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Competiții de mase 
la cît mai multe sporturi

lunilor de 
această 
bogată

iarnă 
iună, 
acti-

Perioada 
și îndeosebi 
cuprinde o 
vitale sportivă de mase asi
gurată prin desfășurarea în
trecerilor din cadrul Sparta- 
chiadei tineretului. Numeroși 
tineri și tinere din toate col
țurile țării participă cu entu
ziasm la concursurile de șah,
tenis de masă, gimnastică, 
haltere, trîntă și, în ime'e 
locuri, au început să se întil-
nească și la startul întreceri
lor de schi și săniuș. Sînt 
însă în asociațiile sportive 
multi membri U.C.F.S. care 
doresc să practice alte spor
turi. Asociațiile sportive au 
datoria să răspundă acestei 
dorințe luînd măsuri ca. folo- 
sindu-se toate posibilitățile e- 
xlstente, să se organizeze cît 
mai multe competiții sportive.

Preocuparea pentru buna 
desfășurare a primei etape a 
Spartachiadei de iarnă nu tre
buie să însemne neglijarea 
altor importante probleme a e 
activității sportive. în direc
ția asigurării condițiiilor ne
cesare pentru practicarea spor
tului preferat 
ucruri 

mînd 
sportive 
Ploiești sau 
organiza 
cursuri de 
se bucură 
larltate și 
un mare număr de tineri și

continuare toată aten- 
lupte 
țară

multe 
ur- 

asociațiilor 
Hunedoara,

există 
de făcut. Astfel, 
exemplul 

de la
București, se pot 

numeroase con- 
popice, sport care 
de multă po.pu- 
care angrenează

dată în
(ia întrecerilor de box și 
care, în 
reunesc 
bri ai 
sportive 
pot iniția campionate pe aso
ciație fie la box sau lupte, 
fie la volei sau baschet, la 
care să se pună îndeosebi 
accent pe pregătirea echipe
lor de începători. O largă 
dezvoltare cunoaște în ultima 
vreme handbalul de sală și 
este firesc ca la Brașov, Ti
mișoara și în alte orașe, tur
neele de handbal să continue 
concomitent cu pregătirile pe 
care le fac sportivii noștri 
fruntași.

Și sînt încă multe con
cursuri care pot și trebuie să 
fie organizate în această pe
rioadă pentru ca un număr 
cît mai mare de membri 
U.C.F.S. să aibă continuitate 
în practicarea diferitelor ra
muri de sport. Un mijloc im
portant de angrenare a mase
lor de sportivi într-o activi
tate plăcută, recreativă, îl con
stituie turismul

Muncind cu 
pentru succesul 
Spartachiadei 
neretului să 
odată atenția 
tor probleme 
sportive printre 
de frunte îl are

multe centre din 
sute și sute de mem-
U.C.F.S. Asociațiile 
care dispun de săli

de

perseverență 
deplin

a
al 
ti- 

tot- 
al-

iarnă 
acordăm 

cuvenită și 
ale activității 

care un loc 
organizarea a

vîrstmci. De asemenea în a- 
ceasta perioadă trebuie acor- mase.

-- Orașul Baia Mare s-a îmbogățit în
" ultimii ani cu noi și noi -amenajări sportive. 
. ► Una din cele mai frumoase baze spor-
" tive este, fără îndoială, noul bazin de înot 
-- drn Baia Mare, construit în cadrul com- 
.. plexului sportiv ,,23 August” și dat în 
” folosință în vara anului 1960.

Noul bazin olimpic (12x50 metri) cu

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P. Romînd
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Duminică începe Ia Cluj

Competiția internațională de handbal în 7
dotată cu ffCupa orașului București”

sfîrșitul acestei săptăniîni, 
de sport din ora- 
începe competiția 
de handbal în 7,

La 
în noua sală 
șui Cluj va 
internațională 
dotată cu „Cupa orașului Bucu
rești". întrecerea este rezervată 
echipelor masculine și se gă
sește la cea de a IlI-a ediție 
a sa, la care și-au anunțat par
ticiparea reprezentativele orașe
lor Budapesta, Moscova și Banja 
Luka (R.P.F. Iugoslavia). Aiă- 
turi de aceste formații vor lua 
parte și două echipe romînești: 
București și București-tineret.

Echipa orașului Banja Luka 
cuprinde o serie de jucători 
internaționali, selecționați de 
nenumărate ori în formația re
prezentativă a R.P.F. Iugosla
via. Căpitanul echipei este cu
noscutul handbalist J. Karadgia,

ponenți ai echipei Iugoslaviei. 
Formația orașului Budapesta este 
de fapt echipa reprezentativă a 
R.P. Ungare, iar selecționata 
orașului Atoscova va fi alcătuită 
din lotul jucătorilor care au e- 
voluat la București.

Cîteva 
noastre, 
orașului 
pusă din 
zentativ. 
de tineret a Capitalei ea va fi 
alcătuită din elemente tinere re
marcate în acest sezon și care 
vor avea astfel prilejul să con
firme posibilitățile lor de dez
voltare. Printre cei care vor

cuvinte despre echipele 
Prima selecționată a 
București va fi com- 
jucătorii lotului repre- 

In ce privește echipa

evolua în această formație se 
numără handbaliști cunoscuți 
cum ar fi Oțelea, Haussner, Cîr- 
ciu, Tale, Ion Popescu și alții.

Forul nostru de specialitate 
a invitat la acest turneu trei 
arbitri neutri, care alături de 
cei mai buni arbitri din țara 
noastră vor asigura conducerea 
jocurilor. Este vorba de arbitrii 
Edgar Federhoff (R.D. Germa
nă), Frantisek Bocek (R.S. Ce
hoslovacă) și Jerzi Paszon (R.P. 
Polonă).

Reamintim cititorilor noștri că 
turneul va avea loc între 22 și 
26 ianuarie. In fiecare zi se vor 
disputa cîte două partide 0

rovici, Friganovici și alți com

opt cotoare cuprinde patru trambuline 
pentru sărituri, instalație de filtrare și sta
ție de încălzire a apei, bazinul puțind fi 
folosit ți pe timp rece.

In clișeu: noul bazin de înot de la 
Baia Mare.

Text: V. SA-SÂRANU-corespondent regional
Foto: ANDREI SUTrf

Un frumos concurs al tinerilor atlefi
Peste patru sute de atleți, 

juniori și junioare, înscriși in
tr-un singur concurs, reprezintă 
fără discuție un succes cate
goric pentru orice fel de com
petiție de atletism organizată 
în aer. liber, și în plin sezon 
de activitate. E clar deci că 
acest număr devine de-a drep
tul impresionant dacă-l rapor
tăm la dimensiunile reduse ale 
sălii de atletism de la Flo
reasca. Simbătă și duminică a- 
ceastă sală a fost luată pur 
și simplu cu asalt de un ade
vărat șuvoi de tineri dornici 
să alerge, să sară și să arunce 
in cadrul unui concurs organi
zat așa cum trebuie. Pentru toți 
cei care iubesc cu adevărat at
letismul a fost o surpriză mai 
mult decît plăcută să urmăreas
că desfășurarea unui concurs 
care părea că nu se mai... ter
mină. Din acest motiv a și fost 
nevoie să se renunțe la dispu-

tarea probei junioarelor 
ritura în înălțime, spre 
tul sincer al celor cîteva zeci 
de concurente înscrise.

Sala Floreasca a fost sun- 
bătă și duminică o adevărată 
...seră a atletismului nostru. /I- 
colo, între cei patru pereți aut 
văzut la lucru foarte mulți at
leți tineri și foarte tineri dor
nici să practice atletismul. Și. 
ceea ce este mai important, ma
joritatea lor au dovedii cali
tăți remarcabile care, bine șle
fuite, le pot aduce cit de cu- 
riad satisfacții dintre cele mal 
mari.

Întrecerile acestea au mai 
arătat că antrenorii bucureșteru 
n-au stat degeaba de ta înche
ierea activității oficiale de anul 
trecut, că cei mai mulți din
tre el s-au aplecat cil toată dra
gostea asupra muncii cu ju
niorii șt iată că prunele roade 
ale acestei acțiuni le-au și' Cuț-.

la să- 
regre-

Maine, la Bologna V

Baschetbaliștii de la C.C.A. susțin
primul joc în

intilninid
ediția
Virtus

o altă 
în în-

După Rapid București, 
echipă romînească intră 
trecerea pentru Cupa Campio
nilor Europeni. Este vorba de 
campioana țării noastre Ia bas
chet masculin, C.C.A., care de
butează în actuala ediție a 
C.C.E. întîlnind mîine la Bo
logna formația Virtus, campi
oana Italiei.

După un start slab, campio
nii noștri au făcut partide ,din 
ce în ce mai bune în campio
natul republican, ajungînd ca 
în momentul de față să dețină 
o formă bună, concretizată în 
victoriile categorice obținute în 
șir. din etapa a Vl-a. Compo
nență de bază ai lotului (Fol- 
bert, Nedef, Fodor, Novacek, Ni- 
culescu, Cimpoiaș, Nedelea) s-au

1961 a C.C.E.,
Bologna

străduit să se pună la punct 
cu pregătirea, pentru ca în jo
cul cu campionii Italiei să aibă 
o comportare frumoasă.

Virtus Bologna s-a calificat 
pentru meciul cu C.C.A. învin- 
gînd în ambele jocuri echipa 
Urania Geneva, campioana El
veției. Echipa italiană folosește 
următorul „cinci" de bază : 
Cannă, Alessini, Calebotta, Lom
bardi și Pellanera. Rezerve sînt: 
Conti, Sardagna, Paoletti, Gam- 
bini, Zuccheri, Barlucchi. Virtus 
își bazează acțiunile pe cei doi 
pivoți (Calebotta și Lombardi) 
și pe precizia aruncărilor de la 
distanță și semidistanță execu
tate în deosebi de Canna și 
Alessini.

Știrile zileî

CAMPIONATULUI

SELECȚIONATA DE

HANDBAL IN 7 A R.S.--
CEHOSLOVACE -■ ÎN?

TURNEUL FINAL AL’.

MONDIAL

In meciul retur coutînd 
pentru preliminariile campio
natului mondial de handbal' 
în 7, seleoționata R. S. Ceho
slovace a întrecut cu 22—10. 
(12—5) echipa R. P. Po-'- 
Ione. Frollo a înscris 6 go
luri. Intrucît și în 
meci reprezentativa 
slovacă obținuse 
(24—12),. ea s-a

primul 
ceho- 

victoria 
calificat 

pentru turneul final și va 
iuca în grupa C alături de 
echipele R. P. Romîne și 
Japoniei.

ZAKOPANE

PATINAI ORII SOVIE-
TICI AU DOMINAT

CONCURSUL DE LA

Sportivii sovietici au do
minat concursul de patinaj 
viteză de la Zakopane la 
care au mai luat parte re
prezentanții R. P. Polone, 
R. P. Ungare și Finlandei, 
in competiția masculină a 
terminat învingător Valentin 
Budin (190.60 puncte). Pa
tinatorul sovietic a cîștigat 
probele de 500. 1500 si "000 
m, iar în proba de 5000 m 
a ocupat locul doi. Ivan Cer- 
nov, cîștigător la 5000 m. 
si Lev Zaițev s-au clasat 
pe locurile următoare în cla
samentul final.

Concursul feminin a reve
nit Larisei Sedova (U.R.S.S.) 
cu 207,216 puncte.

VICTORIA JUCĂTORI
LOR DE TENIS DE

MASA DIN PRAGA

LA DUBLIN

Intr-un meci internațional 
de tenis de masă echipa se-ț 
leeționată a orașului Praga 
a învins cu scorul de 5—0 
echipa reprezentativă a Du
blinului. în cel mai specta
culos meci, Stanek a dispus 
cu scorul de 2—0 de cunos
cutul jucător 
nenumărate ori 
echipa Angliei.

Harisson, de 
se'.ecț'onat în 
(Agerpres)

Hochciștii noștri in preajma turneului 
international de ia Budapesta

Hocheiștii din lotul nostru re
prezentativ și-au încheiat pregă
tirile în vederea turneului de la 
Budapesta, iar mîine dimineață 
un prim Iot de jucători va pleca 
spre capitala R.P. Ungare. Tur
neul- care se dispută vineri, 
simbătă și duminică pe 
Stadion" reunește 
R.P. Romîne, R.P. 
R.P.F. Iugoslavia și reprezenta
tiva secundă a R.D. Germane, 
constituind un bun prilej de 
pregătire și de verificare a for
țelor înaintea campionatelor 
mondiale.

La sfîrșitul săptămînii trecu
te, echipa noastră a participat 
la o serie de trei întîlniri de 
verificare (vineri, simbătă și 
duminică) pentru a se acomoda 
cu condițiile de desfășurare a 
turneului de la Budapesta, unde 
vom întîlni — pe rînd —- echipa 
iugoslavă, pe cea secundă a 
R.D.G. și reprezentativa țării , 
gazde.

Ce ne-au arătat jocurile de 
verificare de pe patinoarul „23 
August"?

Mai întîi faptul că lotul nos
tru s-a resimțit de pe urma 
unei perioade — destul de lungă 
— de lipsă de activitate com- 
petițională. Pentru că, de la 
cele două partide susținute a- 
cum o lună în compania ho-.

ROMEO VILARA / gheiștilor țnăghiari/ jucătorii

Ies cu prilejul „Cupei Unirii", 
lată de ce sîttlem convinși că 
in scurt timp ei vor fi în mă
sură să cunoască alte și alte, 
satisfacții, din această profesiune, 
atît de frumoasă cum este cea 
de antrenor!

Concursul de la Floreasca a 
fost primul din seria lungă a 
întrecerilor prevăzute în calen
darul atletismului pentru 
1961. Judecind după 
ră“, putem 
nerăbdarea 
aer liber și 
valoare ale 
Seriozitatea, 
care tinerii 
pentru sezonul de pistă ne în
tăresc convingerea că în acest 
an atletismul nostru va putea 
cunoaște saltul valoric atît de 
mult așteptat!

! anul 
.pfemir.- 

aștepta cu toată 
primele starturi în 
primele rezultate de 
juniorilor noștri, 

dorința fierbinte cu 
atleți se pregătesc

„Kis 
echipele 
Ungare,

noștri fruntași n-au mai avut 
o activitate competitională co
respunzătoare, pregătirea lor re- 
zumîndu-se la antrenamente „în 
familie", antrenamente în care 
nici jucătorii n-au fost prea 
mult „solicitați" și nici stadiul 
de pregătire n-a putut fi supus 
unei verificări corespunzătoare. 
In această privință este semni
ficativ faptul că între compor
tarea echipei în meciul de vi
neri și cea din partida de du
minică a existat o evidentă di
ferență. Comportarea echipei re-

prezentative în partida cu Coma, 
liinata echipelor bucureștene din 
campionatul orășenesc a fost 
necorespunzătoare atît ca orien
tare în joc, cît și ca eficacitate. 
Nu este permis echipei noastre 
reprezentative să facă reprize 
de 2—2 și 2—I cu o echipă 
alcătuită în cea mai mare parte 
din începători, cum a fost com
binata pe care a întîlnit-o vineri»

RADU URZICEANU ț

(Continuare în pag. a 4-aft

Aspect din meciul disputat simbătă între Selecționata divizionari 
și Combinata C.C.A.—Știința Cluj. Portarul Sofian va respinge’ 
pucul pe pare și-l dispută Otvoz și Varga. Țiriac e gatai 

să intervină și el
Foto; ?.4louiașan.



Trei muncitori fruntași ne vorbesc Propus pentru a doua oară...
despre întrecerile Spar tach iadei

întrecerile din cadrul Spartachiadei de iarnă au stîrnit și în acest 
an interesul sutelor de mii de tineri, care participă cu entuziasm la 
diferite concursuri de șah, tenis de masă, trîntă sau haltere. Discutînd 
cu oricare dintre participanți, vei afla că ei au așteptat cu multă ne
răbdare aceste frumoase întreceri sportive, care nu numai că contribuie 
la călirea lor fizică și morală, dar le dă și posibilitatea de a se recrea 
în mod atractiv, plăcut.

Lată, de altfel, ce ne-au declarat 
cîțiva din cei cu care am stat de 
vorbă:

NICOLAE VINTILESCU, lăcătuș 
montor la uzinele „Semănătoarea"

„Întrecerile din cadrul Spartachiadei 
de iarnă mi-au prilejuit cunoașterea 
șl, mal mult decît atît, îndrăgirea 
unui sport pentru care înainte nu a- 
veam nici un fel de atracție. Este 
vorba de lupte, sport care m-a cucerit 
definitiv, după ce am participat la 
întrecerile de trîntă din cadrul Spar
tachiadei de iarnă. Am concurat pen
tru prima oară la trîntă în cadrul 
Spartachiadei de anul trecut. De a- 
iunci am mai făcut unele antrenamen
te, iar anul acesta din patru dispute 
nu am pierdut pînă acum nici una. 
Sper să ies campionul asociației la 
Spartachiadă. Dar cel mai mult mă 
bucură faptul că antrenorul secției 
noastre de lupte, m-a invitat l.a an
trenamentele secției. Stnt hotărît să 
mă antrenez cu perseverență și să 
ajung sportiv fruntaș".

„Combinatul**—
Marele combinat siderurgic se con

turează în planurile și proiectele in
ginerilor. Peste tot se muncește cu 
dragoste, cu pasiune. Oamenii sînt 
minări de misiunea lor și glodul îi 
poartă spre ziua cînd această gran
dioasă lucrare care, în documentele 
celui de al Hl-lea Congres al P.M.R., 
este apreciată drept un obiectiv prin
cipal pe viitorii 10 ani ai programului 
de perspectivă va fi terminată.

„.Despre sport a venit vorba chiar 
din primele zile de muncă. Și, s-a 
vorbit ca despre un lucru firesc, ne
cesar. Nu mai știe nimeni precis, dar 
se pare că prima 
a Întrebat Elena 
Merlan, de la ate
lierul de construc
ții : „A trecut o săp- 
iămină de ciad sîtt- 
tem aici. Pe cind, un început de acti
vitate sportivă?"... Elena Merlan vrea 
să practice gimnastica. Alții au de
sigur alte preferințe, dar majoritatea 
și-au manifestat dorința de a conti
nua să practice sportul. „Muncim 
mai cu spor și ne simțim mai bine" 
— au spus ei. Unii, oameni de iniția
tivă, s-au dus la consiliul orășenesc 
UCFS. Vorbă multă, .sărăcia omului. 
„Vrem să facem și la noi asociație 
sportivă !“.

