
Duminica sportivă în imagini

Fază din medul feminin de handbal în 7 Știința București 
Tractorul Brașov disputat duminică după-amiază In sale 

Floreasca din Capitală

Fodor (C.C.A.) se îndreaptă spre, coș urmării de Fa si lese*
Faxă din meciul C.C.A. — Dinamo București

Foto : V. Bagea»

Jocurile de îndemânare din cadrul demonstrației de patinai 
artistic organizată de clubul sportiv Constructorul pe pati
noarul „23 August'9 din Capitală au stîrnit mult interes, lată 
aci startul unei asemenea probe in care micuții patinatori 
trebuie să ajungă în cel mai scurt timp la țintă, finind ar. 
ou intr-o lingură. In asemenea condiții cursa de viteză pure 

[ară sfîrșit

DOUA E X E M
Î ntărirea și dezvoltarea oazei materiale constituie o 

preocupare de seamă pentru consiliile asociațiilor 
sportive. Strîngînd cotizațiile U.C.F.S la timp, gos

podărind bine echipamentul și materialul sportiv, fâcînd 
economii, consiliile asociațiilor sportive contribuie la dez
voltarea activității sportive, prin consolidarea bazei mate
riale. Acolo unde această problemă este neglijată activi
tatea sportivă bate pasul 
pot vedea din exemplele de

BAZA MATERIALĂ ESTE 
ASIGURATA

Am Tntîlnit un om entuziast 
— Roman Dimitriu — pentru 
care sportul constituie o mare 
pasiune. Iubește în special fot
balul, dar și boxul, voleiul, 
gimnastica, popicele, tenisul de 
masă, turismul sînt îndrăgite 
de tov. Dimitriu. Nici nu s-ar 
putea altfel. El este doar pre
ședintele unei asociații spor
tive, a celeia de la fabrica Bere 
.Grivița... g 

e loc. Și aceste lucruri se 
<nai ios.

Nu ini-a trebuit mult timp să 
iau cunoștință de activitatea 
sportivilor din această întreprin
dere. fri sala spațioasă a clu
bului, în vitrine frumos aran
jate, cupele și medaliile cuce
rite de sportivii de aci vor
besc despre rodnica activitate 
a asociației sportive.

— Ați reușit să asigurați o 
activitate continuă și bogată 
pentru toți sportivii din fabrică?

— Noi considerăm, mi-a spus 
tov. Dimitriu, că în bună mă
sură am reușii. Cei de țneați

PROLETARI DIN TQATE ȚĂRILE, UNIȚ1-VĂ !

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P. Romînâ
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Preliminariile campionatului mondial de handbal în 7

In primul meci, echipa Uniunii Sovietice 
a învins selecționata țării noastre cu 12-9 (5-6) 

retur are loc la 15 ianuarieMeciul
MOSCOVA 9 (prin telefon). 

Irrtflnire,a dintre echipele re
prezentative de handbal lin 7 
aJe R. P. Romîne și Uniunii 
Sovietice, disputată în sala 
T.S.K.A., s-a încheiat cu vic
toria handbaliștilor sovietici. 
Prezentîndu-se în cert progres, 
jucătorii sovietici au știut să 
folosească bine avantajul unei 
săli inai înguste chiar ca sala 
Floreasca din Capitală și apli- 
oînd cu perseverentă sistemul 
de apărare 3+3, au anihilat 
majoritatea acțiunilor ofensive 
ale echipei noastre. Pe de altă 
parte in atac ei au acționat 
in viteză, cu contraatacuri de-

Marginalii la concursul de inaugurare 
a sezonului jubiliar de schi

Așadar, Începutul a tost fă
cut: în mod neoficial, cu două 
săptămîni în urmă, cu prilejul 
„Cupei 30 Decembrie1* — și ofi
cial acum doua zile, cînd s-a 
inaugurat sezonul jubiliar al 
schiului romînesc, ajuns la res
pectabila vîrsță de 50 de ani. 
Ambele concursuri, trebuie sub
liniat, au cunoscut im Inimos 
succes, care îndreptățește opti
mismul specialiștilor în legă
tură cu comportarea schiorilor 
noștri fruntași in viitorul apro 
piat, atît de bogat în compe
tiții.

In rmaurile ce urmează ne 
vom referi, din punct de vedere 
tehnico-tactic, doar la slalomul 
special, întrucît, pînă-n prezent, 
condițiile climaterice nu au per
mis un antrenament suficient 
pentru proba de coborire și — 
implicit — pentru slalomul u- 
riaș. Probă tehnică prin exce
lență, slalomul special cere con- 
curențilOT o pregătire deosebit 
de atentă. Cele două concursuri 
desfășurate pînă în prezent au 
scos în evidență un fapt îmbu
curător și anume gradul avan
sat de antrenament pe care l-au 
atins schiorii noștri fruntași. 
Cînd afirmăm acest lucru, ținem 
cont de intervalul redus de timp, 
care le-a stat la dispoziție pen. 
tril antrenamentul pe zăpadă. 
Totodată și de părerea unanimă 
a specialiștilor care i-au urmărit: 
cunoștințele tehnice sînt a

P L E...
bri U.C.F.S. din asociația noas
tră participă activ la toate com
petițiile organizate de consiliul 
asociației. 64 de sportivi acti
vează în diferite competiții o- 
ficiale- In plus, consiliul asocia
ției a hotărit să înființeze un 
centru de tenis de masă, care, 
funcționează și se bucură de o 
largă popularitate printre copii 
și tineret.

— Toate acestea subliniază 
că ați consolidat baza materială 
a asociației în așa fel înoît pu
teți să organizați pentru toți 
sportivii din fabrică o intensă 
activitate...

— Era și firesc să facem a- 
cest lucru. Pentru noi, consoli
darea bazei materiale a consti
tuit o problemă principală. Ast
fel, consiliul asociației noastre 
s-a ocupat, în primul find, de 
asigurarea unor condiții Cit mai

R. CALARAȘANU |

^Continuare în pag. a 4-a)’ 

rutante și au terminal învin
gători cu scorul d» 12—9 
(5—e).

Reprezentativa noastră putea 
realiza un scor mai strîns dacă 
ar fj evoluat la adevărata a 
valoare și, mai ales, dacă în 
ultima parte a meciului ar fi. 
acționat mai calm și mai ho- 
tărrt. De asemenea, trebuie 
spus că în apărare jucătorii ro- 
mînj au fost uneori neatetlți 
și din această cauză au primit 
cîteva goluri din șuturi de la 
distanță, care cu mai multă 
atenție puteau fi evitate.

Jocul a fost în cea mai mare 
parte a timpului echilibrat.

vansate la ora actuală rață ae 
perioada corespunzătoare a anu
lui trecut. Cornel Tăbăraș, Mi
hai Bucur, Kurt Gohn, Nicolae 
Pandrea, Gheorghe Bălan și lo.i 
Zangor (în mod special primii 
doi) au evoluat la un nivel bun, 
etalînd o gamă de cunoștințe 
care ne fac să întrezărim o 
demnă reprezentare a schiului 
alpin romînesc în viitoarele con
fruntări internaționale. Așa cum 
am mai spus, Cornel Tăbăraș 
și Mihai Bucur s-au detașat dita 
valorosul lot de participanți, nu 
mimai prin diferența de timp, 
dar și — maî ales — prin ma
niera spectaculoasă în care au 
parcurs traseele. Numeroșii spec
tatori au aplaudat la scenă des
chisă cursivitatea elegantă a Iui 
Tăbăraș, deopotrivă cu precizia 
și dîrzenia lui Bucur, iar discu
țiile purtate de tehnicieni, eon- 
curenți și antrenori, au dus 
la concluzia că acești doi spor
tivi ne-ar putea reprezenta cu 
succes în orice concurs interna
țional, Evidențieri li se cuvin, 
de asemenea, celorlalți slalo- 
miști susaraintiți — Golin. Pan
drea, Cih. Ba lan și Zangor—. cu 
singura rezervă că am dori ca 
pe viitor Bălan să nu alterneze 
comportările meritorii . eu cele 
mediocre. Credem +, în acest 
sens, cunoașterea posibilităților 
proprii, just transpusă în plan 
tactic, i-ar permite să realizeze 
mult dorita <*onstantă în rezul
tate.

G RIISSU SIRIANU 
G. N1GOLAESCI)

(Continuare în pag. a 4-a)

M’CIUL DE 8ASCHH
RAPID-A.Z.S. A.W.F. VARȘOVIA 

SE DISPUTĂ SiMBĂTĂ 
ÎN SALA FLOREASCA

F.R. Baschet a stabilit, în co
laborare cu clubul sportiv Ra
pid București, programul jocului 
dintre echipele feminine Rapid 
București — Akademik Z.S. 
A.W.F. Varșovia, care se vor 
întîlni în capitală în cadrul pri
mului joc din Gupa campioni
lor europeni. Meciul va avea loc 
sîmbătă 14 ianuarie în sala Flo
reasca, în cuplaj cu partida Ra
pid —•’ Dinamo București, din 
campionatul republican mascu
lin. Meciul Rapid — I.G.F. din 
etapa a Xl-a ei campionatului 
feminin se va desfășură mîine 
de la ora 18 în sala/Floreascaj|

Echipa noastră a reușit in 
unele momente »ă stăpînească

NICOLAE NEDEF 
antrenor îederal

(Continuare in pag. a 4-aj

CAMPIONATELE EUROPENE OE TENIS OE MASĂ
PENTRU ECHIPELE MASCULINE OE CLUB

fn ultima ședință jitiula ia 
Viena,. comitetul Uniunii Euro
pene de tenis de masă a Luat 
inițiativa organizării unei noi 
competiții internaționale. Este 
vorba de campionatele Europei 
pentru echipele de club. Prima 
ediție a acestor întreceri va în
cepe peste citva timp.

Anul acesta concursul este 
deschis numai echipelor mascu
line de club, cîte una din par
tea fiecărei federații naționale. 
Competiția se va desfășura după 
sistemul „Cupei Swaythling" 
(trofeul cu care este dotată pro
ba pe echipe bărbați din cadrul 
campionatelor mondiale). O e- 
chipă va fi alcătuită din trei 
jucători; învingătoare între două 
formații va fi echipa care cîștigă 
cinci meciuri din totalul de 
nouă.

Totodată s-a mai tiotărît ca a 
doua zi după disputarea întîl- 
nirii eontînd pentru campiona
tele europene interechipe mas
culine de club, să mai aibă loc 
încă o întrecere între formația

Vă invităm în Făqăras *

Cabana de la lacul Bîlea, tn frumosul decor al Iernii, așteaptă 
oaspeți. Pitorescul acestei cabane, măreția crestelor înconjură- 
toare, văile create parcă anume pentru excursii cu schiuri, sînt 1 
argumente cit se poate de convingătoare pentru drumeție în 

munții Făgăraș

Fotbaliștii rominî 
învingători in al doilea 

joc in Brazilia
— La Campina Grande rezultata!

a fost 1-1 și nu 1-3 —

RECIFE 9 (Agerpres). — Ia 
cel de al doilea joc aJ turneu
lui pe care-l întreprinde în Bra
zilia, echipa fotbaliștilor români 
a întîlnit la Recife o combinată 
a cluburilor locale Nautico- 
Santa Cruz. Echipa rotnînă a 
terminat învingătoare cu scorul 
de 4—I (I —I) prin punctele 
realizate de Constantin (2). 
Tătara și Ene II. După cum s-a 
mai anunțat. în j>rimul med 
echipa română a jucat la Gam- 
pina Grande cu formația „Tre
ze". Jocul s-a încheiat la ega
litate : I—I și nu cu 3—I în 
favoarea localnicilor, cum s-a 
comunicat din cauza unei erori 
de transmi.Me telegrafică. Punc
tul echipei noastre a fost rea
lizat de Tătaru.

aflată in deplasare și o selec
ționată desemnată d» federația 
gazdă.

In lumina experienței acumu
late cu prilejul ediției inaugura
le, se vor lua alte hotărîri pri
vind organizarea întrecerilor și 
pentru echipele feminine de club, 
precum și eventual lărgirea re
gulilor actualei competiții. La 
elaborarea noilor reguli se va 
ține seama și de sugestiile fă
cute de federațiile naționale.

încă la ședința de la Viena 
și-au anunțat participarea foru
rile de specialitate din R. S. 
Cehoslovacă, R. P. Ungară, 
R. D. Germană, Franța și R. F. 
Germană. In prima jumătate 
a lunii trecute Federația R.o- 
mînă de tenis de masă a trimis 
înscrierea pentru țara noastră. 
Echipa care ne va reprezenta 
va fi formația campioană repu
blicană C.S.M. Cluj, în alcă
tuirea căreia intră așa cum se 
știe Radu Negulescu, Gheorghe 
Cobîrzan, Adalbert Rethi ș. a.



SPARTACHIADA DE IARNA A TINERETULUI Carnet de reportei

In raionul Roman
întrecerile organizate în cadrul Spartachiadei de iarnă 

a tineretului de către asociațiile sportive din raionul 
Roman, constituie un eveniment de seamă în viața 
sportivă a acestui raion. Sub îndrumarea organizațiilor 
de partid și în colaborare cu organizațiile U.T.M., con
siliile asociațiilor sportive din raionul Roman au luat 
din timp toate măsurile pentru ca întrecerile din cadrul 
Spartachiadei să se desfășoare în bune condițiuni. De 
asemenea, datorită unei bune popularizări. făcute atît 
cu ajutorul materialului propagandistic primit de la Con
siliul regional U.C.F.S. Bacău cît și prin stațiile de 
radioamplificare și gazetele de perete, la întrecerile 
Spartachiadei de iarnă participă un număr mare de 
tineri și tinere din satele raionului Roman.

Frumoase rezultate pe linia atragerii tineretului în 
întrecerile sportive din cadrul Spartachiadei de iarnă 
au obținut asociațiile sportive din comunele Trifești, 
Secuicni și Bîra. In comuna Trifești întrecerile spor
tive au stîrnit un interes puțin obișnuit. Peste 250 de 
tineri, membri ai asociației sportive, organizată pe lîngă 
căminul cultural, participă la concursuri de șah tenis 
de masă și trîntă, în timp ce în cadrul asociației spor
tive de la centrul agricol peste 300 de membri ai 
U.C.F.S. iau parte la frumoase întreceri de tenis de 
masă, gimnastică și șah. Aceeași entuziastă participare 
poate fi întîlnită și în comunele Seoueni și Bîra. unde 
competițiile de șah, tenis de masă, trîntă și gimnastică 
au mobilizat la start zeci și sute de concurenți.

Exemple ca acestea sînt multe în raionul Roman. In 
comunele Stanița, Porcești, Sabăoani, Uheră-ești și _ al
tele interesul pentru întrecerile sportive din 
Spartachiadei de iarnă este din ce în ce mai 
Considerăm 
dacă ținem

cadrul 
mare, 

însă că se putea face mai mult mai ales, 
seama de posibilitățile existente în acest

raion. Iată dar motiv serios pentru ca întreaga comisie 
raională de organizare a Spartachiadei de iarnă să con
troleze, să ajute la timp asociațiile sportive care nu 
au atins încă rezultate pe măsura posibilităților lor.

DUMITRU FERFELIUC
șeful sectorului de propagandă-al 
consiliului regional U.C.F.S. Bacău

Alte vești d n țară
TIRNAVENI. Mobilizate și îndrumate de consiliul rv 

ional U.C.F.S, asociațiile sportive din orașul și raionul 
Tîrnăveni și-au început întrecerile în cadrul tradiționalei 
competiții sportive de mase, Spartachiada de iarnă a ti
neretului. Astfel, 220 de tineri, aparținînd asociațiilor 
sportive de la școala medie mixtă „Alexandru Sahia", 
Grupul școlar Petrol-Chimie, Voința și Sticla s-au între- 

• cut pînă acum la șah și tenis de masă. întreceri asemă
nătoare se desfășoară în prezent și în toate asociațiile 
sportive sătești din raionul nostru.

IOAN HASAȘIU-corespondent

In orașul nostru întrecerile Sparta- 
tineretului stîrnesc un mare interes

OTELUL ROȘU.
chiadei de iarnă a ---------
în rîndul asociațiilor sportive, care se străduiesc să orga
nizeze cît mai bine această importantă competiție de mase. 
Astfel, la Școala siderurgică, consiliul asociației sportive 
— primind sprijinul organizației U.T.M. — a mobilizat 
la întrecerile de șah 175 de concurenți, iar la cele de 
trîntă-și haltere 220 de participanți.

La asociația sportivă Metalul, fși dispută întîietatea 
peste 1.500 de tineri. De asemenea, la asociația sportivă 
Știința Oțelul Roșu, la întrecerile Spartachiadei iau parte 
225 de șahiști, halterofili și luptători.

RADU ZENO-corespondent

Iată de cc-iiii place gimnastica in producție!

Pînă acum, întrebarea era: La
Roma, luptătorii noștri s-au compor
tat excelent. Dar Roma... a trecut, 
întrebarea care se pune de la o vreme 
este: „Cum va fi în anul 1961 la
Tokio Pregătirile pentru „mon
diale" încep însă doar peste cîteva 
zile, așa că antrenorul emerit Ion 
Corneanu, obișnuit să povestească a- 
desea ziariștilor cum l-a învins Pîrvu- 
lescu pe Fabra, Cernea pe Knitter 
sail Grarninelli sau despre cele trei 
meciuri pe care a trebuit să fe 
susțină Țăranu într-o singură seară 
cu Dobrev, Metz și Aivaz, are răga
zul să „răsufle" puțin. Vizita noastră 
nu l-a contrariat însă. Dimpotrivă...

„Vreți să vorbim 
Foarte bine, dar v-ași

sau instructorul nu va mai fi doi 
un spectator. Nu va încerca și el • 
alături de tînărul concurent — em< 
ția „debutului", amărăciunea înfrîi 
gerii sau bucuria victoriei ?

Și nu este totul 1
Așa își încep „palmarasul" mul 

sportivi fruntași. Mulți dintre cei cai 
— afirmîndu-se în competiții!

N.

despre Tokio ? 
propune ca su

biect de discuție: nu Tokio 1961, ci 
Tokio... 1964".

