 1958 1959 1
0 1 5 2
1 4 2 3
8 5 7 0
6 5 12 6
6 7 6 5

31 22 32 16 3

Media rezultatelor odor mal buni 
atleți din ;

lume Europa
1956
1957
1958
1959
1960

3:41,64 
3:40,83 
3:39,86 
3:41,32 
3:39.57

3:41,71
3:40,86
3:40,70
3:41,32
3:40,23

înregistrat într-o cui•) — rezultat 
pe o milă <1.609,35 m).

»♦) = record în curs de omologare.

CEI MAI BUNI ALERGĂTORI PI 
1.500 M DE-A LUNGUL ANILOR :

1956 1957 1958 1959 1960
0
3
7

18

1
4

11
20

0
9

14
29

3:44,2
3:44,2
3:44,2
3:44,3

(3:48,9 
(3:46,4 
( -
( -

ANtDREI BARABAȘ (R.P. 
ROMÎNA)
Attila Simon (R. P. Un
gară)
Gordon Pirie (Anglia) 
Stanislav Jungwirth (R.S. 
Cehoslovacă)
Rudolf Klaban (Austria)
Herman Buhl (R.D.G.) 

) Stanley Taylor (Anglia) 
) Cary Weisiger (S.U.A.)

) 
)

) 
)

H. Elliot (Australia)
S. Jungwirth (R.S. Ceil.) 
M. Jazy (Franța) 
D. —
S.
M.
I.
A.
O.
o.
o.
z.
s.
L.
G.
s.
D.
S.
J.
L.
B.

Waern (Suedia) 
Valentin (R.D.G.) 
Halberg (N. Zeel.)

Rozsavdlgyi (R.P.U.) 
Hammarsland (Norv.) 
Salsola (Finlanda) 
Salonen (Finlanda) 
Vuoriaalo (Finlanda) 
VAMOȘ (R.P.R.) 
Iharos (R.P.U.) 
Tabori
Nielsen (Danemarca) 
Hermann (R.D.G.) 
Burleson (S.U.A.) 
Lewandowski (R.P.P.) 
Pipine (U.R.S.S.) 
Kovacs (R.P.U.) 
Hewson (Anglia)

0
7
9

28 36 23 31 52

Media rezultatelor celor mai buni 10 
atleți din :

DIX POȘ

i
1

1
1

ROMEO VILARA 
ADRIAN VAS1LIU

TA ZILEI
1956
1957
1958
1959
1960

n ui

lume Europa 
f:47,32 1:17,74
1:46.87 1:47,34
1:47,06 1:47,20
1:47,30 1:47,39 
1:46,66 1:47,16

•) — Rezultat obținut într-o 
880 yarzi (s-au scăzut 0,7 see).

1.500 METRI

cursă de

RECORDUL LUMII : 3:36,0 Hilbert
Elliott (Australia) — Gbteboig 28.8.1958 *♦) 
3:35,6 Herbert Elliott (Australia) — Roma 
6.9.1960.

RECORDUL EUROPEI : 3:38,1 Stanis
lav Jungwirth (R.S. Cehoslovacă) — Sta
rs Boleslav 12.7.1957.

(3:58,9*) Herbert Elliott (Australia)
(3:42,1 ) Michel Jazy (Franța)
(3:40,7 ) Dan Waern (Suedia)
(3:39,3 ) -• - • - —...................
(3:38,9 )

.3:40,5

3:41,4
3:41,5
3:41,5

3:41,6
3:41,7
3:41,8

3:43,5
3:43,7
3:43,8

COMPETIȚIA FOTBALIȘTILOR 
DIN REGIUNEA PLOIEȘTI

Viscoza Lupt

Siegfried Valentin (R.D.G.) 
Istvan Rozsavdlgyi (R.F. 
Ungară)
ZOLTAN VAMOȘ (R. 1 
ROMÎNA)
Dyrol .Burleson (S.U.A.) 
Siegfried Hermann 
(R.D.G.)
Roger -
Michel 
La jos 
gară)
Hans Grodotzkl (R.D.G.) 
Karl-Heinz Kruse (R.D.G.) 

) Peter Parsch (R. P. Un
gară)
Pete Close (S.U.A.) 
Evghenii Momotkov 
(U.R.S.S.)

. James Grelle (S.U.A.)
) Sullivan (Rho

desia)
( — ) Jim Beatty (S.U.A.)
( — ) Michel Wiggs (Anglia)
(4:05,3») - '

Echipele fruntașe de fotbal din re
giunea Ploiești s-au întrecut, timp de 
trei săptămîni, în cadrul unei compe
tiții dotată cu o cupă. Trofeul pus în 
joc a revenit formației de categoric 
B Poiana Cîmpina, care a. întrecut 
în finală tînăra echipă a Rafinăriei 
Nr. 4 Cîmpina cu scorul de 4—1. De 
menționat faptul că echipele de cate
gorie B Flacăra Moreni și Prahova 
1 Alai Ploiești au fost eliminate din 
competiție, pe rind, de către echipa 
Rafinăriei Nr. 4 Gîmpina, care acti
vează în campionatul regional.
EUGEN STROIE și ȘT. CONSTAN-

TINESCU
corespondenți

can cu 827 p. d.t și 
cu 787 p. d.

STAICU BALOl
BASCHET Șl VOLEI

SUCEAVA
Vatra Dornei s-au desfășui

— cores|x>ndt
IN REGIUNI

(3:43,0 )

(3:47,5
(3:40,9

) 
)

(3:54,4 
(3:42,2 
(3:45,8

(3:43,2 
(3:46,4 
( “

p. ÎNTRECERI SPORTIVE PE VALEA 
JIULUI

) 
) 
)

) 
)

(4:05,6*) 
(3:45,1 )

(3:43,9 ) 
(

(4:06,2*) 
(4:02,1*) 
( - )

Moens (Belgia) 
Bernard (Franța) 
Kovacs (R.F. Un-

comisia raională de te- 
a organizat în sala de 
Institutului de Mine din 
concurs de tenis de

Dc curînd, 
nis de masă 
gimnastică a 
Petroșeni un 
masă. Au luat parte echipele Știința,
Voința și 30 Decembrie din Petroșeni 
și Minerul Petrila. întrecerile au fost 
viu disputate și au dat cîștig de cau
ză echipei Voința Petroșeni, care a 
fost urmată în clasament de Știința, 
Minerul Petrila și 30 Decembrie 
troșeni.