Au trecut doar ciieva zile. In sala 
cantinei, peste 200 de tineri și tinere 
s-au întîlnit la adunarea de consti
tuire a asociației. Bucurie, entuziasm. 
S-a vorbit atunci despre dragostea 
oamenilor pentru sport, despre nece
sitatea de a organiza o activitate pu
ternică. Posibilități există, iar atunci 
cind oamenii au dragoste și vor să 
facă ceva... Proiectele stnt destul de 
îndrăznețe, dar pe deplin realizabile, 
b au găsit și sportivi fruntași: Troică 
Eugen și Suzi Wunderman la șah, 
Mayer Wunderman la notație, S. Ro
taru la baschet... Alte nume, cunos
cute de-acum iubitorilor de sport-, ve- 
'liștli Gelles și Dorel Popovici, para-

SPORTUL POPULAR
1-Fa.g. a Z-a 3756

ELENA CHITEA, țesătoare la fa
brica „Răscoala din 1907"

..La nai au început întrecerile doar 
la șah. Eu însă mă pregătesc și aș
tept cu multă nerăbdare concursul de 
gimnastică, cu atît mai mult cu cit 
practic cu regularitate gimnastica în 
producție. Am luat parte întotdeauna 
la competițiile de mase organizate de 
asociația noastră șl, de fiecare dată, 
m-am simțit bine. Prin aceste între
ceri am cunoscut sportul și am con
statat în același timp că practicarea 
unor discipline sportive are un efect 
binefăcător asupra organismului. Eu 
iubesc mult atletismul șl particip cu 
regularitate la antrenamente. Inii 
place aruncarea greutății, probă în 
care cred că am să obțin rezultate 
din ce în ce mai bune. Acum mă 
pregătesc pentru gimnastică, un sport 
pe care l-am „descoperit" recent șl 
care mă atrage din ce în ce mai 
mult".

ION P1RGARU„ reglor freze auto
mate, uzina „Grigore Preoteasa"

„Despre întrecerile din cadrul Spar-

Învâțînd de la sportivii fruntași...
Sportul cunoaște în uzina noastră, 

Utilaj-cliimic „București”. de o largii 
simpatie din partea muncitorilor, tehni
cienilor și funcțiOTiarilor. Pe lingă fot
bal, se practică tenisul de masă, șahul, 
handbalul și popicele. In momentul de 
față stat în plină desfășurare întrecerile 
din cadrul Spartachiadei de iarnă.

Șahul »e bucură de cea mai mare par

șutista Angela Năstase... Toți mun
cesc acum pe șantier. Intr-adevăr, se 
poate face o asociație puternică, cu 
activitate bogată. Dar, cum să se nu
mească? S-au făcut atîtea propunerii 
Unii au spus că asociația trebuie să 
se numească „Oțelul". Alții: „Dună
rea". Iar alții: „Furnalul"... Pînă la 
urmă au ales cea mai frumoasă de
numire, cea care desigur se potrivește 
cel mai bine: „Combinatul". E un 
nume care trebuie reprezentat cu 
cinste.

Și, s-a pornit la muncă. Prima în- 
tîlnire a consiliului asociației. Din 
nou auzim lucruri frumoase. Cel mai 
mulți dintre membri s-au angajat să 

plătească cotizații 
între 3—5 lei. Pen
tru ca asociația să 
aibă posibilitatea 
să cumpere cît mai 
mult echipament, 

cît mai multe materiale sportive. De 
altfel, ing. Vasile Tudoric, președin
tele comitetului sindical, le-a promis 
tot sprijinul. S-au și făcut demersuri 
pentru procurarea a 10—12 mese de 
șah și 2 mese de tenis. Tinerii 
se înscriu cu entuziasm în UCFS. 
Organizația UTM sprijină permanent 
consiliul asociației. Se fac planuri. 
Se vor amenaja două terenuri de vo
lei, două de baschet, unul de fotbal... 
Vor putea fi realizate toate acestea 
atît de repede? Tinerii sportivi ne vor
besc cu însuflețire despre ajutorul pe 
care-l primesc din partea inginerului 
Gh. Amariței, secretarul organizației 
de partid. Așa se vor putea face mul
te lucruri.

...Se redactează primul proces ver
bal. Un tinăr scrie de zor. Sînt multe 
de notat. Iată doar secțiile care își 
vor începe activitatea: Volei, fotbal, 
baschet, atletism, gimnastică, tenis 
de masă, șah, tir, natațle, canotaj... 
Băieți și fete. Tineri și vîrstnici. Oa
meni care iubesc sportul: O nouă a- 
sociație sportivă și-a început activi
tatea. 1D dorini SUCCES DEPLINI

DAN GIiRLEȘȚEANU 

ta-chiadei? Ce să vă spun... Am în
cercat și eu. Am jucat tenis de masă 
și acum am rămas cu această pa
siune. Cînd am un pic de timp liber, 
dau fuga la sală șl joc. Este un sport 
frumos șl cred că mă ajută mult în 
munca mea. Îmi dezvoltă precizia șl 
iuțeala. Ca reglor eu trebuie să 
lucrez rapid și precis, Iată de ce 
tenisul de masă îmi place din. ce în 
ce mai mult. Și nu trebuie să uit să 
vă spun că l-am cunoscut în cadrul 
Spartachiadei. De acum înainte fiți 
sigur că nu am să lipsesc de la tiici- 
una din competițiile de mase organi
zate de asociația noastră".

ticipare. Cei peste 100 de concurenli se 
întree și în prezent. La tenis de masă 
am avut, ce-i drept, o participare mai 
mică. In schimb la haltere s-au înscris 
numeroși tineri. Halterele erau pentru 
noi un sport nou. Nimeni din asociația 
noastră nu cunoștea elementele sale teh
nice. Ne-au ajutat însă antrenorul fe
deral Ștefan Petrescu și sportivii frun
tași Tiberiu Roman și Lazăr Baroga.

Cu bara coufecțiouată de noi, cei doi 
sportivi ne-au demonstrat întreaga gamă 
tehnică a ridicării. In special, am ur
mărit stilul aruncat, care se practică în 
cadrul Spartachiadei. La finala pe uzină, 
unde au participat peste 60 de concu- 
renți, am avut prilejul să asistăm la în
treceri viu disputate. Cu toții se stră
duiau să aplice cele tavăța-te de la spor
tivii fruntași. Dacă unul greșea, auzeai: 
„N-ai văzut cum ținea coatele Ba
roga ?“ sau „Aruncă cu elan de la piept, 
cum făcea Romani*.

Iată, de altfel, și campionii și rezulta
tele pc care le-au obținut: categoria 
pînă la 55 tg — GA. Albulescu (stmn- 
gărie) 57 Zrg; categoria pînă la 65 Ag 
— ■ Constantincscu Ion (cazangerie) 69 
kg; categoria pînă la 75 Ag — Alexandru 
Ilinca (mecanic șef) 85 kg (!); cate
goria peste 75 kg — Vasile Ghifă (ca
zangerie) 00 kg (1!)

In prezent, învingătorii de la haltere 
se pregătesc pentru fazele următoare fă- 
cînd antrenamente unde aplică cele în
vățate de la sportivii fruntași.

GHEORGHE A. GHEORGHE 
secretar al organizației U.T.M.
Uzi na mecanică de Utilaj-cliimic

„București*

SĂ ÎNCEPEM DAREA
Cu puține zile în urmă ne-a venit 

știrea că în unele regiuni ale țării a 
început să ningă. Prima zăpadă, aș
teptată cu multă nerăbdare de nu
meroși tineri, a reactualizat însă și o 
problemă... G.M.A. 1 Sînt foarte mulți 
tineri care și-au trecut toate probele 
complexului G.M.A. (gradul I și gra
dul II, F.G.M.A.) în afara probei de 
schi.

In regiunile unde stratul de zăpadă 
proaspăt căzută este suficient, va tre
bui să se treacă imediat la disputarea 
probelor. Consiliile raionale și orășe
nești U.C.F.S., împreună cu comisiile 
G.M.A. trebuie să verifice pregătirile 
pentru organizarea acestor concursuri 
iar consiliile asociațiilor sportive au 
datoria să se prezinte cu un număr 
cîț rnai mare de tineri gi..ținer§ ja

Zilele trecute, in cadrul unei 
însuflețite adunări, strungarul 
fruntaș Ion Moldovan a fost 
propus candidat al F.D.P. în 
alegerde de deputați pentru 
Marea Adunare Națională. Cei 
care au luat cuvîntul au arătat 
că tinărul comunist Ion Moldovan 
este muncitor fruntaș la uzinele 
„Timpuri Noi", unde se numără 
printre cei mai activi inovatori. 
Ca deputat în Marea Adunare 
Națională, tovarășul Ion Moldo
van a contribuit din plin la nu
meroase realizări înfăptuite pe 
tărîm obștesc de oamenii mun
cii din circumscripția elec
torală „Filimon Sîrbu". De a- 
semenea, activitatea sa este le
gată și de o serie de succese 
dobîndite de muncitorii uzinelor 
„Timpuri Noi" pe tărîm spor
tiv. Asupra acestora am vrea 
să ne oprim îndeosebi.

lan Moldovan este cunoscut 
ca un pasionat sportiv, .jucător 
de popice in echipa upiuei. care 
activează. în campionatul raio
nal. Era firesc să îndrăgească 
această ramură sportivă, pentru 
că acolo la „Timpuri Noi" se 
poate vorbi de o adevărată tra
diție a sportului popicelor. Zeci 
de muncitori din uzină se în
dreaptă in timpul lor liber spre 
diferite arene de popice, dispu- 
tindu-și cu multă ardoare cin
stea de a reprezenta culorile a- 
sociației lor.

De o bună bucată de vreme. 
Ion Moldovan are o preocupare 
in plus: ca inițiator al con
strucției unei arene de popice 
el se gîndește cum să fie rea

La asociația sportivă Recolta-Ivești
se duce o muncă rodnică

Nenumărați sînt iubitorii de sport în 
comuna Ivești. In ultimii ani activita
tea sportivă s-a dezvoltat mult în co
mună. Tineri și tinere pot fi văzuți în 
fiecare zi la căminul cultural, sau la 
clubul asociației Recolta care ființează 
aci, jucmd șah, tenis de masă etc. Multă 
pasiune se depune pentru echipa de fot
bal din campionatul regional. Bar și 
secțiile de volei, popice, tenis de masă, 
șah, tir, atletism, lupte și, de curînd, 
cea de box, activează intens.

Intr-un cuvînt, asociația -sportivă Re-

ANTON IULIAN

colta Ivești se numără printre cele mai 
puternice asociații sătești din regiunea 
Galați. Drumul pînă la actualele succe
se Ti-a fost nșor. Anton InRan ar pdtea 
să povestească multe. Are 10 ani (!) 
de cînd e președintele'asociației sportive

In cadrul complexului G.M.A.

PROBELOR DE SCHI ACOLO UNDE A NINS!
startul întrecerilor. La alegerea tra
seului și la pregătirea materialelor 
necesare (echipament, sdbruri etc.) se 
va cere ajutorul profesorilor de edu
cație fizică sau al sportivilor care au 
cunoștințe avansate în acest domeniu. 
Toate aceste măsuri, susținute de o 
bună propagandă vizuală și auditivă 
(se vor folosi stațiile de radioficare) 
vor duce la creșterea interesului pen
tru cucerirea frumoasei insigne. Pa
ralel cu această activitate se pot or
ganiza și întrecerile din cadrul Spar
tachiadei de iarnă a tineretului la 
probele de săniuș, patinaj și schi.

In regiunile unde zăpada nu a că
zut se pot face pregătiri pentru în- 
tîmpinarea sezonului de iarnă. In pri- 
mul nij4’ §« sa verifica _ pia,teriatul 

lizat cit mai repede proiectul 
deja întocmit. O arenă de po
pice I Cît de mult și-o doresc 
muncitorii de la „Timpuri Noi".

Dar, Ion Moldovan a adus 
un aport prețios și la dezvol
tarea altor ramuri sportive în 
cadrul asociației .Țimpurt Noi", 
ca de pildă voleiul, boxul și 
fotbalul. De multe ori el a fost 
văzut pe terenuri sau in săli 
de sport, încurajîndu-și cu în
suflețire tovarășii de muncă în 
competițiile pe care aceștia le-au 
susținut.

La toate acestea trebuie ară
tat că pasiunea pentru sport a 
lui Ion Moldovan s-a manifestat 
din plin și în .calitatea sa de 
deputat. Prin îndemnul său, nu
meroși tineri din circumscripția 
electorală „Filimon Sîrbu" și-au 
înscris pentru prima oară nu
mele în diverse competiții și în
treceri sportive. In aceeași ca
litate, Ion Moldovan a sprijinit 
acțiunile legale de amenajarea 
de baze sportive simple in cir
cumscripția sa electorală.

Propus pentru a doua oară 
candidat al Frontului Democra
ției Populare în alegerile de de
putați pentru Marea Adunare 
Națională, Ion Moldovan, mun
citor de nădejde, sportiv pasio
nat și activist neobosit pe tă- 
rim obștesc va căuia să răs- i 
plătească cum se cuvine încre
derea ce i-a fost acordată de 
cetățenii și oamenii muncii din 
circumscripția electorală ,Jdi- 
mon Sîrbu". 1

T. STAMA

Recolta-Ivești. La început activitatea 
se rezuma la fotbal. Echipa de fotbal 
„înota” la mijlocul campionatului raional 
iar ceilalți membri ai asociației sperau 
că într-o zi se va gîndi cineva și la ei, 
la dorințele lor de a practica diferite 
discipline sportive.

Ales președinte, comunistul Anton 
Iulian, îndrumat de către organizația 
de partid, a cerut sprijinul conducerii 

•G.A.S. și activitatea sportivă a început 
să capete o sferă mai largă.

S-a înființat o secție nouă, apoi încă 
una, prin muncă voluntară s-a construit 
baza sportivă. A început să existe mai 
•multă grijă pentru procurarea echipa
mentului sportiv și încet, încet activita
tea sportivă s-a dezvoltat.

Iată acum câteva cifre care vorbesc 
despre succesele înregistrate de către 
consiliul asociației sportive Recolta Ivești 
în fruntea căreia se găsește comunistul 
Anton Iulian : In secțiile asociației 
■activează 233 membri U.C.F.S. cu coiiza- 
ția la zi. In Ivești există o frumoasă 
bază sportivă; teren de fotbal, .pistă 

■de atletism. 4 vestiare, tribună cu 600 
locuri, 2 terenuri de volei, pistă de no- 
:pice, sală de sport. Există un chil» 
unde își desfășoară activitatea jucătorii 
de tenis de masă și șahiștii.

In magazia asociației se află saltele 
de lupte. 21 de perechi de schiuri, 8 
jocuri de șah, mănuși de box, tricouri, 
Icniși etc.

In actuala ediție a Spartacluadei <le 
iarnă au luat startul peste 210 sportivi. 
•Cea mai numeroasă participare a fost 
înregistrată la șah (61), trîntă (53)., 
tenis de mtisă (34 )etc.

Sînt rezultate de care cei din Ivești 
fiînt mîndri. Sînt rezultate la care, în 
mare măsură, și-a adus contribuția .și 
președintele asociației, comunistul Anton 
Iulian,

A. SC1IENKMAN covesp.

sportiv existent în magazii, se vor 
face reparațiile necesare șl eventuala 
completare a echipamentului prin noi 
investiții. Se poate trece, de asemenea, 
la munca de mobilizare a trierilor, 
folosindu-se în acest scop panouri pe 
care figurează numele tinerilor care 
și-au îndeplinit diferitele probe din ca
drul complexului G.M.A. și le lipsesc 
cele de la schi.

Bunele rezultate depind în mare 
măsură de pregătirile ce se vor face 
din timp. De aceea consiliile asocia
țiilor sportive, sprijinite de către con
siliile raionale și orășenești U.C.F.S. 
vor trebui să treacă neapărat Ia mun
ca de pregăt're si desfășurare a pro
belor de schi dirt cadrul complexului 
G-Mt A. ,z



„Mens sana in corpore sano“... Străvechiul dicton 
latin a cunoscut de-a lungul anilor nenumărate con
firmări, păstrîndu-și tot timpul actualitatea. Astăzi 
însă prin grija nemărginită față de om, față de sănă
tatea, bunăstarea și fericirea sa, 
nent de partidul nostru, el își I 
oricînd o strălucită traducere în

„Minte sănătoasă într-un corp 
ticarea sportului!

înaintea oamenilor muncii din . 
sînt larg deschise toate căile spre această activitate 
frumoasă, dătătoare de putere, le stau la dispoziție

i, manifestate perma- 
găsește mai mult ca 
fapte.
sănătos", prin prac-

patria noastră liberă

condiții minunate. Dar atragerea maselor largi pe sta
dioane ridică problema îndrumării cu grijă a tineretu
lui care se avîntă plin de entuziasm în întrecerea 
sportivă, ca și a celor care, în ciuda vîrstei, se pot 
bucura totuși din plin de binefacerile exercițiului Fizic. 
Tocmai de aceea misiunea omului de știință — părăsind 
domeniul strict teoretic — devine arzător practică și 
cotidiană.

In aceasită 
tori'or s-au 
despre sport,

pagină, deci, pe care o prezentăm citi- 
întîilriit medicul și sportivul. Discutăm 
despre sănătate...

I N » E M N
întotdeauna o discuție despre sport 

îmi trezește frumoase amintiri. Sînt mul
te decenii de cînd, elev fiind la Liceul 
Internat din Iași, așteptam pauza dintre 
ore pentru a goni puțin mingea prin 
curtea școlii, iar în recreația mare să 
facem o partidă de „barul*, o variantă 
a popularului nostru sport național, oină. 
L-au iubit deopotrivă colegi de ai mei 
de la ...Internat", ca de pildă Traian Să- 
vulescu. Mihail Ralea, Iorgu Iordan, Ho- 
ria. llu'ubei, Mihai Ciucă și mult rejțre~ 
talul Constantin Balmuș.