...Așa nc-am început reportajul des
pre miile de tineri care se întrec în 
aceste zile în competițiile de trîntă ale 
SPARTACHIADEI DE IARNA.

„Lucrurile suit simple. Vrem să 
avem in lupte noi mari performeri, 
sportivi care să-și înscrie — în număr 
cit mai mare — numele pe lista celor 
mai buni din lume? Să ne îndreptăm 
cu atenție și grijă privirile asupra 
celor care, prin SI^TRTAQIIIADA, fac 
astăzi primii pași spre măiestria spor
tivă. Dar, s-o facem nu ca simpli 
spectatori. Să-i ajutăm cu toată pri
ceperea și cu multă dragoste pe acești 
tineri..." In cuvintele antrenorului e- 
merit Ion Corneanu desprindem și 
îndemnul adresat antrenorilor de lupte, 
instructorilor sportivi care au îndră
git acest sport. Și, gîndul ne poartă 
spre centrele cu tradiție în sportul 
luptelor, spre Reșița, Brașov și Timi
șoara, Lugoj, Baia Mare și București, 
Cluj, Galați și Oradea — unde sînt 
mulți antrenori de lupte și instruc
tori sportivi. îndemnul este desigur 
adresat și celor care călăuzesc primii 
pași ai tinerilor luptători în atitea și 
atîtea sate și comune. „Adresele" sînt 
multe: Tulucești, Frumușița. Mar- 
ghita. Valea lui Ălihai... (numai în re
giunea Dobrogea sînt mai bine de 30 
de instructori de lupte, absolvenți — 
doar de cîteva săptămîni — ai cursu
rilor de pregătire organizate de fede
rația de lupte).

Dar, Ion Corneanu nu este doar un 
pasionat al luptelor ci și un tehnician 
cu multă experiență. Este firesc să-i 
cerem părerea.

„In primul rînd, atenție la pregă
tirea fizică (ne gîndirn că sînt încă 
mulți tineri care confundă această pre
gătire cu... forța). Dezvoltarea rezis
tenței și in legătură cu aceasta doza
rea eforturilor. Apoi, lucru pentru vi
teză, suplețe, îndemânare.

Este și în aceasta o invitație adre
sată tuturor tehnicienilor ca și celor 
care, concurînd la mai multe ediții 
ale Spartachiadei tineretului, au căpă
tat o serie de cunoștințe în acest do
meniu. Un sfat, o sugestie, cîteva cea
suri petrecute la un antrenament, o 
lecție sau o demonstrație practică 
(așteptăm și concursul luptătorilor și 
în special al celor de la „clasice") îl 
pot ajuta pe tînărul participant la în
trecerile de trîntă să elimine unele 
deficiențe din pregătirea sa. să în
vețe noi lucruri și, poate chiar să 
obțină victoria. Atunci, spectator al 
aestor frumoase competiții, antrenorul

MARTINESCU (GALAȚI)
mase — participă după un an : 

doi (de multe ori mult mai curînd) 
primele campionate ale țării sau 
diferitele întîlniri internaționale. Aș. 
a făcut primii pași în sport și Gheor 
ghe Crișan, unul din cei mai buni lup 
tătari ai țării, campion republican 
anul 1960, învingător în turneul 
ternațional de la Leipzig... Un 
nume cunoscut în sportul luptelor 
Ion Herman, un a't exemplu.

N-am ajuns însă la subiectul, pe cî 
de neașteptat, pe atit de binevenit 
al reportajului nostru : TOKIO, 1964

Antrenorul Ion Corneanu nu ma 
așteaptă întrebarea noastră. Ultimei:: 
însemnări vorbesc despre tînărul co 
lectivist Nicolae Martinescu din re
giunea Galați (21 de ani —- tacul ill 
la campionatele republicane) care 
afirmîndu-se la întrecerile de trîntă ah 
Spartachiadei tineretului, a începui 
apoi să practice luptele (dc numai... 
7 luni!). Element deosebit de înzes
trat. cu mari perspective, Nicolae 
Martinescu a devenit un pretendent 
principal la titlul de campion repv 
blican la categoria semigrea.

— „Și. poate că mline, ciad presa 
va comenta rezultatele „mondialelor", 
peste cițiva ani, după Olimpiada dc la 
Tokio sau cu alt prilej, printre învin
gători vom întîlni și numele acestui 
tînăr sau al altuia care se va afirma 
în Spartachiadele de iarnă. își încheie 
antrenorul Ion Corneanu povestirea.

De ce nu ? Drumul spre podiumul 
învingătorilor în marile întreceri spor
tive ale lumii a început pentru mulți 
tineri din patria noastră în ziua cînd 
s-au prezentat prima oară la un con
curs sportiv, la „startul" unei com
petiții de mase.

Poate că și la Tokio...

de

gimnastică interesant și atractiv. De 
aceea el este așteptat cu nerăbdare 
după patru ore de muncă. Mișcarea 
pe care o simte omul necesară după 
cîteva ore de producție, trebuie să 
fie organizată. Nu orice mișcare e 

în producție însă 
o serie de grupe 
au 
de

tot moi mare. Ea a fost 
efectelor binefăcătoare pe

imnastica în producție dobîndește o extindere 
muncit, datorită 

jos, publicăm trei declarații semnificative.
producție numai de două luni. Unii 
dintre muncitorii secției unde lucrez 
au primit-o cu oarecare neîncredere. 
La ce ne poate folosi ? Părerile s-au 
schimbat însă repede. Azi n-ai să 
găsești pe nici unul care să nu facă 
cu plăcere gimnastica în producție. 
Ea ne-a devenit o obișnuință.

Specificul muncii pe care o depun 
eu îmi cere să lucrez în picioare și 
să fiu cu atenția încordată tot timpul. 
Di.n această cauză, din cînd în cînd, 
simt nevoia să-mi schimb poziția 
corpului. Gimnastica în producție îmi 
creează tocmai această relaxare de 
care am nevoie. Apoi, lucrez cu un 
spor îndoit.

Aș vrea să spun încă un lucru. 
De cite ori simt că încep să obosesc 
execut individual cite unui din exer
cițiile pe care le-am învățat cu pri
lejul gimnasticii în producție. Ele au 
un efect neașteptat de bun".

repede îndrăgită de oamenii
• care le are. In rîndurile de

utilă. Gimnastica 
(care activizează 
mușchiulare care 
puțin în procesul 
ajunge scopul.

Mă simt complet 
am o poftă de lucru 
ore ale zilei. Iată de ce îmi place 
gimnastica în producție**.

participat prea 
producție), își

reconfortată și 
ca în primele

Pf 
in 
al

CONSTANȚA CRISTESCU — Nun
tașă în muncă — înt:eipri derea 
„Adesgo" București: „Practic de doi 
ani cu regularitate gimnastica în pro
ducție. Ea a devenit pentru mine o 
activitate obișnuită a programului zil
nic de muncă, 
într-o zi, din diferite mo-tive, 
se desfășoare 
tie, i-aș simți

In pauza de 
ferite exerciții, 
ne îndrepta anumite poziții greșite 
pe care le luăm în timpul lucrului. 
Trebuie să arăt că, lucrînd aplecată, 
după cîteva ore de producție simt 
oboseala. După cîteva exerciții măi 
simt imediat mai bine. La reluarea1 
lucrului muncesc mai cu spor. Iată de; 
ce practic cu plăcere gimnastica în- 
producție 1 Ea mă ajută efectiv în; 
muncă". 1

Dacă s-ar întîmpla 
să nu 

gimnastica în produc- 
lipsa.
gimnastică se fac di- 
Ele au menirea de a

ANA COSMA — muncitoare în 
ția caramele, întreprinderea de 
duse zaharoase „București": 
trece zi să nu practic gimnastica în 
producție. Fac acest lucru conștientă, 
deoarece simt nevoia acestei activități. 
Instructoarele de gimnastică din sec
ția mea, Iulîa NeaCșu și Ioana Mi- 
troi, au știut să facă programul de DAN GIRLEȘTEANUPrin magaziile asociațiilor sportive din orașul Constanța

■ T O dală cu zilele reci de iarnă
I tive de pe stadioane în sălile de .
T preocupă, în general, mai mult de problemele organizatorice sau adminis-
Z trative, în rîndul cărora un loc de frunte îl ocupă grija față de inven-
♦ tarierea și repararea materialului sportiv.
Z!..
Z In dorința de 
Țse interesează 
X unele asociații
♦ Constanța, am 
Țo vizită prin cîteva magazii sportive
♦ din orașul nostru.

Și o dată cu „mutarea" activității spor- 
sport, consiliile asociațiilor sportive se

a vedea felul în care 
de această problemă 
sportive din orașul 
întreprins de curînd

Acolo unde există preocupare

Magazia de echipament și mate
rial sportiv a clubului sportiv „Farm" 
poate constitui un exemplu de felul 
în care trebuie îngrijite aceste bir
ouri ale mișcării sportive. în această 
magazie totul este așezat într-o per
fectă ordine. Ori unde îți întorci 
privirea nu vezi decît echipament 
și material sportiv curat și bine în
treținut, în ciuda faptului că. aci se 
perindă zilnic, în medie, 1C0 de spor
tivi. Principalul merit pentru felul 
în care este întreținut materialul și 
echipamentul sportiv ta clubul Farul 
revine tov. Gheorghe Goschin, ma-

1 SAVU STEREA — muncitor la în-Z Minerul clubului, dar și consiliului 
treprrnderea „Mistrețul" București :Ț^e conducere, care se îngrijește per- 
„La noi se practică gimnastica înlrnanej1t ca echipamentul și materialul 

'.._________ _ _____________________ ♦sportiv, fn valoare de aProape 200.003
SPORT! ir POPI II AP Z'6** .să fie bine gospodărit, pentruOK1UL PUI ULAR YCa durata lui de întrebuințare să fie

a .2-a Nr, 3752 fprednngftă rt mai mult.

Aceleași constatări pozitive le-am 
făcut și la magazia asociației spor
tive Voința. Rafturile pline cu tri
couri, treninguri, teniși și alte echi
pamente sau materiale sportive sînt 
frumos ^aranjate. ceea ce arată că 
tovarășa Elena Petreanu, magazinera 
asociației, este un bun gospodar. în 
ceea ce privește fe'ul în care con
siliul asociației Voința înțelege să 
se ocupe de îngrijirea materialului 
și echipamentu ui sportiv, vom sem
nala că, mobilizînd un număr de 
tineri sportivi cooperatori, care au 
prestat multe ore de muncă volun
tară, a fost posibilă recondiționarea 
unei bune părți din echipamentul și 
materialul sportiv. Astfel, consiliul 
asociației Voința a făcut o serioasă 
economie, fondurile realizate fiind 
folosite pentru organizarea de noi 
întreceri sportive. Lucruri la fel de 
bune se pot sipune și despre maga
ziile asociații'or sportive Ancora, Di
namo și alte'e.

teriale sportive a 
elevi. După multe 
directoarea acestei școli, tovarășa Hor
tensia Andronic, am reușit să convin
gem pe magazinera C. Constantinescu 
să ne arate magazia.’ Am văzut astfel 
o încăpere de 2x3 m. în care se gă
seau cîteva tricouri și mingi alături 
de căre se aflau răspînditc peste tot 
lotul vopsele, hărți și... cioburi de 
sticlă. Intr-un subsol, se aflau ma
teriale sportive în valoare de aproape 
12.000 lei. pregătite pentru a fi date 
la... reformă. Am constatat însă că 
printre aceste materiale sportive multe 
maj puteau fi folosite la antrena
mente și ne-a mirat graba cu care 
conducerea școlii le-a trecut la re
formă.

Am înțeles atunci motivul 
care ne-au trebuit trei zile 
convingem conducerea școlii 
permită vizitarea magaziei sportive. 
Și tot atunci am înțeles de ce, cu 
toate că școala dispune în prezent 
de material și echipament sportiv 
în valoare de 300.000 lei. totuși to
varășa directoare Andronic susține că 
suma este... prea mică. Bineînțeles 
că este prea mică, dacă echipamentul 
este „îngrijit** așa !

Scolii sportive de 
intervenții pe lîngă

pentru 
ca să 
să ne

După trei zile... Dezordine și murdărie

Trei zilei Atît ne-a trebuit pen
tru ca să reușim. în șfîrșit. să vi
zităm magazia de echipament și ma-

Cu aceasta impresie pleci după ce ai 
vizitat magazia asociației sportive Spar- 
lacj Această asociație sportivă are

chipament și material sportiv in 
loare de aproape 60.000 lei. Din 
cate insă, 
sini 
vizitat magazia, ghetele de fotbal 
pline de noroi, tricourile, 
dare, altele rupte, iar 
găseai aruncate cîteva arme de tir pline 
de
Era 
rul 
să 
sesizeze consiliul asociației c'.nd a văzut 
că sportivii nu au grijă de aceste, bunuri 
obștești ? Ce părere are consiliul aso
ciației sportive de această stare de lu
cruri ?

va- 
pă- 

materialele și echipamentul 
prost întreținute. Alunei cînd am 

erau 
imele mur- 

intr-un dulap

praf și necurățate de luni de zi'e. 
nare așa de greu pentru magazine- 
Gheorghe Popescu să îngrijească și 
curețe echipamentul sportiv sau să

★

Așa după cum am văzut, în ma
joritatea asociațiilor sportive constăn- 
țene există preocupare și interes pen
tru îngrijirea ech-pamentului sportiv. 
Sini insă și cazuri, ca acelea sem
nalate. mai sus, cînd, din cauza 
neglijenței magazinerilor respectivi, 
sau a consiliilor asociațiilor spor
tive, materialul și echipamentul spor
tiv se deteriorează înainte de vreme. 
Credem , că este necesar ca și con
siliul orășenesc U.C.F.S. Constanta 
să se preocupe mai se. i- s de îndru
marea asociațiilor sportive, pentru 
ca acestea să urmeze excmp'e’e bvve 
ale clubului Farul și ale asociațiilor 
sportive Voința, Ancora și Dinamo.
\ C. GOLDENBERG — coresp. j



Succese — dar nu pe măsura posibilităților

In raionul Tulcea activitatea spor- 
iyă de iarnă este în plină desfă- 
urare. Numeroase asociații sportive 
in cadrul acestui raion organizează 
ntreceri de șah, tenis de masă, 
opice, trîntă etc. la care participă 
in mare număr de membri U.C.F.S. 
kceastă vie activitate este consecința 
inei temeinice pregătiri a activității 
portive de iarnă de către consiliul 
aional U.C.F.S. precum și de co- 
nisiile pe ramură de sport.

In cadrul acțiunii de pregătire a 
;ezonului sportiv de iarnă a fost 
lifuzat în toate asociațiile sportive 
egulamentul Spartachiadei de iarnă, 
:recîndu-se în același timp la reor
ganizarea și activizarea unor comisii 
)e ramură de sport. Consiliul raio- 
ral U.C.F.S. Tulcea (președinte Ni- 
:olae Anghelidis) s-a străduit în per
manență să atragă în activitatea 
sportivă și să instruiască un număr 
:ît mai mare de activiști obștești. 
Interesant este de semnalat faptul 
că o bună parte a activului obștesc 
al consiliului raional U.C.F.S. Tulcea 
iși duce activitatea și în cadrul aso
ciațiilor sportive, îndrumînd și con- 
trolînd munca consiliilor acestor aso
ciații. Datorită acestui fapt instruc
tajele cu consiliile asociațiilor spor
tive s-au făcut la timp și în bune 
condițiuni, majoritatea dintre ele 
reușind să-și ducă cu succes la în
deplinire sarcinile pe linia dezvol- 
'■f>rîi și întăririi activității sportive.

,emple în acest sens pot fi date 
asociația sportivă Progresul din 
Isaccea (președinte Stefan Roman), 
care în ultimul timp și-a întărit se
rios baza materială, precum și aso
ciațiile Flamura roșie. Vulturul și 
Munca din orașul Tulcea, Biruința 
Niculițel. Orizontul Sulina ș.a.

Pe lîngă aceste exemple bune tre
buie să spunem că în raionul Tulcea 
există încă o serie de asociații spor
tive cu o activitate slabă. Spre exem
plu. în comuna Mihail Kogălniccanu 
sînt organizate trei asociații spor
tive. dar nicj una dintre ele nu iși 
duce activitatea în bune condițiuni. 
La cele trei asociații există lipsuri 
mari, lipsuri care datează de mult 
timp și care frînează dezvoltarea 
activității sportive. Deși consiliul ra
ional U.C.F.S. a luat unele măsuri

0 frumoasă inițiativă a Clubului 
jpoTtiv școlar din Capitală: „Cupa 

Școlarilor" ia rugbi redus
Din ințiativa conducerii Clubului 

sportiv școlar București, săptămîna 
viitoare va începe o competiție de 
rugbi redus dotată cu „Cupa Școla
rilor", la care vor participa numai 
echipe de juniori mici. In acest sens, 
clubul organizator a și emis invitații 
cluburilor sportive bucureștene și șco
lilor sportive de elevi.

întrecerile urmează să se desfă
șoare — după toate probabilitățile — 
în sala din șoseaua Iancului (lîngă 
stadionul 23 August).

înțelegînd să sprijine această fru
moasă acțiune menită să popularizeze 
rugbiul în rîndul elevilor, federația de 
specialitate a hotărît să delege la 
meciurile din cadrul „Cupei Școlari
lor" o serie de arbitri dintre cei mai 
cunoscuți.

Pe marginea activității consiliului raional U.CFJS. Tulcea

¥
MiHAI RADOVICI 

instructor al consiliului regional 
U.C.F.S. Dobrogea

★ ★

pentru activizarea consiliilor asocia
țiilor respective, lucrurile nu s-au 
îndreptat nici pînă acum. La G.A.C., 
unde președinte al consiliului aso
ciației sportive este tovarășul C. Ar- 
năutu, într-un an de zile nu s-a 
desfășurat nici un fel de activitate 
și nu s-au strîns de loc cotizațiile. 
Nici nu-i de mirare acest lucru, din 
moment ce dacă îl întrebi pe tova
rășul C. Arnăutu cîți membri are 
asociația sportivă el nu va putea 
să-ți răspundă. Mai gravă este si
tuația la S.M.T. Aici președintele 
asociației sportive nici nu este cu
noscut, iar secretarul, tov. Dumitru 
Șerban, „uită* sistematic să mun
cească pentru îndeplinirea sarcinilor, 
împiedicînd pur și simplu desfășu
rarea activității sportive. La G.A.S. 
președintele și secretarul consiliului 
asociației sportive sînt detașat! din 
unitate de aproape un an. De atunci 
asociația sportivă aproape că nici 
nu mai există. De această situație

Microfoileton ilustrat...

