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După cum se știe, 
februarie un lot de 
romîni vot lua parte 
importante concursuri 
ționale.

La începutul lunii 
mai precis la 11 și 12 februarie.

r cartierului, 
o pistă de pămtnt.

Pe aceste locuri se afla înainte vechiul „velodrom**, o groapa mlăștinoasă, insalubră, în care se aruncau ^nnotuele 
tiva cicliști, cifi se aflau fie atunci în I

Aici s-a ridicat în anii regimului nostru democrat‘popular 
menajuri sportive, situate în mijlocul unui splendid parc.

Mii de tineri își oțetesc trupurile și își desăvîrșesc 
schet. tenis, la veloflrontul de beton, la poligonul de tir, în sala

In fotografia de sus, un aspect al ..velodromului^ înainte
In fotografia de jos, o imagine a stadionului, construcția

Joi 19 ianuarie 1961

Tolciu — 106 partîcipanți). Re
colta Razna (președinte lngeborg 
Straub — 146 pârtiei pan ți). Ogo
rul roșu Tghișul Nou (secretar 
Silvia Tudoraiv—71 partîcipanți). 
Recolta Curei (președinte Teodor 
Roiau — 68 part iei pan ți) etc.

Deși asociația sportivă Victoria 
Cop șa Mică numără peste 900 de 
membri, ca nu a reușit să angre
neze în întreceri decît puțini par
ticipant!. De aceea, trebuie luate 
măsuri urgente pentru angrenarea 
tuturor tinerilor în întrecerile Spar- 
tachiadci. Mai notăm — de 
asemenea — faptul că aso-

Dan Vinti la-coresp

(Continuare în pag. 2 a)

De mîine, în Postăvar
Tradiționalul concurs de schi „Cupa Poiana Brașov*

Zăpada căzută în ultimele 
zile a creat condiții excelente 
de desfășurare pentru con
cursul organizai de comisia de 
schi a regiunii Brașov și dotat 
cu „Gupa Poiana Brașov". în
trecerea cuprinde toate probele 
alpine și nordice ce vor fi 
găzduite de pîrtia din Kantzer 
(slalomul special). Sulinarul 
(slalomul uriași, pîrtia Lupu
lui (coborîrea), trambulina 
mijlocie (sărita i speciale și 
sărituri pentru combinata nor
dică) și de pîrtiile de fond din 
Poiana Brașovului.

La aceste importante dispute 
cu caracter republican vor par
ticipa reprezentativele regiuni
lor Ploiești, Cluj, Hunedoara, 
Maramureș, Brașov selec-
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București de-abia aveau o palmă de loc pe care era ..amenajată
Complexul sportiv Diriatnd, un minunat ansamblu de construcții și

★

de masă ale R. P. Romine
la Budapesta

In cursul zilei de astăzi 
urmează să facă deplasarea la 
Budapesta lotuil jucătoarelor 
și jucătorilor romîni de tenis 
de masă. In capitala R.P. Un
gare va avea loc sîmbătă în
tâlnirea bilaterală dintre repre
zentativele feminine și mascu
line ale celor două țări, iar 
duminică se va desfășura un 
concurs individual. Vor face 
deplasarea următorii: Maria
Alexandru, Geta Pitică. Radu 
Negulescu, Adalbert Rcthi. Mir
cea Popescu și Tiberiti Covaci.

De la Budapesta, sportivii 
noștri vor pleca in R.S. Ce
hoslovacă unde vor disputa o 
serie de întfbniri intcrechipe și 
vor lua parte la campionatele 
internaționale ale acestei țări, 
la Praga.

N. Șuteu (Voința Brașov), campion de juniori anul trecut, st re
marcă în acest sezon în cursele de seniori

Foto: D. Stănealessn

tiqnata orașului București care 
îșj vor disputa întâietatea pe 
edhipe pentru cucerirea „Cupei 
Poienii Brașov". Subliniem 
în cadrul 
desfășoară 
borîre din

Probele
șov“
duminică.

măiestria sportivă, p» numeroasele 
de gimnastică.
vreme.

principală a complexului.

ca aricind, cota 
să pășești ar 
doar în vtrful 
CaBvdele de pe 

pe multe uși —

In facultăți șl institute dom
nește în aceste zHe o atmos
feră deosebită. Pe culcare e mai 
multă liniște 
ce te face 
lent, uneori 
picioarelor... 
biletul prins 
„Vă rugăm liniște T Examen"— 
sînt respectate de fieoare. In 
fața ușilor grupuri-grupuri de 
studenți așteaptă tăcuți, nerăb
dători. Fiecare vrea să răspundă 
profesorului au un minut mai 
devreme. Și, bineînțeles, di mai 
exact. Clipele pină la tragerea 
biletului par extrem de lungi...

Pentru studenții Instidatalai 
de cultură fizică sala de jooari 
sportive și stadionul, parcă nici 
n-ar mai exista. Rar se îniîm- 
plă să-i mai InRlneșii prin 
curtea de lingă stadionul Re
publicii pe tinerii pe ale căror 
treninguri stau prinse cele trei 
litere: I.C.F. Sportivi fruntași 
ca maestra emerită a sportului 
Aurora Niculescu, atleții Eda 
Knall și M. Ursac, boxerul M. 
Trancă, rugbistul M. ~ 
repetă materia saa 
examenul următor.

...In grupa 102 a 
examenul la Istoria 
zice începuse. In fața bileteior 
cu întrebări se afla a treia se
rie de cite patru studenți. N-a 
trecut mult timp ți răspunsurile 
sigure ale studentului D. Buiac 
și ale colegilor săi, aveau 
să continue seria notelor 
bune, comptetînd-o cu trei de 
10 și un 9. Din cei 25 studenți 
ai grupei au răspuns jumătaie.- 
Rilanțul, excelent: 7 de zece, 4 
de nouă. 1 de opt. Au urmat

Leonte etc.
pregătesc

anului III 
culturii fi-

Schiorii romîni la Zakopane și Tamwald

-»♦

terenuri — ds fntbal, volei,

cursurile

Cu cîteva clipe înainte de ,,startul” examenelor. Studenții Aurora 
Niculescu, M. Leonte, Eda Knall și M. Nagel răsfoiesc încă o dată 

fi notițele
Foto : I. Mititică

al ți studenți buni ca Tichy 
Hans, C. Marian. Viitorii pro
fesori de educație fizică s-aa 
pregătit temeinic pentru exame
ne. Vor ca la 30 ianuarie, td-

F. A. I. a omologat recordurile mondiale
stabilite de parașutiștii romîni

Federația Internaționala Aeronautică a omologat cele două 
recorduri mondiale stabilite de paraștrtiștii GHEORGHE 
IANCU — salt individual cu deschidere imediată și aterizare 
•la punct fix, noaptea, 
1,45 m 7 "
deschidere imediată și aterizare la punct fix, ziua, de la. 
1000 m record mondial 0,385 m.

de la 1000 m, record mondial 
și ȘTEFAN BADIOC — salt individual cu

TG. MUREȘ, 18 (prin tele
fon). Meciul dintre echipele Di
namo Tg. Mureș și Dinamo 
București, restanță din etapa 
a IX-a a campionatului repu
blican masculin, s-a încheiat cu 
victoria formației locale cu sco
rul de 62—58 (29—27). Pu
blicul numeros, aflat în sala
I. M. F„ a urmărit o partidă 

ei vor f’i prezenți la inaugu
rarea concursului de la Tam- 
wald, în R.S. Cehoslovacă. A- 
cest concurs ouprinde în pro
gram probe alpine.