Dar, preferințele mele nu s-au limitat 
numai la /ocurile cu mingea, deși fot
balul m-a pasionat. Am făcut lupte, am 
ridicat greutăți, haltere, cum le spuneți 
dumneavoastră, și-mi amintesc chiar o în- 
tîmplare hazlie de demult. La Iași ve
nise faimosul circ Sidoli. In arenă apă
rea seară de seară un turc voinic, invi- 

nd din public pe cei curajoși să se ia 
la întrecere cu el. Am îndrăznit și eu

de Acad. prof. dr. N. GH. LIJPU 
directorul Institutului 
de Medicină Internă

Din nou despre
eforturile intense „Ca piedică sau fără?” m-a 

întrebat turcul. „Cu 1“ m-am auzit eu
de prof- dr. FLORIN ULMEANU 
șeful catedrei de fiziologie a I. C. F.

s prirund. N-o să mă credeți poate, dar 
am reușit — în uratele circului — să-l 
pun jos pe turc. Dar astea au fost, cum 
se zice, de-ale tinereții...

Asta nu înseamnă, însă, că jumătatea 
de veac care a trecut de atunci m-a de
părtat de exercițiul fizic, atit de folo
sitor omului. Gimnastica mi-e dragă fi 
astăzi. Și nu numai dragă, dar fi foarte 
folositoare în muncă. Păcat că nu-mi 
trăiesc tinerețea în zilele luminoase de 
acum, cînd partidul a așezat sportul la 
locul de cinste pe care îl merită.

Iu cîleva rînduri ar fi desigur o cu
tezanță să încerci a epuiza un subiect 
ca acesta, vast cît o bibliotecă.

Socot sportul un ajutor de preț al 
creierului. Mai mult chiar, un adevărat 
elixir al sănătății. Dar exercițiile fizice 
trebuie făcute cu măsură, iar tn cazul 
campionilor sub un riguros control ști
ințific.

Sportul se adresează oamenilor de 
toate vtrsteie. El dă floare, tinereții și 
întîrzie... rugina bătrtneții. Dar, despre 
acest lucru am auzit că va vorbi, dis
tinsa mea colegă, prof. dr. Ana Aslan... 
Am să-î citesc rîndurile cu plăcere.

îndemnul meu adresat celor tineri și 
vîrstnici este același: practicați sportul 
și exercițiile fizice. Feți 
cîștigat !

avea numai de

Un capitol care ar putea • ••
In 1953, ciad antrenorul P. Dungaclu 

a Început să aplice eforturile intense 
in pregătirea lotului nostru reprezenta
tiv feminin de gimnastică, ei a făcut 
o cotitură îndrăzneață. Exemplul spor
tivilor sovietici, exemplul lui ZatopeK 
și al altor sportivi de seamă s-a dove
dit deosebit de folositor și in pregăti
rea gimnastelor noastre. După primul 
an de experimentare a acestei metode, 
ele au obținut rezultate remarcabile, 
menținir.du-se de atunci mereu printre 
primele din lume la numeroase con
cursuri internaționale, inclusiv la Joou- 
-ile olimpice de la Melbourne și Roma.

Experiența Elenei Leuștean, Soniei 
Xovan, Anicăi Ticu a constituit pentru 
colectivul Catedrei de fiziologie I.C.F. 
un subiect de studiu ai influenței efor
turilor intense asupra organismului. Au 
urmat apoi alte cercetări la canotori, 
1B sportivi dial diferite discipline: a- 
tleți, scrimeri etc. Concluziile au fost 
— țoale — concordante : organismul 
poate suporta eforturile intense în con
diții satisfăcătoare, dacă controlul me
dical obișnuit este dublat și de un ri
guros control fiziologic. Prin acest con
trol am putut constata la fiecare spor
tiv în parte, dacă gradul de solicitare 
a funcțiunilor nu depășește limita lor 
de rezistență, ceea ce in fond constituie 
baza științifică a intiivitlualizării antre
namentului. Și tot in acest fel a.m pu
tut surprinde unele manifestări pato
logice în stadiul lor incipient, reușind 
să prevenim agravarea tulburărilor.

■’rezendnd unele din rezultatele atis- 
t*-.r cercetări la Seoiunea științifică cu 
caracter internațional ținută la Bucu
rești în 1958 am afirmat că datele ob
ținute in astfel de antrenamente nu pot 
fi valorificate deplin decît prin cola
borarea fiziologului, a medicului și an
trenorului această convingere au a-
Juns si alți cercetători sau activiști spor
tivi, Prof. ftr. Krasnosielski își încheie 
astfel comunicarea făcută ia Congresul 
International medico-sportiv de la Mos
cova din 1958 : „A sosit timpul să tre
cem de la controlul medical al sporti
vului la controlul medico-fiziologic". 
Iar antrenorul Filin, candidat in științe, 
a confirmat cu ocazia recentei sa>: vi
zite in țara noastră, că „la pregătirea 
sportivilor olimpici sovietici lucrează tn 
strînsă legătură metodistul, medicul și 
iiziologul".

In cercetările noastre din acest do
meniu. am dat prioritate studiului neu- 
rtxfinamicej cerebrale și neuro-umoralc, 
caro aai un rol pascutmpănilor în meca
nismele de adaptare ale organismului 
la efort. Această orientare a fost nos
tru deoarece am avut la îndemlnă si 
aparatele originale de cercetare in acest 
domeniu, create de colaboratori noștri 
fueă din 195S-19M, cînd am eondm co
lectivul de cercetări științlfiee sportive. 
Astfel sînt : „Reflexul cerebral de im- 
nedanță". preconizat de dr. Al. Par- 
theniu si ing. M. iDemetrescti : „Anali
za de pantă a clecreoeneeefaloeramei", 
moditîcată de inc. M. Demetreseu ; — 
st uefe instalații pentru diverse 
reotinuri dinamice, puse la 
antrenorul N. Petrescu.

Mă opresc aci. Cercetările 
au mers în pas cu 
a sportului din anii 
Mulțumită condițiilor 
de partid și guvern, 
fizice s-a ridicat la un înalt nivel știin
țific, fapt confirmat de numeroșii spe
cialiști de peste hotare care ne-au vi
zitat cu prilejul unor congrese sau se
siuni do comunicări. Datoria noastră 
este să ajutăm și mai mult pe sportivi 
șl antrenori, punîndu-le la îndomînă 
ccie mai avansate metode de pregătire.

st-.- 
punct de

științifice 
dezvoltare 
populare, 

create

uriașa
puterii 
minunate 
mcdrcrna culturii

de vorbă cu dr. BARTOLOMEU SUSAN
Nici că se putea o persoană mai 

indicată decît dr. BARTOLOMEU SU
SAN pentru a elucida problema me
reu actuală a traumatismului în 
sport. Chirurgul ortoped al spitalului 
nr. 12 are o vastă experiență în ma
terie. El are la activ cîteva mii de inter, 
venții încununate de succes. A făcut pri
mele operații de menise din țară, fiind 
totodată și autorul primei lucrări de 
traumatologie sportivă publicată în 
1932. împreună cu alți specialiști 
el și-a adus contribuția la progresul 
ecestel ramuri însemnate a medicinii.

— In condițiile unei pregătiri știin
țifice, ne spune dr. Susan, a ridi
cării neîncetate a măiestriei, a în
drumării atente în timpul antrena
mentelor și competițiilor, a educării 
sportivilor în spiritul unei întreceri 
loiale, accidentul sportiv a scăzut 
foarte mult ca frecvență. Totuși, el 
n-a dispărut încă. Tocmai de aceea 
se impune o conlucrare și mai strîn- 
să între antrenor, sportiv și “

Dr. Susan ne relevă 
așteptat:

— De 
dă mult
- î ?
— Da,

pildă, tenisul 
„de furcă".
?
tenisul. Lipsa

un

de

Tn încheiere,nem punct convorbirii.
dr. Susan a ținut să mai adauge:

— N-am să mă supăr, dacă în vi
itoarele pagini pe care „Sportul popu
lar" le va consacra medicinii, capito
lul despre care am vorbit va lipsi. 
De altfel, pentru aceasta se strădu
iesc medicii noștri sportivi și sînt 
convins că lăudabilele lor eforturi vor 
fi încununate de succes.

Practicarea exercițiilor fizice 
asigură sănătatea

de Acad. prof. dr. ȘTEFAN MILCU
Practicarea exercițiilor fizice are o 

profundă influență asupra organismu
lui, în totalitatea lui. Punerea în miș
care repetată, coordonată, a masei 
musculare și influențarea centrilor 
nervoși conduc la un complex de mo
dificări ale metabolismului general și 
local, cu modificări consecutive func
ționale și morfologice.

In procesele de transformare și de 
ameliorare ale organismului, sub ac
țiunea exercițiilor fizice, glandele endo
crine au — alături de sistemul ner
vos — un rol însemnat. Din cercetă
rile făcute pe atleți de performanță re
iese că aceștia au un coeficient foarte 
ridicat de normalitate a fiziologiei en
docrine, un tonus crescut pentru glan
dele fundamentale; hipofiză, tiroidă, su
prarenale și gotiade. Exercițiile fizice 
dezvoltă capacitatea funcțională și tro- 
ficitatea glandelor endocrine citate. 
Or, acestea sînt în același timp glan
de fundamentale morfogenetice și me
tabolice. Prin influența lor, exercițiile 
fizice pot modifica profund organismul 
asupra căruia acționează.

Ne-am propus să cercetăm această 
problemă pe 91 de atlețr, care au par
ticipat la concursurile internaționale 
de atletism ce s-au ținut la București; 
Toți atleții au fost examinați clinic și 
antropometric. La 63 dintre ei le-am 
făcut și examenul endocrin.

Examenul funcțional al hipofizei, ti
roidei, suprarenalelor și gonadeior a 
fost apreciat prin cercetarea clinică, 
prin tonusul muscular, ritmul mișcă
rilor și reacțiile vasomotorii și neuro- 
psihiee.

Performanțele au fost înregistrate de 
juriile respective.

Din studiul datelor înregistrate, am 
obținut următoarele concluzii generale:

l. Există o relație apropiată între 
practicarea unui anumit sport și con
formația individului. La rîndul ei, a- 
ceasta este dezvoltată sau 
în unele caractere ce o 
după natura
ceea ce ne arată 
ile fizice pot servi ca un puter
nic mijloc de moarficare a constituției. 
Această modificare poate fi obținută în 
grade diferite, după epoca de dezvol-

tare a individului care a practicat exer
cițiile fizice.

2. Am constatat că un echilibru func
țional endocrin este necesar în sportul 
de competiție, iar pentru unele glande 
energetice au fost găsite note puțin ac
centuate de hiperfuncție.

Rezultă că glandele morfogenetice 
fundamentale, care participă la dina
mica neuromusculară, sînt intens 
fluențate de practica îndelungată 
exercițiilor fizice. Aceasta înseamnă 
prin practicarea exercițiilor fizice
poate influența fiziologia glandelor en
docrine în sens favorabil, iar prin a- 
ceasta se poate modifica metabolis
mul general și dezvoltarea fizică. 
Prin aceste modificări se explică și 
constatarea făcută de educatori, că 
practicarea exercițiilor fizice în con
diții favorabile de mediu duce la dez
voltarea optimă de care organismul 
este capabil, asigurimf astfel sănăta
tea și cond ț'a biologică necesară pen
tru o muncă de înaltă productivitate.

in
ft

că
se

(Fragment dintr-o comunicare făcută 
la secția medicală a Academiei R.P.RJ

medic, 
fapt ne-

cîmp ne

condifie 
jucători,

de 
fizică manifestată de unii 
care mai cor.sideră sportul alb drept 
un „joc de domnișoare", duce la e- 
longații mușchiulare, entorse etc. Pa
radoxal, . ' ’
rugbiul — cu to-ată faima sa de du
ritate — furnizează un procent cu 
totul minim de accidentați. Explica
ția nu este cea pe care o dau în 
glumă rugbiștii — „avem... iarba fia
relor" — ci, tehnica avansată a ma
jorității practicanți’dr sportului cu 
balonul oval. Fotbaliștii au de învățat 
din aceasta...

— Mai intervin și alte elemente 
în... motivarea accidentelor?

— Fără îndoială. Oboseala, supra- 
antrenamentul, viața nesportivă — se 
înscriu frecvent printre cauze. De a- 
semenea, neglijența în respectarea 
prescripțiilor medicale pentru tratarea 
așa-ziselor „mici indisponibilități". O 
dată văzut pe picioare, sportivul este 
tentat (sau îndemnat) să concureze. 
Păstrez viu în memorie, cazul ma
relui nostru sprinter Icn Moina. Dacă 
și-ar fi îngrijit cum trebuie prima 
ruptură mușchiiriară, drumul său spor
tiv ar fi fost fără îndoială mai lung 
și poate că pe tabela recordurilor ar 
fi figurat un 10,3 sau chiar 10,2 pe 
sută. Neglijența condamnabilă a unui 
antrenor a făcut ca o carieră stră
lucită să se încheie prea devreme.

Desigur că o discuție cu un medic 
atît de erudit în materie se putea 
prelungi foarte mult. Dar, timpul 
drămuit al interlocutorului nostru, a- 
flat între două operații, cerea să pu-

pentru un ochi neinițiat,

inhibată 
compun, 

exercițiului practicat, 
că exerciți- 
un

Pagină realizată sub îngrijirea 
redactorilor noștri VALERrt) 
CHIOSE, TIBERIU STAMA și 

NEAGOE MARDAN

Secretul tinereții__
!-am aflat de la prof. dr. fina Aslan, director al Institutului de Geriatrie

pe care ni l-am propus, acela de a-l men
ține pe om cît mai mult tînăr.

Astfel a început convorbirea noastră 
cu prof. dr. ANA ASLAN, directorul In
stitutului, președintele Societăți Ro
mine de Gerontologie, membri în Secjia 
clinică europeană a Asociației interna
ționale de Gerontologie. Interlocutoarea 
noastră continuă •.

— Sportul contribuie tn mod considera
bil la prelungirea vieții active a semeni
lor noștri. Omul trebuie să desfășoare o 
activitate coordonată, psihică și fizică. 
Acest lucru l-a spus marele fi zi olog rus 
Pavlov. El, predecesorul său, Secenov, 
continuatorul operei lor, Bîkov au făcut 
dovada practică a 
expus-o, practici nd 
fizice.

tezei științifice ce au 
toată viata exercițiile

— Cum aplica fi acest ,,leac” ?

orelor petrecute pe stadion fiecare om 
trebuie să fie un îndrăgostit de spori.

Prof. dr. Ana Asian se dovedește o 
fină cunoscătoare a prețiosului folos 
practic pe care îl prezintă sportul.

om cu noi mijloace de 
semnelor și efectelor 

bătrîneții. Sportul tra-

Ne aflăm în eurtea-parc a Inșii tu-ta-hri 
de Geriatrie, pășind printre pomii împo
dobiți de prima zăpadă. Este un lăcaș 
de știință unic în lume. Aici se tratează 
o ,,maladie" pe care o contractează, mai 
de vreme sau mai tîrziu, toți oamenii : 
bătrioețta. Iar rezultatele obținute sînt 
din ce în ce mai încurajatoare, sporesc 
faima științei medicale romînești. Ne
numărate delegații de peste hotare vin 
să viziteze această cîinieă cit totul neo
bișnuită.

Printre medicamentele folosite aici în 
combaterea bătrînețri, am aflat unul care 
nit stil în flacoane sau fiole : SPORTUL.

în cadrul institu- 
acum dat fiind 
gîndim chiar la 
speciale, care ar

— Firește, noi aici nu căutăm să stan 
bilim... recorduri. Ne străduim, în schimb, 
să înzestrăm pe 
luptă împotriva 
uzării specifice
bule să respecte în primul rind baza fi
ziologică a organismului, să nu iasă din 
limite. Astfel el devine un tonic puter
nic, un izvor de sănătate și prospețime, 
un factor de longevitate. Dar, acțiunea 
noastră trebuie desfășurată cu multă 
grijă, țiiundu-se seama de sensibilitatea 
pacientului. Tocmai de aceea preconizăm 
adaptarea pe decade de vîrstă a comple
xelor de exerciții. Ar fi, desigur, multe 
de spus, dar ne socotim la început de 
drum în această nouă metodă terapeu
tică, căreia îi prevăd un viitor 
lucit.

Avem prilejul să cunoaștem pc 
nul Maresov. La 114 ani, el se ține
ca un om în floarea vîrstei, este volubil, 
se mișcă cu ușurință, intr-un cuvînt este... 
convingător 1 In fiecare zi cel care s-a 
născut cu un an înaintea revoluției d« 
Ia... 1348, se scoală la 5 dimineața, face 
exerciții de gimnastică 
bări.

Am părăsit Institutul 
de poveste, cu bucurie și

Stră‘

b&trî- 
drept

un mijloc eficace în scopul

— După tratamentul terapeutic, medi
camentos și dietetic, bătrînii simt nevoia 
de mișcare, de activitate fiziqă. Le-am 
alcătuit, avind în vedere o individualizare 
strictă, un program de gimnastică, tn 
acest scop a funcționat 
tutui un metodist, iar 
extinderea clinicii, ne 
organizarea unei secții
îndruma ceea ce numim noi la bătrîni 
reabilitarea fizică. De altfel, nu este 
lipsit de interes să subliniez că exerci
țiile practicate cu regularitate împiedi
că instalarea curburilor coloanei verte
brale, a cifozelor.

Dar cile binefaceri aduce sportul sănă
tății omului ! Astăzi, cînd tineretul se 
poate bucura din pliu de toate darurile

și lungi plim-

cu parcul său 
optimism...



.Turul ■ s-a încheiat, dar campionatul nu se întrerupe Cum pot fi cucerite cele trei grade

Profittnd de blocajul efectuat de coechipierul său Giurgiu (Dinamo București),
Dudescu, unul din cei mai talenta(i jucători de la Dinamo. încearcă să-l depă

șească. pe Dinescu. Fază din meciul Rapid-Dinamo
Foto: T. Chioreatiu

Sfîrșitul săptămînii trecute a fost 
marcat în baschet prin două eveni
mente importante: încheierea turului 
campionatelor republicane și disputarea 
primului joc din cadrul Cupei Campio
nilor Europeni între echipele feminine 
Rapid București și Akademik A.W.F. 
Varșovia.

Spre deosebire de anii trecuți, ter
minarea turului campionatelor nu în
seamnă însă și întreruperea activității 
oficiale. Cele 24 formații masculine și 
feminine își vor continua întrecerile 
chiar duminică, prin desfășurarea pri
mei etape a returului.