Sala Dinamo, ora 19 și 43 de mi
nute. Baschetbaliștii de la C.C.A. 
contraatacă. Nedcf încearcă o acțiune 
personală, nu reușește și dinamoviștii 
preiau inițiativa. Jocul este din ce 
în ce mai frumos, mai interesant. 
Sportivii celor două echipe culeg 
ropote de aplauze. Culeg și eu cîteva 
fire de pămînt din cap...

Nu e nimic îmi zic, probabil de 
undeva de sus, de la balcon. „Fi
gura" însă se repetă din nou. M’i 
uit în sus și văd ceea ce vedeți și 
dv. în fotografic : cîțiva tineri cu pi
cioarele atîrnate peste balustrada bal
conului. Sînt foarte concentrați, ur
măresc jocul cu mult interes și h 
fiecare fază frumoasă dau satîsffi- 
cuți din... picioare. Cînd nu sînt de 

se face vinovat, în primul rînd, con
siliul raional U.C.F.S. Tulcea care 
avea datoria să se ocupe mai in
tens de felul în care se desfășoară 
activitatea sportivă în comuna Mftiail 
Kogălniceanu.

Exemplul acestei comune nu este 
din păcate singurul. La Somova, 
Valea Nucarilor și în ale comune 
mai există asociații sportive care 
nu-și desfășoară activitatea pe mă
sura posibilităților existente. Cauza 
principală a acestui lucru este și 
faptul că consiliul raional U.C.F.S. 
Tulcea, după ce a obținut o serie 
de frumoase realizări în munca sa, 
a slăbit în ultimul timp legătura cu 
terenul. In acest fel consiliile aso
ciațiilor sportive din unele comune, 
lipsite de o îndrumare și un con
trol permanent, au început să-și ne
glijeze îndeplinirea Ia timp a prin
cipalelor lor sarcini. Sperăm că lu
crurile se vor îndrepta, cu atît mai 
mult cu cîi activul salariat și ob
ștesc al consiliului raional U.C.F.S. 
Tulcea a arătat că știe să mun
cească și să-și organizeze activitatea 
astfel îneît să contribuie la întă
rirea și dezvoltarea activității spor
tive din acest raion.

acord cu deciziile arbitrului lovesc 
cu pantofii în |>ercte.

Iată însă că în elipa aceasta Fol- 
bert comite o greșeală personală 
Arbitrul intervine prompt. „Eroii de 
pe balustradă** nu sînt de acord cu 
o singură aruncare la coș. Jucătorul 
trebuia să fie penalizat cu două 
aruncări libere. Prea ușor se sanc
ționează o greșeală personală^. 
Și de supărare, lovesc din nou în 
perete. Zidul însă e rezistent și răb
dător. L-au ridicat harnicii construc
tori, spre folosul tuturor. Dacă ar 
putea însă vorbi sau fluiera ca ar
bitrul, i-ar penaliza tot pentru ^gre
șeli personale”, pentru lipsă de res
pect față de bunurile poporului.

V. T.

De ce luptătorii de la „libere"

PATRU CAMPIONI
n-an ținut pasul cu cei de Ia „clasice”?, 

iși spun părerea
bid ele.) simt nesiguranță și de aci șT 
închistarea într-un procedeu sau două 
care au aplicare universală pentru 
toți concurenții. Așa îmi explic și să
răcia de procedee și !ip;« de varie
tate a celorlalți concorenți.

Văd rezolvarea problemei prin or
ganizarea cît mai multor competiții 
interne.

ALEXANDRU GEANTA — cam
pion R.P.R. 1960, seniori;

„Discutarea rămânerii în urmă 
a luptelor libere și desigur luarea 
măsurilor de îndreptare a situației 
sînt binevenite. Am urmărit în ziar 
cele două materiale apărute pînă a- 
cum și îmi .permit o observație: dacă 
o parte din vină o poartă antrenorii, 
sportivii și federația. în schimb nu s-a 
spus nimic despre unii dintre acei 
care pot împiedica desfășurarea nor

mală a unor com
petiții. Să fiu mai 
clar. Este vorba de 
arbitri. Observația 
mea se referă nu 
numai la finalele 

campionatelor republicane ci și la di
feritele etape ale acestui campionat.

La București, printre sportivi s-a 
născut și un dicton în legătură cu 
arbitrajele: „Spune-mj cine te arbi
trează ca să-ți spun ce rezultat 
obții 1“ Eu nu afirm că toți arbitrii 
se comportă astfel. Dar sînt, din 
păcate unii care deși îndeplinesc și 
frumoasa activitate de antrenori și 
cunosc deci cu cîtă trudă, cu cîtă 
sudoare, se pregătește un tînăr pen
tru un concurs, totuși trec peste a- 
ceste considerente și declară învingă-- 
tori pe acei pe care îi simpatizează, 
împotriva unui sportiv nedisciplinat 
se iau măsuri. E foarte bun acest 
lucru. Dar cîți arbitri au fost sanc
ționați în ultima vreme pentru ar
bitraje proaste ?“

GAVR1L DOHI — triplu campion 
R.P.R. 1960 juniori și seniori:

„Cum se poate remedia această ră- 
mînere în urmă ? — iată o problemă 
care frămîntă pe orice iubitor al a- 
cestui sport. Remedii e sînt multiple. 
Așa vrea să arăt însă o singură mă
sură pe care o găsesc necesară. 
Luptătorii și antrenorii de libere tre
buie să înțeleagă că pregătirea se 
face în mod științific și nu empiric. 
La nivelul atins la luptele libere pe 
plan mondial, în zilele noastre nu 
se mai poate face performanță »pu- 
nînd: „Libere? Ah, nimic «nai ușor! 
Pri-nde-l de un pictor și... gafa!“ 

Pregătirea în această disciplină ne
cesită multe cunoștințe, noțiuni de fi
zică (echi ibru, pîrghii etc ). Un 
sportiv de „libere" trebuie să fie fa
miliarizat cu biomecanica. Cîți spor
tivi au făcut acest lucru pînă acum ? 
Din păcate foarte puțini. Toți așteaptă 
ca toate cunoștințele să le fie preda
te de către antrenori. Mai sînt unii 
care nu pun mina pe carte, care nu 
țin pasul cu noutățile științifice în 
disciplina lor sportivă.

In concluzie, țin să arăt că spor
tivul avînd atâtea condiții minunate 
de pregătire, trebuie să privească cu 
mai multă seriozitate înarmarea sa 
cu cunoștințe teoretice și științifice 
în ramura sa sportivă".

VLAD VLADESCU — campion 
R.P.R. 1930, seniori:

„Am urmărit cu deosebită atenție 
ancheta inițiată de ziarul „Sportul 
popular". Profit de prilejul care mi 
s-a oferit ca să arăt și eu cîteva as
pecte ale acestei probleme.

Am participat la campionatul repu
blican ce s-a desfășurat la Tg. Miu- 
reș. De la o... poștă se putea face 
o distincție netă între concurente 
Unii aveau -o pregătire adecvată 
luptelor libere, oglindită în comporta
rea de pe saltea. Alții suplineau lip
sa de cunoștințe tehnice prin diferite 
artificii. Pare paradoxal faptul, dar 
luptătorii specializați la „libere" nu 
reușeau totuși să-i învingă așa de 
ușor pe cei nepregătiți, adică pe cei 
de la „clasice". Aceasta, deoarece, 
cei cu pregătire de „clasice" se apă
rau încontinuu, sau 
se postau pe mar
ginea saltelei, zo
na „salvării relati
ve" cum este nu
mită în glumă, și, 
la orice atac primejdios făceau un salt 
afară și... totul începea din nou.

Pe marginea campionatului am tras 
unele concluzii și anume: 1. luptăto
rii cu pregătire de „clasice" pri-n în
seși nespecializarea lor sînt pasivi, 
neriscînd să intre în acțiuni compli
cate de teama urmărilor. 2. Cei dc 
Ia „libere* sînt forțați de cei nepre
gătiți să intre în tactica acestora, 
care este în majoritatea cazurilor o 
tactică de uzură. 3. A reieșit, mai 
mult-ca oricînd, că în țară sînt patru 
centre unde se practică cu regulari
tate luptele libere: Timișoara, Bra
șov. București și Baia Mare. In rest 
pregătiri în ajunul întilnirilor sau... 
de loc I !“

CORNEL U1BARIU — campion 
R.P.R. 1960, seniori:

„Mi-am dedicat o mare parte din 
timp sportului preferat, luptele li
bere. Anul acesta am reușit o fru
moasă performanță, cucerind titlul de 
campion al țârii la categoria mijlo
cie. Totuși satisfacția nu e deplină. 
Pregătirea mea nu a corespuns întru 
totul, am avut numeroase lacune mai 
ales în ceea ce privește apărarea. 
Cînd am fost forțat de împrejurări 
am adoptat o apărare pasivă, de 
„desfacere a procedeelor", de ieșire 
din acțiani prin dezlipire de adver
sar.

Mî-am analizat comportarea pe 
care am avut-o la aceste campionate 
și mă declar nemulțumit de felul 
cum am evoluat pe saltea. Mi-am pus 
întrebarea în mod firesc: care să Tie 
cauza ? Eu mi-am explicat-o astfel : 
în anul 19&9 ca și în 1959, am avut 
un număr foarte mic de competiții 
de „libere". In a! dorea rind învă
țarea de procedee specifice am făcut-o 
mereu cu un singur pa. tener san 
eventual cu doi. La antre lameute am 
încercat „din mers“ ap icarea acestor 
precedee. Acest lucru l-am făcut cu 
partenerul obișnuit și îmi lipsea si
guranța verificării procedee or în 
competiții, în condiții specifice de c.cn- 
curs. Acest fapt m-a împis la unila
teralitate Dacă întîlnesc un adversar 
diferit de partenerul meu (mai înalt, 
mai scund tare în brațe, foarte mo-

Ancheta noastră

AOAP’A.RE ~ 0MZ-S[UL
S C R VI.T QPILO RSOVIE-TICU

REZUMAT : In Kievul ocupat vremelnic de 
fasciști, fotbaliștilor din localitate, care lucrează 
ca hamali la fabrica de pîine, li se impune să 
joace un meci cu echipa germană Luftwaffe, 
campioana Frontului de Est.

VI
Ieșind de la Herr Schmidt, Sviridov le spune 

băieților ce i s-a propus. „Eu i-am răspuns că nu 
putem juca, dar el a zis că ne va duce pe stadion 
cu duba neagră". Seara, cînd plecă spre casă, Ru- 
Bievici văzu pe gard un afiș bălțat în care era

ridicată în slăvi echipa Luftwaffe. Zîmbi. Ce re
clamă de circ ambulant li se făcea acestor „pan
tere* și „torpile zburătoare!* Plecînd mai departe, 
fu acostat de un necunoscut- „Iartă-mă, Nikolai 
Alexandrovici — spuse acesta încet — sînt un vechi 
admirator al măiestriei dumitale sportive. Aș vrea 
să te întreb dacă aveți de gînd să cîștigați meciul 
cu Luftwaffe. „Bineînțeles, răspunse Rusie viei. Alt
fel de ce am mai intra pe teren „Dar înțelege, 
omule, — urmă necunoscutul — că domnul Ra- 
domslri, comandantul lagărului de concen^me din

Sîreț, se mîndrește cu această echipă ce n-a cu
noscut încă înfrîngerea pe întregul Front de Est. 
Și dacă învingeți nu are să vi-o ierte. Numai în
frîngerea vă poate salva !“. După ce se despărți 
de necunoscut, Rusie viei își spuse : „Trebuie nea
părat să învingem ! Cu orice preț ! Victoria noa
stră e așteptată de întregul Kiev. Aici nu mai e 
vorba de un meci sportiv obișnuit, ci de lujptă.; 
o încleștare ca în primele linii. Dacă domnul Ra- 
domski, „stăpînul Kievului", vine pe stadion, n-o 
să-i fie greu să înțeleagă ce fd de „stăpîn"

aici... Ce se va întîmpla pe urmă ? Rămîne de” 
văzut. Dar nici nu putem da înapoi. Dacă-i bal;, 
bal să fie !% Presiunile asupra fotbaliștilor; pen
tru a se lăsa învinși, continuară. Herr Schmidt left 
ordonă să piardă și se preocupă chiar de pregă-*- 
tirea lor j,fizică4*, Le mări ziua de lucru de la'*, 
zece la douăsprezece ore și le reduse .rația de^ 
mîncare.

*• v (Urmare în numărul



Patrula mitarâ și biatlonul modern, două importante probe
Astă-seară, la Floreasca

Știința București și Spartak Subotița își dispută 
calificarea pentru semifinalele C. C. E,

ale Spartachiadei de iarnă a armatelor prietene

Astă-scară, în sala Floreasca, va fi 
decisă prima seini finalistă a „Cupei Cam
pionilor Europeni” la handbal în 7 fe
minin. Miza deosebită pusă în joc face 
din jocul Știința București — Spartak 
Subotița o întrecere atractivă, așteptată 
cu mare interes de publicul bucureștean.

Echipa oaspc se prezintă cu o forma
ție puternică. Ea practică un joc atletic, 
viguros, și are o foarte bună realizatoare 
(Maria Sabljak) și alte două jucătoare 
(lelica Pricic și Maria Iacovetic) care 
o pot suplini cu succes oricînd. Avan
tajul de un gol luat de handbalistele 
iugoslave în întîlnirea de la Novisad 
nu parc însă greu de remontat, dacă 
ținem seama — în primul rînd — de 
condițiile în care a fost obținut (printr-un 
„7 metri” dubios acordat în ultima se
cundă de joc) și apoi, de ascendentul 
de formă evident, manifestat de Știința 
în ultima vreme.

Jucînd cu mai multă atenție în apă
rare și bazîndu-și atacurile pe acțiuni 
poziționale cu o permanentă angajare 
a pivoților și extremelor, sau contra
atacuri rapide, campioanele noastre pot 
cîștiga 'această partidă și cu aceasta, ca
lificarea în turul următor.

. Vă reamintim că în cazul unei victorii 
a formației noastre tot la un gol di
ferență (deci golaveraj general egal), 
meciul se va prelungi cu două reprize 
a cîte 5 minute. Dacă și în această si
tuație golaverajul general va rămîne t-

gal, echipa calificată va fi desemnată 
prin tragere la sorți.

Jocul Știința București — Spartak 
Subotița începe la ora 19 și va fi con
dus de arbitrul norvegian BjSm Borger- 
sen. Cele două echipe vor alinia urmă
toarele formații :

ȘTIINȚA BUCUREȘTII : Nagy (E. 
lonescu) — Pădureanu, Szdkd, Ștefă- 
nescu, Niculescu, Roth, Ștef, Constan- 
tinescu, Ungureanu, Jecu.

SPARTAK SUBOTIȚA : Smiljanici 
( Jurkovici) — Sabljak, Hegedus, Pri- 
cici, lakovefici. Balaș, Fejes, Eke, Jur
ci ak, Bereni.

Programul întrecerilor din sala Flo
reasca mai cuprinde meciul de volei Pro
gresul București — Știința Timișoara 
(m) la ora 16,30 și cele de handbal 
Progresul —* Rapid (f) la ora 18 și 
I.T.B. — Dinamo (m) la ora 20.

INFORMAȚIE
La întâlnirea internațională de handbal 

feminin din cadrul „Cupei Campionilor 
Europeni*4 dintre Știința București și 
Spartac Subotița, sînt valabile următoa
rele permise :

— Albastre și roșii din piele, albastre 
dermatin cu stampila handbal și volei, 
gris dermatin cu stampila handbal și 
Volei,.. verzi' de ziariști (în limita locu
rilor repartizate la masa presei pentru 
-fiecare zțar), precum de antrenori și 
arbitri de handbal și volei.

In primul meci echipa Uniunii Sovietice 
a învins selecționata țării noastre 

cu 12-9 (5-6)

este lovit din al treilea foc se sca 
un minut. Pe timp de viscol sau cea' 
globurile sînt așezate la limita vi. 
bilității.

Componenții patrulei poartă în spa 
un sac eu o încărcătură de 5 kg. Ti 
buie subliniat faptul că traseul i 
este cunoscut decît în cliipa staituh 
cînd fiecare comandant de patrulă pi 
mește o schiță a traseului nemarc 
după care va trebui să se oriente;

BIATLONUL MODERN DE lARh

Cealaltă probă cu caracter aplic 
tiv militar este biatlonul modern i 
iarnă, care constă dintr-o cursă i 
fond de 20 km, cu patru trageri < 
cîte cinci focuri executate între kit 
metrii 3 și 18. Prima traigere es 
executată într-o țintă eu diametrul < 
30 cm aflată la 250 de m; a doi 
într-o țintă cu diametral de 25 cm. 
distanță de 200 m; a treia Ia distal 
ță de 150 m într-o țintă cu diametr 
de 20 cm (la aceste trageri pozit 
este la alegere, nerezemat) ; a pati 
tragere la o distanță de 100 m într 
țintă cu diametrul de 30 cm (pozit 
în picioare, nerezemat).

Clasamentul la biatlon se alcăti 
îește prin timpul realizat la ion 
căruia i se adaugă două minute pei 
tru fiecare cartuș ratat la fiecare 
gere.

tr;

t
e

(Urmare din pag. 1)

jocul și să revină în atac cînd era 
condusă. Astfel, după un început 
bun — am marcat primul gol — a 
urmat o scurtă perioadă de dominare 
a gazdelor, care au condus la un 
moment dat cu 4—2. Ultimele 10 
minute ale primei reprize au apar
ținut echipei R. P. Române, care a 
înscris 4 goluri și a terminat repriza 
tn avantaj : 6—5.