Deosebit de importantă este 
participarea schiorilor romîni 
la concursul internațional care 
se va desfășura între 22 și 26 
februarie la Zakopane, în R.P. 
Polonă. Este vorba de con
cursul cunoscut sub numele de 
^Memorialul B. Czech și H. 
Marusarz". Cum această în
trecere se va desfășura la toate 
probele alpine și nordice care 
figurează în programul campio
natelor mondiale, ea va consti
tui pentru toți concurenții un 
prilej foarte bun de pregătire 
in condițjufwle „mondialelor" 
din 1962.

TURNEUL INTERNATIONAL DE HOCHEI 
LA BUDAPESTAPE GHEATA DE

Hocrieuștii din selecționata 
orașului București, care vor 
lua parte la turneul internațio
nal ce se desfășoară mîine, 
sîmbătă și duminică la Buda
pesta. părăsesc azi Capitala. 
Fac deplasarea următorii ju
cători : Sofian și Pușcaș, 
portari, Czaka, Ionescu, Țiriac, 
Varga, Holo I, fundași; Sza
bo II, Fcrenczi, Szabo I, Biro, 
Naghi, Tacaci I, Cazan II. 
Calamar, Andrei, înaintași. 
Lotul bucureștean este însoțit 
de antrenorii M. Flanvropol și 
I. Tiron.

După unele inifona.-ții pri- 
suțe la Budapest^ se pare 

tima zi de examene, împreună 
cu profesorii și asistenții lor să 
se mlndrească cu rezultate bune 
la învățătură.

C. ALEX.E

viu disputată, interesantă. IntîN 
nirea a plăcut mai ales în pri
ma repriză, cînd scorul a alter
nat Ia diferențe foarte mici. In 
partea a doua a jocului, dina- 
movișiii mureșeni au luat ini
țiativa și s-au distanțat la 10 
puncte, iar revenirea pe care au 
avut-o bucureștenii în ultimele 
minute nu a putut schimba re
zultatul final. ~ ' 
puncte au fost 
bely 18, Toth 
Berekmeri 11,
1 și Balint 1, pentru învingă-* 1 
tori și de: Giurgiu 16, Visner 
11, Paraschivescu 10, Cara- 
gheorghe 8, Negoiță 5, Kiss 4 
și Dudescu 4, pentru învinși.

L»

nă în prezent în raionul Si- 
s-au întrecut peste 3.500 de 
i iar în orașul Sibiu peste 
0. Asoci af ii le sportive Ina- 

Tînărul ceferist, Energia, 
rul muncitor, Avîntul tine* 

Independentă etc. din ora- 
Sibiii au acordat o atenție 
chită întrecerilor din prima 
.1. La Cisnădie, asociația spor- 
Textilistul a reușit să nio- 

eze peste 500 de pârtieipanți: 
Ia gimnastică. 46 la șah. 72 

mis de masă, 60 la trîntă etc. 
ctivitate deosebit de rodni-

1 desfășurat și multe asocia- 
sătești, ca de pildă: Zorile 
'"•ei, Păltiniș Rășinari, Buni- 

snădic, Recolta Popia ca, 
•stiera Orlat, Sticla Avrig etc. 

însă o serie de asociații în 
numărul celor angrenați in 

ceri este mic față 
îțilc existente, iar 
cerile nici nu au 
el de exemple oferă 
Voința, Sănătatea.
»elui roșu. Spartac, Poligrafia, 
cuprinsul orașului și Firul 

Tălmaci, Progresul Cisnă- 
Recolta Vcștcni și Textila 

Idie.
Cornel Pf/nru-eoresp.

nă acum în cadrul Sparta- 
dei (te iarnă a tineretului 

întrecut peste 1.200 de ti- 
și tinere din raionul Mc- 
Cca mai numeroasă partici- 
s-a înregistrat la șah și tc- 

masă: 500 și, respectiv, 320 
uren|i. Au obținut rezultate 
oase asociațiile sportive Re- 

i Bratei (președinte Nicolae Cele 120 de 
înscrise de: Bor-: 
16, Mittelman 11; 
Brejan 4, Btizan

V. RADAR — coresp. regional

Dinamo București 
pleacă azi la Istanbul
Duminică, la Istanbul, echipa 

feminină de volei Dinamo Bucu
rești iți face debutul în ,,Cupa 
Campionilor Europeni** întîlnind 
formația Fenerbahce campioana 
Turciei M urma înțelegerii din-, 
tre cefte <tou& cluburi, marți, va 
avea loc tot la Istanbul 91 retu
rul aceste, tattlniri.

in vederea odor două meciuri j. 
Dinamo București părăsește Ca
pitala ta cursul dimineții de azi. 
Ambele partide vor fi condusa • 
de arbitrul bulgar L Konstabti-' 
nor.

că în programul turneului se 
vor produce unele modificări.' 
Astfel, turneul nu se va mai 
disputa între reprezentative de 
țări, din cauză că federația 
iugoslavă a anunțat că nu 
poate trimite echipa reprezen
tativă. Va face, în schimb, de« 
plasarea formația Partizan 
Belgrad. De asemenea, în locul 
reprezentativei secunde a R.D.. 
Germane va juca probabil o 
formație cehoslovacă din cate
goria B. In formația gazdelor.' 
în afara jucătorilor care au e- 
voluat Ia București, vor apare» 
fundașul Palotaș și atacantiM'



r

rostul ucenic din Comănești
Cine nu-l cunoaște în Bacău pe tov. 

Ioan Bordea, fostul jucător de fotbal 
al echipei de mineri din Comănești ? 
Dacă îl rogi să-și depene amintirile 
el consideră esențial s-o înceapă cu 
anul 1938. Iși aduce bine aminte de 
ziua aceea, cînd, după săptămîni de 
așteptare pe la porțile minei din Co
mănești, a fost primit ca ucenic la 
secția de strungărie, cu o leafă mi
zeră. Fiul ceferistului Petre Bordea 
avea pe atunci 15 ani. După termina
rea uceniciei lucrează alături de tatăl 
său la atelierele de întreținere C.F.R. 
Comănești. Vine apoi timpul să facă 
armata. După satisfacerea stagiului 
militar, se angajează tot ca strungar 
la întreprinderea forestieră Comă
nești. Datorită muncii rodnice pe 
care o depune, a cinstei de care dă 
dovadă, în anul 1948 este primit 
în fihdul membrilor de partid.

Muncind cu sîrg, consacrînd ma
joritatea timpului liber muncii poli
tice, ducînd la bun sfîrșit toate sar
cinile ce îi revin, comunistul Ioan 
Bordea este din ce în ce mai apre
ciat de tovarășii săi de muncă.