La fete, lupta pentru primul loc — 
în tur — s-a dat încă din prima etapă 
între echipele Rapid și Știința Bucu
rești, care au în componență jucătoare 
valoroase, cu experiență. Baschetba
listele acestor formații s-au străduit 
din toate puterile să-și îmbunătățea
scă necontenit pregătirea pentru a 
susține jocuri de cit mai bună calitate. 
O notă bună în plus pentru Rapid

—®HOCHEI^

Hocheiștii noștri în preajma turneului 
internațional de la Budapesta
(Urmare din pag. 1)

Tn partida de sîmbătă, combinata 
C.C.A. — Știința Cluj, beneficiind de 
aportul unor jucători cu experiență ca 
Raducfl, Tomor, Ganga, Peter, Zografi 
ș.a., a „ținut în șah" echipa repre
zentativă, care n-a reușit în acest 
meci să-și impună jocul, să-și con
cretizeze în goluri o superioritate te
ritorială evidentă. De-abia în cea de-a 
treia partidă hocheiștii noștri au evo
luat aproape de posibilitățile lor rea
le ; duminică scara, ei au aplicat mai 
exact combinațiile tactice exersate la 
antrenament, au renunțat la jocul in
dividual și au dovedit mai mult calm 
în fazele de finalizare.

Un aspect pozitiv pe care dorim 
să-l subliniem este aplicarea de către 
componenții liniei de atac a princi
piului „apărarea începe din momentul 
pierderii pucului in treimea adversă". 
Prin aceasta se înțelege jocul fot tim
pul activ al liniei de atac, renunțarea 
la retragerea la treime pentru aștep
tarea declanșării atacului advers.

Ocupîndu-ne de fiecare comparti
ment, vom sublinia că linia Szabo II,

Un interesant concurs al patinatorilor artistici
După o perioadă îndelungată de 

pregătire marcată numai de concursul 
de verificare dotat cu trofeul „Cupa 
30 Decembrie", patinatorii artistici 
din Capitală vor lua startul în cam
pionatul republican Ei își vor dis
puta întîietatea duminică î.n cadrul 
lazei premergătoare finalei acestei 
competiții. întrecerile vor avea loc pe 
patinoarul artificial din parcul „23
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(antrenor S. Ferencz) care, pe lîngă 
jucătoarele mai vechi, a introdus cu 
curaj în prima formație elemente ti
nere. Pentru locurile următoare s-au 
întrecut cu șanse apropiate C.S. Ora
dea, Știința Cluj, Mureșul și Voința 
Tg. Mureș și Constructorul București, 
partidele dintre aceste formații dînd 
loc întotdeauna la dispute echilibrate 
și interesante. Surprinzătoare este per
formanța studentelor din Cluj, care 
după cîteva meciuri mai slabe au jucat 
din ce în ce mai bine, situîndu-se în 
final pe un merituos loc 4. In lupta 
pentru evitarea retrogradării, echipele 
Voința Oradea și Petrolul Ploiești au 
rămas destul de în urmă față de res
tul formațiilor și dacă vor continua și 
în partidele următoare comportarea 
slabă din tur, vor părăsi prima cate
gorie a țării.

Arătînd că at folosit bine perioada 
de pregătire dinaintea campionatului, 
majoritatea echipelor masculine s-au 

l-erenczi, Szabo I se arată de departe 
cea mai bună, fiind singura care a- 
plică jocul combinativ în adevărata 
accepțiune a cuvîntului. Și dacă frații 
Szabo par a nu avea — totuși — 
în acest an verva din sezonul trecut, 
Ferenczi — în schimb — se află 
într-o formă cum nu l-am văzut de 
tnulți ani. A doua linie a echipei 
(Biro—Nagy—Takăcs 1) a fost total 
deficitară la capitolul eficacitate, a- 
cești trei jucători înscriind, în cele 
3 partide, numai... 2 goluri din totalul 
de 221 Și aceasta, în timp ce... linia 
de fund Czaka — Ionescu a perforat 
poarta adversă de 4 orii Ultima linie 
(Cazan II —- Calamar —Andrei) a 
dat satisfacție, deși- „central" ei joacă 
în acest sezon fără suficient „nerv". 
Czaka —- Ionescu continuă să fie o 
linie de fund căreia i se poate acorda 
toată încrederea; pentru a doua linie 
de fundași, se pare că Tiriac. — mai 
bine orientat tactic decît Holo 1 —■ 
este cel mai indicat ca partener al 
lui Varga. în poartă, Șoîian a avut 
lacune, dar nici Pușcaș , nu ni s-a 
părut mai, convingător.

Duminică, în Capitală

August**, după următorul program: 
dimineața figuri obligatorii, seara e- 
xerciții libere.

După toate probabilitățile văr! par
ticipa la acest interesant concurs al 
sezonului aproape 60 de patinatori. 
Cu acest prilej vom fevedeâ pe Cris
tina Patraulea, Roxana Găbunea, 
Radu Ionian (Coristr.), Irina Zaha- 
rescu, Elena Moiș, Marcel Cbmanici 
(Dinamo) ș.a., precum și o serie de 
fete și băieți talentați din cea maî 
proaspătă promoție de patinatori. 

comportat mulțumitor. Cea mai bună 
ș-a dovedit echipa clubului sportiv 
Rapid București, care, avînd un lot 
omogen, a învins principalele preten
dente la primul loc. Pentru a-și păs
tra însă locul fruntaș, Rapid va trebui 
să remedieze lacuna semnalată pe 
parcursul campionatulm și anume 
comportările inexplicabil de slabe din 
unele meciuri (cu Știința Timișoara 
și cu Știința Craiova, de pildă). C.C.A. 
și Știința Cluj au jucat cu mult sub 
valoarea lor la începutul campionatu
lui, dar pe parcurs și-au revenit, rea- 
lizîhd performanțe frumoase. De altfel, 
C.C.A. a obținut pînă la urmă ace
lași număr de puncte ca rapidiștii, 
astfel că în retur vor continua cursa 
pentru ocuparea. primului loc. In res
tul clasamentului se dă o luptă ne
obișnuit de strînsă pentru fiecare loc, 
fiecare etapă aducînd importante mo
dificări în ierarhia formațiilor.

Iată acum clasamentele la încheierea 
turului :

MASCULIN

1. Rapid București 11 8 3 755-705 19
2. C.C.A. 11 8 3 795-668 19
3. Voința Iași 11 6 5 661-734 17
4. Dinamo Tg. Mureș 10 6 4 683-583 16
5. Dinamo București 10 6 4 576-572 16
6. Știința Craiova 10 5 5 686-665 15
7. Dinamo Oradea 11 4 7 740-742 15
8. Steagul roșu Brașov 11 4 7 657-712 15
9. C.S.M. Galați 11 4 7 609-784 15

10 Știința Cluj 10 4 6 678-660 14
11. Știința București 10 4 6 667-663 14
12. Știinta Timișoara 10 4 6 631-650 14

FEMININ

1. Rapid București 11 11 0 760-459 22
2. știința București 11 10 1 1745-444 21

3. C.S. Oradea 11 8 3 672-599 19
4. Știința Cluj 11 7 4 535-557 18
5. Mureșul Tg. Mureș 11 6 5 568-552 17
6. Constructorul Buc. 11 6 5 546-540 17
7. Voința Tg. Mureș 11 6 5 561-641 17
8. Voința Brașov 11 4 7 546-645 15
9. Progresul București 11 4 7 565-615 15

10. I.C.F. 11 3 8 491-571 14
11. Voința Oradea 11 1 :10 516-654 12
12. Petrolul Ploiești 11 o :tl 488-716 11

. ' ___ e igăMMJi z:........   —
Campionatul masculin

Caracteristica etapei a doua: patru victorii in deplasare

Bărbuță (Știința Cluj) încearcă să „pună” balonul peste blocajul alcătuit din Cltiriță, Wolf și Stănculescu. Fază din 
meciul C.C.A.—Știința Cluj 2—3 ’

Foto : I. Miliăică

Nu se pot trage concluzii valabile după 
numai două etape disputate în cadrul 
campionatului masculin de volei. Dar 
o constatare se impune cu deosebire: 
aceea că, mai mult ca oricind, se a- 
nunță un campionat deosebit de echi
librat. Avantajul terenului a-
proape că nu a contat. Ast
fel, ies în evidență cele patru 
victorii obținute de echipele care au 
jucat în deplasare, în timp ce gazdele 
învingătoare au cîștigat cu 3-2, ulti
mele seturi în fiecare dintre aceste 
jocuri fiirid 15-13 (am luat în conside
rare și meciul Progresul București- 
Știința Timișoara) și 17-15 (Petrolul 
Ploiești-Jiul Petroșani).

Aceste' dispute deosebit de palpi
tante și care fac ca sălile să fie arhi
pline, nu sînt însă peste tot- dublate 
de o pregătire cît mai bună, de jocuri 
de calitate tot mai ridicată. Așa cum 
am mai scris și în cronica noastră de 
ieri, partida din Capitală a deziluzionat 
din acest punct de vedere. Au abundat 
greșelile de o parte șl de cealaltă a 
fileului. Echipa studențeașcă din Cluj, 
renumită pînă acum prin calitatea pa
selor, a greșit de foarte multe ori toc
mai la acest capitol, ridicătorii Fie- 
raru și Sido trimițînd balonul prea 
departe de plasă, astfel că mingile erau

ale Insignei Jubiliare
Una din cele mai însemnate acțiuni 

prilejuite de Jubileul de 50 de ani 
al schiului romînesc o constituie con
cursurile pentru cucerirea Insignei 
Jubiliare, deschise tuturor iubitori
lor acestui sport. Insigna Jubiliară 
poate fi obținută în concursurile or
ganizate în acest scop de către 
F.R.S.B.A., de comisiile regionale, 
raionale și orășenești de schi și de 
cluburile și asociațiile sportive, pe 
tot sezonul anului 1961.
, Iată cîteva amănunte asupra des
fășurării acestor concursuri:

Insigna Jubiliară are trei grade.
— PENTRU GRADUL I (AUR) 

este necesară prezența la concursul 
respectiv a unui delegat al federa
ției sau a delegatului comisiei re
gionale, împuternicit în acest scop de 
federație. Normele pentru gradul 1 
sînt următoarele: pentru probele al
pine clasarea în primele 20 de locuri 
la un concurs republican cu cel pu
țin 30 de participant! (pentru băr
bați); clasarea în primele 3 locuri 
la una din probele alpine la un con
curs cu cel puțin 8 concurente sau 
în primele 10 locuri la un concurs cu 
minimum 10 concurente (pentru fe
mei). La un concurs cu caracter re
gional este necesară clasarea în prime
le 3 locuri la un concurs cu 20 de 
concurenți și în primele 5 locuri la 
un concurs cu peste 21 participanți 
(pentru bărbați); clasarea în primele 
3 locuri la un concurs pînă la 10 
concurente și în primele 5 locuri la 
un concurs cu cel puțin 15 partici
pante (pentru femei). La fond este 
necesară realizarea următorilor timpi: 
23’ (5 km), 50’ (10 km), 1 h 14’ 
(15 km) la bărbați și 18’ (3 km), 
32’ (5 km), I h 05’ (10 km) la fe
mei. Săritorii trebuie să efectueze în 
cadrul unui concurs cu caracter re

expediate de trăgători fie în fileu, fie 
în afara terenului. In plus, clujenii 
s-au dovedit deficitari și în ceea ce 
privește primirea serviciului, unde au 
făcut, numeroase „duble" sau „ținute", 
Datai și Fierarii fiind „recordmani" 
în materie. Pe de altă parte, C.C.A., 
lipsită de aportul hii Claici, n-a reu
șit să concretizeze numeroase situații 
clare, bazîndu-se... pe greșelile făcute 
de stndenți.

Și fiindcă șîiitem la această partidă, 
să lămurim și una din greșelile arbi
trului I.. Covaci: în setul 3, la 6-5 
pentru Știința, un jucător de la C.C.A. 
trimite balonul în afara terenului, dar 
nu prin șxferiorjil benzilor laterale; 
Mincev (C.C.A.) aleargă după minge 
și o retrimite în teren pe deasupra fi- 
leului și nu prin exteriorul benzilor 
laterale, așa cum scrie în regulament. 
Furat probabil de fază, arbitrul jocului 
a uitat să sancționeze aceste două gre
șeli: primă — o minge nu poate fi 
readusă în teren decît dacă a ieșit 
prin exteriorul benzilor și, a doua -— 
Mincev trebuia să retrimită mingea tot 
prin exterior. Reamintim că în regu
lament (cap IV, regula XXIII, al. k) 
se scrie: „La prima primire a mingii 
care depășește fite-ul in afara benzilor 
laterale, un jucător din echipă care 
a trimis mingea prm exteriorul benzi

publican sau regional sărituri de 
peste 32 m (la Poiana Brașov, peste 
35 m).

— PENTRU GRADUL 11 (AR
GINT) trebuie să fie prezent delega
tul comisiei regionale sau un mem
bru al comisiei locale, împuternicit 
de comisia regională. Normele sînt 
următoarele: la probele alpine este 
necesară clasarea în primele 10 
locuri la un concurs pînă la 20 de 
concurenți și în primele 12 locuri la 
un concurs cu peste 21 participanți 
(pentru bărbați); clasarea în primele 
5 locuri la un concurs cu 10 concu
rente și în primele 10 locuri la un 
concurs cu peste 21 participante (la 
femei). La fond: 17’ (3 km), 30’ (5 
km), 1 h 05’ (10 km) (la bărbați) 
și 23’ (3 km), 50’ (5 km) la femei. 
La sărituri trebuie executate în con
cursuri regionale, raionale sau oră
șenești sărituri de peste 20 m.

— PENTRU GRADUL III (BRONZ) 
normele se trec în prezența comisiei 
locale și a unui împuternicit de co
misia regională. Normele prevăzute 
sînt următoarele (atît pentru probele 
alpine, c.ît și pentru cele nordice): 
1. participarea la un concurs cu 
caracter regional; 2. obținerea urmă
toarelor performanțe la un concurs 
raional sau orășenesc sau al un?6 
centru de schi: clasarea în primele 
15 locuri dini 20 de concurenți, în 
primele 20 de locuri din 30 de con
curenți, în primele 25 de locuri din 
peste 35 de concurenți (la bărbați' 
în primele 7 locuri din 10 conct 
rente, în primele 10 locuri din 15 
concurente și în primele 15 locuri 
din peste 20 de concurente (fa femei):

Acolo unde starea zăpezii permite, 
F.R.S.B.A. indică organizarea ime
diată a acestor concursuri.

lor laterale, are voie — fără a atinge 
terenul advers — să trimită această 
minge în propriul teren, cu condiția ca 

exteriorul benzilor 
va putea fi jucată

ea să treacă prin 
laterale, minge care 
a treia oară"..

în urma jocurilor 
a doua, clasamentul

1. Rapid București
2., Dinamo Buc.
3. Știința Cluj
4. Progresul Buc.
5. Victoria Buc.
6. Petrolul Ploiești
7. Jiul Petroșani
8. C.C.A.
9. Farul Constanța

10. Știința Timișoara
11. Știința Galați
12. Tractorul Brașov

disputate in etapa 
arată astfel:

2 2 0 6:1 ( 98: 64) 4
2 2 0 6:2 (117: 87) 4
2 2 0 6:2 (101; 83) 4
2 2 0 6:3 (127:126) 4
2 2 0 6:3 (120:120) 4
211 5:5 (141:131) 3
2 1 1 5:5 (136:139) 3
2 0 2 4:6 (123:126).2
2 0 2 2:6 (108:115) 2
2 0 2 2:6 ( 93:112) 2
2 0 2 2:6 ( 81:116) 2
2 0 2 1:6 ( 68: 99) 2

De la comisia 
orășenească

Miercuri 18 ianuarie a.c. ora 18 în 
sala Magheru II (sub cinematograful 
Magheru) va avea loc plenara comisiei 
o-rășenești de volei. Sînt invitații să ia 
parte toți antrenorii.și arbitrii din Bucu
rești, delegații comisiilor raionale,^și ai 
asociațiilor și cluburilor cu Siecțn de 
volei, »



ȘTIRI...
elecfionata Capitalei joacă azi 

la Sao Paolo
O telegramă primită dc Ia Rio de Ja- 

ciro anunță că selecționata de fotbal 
Capitalei va susține azi, la Sao 

'aolo, al treilea meci al turneului său 
î Brazilia. Fotbaliștii noștri vor îutllni 
ormația Taubate, care activează în cam-, 
ionatul primei ligi din Sao Paolo. In 
rima ligă activează 16 echipe, printre 
are Santos, Botafogo, Palmeiras etc.

Rapid nu a jucat la Istanbul

ISTANBUL 16 (prin telefon). — Ecliî- 
>a Rapid se află de joi la Istanbul, 
înde urma să joace duminică în com
pania echipei Galata Saray. Meciul însă 

fost contramandat, deoarece duminică 
fost reluat campionatul Turciei. In 

trincipiu s-a stabilit ca să jucăm aici 
luminica viitoare cu Beșiktaș, în re- 
anșă. Pînă atunci este probabil să dis- 
nităm în cursul acestei săptămîni un 
ncci într-alt oraș. Așteptăm să ni se 
omunice programul pentru restul tumeu- 
ui.

Jucătorii au făcut în acest timp an- 
renamenle zilnice pe un teren din apro- 
>ierea hotelului Duru Palace, unde sîn- 
em găzduiți. Lotul s-a completat cu 
torlarul Dungu și mijlocașul Langa, 
,'are au sosit aici sîmbătă cu avionul. 
Todor, accidentat la genunchi, se simte 
nai bine, dar nu poate juca. Starea te- 
enurilor de aici a fost influențată de 
impui nefavorabil. Sîmbătă, de altfel, a 
d nins.

FL. TANASESCU

C.S.M.S. lași din nou pe teren

IAȘI 16 (prin telefon). — De la 6 
ianuarie lotul echipei C.S.M.S. și-a reîn
ceput pregătirile. Ședințele de antrena
ment au loc în aer liber. Fotbaliștii pot 
li văzufi la lucru în fiecare după-amiază 
pe pista de atletism a stadionului. Sub 
sonducerea color doi antrenori (Ungu- 
foi-u și Manolesou), lotul — cu excep
ția lui Unguroiu și Matei, ca-re sînt în 
selecționata de tineret, și a lui Alexan
dre seu, care este bolnav — execută un 
program de pregătire fizică multilate
rală.

In ceea ce privește stadionul, trebuie

ȘTIRI...
arătat că ei a și fost pregătit pentru 
viitorul sezon. Cîmpul de joc a fost îm
bunătățit prin schimbarea unor brazde 
și prin nivelare; cabinele sînt încălzite 
acum electric; a fost pusă în funcțiune 
stația de radioamplificare etc. Urmează 
să fie rezolvată problema încălzirii apei 
de la baie. De asemenea, în spatele sta
dionului a fost amenajat un teren utilat 
cu toate aparatele necesare pregătirii 
fotbaliștilor.