La reluare, jocul a continuat să 
se desfășoare sub semnul unei sen
sibile egralităti de forte. în primele 
minute, cîteva neatenții ale jucăto
rilor noștri fac ca — în ciuda fap
tului că echipa Uniunii Sovietice se 
găsea în inferioritate numerică — 
aceasta să egaleze și să ia con
ducerea. Pînă în ultimele minute ale 
meciului scorul s-a menținut egal sau 
cu un avantaj minim pentru una din 
echipe. La scorul de 11—9 pentru 
U.R.S.S., echipa R. P. Romîne a be
neficiat de o lovitură de la 7 m 
transformată de Bulgara, dar anu

lată de arbitru pe motiv că jucătorul 
nostru ar fj mișcat piciorul în mo
mentul execuției. Imediat avem din 
nou ocazia de a reduce din handicap, 
dar tot Bulgara ratează — de această 
dată — o nouă lovitura de la 7 m. 
In ultimele secunde scorul s-a mai 
schimbat datorită unui gol marcat 
printr-un șut de la distantă, așa că 
partida s-a încheiat cu scorul de 
12—9 pentru echipa Uniunii Sovietice. 
Au marcat: Terțvadze (4), Kobzar 
(4), Ivakin (3) și Zaitev pentru 
Uniunea Sovietică, Bulgaru (3) Ivă- 
nescu (2), Moser (2), Nodea și Hnat 
pentru R. P. Romînă.

Arbitrul G. Mihaîk (R. D. Ger
mană) a condus următoarele for
mații :

U.R.S.S.: Sîbalkin — Ganjenko, 
Kozmînin, Lebedev. Zaitev, Ivakin, 
Tertvadze, Morozov, Kobzar, Vater- 
man.

R. P. ROMI NA : Redl — Bulgaru, 
Ivănescu, Hnat, Nodea. Telmann, 
Covaci, Constantinescu. Bădulescu, 
Moser.

-—===== '■ ■_
Marginalii la concursul tte inaugurare 

a sezonului jubi.iar

Afișul primei Spartachiade a armatelor prietene, repreziritînrl spectaculoasa probă 
de patrulă militară

Deși au o vechime destul de mare 
și au figurat într-o anumită perioadă 
în programul Jocurilor Olimpice de 
iarnă (în 1948 țara noastră a fost 
prezentă la St. Moritz și cu o patrulă 
militară), probele de patrulă militară 
și biatlon modern de iarnă sînt pro
gramate destul de rar în cadrul con
cursurilor obișnuite de schi. In schimb, 
ele ocupă un loc de seamă atunci 
cînd este vorba de o întrecere între 
militari, deoarece au un puternic ca
racter aplicativ militar. Iată de ce 
și la Zakopane, unde vor avea loc 
întrecerile primei Spartachiade de 
tarnă a armatelor prietene, patrula 
militară și biatlonul modern se vor 
bucura de o atenție deosebită, fapt 
reflectat de altfel și de interesul de
pus de viitorii concurenti în cursul 
antrenamentelor pentru aceste probe.

Patrula militară și biatlonul mo
dern de iarnă sînt două probe com
plexe, în care participanții trebuie să 
dea do-vadă nu numai de o bună re
zistență. ci si de precizie în tragere, 
în condiții deosebite. Cîteva amănunte 
despre aceste probe vă vor edifica de 
altfel asupra gradului de dificultate 
al acestor două probe importante 
cadrai acestei Spartachiade.

aibă o omogenitate foarte mare, orice 
diferență de valoare puțind 
șansele întregii echipe.

De mare importanță 
în cadrai patrulei. Ele 
de trei din componenții 
gentul și cei doi ostași) în globuri 
aflate la distanță de 150 m. Tragerea 
este executată în ordinea intrării în 
poligonul special 
concurent 
focuri, 
inet-r-u) 
scad 3 
în treg 
al doilea foc se sca-d 2 minute; dacă

periclita

sînt
sînt
patrulei (ser-

tragerile 
executate

amenajat. Fiecare 
are dreptul la cîte trei 

In caz că globul (30 cm di«- 
este lovit din primul foc se 
minute din timpul realizat pe 
traseu ; dacă este lovit din

★
După cum se vede, probele de 

trulă militară și biatlon modern 
iarnă sînt deosebit de dificile, 
solicitînd concurenților nu numai
bună pregătire fizică și tehnică penlr 
fond, ci și multă precizie în condiț 
specifice. In plus, patrula militară n« 
cesită și 
greșeală 
duce la 
sporirea

Pentru aceste două probe eu catar 
ter aplicativ militar, din programe 
Spartachiadei de iarnă a armatelo 
prietene, sportivii militari 
tul M.F.A. au 
intense, realizînd în cursul antrena 
mentelor rezultate din ce în ce nu 
bune. Concursurile de verificare di 
ultima perioadă au scos în evident 
omogenitatea militarilor din care v 
fi alcătuită patrula, precum și preei 
zia în tragerile executate în condiți 
deosebite, după efortul intens depu 
în cursul alergării de fond pe schiuri 
Aceeași importanță a fost aeordat 
probelor ou caracter aplicativ și 
către sportivii celorlalte țări socîalis. 
care vor participa Ia însemnata mani 
festație sportivă internațională de 1; 
Zakopane, Torun și Bydgoszcz, ș 
care este prima Spartaohiadă de iar 
nă a armatelor prietene.

cunoștințe de orientare, orie 
în aprecierea schiței puțin 
greșirea traseului, deci 1 
distanței.

din k 
făcut pregătii

D. STANCULESCU

DOUĂ EXEMPLE
(Urmare din pag. 1)

pentru pregătirea sportivă
Sala

din

PATRULA MILITARĂ

(Urmare din pag. 1)

întrecerea senioarelor a fost mai 
puțin interesanta, atît din cauza de
calajului de forțe dintre primele trei 
clasate și restul concurentelor, cit și 
din pricina numărului prea mic de 
participante. In aceste .condiții, deși 
două dintre principalele protagoniste 
a'le probei au căzut în cîte o manșă 
(Elisaveta Obrașcti în prima și Ilona 
Micloș în a doua) și au „rezolvat" 
astfel problema locului I, totuși, dato
rită diferenței de valoare le-au între
cut cu mult pe următoarele clasate. 
Ceea ce este îngrijorător, schiul nostru 
feminin nici nu arată, deocamdată 
cel puțin, perspective de rezolvare a 
acestei situații. Afirmația e prilejuită 
de întrecerea junioarelor (în mod nor
mal cadre de reîmprospătare a Iotului 
reprezentativ, dar în fapt, elemente 
lipsite de cunoștințe), în care ocoli
rile „din plug" an reprezentat limita 
superioară din punct de vedere tehnic 1 
Nici numărul concurentelor nu .a fost 
dc .natură să ne liniștească, iar fede
rația de specialitate are datoria să ia

măsuri în vederea remedierii acestei 
sitari de fapt. Se impune o mai mare 
atenție muncii de angrenare în practi
carea schiului a elementului feminin. 
Organizarea, îndrumarea și controla
rea mai temeinică a centrelor de schi, 
a taberelor școlare pe timpul vacanței 
de iarnă, iată numai cîteva din solu
țiile de rezolvare măcar parțială a 
acestei spinoase probleme. însuși fap
tul că seniorii noștri au ajuns la o 
valoare deosebită și încă la o vîrstă 
aproape de juniorat, fără a mai vorbi 
de evoluția satisfăcătoare — numeri- 
și tehnic — a juniorilor participant! 
la întrecerile de care ne ocupăm, do
vedește că se poate face mai nxil". 
Dovedește, mai precis, că se poate face 
ceva și pentru schiul feminin.

Organizarea concursului a fost bună 
și a contribuit Tă' Succesul pri
mului concurs, oficial pe 1961. 
In privința alegerii traseului (respec
tiv a marcării manșelor) trebuie să 
spunem că s-a dovedit de asemenea 
corespunzătoare. S-a ținut seama de 
stadiul de pregătire al sportivilor, de 
starea zăpezii și de elementele tehnice 
și tactice pe care trebuie să le pună 
la încercare concursul, lucra pentru 
care focenț cuvenita evidențiere.

Patrula militară este constituită 
dintr-o cursă de fond de 25 km cu o 
tragere la aproximativ 10 km de Ia 
start Ștafeta este alcătuită din 4 
militari (comandantul, un sergent si 
doi soldați) care pornind de odată din 
start trebuie să treacă linia de so
sire — dună parcurgerea celor 25 km 
— cu o deferentă maximă de 30 de 
secunde între primul și ultimul schior. 
In ca.z că lipsește comandantul pa
trulei, ăfceasta va fi penalizată cu 15 
minut:; dacă lipsește sergentul sau 
unul din ostași va fi penalizată cu 
10 minute; în caz că absentează doi 
componenți patrula va fi descalaficată. 
Rezultă de aci că patrula trebuie să

bune 
culturală a membrilor săi. 
sport găzduiește întreceri de volei, 
gimnastică, box, tenis de masă, popt- 
căria este permanent solicitată de spor
tivi, iar clubul (în care se fac audiții 
muzicale sau vizionări la televizor) este 
frecventat zi de zi de sportivii noștri, 
Avind o activitate bogată, firește, că 
membrii asociației noastre vin cu 
regularitate să-și plătească cotizațiile.

Intr-adevăr, cotizațiile U.C.F.S. nu 
constituie „o problemă" pentru consi
liu! asociației sportive Bere Grivița. 
Pe întreg anul 1960, consiliul a pre
văzut să încaseze suina de 4200 lei. 
O situație cu data de 30 septembrie 
ne arată pă sportivii de la Bere Gri
vița au depus deja 3950 lei. Comen
tariile sînt, cuin se spune, de prisos...

DOAR 30 LA SUTĂ...
Cu totul alta este situația la aso

ciația sportivă Turbina (I.C.E.B. Gro
zăvești). Și aci tinerii sînt dornici- să 
practice sportul. „La magazia cu echi
pament sportiv — spunea tov. Marian 
Georgescu, secretarul consiliului aso-

ciației — vin numeroși tineri, cari 
solicită echipament și materiale spor 
live". Nu aceeași tragere de inimă s< 
observă însă în ceea ce privește achi 
tarea la timp a cotizațiilor de membri 

decern 
Turbin, 
nici p<

al U.C.F.S. Ne aflam în luna 
brie și la asociația sportivă 
nu se încasaseră cotizațiile 
luna... aprilie I ? I

— Care este cauza ?
— Răspunzător de această

CAMPIONATELOR REPUBLICANE
FEMININMASCULIN

1. Rapid București 10 7 3 678-637 17 1. Rapid București 10 10 0 712-424 20
2. C.C.A 10 7 3 695-611 17 2. Știința București 10 9 1 648-413 19
3. Dinamo Buc. 9 6 3 500-495 15 3. C.s. Oradea 10 7 3 614-5/6 17
4. Voința Iași 10 5 5 590-673 15 4. Constructorul Buc. 10 6 4 527-482 16
5. Știința Craiova 10 5 5 686-665 15 5. Voința Tg. Mureș 10 6 4 530-544 16
6. Dinamo Tg. Mureș 9 5 4 590-539 14 6. Știința Cluj 10 6 4 475-511
7. Știința Cluj 10 4 6 678-660 14 7. Murerjul Țg. Mureș 10 5 5 517-510 15
8. Dinamo Oradea 10 4 6 679-671 14 8. Progresul București 10 4 6 515-575 14
9. Știința Buc; 10 4 6 667-663 14 9. I.C.F. 10 3 7 456-523 13

10. Steagul roșu Brașov 10 4 6 600-612 14 10. Voința Brașov 10 3 7 496-596 13
11. Știința Timișoara 10 4 6 631-650 14 11. Voința Oradea 10 1 9 *74-603 11
ÎL C.B.M. Galați H H Hi-eu 14 12. Petrolul Ploiești 10 « 10 Ma-650 10

— Răspunzător de aceaștă situat u 
— mi-a spus secretarul consiliului — 
se lace tov. Mihat Gogoașe, responsa
bil financiar în consiliul asociației 
noastre. El nu se ocupă deloc di 
problema cotizațiilor U.C.F.S. De ne 
numărate ori responsabilul financiar a 
fost ajutai de consiliul asociației 
sportive, dar situația nu s-a schimbat. 
„Financiarul" nostru, care, în treacăt 
fie spus, nici nu folosește cele mm 
bune metode pentru încasarea cotiza
țiilor, își face autocritica, promite 
că va munci, dar nu după mult timp 
uită apoi de toate angajamentele pe 
care și le ia.

Firește că M. Gogoașe își are vina 
lui. Dar părerea noastră este că el nu 
e singurul vinovat de felul cum se 
desfășoară munca de strîngere a coti
zațiilor sportive Ia I.C.E.B.-Grozăvești. 
Faptul că abia 30 la sută din suina 
care trebuia încasată pînă în prezent, 
se află ' trecută în contul asociației, 
arată că și consiliul asociației spor
tive Turbina a privit cu ușurință 
această problemă. Ce are dc spus 
tov. Radu Andrei, președintele consi
liului acestei asociații ?

Nici consiliul raional U.C.F.S. „Gh. 
Ghecrghiit-Dej" nu este străin de a- 
ceastă situație. Tovarășii din consiliul 
asociației Turbina siirt prea i>:i in 
sprijinul consiliului raional U.C.F.S., 
datorită faptului că activiștii acestuia 
sînt văzuti rar printre sportivii aso
ciației. Fără îndoială că există o le
gătură între lipsa de sorijin din par
tea consiliului raional U.C.F.S. și în
cetineala cu care se încasează coti
zațiile la asociația sportivă Turbina.
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Din prima etapă a campionatului masculin
De multă vreme nu a mai început de la Petroșani foarte multe mingi 

campionatul republican masculin de atingeau plafonul ceea ce influența 
volei în mijlocul unui interes atît de .jocul.. Deși pe Jos este^zgură, caii- 
mare ca anul acesta. Cu mult timp 
înainte de începerea jocurilor, in toa
te sălile n-au mai existat locuri. A- 
ceastă călduroasă primire făcută de 
public celor maj buni voleibaliști 
trebuie să însemne pentru aceștia și 
pentru antrenorii lor un puternic 
stimulent pentru o pregătire și mai 
atentă, care să ducă la jocuri de ca
litate tot mai bună.

Spre deosebire de alte campionate 
în care în primele etape asistăm de 
regulă la jocuri de un slab 
tehnic, pentru că echipele nu 
„rodaseră" suficient, de data 
spectatorii s-au declarat — în 
joritatea cazurilor — mulțumiți 
partidele la care au asistat. In 
atît în jocurile disputate în Capitală 
cît și în cele din țară s-a văzut 
dința împotriva jocului șablon.

Iată cîteva amănunte asupra 
partide.

tatea ei este toarte bună. Modul în care 
este întreținută; a tăcut ca nici un 
jucător să nu se accidenteze. In 
plus, vestiare confortabile, apă caldă 
etc., ceea ce face ca sala să fie 
aptă — după părerea mea — pentru 
disputarea meciurilor de volei din 
cadrul campionatului. Nu putem fi de 
acord cu faptul că se fumează în sală

nivel 
se 

asta 
ma

de 
plus,

ten-

unor

unde• REVENIT DE I.A LUPENI 
a condus echipa C.C.A., antrenorul 
Victor Surugiu ne-a făcut o vizită la 
redacție, furnizîndu-ne o serie de a- 
mănunte suplimentare în legătură cu 
meciul cu .Jiul Petroșani. „Miai întii, 
ne-a declarat el, sînt foarte mulțumit 
de sala din Lupeni în care s-a dis
putat partida. Este mult mai bună 
decît cea de la Petroșani, foarte bine 
luminată și cu plafonul boltit astfel 
că nu se mai joacă cu... frică. In sala

PE
par-

— așa cum s-a întîmplat duminică
— pentru că aceasta dăunează jucă
torilor ambelor echipe, 
sala din 
tat-o cu 
îngrijită, 
schimburi 
scoase 
cut spectatorilor".

In schimb,
Petroșani, pe care am vizi- 
acest prilej, este total ne- 
Jocul a fost frumos, cu 
spectaculoase

„în extremis", ceea ce a p ă

• O IMPRESIE FRUMOASA a lă
sat. spectatorilor meciul din Giulești, 
dintre Rapid și Știința Timișoara, 
începutul partidei a fost excelent,

dar pe măsură ce timpul trecea, timi
șorenii scădeau ritmul de joc, ceea 
ce înseamnă că le-a lipsit pregătirea 
fizică, Timișorenii au mai greșit mult 

. și în ceea ce privește calitatea pase
lor. Multe dintre ele veneau la doi 

■ și chiar la trei metri distanță de fi
leu și din această cauză Mușat, Ho
gea și Koste au tras de multe ori în 
plasă. O altă deficiență care a reieșit 
din jocul oaspeților a fost aceea că 
timișorenii nu gîndesc acțiunile sufi
cient. De pildă, atunci cînd atacă îi in
teresează doar acțiunea respectivă, fără 
a se mai preocupa de apărare. De 
aceea, multe mingi trase de ei în 
blocajul feroviar au revenit în tere
nul studenților fără ca vreun jucă
tor să caute să intervină. In schimb, 
ne-a plăcut foarte mult atacul rapid ist 
în care mingile trase de Nicolau pă
reau a avea viteza unei... rachete 1

• DE O PARTE A FULULUI 
Derzei, Păunoiu, Mircea Cristea, Bă- 

și mingi nică Teodorescu etc.; de cealaltă par- 
Cu to- 
dintre 
echipa 
antre- 
și T.

SCARA MĂIESTRIEI

De curînd a luat sfîrșit pruna 
te a campionatului republican fe
minin de volei pe 1960/1961- În

trecerea a prilejuit o'luptă dîrză pen
tru ocuparea unei poziții cît mai bune 
în clasament. Cu prilejul celor 66 de 
partide care au avut loc, au reieșit 
atît lucruri bune cît și lipsuri care 
trebuie lichidate, în vederea crește
rii măiestriei voleibalistelor noastre și 
reocupării locului fruntaș d'ținut în 
Jutne, cu câțiva ani în mmă de echipa 
feminină de volei a R. P. Romîne.