ILIE IANCU
A. AROMI NESEI — coresp.

ACTUALITĂȚI
'• La federația de box sosesc zil

nic noi înscrieri pentru turneul 
boxerilor de categorie cocoș și semi- 
ușoară care, după cum am mai a* 
nunțat, va avea loc în sala Floreas- 
ca, între 1—5 februarie. Pînă acum 
și-au anunțat participarea Nicolae 
Mîndreanu (C.C.A.), Toma Constan
tin (Dinamo București), Puiu Nico- 
Jae (Progresul București), Simonka 
Gustav (Cluj). De asemenea, vor fi 
prezentî boxeri din Baia Mare (Va- 
sile Hreniuc și Francisc Micas), Hu
nedoara (Nicolae Ichim, Trandafir 
Cerăuanu) și din alte centre ale tării.

• Astă-seară se desfășoară în sala 
•de festivități a fabricii de bere Gri- 
vița (șos. Basarab nr. 46) primele 
întîlniri din cadrul campionatului re
publican de juniori și din campiona
tul de calificare seniori (faza I, în
cepători), Următoarele meciuri vor 
avea loc în aceeași sală, în zilele de 
21, 22, 24 și 26 ianuarie.

• Incepînd din acest an, „greul" 
Die Alexandru va activa în cadrul 
secției de box a asociației sportive 
Dinamo Oltenia.

• Boxerii de la C.C.A. se pregă
tesc intens pentru turneul pe care îl 
vor întreprinde în R.S. Cehoslovacă 
la mijlocul lunii februarie. Bucu- 
reștenii vor susjine două întîlniri cu 
boxerii de la Dukla Praga, pe care 
î-au învins recent la București.

Spartachiada de iarnă 
a tineretului 

(Urmare dm pag. I) 

cîațiile sportive din comunele 
Nomșa (președinte Vasile Plesca), 
Biertan (președinte Alfred 
Schmidt), Atei (președinte Ion 
Kraus)! Vorumloc (președinte An
tonie Sâbău); nu au început nici 
pînă în prezent întrecerile. Acest 
lucru se datorește faptului că con
siliul raional U.C.F.S. (președin
te loan Dan) se mulțumește în 
ultima vreme să mențină legătura 
cu asociațiile sportive prin tele
fon. Pentru remedierea lipsurilor 
este necesară deplasarea acti
vului U.C.F.S. pe teren pentru 
sprijinirea ’asociațiilor sportive 
rămase în urmă.

De la I. E. B. S.
IEBS aduce la cunoștință că înee- 

pînd de azi patinoarul artificial din 
paroul „23 August" va fi pus la 
dispoziția publicului după cum ur
mează :
marți între orele 17—19 
joi între orele 17—19 
«înEătă între orEle 10—12 și 17—19 
duminica* între orgie W-*13 și 17^19,

Din toamna anului 1959 loan Bor
dea activează la consiliul regional 
U.C.F.S. Bacău, unde este ales preșe
dinte. Și aici spiritul organizatoric și 
puterea sa de muncă se fac remarcate 
din plin. In scurt timp, mișcarea 
sportivă din regiunea Bacău va cu
noaște succese din ce în ce mai fru
moase. Astfel, de la cele 405 aso
ciații sportive cu un număr de 
111.211 mentbri, cîți existau la sfîr- 
șitul anului 1958, s-a ajuns, doi ani 
mai tîrziu, la 536 asociații sportive 
cu un efectiv de 134.474 membri ai 
V C.F.S., dintre care 56.000 în me
diul rural. Apreciind toate acestea, 
oamenii muncii din comunele Berești- 
Tazlău și Struguri au aprobat în una
nimitate propunerea făcută de tov. 
Constantin Dinu, ca tov. Ioan Bordea, 
președintele consiliului regional 
U.C.F.S. Bacău, să fie candidat al 
F.D.P. în alegerile de deputați pentru 
sfatul popular regional în circumscrip
ția electorală regională nr. 105.

PUGILISTICE
• Recent a avut loc la Craiova, 

în sala S.T.U.C. o interesantă reu
niune prilejuită de decernarea „Cupei 
F.R. Box" echipei Dinamo Oltenia. 
O bună parte dintre întîlnirile furni‘ 
zate de boxerii craioveni s-au ridicat 
la un bun nivel tehnic. S-au eviden
țiat tinerii Florea Pătrașcu, Benone 
Florescu și I. Oprea.

• Biroul federației romîne de box 
a hotărît suspendarea pe un an a 
arbitrului P. Tonitza (Craiova) și pe 
trei luni a arbitrului timișorean I. 
Stepan. Acești arbitri au dat o serie 
de decizii eronate în întîlnirea dintre 
echipele Dinamo Oltenia —- Metalul 
București dăunînd bunei desfășurări 
a partidei.

— Alo tinere ! Bingul și 
astălaltă !!!

adversarul slut în partea

Galați, negii jind să scoată 
din sală la meciurile de 

deteriorate de spectatorii 
suit pe ele
(G. C. Arsenic—coresp.)

Administrația sălii C.S.M. 
aparatele dc gimnastică 
baschet, acestea au fost 

care s-au

...Și lotuși rumeni nu vrea să creadă că baschetul aduce 
prejudicii gimnasticii

Doscue dc N. CLAUD1U

Co respon den țtt
IN ORELE LIBERE

Membrii asociației sportive Lumina, 
de pe lingă școala medie nr. 2 din 
Rădăuți, au început în orele lor libere 
să amenajeze un teren de handbal și 
altul de volei. Ei vor să termine cît 
mai repede aceste terenuri pe care 
apoi — dacă timpul va permite — le 
vor transforma în patinoare.

De asemenea, tinerii sportivi ajută 
și la reamenajarea sălii de sport a 
școlii, care va fi mărită și reutilaTă cu 
materiale noi.

F. Goklhirsch

BUNI GOSPODARI
Asociația sportivă Victoria din Bis

trița are o arenă de popice care con
stituie un exemplu în ceea ce privește 
buna ei gospodărire. Cu toate că aici 
se antrenează numeroase echipe și au 
Ioc diferite concursuri, întotdeauna este 
ordine și curățenie. Trebuie să mai 
arătăm că în interiorul pistei se gă
sesc fotomontaje și lozinci care cheamă 
tineretul la practicarea diferitelor dis
cipline sportive. Intr-un cuvînt, pri
vind această arenă, îți dai seama că 
membrii din consiliul asociației sporti
ve Victoria în fruntea căruia se află 
tov. Vasile Septelecan, sînt buni gos
podari

Mihai Baler
PRIN MUNCA PATRIOTICA

Utemiștii și elevii din comuna Amă- 
răștii de Jos, raionul Caracal, printre 
care se aflau și mulți sportivi, au par
ticipat cu multă însuflețire la acțiu
nile gospodărești întreprinse pentru în
frumusețarea comunei. Astfel, un nu
măr de peste 150 de membri U.C.F.S'. 
au lucrat la amenajarea și împrej
muirea terenului de sport. Lucrările 
care s-au efectuat pentru construirea 
acestei frumoase baze sportive au dus 
■la economisirea a peste 7.000 lei.