Trialul juniorilor

Mîinc, pe terenul Progresul (ora 14) 
va avea loc un nou meci de trial al ju
niorilor bucureșteni. Au fost con
voca ți următorii juniori : Ni cule seu, 
Nunweiller V, Ion Vasile — portari, Mi
hai, Negru. Mihăilescu, Drăgan, Zahcu, 
Petrescu, Șerban — fundași, D. Radu. 
Cimpoca, Ivan, Cicu, Tonea — mijlocași, 
Bărbulescu, St. Georgescu, Velicica, 
Nuțu, Vasilescu, St. Radu, Turcu. Gri- 
șan, Sandu, Tr. Georgescu și Stoenescu 
— înaintași. Duminică, lotul va susține 
un joc cu Piei ari.

Știința continuă

Jucătorii de la Știința Gluj n-au 
întrerupt antrenamentele de la înche
ierea activității oficiale din 1960, ci 
au scăzut doar intensitatea lucrului. 
In ultimul timp studenții clujeni au 
putut fi văzuți în sală „luptîndu-se“ 
cu haltere de diferite greutăți șl exe
cuting tot felul de exerciții de gim
nastică.

Jucătorii Ivansuc, Mureșan și Su- 
ciu, care au fost accidentați în se
zonul de toamnă, și-au reluat an
trenamentele și astăzi lucrează cot 
la cot cu ceilalți jucători. Singur 
Mateianu, care a fost operat, are un 
program de lucru mai redus.

De la 10 ianuarie se execută cîte 
5 antrenamente pe săptămînă (din 
care unul în sală) și peste puțin 
timp vor avea loc primele jocuri de 
verificare. (A. DUMITRIU, corespon
dent).

In ajutorul antrenorilor

Aparate ajutătoare: COȘUL PENTRU JOCUL CU CAPUL

Fig. 1 ,

La antrenamentele echipelor noas
tre de fotbal își fac apariția, din 
ce în ce mai multe aiparate r aju
tătoare, grație cărora jucătorii își 
îmbunătățesc tehnica individuală. 
Pentru echipele de categoria A con
fecționarea și folosirea unui număr 
de 10 aparate ajutătoare (care au 
fost indicate antrenorilor cu prilejul 
diferitelor consfătuiri) sînt obligato
rii. La ora actuală aproape toate și-au 
utilat terenurile cu aceste aparate, 
atît de folositoare în pregătirea ju
cătorilor, prin numeroasele exerciții 
•le tehnică la care pot fi supuși fot
baliștii.

Una din deficiențele importante ale 
jucătorilor noștri, remarcată în ulti
mii ani, o constituie și jocul cu capul. 
Lipsa unei detente bine dezvoltate 
și insuficienta însușire a lovirii min
gii cu capul fac ca randamentul ju
cătorilor să fie extrem de scăzut în 
această privință. La antrenamente ju
cătorii și chiar unii antrenori insistă 
prea puțin asupra jocului cu capul, 
Așa se și explică de ce se marchează 
puțin?Jgoluri din astfel de lovituri.

Pentru corectarea și perfecționarea

jocului cu capul colegiul central al 
antrenorilor a. recomandat folosirea 
unui aparat cu o minge suspendată. 
Nu este însă, singurul mijloc de îm
bunătățire. Echipele străine mai în
trebuințează în această privință și 
alte aparate. De pildă, unele echipe 
recurg la aparatul pe care î> 
descriem mai jos (pentru docu 
mentarea antrenorilor și specialiștilor 
sau ca indicație pentru cei care vor 
să-l confecționeze) după un material 
publicat de revista de specialitate 
„Der Fussball Trainer".

Aparatul a fost conceput de un 
antrenor cu scopul de a da exerci- 
țiilor de lovire a mingii cu capul un 
caracter de joc și emulație. Acest a- 
parat poate contribui la : dezvoltarea 
pregătirii fizice, îmbunătățirea teh
nicii, perfecționarea simțului mingii 
și creșterea interesului pentru joc.

Aparatul se compune dintr-un coș, 
care — spre deosebire de cel de la 
baschet — nu are o deschizătură, 
în partea inferioară, ci este prevă
zut cu patru jghiaburi pentru căde
rea mingii, (fig. 1). Mingea este 
trimisă în coș cu capul. Aceasta 
constituie o acțiune dificilă, care cere 
îndemînare, precizie și forță, deoa
rece aparatul se poate ridica pînă la 
o înălțime de 3,45 m. Lovirea mingii 
trebuie să fie executată puternic, an- 
grenînd în lucru toate grupele mus
culare, începînd de la ceafă și pînă 
la călcîie. Dacă lovitura a nimerit 
în coș, attihci riiingea își va căuta 
un drum de ieșire. In momentul că
derii >n coș, nu se ști? încă pe ce 
jfefiiab va alunec..-, mingea și în Con
secință, cei patrii jucăto'ri y- 'cîți ‘ pbt 
exersa în achtăși timp "la' aparat — 
trebuie să fie pregătiți' șă jyeiă. Min 
gea poate fi preluata cit pieptul sau 
coapsa, să fie retrimisâ din nou, di
rect, cu o lovitură de cap etc. (fig. 
2). Exercițiul noate fi folosit sub 
formă de concurs, în care caz jucă
torul care nu reușește șă retrimită 
mingea în cos, va fi îplocuit cu altul.

Coșul poate fi ridicat pînă la 
3,45 m sau coborit pînij lă 1,90 m, 
cu ajutorul unui dispozitiv. Aceasta 
permite folosirea aparatului pentru 
toate categoriile de jucători; : înce
pînd cu copiii și juniorii. Exercițiile 
la acest aparate pot fi făcute atît 
în sală cît și în aer liber.

(Desene de Zene Dragomir)

După intilnirea dintre echipele R. P. Romine și Uniunii Sovietice

UN MECI CARE A SCOS IN EVIDENTĂ PROGRESUL SELECȚIONATEI
NOASTRE Șl VALOAREA RIDiCATĂ A

BORIS
KOSM1NIN

ANATOIJE
IVAHIN

Desen de N. ARION

DJAMAL IURI
TZERȚAVDZB S1BALKJN

La încheierea celei de a II—a ediții 
a „Cupei orașului București" I960,
— cîștigată, după cum se știe, de 
reprezentativa masculină a Capitalei
— se spunea că prima noastră echipă, 
în ciuda succesului înregistrat, are 
încă o mare lacună în joc. Numărînd 
în componența ei o serie de jucători 
cu o mare forță de șut și care stă- 
pînesc, în plus, cîteva procedee teh
nice eficace de a arunca la poartă 
din cele mai variate poziții (Bulgarii, 
Hnat, Ivănescu, Moser, Bădulescu), 
selecționata noastră își axa tot jocul 
pe punerea în cele mai favorabile po
ziții de șut a acestora. Astfel, cu 
toate că se realizau unele victorii, 
sistemul de joc al echipei era unila
teral, existind pericolul ea, în clipa 
cînd acești jucători nu ar fi fost în 
formă sau ar fi fost bine marcați de 
adversar, eficacitatea selecționatei să 
se reducă foarte mult, cum s-a și 
întîmplat. de altfel, în cîteva întîlniri 
internaționale.

Mai pe scurt se sublinia, deci, 
faptul că echipa noastră reprezenta
tivă de handbal în 7 nu are în 
„bagajul" ei tactic decît o singură
armă: aruncările de la semidîstanță.
Ii lipseau combinațiile tactice cu fo
losirea eficace a pivoților și a extre
melor, precum și siguranța în declan
șarea rapidă a contraatacurilor. Iată 
însă că jocul cu selecționata Uniu
nii Sovietice, disputat duminică seară 
în sala Floreasca, ne-a arătat că
handbaliștii noștri 
lichideze această

se străduiesc să 
lacună. Victoria

realizată a fost o consecință a faptu
lui că nu s-a așteptat totul de. la 
principalii realizatori și că s-a acțio
nat cu convingere de pe semicerc și 
de pe extreme. Un merit revine aci 
atît conducătorului de joc (Gh. Co
vaci), cît și specialiștilor în aruncă
rile la poartă, care au arătat de a- 
ceastă dată că pot participa activ 
la jocul echipei, dezbărîiMlU-sc de 
obiceiul de a sta pe teren și a 
aștepta lovitura decisivă.

Ne aflăm, deci, în fața unui evi
dent progres. Dar pe care nu îl con
siderăm încă suficient pentru ca se
lecționata noastră să poată aspira la 
rezultate din ce în ce mai valoroase.
Cei doi antrenori, împreună cu lotul

.. . , Fîg. 2
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EC^PEI SOVIETICE

de handbaliști. trebuie să persevereze
pe acest drum și, continufnd să 
muncească cu aceeași dîrzenie, să 
îmbunătățească mereu jocul echipei. 
Turneul care va începe peste cîteva 
zile la Cluj este un excelent mijloc 
de a „roda" mai mult formația și de 
a aduce noi îmbunătățiri jocului.

Cît privește pe oaspeți, ei au con
stituit o adevărată revelație. Foarte 
mobili, folosind eti precădere schim
bările derutante de direcție, pășind 
și circulînd foarte rapid, handbaliștii 
sovietici formează o echipă omogenă, 
capabilă sâ realizeze rezultate de

certă valoare într-un viitor foarte 
apropiat. Dacă la toate calitățile pe 
care le-am enumerat mai sus jucă
torii oaspeți ar adăuga și o mai 
mare forță și' eficacitate în loviturile 
la poartă, atunci valoarea echipei ar. 
crește simțitor.

Excelent s-a comportat echipa so
vietică în apărare, reușind să stăvi-t 
lească cea mai mare parte a acțiu
nilor ofensive ale jucătorilor noștri. 
Făptui că cei doi „zburători" care 
acționau în fața liniei de apărare 
plecau uneori prea în față și faptul 
c.ă, folosind acest lucru, jucătorii 
noștri pătrundeau Ia semicerc la timp, 
au fost determinante în duelul dintre 
atacul echipei romîne și apărarea 
oaspeților.

Făcînd aceste aprecieri despre e- 
chipa Uniunii Sovietice nu trebuie să 
uităm un lucru foarte important și 
anume acela că ea s-a aflat la primul 
joc susținut peste hotare. Și dacă în 
ciuda acestui fapt — care presupune 
lipsă de experiență — handbaliștii 
sovietici au avut totuși comportarea 
bună pe care am menționat-o în 
cronica jocului, atunci este cert că 
nu peste multă vreme ei vor consti
tui un adversar redutabil pentru ori
care din reprezentativele din Europa. 
Meciul de duminică seară din sala 
Floreasca a dovedit din plin acest 
lucru 1

CALIN ANTONESCU

La zece minute după meci

OPREA VLASE: Jocul pivotiior noștri a decis victo ia” 
LAZĂR GUREVICI: „Am pierdut meciul în primele minute” 
ZELKO GREGURICI: „Echipa sovietică are un mare viiiOT”

Ecourile aplauzelor celor 3000 de spectatori care air asistat la meciul de 
handbal în 7 R-l’.R.—U.R.S.S. s-au prelungit minute în șir după fluieru1 
final ai iugoslavului Gregurici, nu numai pentru victoria care ne-a adus cali
ficarea în turneul final al campionatului mondial, dar și pentru jocul dinamic, 
spectaculos, prestat de ambele formații.

Cîteva clipe mai lîrziu în cabina jucă
torilor noștri era mult entuziasm. Obți
nerea calificării pentrn turneul final le 
pretinsese eforturi din cele mai mari, 
întrucît avuseseră în față o formație 
foarte bine pregătită, care pornea cu un 
avantaj destul de mare. Oboseala și 
bucuria succesului parcă Ie tăiase glasul 
la toți.

,,.4m avut un adversar extrem de redu
tabil — ne-a spus antrenorul echipei 
noastre reprezentative, OPREA VLA
SE. Handbaliștii sovietici, deși erau 
la prima lor deplasare peste ho
tare, ne-au pus probleme din 
cele mai dificile: o apărare de 4-f-2, 
care a incomodat vădit pe trăgătorii 
noștri de la distanță (cu excepția lui 
Ivănescu fi llnal ceilalți n-au dat, din 
această cauză, randamentul obișnuit) și 
un ritm extrem de rapid in finalizarea 
acțiunilor de atac. Avertizați, încă din 
prima întilnire, ne-am luat desigur mă 
șurile de rigoare. Jucătorii noștri au 
folosit foarte bine indicațiile primite, 
pivoți! au circulat mult la semicerc, des- 
trămînd apărarea oaspeților fi, spre 
deosebire de alte partide, au fost anga
jați mai întotdeauna la timp. După pă
rerea mea acesta a /ort factorul care 
ne-a decis victoria".

Oaspeții au fost aproape intrntotu] 
de acord că echipa pomină yî-a cîștigat

pe merit calificarea. ..Jucătorii, romuri 
sînt mai experimentați — nc-a declarat 
antrenorul LAZAR GUREVICI — au 
o forță superioară de atac Ei s-au apă
rat cu multă dîrzenie, fără însă să depă
șească limitele permise de regulament. 
Noi am pierdut jocul în primele minute, 
cînd handbaliștii noștri, văzîndu-se cu 
un avantaj de două goluri nu s-au mai 
concentrat suficient în apărare. Momen
tul a fost bine sesizat de adversari și... 
în cîteva minute ne-am trezit conduși. 
Apoi, avantajul luat de echipa romînă, 
care a jucat din ce în ce mai bine, nu 
a mai putut fi recuperat. In plus unul 
din cei mai buni jucători ai echipei 
noastre. Tzerțvadze, a fost ca și inexis
tent".

Iată ce ne-a declarat conducătorul jo
cului, arbitrul Z. GREGURICI „Ex
periența romînilor, procedeele lor mai 
variate în finalizarea acțiunilor de atac 
au atîrnat greu în balanța întîlnirii. Vic
toria lor este meritată. Formația sovie
tică are un mare viitor. Încă de pe acum 
ea poate învinge multe formații ce vor 
participa în turneul final (Franța, Elve
ția, Japonia, Brazilia, Islanda și chiar 
Iugoslavia), iar la viitorul campionat 
mondial, va fi extrem de greu de învins* 
— a încheiat declarația sa conducătorul 
întîlnirii.

— a. v. -a
-.............—- ...... —d

Cupa de iarnă a F. R. H.
Partida Dinamo — Rapid (mase.) 

constituia «punctul forte" al specta
colului handbalistic făgăduit de cea 
de a III-a etapă a Cupei de iarnă 
a F.R.H., desfășurată aseară în sala 
Floreasca. Așteptările au fost însă 
înșelate. Rapid s-a prezentat pe teren 
cu o formație alcătuită „ad-hoc" (o 
serie de titulari au lipsit) și a fost 
o „pradă" ușoară p.entru Dinamo. 
Net superiori dinamoviștii au recoltat 
o victorie clară -.28—23 (12—7). Qei 
mai buni oameni ai echipei Dinamo

au fost llie Alexandru, Simion Pom- 
piliu, Costache I și Tănăsescu.

In celelalte partide au fost realizate 
rezultate tehnice normale: Progresul 
— Constructorul (fem.) 14—7 (8—3); 
Titanii — I.T.B. (mase.) 22—23 
(12—14); Vestitorul — Fabrica de 
timbre (fem.) 11—6 (6—2); Știința— 
Unirea (mase.) 30—20 (14—10);
C C.A.—Constructorul 23—16 (11—9).



In campionatul R. P. R. pe echipe
l G E A N T A...

Prima fază (pe orașe și raioane) 
a campionatului republican de popice 
pe echipe a ajuns la jumătatea ei.

Spre deosebire de edițiile anterioa
re jucătoarele și jucătorii și-au dis
putat întîietatea la probele clasice de 
100 bile mixte și respectiv 200 bile 
mixte (în loc de 100 cum fusese în 
trecut atît la băieți cît și la fete). 
In felul acesta s-a trecut la un re
gim de pregătire tehnică și fizică su
perioară. Adăugind la aceasta faptul 
că a fost introdus timpul regulamen
tar pentru lansare: 40 minute 100 
bile mixte și 80 minute 200 bile mixte 
rezultă că jocurile s-au desfășurat în 
condițiile meciurilor internaționale. 
Rezultatele sînt în general mulțumi
toare. numeroși jucători și jucătoare 
depășind cifrele celor 800 p.d. și res
pectiv 400 p.d.

O altă constatare îmbucurătoare: 
s-a mărit considerabil numărul for
mațiilor feminine. Din cele peste 1.000 
de echipe care au luat startul în a- 
ceastă competiție, mai mult de 300 
sînt feminine. în sfîrșit, cu ocazia 
campionatului R.P.R. jocul de popice 
a început să fie practicat în mod or
ganizat și într-o serie de noi loca
lități ale țării (Galați, Caracal, Su
ceava, raioanele Făget, Cehul Silva- 
niei șa.), unde acest sport nu era 
răspîndit.

Iată acum cîteva amănunte și cla
samente ale turului încheiat în trei 
centre.

PLOIEȘTI. 10 echipe feminine și 
tot atîtea masculine au participat la 
ediția actuală a campionatului repu
blican. In mod deosebit s-a impus 
tînărul popicar Cristu Vînătoru (Pe
trolul), care în 7 jocuri a realizat o 
medie de 852 p.d. De asemenea, au 
avut o comportare constantă jucătorii 
Ion Dinescu (Voința) 819 p.d. din 9 j. 
D. Dumitru (Petrolul) 809 p.d. din
7 j, Vasile Niculescu (Voința) 805 p.d. 
din 9 j Enache Albu (Petrolul) 828 
din 6 j, Frantz Scheftz (Voința) 803 
din 7 j, C. Petre (Victoria) 803 din
8 j și Vasile Andronache (Petrolul) 
816 din 5 j. In cadrul întrecerilor fe
minine cea mai mare medie a reali
zat-o Valeria Popescu (Voința) cu 
372 p.d. din 7 j.