In raport cu unele ediții preceden
te, trebuie să menționăm ca un fapt 
pozitiv desfășurarea normală a a- 
cestei prime părți a campionatului 
republican. Absolut nici un meci n-a 
fost amînat; toate s-au disputat în 
bune condițiuni, ceea ce a avut ca 
urmare o oarecare creștere a nivelu- 
lultii de joc față de anii trecuți, creș
tere care, de pe acum trebuie s-o 
spunem, nu este suficientă, nu este 
pe măsura posibilităților antrenorilor 
•și jucătoarelor.

In urma clasamentului, echipele 
feminine se pot diviza în trei mari 
categorii și anume: grupa I: Dina
mo București. Rapid București ; gru
pa a ll-a: Combinatul Poligrafic 
București, Metalul București, Știința 
Cluj. Farul Constanța, C.S-M. Sibiu 
și C.S.'M. Cluj, iar a treia, cea alcă
tuită din Olimpia Brașov, Progresul 
București, Sănătatea București și Țe
sătura Iași. Jntre fiecare dintre a- 
eeste grupe (și chiar între primele 
două echipe care alcătuiesc grupa 
fruntașă) există diferențe de valoa
re. Cu deosebire între Dinamo și 
Rapid și celelalte echipe participante 
la campionatul republican!

Au existat totilși, de-a lungul celor 
11 etape, unele jocuri foarte dispu- tică. 
tate și chiar de nivel tehnic ridicat, 
așa cum au fost în special partidele 
Metahil-Rapid, Farul Constanța-C.S.M. 
Sibiu, Olimpia Brașov-Progresul 
București, C.S.M. Cluj-C.P. Bucu
rești. Aceasta dovedește că actual
mente există mai multe echipe de 
aceeași valoare decît în campionatul 
trecut, ceea ce contribuie la crearea 
unui echilibru valoric. Acest echili
bru esle în momentul de față destul 
de 
că 
la 
tă 
Și

tisfăcătoare numai pentru primele 
două echipe ■ din clasament, ale că
ror jucătoare au reușit, printr-o oa
recare experiență să-și compenseze 
unele lipsuri din pregătire. Pe de altă 
parte, efortul depus de fiecare volei
balistă în decursul unui joc sau a 
mai multora, nu a fost suficient de 
susținut. Pe lîngă lipsa de rezisten
ță, nu a existat o permanentă con
centrare în timpul fazelor, ceea ce 
a frînat realizarea unui ritm mai 
susținut. In rîndul acestor echipe, 
trebuie să trecem formațiile Progresul 
București. Țesătura Iași, Sănătatea 
București, Olimpia Brașov, Știința 
Cluj. Toate acestea dovedesc din plin 
că au existat deficiențe în pregătirea 
fizică, deficiențe care trebuie reme
diate în mare parte pînă lă începerea 
returului. Deci, a doua concluzie pen
tru antrenori: lipsurile pot fi remediate 
numai dacă se va afecta mai mult timp 
pentru pregătirea fizică și specifică, 
a jucătoarelor. Iar pentru a se veri
fica gradul de pregătire trebuie in
troduse norme fizice de control. Nu 
trebuie uitate nici sporturile compli
mentare, ajutătoare.

In ceea ce privește pregătirea teh
nică s-a înregistrat tui oarecare 
progres. Pasele înainte și peste 

cap au fost executate în general des
tul de corect (în special de Viorica 
Herișanu, AAaria Ursulescu, Sonia Col- 
ceriu, Cornelia Moraru II, Geta Ozum), 
dar aplicarea tactică a acestora nu a 
corespuns din cauza greșitei orientări 
a jucătoarelor. Pasa din săritură s-a 
executat foarte rar (uneori incorect), 
de un număr restrîns de jucătoare. 

' Iar atunci cînd a fost întrebuințată, 
^ceasta s-a făcut fără motivare tac-

scăzut și se datorește faptului 
a existat și mai există încă 

majoritatea echipelor o insuficien- 
pregătire âtit sub aspect fizic, cît 
tehnico-tactic sau teoretic. De a- 

semenea, pregătirea morală și de vo
ință a lăsat de dorit 
partidele disputate în 
parte a campionatului.

în multe din 
această primă

I pregătirea fi-n ceea ce privește 
zică, se poate constata că majo
ritatea voleibalistelor au puțin dez

voltate calitățile fizice de bază. Ast
fel, forța în brațe și mai ales in 
picioare este uneori inexistentă, iar 
viteza și îndc-m'narea sînt reduse la 
majoritatea jucătoarelor și în special 
la cele! care fac parte din echipele ul
timei grupe- Același lucru se poate 
afirma și în ceea ce privește pregă
tirea fizică specifică : viteza de de
plasare,. de roacț'e, forța de lovire 
a mingii etc De aci o primă conclu
zie pentru antrenori.

Rezistenței, privită în ansamblu, i 
se poate acorda calificativul de sa-

Lovitura de atac este executată 
destul de corect, dar numai de unele 
trăgătoare de bază, predominînd lovi
tura de atac (procedeu drept). In acest 
fel o execută Doina Ivănescu, Elisabeta 
Preda, Domnica Costîc, Florina Teo- 
dorescu, Renate Mischenger, Elisabeta 
Goloșie, Alexandrina Berezeanu. Se 
impune deci încă o concluzie: antrenorii 
au datoria să învețe pe jucătoare și 
să perfecționeze și celelalte procedee 
ale loviturii de atac („întors" și „roată") 
care au fost utilizate în mod întîmplă- 
tor și numai de trăgătoarele Doina 
Ivănescu,Ana Păunoiu și Elisabeta 
Preda. In însușirea și perfecționarea 
loviturilor de atac este de dorit să 
fie angrenate și ridicătoarele, ceea ce 
ar contribui în mare măsură la mărirea 
forței de atac care actualmente lasă 
foarte mult de dorit-

S-a înregistrat un oarecare progres 
în comparație cu celelalte ediții ale 
campionatului, în ceea ce privește 
blocajul- Totuși trebuie să menționăm 
faptul că există încă foarte multe de
ficiențe atît sub aspect tehnic cît și 
tactic, deficiențe pe care antrenorii 
trebuie să le remedieze -foarte atent 
în cadrul echipelor lor. De obicei, la 
blocaj se s’re mult proa deveme și 
nu pe diagonală, iar mingea trece peste 
blocaj în t'mp ce acesta este în cădere. 
Dc asemenea, după efect 
jiilui jucătoarele nu 
imediat 'îrf irnFt^area

Prof. NICOLAE

rea bloca
se încadrează 
fazT

TARCHILA

te Szocs, Rusu. Stanciu etc. 
ții jucători cunoscuți — mtrlți 
ei de nenumărate rânduri în 
reprezentativă — conduși de 
norii S. Mihăilescu (Diname)
Tănase (Tractorul). Și totuși, partida 
dintre aceste două formații care ne-au 
oferit în repetate rînduri meciuri fru
moase nu s-a ridicat la valoarea aș
teptată. Sperăm ca asemenea compor
tări — care nu fac cinste celor două 
echipe — să nu mai vedem pe tere
nurile noastre de volei.

— m t.
★

Azi
16,30
are loc partida Progresul București— 
Știința Timișoara.

după-amiază tncepind de 11 ora 
în sala Fioroasei din Capitală

„C. C. L” la relei feminin

Dinamo București 
susține Ia Istanbul 

ambele meciuri
cu Fenerbahce

In urma unui acord intervenit Intre 
cluburile interesate, cele două meciuri 
din cadrul .Cupei Campionilor Eu* 
ropeni* Fenerbache — Dinamo Bucu
rești se vor disputa la Istanbul, la 
datele de 22 și 34 ianuarie.

Azi in Giulești

Lotul de tineret — Steagul roșu
Ieri s-a stabilit ca meciul de an

trenament dintre Lotul de tineret și 
echipa Steagul roșu din Brașov să 
se dispute pe stadionul din Giulești. 
Această partidă se dispută astăzi 
începînd de la ora 14. Ea va fj con
dusă de arbitrii Em. Martin (la 
centru), P. 
dulescu (la

întâlnirea
fiecare din care

să-și verifice sta-

Costandatos și Gh. Bă- 
tușă).
este importantă pentru 
cele două echipe

au astfel ocazia 
diul de pregătire: lotul în vederea 
unui turneu peste hotare, iar Stea
gul roșu pentru debutul său în tur
neul balcanic intercluburi, în cadrul 
căruia va întîlni 
Istanbul. Este un 
ambele echipe să 
mai bune efective.

Lotul de tineret va utiliza forma-

ția următoare (în paranteze sînt tre- 
cuți jucătorii care vor evolua în re
priza a doua) : Datcu — Nedelcu, 
Motroc (Gross). Surdan — Popescu 
(Petru Emil), Koszka — Selymesi, 
Varga (Dridea I), Manolache (V. A- 
lexandru). Matei (Manolache), Crei- 
nicea.nu (Czako)

Echipa Steagul roșu, care urma să 
sosească aseară in Capitală, 
țat că 
de azi.

a anun- 
va veni în cursul dimineții

.'5-A
; 4

4

DATA MECIULUI FENERBAHCE— 
STEAGUL ROȘU

pe Fenerbahce din 
motiv în plus ca 

folosească azi cele

Clubul Fenerbahce a propus datele 
de 1 și 22 februarie și 8 martie 
pentru primul meci cu Steagul roșu, 
fixat la Istanbul. în principiu a fost 
acceptată data de 8 martie.

din meciul fotbaliștii noștri l-au susținut la Haga, înpe care Olanda. cu 
(mascul tieechipa A.D.O. Fotografia reprezintă momentul în care Țîrcovnicu

portarul olandez) înscrie primul gol. In dreapta, jucătorul în tricou alb 
este Constantin

Foto: Anppix Amsterdam

HOCHEIg^

Alte jocuri de verificare ale lotului reprezentativ s

Continuîndii-și pregătirile în vede
rea participării la turneul internațio
nal de la Budapesta, lotul reprezen
tativ de hochei ai țării noastre va sus
ține la sfârșitul acestei săptămîru trei 
meciuri de verificare cu adversari 
care nu au fost desemnați încă. Me
ciurile vor avea loc vineri, sîmbătă

și duminică, deci în condițiuni 
programare la fel ca în turneul de 
Budapesta.

Reamintim cititorilor noștri că 
ceasta competiție internațională
avea loc în capitala R. P. Ungare în
tre 20 și 22 ianuarie

de 
la

a- 
va

Rezultatele simt încă necor erpunzatoare

con- 
unui 
pro-

măsurile ne-

elaborat de 
întregime pe

In urma analizei muncii F.R. de 
Haltere făcută în cadrul conferinței 
de anul trecut la care au participat 
toți antrenorii din țară, precum și 
o serie de activiști în această ramură 
sportivă, s-a discutat necesitatea luă
rii unor măsuri menite să ridice la 
un nivel corespunzător activitatea 
secțiilor de haltere.

Problema organizării unor 
cursuri locale cu participarea 
număr cît mai mare de tineri,
blema asigurării condițiilor materiale 
necesare bunei desfășurări a activi
tății secțiilor de haltere, au fost viu 
dezbătute de către delegații la con
ferință, propunîndu-se 
cesare.

Planul de activitate 
F.R.H. a fost axat în
problemele principale dezbătute în a- 
ceastă conferință, indieîndu-se sar
cini concrete pentru activitatea de 
viitor.

Cu toate acestea, rezultatele conti
nuă să fie încă necorespunzătoare. 
Așa după cum reiese din numeroa
sele sesizări primite la F.R H. cauza 
acestor serioase lipsuri poate fi gă
sită în dezinteresul total manifestat 
de comisiile orășenești de haltere și 
de către conducerea unor cluburi 
sportive față de activitatea ., șecțjilpr 
de haltere.

O serie de antrenori din orașele 
Craiova, Cluj, Timișoara, Arad ne 
sesizează că nu li se creează nici cele 
mai elementare condiții pentru des 
fășurarea activității lor. La Craiova, 
oraș în care s-au afirmat în trecut 
o serie de halterofili de valoare ca 
Ioan Bălmău, frații Salta, 
Stănescu, Lazăr Baroga, 
este azi inexistentă. Ce 
tovarășii din conducerea 
orășenești ? Ce au

Florin 
activitatea 
părere au 
comisiilor 

spus tova-

rășii din conducerea clubului C.F.R. 
Electroputere, care desconsideră com
plet activitatea iubitorilor sportului 
cu halterele din orașul lor? . .

Această serioasă lipsă se manifestă 
și în orașele Arad și Timișoara. Dru
mul elementelor tinere spre practi
carea sportului cu haltere este barat 
de. nepăsarea manifestată de unii 
tovarăși din conducerea unor- tlubbri 
și asociații sportive.

Este necesară lichidarea neîn- 
tîrziată a lipsurilor, punerea la 
dispoziția secțiilor de haltere a 
unor săli de antrenamente, echi
pament, bare etc. De asemenea, 
asigurarea deplasărilor și a ca
zării sportivilor cu ocazia organi
zării concursurilor pe plan regional 
și republican, încadrarea unor antre
nori capabili să conducă activitatea 
de pregătire a halterofililor legiti
mați sînt probleme care-și așteaptă 
rezolvarea.

Este necesară intensificarea muncii 
de popularizare a 
tere în mijlocul 
din întreprinderi, 
organizîndu-se cît 
cursuri populare.

Controlul permanent 
comisiilor orășenești, din 
burilor și asociațiilor
de asemenea una din condițiile de 
bază care pot contribui la ridicarea 
la un nivel corespunzător a activi
tății

sportului cu hal- 
tinerilor muncitori 
fabrici 
mai

și uzine, 
multe con-

din partea 
partea clu- 

sportive este

acestui sport.

ANDRES CHINTEA
membru în biroul F R Haltere



Genufiexiumle, mijloc principal pentru mărirea forței picioarelor
IJn reușit concurs al tinerilor trăgători din Capitală

Sala de scrimă de la stadionul Re
publicii a găzduit sîmbătă și dumi
nică un reușit concurs rezervat celor 
mai tineri scrimeri din Caipitală — 
un adevărat prolog la campionatele 
republicane de juniori, care șînt pro
gramate la sfîrșitul acestei săptămtni 
(etapa I).

Bucurîndu-se de o organizare exce
lentă, concursul și-a atins în întregime 
scopul. Intr-adevăr, majoritatea tră- 
gătorilor înscriși au manifestat o bună 
pregătire, oferind asalturi spectacu
loase. La reușita concursului și-au 
adus aportul și arbitrii Andrei Vtlcea, 
Răzvan Dobrescu și C. Niculae, care 
au dovedit competență și obiectivitate 
Este de semnalat, totodată, faptul că 
un public numeros și entuziast a ținut 
să fie prezent, răsplătind cu meritate 
aplauze pe trăgătorii cei mai bine 
pregătiți.

Concursul a cuprins doar două pro

be (îloretă-băieți și fete și sabie) și 
s-a încheiat cu următoarele rezultate:

INDIVIDUAL — Floretă-băieți: 1 
Nicolae Istrate (Șc. sp. S.P.C.) 4 v.; 
2. loan Mîntoiu (S.S.E.) 3 v.; 3. Paul 
Ionescu (S.S.E.) 3 v.; 4. Const. Moș- 
teanu (Metalul) 3. v Fete ■ 1. Ma
nuela Chira (S.S.E.) 5 v.; 2. Mioara 
Coroiu (S.S.E.) 3 v.; 3. Dana Dumi- 
triu (S.S.E.) 3 v.; 4. Constanța Trifu 
(Șc. sp. S.P.C.) 2 v. Sabie: 1. Virgi' 
Costache (Șc. sp. S.P.C.) 6 v. (după 
baraj) ; 2. Ioan Dumitrescu zSc. sp 
S.P.C.) 6. v.; 3. Eugen Ganea (Me
talul) 4 v.; 4. Ștefan Valache (Șc. sp. 
S.P.C.) 4 v. ECHIPE. Floretă-băieti. 
Șc. sp. S.P.C.; Fete: Școala sportivă 
de elevi; Sabie: Șc. sp. S.P.C.

Comisia de scrimă a consiliului oră
șenesc U.C.F.S. București — organi
zatoarea acestui concurs — a oferit 
trăgătorilor clasați pe primele locuri 
frumoase diplome.

Incepînd de astăzi vom publica o serie de materiale cuprinzînd 
grupuri de exerciții pentru dezvoltarea calităților fizice și indicații 
metodice care trebuie folosite în perioada pregătitoare.

DIN POSTA ZILEI
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Primii ourtâtori ai insignei 
F.G.M.A. în 1961

Prin trecerea examenului de control 
de* ășurat la începutul lunii ianuarie, 
28 de tineri din asociația sportivă Vic
tori > Bogdăncști, raionul Bîrlad, regiunea 
Iași au primit insignele și brevetele de 
puri.-Hori ai insignei F.G.M.A. Ei s-au 
adăugat celor 126 de tineri de la această 
asociație sportivă purtători ai insigne
lor G.M.A. și F.G.M.A., astfel că astăzi 
asociația are un total de 154 purtători 
ai acestor insigne, Aceste frumoase rea
lizări se datorcsc bunei organizări a 
muncii de către comisia G.M.A. (respon
sabil Gli Chirvase). Maria Codreanu. 
Ghrorglie Furcoi, Paul Huțutuc. Elena 
Balmuș și Vasile Soitu sînt cîțiva dintre 
cei 28 tineri purtători ai insignei 
F.G.M.A

V. TĂMAȘANU—coresp.

Tabără sportivă de elevi 
Ea Rarău

Un număr de 100 de elevi și cadre di
dactico au participat în timpul vacanței la 
o tabără sportivă organizată la cabana 
Rarău Au luat parte elevi din școli de 
cultură generală și cu profil sportiv. cei 
mai buni la învățătură și la sport. In 
afară de însușirea noțiunilor de bază ale 
practicării schiului, ei au făcut excursii 
pe muntele Todirescu, la Pietrele Doam
nei, Rarău etc. Seara au avut loc pro
grame în așa fel alcătuite ca să îm
bogățească cunoștințele elevilor.

ȘTEFAN PETRESCU—coresp.