In mod deosebit s-au evidențiat 
Laurențiu Geambașu, Ion Tamaș, Vic
tor Firănescu, Marin Safta și Visa- 
Hon Didu, care au constituit exemple 
mobilizatoare în munca patriotică.

Cristian Lepădata
NOI BAZE SPORTIVE IN RAIONUL 

SIBIU
In anul 1960, în raionul Sibiu au 

fost amenajate 73 de baze sportive.
In primele zile ale noului an au 

început alte acțiuni pentru construirea 
de baze sportive. In comuna Orlat, 
membrii U.G.F.S. vor amenaja o arenă 
de popice cu pistă dublă, iar terenul 
de fotbal al asociației sportive Recolta 
Ocna Sibiului va fi complet refăcut. 
De asemenea, elevii și elevele școlii 
de 7 ani din Avrig și-au construit 
un teren de handbal redus, pe care 
se joacă și... fotbal redus. In comuna

Boxeri: de la Semănătoarea intră pe ring cu părul atît 
de lung îneît îi împiedică să boxeze

(Nicolae D. Nicolae—coresp.)

ne relatează
Cristian tinerii și vîrstnicii lucrează 
de zor la construirea unui stadion Care 
se va număra printre cele mai mari 
baze sportive din raionul nostru.

II ie lonescu

UN REUȘIT SPECTACOL 
CULTURAL-SPORTIV

In orașul Pitești a avut loc — din 
inițiativa consiliului orășenesc U.C.F.S. 
și a sucursalei regionale I.S. Loto- 
Pronosport — un interesant program 
cultural-sportiv, la care au asistat 
peste 500 spectatori. A plăcut foarte 
mult concursul pe tema „Cine cu
noaște regulamentul de fotbal cîștigă", 
la care au participat membrii secțiilor 
de fotbal ale asociațiilor Textilistul și 
Moneda, precum și atractivele demon
strații dc lupte libere și gimnastică.

In încheierea programului, brigada 
artistică de agitație a Băncii de Stat 
a oferit un frumos spectacol.

I. ChiU bar

Sezon bogat pentru cicliștii noșt
Cicliștii au repurtat în anul 1960 

frumoase succese în întrecerile inter
naționale. Ca urmare, federația noas
tră de specialitate a primit pentru 
acest sezon o serie de invitații la 
curse tradiționale de amploare.

★
Pentru cicliștii amatori din întrea

ga lume a devenit o tradiție pregă
tirea de primăvară. „Cursa Păcii" 
începe întotdeauna la 2 mai și pentru 
a avea cinstea de a fi selecționat în 
echipa care participă la această 
mare întrecere ciclistă internațională 
trebuie să te pregătești cu sîrguință 
din vreme. Agențiile de presă au și 
început să transmită știri cu privire 
la pregătirea alergătorilor pentru 
„Cursa Păcii". Campionul mondial 
Eckstein, fostul campion mondial G. 
Schur, campionul olimpic Kaipito- 
hov și alți alergători cu renume se 
pregătesc pentru „Cursa Păcii". Ci
cliștii romîni rulează zeci și zeci 
de kilometri pe zi. Deși se pune un 
accent deosebit pe pregătirea fizică 
generală totuși rulajul formează un 
capitol special. Antrenorii dau o a- 
tenție deosebită pregătirii alergăto
rilor în cadrul cluburilor si în curînd 
vor putea să facă propuneri selec
ționerilor. Fără îndoială că din lotul 
care Va alcătui baza de discuție 
pentru formarea echipei nu vor lipsi 
Ion Cosma, Gabriel Moiceanu, Lu
dovic Zanoni, Walter Ziegler, Gh. 
Radulescu, Ion Stoica, Silviu Duță 
ș.a.

★
In afara „Cursei Păcii", care for

mează obiectul principal al pregătirii 
rutierilor noștri, federația de specia
litate a luat în discuție și invitațiile 
primite de la organizatorii altor în
treceri cicliste internaționale. Astfel 
se discută invitația de participare 
la „Turul Tunisului" (martie-apriiie), 
„Cupa Eliberării" în Italia (aprilie), 
„Cupa Marcel Cachin" la Paris (mai), 
„Cursa Munților" — întrecere de o 
zi în R.D. Germană (iunie), „Turul 
viitorului" — în Franța (iulie). „Tu
rul R.P.F. Iugoslavia" (iulie), cam
pionatele mondiale de fond din El
veția (august) etc. După ce F.R.C. 
va stabili cursele la care vom parti
cipa, vor începe lucrările de selecție.

★
Programul competițional intern 

prevede o serie de întreceri intere

10 VARIANTE CU 12 REZULTATE EXA 
LA CONCURSUL DE DUMINICĂ

5 ®Ofonosport

In urma trierii și omologării va
riantelor depuse la concursul Prono
sport nr. 3 din 15 ianuarie 1961, au 
fost stabilite următoarele premii:

10 variante cu 12 rezultate exacte a 
cite 6.498 lei 1 284,10 variante cu 11 
rezultate exacte a cite 274 lei; 3.366,20 
variante cu 10 rezultate exacte a cile 
34 lei.

Fond de premii: 259.938 lei.
După cum ați remarcat și dv., este 

primul concurs 
Pronosport din a- 
cest an, cînd se 
înregistrează va
riante cu 12 re
zultate exacte. La 
cele două concursuri anterioare pre
miul I s-a atribuit variantelor cu 11 
rezultate exacte

Vă reamintim programul concursului 
Pronosport nr. 4 de duminică. 22 ia
nuarie, care cuprinde meciuri din cam
pionatele italian și francez (divizia A). 
In dreptul numelor echipelor incluse 
în program, am trecut și locu-l ocupat 
în clasament

I. Napoli (8) — Internazionale (1)
II. Roma (2) — Lanerossi (10)

III. Atalanta (12) — Fiorentina (7)
IV. Bari (16) — Lazio (17)
V. Udinese (18) — Sampdoria (6) 

VI. Juventus (5) — Padova (11)
.VIU.-Le Havxe (11) — Rennes (40)

Primul campionat
de ciciocros al Armate 

prietene
Ieri dimineața a părăsit Capita 

calea aerului echipa clubului C. 
care va participa la primul cai 
nat de ciciocros organizat de ( 
tetul Sportiv al Armatelor pri< 
Concursul se desfășoară duminii 
Grimma (R.D.G.), o localitate 
apropiere de Leipzig. Iși vor di 
întîietatea cicliști militari din U.R 
R.S. Cehoslovacă, R.P. Ungară, 
Polonă, R.P. Bulgaria, R.D. Ger 
și R.P. Romînă. Formația noastră 
alcătuită din: Ion Stoica, Const 
Baciu, Dumitru Rotaru și Ghe 

I Neagoe.

sante, printre care unele tradiții 
Campionatele republicane, curse 
etape și concursurile regionale 
fără îndoială obiective importante 
tru masa rutierilor noștri. Ju 
vor avea prilejul să se întreai 
cadrul unui concurs cu pârtiei 
celor maj buni rutieri din șas 
giuni (în cinci etape), precum 
în alte concursuri în care vor put' 
vedi progresul înregistrat în ul 
timp. Pentru cicloturiști a fost 
văzută o excursie între 23 iu 
6 august în care vor traversa 
pății, valea Prahovei și valea O 
(desigur după ce vor fi par' 
zeci de concursuri mai scurt - 
vor asigura pregătirea pentru c 
fel de excursie), iar posesorii c 
ciclete de oraș vor avea ocaz 
se întreacă în primul lor concu. 
publican, de-a lungul a 4 eta, 
ma; — 25 iunie faza pe ora 
comune, 26 iunie — 6 august 
pe raioane, 13 august faza regi 
și 27 august faza finală).