Pe-

La
două competiții de baschet și vo 
la care au luat parte cele mai bu 
formații din regiune. Turneele 
baschet au fost cîștigate, atît la fi 
cit și la băieți, de echipele Voir 
Cîmpuhtng Moldovenesc, iar cele 
volei de formațiile (masculină și 
minină) ale clubului Voința Sucea'

BORIS FEIG — corespondez'
PRIN MUNCA VOLUNTARA

Pentru a practică sportul în bt 
condițiuni, elevii școlii tehnice sa 
tare din Bistrița și-au amenajat p 
muncă voluntară un teren de liandl 
în 7 și unul de volei din zgură ro: 
precum și o groapă de sărituri pen 
probele de atletism.

La această acțiune de atnenajar 
terenurilor sus amintite au contrib 
în mare măsură sportivii acestei șei 
care fac parte din asociația sport. 
Sănătatea. S-au remarcat în mod d 
sebit tinerii Ion Bohm, Niculaie Co 
frații Itija, Ion Bota, Dumitru Ve 
Ion Toinșa și alții.

MIHAI BAIER — coresponda

) Brian-Kent Smith (An- 
glia)

I Albert Thomas (Australia) 
) Olavi Vuorisalo (Finl.) 
) Zbigniew Orywal (R.

Polonă)
) Laszlo Tabori
) Eddie Moran (S.U.A.)
) Lajos Szentgali (R.

Ungară)

p.

p.

★
In orașul miner Vulcan a avut 

o competiție de popice organizată 
comisia raională. Au participat toate 
cele 7 echipe masculine care acti
vează în campionatul raional. Pe lo
cul I s-a clasat Constructorul Miner 
Petroșeni, ca,re a totalizat 833 p. d., 
iar pe locurile următoare Minerul Vul-

loc
de

tit îți ii umărul 1 gsjfo asau Hgp
al revistei ilustrate laL fi

Spicuim din cuprins:
— Fotoreportaj de revelion
— Primele întreceri de schi
— Entuziasm, dărnicie, competență — antrenorii sovietici în vizită 
atleții noștri.
— Prezentarea echipei de fotbal DINAMO BUCUREȘTI.
— Despre sutele de scrisori ale IOLANDEl BALAȘ
— Marea bucurie (drumul lui ION BABOIE spre titlul de maestru 

emerit al sportului)
— La vînătoare cu campionul nostru olimpic ION DUMITRESCU
— Printre elevii care învață alfabetul fotbalului
— Printre sportivii școlari din Rm. Vîlcea
— Fotoreportaje de fotbal, patinaj, de peste hotare.
— MAGAZIN SPORTIV: O mare liotă de avioane minuscule, 

Verificați-vă cunoștințele. Sport în Cuba, Jocuri distractive, O inovație 
interesantă. Strănepotul motocicletei, Umor sportiv.

— întrebarea a 5-a din concursul foto-ghicitoare organizat de 
revista „SPORT“.

— Calendarul revistei SPORT.

la

Unde mergem
MÎINE 

In Capitală

VOLEI. SaLa Giulești, ora 11,< 
Rapid — Știința Timișoara; S 
Dinamo, de Ia ora 16: Victoria 
Petrolul Ploiești, Dinamo — Trac 
rul Brașov (camp, masculin).

BASCHET. Sala Dinamo, de la 
9,30 : I.C.F. — Voința Brașov i 
^rogresUl — Voința Oradea (f)', Ști 
ța Craiova — Voința Iași (m) ; 
la ora 19: Dinamo București 
C.C.A. (m) ; sala Giulești, ora 
Rapid — C.S. Oradea (f).

HANDBAL. Sala Flareasca, de 
ora 15: meciuri în cadrul „Cupei 
iarnă" a F.R.H.

BOX. Sala clubului C.F.R. Gri) 
Roșie (Calea Gri viței nr. 357), de 
ora 10: reuniune organizată de 7 
Locomotiva Grivița Roșie.

HOCHEI PE GHEAȚA. — Patin 
rul 23 August, ora 19: Lotul R.F 
— Selecționata București (joc de 
rificare).

In țară
VOLEI. Lupeni: Jiul Petroșani 

C.C.A. ; Cluj : Știința — , Știi 
Galați ; Constanța : Farul — Pros 
sul București.



I. sajanov, secretar al federației de hochei din U.R.S.S., Tal și Kotov conduc in turneul
ne vorbește despre pregătirile hocheiștilor sovietici 

pentru campionatele mondiale
Au mai rămas puține săplămîni pîn.ă 

îa marca confruntare a celor mai bune 
echipe de hochei pe gheață din întreaga 
lume, campionatele mondiale din Elveția. 
Pentru a afla ultimele noutăți despre 
pregătirea hocheiștilor din Uniunea co- 
vi etică'. nc-am adresat iov I. Bajanov, 
secretar al Federației de hochei pe gheață 
din U.R.S.S., care ne-a spus următoarele :