Iată primele 6 locuri din clasa
mentul turului :

FEMININ

1. Voința 9 9 0 0 18550 27
2. C. S. Petrolul 9 8 0 1 16713 25
5. Rafinorul 9 7 0 2 15202 23
4. Raf. 3 Teîeajen 9 5 0 4 13926 19
5. Record 9 5 0 4 13756 19
6. Flacăra I.M.S. 9 4 0 5 10808 17

MASCULIN

1. C. S. Petrolul 9 9 0 0 43666 27
2. Voința 9 7 0 2 43013 23
3. Victoria I.D.T.P.P. 9 7 0 2 42094 23
4. Rafinorul 9 6 0 3 41583 21
5. Raf. 3 Teleajen 9 4 0 5 40855 17
6. Proiectul I.P.S. 9 4 0 5 40100 17

Nu putem încheia fără a arăta a- 
titudinea greșită a unor conduceri de 
asociații și secții (Locomotiva, Vic
toria și Farul ITAU), ale căror e- 
chipe au pierdut cîteva meciuri prin 
neprezentare.

TG. MUREȘ. în întrecerea fe
minină lupta se dă între Mureșul 
și Voința. Echipa masculină Voința 
s-a impus cu autoritate, conducînd la 
sfîrșitul turului cu o diferență de 
6 p. Cele mai bune medii individuale: 
Ileana Nemeth (Mureșul) 426 p.d. 
5 j, Berta Bogyo (Voința) 418 p.d.
3 j, Katalin Damo (Voința) 418 p.d.
4 j4 Margareta Szemany (Voința) 415 
p.d. 3 J, Ana Berbecs (Mureșul) 406 
p.d. 6 j, Ibolya Surangi (Mureșul) 
401 p.d. 5 j, Tiberiu Szemany (Vo
ința) 871 p.d. 3 j, Artur Hinterleiter 
(Voința) 831 p.d. 5 j. Pal Koszegi 
(Voința) 826 p.d. 6 j, G. Mihai (Fca 
Zahăr) 821 p.d. 6 j, Dumitru Farkaș 
(Mureșul) 813 p.d. 3 j, Gabor Tucze 
(Fca Zahăr) 8G5 p.d. 6 j, Gabor Ma- 
daras (Fca Zahăr) 800 p.d. 6 j.

Situația primelor patru echipe în 
clasamente este următoarea : 

FEMININ

1. Mureșul 8591 14941 16
2. Voința 6 5 0 1 14631 16
3. Fabrica de zahăr 6 2 0 4 9382 7
4. Rapid 6 0 0 6 6905 6

MASCULIN

1. Voința 6 0 0 0 33450 18
2. Mureșul 6 3 0 3 30002 12
3. Fabrica de zahăr 6 3 0 3 27895 12
4. Rapid 6 0 0 6 23781 6

BRAȘOV. 16 echipe, dintre care 8
feminine, se întrec în campionat. 
Cele mai bine pregătite s-au dovedit 
a fi formațiile Strungul și Metrom I, 
care — de altfel — ocupă și primele 
locuri în cele două clasamente. Indi
vidual s-a remarcat talentatul jucă
tor loan Ilîeș (Metrom) care a reușit 
o medie de 806 p.d. din 7 jocuri, se
cundat în clasament de colegul său 
Gh. Reștemeanu cu 805 p.d. tot din 
7 j. La fete, cea mai mare medie a înre
gistrat-o Gerda Renea (Strungul) 

366 p.d. din 5 j. Primele 5 locuri în

TR. IOANIȚESCU

cele două clasamerrte :

FEMININ

1. Strungul 7 7 0 0 13834 21
2. Metrom 7601 14170 19
3. Temelia 7502 13121 17
4. Flacăra 7403 11265 15
5. Carpați 7 3 0 4 9559 13

MASCULIN

1. Metrom 7 6 0 1 32964 19
2. Aripile C.F.R. 7 5 0 2 31769 17
3. Temelia 7403 31765 15
4. Carpați 7 4 0 3 31534 15
5. Strungul 7 3 9 4 31464 13
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Stau în fața cinematografului „Pa
tria" de aproape 20 de minute. O aș
tept pe Monica. Dacă ați vedea-o, 
mi-ați da dreptate. Eu unul, cel pu
țin, cînd o în ti Inesc mă pierd pur și 
simplu... Acum însă nu se va mai 
întîmpla acest lucru. Cînd m-o vedea, 
cred că o să facă niște ochi... Mi-am 
scurtat puțin pardesiul, mi-am cum
părat un fular tărcat și (in în mină... 
Ei, bine, am făcut și eu rost de o 
geantă mare din material plastic, 
cum poartă unele „vîrfuri" sportive. 
Pe o parte scrie ,,Pan-American” iar 
pe cealaltă... dar asta nu contează, 
fiindcă o port și eu ca toți ceilalți 
numai pe o parte...

Prima dată prietenul meu n-a vrut 
să mi-o împrumute. Zicea că n-are 
nici un rost să fac oficiul de port- 
reclamă al acestei companii de avia
ție. l-am spus atunci că trebuie sâ 
mă duc la un concurs și cu nu am în 
ce-mi pune echipamentul. Mi-a răs
puns că numai fandosi (ii fac așa 
ceva. Am inventat pe urmă că plec 
la Cluj și că aș- vrea să pun în ea 
cîteva sandvișuri. M-a sfătuit să le 
(in intr-o geantă a „TAROM”-ului. 
Asta ar fi fost hună I... Eu să viu 
cu o geantă „TA ROM”, iar Monica/ 
cu „Air-France"-ul ei...

N-a scăpat de mine pînă cînd nu 
mi-a dat „Pan-American"-ui. Ascum 
parcă altfel mă privește lumea. E și 
normal : Atlantic, balene, tropice..-. De 
ce o îrUîrzia atît Monica? N-o fi ter
minal încă antrenamentul. Mă mir,

X>OO<XX>OOOOOOOOO<XXXXX>OO<>O<X><X><X><X>O<X><><><X><XX>C>O<XX><XX><XXX

Cu un report importai

Concursul Pronociprcs de mîine anunță premii mari
Pentru tragerea Pronoe.xpres de 

mîine reportul este de 50.164 Iei. 
Datorită acestui report actuala tra- 

‘ gere stîrnește un deosebit interes în 
rîr.durile participanților. Reamintim 
cu acest prilej participanților că as
tăzi este ultima zi pentru depunerea 
buletinelor pentru tragerea Prono- 
expres de mîine și că buletinele sis
tem redus aduc un număr tot mai 
mare de premii celor care le folosesc.

O ETAPA PRONOSPORT INTERE
SANTA LA 22 IANUARIE

După ce duminică echipele franceze 
au fost angrenate în întrecerile pen
tru 32-imile Cupei Franței, duminica 
ce urmează va fi consacrată unei 
noi etape de campionat. Pentru a- 
ceastă etapă, majoritatea echipelor au 
făcut pregătiri deosebite, mai ales 
cele care au fost eliminate din Cupă 
și care au astfel posibilitatea să-și 
concentreze întreaga atenție asupra 
luptei din campionat. Dintre surpri
zele de proporție înregistrate în etapa 
de duminica trecută a Cupei Franței 
amintim eliminarea echipelor profesi
oniste Rennes și Lens de către e- 
chipe de amatori. De asemenea, unele 
echipe au trebuit să joace prelungiri 
în timp ce altele vor trebui să rajoace 
meciurile, pentru că nici una din 
echipe nu a putut decide partida în 
favoarea sa, sau pentru că meciul a 

am văzut mul ți sportivi trecind. Uite 
acum vine un alt grup de „Sabene” 
și „Air-India"...

Ei, da, așa mai zic și eu! Să știe 
trecătorul cu cine are de-a face... Nu 
te poți lăuda fiecăruia în parte pe 
unde ai fost... In schimb așa ?... Se 
uită omul la tine, la geantă și își 
face imediat o părere despre „va
loarea" ta sportivă. Fiindcă — de 
ce să nu recunoaștem — de cele mai 
multe ori aparențele înșeală. Vezi 
cite unul subțirel cum este Dumitru

rcrrrrorv
Pivvulescu, care poartă un sac sim
plu de echipament (fără măcar un 
ecuson pe el) și dacă nu-l cunoști, 
nici nu zici că este campion olimpic 
la lupte. In schimb, dacă citește omul 
pe geantă „negru pe alb” (în cazul 
nostru alb pe albastru) este cu totul 
altfel.-.

Observați de pildă, ce curios se 
uită la mine tînărul acesta din dreap
ta mea. Ar vrea să-mi vorbească, dar 
nu îndrăznește. Mare lucru e să ai 
o geantă ca asta !... In sfîrșit, iată 
că a prins cura j:

— Ce vreme !...
— Intr-adevăr, tinere. Nici nu 

poți zbura pe un timp ca ăsta —

fost întrerupt din cauza impractica- 
bilității terenului. Astfel echipele Le 
Havre și Rennes, protagonistele me
ciului VII din programul concursu
lui de duminică : Rennes a fost eli
minată de o echipă amatoare și va 
dori să se reabiliteze, în timip ce Le 
Havre va trebui să se menajeze pen
tru că trebuie să rejoaee meciul cu 
Valenciennes din 32-imi. Și Toulouse, 
care întîlnește pe Nice trebuie să 
rejoaee meciul de Cupă cu Limoges, 
întrerupt din cauza stării terenului, 
în timpul prelungirilor.

Dintre meciurile din campionatul 
italian menționăm pe cel pe care-1 
va susține liderul, Internazionale, cu 
Napoli, partida dintre Roma și Lane- 
rossi, importante pentru configurația 
părții superioare a clasamentului. Ju
ventus și Sampdoria susțin partide 
dificile, foarte importante pentru po
ziția lor în clasament. Iată, de altfel, 
care este programul complet al con
cursului Pronosport nr. 4 de dumi
nică 22 ianuarie -

I. Napoii—Internazionale (camp, italian)
II. Roma—I.aaerossi (camp, italian)

III. Atalanta—Fiorentina (camp, italian) 
IV Bari—Lazio (camp, italian)
V. Udinese—Sampdoria (camp, italian)

VI. Juventus—Padova (camp, itaban)
VII. Le Havre—Rennets (camp, francez)

VIII. Rouen—Sedan (camp, francez)
IX. Troyes—Monaco (camp. francez)
X. Nice—Toulouse (camp, francez)

XI. Grenoble—St. Etienne (camp, francez)
XII. Valenciennes—Mimes (camp. francez) 

răspund eu vînturînd geanta în sus 
și în jos.

— Nu vă suparăți... vă confund, 
sau dv. sînteți ?...

— Eu sînt dragă, sigur că eu 
sînt!...

— N-ați fost cumva la...?
— Am fost peste tot !...
— Eram sigur. Înseamnă că de la 

Focșani vă cunosc !...
★

Rine c-a venit Monica. Vai, ce în
cruntată se uită la mine :

— Ce-i cu geanta asta în mina 
ta ?

— Păi, știi... echipamentul... A ta 
unde este ?

— Am lăsat-o acasă — îmi spune 
ea cu ochii în pămînt. Apoi sc uită 
la mine și continuă :

— îmi pare rău că te-am făcut să 
aștepți... Mai bine te luam cu mine...

— La antrenament ?
•— Nu. La ședință. Conducerea cin 

bului nostru a ținut un referat des
pre comportarea sportivilor, despre 
atitudinile cosmopolite ale unora din 
tre noi. Cred că pe viitor... Dar unde 
ți-e geanta ?

— Sub pardesiu !...

Gigei
pt. conformitate V. TOFAN

N.R. Referatul l-am anticipat. Spe
răm însă că se va ține la toate clu
burile și asociațiile sportive unde se 
face necesar.

REZULTATELE CONCURSULUI 
DE AFIȘE ORGANIZAT DE 

LOTO-PRONOSPORT

Afișe Loto Central : Premiul I - 
Dinu Andreescu, premiul II — GI 
Zcgrea, premiul III — Dan Băiașu.

Afișe Pronoexpres : Premiul I - 
T. Falludi, premiul II — T. Ealludi 
premiul III — Dinu Andreascu.

Afișe Pronosiport : Premiul I - 
Gh. Popescu, premiul II — A. Ia 
șinski, premiul III — Gh. Zegrea.

Afișe Loz în Plic: Premiul I — 
Dinu Andreescu, premiul II — Mirce; 
Gheorghiu, premiul 111 — Mitce; 
Gheorghiu.

Nici una din lucrările orezent.tti 
pentru concursul de firmă-emble 
mă nu a fost premiată. Lucrării» 
nepremiate sînt la dispoziția partid- 
pa-nților pînă la 25 ianuarie.

★
Tragerea Pronoexpres de mîine an 

loc în Sala Monetarist din str. Iot 
Scorțan nr. 2, autobuz 32, tram va 
17 sau 22. Tragerea va începe la ort 
19

★
In urma trierii provizorii a varian

telor depuse la concursul Pronos-por 
de duminică 15 ianuarie au fost gă 
site :

10 variante cu 12 rezultate exact» 
286,20 variante cu 11 rezultat» 

exacte.
3380.20 variante cu 10 rezultat» 
exacte.

Rubrică redactată de I.S. Loto- 
Pronosport.

REZUMAT : In Kievul ocupat vremelnic de 
fasciști, fotbaliștii clubului Dinamo sînt obli
gați să joace un meci cu echipa germană 
Luftwaffe.

X.
Tripleta echipe; Luftwaffe porni în trombă spre 

poarta echipei din Kiev. Sviridov îi aținu calea 
celui care conducea mingea și interceptînd-o, se 
pregătea tocmai să degajeze. Venind însă în aju
torul coechipierului lor, extrema stîngă Schnitzler 
Și extrema dreaptă Fiincke se năpustiră asupra 

Iui Sviridov și, îmbrîncindu-1, îl trintiră la pă
mînt. Arbitrul nu fluieră. Nestînjenit de nimeni, 
Fiincke trase puternic. Mingea lovi bara și reveni 
în teren. Schnitzler șută din nou La poartă» dar 
Rusievici atent, reținu. Aceste prime minute ale 
jocului îi înspălmîntară pe Rusievici. Luftwaffe 
presa cu insistență. Oare ce se întîmplă cu băieții? 
Ce-i cu rigiditatea asta ciudată ? Apărarea, vestita 
apărare dinamovistă, nu-și găsea ritmul. Rusie
vici era silit mereu să intervină. Dar ce-i cu Korj? 
Aproape că nu intră în joc. Nu se agită, nu luptă, 
iar cînd i se dă o pasă, se grăbește să trimită 

mingea înapoi mijlocașilor, ca să scape de ea. 
Nici el nu joacă și nici pe Kuzenko nu-l lasă să-și 
desfășoare jocul. Kuzenko și Korj se înțelegeau 
de obicei foarte bine. Foloseau o gamă de com
binații atît de bogată, îneît derutau apărarea ad
versă și adeseori atacurile lor se terminau cu 
gol. Așa stînd lucrurile, era firesc ca pasivitatea 
lui Korj să-1 dezarmeze de tot pe Kuzenko, La 
un moment dat, Fiincke, părăsîndu-și locul de pe 
extremă, pătrunse cu mingea spre poartă, pasă 
mijlocașului si zvîcnind în careu trase fulgerător 
și puternic din voie, mingea reprimită de la mij

locaș. Era un șut imparabil. Mingea se îndrepta 
spre colț, sus, la „păianjen* Rusievici mai auzea 
încă ovațiile furtunoase ale publicului cînd exe
cutase plonjonul său formidabil, dar nu simți 
nimic din bucuria pe care o trăia de obicei în 
astfel de momente. Gîndul lui era la Korj. Oare 
ce gînduri josnice urmărește de nu vrea să joace? 

In acest timp atacurile echipei Luftwaffe se în
tețeau. Vîrfurile de atac ale nemților treceau me
reu de mijlocașii căzuți în derută.

(Urmare în numărul viilor)
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J condiție importantă a comportării 
iverale bune a unui sportiv o con
ține — pe lingă o pregătire multi- 
erală — și maniera în care acțio- 
ază, modul cum știe și poate să fo- 
■ească în timpul întrecerii întregui 
u bagaj de cunoștințe, fără să pre- 
pețească vreun efort.
Ei bine, tocmai cîteva din califă- 
j enumerate mai sus au lipsit mem- 
i lor lotului republican de tenis de 
vsă Tiberiu Govaci și Mircea Po- 
scu în evoluția lor din cadrul între- 
rilor „Cupei Voința". După cum se 
e, această competiție prilejuia tot- 
ată și verificarea gradului de pre- 
riirc a componenților loturilor re- 
ezentative înaintea întîlniriior inter
zonale de la Budapesta și din R.S. 
dwslovacă. Din pacate, doi dintre 
ortivii vizați pentru aceste deplasări, 
n-aci și Popescu, au avut comportări 
•satisfăcătoare, departe de posibiii- 
țile lor. Ne referim nu atît la pre- 
itirea propriti-zisă cît mai ales la 
>sa de interes cu care au jucat Co
șii și Popescu. Chiar locurile ocupate 

și 7) în clasamentul „Cupei Voința" 
•nfirmă afirmația noastră. Covaci a 
erdut printre alții și ia Zaharia (0-3) 

la Gheorghiu (1-3), acționind parcă 
ntru a îndeplini o formalitate, fără 
c de energie sau preocupare tactică, 
a fel și Mircea Popescu. El a fost 
vins fără să cîștige măcar un set 

'lantner, Angelescu și... Covaci, iar 
Mul..................  ' " “ ■

.■seu a 
■le din 
biiitați 
lorlivi,

IV, pierdut la Bottner, Po- 
condus cu 7-4, pentru ca în 
urmă să piardă cu 8-21 1 Po- 
de progres există la cei doi 
dar ei trebuie să lupte cit 

aximttm de energie, să facă apel 
toate resursele pentru o comportare 

i mai bună. Numai în acest fel el 
tr putea justifica mai departe men 
uerea lor în lotul republican, cinstea 
: a îmbrăca tricoul echipei reprezen- 
liive. Și încă ceva. Ar fi bine ca pe

viitor federația de specialitate să alcă
tuiască un lot mai larg de jucători, 
iar în echipe să fie selecționați jucă
torii cei mai corespunzători din 
toate punctele de vedere. Cu loturi 
restrînse riscăm să ajungem în situa
ția nedorită a „senatorilor de drept" 
în reprezentativele țării.

★
In concursul încheiat duminică, viu 

aplaudate au fost evoluțiile lui Bottner 
(un plus de tărie în loviturile de atac, 
defensivă bine dirijată și putere spo
rită de luptă), Sîndeanu (gamă va
riată de procedee tehnice), Angelescu 
(excelent în atac și contraatac). S-au 
mai remarcat Zaharia și Gheorghiu, 
în ascendent de formă.

La fete, dintre ceie două jucătoare 
de bază ale lotului republican, Maria 
Alexandru și Geta Pitică, prima s-a 
prezentat la o valoare bună, dar ea are 
încă complexe de inferioritate față dc 
anumite adversare, lucru care îi pre
judiciază.