„Turul ciclist al R.P. Roi 
ediția 1961 (10—24 septembrie
fi cea mai importantă acțiune 
nă. Comisia de organizare a 
invitații în U.R.S.S., Italia, R.P. 
garita, Franța, R.D. Germană, 
gia, R.P.F. Iugoslavia, R.P. Ur 
R.S. Cehoslovacă și R.P. Polon; 
derația de specialitate din Bel; 
și răspuns afirmativ. De asemen 
avea loc „Cupa F.R.C." (7—9 
lie) cu participarea alergătorilc 
R.P. Bulgaria și R.P. Ungară.

★
Specialiștii velodromului vor 

și ei un program mai bogat ta 
concursurilor interne care vc 
un volum sporit se tratează 
o întîlnire pentru luna iunie cu 
Bulgaria la Sofia și un concu: 
ternațional la București (21—1 
lie). Acest pas făcut pe calea 
voltării activității ciclismului d 
tă va avea fără îndoială un pu 
ecou în rîndurile specialiștilor 
dromului.

★
După cum se vede, un sezoi 

de competiții importante penti 
cliștii din țara noastră. Le urăn 
ces în pregătirea pentru aceste 
ceri.

HR1STACHE NA

VIII. Rouen (6) — Sedan (4)
IX. Troyes (20) — Monaco (1
X. Nice (9) — Toulouse (12)

XI. Grenoble (16) — St. Etien
XII. Valenciennes (18) — Nim<

Și în această etapă vom urm 
continuare disputa dintre frut 
clasamentului, Inter și Roma. Ir 
ce liderul joacă în deplasare, 
beneficiază de avantajul terenulu 

pute dîrze se 
ță și în c; 
natul france: 
torită echil 
de forțe din 
chipele care 

trec. Cu toate că Monaco jos 
ultima clasată pe terenul acestt 
credem că va cîștiga chiar a 
ușor, mai ale că Troyes mai ni 
speranțe de a evita retrogrs

PRONOEXPRES
La tragerea PRONOEXPRE 

18 ianuarie 1961, au fost extra 
urnă următoarele numere : 

26 25 7 13 42 24
Numere de rezervă : 

29 12
Fond de premii: 555.374 lei.

Rubrică redactată de I. S. 
Pronosport,
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Din pregătirile fotbaliștilor Kilometru de acum își vor arăta roadele la vară
PROGRESUL BUCUREȘTI 

S-A ANTRENAT PE ZĂPADA

în ciuda zăpezii abundente căzute 
în cursul zilei de marți, fotbaliștii de 
la Progresul au fost prezenți ca de 
obicei pe terenul din str. dr. Staico- 
vicij Antrenamentul a început cu 
exerciții de pregătire fizică, după care 
a urmat un joc la dotiă porți : ,,apă
rarea" contra „înaintării". Infruntind 
cu mai multă ușurință terenul greu, 
„apărarea" a cîștigat cu scorul de 
3—2. înaintașii, deși au acționat mai 
bine în .țîmp, s-au pierdut în fața 
porții. Și în plus, Caricaș s-a dovedit 
a fi aproape de netrecut...

— V-ați mirat probabil, văzînd că 
ne antrenăm la două porți — ne-a 
spus după joc antrenorul I. Lupaș —, 
dar noi nu ne-am întrerupt de loc an
trenamentele. în planul nostru de pre
gătire figurează săptămînal un joc de 
durată redusă-la două porți, cînd: în
cercăm să punem în aplicare cele în
vățate la lecțiile teoretice. De astă 
dată sarcina antrenamentului a fost 
adaptarea organismului jucătorilor la 
condiții speciale de joc.

LA U.T.A. AU FOST PROMOVAȚI 
NOI JUCĂTORI TINERI

La Arad, U.T.A. a făcut primul an
trenament din acest an în ziua de 11 
ianuarie, cînd jucătorii s-au pregătit 
timp de 60 de minute. De la 16 ia-

nuarie, echipa face patru antrena
mente pe săptămînă, de la 23 ianuarie 
cinci, iar de la 1 februarie 6. Primul 
meci de antrenament va fi disputat la 
12 februarie, probabil în compania 
echipei C.F.R. din Arad. Apoi, treptat, 
U.T.A. va întîlni adversari mai pu
ternici.

Lotul pe care U.T.A contează în 
acest sezon cuprinde pe următorii ju
cători : Coman și Faur-portai i; Szucs, 
Băcuț II, Seres, Neamțu-fundași; Ca- 
paș, Petschowski I-mijlocași; Pîrcălab. 
Mețcaș, Pop, Floruț, Czako, Țîrlea, 
Tăucean-înaintași. La pregătirile ac
tuale iau parte și patru jucători ju
niori și anume: Lenart (fundaș), Tusz 
(mijlocaș) și Roman și Petschowski II 
(înaintași). Promovarea acestora se 
situează pe linia de împrospătare a 
lotului.

Zilele acestea își începe antrena
mentele și A.M.E.F.A., care are un 
nou antrenor în persoana lui Fran- 
cisc Dvorzsak. Această echipă dispune 
de următorul lot de jucători : Kis, 
IduLportari ; Juhasz, Dușan, Dodeanu, 
Soilu-fundnși; Jerger, Oroszhegyi, Di- 
baczi-nîijlocași 
Ciurugă, Petica, 
hazi-înaintași.

16 ianuarie, sub conducerea antrenoru
lui Gn. Nuțescu. Ședințele de antre
nament se desfășoară zilnic în aer 
liber. In această primă perioadă se 
pune accent pe pregătirea fizică, ur- 
mînd ca în continuare să se treacă 
Ia perfecționarea procedeelor tehnice. 
Primul joc de verificare va avea ioc 
la 15 februarie. Iată lotul echipei Glo
ria : Iliescu, Rusu — portari; Pădti- 
reanu, Caizer, Kovăcs, Emrich, Pope
scu — fundași; Stau, Bărboșii, Vasi- 
lescii, Mateescu — mijlocași; Copil I, 
Vegh, Onaca, Jimboreanu, Moldovan, 
Hajdu Ciocan — înaintași, (Octavian 
Berbecaru, corespondent)

. ■ , - *> 
Masând, Moldovan, 
înaintași, (Octavian

C.F.R. El.ECTROPUTERE
SE PREGĂTEȘTE IN AER LIBER

CRAIOVA

PROGRAMUL

Jurcă, Chitic, Papiu. 
Hess, Macavei și Kis-

ECHIPEI GLORIA 
BISTRIȚA

Echipa de categorie B, Gloria Bis
trița și-a început pregătirile în vederea 
returului campionatului, la data de

Jucătorii de la C.F.R. Electroputere 
Craiova — ne scrie corespondentul 
nostru, V. Săndulescu — după pregă
tirile efectuate o perioadă de timp în 
sală, și-au început antrenamentele în 
aer liber. In timpul ședințelor de an
trenament, cei mai bine pregătiți din 
punct de vedere fizic s-au dovedit a 
fi Tătărășanu, Găvan, 
Buldur, deoarece acești 
crat cu mai multă 
timpul antrenamentelor 
norul N. Oțeleanu și-a 
diferent de condițiile atmosferice, an
trenamentele să se desfășoare în con
tinuare cu regularitate în aer liber.