— Hocheiștii noștri uu început încă 
din toamnă pregătirile pentru campiona
tele mondiale. în luna octombrie 19 echipe 
de categoria J au luat parte la t radi țio- 
ualul concurs organizat de ziarul „So- 
vetshi sport”, cu care prilej s-a remarcat 
în mod deosebit Torpedo Gorki, o echipă 
linără dar cu posibilități mari, care a 
și cîștigat de-altfel, întrecerea. Afirma
rea echipelor tinere constituie prind pala 
caracteristică a hocheiului sovietic in 
etapa actuală. Acest lucru a fost con
firmat in mod grăitor de turneul echipei 
Spartak Moscova în R. S. Cehoslovacă, 
ae victoriile formației Spartak Sverdlovsk 
in întîlnirile cu selecționata Finlandei 
și în multe alte împrejurări. Campionatul 
unional, care e în plină desfășurare, con
firmă faptul că avem mulți tineri ho- 
cheiști talenlațî. Echipa llimik Voskre- 
sensk (dintr-un mic orășel de lingă Mos
cova) a întrecut în două meciuri (3—2 
și 4—2) pe Ț.S.K.A., de mai multe ori 
campioană a tării. In prezent, există în 
Uniunea Sovietică 7—8 echipe de mare 
clasă, de aceea este foarte dificil să 
indici care va fi echipa noastră campioană 
de hochei pe gheață. Oricare din cele 
șase formații care se vor califica pentru 
etapa finală pot uspira cu șanse egale 
la primul loc.

fn afara campionatului unional, se 
desfășoară și campionatul R.S.F.S. R., 
iar unele echipe au susținut și înlîlniri 
internaționale : Aripile Sovietelor în Fin
landa, selecționata de tineret se află 
în turneu în S.U.A., iar la Moscova a 
evoluat echipa canadiană Chatham Ma
roons. în compania căreia am verificat 
62 de hochei ști. Este îmbucurător faptul 
că pe lingă jucătorii experimentați au 
dat satisfacție și tinerii — rezervele 
hocheiului nostru. In total, în Uniunea 
Sovietică sînt legitimați în prezent peste 
110.000 'hocheiști. Avem posibilitatea să 
alegem pentru fiecare post : 3—4 portari. 
7—8 apărători și 4—5 linii de înaintare, 
de forțe sensibil egale. Piuă la cam
pionatele mondiale din Elveția a mai 
rămas puțin timp. Reprezentativa noastră 
va întilni în cari nd la Goteborg selecțio
nata Suediei, cu care prilej vom creiona 
în linii mari echipa. In preajma campio
natelor mondiale hocheiștii noștri vor 
susține trei meciuri amicale cu echipa 
canadiană ,.Treil” și cîteva jocuri cu e- 
chine de. club din R. S. Cehoslovacă.

Vă interesează, firește, care sînt ho
chei ști-î cu cele mai multe șanse de a fi

Cu și fără
SĂ AUZI Șl SA NU CREZI !

In Statele Unite ale America există 
o instituție specială de invățămînt 
pentru luptătorii de catch : „școala su
perioară a luptătorilor de catch pro
fesioniști". Pe lingă specialitatea de 
bază — însușirea procedeelor necesare 
luptei in ring —■ in această școală 
„elevii" sint învățați să ia înfățișarea 
unor diferite animale, să urle, să si
muleze accese de nebunie și isterie. 
După cum se anunță, cu toată serio
zitatea, lecțiile sint predate la toate 
„disciplinele" mai sus amintite de 
către... specialiști — practicieni cu 
multă experiență...

Fără comentarii.

NIMIC NEOBIȘNUIT

Medaliile de aur care au revenit 
ciștigătoritor așa-numitului campionat 
de fotbal al țărilor asiatice (la care 
au participat Coreea de Sud, Vietna
mul de Sud, ciancaișiștii și Israelul) 
nu au dat prea mare satisfacție fot
baliștilor echipei Coreei de Sud. 
Aceasta deoarece s-a descoperit că 
medaliile nu erau de aur, ci din... 
cositor. Giuvaergiul din Seul a recu
noscut fără nici un pic de jenă că 
pentru fiecare medalie care costa in 
realitate 4 cenți, el a primit 18 do
lari.

Nimic neobișnuit pentru lumea ca
pitalistă, unde in goana pentru insu-

Intîlnirile cu echipa canadiană Chatham Maroons au constituit o primă 
verificare a hocheiștilor sovietici.

In fotografie o fază din meciul Chatham—Spartak.
Foto : TASS Moscova

selecțiomiți în lot. Poarta, după toate 
probabilitățile, va fi apărată de Viktor 
Konovalenko, muncitor la uzina de auto
mobile din Gorki, ju-cător al echipei Tor
pedo. La acest post mai candidează, de 
asemenea, Anatolii Ragulin. de. la llimik 
Voskresensk, student la Institutul pe 
dagogic, și Stanislav Litovko. de lo 
S.K.A. Leningrad. Șl în apărare vor a- 
părea nume noi: fratele portarului Ana
tolii, Aleksandr Ragulin. student la In
stitutul pedagogic, și Vladimir Danilo, 
de asemenea student la Institutul peda
gogic, ambii jucători ai echipei llimik. 
Vladimir Brcjncv (Ț.S.K.A.) și Valerii 
Kuzmin, muncitor la una din uzinele din 
Moscova, jucător al echipei Spartak. In 
atac cele mai mari șanse de a fi selec
ționate în echipa reprezentativă le au 
liniile echipelor Spartak, Lokomotiv și 
Ț.S.K.A. Este interesantă linia de atac, 
de la Spartak, alcătuită din frații Boris 
și Evghenii Maiorov, precum și Viaccslav 
Star.șinov. Toți trei sînt studenți ai In
stitutului tehnologic din Moscova. Boris 
este în anul V. Evghenii în anul III. iar 
Star.șinov în anul II. In afară de sport, 
pe ei îi unește dragostea de învățătură 
precum și preocuparea pentru viitoarea 
profesie. Cam la fel stau lucrurile și cu 
prima linia de atac a feroviarilor. In 
componența ei intră Viktor Țîplakov și 
Nikolai Snetkov, studenți la Institutul

comentarii
șirea de bani nemunciți diverși afa
ceriști veroși se pretează la orice es
crocherii.

grandoare și decadența...