Succese la învățătură, 
succese în sport

Asocința sportivă „Frații Ruzești" 
(Școala medie nr. 2) din Craiova a 
încheiat activitatea pe anul 1960 cu 
frumoase succese obținute la sport și

ia învățătură. Astfel, numărul de 
membri U.C.F.S. a crescut de la 712 
la 931, au fost cumpărate materiale 
și echipament sportiv în valoare de 
5.172 lei. Pe linie școlară, spor
tivii fruntași au încheiat anul I960 
(trimestrul I al anului școlar) cu în
semnate succese la învățătură. Ast
fel, elevii Sergiu Cătăneanu, Cătălin 
Popescu, Livia Nicolaescu, Marilena 
Oțeleanu (atletism), Neli Lizeanu, 
Ileana Encttlescu, Iuliana Popescul 
(volei), Eugen Borcoci, Mădălina Po
pescu, Poleta Klein (baschet), etc. au 
obținut medii numai de 9 și 10.

CONSTANTIN BOBEI — coresp

La Sibiu, s-a încheiat turul 
campionatului orășenesc 

de popice

Față de alți ani, întrecerile din toamn-i 
anului 1960 au fost net superioare atîi 
prin performanțele excelente realizate 
cît și prin numărul mare de echipe pre ' 
zente la startul întrecerilor: competi
ția masculină a atras 21 de echipe dintre 
care 14 la categoria a 11-a iar cea fe
minină 9 echipe. Trebuie remarcată per
formanța realizată dc Ana Felseglii (447 
p.d.)% superioară recordului republican. 
De asemenea, s-au remarcat popicarii de 
Ia C.F R. Sibiu care, la proba clasică 
dr 200 h ile. au realizat peste 5000 de? 
puncte. In actualul campionat, media 
acestei echipe a fost de 830 p.d de 
fiecare jucător. Iată cîlcva dintre cele 
mai bune rezultate realizate dc popicarii 
sibicni în turul campionatului : P. Șușeu 
(C.F R. Sibhi) 888 p.d.. V. Fclsegbi 
(Electrica) 874 p.d., I. Bobeș (C.F.R.) 
869 p.d. C. Gaian (C.F.R.) 847 p.d. In 
schimb, a doua clasată după Ana Fclsegbi 
(447 p.d.), Salomeea Popa (Voința) a 
realizat numai 391 p.d

ILIE IONESCU — coresp. *

Fără o sănătate perfectă, fără o pre
gătire multilaterală, complexă și sis
tematică, sportivul nu mai poate face 
față ‘astăzi cerințelor impuse de metodica 
modernă de antrenament. Sportul de per
formanță pretinde, pe lîngă perfecțio
narea tehnică și tactică, dezvoltarea cali
tăților fizice la cel mai înalt grad.

In procesul dezvoltării calităților fi
zice un rol principal îl are dezvoltarea 
forței. In majoritatea ramurilor sportive 
musculatura picioarelor desfășoară o ac
tivitate deosebit de intensă, forța și vi
teza mișcării picioarelor hotărînd în 
mare măsură eficacitatea tehnicii.

Printre exercițiile folosite pentru dez 
voltarea forței picioarelor genuflexiunile 
reprezintă un mijloc principal. In folo 
sîrea genuflexiunilor trebuie să se mear
gă „de la ușor la greu*4, creșterea for
ței realizîndu-se prin mărirea gradată 
a îngreuierii și nu prin mărirea numă
rului de repetări. In acest din urmă caz 
vom contribui doar la dezvoltarea rezis
tenței la forță și nu vom realiza o creștere 
însemnată a forței propriu-zise. Cu toate 
acestea, atunci cînd sportivul se găsește 
la începutul activității pentru dezvoltarea 
forței este bine ca el să execute un pro
gram care să-i creeze o bază de rezisten
ță, prin mărirea numărului repetărilor, 
menținînd în tot acest timp o îngrcuicre 
redusă. Prin aceasta el își va dezvolta 
într-un anumit grad forța picioarelor. 
Aceasta se va face însă într-un mod 
necorespunzător, dar se va realiza — 
în această etapă — o „prelucrare” a 
musculaturei și a articulațiilor care va 
fi foarte utilă atunci cînd sc va începe 
lucrul cu îngrcuicre.

In acest scop pot fi folosite, în or
dine, următoarele exerciții ilustrate în 
desene :

2. Genuflexiuni pe un singur picior 
pus pe un scaun (fig. 2). Serii de cîte 
10—30 repetări.

Fig. a 2-a

3. Genuflexiuni executate alternativ 
din poziția stînd mult depărtat (fig. 
3). Serii de 'utc 10—15 repetări deasupra 
fiecărui picior.

Fig. a 3-a

Fig. a 7-a

7. Cu haltera mare pe umeri fandam 
cu flexiunea completă a piciorului din 
față și cu schimbarea picioarelor prin 
săritură. Serii de cîte 6—10 fandări cu 
îngreuiere mijlocie (50—80%).

8. Stînd cu fața la scara fixă, cu un 
partener pe umeri, executarea genufle
xiunilor pînă jos cu sprijinul mîinilor 
pe scară. Serii de 5—10 repetări.

Fig. a 8-a

9. Cu haltera mare pe umeri execu
tarea genuflexiunilor cu îngreuiere mare 
și maximă (85—100%). Scrii de cîte 
6—10 repetări cu îngrcuicre de 85—90%' 
sau 2—5 repetări cu îngreuiere do 
90-100%.

1. Genuflexiuni pe ambele picioare din 
poziția stînd cu mîinije pe șolduri (fig. 
1). Serii de cîte 10—50 repetări.

Fzg. 1

4. Genuflexiuni pe un singur picior 
pînă jos — „împușcă cioara!“ (fig. 4). 
Serii dc cîte 5—20 repetări.

EXERCIȚII CU ÎNGREUIERE
i

5. Stînd cu picioarele depărtate pe 
două bănci paralele și ținînd în mii ni 
o halteră cu mîner (8—15 kg), se pot 
executa genuflexiuni pînă jos. cu sări
tură în sus. Scrii dc cîte 8—14 repetări.

Și la al doilea concurs Pronosport

NICI UN BULETIN CU 12 REZULTATE
22.282 Iei, report la concursul Prono expres de mîine

Concursul Pronoexpres de mîine se 
bucură de un cap de afiș atrăgător:

22.282 LEI, REPORT

Deci, există toate premisele cc să 
se înregistreze premii de mare va
loare la categoria I, deci aveți toate 
motivele să participați cu cît mai 
multe variante la concursul Prono
expres de mîine, neuitîr.d că, astăzi, 
este ultima zi în care mai puteți de
pune buletinele

Cn.ni bine se știe, ca și la Pro
nosport. și la Pronoexpres au fost in
troduse noi buletine de concurs. Noile 
buletine costă numai 0,10 lei și pre
zintă o serie de avantaje pentru parti
cipant!. Se evită astfel anulările de 
buletine sau variante și se reduce nu
mărul contestațiilor. Prin modul cum 
sînt dispuse căsuțele cu numere, 
completarea se face mult mai ușor și 
mai repede. Acordați toată atenția 
completării noilor buletine Pronoex
pres.

★
Tragerea Pronoexpres de mîine 11 

Ianuarie va avea loc în Capitală în 
sala din str. Doamnei nr. 2, înce- 
pînd de la ora 19.

UN CONCURS PRONOSPORT 
CU MECIURI INEDITE

Primele două concursuri Pronosport 
ale anului 1961 s-au arătat foarte

„tan“. Nici primul și nici al doilea 
nu a dat vreo variantă cu 12 rezul
tate exacte, ceea ce demonstrează că 
partidele au fost echilibrate și sur
prizele s au prezentat... cu regulari
tate la întîlnirile cu pârtieipantii.

La concursul din 1 ianuarie, unei 
variante cu 11 rezultate exacte i-a 
revenit 1.712 lej și, probabil, că și 
la concursul de alaltăieri se vor a- 
corda premii asemănătoare. Un lucru 
este cert: concursurile Pronosport

'devin din ce în ce mai interesante,

qjjstonosport
tot mai promițătoare, alcătuind un 
adevărat preludiu sau. ca să fim în 
notă, o reală „încălzire" în vederea 
concursurilor cu meciuri din cadrul 
campionatelor noastre.

Cum ne aflăm în a doua zi a săp- 
tămînii să ne gîndim de pe acum 
la concursul nr. 3, de duminică 15 
ianuarie, în care întîlnim partide 
dintr-o competiție nouă a sezonului: 
„Cupa Franței". Meciurile acestei în
treceri se dispută după principii si
milare „Cupei R.P.R.", adică au loc 
Pe terenuri neutre. In caz de egali
tate. după disputarea regulamenta
relor prelungiri meciul se rejoacă la 
date fixate de federația de speciali
tate. Deci, este posibilă apariția 
„X"-urilor.

Iată programul concursului de du
minică 15 ianuarie, o dată cu pro
nosticurile antrenorului Constantin

Teașcă, publicate de „Programul Loto 
Pronosport" apărut ieri dimineață:

I. Internazionale — Roma (camp, 
italian) 1, 2

II. Juventus—Napoli (camp, ita
lian) X

III. Fiorentina — Bologna (camp,
italian) 1, 2

IV. Lecco — Milan (camp. ita
lian) X. 1

V. Sampdoria — Bari (camp, ita
lian) 1

VI. Lancrosi — Atalanta (camp.
italian) 1, X

VII. Spal — Udinese (camp, ita
lian) 1

VIII. Limoges — Toulouse (Cupa 
Franței) 1, X

IX. Grenoble — Lyon (Cupa Fran
ței) 1

X. Nantes — St. Etienne (Cupa 
Franței) X. 1

XI. Valenciennes — Le Havre (Cu
pa Franței) X

XII. Cannes—Nice (Cupa Franței) 2 
★

In urma trierii variantelor depuse 
la concursul Pronosport din 8 ianua
rie au fost stabilite următoarele 
rezultate provizorii:

exacte.

37,3 variante 
exacte

CU 11 rezultate

506.9 variante cu 10 rezultate
exacte

461,1 variante cu 9 rezultate

Rubrică redactată de
I. S. Loto-Pronospo.t

Fig. a 5-a

6. Cu haltera marc pe umeri executa
rea de sărituri în sus, pornind din po
ziția de semiflexiune a picioarelor. Serii 
de 8, 12 și 14 sărituri cu o îngrcuicre 
mijlocie (50—80%).

Fig. a 9-a

Observații : După diferiți autori pro
centajul îngreuierii se stabilește în func
ție de îngreuierca maximă pentru fie
care sportiv iu parte. Prin „îngreuiere 
maximă" se înțelege greutatea care poate 
fi ridicată prin folosirea întregului po
tențial dc forjă a sportivului, la fiecare 
exercițiu în parte. In funcție dc aceasta, 
o „îngreuiere mare” reprezintă 85—90% 
din îngreuierca maximă, o îngreuiere de 
75—80% reprezintă o „sarcină mijlocie”, 
iar o îngreuiere dc 50—75% este o „sar
cină ușoară” sau „submijlocie".

Pentru mărirea rezistentei Ia for(ă, 
adică a rezistenței în regim dc forță, se 
poate folosi, în mod treptat, un număr 
mare sau foarte mare de repetări. In 
cazul nostru exercițiile 1—4 precum și 
genuflexiunile cu o încărcătură ușoară 
sau submijlocie pot fi executate pînă 
la apariția oboselii (aceasta bineînțeles 
în mod gradat).

Pentru mărirea forței brute sc reco
mandă folosirea îngreuierilor „mari" și 
„maxime". Acestea sînt, mai ales, exer
ciții cu caracter static care trebuiesc nea
părat alternate cu exerciții cu o îngreuiere 
mijlocie. Uneori se folosesc și exerciții 
cu „supraîngreuiere”, adică cu o sarcină 
care, în mod practic, nu poate fi învinsă 
dar care totuși sc încearcă.

Pentru mărirea forței la viteză se fo
losește o îngreuiere care poate fi în
vinsă, In mod rapid, de 6—10 ori. In 
acest scop îngreuierca va fi de aproxi
mativ 80—85% din cea maximă.

Atunci cînd forța sportivului crește 
în așa fel în cît el reușește să învingă 
îngreuierca de mai mult de 10 ori, tre
buie să mărim îngreuierea dar în nici 
un caz numărul de repetări al seriei.

■Rolosirca acestor exerciții trebuie efec
tuată în mod sistematic și rațional sub 
controlul și îndrumarea antrenorilor, care 
trebuie să se bazeze pe diferite norme 
și pe teste de verificare. Antrenorii vor 
trebui să încadreze aceste exerciții în 
modul ccl mai favorabil în programul 
de pregătire a sportivilor, fără a neglija 
însă și celelalte sarcini ale antrenamen
tului din perioada actuală.

Text și desene :
ZENO DRAGOMIR

,i££.lor. la Institutul de Cultură Fizici



z-specie
din activitatea tirului

Anul atletic 1960 (XI)

PIOTR BOLOTNIKOV cel mai valoros fond'st ai anului olimpic
De vorbă cu tov. I. PILUG,

In anul care a trecut trăgătorii noș
tri fruntași au avut o serie de realizări. 
In legătură cu ele, ne-am adresat se
cretarului general al federației de spe
cialitate, tov I. PILUG. căruia i-am 
pus cîteva întrebări.

— Considerați că în anul 1960 
performanțele trăgătorilor noștri 
s-au ridicat la nivelul cerințelor 
actuale pe plan mondial ?

— In primul rind trebuie să amin
tesc că tirul nostru are o valoare in
ternațională. Ne bucură faptul că prin 
munca antrenorilor și mai ales dato
rită conștiinciozității cu care s-au pre
gătit cei mai mulți dintre sportivi, 
rezu’talele au crescut în mod vizibil, 
depășindu-se aproape la toate probele 
nivelul anului 1959. La armă liberă 
calibru redus 3x40 focuri — de pildă 

•— media primelor zece rezultate a 
fost de 1135,40 p. țață de 1121 cit 
s-a obținut în 1959, iar media pe 
50 de trăgători a fost de 1107,20 p 
față de 1072. Destul de îmbucurătoare 
sînt și rezultatele de la pistol viteză 
Primii 10 trăgători au obținut în I960 
o medie de 584,40 p. față de 577 cit 
a fost în anul precedent, iar pe 50 
de trăgători cifra s-a urcat cu mai 
bine de 40 puncte. Aceasta înseamnă 
că avem elemente de nădejde care 
asaltează cu succes pe trăgătorii cu 
experiență.

Convingătoare au fost și rezultatele 
înregistrate în probele fenvnlne și de 
juniori. La armă liberă 3x30 focuri 
senioare, media primelor 10 rezultate 
a fost de 834,50 p. față de 826 în 
anul 1959, iar la juniori 839 față de 
811 p. Trebuie să mai arătăm că au 
fost realizate 11 noi recorduri repu
blicane, unele dintre ele superioare 
actualelor recorduri mondiale: la 
talere 198 p., la armă liberă calibru 
redus 60 focuri culcat seniori 596 p„ 
la armă liberă calibru redus 3x40 
focuri poziția culcat 399 p., la armă 
liberă calibru mic pe trei poziții 1152 
p. etc. Cum era și firesc, în anul care 
a trecut, datorită performanțelor obți
nute, unui trăgător i s-a decernat înal
tul titlu de maestru emerit al sportului, 
9 au primit titlul de maeștri ai spor
tului, 43 au îndeplinit normele pentru 
categoria I, 61 la categoria a 11-a 
și 293 la categoria a Tll-a...

— Ați întocmit și o statistică 
, a celor mai buni trăgători ai anu

lui ?

— Da. Pe prim plan se situează I. 
Dumitrescu care a cucerit medalia de 
aur la 1.0. și pe care, de-altfel, citi
torii ziarului dv., la ancheta între
prinsă de curînd, l-au situat pe un 
loc fruntaș în primii 10. Urmează în 
ordine I. Sîrbu, cel mai tehnic și mai 
constant trăgător al anului, care a 
realizat două noi și valoroase recor
duri republicane Merită, de asemenea, 
să mai fie evidențiați Șt. Petrescu, 
Gavril Maghiar și Aurelia Cozma, iar 
după rezultatele obținute numai ...a- 
casă, Nicolae Rotaru

— După cum se vede totul a 
mers... strună ?

— La prima vedere, așa s-ar părea. 
Din păcate însă trebuie să arătăm 
că au existat și destule lipsuri, atlt 
privind valoarea performanțelor — 
mai ales în concursurile internaționale, 
— cit și în legătură cu disciplina. La 
unele întreceri internaționale și mai 
ales la I.O., ne-am așteptat la mai 
mult de la trăgătorii noștri fruntași, 
ținînd seamă de posibilitățile lor și 
de rezultatele obținute anterior. N-au 
fost mulțumiți, după cum ne-au de
clarat, nici cei în cauză, trăgătorii 
Gh. Enache, I. Sîrbu, C. Antonescu, 
N. Rotaru, M. Ferecatu și 1. Nițu

Cauzele? Sînt mai multe. In primul 
rînd o slabă rezistență nervoasă, iar 

• în al doilea rînd procesul de pregă
tire tehnică n-a fost aplicat în mod 
judicios. De asemenea, am avut destul 
de mult de furcă cu unii trăgători ca 
Ștefan Petrescu, C. Antonescu și alții 
care au ignorat Pregătirea fizică. 
Mulți dintre ei au dovedit și o gre
șită orientare tactică în timpul con
cursurilor. 

secretar general al F. R. T, 
cazuri cînd această trăsătură a lipsit 
în unele întreceri. In această situație 
a fost M. Durnitriu, I. Nițu, T. Ie- 
glinschi, care s-au demobilizat prea 
ușor in fața unor greutăți. Abateri de 
la disciplină s-au semnalat la M. Du- 
mit'riu, un element talentat și cu per
spectivă și la C. Antonescu care a 
lipsit de mai multe ori nemotivat de 
la programul stabilit.

In ceea ce privește activitatea Fe
derației Romine de Tir, trebuie să 
arătăm că ea a fost solicitată de multe 
ori de către unele federații străine — 
cele din Italia, India, Venezuela, 
R.A.U. etc. — în vederea construc
ției de poligoane, in probleme tehnice 
și mai ales organizatorice. Federația 
noastră a dat acest ajutor cu deose
bită plăcere. La marile întreceri in
ternaționale, de asemenea, reprezen
tanți noștri au fost aleși în diferite 
comisii și jurii ale U.l.T. Ca o dovadă 
a prestigiului de care ne bucurăm pe 
plan internațional în această ramură 
sportivă, este și faptul că la Congre
sul de la Roma tov. S Barany a fost 
ales vicepreședinte al Uniunii Inter
naționale, Iar Șt. Petrescu in comisia 
de pistol viteză. Alături de reprezen
tanții tuturor țărilor socialiste, dele
gații R. P. Romine au adus o se
rioasă contribuție la îmbunătățirea ac
tivității forului internațional în pri
vința alcătuirii statutului, regulamen
telor și la rezolvarea altor probleme 
de ordin tehnic și organizatoric.