Fîță, Rizu și 
jucători au lu- 
intensitate în 

în sală. Antre- 
proptis ca, in-

„Cupa de iarnă
a

Selecționata U. R. S. S. a învins

Această etapă „anonimă", desfășu
rată la mijlocul săptămînii, a avut 
darul să detroneze un lider (Știința) 
ce părea la un moment dat de ne
clintit Interesant este că ascensiunea 
echipei C.C.A. spre primul loc al cla
samentului a fost posibilă datorită 
ambiției și . dîrzenici ■ cu care hândba- 
liștii de la Rapid și-au apărat șansele 
în partida cu Știința. Apărarea îti sis
temul 4+2 practicată de rapidiști a 
incomodat vădit pe studenți, care n-au 
mai putut arunca la poartă de la 
distanță. Ei au acționat nervos și im
precis. Tn schimb, Rapid — aliniind 
aceeași formație care a evoluat atît 
de slab în etapa trecută, cu Dina
mo — a desfășurat un joc viguros, 
iute, cu multă mișcare în teren. Un 
aport deosebit la acest joc l-au adus 
Roger Cernat (cel mai bun om al 
Rapidului) și N. Ionescu, care, au ac
ționat ca două adevărate „pistoane" 
în atac și apărare.

După un final dramatic, meciul s-a 
încheiat la egalitate. Știința pierzînd 
primul loc.

Rezultate tehnice : Știința—Fabrica 
de timbre (fem.) 15—9 (9—5) ; Tita
nii—Constructorul (mase.) 20—21 (II 
•—8) ; Rapid—Știința (mase.) 18—18 
(12—8); C.C.Â.—Unirea (mase.) 28 
— 16 (13—8).

P. VALENTIN

reprezentativa Brașovului cu 25-21 (13-9)
Azi la Tg. Mureș echipa sovietică întîlnește o selecționată locală

BRAȘOV, (prin telefon). Intîlnind 
la Brașov o selecționată a orașului, 
reprezentativa U.R.S.S. a realizat o 
victorie mai puțin comodă decît o 
arată scorul: 25—21 (13—9) și se
poate spune chiar că dacă apărarea 
formației gazdă ar fi acționat mai 
atent și dacă cei doi portari ai săi 
nu ar fi primit o serie de goluri pa- 
rabiie, atunci rezultatul ar fi fost 
și mai strîns. Victoria echipei' sovie
tice este însă pe deplin meritată, 
deoarece handbaliștii oaspeți s-au 
arătat superiori atît în ceea ce pri
vește tehnica individuală cît și în 
ce privește rapiditatea cu care au 
acționat de-a lungul întregului joc.

Echipa gazdă s-a străduit și a 
reușit în cea mai mare măsură să 
dea o replică dîrză, ridieîndu-se în 
unele momente la valoarea adversa
rului. Din păcate, greșelile de apăra
re, de care vorbeam mai înainte, s au 
curmat de fiecare dată elanul brașo
venilor.

Meciul, datorită vitezei în care s-a 
jucat, a plăcut spectatorilor. Organu 
zarea' acestui joc în orașul de la 
poalele Tîmpei a prilejuit astfel o ut iwuuuou >■ ««ucn
excelentă popularizare a acestui di- 'vor evo|ua cej de [a Lokomotiv Leip- 
namic sport. Punctele au fost /în- zig. Acesta însă, va deplasa și o e- 

chipă feminină. In sfîrșit, «din ltigo-

kin 5, Zaițev 2, Drijeruk 2, Tzerțvadze 
2, Lebedev 1 și respectiv Weber 10, 
Pali 4, Franz 4, Martini 1, Schmitz 
1, Zamfir 1. A arbitrat atent și co
rect Petre Țircu (București).

Astăzi handbaliștii sovietici evo
luează la Tg. Mureș în compania 
unei selecționate locale.

C. ANTONESCU

In zilele acestea de iarnă, pe aleile 
parcului Stalin din Capitals, rarii tre
cători merg cu mîinile înfundate în buzu
narele paltoanelor, traversînd grăbiți par
cul înălbit. E o liniște deplină... Deodată 
se aude zvon de glasuri și iată că după 
un col| a apărut un grup de tineri care 
aleargă voioși. Aburi calzi le însoțesc 
fiecare respirație. Trecătorii se opresc 
locului și-i urmăresc pe cei aproape 20 
de tineri. Unii recunosc printre alergă
tori pe Grecescu, pe Weiss, pe StraeL 
biseki. In lunile de vară i-au aplaudat 
doar cu căldură în atîtea și atîtea con
cursuri.

După o alergare de mai bine de o oră, 
atleții se reîntorc la stadionul Tinere
tului. Un duș cald, puțin inasaj și... 
gata pentru azi !

Antrenorul Mihai Tintorescu își no
tează de zor observații asupra lecției de 
astăzi intr-un caiet gros, plin de tot 
felul de astfel de însemnări.

Intre scoarțele acestui caiet sînt „cu
prinși" sute și sute de kilometri de a- 
lergare parcurși de fiecare dintre atleții 
săi, tot felul de rezultate, cifre 
și planuri. Un autentic „jurnal de bord"! 
Grupa semi fondiștilor și a fondiștilor- 
cu care lucrez, nc-a spus antrenorul 
Tintoresc-u, și-a început antrenamentele 
încă de la 75 noiembrie. De atunci și 
pînă astăzi am lucrat zilnic, fără nici o 
întrerupere, îndeosebi în aer liber. Ne 
pregătim pe ,, Dinamo", pe aleile parcu
lui Stalin sau pe potecile pădurii Bă- 
neasa, asiguri nd astfel variația abso
lut necesară a locului de antrenament. 
Perioada pregătitoare am împărțit-o în 
două etape: una pînă la 28 ianuarie 
(acumulare cantitativă, volum sporit de 
lucru față de anul trecut) și a doua, care 
va începe la 29 ianuarie, care să ne asi
gure drumul spre dezvoltarea calității. 
Obiectivele imediate care stau în fața 
alergătorilor noștri sînt Crosul Balca
nic de la Sofia și crosul „L’-II umani te" 
de la Paris.