E o oră matinală. La bazinul de 
înot al unui hotel american își face 
apariția un bărbat înalt, bine făcut, 
cu alură sportivă, dar cu fata îm- 
bătrînită. El se dezbracă repede și 
este gata să se arunce în apă, cînd 
din spate cineva îl avertizează ca
tegoric :

— Nu este voie ! Nu pot să vă 
permit să intrați singur în bazin. 
Avefî nevoie numaidec't de un sal
vator, iar acesta nu a venit încă.

— Eu si'nt Johny Weissmiiller. 
domnule l

— Și ce-i cu asta ?
— Sint noul „salvator" al acestui 

bazin de înot am fost campion o- 
limpic și recordman mondial la înot.

Este limpede. In luptă cu viața 
plină de greutăți, după ce la un mo
ment dat, în zilele de glorie, fusese 
stea de cinema, dublul campion o- 
limpic (în 1924 și 1928 la 100 și 
400 m liber) și recordman mondial 
la 100 și 400 m a fost nevoit să se 
angajeze ca salvator la un mic ba
zin de înot al unui hotel din S.U.A. 
Iată unde ajung — în lumea occi
dentală — marile vedete sportive 
atunci cînd tinerețea trece și ele nu 
mai sînt surse de profituri pentru 
patroni. 

de transporturi din Moscova. Numai cen
trul atacant al acestei linii, Viktor 
Iakușev, nu a reușit deocamdată să de
vină student. El lucrează în transportul 
feroviar. Linia de atac a militarilor — 
Veniamin Aleksandrov, Aleksandr Alme
tov și Konstantin Loktev — este destui 
de cunoscută și nu mai e nevoie să Vor
bim <le ea. Fără îndoială. în selecționata 
l .K.S,S. vor evolua și cîțiva „veterani”, 
printre care apărătorii militari G. Sido- 
renkov, Ivan Tregnbov și, posibil, Ni
kolai Sologubov, De pregătirea lotului 
se ocupă unul din cei mai buni antrenori 
ai noștri, Anatolii Tarasov.

Nu este departe ziua cînd ,cele mâi 
bune echipe de hochei din lume vor 
începe lupta pentru titlul suprem. Noi 
așteptăm cu emoție și încredere acest 
mare eveniment sportiv.

Hasidbaliste'e de ta Spartak Subotița 
sosesc mîine im Capitală

După cum am mai anunțat,; meciul 
retur dintre formațiile feminine Știința 
București și Spartak Subotița, con- 
tînd pentru primul tur al „Cupei Cam
pionilor Europeni" ia handbal în 7, 
va avea, loc marți dtipă-amiază în 
sala Floreasca din Capitală.

Campioanele noastre s-au antrenat 
intens în ultima săptămînă sub con
ducerea antrenorului Constantin Po
pescu, iar mîine după-amiază vor sus

Cea mai autorizata „sursă"
Gangsterul boxului american Frankie Carbo, deși aflat în închisoare, 
continuă să tragă sforile meciurilor de box profesioniste 

din S.U.A. (ziarele)

— Sînt de la societatea pentru reeducarea 
dai un ,,fix“ la meciul de. mîine.

deținu ți lor. Am venit să-mi

Desen de N. CLAUDIU

de șah de
STOCKHOLM (Agerpres). —- După 

7 runde în turneul international de 
șah de Ia Stockholm pe primele locuri 
se află marii maeștri internaționali 
sovietici Mihail Tal și Alexandr Ko
tov care totalizează fiecare cite 5'/2 
puncte. In clasament urmează Uhlman 
(RD. Germană) cu 5 puncte, Book 
(Finlanda) 4'/2 puncte, Johannesen 
(Norvegia)' și Unzicker (R.F. Ger
mană) cu cîte 3*/2 puncte. în runda 
a 8-a se vor juca următoarele par
tide: Tal—Johannesen; Kotov—Stahl-

MANEVRE CARE POT PUNE SUB SEMNUL ÎNTREBĂRI! 
CAMPIONATELE MONDIALE FEMININE UE PATINAJ VITEZĂ
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

transmite : In legătură cu viitoărea 
edijie a Campionatelor mondiale de 
patinaj viteză (femei) în presa străi
nă a apărut știrea că federația nor
vegiană de patinaj nu intenționează 
să asigure obținerea vizelor de intra
re în Norvegia sportivelor din echipa 
Republicii Democrate Germane, prin
tre care se află și campioana olimpi
că Helga Haase.

Referitor la aceasta D. Popov, co
respondentul din Oslo al agenției 
TASS, a cerut explicații lui T. Jan
sen, secretar general al federației de 
patinaj din Norvegia. Jansen a decla
rat că membrele echipei R.D. Germa-

întrecerile fotbaliștilor brazilieni

0 campioană neașteptată în statul Rio
în Brazilia campionatul de fotbal nu 

se dispută după formula folosită în 
Europa — aceea a diviziei —: care an
grenează echipele de frunte din țara 
respectivă într-o întrecere tur și re
tur, care urmează să desemneze pe 
campioana țării. Tn Brazilia,• fiecare 
din cele 21 de state își are campio
natul' șăiț,

Firește, campionatele cele mai co
mentate sînt cele ale lui Rio și Sao 
Pa,olo, principalele state ale Braziliei.

ține la Floreasca un joc de verificare 
in compania echipei brașovene Trac
torul.

Handbalistele iugoslave, care au 
cîștigat prima întîlnire cu scorul de 
6-5 (3-3), vor sosi în Capitală în 
cursul zilei de mîine. In aceeași zi 
este așteptată și sosirea arbitrului nor
vegian Bjbrn Borgersen, care va con
duce partida de marți.

la Stockholm
berg ; Uhlman—Nielsen ; Unzicker— 
Lundin ; Johannson—Book și Nillson 
—Burehall.