— Ce evenimente sportive in
ternaționale stau în fața trăgă
torilor noștri în 1961 ? — a fost 
ultima întrebare pe care i-am 
pus-o tov. I. Pilug.

— Este un an bogat în concursuri 
„tari'’. Sportivii noștri trebuie să mun
cească din răsputeri pentru a reafir
ma valoarea internațională a tirului 
din R. P. Romînă. Prima întrecere de 
amploare vor fi campionatele mon
diale de talere și skeet din 8—17 iunie 
de la Oslo. Urmează campionatele 
europene rezervate senioarelor și ju
niorilor care se vor desfășura în R.P. 
Ungară, „Cupa țărilor latine" precum 
și alte întîtniri în U.R.S.S., R. D. 
Germană, R. P. Polonă etc.

Natatia-J

Pentru natația mondială, anul 1960 
a însemnat un nou și important pas 
înainte. Cu gindul ia marea întrecere 
olimpică de la Roma și la medaliile 
de aur care răsplătesc pe învingători, 
înotătorii și înotătoarele de pretutin
deni au suportat mai ușor dificultă
țile impuse de o pregătire intensă, 
ajungînd la performanțe de neînchi
puit intr-un trecut nu prea îndepărtat. 
A fost anul în care s-a coborît sub 
un minut la 100 m fluture (Larsson — 
59,0 și 58,7) și sub 2:50,0 la 200 m 
bras feminin (Anita Lonsbrough — 
2:49,5). A fost un an în care Dawn 
Fraser, Jon Konrads și Mike Troy 
au pulverizat pur și simplu recordu 
rile mondiale într-o serie de probe 
(100 m și 200 m liber feminin, 400 m 
și 1.500 m liber masculin și 200 ni 
fluture), deși la sfîrșitul anului 1959, 
se părea că se reușise maximum po
sibil, la aceste probe.

Interesanta dispută pentru suprema
ție purtată de australieni, americani 
și japonezi a dus la modifica'ea tabe
lei de recorduri mondiale în marea 
majoritate a probelor și, bineînțeles, 
in timpul J.O. a tuturor recordurilor 
olimpice. în același timp, eforturile 
europenilor de a ține pasul cu frunta
șii natației mondiale, au fost materia
lizate prin corectarea tuturor recordu
rilor europene, cu excepția celor de la 
200 m liber și 100 m spate masculin, 
ca și printr-o seric de performanțe 
de valoare realizate de înotătorii din 
RD. Germană, U.R.S.S. și R P. Un
gară.

Iată acum primii 10 performeri ai 
anului I960:

MASCULIN
’ 00 m lit er

54.8 Farrel (S.U.A.) 
55.0 Larsson (S.U.A.)
55.1 Alkire (S.U.A.)
55.2 Devitt (Australia)
55,4 Dos Santos (Brazilia)

Cele două probe clasice de tond, 
cursele de 5.000 ni și 10.000 m, au 
fost dominate în anul celei de a 
XVII-a Olimpiade de excelentul aler
gător sovietic Piotr Bolotnikov, demn 
urmaș al marilor specialiști ai distan
țelor lungi, Emil Zatopek și Vladimir 
Kuț.

Piotr Bolotnikov și-a început seria 
marilor succese din anul 1960 ocupînd 
primul loc în marile întreceri inter
naționale de cros organizate de ziarul 
„l’lfumanite", la Paris. Apoi el a Cîș- 

Piotr Bolotnikov, câștigătorul medaliei de aur a probei de 10.000 m plat la J.O. 
de la Roma, termină în stilul său personal o cursă disputată pe pista stadionului

Lujniki din Moscova
figa’t numeroase curse internaționale, 
iar la Roma și-a adjudecat medalia 
de aur în proba de 10.000 m, stabilind 
și un nou record olimpic cu rezultatul 
de 28:32,2. După cîteva săptămîni, în 
cadrul campionatului pe echipe al U- 
niunii Sovietice, Piotr Bolotnikov a 
reușit să încheie cursa de 10.000 m 
cu un timp de-a dreptul fenomenal 
(28:18,8!) întrecînd cu mai bine de 
11 secunde recordul lumii deținut de 
compatriotul său Vladittiir Kuț.

5.000 m PLAT
RECORDUL LUMII ȘI. AL EUROPEI :

13:35,0 Vladimir Kuț (U.R.S.S.) - Roma 
13.10.1957.
13:38.2 (13:52,8) Piotr Bolotnikov. (URSS) 
13:43,4 (13:58.2) Murray Hallberg (Noua 

Zeelandă)
13:44,6 (13:48,4) Hans Grodotzkj (R. D. 

Germană)
13:44,8 (13:44,4) Kazimierz Zlmny (R. P. 

Polonă)
13:46,8 (13:42,4) Friedrich Janke (R. D. 

Germană)

mondială în continuu
55.4 Fu Ta~chin (R.P. Chineză)
55.5 Clarele (S.U.A.)
55.6 Hunter (S.U.A.)
55.7 Dobay (R.P. Ungară)
55.9 Shipton (Australia)

200 m liber

2:01.6 Konrads (Australia)
2:01.6 Yamanaka (Japonia)
2:02,9 Harrison (S.U.A.)
2:03.0 Farrel (S.U.A.)
2:03,3 Somers (S.U.A.)
2:04,1 Fukui (Japonia)
2:04,1 Fujimoto (Japonia)
2:04 2 Blick (S.U.A.)
2:04.6 Darnton (S.U.A.)
2:05,0 Larsson (S.U.A.)

<100 m liber

4:15 9* Konrads (Australia)
4:18.3 Rose (Australia)
4:19.2 Somers (S.U.A.)
4:20.8 Yamanaka (Japonia)
4:21.8 Black (Anglia)
4:25.7 Fukui (Japonia)
4:25,9 Mc Lachlan (Africa de Sud)
4:26.0 Sintz (S.U.A.)
4:26.2 Lenz (S.U.A.)
4:26,4 Breen (S.U.A.)

*) = rezultat obținut într-o cursă de
440 yarzi

1.500 m liber

17:11.0* Konrads (Australia)
17:21.7 Rose (Australia)
17:25.0 Yamanaka (Japonia)
17:30.6 Breen (S.U.A.)
17:35.4 Somers (S.U.A.)
17:’3 7 Katona (R.P. Ungară)
17:44.9 Mc Lachlan (Africa de Sud)
17:54.8 Campion (Anglia)
18:00.3 Saari (S.U.A.)
18:00.5 Hetz (R.F. Germană)

♦) — rezultat obtmut într-o cursă de 
1650 varzi

100 m fluture

58.7 Larsson (S.U.A.)
1:00.6 Bennett (S.U.A.)
1:01.5 Hirakida (Japonia)
1:01.5 Masunaga (Japonia)
1:01.9 Gilîanders (S.U.A.)
1:01.9 Clarck (S.U.A.)
1:01.9 Devine (S.U.A.)
1:02.0 iDenerlein (Italia)
1:02,4 Yoshimuda (Japonia)
1:02,6 Kiselev (U.R.S.S.)

13:51,6 (14:16,6) Zdzlslaw Krzyszkowiak
(R. P. Polonă)

13:51,6 (13:25,9*) Gordon Pirie (Anglia)
13:51,7 ( - ) Jim Beatty (S.U.A.)
13:51,8 (14:08,2) David Power (Australia)
13:52,6 (14:17,9) Laszlo Tabori
13:52,6 ( - ) Alexei Deseatcikov

(U.R.S.S.)
13:52,8 ( — ) May oro Nyandika

(Kenya)
13:53,4 (13:53,6) Miklos Szabo (R.P. Un

gară)
13:53,4 (14:06,4) Evghenii Jukov (URSS) 
13:53,6 (14:02,8) Ludwig Muller (R. F.

Germană)
13:54,4 (13:53,6) Bruce Tulloh (Anglia) 
13:54,8 (14:23.0) Frank Salvat (Anglia)

13:55,6 (14:16,4) Michel Bernard (Franța)
13:55,8 (13:53,0) Aleksandr Artiniuk 

(U.R.S.S.)
13:56,2 ( - ) Boris Efimov (U.R.S.S.)
13:58,0 (13:59,8) Gerhard Honicke (R. D. 

Germană)
13:58.8 (13:53,2) Miroslav Jurek (R. S. 

Cehoslovacă)
13:58.8 (14:12.2) Robert Bogey (Franța)
13:59.2 (14:20,4) Fela Szekeres (R. P. 

Ungară)
13:59.6 (14:24.0) Aleksei . Konov (U.R.S.S.)
13:59,8 (13:50,8) Sandor Tharos (R. P. 

Ungară)
14:01,6 ( - ) Horst Flossbach <R. F.

Germană)
14:01.6 (14:16,6) Liugi Conti (Italia)
14:02,2 (13:52.2*) Michael Wiggs (Andla)
14:02,6 (14:04,4) Xaver Hoger (R. F. Ger

mană)
14:02.6 (14:09,8) Jaroslav Bohaty (R. S. 

, Cehoslovacă)

1956 1957 1958 1959 1960

sub 13:40.0 2 1 0 0 1
13:40.2-13:50.0 1 0 0 5 4
13:50,2—14:00,0 6___

9
11
12

13__
13

11__
16

21
26

200 ra fiului’*»

2:12,8 Troy (S.U.A.)
2.14.2 Gilîanders (S.U.A.) 
2:14,4 Larsson (S.U.A.) 
2:14,5 Taschnik (S.U.A.) 
2:14,6 Hayes (Australia) 
2:16,0 Denerlein (Italia) 
2:18,1 Kuzmin (U.R.S.S.) 
2:18.2 Robie (S.U.A.) 
2:18,3 Rounsavelle (S.U.A.) 
2:18.4 Berrv (Australia)

100 m spate

1:01,9 Bennett (S.U.A.) 
1:01,9 Theile (Australia) 
1:02,1 McKinney (S.U.A.) 
1:02,9 Stock (S.U.A.) 
1:02.9 Christophe (Franța) 
1:03.0 Wagner (R.D. Germană.
1:03,0 Bittick (S.U.A.) 
1:03.3 Sinmar (U.R.S.S.) 
1:03.3 Dietze (R.D. Germană) 
1:03,4 Svkes (Anglia)

200 m bras

2:36,9 Osaki (Japonia) 
2:37,2 Mulliken (S.U.A.)
2:37,4 Heninger (R.D. Germană)
2:38.0 Prokopenko (U.R.S.S.) 
2.38.8 Fogarassy (S.U.A.) 
2:38,9 Clarck (S.U.A.) 
2:39,0 Gathercole (Australia) 
2:39.0 Golovcenko (U.R.S.S.) 
2:39.0 Mensonides (Olanda) 
2:39.1 Troger (R.F Germană)

FEMININ

100 m liber

1:00-2* Fraser (Australia) 
1:01.3 Von Snltza (S.U.A.) 
1:02.5 Wood (S.U.A.) 
1:02.5 Madarasz (R.P. Ungară) 
1:02.6 Konrads (Australia) 
1:02.9 Steward (Anglia) 
1:03.2 Crann (Australia) 
1:03.2 Spillane (S.U.A.) 
1:03.4 Gaaste’ars (Olanda' 
1:03,6* Colquhoun (Australia)

♦) - rezultat obținut într-o cursă pe 
110 varzi

400 m liber

4:44.5 Von Saltza (S.U.A.)
4:45,4* Konrads (Australia)
4:47,4* Fraser (Australia)

Media rezultatelor celor mai buni 10 
atleți din ;

lume Europa

1956 13:56,16 13:58,34
1957 13:53,40 13:54.20
1953 13:55,02 13:55,02
1959 13:49,14 13:49,14
1960 13:47.71 13:49,06

*) - rezultate Înregistrate In curse pe 
3 mile (4.824.04 m>.

10.000 m PLAT

RECORDUL LUMII ȘI AL EUROPEI : 
28:30,4 Vladimir Kut (U.R.S.S.) - Mos
cova 11.9.1956 ; **) 23:18,8 piotr Bolotni
kov (U.R.S.S.) - Kiev 15.10.1960 
28:18,8 (29:03#) Piotr Bolotnikov (URSS) 
28:37.0 (29:08,8) Hans Grodotzki (R D.

Germană)
28:38,2 (28:54,6*) David Power (Australia) 
28:39,6 (29:26,0) Aleksei Deseatcikov 

(U.R.S.S.)
28:48.4 ( — ) Murray Hallberg (Noua

Zeelandă)
28:50,2 ( - ) Max Truex (S.U.A.)
28:52.4 (29:29,4) Zdzlslaw Krzyszkowiak

(R. P. Polonă)
28:52,6 (29:24,6) John Merriman (Anglia) 
28:58,0 (29:34.4) Aleksandr Artiniuk 

(U.R.S.S.)
29:01,6 ( — ) Robert Bogey (Franța)
29:03.4 (29:25.6) Jozsef Kovacs (R. P.

Ungară)
29:03,8 (29:28,8) Evghenii Jukov (U.R.S.S.) 
29:04,8 (29:18,0) Martin Hyman (Anglia) 
29:08.6 (29:17,6) Gerhard Honicke (R D.

Germană)
29:12.0 (30:08.4) Vladimir Riabov (URSS) 
29:13,4 (30:17.2) Boris Efimov (U.R S.S.) 
29:14.0 (29:31,8) Sandor Iharos IR. P. 

Ungară)
29:15,2 ( - ) Gordon Plr'c (An-lia)
29:18,2 (29:58,8) Faiz Kuz’n (U.R/' S.) 
29:19,0 (29:46.2) Xaver Hoger (R..F.G.) 
29:19,4 (30:16,0) Gaston Roelants (Belgia) 
29:19.6 (29:41,2) Iuri Zaharov (U R.S.S.) 
29:20,0 (28:12.4*) Stanley Eldon 
29:20.8 (29:16.2) LembT Virkus (TJRSS) 
29:20.8 (30:28,0) R.hadi ben Abdesselem 

(Maroc)
29:20.8 (30:19,2) Hamoud Ameur (Franța) 
29:21.6 (30:23,0) Olea Dobrodeenko 

(U.R.S.S )
29:22.6 (29:28.8) Hedwig Leenae-* 'F ’<*ia) 
29:27,6 (29:31.2) lanis Burvis <V v s.S.) 
29:29,0 (29:36.6) Stanislav Ozog (R.P. Pol.)

1956 1957 1958 1959 1960

sub 28.30,0 0 0 0 0 1
28:30,2-29:00,0 4 0 2 0 8
29:00.2-29:20,0 4 6 10 5 14
29:20,2-29:35,0 10_ __ 7__ 7 15 10_

18 13 19 20 22

. Media rezultatelor celor mai buni 10
atleți din :

lume Europa

**) — record în curs de omologare

1957 29:16,84 29:17.73
1958 29:09,32 29:0:,32
1959 29:18,58 29:18,58
1960 28:45,68 28:51,20

•) - rezultate înregistrate în curse pe
mile (9.656,07 m)

A. VAS1LIU

Retrospectivă 1960

progres
4:48,6* C^app (Australia) 
4:53,9 Cederqvist (Suedia) 
4:55,1 House (S.U.A.) 
4:55,7 Rae (Anglia) 
4:56,3 Spillane (S.U.A.) 
4:56.9 Lagerberg (Olanda) 
4:56,9 Segerstrom (Suedia)

♦) — rezultat obținut într-o cursă de
440 yarzi

100 m spate

1:09,0 Burke (S.U.A.)
1:10,8 Steward (Anglia)
1:10,9 7an Velzen (Olanda)
1:11,1 I. Schmidt (R.D. Germana)
1:11,1 Piacentini (Franța)
1:11,4 Tanaka (Japonia)
1:11,4 Ranwell (Africa de Sud)
1:11,7 Viktorova (U.R.S.S.)
1:11,8 Dobber (Olanda)
Lll,8 Lewis (Anglia)

100 m fluture

1:0»,4 Wood (S.U.A.)
1:09,5 Schuller (S.U.A.) 
1:09,5 Ramey (S.U.A.) 
1:09,8 Bancroft (S.U.A.) 
1:10,2 Simecek (S.U.A.)
1:10.3 Andrew (Australia)
1:10.4 Heemskerk (Olanda) 
1:10.7 Collins (S.U.A.) 
1:10,8* Frasser (Australia) 
1:10,8 Doerr (S.U.A.)

*) — rezultat obținut într-o cursă pe
1.10 yarzi.

200 m bras

2:49,5 ■ ■ Lonsbrough (Anglia)
2:50.0 Ursellmann (R.F. Germană)
2:50.3 Gobel (R.D. Germană)
2:51,4 Warner (S.U.A.)
2:51.9 Den Haan (Olanda)
2:51.9 .Kupper (R.D. Germană'
2:51.9 Lehmann (R.D Germană) 
2:5ă‘.2 Rever (R D. Germană) 
2:52.7 Menne (R.D. Germană) 
2:52,7 Killerman (R.P Ungară)

GH. NICOLAESGU
V. ADRIAN

obnoî
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Revista presei de peste hotare
• Cauze și efecte ale coborîrilor 

ultrarapide

I 
t

Sezonul marilor competiții de schi 
ridică probleme interesante în coloa
nele presei sportive. Sub titlul „Piste 
fot mai grele..." revista dirt*R.D. Ger
mană „SPORT-REVUE" publică un 
documentat articol al lui Manfred Sei
fert, tratînd despre disciplinele alpine. 
Autorul remarcă tendința pe care o au 
forurile de specialitate din țările occi
dentale de a mări mereu dificultatea 
traseelor, ceea ce în cazul probei de 
coborîre poate avea consecințe oeri- 
culoase.