Geta Pitică a jucat din nou inegal. 
Ii recomandăm să 
să atace cu mai 
credere.

Cele mai tinere 
cursului, surorile Victoria și 
Jandrcscu, 
întrecerilor 
de valoare 
Credem că _ _
făcută cu mai multă atenție, în sensul 
ca să joace Ia antrenament cu parte
neri sau partenere mai bune. In orice 
caz, antrenamentul celor două junioare 
este necorespunzător, lucru cu atît 
mai regretabil cu cît sîrrt două ele
mente tinere, talentate, care tocmai 
acum au nevoie în progresul lor de 
mult ajutor, la fel ca și Eleonora Mi- 
halca și Judith Krenzek, alte două 
junioare cu perspective.

fie mai dinamică, 
multă forță și în-

jucătoare

s-au străduit să 1 
cit mai onorabil, i 
și-a spus însă 
pregătirea lor ar

ale con- 
Mariana 

facă lată 
Diferența 
cuvîrttul 

trebui

Cupa F.R. Box a intrat in posesia dinamoviștilor 
din regiunea Oltenia

Duminică dimineața, Cupa Federației 
Romîne de Box a intrat în posesia boxe
rilor de la Dinamo Oltenia. Valoroasa 
formație craioveană antrenată de Gheor- 
ghe Lungu devine astfel prima cîști- 
gătoare a trofeului pus în joc de Fede
rația Romînă de Box.

Performanta boxerilor dinamoviști este, 
îndoială, foarte bună. In întrecere

cu unele dintre cele mai puternice echipe 
ale țârii, craiovenii au dovedit că alcă
tuiesc o formație matură, combativă, ca
pabilă de rezultate valoroase. To|i pugi- 
liștii care au reprezentat boxul din re
giunea Oltenia în cadrul competiției do
tată cu 
goria 
cu o

ciației lor, morilmd toate felicitările. 
Pugiliștii dinamoviști au datoria să se 
pregătească și de aci înainte cu aceeași 
seriozitate, pentru a menține tradiția 
sportului cu mănuși din regiunea Ottc-

„Cupa F.R. Box" — de la cate- 
„muscă” la „grea” — au luptat 
rară dîrzenie pentru culorile aso-firi

am.
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REZULTATE...
CONCURSURI...

C. GOMARNISCHI

O întrecere interesantă
Dtn nou ti nurii seri meri bucureșteni 

- florcti.ști și spadasini — au cucerit 
pecta lorii. Sîmbătă și duminică. în sala 
Carpați”, ei au luat startul în etapa 
e oraș a campionatului republican de 

o întrecere pasionantă 
prin frumusețea asallu- 
pregătire a eoncurenți- 
pri viață s-au remarcat 

iai ales floretiștii. Întrecerea acestora 
•a încheiat cu o surpriză : victoria lui 
filial Tiu (C.S.Sc.) — în baraj — a su
ni lui Ion Drîmbă (C.C.A.). O victorie 
teri tată, îndelung aplaudată de cei pre- 
enți. La spadă, pe locul I s-a clasat

•uiori. A fost
a îneînlat
prin buna

In această 
ales floretiștii. Întrecerea 

cu o surpriză :

tot un reprezentant al Clubului sportiv 
școlar — Nicolae Băluțescu, un trăgă
tor cu frumoase perspective.

Iată clasamentul general al turneului 
final: FLORETA: 1. Mihai Tiu (G.S.Sc.) 
6 v. după baraj; 2. I. Drîmbă (C.C.A.) 
6 v., 3. A. Radocea (Progr.) 4 v., 4. G. 
Moroșan (Progr.) 4 v., 5. D. Costescu 
(C.S.Sc.) 3 v., 6. B. Neiberg (C.S.Sc.) 
2 v. SPADA : 1. M. Băluțescu (C5.Sc.) 
6 v.. 2. R. Schmitz, (Progr.) 5 v., 3. M. 
Vasiloglu (C.S.Sc.) 4 v„ 4. M. Fomino 
(C.S.Sc.) 4 v., 5. C. Boiangiu (Progr.) 
4 v., 6. I. Frangopol (Știinja) 2 v.

T. ST.

Firește, in anul care s-a încheiat, rug- 
stal în atenția opiniei 

mai 'ales 
răsună loarei victorii repurtate 

național francez. Dar 
trecutul apropiat, obli- 
ne aflăm acum în fața 
mull mai dificil și mai 
amploarea întrecerilor.

>iștii noștri au 
mblicc sportive din Europa, 
n urma 
isupra ,,15-lui” 
>erformanța din 
;ă... Și iată că 
inur nou an. cu 
m portant prin 
a care vor participa rugbiștii noștri. Rca- 
nintim că în 1961, romînii vor lua parte

Yic-
28 mai) și vor în t îl ni apoi. 

Italiei (11 iunie), 
septembrie) și Fran-

a cea de a 11 l-a ediție a ..Cupei 
oriei" (22 

pe rînd, naționalele 
Cehoslovaciei (17 
[ei (12 noiembrie).

Unui asemenea program trebuie desi
gur să-i corespundă o pregătire dintre 
cele mai atente. Este necesar ca opera
țiunile de selecționare .și cristalizare a 
viitoarei echipe să fie începute din vre
me, chiar din perioada pregătitoare (de 
altfel, o echipă reprezentativă alcătuită 
hi linii mari din timp este întotdeauna 
superioară, din toate punctele de vedere, 
uneia formată în pripă). Principalul 
criteriu de selecție trebuie să-l constituie 
bineînțeles valoarea și forma jucătorilor. 
Iar acestea nu se pot verifica decît în 
jocuri. Concluzia firească deci, care se 
impune; jocuri, cît mai multe jocuri ! 
Și iată-ne ajunși în miezul problemei.

★
Am publicat înlr-unul din numerele 

trecute ale ziarului nostru un articol al 
antrenorului echipei C.S.M. Sibiu, Tudor 
Georgescu, care susținea — și pe bună 
dreptate — necesitatea asigurării rug- 
hiului nostru a unei largi baze dc mase. 
Era vorba în acel articol despre inițiati
va luată în orașul Sibiu în direcția or
ganizării pentru școlari — pentru prima 
dată în țara noastră. — a unei competiții

Imediat după primirea trofeului și a premiilor, boxerii dinamoviști (rîndul de 
sus : St aparii, Prunoiu, Pătrașcu. Buzatu, antrenorul Gh. Lunga, Ferentz, Deca, 
Godeanu, Cirstea ; la mijloc: Mărăcineanu, Olaru, Bîlă, Iorduche, Farcaș; jos: 
V. lonescu, Marinescu, Vintilă, Dumitrașcu, Goanță și M. lonescu) nu ținut să 

pozeze în fața aparatului de fotografiat

Foto: I, Tescoveanu

• La sfîrșitul acestei săptămîni sala 
Floreasca II din Capitală va găzdui în
trecerile concursului republican pe teren 
acoperit pentru juniori și junioare. La 
întreceri vor lua parte atleți și allele 
din toată țara, juniori și junioare de 
oateg. 1 (17—19 ani, născuți în 1942 — 
1944) și dc categ. a Il-a (15—16 
născuți în 1945—1916).

Programul concursului cuprinde 
mătoarele probe : juniori I : 50 m.
mg (91.4 cm), lungime, triplu. înălțime, 
prăjină, greutate (6 kg); juniori II: 
50 m. 55 mg. lungime, înălțime, greu
tate (6 kg); junioare I : 50 ni. 40 mg, 
lungime, înălțime, greutate; junioare II * 
40 m 40 mg, lungime, înălțime, greuta
te (3 kg).

Paralel cu acest concurs vor avea loc 
și două întreceri de cros pe 2.000 m 
(juniori) și 800 m (junioare).

gală reușită
Duminică dimineață, sala de festivități a 

Ciobului C.F.R. Grivița Roșie a fost 
neîncăpătoare pentru spectatorii veniți 
să asiste Ia gala amicală de box orga
nizată de asociația 
Grivița Roșie.

Un meci frumos, 
ambele păr|i. au 
Teodorescu (Grivi)a

sportivă Locomotiva

cu lovituri clare de 
furnizat boxerii A. 
Roșie) și Gh. Dinu

De la F. R. Box
După cum se știe, între 1—5 februarie 

se vor desfășura în sala Floreasca din 
Capitală mtîlnirile din cadrul turneului 
rezervat boxerilor de categorie cocoș și 
semiușoară. înscrierile pentru partici
parea la aceste competiții se primesc zil
nic la federația de box, pînă la data de 
20 ianuarie.

(Voința). Cei doi sportivi șî-au împăr
țit punctele după o întrecere în care au 
dat dovadă de o sportivitate exemplară. 
I. Bogdan (Grivița Roșie) a învins de
tașat la puncte pe D. Popescu (S.P.C.), 
care a obstrucționat tot timpul meciul. 
Remarcabile calități a dovedit 0. Urlă- 
țeanu (Grivița Roșie) care, în compania 
lui C. Petrescu (Voința), a susținut me
ciul de debut. Cei doi sportivi au termi
nat întîlnirea la egalitate.

Din cei 22 de boxeri partioipanți, cea 
mai mare notă pentru frumusețea execu
țiilor tehnice o merită C. Crudu (S.P.C.). 
Acesta a făcut o adevărată demonstrație 
de scrimă pugilistică, învingîndu-1 
abandon în repriza a treia pe I. 
(C.P.C.S.). Celelalte rezultate: I. 
rea (C.P.C.S.) b.p. I. Moisin (Gr. 
Gh. Lupu (S.P.C.) m.n. D.
(C.P.C.S.); FI. Iancu (Gr. R.) m.n. A 
Mogoș (C.P.C.S.); M. Soare (S.P.C.) 
b.p. A. Voicu (Gr. R ); FI. Onisie (Gr. 
R.) b.p. FI. Surugiu (S.P.C.); Gh. Tă- 
nasc (Gr. R.) b.p. Gr. Dragoș (Tim
puri Noi); T. Crîngașu (Gr. R.) b.p. 
I. Dobre (S.P.C.).

Buna organizare și arbitrajele corecte 
au contribuit la reușita galei.

• In împrejurimile sălii Floreasca din 
București s-an desfășurat duminică pri
mele întreceri de cros ale sezonului atle
tic 1961. Iată rezultatele înregistrate : 
JUNIOARE (600 m) : 1. Rozalia Petres
cu (SSE 1), 2. Ofelia Săvcscu (SSE I); 
TINERET (600 m): 1. Nicoletti Marin 
(D), 2. Niculina Mitică (D): JUNIORI 
(1.500 m): 1. Ghcorghc Tîrș (CSS). 
2. Cornel Tatu (CSS); TINERET (1.500 
m) : 1. Constantin Iancu (Prog.), 2. Nic. 
Nicolae (Din.) (NICOLAE D. NICO
LAE, corespondent).

Discuții pe marginea sistemului competlțional

rugbi redus în 7 sau 8 jucători. Și micale, pe lîngă faptul că vor ajuta efec
tiv formațiile noastre divizionare în pro
cesul lor de pregătire, vor avea și sco
pul să atragă spre rugbi noi contingen
te de tineri.

Considerăm că la ora actuală 9e joacă 
în țară prea puțin rugbi. Nu avem prac
tic întîlniri în afara campionatului (A 
-f- calificare 4~ juniori) .și a ,,Cupei 
Gri gore Preoteasa”, care în ultimii ani 
precede sezonul com petition al.

Să vorbim mai întîi despre ,,Cupa 
Grigore Preoteasa". Fără îndoială că 
ea constituie un mare sprijin în activi
tatea echipelor bucureștene. care intră 
în campionat mai bine pregătite. Și efec
tele 9e simt chiar din primele etape. Dar 
ce facem cu provincia ? Ce facem cu a- 
cele valoroase echipe cum ar fi Știința 
Cluj, sau C.S.M.S. Iași, de pildă, care 
nu au condiții egale de pregătire ? Pen
tru că acolo, prin apropiere, nu există 
alte formații de valori sensibil egale.

prin 
Ion

Flo-
R);

Țencu

de 
succesul se pare că a fost deplin. Iar 
entuziasmul atît de mare, îneît antreno
rul Georgescu sugera extinderea expe
rienței sibiene în întreaga țară, ceea ce 
— spune el — ar putea da naștere în 
viitor, unei discipline de sine stătătoare, 
rugbiul redus.

Desigur* ideea nu era originală (an 
avut loc chiar vreo două competiții ‘de 
rugbi redus și în București, dar ele nu 
au depășit stadiul anonimatului). Oricum 
însă nu s-ar putea spune că s-au făcut 
prea multe pentru organizarea pe plan 
local, mai ales în perioada de tranziție, 
a unor întreceri de rugbi redus, eventual 
cu caracter de campionat (în genul hand
balului în 7).

Pentru a se dezvolta pe măsura însem
natelor succese internaționale, obținute 
în ultimii ani, pentru ca frumoaselor re
zultate înregistrate să le corespundă și 
o creștere cantitativă corespunzătoare, 
este imperios necesar ca să atragem cît Și atunci, dintr-un început, se creează lin 
mai mulți tineri în jurai terenurilor pe 
care se dispută jocuri cu balonul oval. 
Cum se poate realiza aceasta ? Desigur, 
în primul rînd iprintr-o intensificare a 
muncii de popularizare a rugbi u-
lui (foloasele pe care le aduce tinere
tului, explicarea fazelor dc joc, expli
carea principalelor reguli ale rugbiului 
ele.). Se pot organiza îa acest scop scur
te conferințe în .școli și facultăți, fabrici, 
ca și în sate, se pot folosi afișe
le, pliantele, stațiile de radioficare ale 
diferitelor întreprinderi sau stadioane 
ș.a.m.d.

0 dală îndeplinite aceste obiective im
portante se poate trece la o a doua etapă, 
aceea a organizării pe plan local a unor 
întreceri de rugbi. Este foarte indicată 
perioada pregătitoare. Competițiile

decalaj. Și acest decalaj trebuie înlăturat. 
Cum? Prin lansarea către cele mai va
loroase echipe din țari a unor invitații 
de participare la meciurile acestei com
petiții. In felul acesta — prin sus
ținerea înaintea campionatului a 2—3 
partide — formațiile din provincie se vor 
putea bucura de condiții de pregătire 
egale și se vor obișnui, totodată cu re
gimul deplasărilor de la o etapă Ia alta.

Pentru toți noii simpatizanji ai balo
nului oval, ca și pentru prietenii săi 
mai vechi se impune organizarea a cît 
mai multe întîlniri de rugbi. Numai ast
fel vor crește neîncetat cadrele noi de 
jucători, de care echipa noastră repre
zentativă are o tot mai. mare nevoie.

D. CALL1MACH1

• După o „pauză" de doi ani, Ja Ti
mișoara s-au desfășurat iarăși întreceri 
de atletism pe teren acoperit. Programul 
concursului a cuprins numai două probe: 
30 m plat și 35 ni garduri. I.a întrecerile 
care s-au bucurat de un frumos succes 
au luat parte peste 100 de atleți și atlete 
din localitate, lată cîștigătorii: 30 mg: 
junioare: Liliana Veseliiiovici (CSS) 
4.5; senioare: Vasia Băndărău (CFK) 
4,6; juniori: G. Ta vie (CSS) 4.1; se
niori: 1. Nedelea (St.) 4,1: 35
junioare: Elena Vasi (CSS) 5,5: senioa
re: V. Băndărău 6,3; juniori : E. Je.rger 
(Progr.) 5,4; seniori: Ion Mesaroș (CFR) 
— campionul țării la decatlon, 5.2. In 
vecinătatea sălii din Timișoara Clubul 
Sportiv Școlar Banatul a organizat un 
cros (1.900 m) pentru alleții săi. Învin
gător a ieșit Constantin Perjii cu timpul 
de 5:43,0. (AL. GROSS, coresp. regional).P. HENȚ

O FILIALA DE V1NATOARE 
FRUNTAȘA

ra- 
ac- 

a 
au

Membrii filialei de vînătoare a 
ionului Btthuși au avut o rodnică 
tivitate de-a lungul anului care 
trecut. Cei aproape 150 de vînători
vînat un număr mare de răpitoare 
precum și nenumărați iepuri. Membrii 
acestei filiale au predat unității D.C.A. 
Buhuși 1683 piei de iepure, 119 piei 
de vulpe și 381 diferite blănuri. De 
asemenea, filiala a valorificat 1039 
kg carne de iepure și mistreț.

Printre vînătoriî că re s-au eviden
țiat în mod deosebit se numără Grăciutt 
Manea (Blăgești), Tudor Manea (Re
diu), Florea Năstase, Bobiov Ferenț 
(Buhuși), Ion Munteanu (Racova) ș.a. 
La sediul filialei a fost amenajată o 
interesantă vitrină cu tot felul de spe
cii

șului Timișoara. In finală și-au dis
putat întîietatea 18 jucători. Primul 
loc în clasamentul final a fost ocupat 
de A. Giinsberger (Progresul) și I. 
Zarcula (Știința) cu cite 12*/» p. Ei se 
vor întîlni în luna februarie într-itn 
baraj de 4 partide pentru desemnarea 
campionului orașului nostru.

Ion Ioana-coresp.

...Șl UN CONCURS PENTRU 
TINERET

de animale și păsări. 
Cezar Bălătță-coresp.

UN REUȘIT CAMPIONAT 
ORĂȘENESC DE ȘAH

Numeroși sportivi au luat parte la 
întrecerile campionatului de al

Comisia de specialitate de pe Hngă 
consiliul raional U.G.F.S. Huși a or
ganizat un concurs de șah rezervat ti
nerilor jucători din oraș. Participă 21 
de concurenti. După partidele de pînă 
acum conduc în clasament Mihai Radu 
și D. Sternberg cu 5 p. Ei s-au dovedit 
a fi înzestrați cu multe calități. în
trecerile continuă.

Aurel Ciutei-coresp.



Handbalul in U. R. S. S. CUM SE VA DESFĂȘURA TURUL FRANȚEI PENTRU AMATORI
de NIKOLAI SUSLOV, secretar general al Federației 

de handbal din U.RJ5JS.
• 2206 km în 14 etape. ® Cicliștii amatori pentru prima oară în Alpi și Pirinei ® Etapa a lll-a 
se va termina la Torino ® 120 de concurenți • O singură zi de repaus la Aix en Provence

Articol scris pentru „Sportul popular"
Pentru numeroșii iubitori ai hand

balului din Romînia prezintă desi
gur interes să cunoască felul cum 
s-a dezvoltat acest sport în Uniunea 
Sovietică.