★
LONDRA 6 (Agerpres). — In tur

neul internațional de șah de la Has
tings liderul clasamentului Gligoriei 
a făcut remiză cli Lloyd iar Bonda- 
revski a cîștigat la Green. în clasa
mentul general continuă să conducă 
Gligoriei cu 6*/2 puncte urma: de 
Bondarevski cu 5*/2 puncte, L. Szabo 
5 puncte etc.

ne nu vor întîmpina dificultăți la ob
ținerea vizelor de intrare în Norve
gia, dar a subliniat imediat că pînă 
cînd între Norvegia și R.D. Germană 
nu sînt stabilite relații diplomatice, 
sportivele din R.D. Germană trebuie 
să se adreseze „autorităților aliate" 
din Ferlinul occidental pentru a ob
ține aprobarea de plecare în Norve
gia.

In cercurile sportive din Moscova 
se menționează că poziția pe care s-a 
situat federația de patinaj din Nor
vegia poate pune sub semnul între
bării oportunitatea deșt. urării C 
pionatelor mondiale feminine de pa
tinaj viteză în această țară.

Campionatul statului Rio s-a încheiat, 
recent, cu un rezultat puțin scontat: 
competiția a fost cîștigată de Ame
rica, o echipă fără mari vedete, dar 
care practică un fotbal modern, ba
zat pe o condiție fizică perfectă. Cel 
mai bun jucător al acestei echipe 
este stoperul Djalma, care arc toate 
șansele să fie succesorul lui Bellini 
în echipa națională a Braziliei. Alți 
jucători de bază : interul dreapta 
Amaro, interul stingă Joa Carlos și 
înaintașul centru Quarentihna, omoni
mul celui de la Botafogo. De re
marcat că America n-a mai cîștigat 
campionatul statului Rio din...

Campioană a statului Sao Paolo 
a devenit Santos, echipa în care joa
că Pele. Sufragiile iubitorilor de fot
bal din Brazilia nu se îndreaptă. însă, 
nici spre America și nici spre San
tos. In ciuda faptului că nu s-a cla
sat decît pe locul 3 în campionatul 
statului Rio (după America și Ful- 
minense), Botafogo este considerată 
cea mai bună echipă a Braziliei. Aici 
activează, de altfel, Garrincha, Didi, 
Niltca Santos, Zagallo și alți fotba
liști de mare renume.

PE SCURT
• In continuarea turneului pe ca- 

re-1 întreprinde în America de Sud, 
Ruda Hvezda Bratislava a întîlnit la 
Santiago selecționata de fotbal a sta
tului Gliile. Fotbaliștii cehoslovaci au 
obținut o frumoasă victorie cn sco
rni de 4-1 (2-1).
• Echipa de hochei pe gheață Spar

tak Hradec Kralove a întîlnit la Pra- 
ga formația AII< Stockholm, care în
treprinde un turneu în R.S. Ceho
slovacă. Hocheiștii cehoslovaci au cîș- 
gat cu 8-6.
• Intr-un meci internațional de ho

chei pe gheață desfășurat la Rostock, 
echipa locală Dinamo a dispus cu 
scorul de 7—4 de campioana R. P. 
Ungare, Dozsa Budapesta.
• Mîine se va desfășura la Istanbul 

primul joc din cadrul turneului bal
canic de fotbal, rezervat echipelor cla
sate pe locul II.. Cu acest prilej se vcir 
întîlni Fenerbahce Istanbul și Levski 
Sofia.
• Sofi- va găzdui începînd de la 

11 februarie tradiționalul turneu inter
național de tenis de masă, la care au 
fost invitați să participe jucători frun
tași din R. P. Ungară, R. P. Romînă, 
Iugoslavia, Turcia, Franța și Grecia.
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înălțime
cunoștințele Valerii Brumei vizează m!

sportive

i

i

ferrti- I

2,15 m.1912.

poet

în-

B ru
sa ră 
Este 
de-a 
copil

căldură 
jum’ate.

AU VENII SA VADA 
UN MECI DE FOTBAL...

dclă- 
muncă

sovietic să-
1,95 metri, 

lui 1959, la

trecuse bariera din' 
Săritură. Și Ca și 
acest musafir ne-

CEL MAI
DIN

i în 
unui 

concurs interna tio-

lei II?
leii n-au ata-

acesta pare a 
de un fundaș, 
unui meci de

pro-

Ce credeți că face îtl 
momentul de față Paul 
Anderson, fostul c'ănipiort 
olimpic 
mondial

Activistului sportiv 
sător în

său, 
dar

„Arbitrul

terenul, ni- 
automotorul

Sa 4 riduri

meciul, pe teren 
încă

întreagă lui activitate
Și-a dus-o omul cu 
Numai acum un an ,
Cînd.'. a avut temperatură !

V. D. POPA

17
30
13 

cordCu cîțiva ani 
cu prilejul i

Venficațî-vă

LUNG ȘUT 
LUME !

și . Fecordman 
de hpltețe ?

Unui rasist america»

Șah nu joacă niciodată
Căci concepțiile sale
Nu admit că ,,alb“ și ,,negru“ 

avea drepturi egale !
A. LĂPUȘNEANU

La Miercurea Ciuc, în 
,,polul“ frigului din țara 
noastră, patinajul nu se 
mai practică de doi an».

Cum mai stațj cu patinajul ? 
Dinții, fără alt preludiu, 
Mi-au răspuns cu tot curajul 
Că-l au în prezent. - in stuâ'n.

1I&A \h

baritonul Ban Sordăchescu ...așa cum nu-1 cunoașteți
Cînd te gîndești la Dan Iordăchescu, involuntar îți vin în minte frînturi 

de lieduri dintr-un concert ascultat sub cupola Ateneului, sau 
multul multicolor al scenei de 

Leporello, sau poate cercul de abanos 
grijă în firida discotecii

Coltul nostru distractiv

urmă, 
mare 
nai de șah, desfășurat la 
ZCrich, studioul local de 
televiziune a prezentat 
un original recital muzi
cal, susținut de un pia
nist și un cîntăreț — un 
bariton — care erau doi 
dintre... renur ții șahiști 
participanțî la concurs. 
Care au fost acești doi 
șahiști ?

A = Botvinik—Keres. 
= Euwfe—Donner. <2. 
Taimanov—Smîslov.