„Trei decenii au fost suficiente — 
scrie revista — pentru a aduce cobo- 
rirea ia limitele extreme ate perio 
liiiui. In ultimul sezon de iarnă am 
dephns citeva cazuri mortale. Cana
dianul Semtnerling și-a fracturat baza 
craniului ia Garmisch-Partenkirchen ; 
Toni Mark, unul din cei mai talentați 
schiori austriaci, a căzut la Waiiberg, 
murind apoi in urma rănilor sute- 
rite“.

In continuare, autorul demască ro
lul nefast pe care-1 joacă fabricanții 
de schiuri din Apus, direct interesați 
în. stabilirea de „recorduri" cu totul 
străine de ideea de sport. Pentru a 
face reclamă în jurul produselor lor, 
aceștia obligă pe organizatorii de con
cursuri să lungească m^reu traseul 
cofaorîrii și să mărească diferența de 
nivel. Această tendință s-a făcut sim
țită în precedentele camp.onate 
mondiale și concursuri olimpice. Dar 
ea este mai ales prezentă la concursu
rile care nu stau sub controlul direct 
al forului internațional. Acestea...

„...întrec in dificultate adesea între
cerile de campionat mondial și cele olim
pice. Este vorba in special de cursele 
Lauberhoi n de ,a Wengen și Grindel- 
vald și cursa Hahnenkamm de la 
Kitzbiihel. Unor specialiști ai sportului 
alpin îr.să nici aceste trasee dificile nu 
ii se par suficient de periculoase... Ei 
urmăresc mereu obținerea de viteze 
tot mai mari pe schiuri. Astfel, s-a 
încer at in iunie 19J0 stabilirea unui 
record mondial pe ghețarul de ta Cer- 
virva. Viteza atinsă a fost de „nu
mai- 160 km pe oră. Aci. desigur, 
nu mii e vorba de sport..."

• Mărturisiri „senzaționale"

Re vi Ta engleză de specialitate 
„WORLD SPORTS" publică sub sem
nătura lui Doug Gardner un amplu 
articol dedicat mașinațiunilor veroase 
din sportul profesionist, în special a- 
celea scoase la iveală de recentele 
scand.i ori din boxul american. Auto
rul aduce numeroase date în sprij'nul 
afirmaților sale care demonstrează 
ca „ara ijarea" meciurilor de box în 
S.t i.A. se bucură de o Veche și bo
gată... tradiție. Se citează astfel un 

meci de campionat mondial intre Jack 
Johnson și Jess Willard, disputat la 
Havana în 1915 și terminat ru „ruși
noasa" victorie a ultimului, fii cartea 
sa de amintiri, publicată cu ani mai 
tîrziu, Johnson mărturisea că s-a lăsat 
învins fiindcă i se spusese că „..dacă 
va pierde la Willard va putea revenii 
In S.LJ.A. fără să trebuiască a ispăși 
o condamnare de 2 ani închisoare, 
care apăsa asupra lui".

„Investigațiile în activitatea book- 
•nakerilor lipsiți de scrupule din boxul 
american au scos la iveală faptul că 
in ultimii ani o multitudine de me
ciuri au avut rezultate fixate dinainte 
— scrie revista. De pildă, fostul 
campion mondial la categoria mijlocie, 
lack l-a Motta, a mărturisit că intr-a
devăr i stau oferit de două ori cîte 
100.000 dolari pentru a se lăsa bătut 
in meciurile cu Billy Fox și Tony .la- 
niro, în 1947. El a respins ultima propu
nere, dar a acceptat să piardă ta Fox 
în schimbul unei asigurări că i se va 
da o șansă în lupta pentru titlul mon
diali. La Motta a fost trimis ta pă- 
mînt în repriza a 4-a, iar arbitrul 
a oprit lupta după ce a numărat pînă 
ta 10..."

Cele de mai sus au fost declarate 
de Jack La Motta în fața Comisiei 
Senatoriale de investigații din Wa
shington, care anchetează activitatea 
de „culise" din boxul american. Iar 
fiecare nouă descoperire a numitei 
Comisii nu face decît să dovedească 
tuturor cît de jos a decăzut sportul 
din S.LJ.A.

• Gînduri pentru 1961

Printre numeroasele articole și de
clarații ale sportivilor fruntași din 
alte țări publicate cit ocazia începerii 
noului an, s-a remarcat și’ părerea ex
primată îri ziarul „DEUTSCHES 
SPORT-ECHO" din R. D. Germană 
de înotătoarea vest-germană Wil- 
trud Urselmann, fostă recordmană eu
ropeana și medaliată la ultima ediție a 
.1.0..:

„Aș dori să transmit colegilor mei 
de sport dm R.D. (îermană, în special 
prietenei mele din lena. Barbara G6- 
bef, urările mele de bine și succes. 
Eu sper că reprezentanții germani din 
Est și Vest se vor întruni cit aval 
curiod în oad-rul tratativelor. Noi îno
tătorii sîntem de multă vreme uniți, 
iar faptul că împreună ou sportivii 
din R.D. Germană formăm o echipă 
unită puternică a dovedrt-o la Roma 
ștafeta noastră feminină, cu care am 
reuișit să Sigunăm printre națiuntiite 
fruntașe..."

— De părerea acestei mari campioane 
ar trebui desigur să țină seama acei 
care — inspirați de revanșarzii de la 
Bonn — caută să submineze colalxr- 
rarea dintre sportivii din R.D. Ger
mană și R.F. Germană.

PATINATORII SOVIETICI 
«MVINfiATORI ÎN ÎNTILNWEA 
' «INTRE SELECȚIONATELE 
ORAȘELOR OSLO SI MOSCOVA

Pe patinoarul „Bislet" din Oslo a 
luat sfîrșit duminică întîlnirea inter
națională de patinaj viteză dintre 
echipele selecționate a'e orașelor Mos
cova și Oslo. Patinatorii sovietici au 
demonstrat o excelentă formă repttr- 
tînd victoria cu scorul de 236,5—183,5 
puncte. Gu mult succes a concurat 
patinatorul sovietic Victor Kosicikin, 
care în proba de 10.000 m s-a clasat 
pe primul loc cu timpitl de 16:58,7, 
cel mai bun rezultat din lume din 
acest sezon. E< a fost urmat de com
patriotul său Goncearenko — 17:07,9 
și norveg anul Johannesen — 17:16,4. 
Kosicikin a câștigat și proba de 5000 
m cu timpul de 8:06,1, stabilind re- 
oordul patinoarului „Bislet*. In proba 
de 500 m victoria a revenit lui Gri- 
șin (U.R.S.S.), cronometrat în 42,1 
sec. (Agerpres)

Franța—Scoția
11-0 la rugbi

La Paris s-au întîlnit simbătă se
lecționatele de rugbi XV ale Franței 
și Scoției. Rugbișfii francezi au ob
ținut o victorie categorică cu scorul 
de II—0 (0—0) La 18 februarie echipa 
de rugbi a Franței va întîlni, la 
Paris, selecționata Africii de Sud.
• Partida Anglia-Africa de Sud, 

disputată sîmMtâ la Londra, s-a în
cheiat cu victoria rugbiștilor oaspeți 
5-0 (5—0).

TAL A CIȘTIGAT TURNEUL DE ȘAH 
DE IJl STOCKHOLM...

STOCKHOLM 9 (Agerpres). — 
Turneul international de șah de la 
Stockholm s-a încheiat cu victoria 
campionului lumii, Mihail Tal 
(U.R.S.S.). care a totalizat 9*/2 puncte. 
Pe locul doi s-a clasat campionul 
R. D. Germane Wolfgang Uhlmann, 
cu 9 puncte. La sfîrșitnl turneului, 
intr-o convorbire cu un corespondent 
al agenției TASS, Mihail Tal a făcut 
următoarea declarație: „Sînt mulțu
mit de jocul meu. Turneul dt la 
Stockholm a fost deosebit de intere
sant, mai ales că am susfinut o serie 
de «article cu jucători pe care pînă

...iar Gligorici pe
LONDRA (Agerpres). Turneul inter

național de șah de la Hastings a luat 
sfîrșit cu victoria lui Gligorici (Iugo
slavia) care a totalizat 7 puncte Pt 
locurile următoare s-au clasat Bonda- 
revski (U.R.S.S.)6 puncte, Szabo (R.P. 
Ungara). Lloyd (Anglia), cîte 5 punc
te, Littlewood (Anglia), Barden (An-

>

Acești copii de muncitori din R. F. Germană și-au putut petrece la munte 
silele de vacantă școlară datorită invitației primite, din partea organizațiilor 
de Tineri Pionieri din districtul Erfurt (R. 1). Germană). Cu acest prilej 
instructori și antrenori au predat pionierilor și incitaților lor primele lecții 
de schi. Tabăra comună a. fost situată într-una din cele mai pitorești păduri 

ale Turingiei (R. D. Germană)
Foto: „ZentralKild*

Campionatul de hochei al Uniunii Sovietice
in preajma

întrecerea celor mai bune echipe dc h> 
chei pe gheață din Uniunea Sovietică, 
începută m luna octombrie, «c apropie 
dc etapa botăritoare — turneul final 
pentru desemnarea campioanei pc anul 
1961. După cum se știe, cele 19 forma
ții participante la campionatul unional 
au fost împărțite hi două scrii, urniuul

acum nu-i mai mtîlnisem 1 urneai 
s-a desfășurat într-o atmosleră prie
tenească și a constituit pentru mine 
un bun prilej de pregătire in vederea 
meciului pe care urmează să-J sus
țin cu Mihail Botvinnik. O impresie 
foarte bună mi-a făcut campionul 
R D. Germane. Uhlmann. Păcat că 
în partida cu Uhlmann marele ma
estru Kotov, într-o situație de ciștig. 
a comis o mare greșeală, pierzînd. 
Trebuie subliniat că la turneul de la 
Stockholm. Kotov a jucat mu.te oar- 
♦idr interesante"

cel de la Hasting»
glia; șt Clarke (Anglia), cu cîte 4'/2 
puncte. Campionul polonez Sliwa a 
ocupat locul 8 cu 4 puncte.

lată cîteva din rezultatele mat im
portante înregistrate în ultima rundă 
(a 9-a) : Sliwa—Caffcrty 1—0; Lloyd— 
Szabo 1—0 ; Littlewood—BondarevskJ

etapei finale
ca primele trei clasate în fiecare serîft 
să-și dispute titlul. Etapa preliminară 
—< jocurile tur-rctur din cadrul seriilor 
sînt pe punctul de a se încheia. Sc și 
cunosc primele finaliste : Aripile Sovie
telor și Spartak Moscova (seria 1) și 
Lokomotiv Moscova (scria a 11-a). Din
tre acestea. Aripile Sovietelor și Spartak 
Moscova și-au încheiat jocurile, acuinu- 
lînd 30 și, respectiv, 27 puncte. Pentru 
al treilea Ioc cele mai mari șanse le au 
Dinamo Moscova (eu 26 p. din 17 
jocuri) și Torpedo Gorki (eu 19 p. din 
11 jocuri). In seria a II-a, llimik 
Voskresen.sk (-2 p. din 14 jocuri) și 
Ț.S.K.\. (2) p. din 14 jocuri) se pot 
considera ca și calificate în turneul final, 
următoarea clasată, Elektrostal, avînd 
H P. (K>), cil puține șanse de a obține 
punctajul maxim în partidele următoare. 
Prima clasată în această serie este Lo
komotiv Moscova, cu 25 p. Regula
mentul turneului final prevede că liUîlni- 
rilc din această etapă se vor desfășura 
în trei tururi

lată acum cîteva dintre ultimele rezul
tate înregistrate în cadrul celor douS 
serii : Aripile Sovietelor—Traktor 1—1 ; 
Spartak Omsk — Molot Perm 0—1 ; Me- 
tâlurg Stalinsk—Dinamo Moscova 0—6; 
Spartak Sverdlovsk—Torpedo Gorki 
3—;2 ; Torpedo Gorki—Spartak Moscova 
6—0 : Dinamo Moscova—Metallurg Sta
linsk 14—2 ; Dinamo Novosibirsk—Spar
tak Sverdlovsk 1—2; Spartak Omsk- 
Traktor 5—4; Spartak Sverdlovsk—Meta- 
lurg Stalinsk 10—4 (seria J); Ț.S.K.A.— 
L.LLJ.T 10—2; llimik Voskresensk — 
L.l.I.L.T. 5—5 ; Electrostal—S.K. A. Ka
linin 9—5; Ț.S.K.A.—S.K.A. Leningrad 
9—1 : Lokomotiv Moscova—Ki rove ț Le
ningrad 4—0 : Ț.S.K.A.—L.I.I.J T. 12— 
2 (seria a 11-a).

PE SCURT
Nu e chiar departe vr.mea cînd ho

cheiul britanic deținea tin roi fruntaș 
în arena internațională. In 1936, 'a 
Garmlsch Partenkirchen, reprezentativa 
Angliei culegea lauri de campioană 
olimpică. Iar acasă, pe terenurile de 
gheață de la Wembley sau Streit ham, 
hocheiștii Albionului se înconjuraseră 
de un adevărat mit de invincibilitate. 
De fapt, nu toți acești temuți mîntii- 
tori de crosă văzuseră lumina zilei pe 
pămintul Angliei. Majoritatea lor tra
versau oceanul, venind din patria ho
cheiului cu puc. Canada. Aceastii era 
explicația succeselor puse pe seama 
sportului din Marea Britanie.

Și, firește, acel ,,boom" al hocheiu
lui britanic nu avea un fundament să
nătos, era o creație artificială a unui 
moment propice, exploatat cu dibăcie 
de afaceriștii din sport. Numărul clu
burilor profesioniste de hochei in An
glia, a ajuns la 11... Mai mult decît 
numără astăzi, de pildă, liga prc'e- 
sionistă cartadiano-americană de peste 
ocean. Un adevărat exod de hoch"- 
iști canadieni aglomera piața londone. 
ză. Iar promotorii de meciuri făceau 
afaceri grase.

Citrind însă interesul pentru întît- 
nirile de hochei profesionist a început

Falimentul hocheiului
profesionist englez

să scadă. Lumea a ajuns să se dumi- berii. Toate, impopoțonate ca nume 
rească asupra „valorii" acestor me- sonore, menite să atragă pe cei naivi:
auri aranjate de la început piuă 
sfîrșit. cu trucuri de circ, pline 
brutalități și bătăi___________
in toată regula,
pentru a da seitza- 18 CJ T* 
ții „teri" unor spec- H l| I ]• 
tatori rămași in ur
mă cu tratamentul----------------
nevrozelor. Depresiunea economică de 
după război, criza accentuata din 
acești ani din urmă în țările capitalis
te au contribuit la diminuarea progre
sivă a ciștigurilor care intrau în bu
zunarele patronilor de spectacole ho- 
cheistic? din Anglia. Cluburile cu ho- 
cheiști canadieni au început să dis
pară rind pe rînd. Pînă de curînd 
mai ființau doar patru, ultimele relic
ve ale tinor „vremuri de aur" după
care jinduiesc managerii și bookma- pucul.. Turneele întreprinse pe con-

la „Wembley Lions", „Brighton Tigers", 
de „Nottingham Banters" și — promovind 

__  ____ pe scara speciilor, 
de la animale la...

C W T F ft fiî r oameni — „Paisley tX i tE 1‘-
gru, panterele și

.... ................. pirații continuau 
să se ciomăgească ne gheață, în fața 
tribunelor tot mai goale.

Adevărații lub'tori ai hocheiului au 
început să ocolească aceste spectacole 
de-a dreptul dezgustătoare, care n-au 
nimic comun cu sportul. In plus, cînd 
canadienii încetățeniți la Londra vo
iau să-și mai amintească de hocheiul 
adevărat, rezultatele eforturilor lor 
erau destul de minore. Foștii hoche- 
iști cam uitaseră cum se mînuiește 

<inent de aceste echipe s-au soldat în 
ultima vreme cu eșecuri categorice.

Toate acestea au grăbit sfîrșitul pi- 
'aților și al junglei hocheistice. După 
cum anunță într-un număr recent zia
rul elvețian „SPORT“-Zuricti, în se
zonul 1961 nu se vor mai organiza 
meciuri de hochei profesionist in An
glia. Patronul patinoarului din Strea- 
tham, ultimul „refugiu" al teribililor 
gladiatori pe gheață, a declarat că nu 
mai este dispus să găzduiască între
cerile intre lei și pantere. Fiindcă 
nu mai vine nimeni să le vadă...

Faliment total, deci, dar și o victo
rie a sportului adevărat, obținută In 
pofida tuturor străduințelor icelora 
care caută in țările capitalului să 
transforme stadioanele in tarabe. Evi
dent, cu desființarea echipelor profe
sioniste de hochei nu se vor schimba 
prea multe in sportul britanic. Aface
riștii izgoniți de pe patinoare vor 
găsi un fertil teren de acțiune în ju
rul ringurilor de catch, la cursele de 
clini sau în galele de box intre femei, 
spectacole îngrozitoare care sînt de 
fapt tot atitea tumori incurabile in 
organismul bolnav al sportului capi
talist. Dar, cu vremea...

RD. V.

• Federația ae specialitate din 
R.D. Germană a alcătuit echipa care 
va participa în acest an la tradibo
na la competiție ciciistâ „Cursa Păcui": 
Schur, Eckstein, Adler, Hagen și Weis- 
sfeder. Din lotul pentru Turul ciclist 
al Egiptului fac parte : Ampler, Fes
sler, Barleben, Schmeltzer, Kaminski, 
Wiedemann și Kellerman

• fn cadrul pregătirilor pentru cele 
două întîlniri cu C.C.A. din Guțpa 
Campionilor Europeni, echipa de bas
chet Virtus Bologna a întrecut într-un 
meci amical cu 86-81 (41-28) forma
ția S. K. Beograd

• La Rio de Janeiro a început tur
neul de fotbal rezervat celor mai pu
ternice echipe braziliene. In primul 
meci Ftamengo Rio a dispus cu sco
rul de 3-2 (1-1) de Sao l’aolo.

» Comitetul de organizare a cam
pionatelor mondiale de hochei pe ghea
ță, ce vor avea loc în cursul lunii 
martie în Elveția, a anunțat că a pri
mit și înscrierile de participare a echi
pelor Belgiei și Norvegiei, fn felul a- 
cesta, ta competiție vor lua startul 20 
de selecționate reprezentative.
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