Răsfoind și noi caietul plin cu atîtea 
și atîtea însemnări, l-am întrebat pe tî- 
nărul antrenor al fondiștilor care îi este 
planul de lucru pentru acest an.

— Iată-l aici, pe aceste pagini : 
cicluri de antrenament de 3—4 săptă- 
mîni, prin alternanță — o zi „tare" și 
una „ușoară". Ca să fiu mai explicit, 
uite, de pildă, ce am lucrat luni pe 
,,Dinamo", într-o zi „tare" g 12x100 m.

0 INTERESANTĂ ÎNTRECERE INTERNAȚIONALĂ
„CUPA

cursul lunii februarie se 
la București o

16 FEBRUARIE"
va des-In

fășura la București o interesantă 
competiție internațională la handbal 
în 7. Este vorba de „Cupa 16 Fe
bruarie" pe care o organizează clu
bul Rapid.

La această competiție clubul Rapid 
a invitat cîteva formații de peste ho
tare. La ora actuală s-au primit con
firmări de participare din partea a 
trei cluburi. Din Suedia va lua parte 

' cu o echipă masculină clubul I.K..F. 
Malmo. Alături de handbaliștii suedezi

namic sport. Punctele au fost în. 
scrise de: Predeha 7, Kobzar 6, Iva-

slavia va participa — cu o formație 
feminină — clubul Jelezniciar din 
Novisad.

Alături de aceste echipe străine vor 
lua parte Rapid (cu băieți și fete), 
Petrolul Teleajen (cu băieți) și Se
lecționata de tineret a R.P.R. (fete).

Deci, în cadrul „Gupei 16 Februa
rie» vor evolua în total opt echipe: 
patru de băieți și patru de fete, care-și 
vor disputa trofeul în turnee paralele.

Datele de desfășurare a competi
ției au fost stabilite — după cum am 
mai anunțat — la 17—19 februarie, 
întrecerile se vor disputa în sala Flo- 
reasca.

(intensitate 2/4 și 3/4). 2 reprize din 
serii de 9x400 m legate cu 200 m de 
alergare ușoară și pauză de 5 minute 
între reprize, dar tot de alergare. In fi
nal: 6x150 m (1/1). Cu încălzire, cu în
cheiere, cu tot. s-a alergat cam 23 de 
kilometri.

Altădată am făcut 6x1000 m (cu in
tensitate crescîndă) cu cîle 800 m de 
revenire, intercalate cu 2x100 m (3/4).

La sfîrșit de săptămînă organizăm 
antrenamente pe distanfe apropiate de 
probele de concurs ale fiecărui atlet 
(6000 + 2000) pentru fondiști, 3000 L 
1000 m sau 2000 + 2000 m pentru semi- 
fondiști. Lucrăm de asemenea pentru dez
voltarea vitezei în finiș, ca și pentru 
acomodarea cu parcursurile variate, spe
cifice crosurilor. După cîte știm, par
cursul Crosului Balcanic de la Sofia nu 
va mai fi pe hipodrom, ca la ultimele 
trei ediții ale întrecerii, ci pe un teren 
variat în Parcul Libertății.

Nu uităm nici lucrul cu îngreuiere șl 
de multe ori ne oprim în sala de forță 
de la ,,Dinamo" unde găsim haltere, 
gantere, saci cu nisip, centuri cu greu
tăți etc.

— Și acum, o indiscreție. Ce ți-ai pro
pus să realizezi în acest an cu atleții 
pe care-i antrenezi ?

La această întrebare Mihai Tintorescu 
a ezitat. A luat caietul, l-a frunzărit cu 
atenție pentru fiecare atlet al său și...

— Urmărim în primul rînd stabiliza
rea rezultatelor pentru acei alergători 
care în 1960 au obținut unele performan
țe de valoare izolate. Grecescu a alergat 
o singură dată sub 30 de minute. In a- 
cest an și-a propus să-și stabilizeze 
rezultatele sub 30 de minute ! Tot așa 
șl Barabaș pe 5.000 m. In schimb, pen
tru Vamoș, la 1.500 m va fi un an ceva 
mai ușor. La memorialul Kusocinski. de 
la Varșovia, va lua startul la 3 000 
m, pregătindu-se astfel pentru a ..ataca" 
distanțe mai lungi.

In sfîrșit, pot Să spun că absolut toți 
atleții cu care lucrez sînt plini de opti
mism, dornici ca în 1961 să realizeze 
rezultate din cele mai bune. Pentru a- 
ceasta ei se pregătesc cu o seriozitate 
exemplară...

★

Puțin obosiți, dar mulțumiți pe deplin 
de antrenamentul efectuat, semifon- 
diștii și fondiști i au părăsit sta
dionul pustiu. Mîine va fi o nouă zi de 
lucru și o nouă zi de antrenament. Alți 
zeci de kilometri vor fi notați ca ..rea
lizați" în caietul antrenorului Tintorescu. 
Și la vară, pe Republicii, sau la Belgrad, 
la Balcaniadă, kilometrii de acum își 
vor arăta roadele...

Iar noi publicăm aceste rînduri nu 
numai pentru a evidenția hărnicia aces
tor sportivi, dar și în speranța că expe
riența lor va fi de folos și altor spor
tivi și antrenori, din întreaga țară.

ROMEO VÎLARA

ADAPTARE DUPĂ ROMANUL 
SCRIITORILOR,SOVIETICI: desene de

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

XI.

în timpul unui atac al nemților, centrul înain
taș Knopf driblă pe Sviridov și se pomeni față în 
față cu Rusievici. Fulgerător, în mintea lui Niko
lai sclipi o idee : să iasă la minge e prea tîr- 
ziu, neamțul o va ajunge înaintea lui. Totuși în 
conștiința lui se întinse acel arc încordat pe care 
aioi ii numim putere de voință. Și deodată acesta &e

destinse și-1 aruncă în întîmpinarea primejdiei, 
în frîntura de clipă cind Knopf lovea cu sete, 
Rusievici i se prăvăli, la' picioare și prinzînd min
gea o trase la piept. In acel moment auzi un 
bubuit ca de tunet ce se rostogolea din tribune, 
terenul Începu să i se învîrtească în fața ochilor 
și se cufundă în noaptea unui le$in chinuitor. 
Cînd Nikolai se trezi, Vaska îl uda cu apă. scui- 
pînd un cheag de stnge, Rusievici se duse și-și 
luă locul în poartă. Ceva neobișnuit se petrecu 
în tribune. Toată lumea era în picioare și huiduia. 
Cînd Nikolai își luă locul în poartă se auziră ex
clamații de bucurie, izbucniră aplauze și totul se 
transformă înțr-o vijelie triumfătoare fiikoUi

simțea fizic suflarea acestei vijelii dătătoare de 
viață și, stimulate de acest izvor viu, forțele îi 
reveneau ca prin minune.