Probele feminine 
n-au fost incluse chiar 
din anul 1896 in progra
mul locurilor Olimpice. 
Puteți preciza anul în 
care au avut loc primele 
întreceri olimpice 
nine ?

A -=1928. B « 
= 1920.

3. Un 
rornîn, de 
ruia s-a 
cîțiva ani 
considerai 
v,nt printre pionierii 
clismului la noi. In 1894. 
împreună cu un prie'en 
..vetocipedist", el a par
curs pe bicicletă distanta 
dintre București — Bra
șov și retur. Cine era 
temerarul performer î

A. = Șt. O. Iosif. B. = 
George Coșbuc. G. =» Al. 
Macedonski.

cunoscut 
la nașterea că* 
împlinit acum 
uu secol, este 
pe drept cu- 

ci-

De la 1,40 m la 2,20 m 
la săritura în

în 1956, în timp ce a- 
mericanul Charles Dumas, 
recordman mondial la 
săritura în înălțime, cu
cerea titlul olimpic la 
Melbourne, cu un salt de 
2,12 metri, un tînăr spor
tiv sovietic, Valerii 
mei, nu reușea să 
decît... 1.40 metri, 
drept însă că aveam 
face atunci cu un 
de 14 ani, care practica 
de foarte puțin timp at
letismul...

Un an mai tîrziu, Bru
mei a sărit 1,75 metri, 
ceea ce nu era deloc rău 
pentru un băiat care abia 
împlinise 15 ani. în 1958, 
tînărul atlet 
rea de-acum 
iar în tomna 
Yalta, elevul de liceu Va
lerii Brumei trecea peste 
ștacheta ridicată, la 2 me
tri, rezultat care deschide 
porțile consacrării în a-

I această probă.
Antrenîndu-se intens (a 

! lucrat mult și cu halte, 
■ rele, ajungînd să ridice 

la cele 3 stiluri 295 de 
kilograme: 85, 120 și 90), 

i Brumei a obținut în anul 
i 1960 următoarele perfor
manțe :

1 aprilie :. 2,05 m (re
cord european de juniori).

2 mai : 2,07 m (record 
| european de juniori).

22 mai : 2,08 m (record 
european de juniori).

13 iunie: 2,05 m.
I 2 iulie: 2 m.

are ecou

V ARIET ATI
9

La Chart um (Sudan) 
se disputa întîlnirea de 
fotbal dintre echipele Al 
Cabra și Bel nan, la care 
asistau, foarte mulți spec
tatori, cei mai mulți 
simpatizanți ai echipei 
Al Cabra

In minutul 62. cînd 
echina favorită conducea 
cu 3—2, pe teren și-a 
făcut apariția un... leu, 
care 
tr-o
cum

dorit n-ar fi fost sufi
cient ca jucătorii să nu 
mai așbeote fluierul ar
bitrului pentru a între
rupe 
s-au mai năpustit 
trei

Curios.
cat pe nimeni. De altfel, 
nici nu mai aveau pe 
cine: într-o clipă, pe 
stadion n~a mai rămas 
picior de jucător Sau 

de spectator !

acum 2,25
'iulie : 2 tn. 
iulie : 2,05 m. 
august: 2,17 m (re- 
european la seniori).

Două săptămîni mai 
tîrziu, la Jocurile Olim
pice de la Roma, el a 
realizat o săritură de 
2,16 metri, care l-a cla
sat pe locul al doilea, 
după compatriotul 
Robert Savlakadze, 
înaintea faimosului John 
Thomas și mai ales a iui 
Charles Dumas, campio
nul olimpic de la Mel
bourne, pe care l-a de
pășit cu 13 centimetri I

După Olimpiadă, Bru
mei a mai realizat ur
mătoarele rezultate:

17 septembrie: 2,18 m 
(nou record al Europei).

25 septembrie: 2,11 m.
8 octombrie : 2,15 m.
9 octombrie: 

(nou
15
23
23 

(nou
De 

unor 
a participat în R.P. Chi
neză, Brumei a sărit de 
mai multe ori 2,10 me
tri și mai stis.

La 14 aprilie 1961, Va
lorii Brumei va împlini 
19 ani. Visul lui este să 
bată în noul sezon recor
dul mondial deținut de 
John Thomas cu 2,23 m. 
Tînărul săritor sovietic și 
antrenorul său, Deacicov, 
au în vedere un extra
ordinar 2,25 m I

Un obiectiv pentru rîa-
un 
lui 
In 

de- 
per- 
pînă

2,19 m 
record al Europei), 
octombrie: 2,06 m. 
octombrie: 
octombrie: 2,20 m 
record al Europei), 
asemenea, în cadiui 
concursuri la care

lizarea căruia nici 
efort nu i se pare 
Brumei prea mare, 
aceasta a constat, 
altfel, și „secretul" 
formanțelor sale de 
acum...

Dar, oricît de curios ar 
părea, pentru noi aminti
rile ce ne leagă de ma
rele cîntăreț au adesea 
un cadru cu totul diferit. 
Ele ne poartă departe pe 
cărări de munte, undeva 
sub coasta aprigă a Giu- 
malăului, pe culmile ca 
omăt veșnic ale Făgăra
șului, pe povârnișurile ab
rupte, care duc la vîrful 
Omul. Acolo sus, învă
luită în nori și sub cerul 
aproape, se deschide u- 
riașa scenă de pe care 
îmi place să-l ascult pe 
Dan Iordăchescu. Decor 
sînt brazii și stincile, 
soarele face oficiul de 
reflector, iar amfiteatrul 
văilor adinei
generos. Zvonul cîntecu- 
lui pare mal limpede act, 
foșnetul pădurii și ciripit 
de păsări se adaugă vo
cii baritonului, solist în- 
tr-un imens concert al 
naturii.

Așa l-am auzit cîrtdva 
pe Dan Iordăchescu cîn- 
tînd romanța ostașilor so
vietici „Drumuri"... Am 
ascultat-o din nou zilele 
trecute, de data aceasta 
în fața pianului deschis, 
în camera de studiu a 
cîntărețului... Intre cele 
două audiții s-au interca- 

\laț ani mulți, vreo du
zină.