încă din anul 1909, în școlile din 
Harkov au început să fie folosite la 
lecțiile de educație fizică elemente 
ale diferitelor jocuri cu mingea. în 
1913 s-a desfășurat în Rusia prima 
competiție de handbal. De atunci, a- 
cest sport a fost practicat tot timpul 
în Ucraina, Intîlnirile aveau loc pe 
terenuri de dimensiuni reduse, iar 
echipele er.'.u alcătuite din cîte 7 ju
cători.

Un avînt deosebit începe să ia 
handbalul în al treilea deceniu al a- 
cestui secol, fiind practicat mai cu 
seamă în orașele din R.S.F.S.R., la 
Moscova, Leningrad și altele. Au a- 
vut loc numeroase competiții, s-au 
disputat campionate ale orașelor. In 
această perioadă s-a jucat însă pe 
teren mare, cu echipe de cîte 11 
jucători.

Handbalul a figurat și în progra
mul primei Spartachiade unionale, 
din anul 1928. Aproximativ din 1935, 
oricît de surprinzător ar părea, in
teresul pentru acest sport a scăzut 
considerabil, iar apoi s-a stins cu 
totul. Apăruseră alte discipline spor
tive. Se juca mai mult baschet, fot
bal. volei, rugbi. Handbalul părăsise 
pentru un timp scena sportivă. Și nu
mai după 10—15 ani au început să 
fie din nou organizate comnetițiile 
de handbal. Din 1954 în R.S.F.S.R., 
Ucraina, în țările baltice, precum și 
la Moscova și Leningrad, entuziaștii 
acestui sport dau impuls organizării 
echipelor atît de 11, cît și de 7. A- 
ceasta a făcut necesară crearea, în 
1955, a Secției unionale de handbal 
(reorganizată apoi, în 1958, și deve
nită Federația de handbal din 
U.R.S.S.). In același an, a avut 
loc la Riga turneul unional al
celor 8 orașe la handbal în 11. 
Echipa gazdă a obținut victoria
la _ băieți, iar cea a Kievului, 
la fete. întrecerile au constituit im
pulsul în vederea organizării cam
pionatului U.R.S.S., în 1956. La pri
ma ediție au luat parte 9 echipe: 7 
republicane, precum și formațiile ora
șelor Moscova și Leningrad, La băr
bați victoria a revenit handbnliștilor 
moscoviți, iar Ia femei jucătoarelor 
din Ucraina. De atunci, în fiecare an, 
federația de handbal din U.R.S.S a 
organizat campionatul țării. In 1960 
cea de a V-a ediție a competiției a 
fost găzduită de orașul Lvov. A 
crescut numărul participantelor, se 
întrec echipele tuturor republicilor 
unionale, ale orașelor Moscova și 
Leningrad. „Geografia" handbalului 
șe lărgește necontenit, ocupînd acum 
întreaga suprafață a țării. In mo
mentul de față numărul jucătorilor 
de handbal a trecut de 150.000 în 
U.R.S.S.

Avem acum „eșalonul" nostru de 
maeștri și specialiști de handbal. In 
rîndurile lui se numără aproape 200 
de maeștri ai sportului, un grup nu
meros de antrenori și arbitri califi
cați.

Anul trecut a fost organizat pen
tru prima dată turneul unional de 
juniori la handbal în 7. La fete, vic
toria a revenit jucătoarelor din Mos
cova. iar la băieți celor din Kiev. 
Aceste întreceri au constituit primii 
pași în vederea pregătirii viitoarei ge
nerații de handbaliști. In 1961 echi
pele de seniori se vor întrece în ca

. I

Runda a lll-a a campionatului' 
de șah al U.R.S.S.

In cea de-a treia rundă a campio
natului unional de șah Smîslov a 
cîștigat la Borisenko, Spasski la Fur
man, Glieller la Polugaevski, Stein 
la Tarasov și Gufeld la Hasin. S-au 
terminat remiză partidele: Cerepkov — 
Taimanov; Bannik — Petrosian: A- 
verbach •— Bronstein și Boleslavski — 
Lutikov. S-a întrerupt o singură par
tidă : Korcinoi — Simaghin în care 
negrul are posibilitatea să obțină re
miză prin șah etern. 

drul celei de a treia ediții a Turneu
lui celor 8 orașe, pentru ca începînd 
din 1962 să se desfășoare campiona
tul U.R.S.S.

Interesul față de handbalul în 7 
crește necontenit. Se dispută campio
nate ale asociațiilor sportive, cum 
ar fi „Burevestnik". .Avangard", 
„Trud", „Lokomotiv", „Spartak" și 
altele. Anul acesta handbalul va fi
gura în programul celei de a VII-a 
Spartachiade de vară a Sindicatelor, 
iar învingătorilor li se vor decerne 
medalii de aur și titluri de maeștri 
ai sportului. In clasificarea sportivă 
au fost introduse modificări care lăr
gesc posibilitățile de a obține titlul 
de maestru al sportului. Competițiile 
tot mai dese permit unui mare nu
măr de sportivi să îndeplinească nor
mele de clasificare. Partidele de 
handbal sînt urmărite de un mare 
număr de spectatori.

Pe baw creșterii popularității și a 
caracterului de masă al acestui sport, 
Federația de handbal din U.R.S.S. 
a avut posibilitatea să alcătuiască 
reprezentativa tării în vederea parti
cipării la mari competiții interna 
ționale.

Primul meci de handbal în 11 a avut 
loc în 1956. Oaspeți ai sportivilor 
sovietici au fost atunci handbaliștii 
din R.D.G. Ei au învins^echipa noas
tră Ia un scor sever. Un an mai tîr- 
ziu, la cea de a lll-a ediție a J.M.U. 
de vară, handbaliștii sovietici s-au 
întîlnit din nou cu ceâ din R.D. Ger
mană și au pierdut iarăși, dar la o 
diferență mult mai mică.

Lecțiile prietenilor sportivi d:n 
R.D. Germană au fost de un real fo
los. Nu este de mirare că în același an 
echipa noastră reprezentativă a în
vins cu multă siguranță echipele 
Austriei și Finlandei, jar în 1958 
a obținut două victorii de prestigiu 
în compania reprezentativei R.P. Ro
mîne. Ceea ce este cu atît mai lău
dabil cu cît echipa romînă a obținut 
locul doi la campionatul mondial. A 
mai trecut un an și handbaliștii noș
tri înving pe unguri, iar după aceea 
Pe polonezi. In total, echipa masei 
lină a U.R.S.S. a susținut în patru 
ani 14 întîlniri de handbal în 11, oh- 
ținînd 7 victorii și un golaveraj de' 
171—168. Reprezentativa feminină a 
U.R.S.S. a susținut opt întîlniri inter
naționale, avînd printre adversare cele 
mai puternice echine din lume, R.P. 
Romînă și R.D. Germană. In aceste 
întîlniri strînse victoria a revenit 
adversarelor noastre. Două victorii 
la scor în 1960 în fața sportivelor 
poloneze arată însă că jucătoarele 
noastre și-au însușit lecțiile primite 
din partea celor mas bune handba
liste de pe glob.

Pe tenul redus reprezentativa 
U.R.S.S. este debutantă. Cu toate 
acestea ea are de pe acum succese. 
Anul trecut echipa noastră a susți
nut două întîlniri cu reprezentativa 
de tineret a R.S. Cehoslovace, cîști- 
gîndu-le pe amîndouă (22—16 și 
18—16) ca și primul meci din pre
liminariile campionatului mondial cu 
puternica reprezentativă a R- P- 
Romîne (12—9).

Acești primi pași în marea arenă 
internațională ne dau speranțe că 
într-un viitor nu prea îndepărtat 
handbaliștii din U.R.S.S. vor arăta 
în întregime posibilitățile lor.

Acum ei se vor întHni într-un 
meci semioficial cu handbaliștii echi
pei romîne Știința București.

Gimnaștii sovietici i-au întrecut 
net pe cei americani

NEW YORK (Agerpres). — Echi
pele masculine de gimnastică ale 
U.R.S.S. și S.U.A. au susținut un meci 
amical la University-Park (statul Pen
nsylvania). Cu această întîlnire a în
ceput și turneul gimnaștilor sovietici 
în America.

Avînd în frunte pe campionul olim
pic Boris Șahlin, formația sovietică 
a cîștigat 5 din cele 6 probe și a 
totalizat 288.85 puncte față de 281,45 
puncte realizate de gimnaștii ameri

Simplu proiect pe hîrtie, ou cîteva 
luni în urmă. Turul ciclist al Franței 
pentru amatori a devenit acum o certi
tudine fiind principalul subiect a) ru
bricilor de ciclism din marile cotidiene 
sportive. Zilele trecute organizatorii 
cursei — ziarele „l'Equipe" și ,,Lc l’a- 
risien Libere" — au prezentat în toate 
detaliile traseul și modul de disputare 
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De la „A.F.P”
a noii întreceri rutiere al cărei ecou in
ternațional este ilustrat și fie faptul că 
numeroase țări și-au manifestat do
rini a de a participa.

St. Etienne, orașul natal al recordma
nului mondial al orei, Roger Riviere, va 
fi la 2 iulie locul de întîlnire al celor 
mai buni cicliști amatori din Europa 
și, probabil, din alte continente. De aici 
se va da startul în primul Tur ciclist 
al Franței de amatori, -— „Tour de 
l’avenir44 („Turul viitorului") cum îl 
numesc francezii, cursă menită să aducă 
un suflu nou în bătrînul sport cu pedale, 
lărgind cadrul său internațional și con
tribuind la strîngerea relațiilor de prie
tenie pe care sportul le creează între 
tinerii din toate țările. însuși numele 
său de „Turul viitorului” vrea să suge
reze ceea ce va putea fi peste cîțiva ani 
„Turul Franței” : o mare întrecere a 
ciclismului mondial, care va înlocui ac
tuala cursă profesionistă. La prima edi-

Bogat program internațional 
pentru sportivii sovietici in anul 1961
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

transmite. In acest an sportivii sovie
tici vor participa la aproape 800 întîl
niri internaționale. In același timp, 
peste 300 de echipe din diferite țări 
ale lumii vor evolua pe terenurile de 
sport din U.R.S.S. Tot atîtea dele
gații sportive sovietice vor pleca peste 
graniță. In acest an, sportivii sovie
tici vor participa la 47 campionate 

cani. în mare formă, Boris Șahlin a 
ocupat locul întîi la cal cu mînere 
(9,70), paralele (9,80) și bară fixă 
(9,80). Azarian a fost primul la inele 
(9,90), Portnoi la sărituri (9,75) în 
timp ce la sol a cîștigat americanul 
,Vega (9,70).

în clasamentul individual compus 
Șahlin a ocupat primul loc cu 57,95 
puncte. Din echipa S.U.A. cel mai 
bun rezultat a fost obținut de Fred 
Orlofskj', clasat pe locul 6. 

ție, se așteaptă participarea a 120 con
curenți reprczentînd echipe (de cîte 8 
alergători) din 15 țări.

Prezența cicliștilor din U.R.S.S. și 
din alte țări socialiste este considerată de 
presa sportivă din capitala Franței ca 
o condiție „sine qua non” pentru reuși
ta cursei. Ziarul „l’Equipe” a publicat 
pe prima pagină declarația făcută de

Viktor Kapitonov, cu ocazia Anului 
Nou, în care el își exprima dorința de 
a participa la „Turul Franței44. Același 
ziar arată că ,,evoluției cicliștilor din Est 
este așteptată cu un interes pe care nu
mai epoca de. glorie a marilor ași putea 
să-l egaleze-1.

Și. acum, cîteva cuvinte despre traseu. 
Pornind din St. Etienne, cursa se va 
roti în sensul acelor unui ceasornic pe 
un parcurs în lungime de 2206 km și 
va fi străbătut în 14 clape, între 2—16 
iulie, cu o singură zi de repaus. Carac
teristica traseului „Turului Franței" este 
alternarea etapelor de munte cu cele de 
teren plat, acestea din urmă fiind pre
ponderente. Lungimea medie a etapelor 
este de 165 km. Din cele 14 etape ale 
cursei, două măsoară peste 200 km, 
5 sub 150 km, iar 7 între 150—200 
km. Deși distanța etapelor de teren plat 
reprezintă 75 la sută din totalul traseu
lui, rolul decisiv îl vor avea totuși cele

mondiale, și europene. Două campio
nate mondiale vor fi organizate în 
U.R.S.S.: cel de pentatlon modern și 
meciul de șah în care se întîlnesc 
marii maeștri sovietici Mihail Tal și 
Mihail Botvinnik.

In calendarul internațional al spor
tivilor sovietici un loc de frunte îl 
ocupă întîlnirile cu sportivii țărilor 
socialiste. De asemenea, se vor lărgi 
legăturile cu sportivii țărilor Asiei și 
Africii. In calendar mai sînt incluse 
importante întîlniri cu sportivii din 
Finlanda, Suedia, Norvegia, Anglia, 
Austria, Franța și S.U.A.

Organizațiile sportive din U.R.S.S. 
au invitat la tradiționalul concurs in
ternațional de atletism „Memorialul 
Znamensky" 120 de atleți și atlete 
din 22 de țări. La Kiev, în primă
vara acestui an, va avea loc un con
curs internațional de gimnastică la 
care vor participa 12 țări. Marele 
concurs internațional de haltere de la 
Moscova din luna martie va reuni pe 
cei mai buni halterofili din 15 țări 
ale lumii. In Juna iunie la Tallin se 
va desfășura o competiție internațio
nală de vele cu participarea sportivi
lor din R.P. Polonă, R.P. Romînă, 
Norvegia, R.D. Germană, Finlanda și 
Suedia. 

patru etape de munte, mai ales eg dui 
o introducere de studiu pe circuit (prin 
etapî, la St. Etienne) urmează imedi 
două extrem de dure în care vor fi ese 
lada|i Alpii [ieste vîrful Porte (131 
m) din masivul Chartreuse, și Mont C 
nis (2083 m). Deci un debut sub sei 
nul luptei cu înălțimile, după care u 
mează o etapă de coborîre de la Torit 
pînă la Antibes — pe Coasta de Azi 
— trecînd prin Monte Carlo și Nis 
Alte patru etape cu piqine ondulată vi 
purta caravana pînă la poalele Pirint 
lor, urmînd ca în cea de a 9-a etapă t 
fie urcate vîrfurile Portillon (1308 n 
și Ares (796 m), iar în cea (le a X 
etapă Tourmalet (2114 m) si Aubisqt 
(1710 m) situate la mică distanță uni 
de altul. După cum se vede, o porțiur 
serioasă din vestitele piscuri ale Ti 
rului Franței este rezervată și cicliștili 
amatori. O dată trecuți Pirincii curs 
continuă numai pe teren plat pînă 
Paris Dar greutățile nu s-au terr. 
pentru, că o etapă conlracronometru v 
solicita eforturi suplimentare celor cai 
vor ajunge la Limoges. In concluzie, u 
traseu dificil, pretențios, care impune 
pregătire și o selecție specială, îndeoscl 
la capitolul „cățărători44.

Se pare că organizatorii au reușit s 
rezolve într-un mod acceptabil problem 
desfășurării simultane a celor două ti 
ruri : „Tour de l’avenir” se va disput 
concomitent cu „Turul Franței” nr. 1 
rezervat profesioniștilor. Acesta di 
urmă, însă, va începe cu o săplăniîn 
mai devreme la Rouen și va măsur 
4.383 km. La 2 iulie cele două turui 
vor face joncțiunea la St. Etienne. Per 
tru a se putea distinge unul de altu 
s-a hotărît ca amatorii să ia startv 
cu 2—3 ore mai devreme și în major 
tatea zilelor diiîtr-o localitate situată 1 
distanță de 30—40 km de orașul-ctapă 
Sosirile vor avea loc însă în mod regn 
lat pe aceleași velodromuri sau sta 
d ioane.

In ultimul moment se anunță din Pa 
ris că organizatorii au renunțat să r 
impună limita de vîrslă la 25 ani pei 
cicliștii amatori. Liderul clasamentulti 
în „Totir de Favenir” va purta un tri 
cou galben cu dungi albe.

★
Iată traseul „1 tirului Franței44 pcintri 

amatori : etapa I : circuit la St. E 
tieiuie (145 km); etapa a 11-a: St. E 
tihne—Grenoble (171 km); etapa a IlI-a 
St. Jean de Maurienne—Torino (IF 
km); etapa a IT-a : Cuneo—Antibe
(119 km); etapa a V-a : Antibes—Ai: 
on Provence (202 km): etapa a VI-a 
circuit la Montpellier (159 km); etapî 
a J 11-a : Montpellier—Perpignan (17.f 
km); etapa a III l-a : Perpignan—Tou 
louse (202 km); etapa a IX-a : St 
Gaudens—Luclion—Superba gneres (15! 
km); etapa a X-a: Bagnercs de Bigorre 
Pau (151 km); etapa a XI-a : Mont d< 
Marcau—Bordeaux (131 km): etapa t 
Xll-a: Limoges, circuit (41,650 km 
contracronometru individual): etupa ( 
XHI-a: 1 n'moges—Tours (200 km) 
etapa a XIV-a : Blois—Paris (185 km)

PE SCURE
• In orașul Vilnius echipele fe

minine de handbal în 7 „Jalgiris 
Kaunas" și „Spartak" Krakovia s at; 
întîlnit înlr-un meci retur conți ud 
pentru „Cupa campionilor europeni" 
Jucătoarele sovietice au repurtat vic
toria cu scorul de 8—6 (5—1), ca.H- 
fieîndu-se pentru semifinalele cornpe 
tiției, în cadrul cărora vor întîlni 
formația Știința București.

• Boxul profesionist din S.U.A 
a făcut o nouă victimă. In timpul 
unei reuniuni pugilistice desfășurate 
în orașul Wheeling (statul Virginia) 
tînărul Waker Shermann, în vî-rsta 
de 19 ani, a decedat în urma unui 
k.o. suferit în întîlnirea cu John 
Carmichales. Acesta este cel de-al 
cincilea caz mortal înregistrat în 
ultimele 6 luni pe ringurile din 
S.U.A.

• Cu prilejul unui concurs atletic 
desfășurat pe teren acoperit în ora
șul Portland, campionul olimpic 
Murray Hatberg (Noua Zeelandă) a 
stabilit un nou record mondial de 
sală în proba de 2 mile cu timpul 
de 8’34”3/10. Vechiul record era de 
8’46” și aparținea americanului 
Lawrence.
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