— ...Iar pentru drumuri 
la munte n-a mai rămas 
de loc timp ? am întrebat 
firesc pe gazda noastră.

— Ba da, răspunde cîn
tăreț ul. Zilele de răgaz
nu le folosesc adesea ple- 

I cînd in munți. Și de cele 
\ mai multe: ori nu rămân 
\ la poale, ci îmi pun ruc
sacul în spinare și urc 
spre, vîrf. Excursiile mele 

.preferate? Le știi.,. Dar 
de cînd sînt mai departe 
de Rarău și

' moldoveni ca 
îmi fac drum mai ales 
către Bucegi. O altă pre
ferință a mea, Retezatul. 
Cărările sale ascunse, 
peisajul sălbatic, lacurile 
limpezi, natura bogată în 
flori rare, toate mă atrag 
adesea intr-acolo. O pa
ranteză, am citit cu mul
tă satisfacție acum cîteva 
zile în ziare că Parcului 
național al Retezatului i 
se va da de aci încolo o 
amploare deosebită. Pen
tru turiștii cu adevărat 
pasionați ocrotirea bogă
țiilor naturale ale pa
triei este un vechi dezi

Ceahlău, 
și mine,

eleganței”
An- 

decît 
care

Recordul 
' fi stabilit

în cursul
. fotbal disputat îp
. vincia Lorena din Fran
ța, între echipele Xeuille 
și Jaillon. Mingea, șu
tată cu mare putere, a 
trecut peste gardul care 
împrejmuia 
merind în...
Nancy—Mirecourt ce tre
cea pe lîngă stadion.

Bineînțeles, balonul n-a 
mai putut fi recuperat de
cît atunci cînd trenul a 
oprit în prima gară, la 
cîțiva kilometri distanță.

VERIF1CATI-VA
CUNOSTLNTELE 

SPORTIVE
Răspunsurile exacte.
1. = c. 2. = A. 
3. = C.

tr-un timp, el schimbase 
laurii olimpici pentru a- 
plauzele și fluierăturile 
dintr-un circ american, 
unde făcea exhibiții gro
tești, în dorința de a-și 
menține... popularitatea. 
Apoi, și-a încercat noro
cul pe ringul de box, dar 
falimentul a fost total. 
Obez, lipsit de suflu,

— Nu, precizează tînă
rul nostru cîntăreț. Cînd 
un ziar danez m-a supra
numit „Un atlet al vo
cii..." comparația ținea ex
clusiv de domeniul mu
zicii I

Pentru încheiere, L 
Iordăchescu a insistat 
înserării o precizare a 
la capitolul turism :

— Am călătorit în 
teva țări din Europa

zilele noas-

operă unde 
aâ vreunui

tu- 
lui 
cu

laureatul Festivaiu- 
internaționale de 
de la Varșovia,

ai auzit răsunînd aria 
„microsillon" păstrat

de acasă..

pentru a răspundePauză... Dan Iordăchescu minuteși-a întrerupt lucrul cîteva 
la întrebările noastre

derat care în
tre își capătă rezolvarea 
dorită.

Dar 
rilor 
canto 
Salzburg, Berlin, Geneva,

mîn pe care îl preferați 3 
—II ghicești, de sigur: 

Iolanda. Dar vă dau 
neapărat pe următoarea 
!n clasament: Elena Leuș- 
tean.

Toulouse și Viena nu 
tea ocoli, desigur, în 
regrinările sale peste 
tare și performanțele 
pine"...

— „Recordul" meu

pu
pe* 
ho- 
„at-

foarte puțin mobil, 
derson n-a rezistat 
cîteva minute, după 
a făcut cunoștință cu po
deaua.

Iată-1 acum pe „Bobby" 
Anderson specializat în 
altă... meserie. După ce a 
încercat să revină la su
prafață, candidînd — fără 
Succes — în recentele a- 
legeri din S.U.A., el și-a 
redus veleitățile, anga- 
jîndu-se ca... manechin la 
o casă de mode bărbătea
scă, a cărei deviză este: 
„Chiar și oamenii masivi 
pot fi. eleganți". Acest lu
cru trebuie să-l demons- 
treze acum Paul Ander- 

- Son, cu cele 156 de kilo
grame ale sale I...

Caricatura de 
publicată de 
„L’Equipe" pune 
bine
noii situații 
juns fosta 
americană, 
tobogan al
mane, degradare posibilă 
numai în „raiul" capita
list.

de 
altitudine l-am stabilit în 
Franța, completează cîn- 
tărețul. Am urcat pe Mont 
Blanc, nu chiar la piscul 
principal, ci pînă la 3840 
m, la Aguille du Midi.

— Felicitări I
— In Italia am urcat 

în Alpii Savoiei, am fost 
bineînțeles la celebrele 
lacuri. Mi-a lăsat o pu
ternică impresie lacul 
Maggiore. Tirolul elve
țian și cel austriac le-am 
vizitat de asemenea...

Un album gros, plin 
ca fotografii luate la fața 
locului, întăresc cele spu
se, cu imagini de un pi
toresc inedit. Discuția 
noastră alunecă inevitabil 
și către alte domenii, în 
care sportul este însă de 
asemenea prezent.

— Ce manifestații spor
tive mari ați văzut în 
străinătate ?

— N-am avut suficient 
timp ca să văd tot ce 
doream. Dar îmi amin
tesc, de pildă, de o fi
nală a „Cupei campioni- 
lor", între Real Madrid 
și Reims, cîștigată de 
prima. Uneori am aler
gat să-i încurajez pe 
sportivii noștri în luptă 
pe meleaguri străine cu 
adversari dificili. Voleiba
liștii romîni la Paris, 
gimnastele noastre la Ro
ma... Am fost printre 
spectatorii întrecerilor 
sportive ale Festivalului 
de la Varșovia, în 1959...

~~ Care e sportivul ro-

Care fotbalist ?
— ? ? ? ....
— Atunci, care fotba

list străin ?
— Greu de spus. Dar 

parcă aș prefera pe Net- 
to, căpitanul naționalei 
sovietice, a cărui suplețe 
și ușurință în conducerea 
balonului m-a făcut să-l 
asemăn cu un artist.

Am fi vrut să evităm 
rutina întrebării „Ce spor
turi mai practicați dar 
răspunsul poate fi intere
sant :
.— Înot, tenis de masă, 

șah, și 
mea 
care 
tica.

— Atletism nu ?

spre rușinea
— nu chiar în fie- 
dintineață, gimnas-

după 
urcat
Deosebirile ce le-am ob
servat nu erau numai în 
peisaje, ci — mai ales — 
în rîndul acelora care se 
puteau bucura de ele... 
Ia Chamonix, în Enga- 
din. la lacul Maggiore nu 
întîlnești decît bogătași 
aduși de mașinile lor lu
xoase. Muncitorilor de a- 
colo nu le este la înde- 
mînă să facă excursii... 
Iată principala deosebire 
față de cele existente aci, 
acasă. Și apoi, oricum, 
mai frumos ca oriunde 
este tot la noi, în patria 
noastră dragă.

Interviu luat de 
RADU VOIA

cum am spus, am 
iu munții de acolo.

față, 
ziarul 

și mai 
în lumină ridicolul

în care a a- 
stea olimpică 
Un adevărat 
degradării u-

ALEXANDRU SINCU, 
COMUNA SUNCUIUS. -
1) in campionatul de ju
niori al orașului Bucu
rești (seria republicană), 
echipa de fotbal Academia 
Militară a înscris — în 
cele 11 rheciuri susținute 
în tur — 5 goluri și a pri
mit... 102 ! '
golaverajul 
arbitrii au 
toate golurile 
Unul-două poate să le fi 
scăpat. Oameni sînt și ei!
2) Veți primi răstmns de
tailat prin scrisoare.

CONSTANTIN C. TRA
IAN, PLOIEȘTI. - 1) A
fost perfectat cel de al 
treilea meci de box din
tre Floyd Paterson și In- 
gemar Johanson. pentru 
campionatul lumii la toa
te categoriie. întîlnirea va 
avea loc la 13 martie 1961 
— deci peste două luni - 
la Miami, în Florida. 2) 
O echipă trebuie să în
ceapă meciul cu minimum

Acesta 
echipei, 

notat

ar fi 
dacă 

exact 
primite.

7 jucători. Ea își poate 
completa formația în tot 
timpul meciului (însă nu
mai cînd jocul e oprit) 
îndeplinind bineînțeles for
malitățile da rigoare : a- 
nunțarea arbitrului, pre
zentarea carnetului de le
gitimare.

ZAMFIR GHEORGHE. 
HUNEDOARA. - 1) Ciclis
tul Ion Cosma are 22 de 
ani. 2) Nu există campio
nate mondiale de cros. Și 
nici recorduri mondiale. 
Nu poate fi vorba de re
corduri, atîta vreme cît 
traseele diferă ca distanțe 
și mai ales ca ~ 
dificultate. Deși nu aveți 
deci perspectiva 
veni... campion

Știati că
...săritura de 17,03 m 

cu care atletul polonez 
Iosef Schmidt a stabilit 
un nou record mondial la 
proba de triplu salt, a 
durat 1 sec 97/100 ? Re
vista „La Pologne", care 
ne furnizează acest amă
nunt, ne informează în 
același timp că primul 
salt a măsurat 5,68 m, 
al doilea 5,03 m, iar al 
treilea 6,32 m. Iosef 
Schmidt este și un exce
lent sprinter. El aleargă 
suta de metri în 10,4— 
10,5 sec.

...anul acesta, întreprin
derile producătoare de

în nume-
l urnii.

Brezoianu 23—25.Nr, 2, str.

materiale sportive din U- 
munea Sovietică vor pu
ne la dispoziția amato
rilor de sporturi de iarnă 
peste 5.000.000 de perechi 
de schiuri? Cele mai multe 
provin din fabricile spe
cializate din R.S.F.S.R., 
precum și din orașele 
Lvov și Tallin.

grad de 
. •'.! 

de a de-
... sau re

cordman mondial, vă sfă
tuim să practicați crosul: 
'feste un sport foarte util ’.

M ARIN STF^PSCU. PLO- 
PENI. - 1) Nu avem o
astfel de statistică. Șt’m 
însă că mai acum cîțîva
ani, într-un meci de ju
niori jucat la Ploiești în
tre Petrolul Ploiești și
Rapid Mizil, Dridea IT (ac
tualmente la Știința Bucu
rești) a înscris... 15 din 
cele 30 de goluri ale plo-*' 
ieștenilor ! 2) Cele mai
vechi echipe de categoria 
A sînt : Petrolul Ploiești, 
Rapid București și stanța 
Cluj, care au purtat însă 
diferite denumiri de-a lun
gul anilor.

IOST^ DOMBI, 
STANȚA. ", “ 
cînd juca, Silviu

...vestitul ansamblu Igor 
Moiseev din U.R.S.S. a 
creai în anii trecuți ta
bloul coregrafic „Fotbal". 
El a fost prezentat cu un 
imens succes 
roase săli ale

CON-
1) P ' vremea

Bindea 
acoperea suta de metri — 
fără minge — în 11—11,2 
sec. Aproape ca un... 
spinter. Ce reutate avea? 
In jur de 60 de kilogra
me. 2) Arb’trul Iosif Rit
ter are 39 de ani. I-a îm
plinit la 2 decembrie. Pro
fesia lui âctuală : tehni
cian la atelierele C.F.R. 
din Timisoara. A jucat la 
două echipe : la "^.R. 
Timișoara și la... Rapid 
București. La Rapid a e- 
voluat un timp și ca... a- 
ripă dreaptă !
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