Lupta pe teren era tot mai ascuțită iar Korj 
nu părea să-și fi schimbat cu ceva atitudinea 
sa pasivă, cu toate că publicul îi adresa destule 
ironii și reproșuri. Deocamdată fotbaliștii din 
Kiev nu puteau desfășura un joc ofensiv, la ade
vărata lor valoare, mai mult se apărau. Apum,- 
după primele momente de derută, ei exercitau 
un control deplin asupra înaintașilor nemți. Aceștia 
însă, pierzîndu-și cumpătul și nemaiputlnd acționa 
în voie, se comportau tot mai des ca niște hu» 
liganir.Xată acum mijlocașul echjp0 Q»

duce mingea pe tușă și pasează unui coechipier. 
Acesta se îndreaptă spre careu, dar Kuzenko îi ia 
mingea din picior. înfuriat de insucces, neamțul 
se repede la Kuzenko și-1 lovește cu pumnul în 
față. Arbitrul, pentru prima dată sancționează 
echipa Luftwaffe printr-o lovitură liberă. Kuzenko 
clocotește de furie. Totuși, și-a dat seama că e 
provocat și, strîngînd pumnii, îi întoarce spa
tele neamțului și se pregătește să execute lo
vitura liberă.
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în așteptarea meciului de la 29 ianuarie

însemnări despre baschetul francez
La sfîrșitul săptămînii viitoa

re — mai precis la 29 ianuarie 
— reprezentativa masculină de 
baschet a țării noastre întîlncște 
în primul său meci internațio
nal al anului puternica echipă 
a Franței. Fără îndoială, ne a- 
flăm în preajma unui eveni
ment însemnat, așteptat cu 
mult interes de iubitorii 
acestui sport din Romînia și 
din Franța, deoarece baschetba- 
liștii francezi evoluează pentru 
prima oară în Romîiiia.

Baschetul francez se bucură 
de un frumos renume pe plan 
internațional. De altfel, la ulti
mul campionat european, dis
putat în luna mai a anului 
1959 la Istanbul, echipa Fran
ței a ocupat locul 3, ('lupă echi
pele Uniunii Sovietice — cam
pioană a Europei — și Ceho
slovaciei. De asemenea, trebuie 
să subliniem că în cadrul cam
pionatelor mondiale echipa 
Franței a ocupat locul 7 în 1950 
la Buenos Aires și locul 4 în 
1954 la Rio de Janeiro. Gele 
mai bune performanțe le consti
tuie însă locul 2 ocupat la Jocu
rile Olimpice de la Londra și 
locul 4 ocupat la Jocurile Olim
pice de la Melbourne.

In ultima vreme, tehnicienii 
francezi s-au gîndit că este ne
cesară o radicală împrospătare 
a echipei. In consecință, în ac
tualul lot au fost selecționați 
numeroși tineri care cu prilejul 
antrenamentelor, al jocurilor de 
verificare și al întîlnirilor inter
naționale au rlat deplină satis
facție. „Veteranul" f 
rămas cunoscutul pivot J. 
Beugnot, jucător la Charleville, 
în vîrstă de 29 de ani. înălți
mea de 2,04 m nu este impre
sionantă pentru un pivot, dar 

. Beugnot are avantajul unui bo
gat bagaj de procedee tehnice. 
Ceilalți componenți ai echipei 
Franței sînt (în paranteze au 
lost trecute în ordine vîrsta, 
înălțimea, greutatea și echipa 
de club în care activează) : L. 
Sedat (22-1,85-80-S. A. Lyon),

M. Dorlgo (24-1,92-85-Bagnolet), 
J. G. Vergne (22-1,96-90-St. 
Franțais), J. Christ (22-1,90-90- 
Graffenstaden), J. Degros (21- 
1,80-81-Denain), C. Baltzer (24- 
1,92-85- A. S. Mulhouse), 
Leray ' ..............
Grange 
ne), B. 
nolet),
Villeurbanne), M. Rat (23-1,80- 
80-P.U.C.).

Din aceste date reiese clar 
media ridicată a înălțimii și, în 
același timp, media scăzută a 
vîrstei.

După victoria realizată la Pa
ris în fața reprezentativei R.P. 
Polone (18 decembrie 1960, scor 
67-64), antrenorul Robert Bus- 
nel a păstrat' același lot. Echipa

M. 
IL(17-1,85-81-Nantes),

(26-1,92-88-Villeitrban-
Mayeur (22-1,93-92-Bag-
A. Muguet (24-1,90-83-

Franței și-a continuat cu inten
sitate pregătirile în vederea în- 
tîlnirii cu echipa Romînici, de 
care a fost învinsă în 1957, în 
cadrul seriilor preliminare ale 
campionatului european de la 
Sofia (45-65) și în turneul fi
nal al aceleiași competiții (52- 
59). Ultimele victorii au aparți
nut însă reprezentativei franceze 
care a cîștigat în 1959 la Mul
house (60-56) și la Istanbul, în 
cadrul campionatului european 
(61-52).

Cine va învinge în debutul 
internațional pe 1961 al baschet- 
baliștilor francezi și romîni ? 
Răspunsul îl vom afla la 29 ia
nuarie în sala Floreasca.

D. ST.

In campionatul de șah al U.R.S.S.

Conduc Smislov și Petrosian

Fotbaliștii de la SpartaK
au fost cei dintîi •••

De Ia corespondentul nostru din Moscova

:phnă satis- 
formației a 

' P.

Marii maeștri au început 
să-și impună superioritatea în 
finala campionatului de șah al 
U.R.S.S. V. Smîslov, care ma
nifestă o formă excelentă, a ob
ținut două victorii la rînd, în- 
vingînd pe Taimanov și Bori
senko. In runda a V-a el a 
remizat cu Tarasov. Petrosian a 
cîștigat și el o partidă foarte 
importantă la campionul U.R.S.S., 
Korcinoi. întrecîndu-1 și pe Lu- 
tikov, în întrerupta din runda a 
III-a, el a acumulat ca și Smîs
lov 3'/2 p., împărțind acum pri
mul loc. N-au lipsit nici surpri
zele. Astfel, Gufeld l-a întrecut 
pe Bronstein. Tînărul maestru 
se află pe locul 3 în clasament 
cu 3 p. și o partidă întreruptă. 
Neînvinși sîne și Spasski, Aver
bach. Cerepkov, Boleslavski, dar 
numărul mare de întîlniri ne
terminate nu permite deocam
dată să stabilim poziția lor în 
clasament. Astfel, Averbach și

Cerepkov au cîte 2*/2 p. și o 
partidă întreruptă, Spasski 2 p. 
și două partide întrerupte, Bo- 
leslavski și Bannik 2 p. (1). 
Surprinzător de slab startul lui 
Taimanov. Marele maestru a fost 
învins de două ori în primele 
cinci runde.

„Spartak a început antrena
mentele!". Vestea a lost repede 
cunoscută de iubitorii de sport 
din Moscova, încă în ajunul 
noului an. Intr-aidevăr, Spar
tak, una din cele mai populare 
echipe de fotbal ale Uniunii 
Sovietice a fost prima care a 
ieșit pe teren. Hotărîrea luată 
nu este întâmplătoare. După 
strălucita evoluție din 1958, 
cînd Spartak reușise „marele 
event" cîștigînd atît campio
natul aît și cupa, echipa a a- 
vut o perioadă de scădere, în- 
registrînd insuccese. Se expli
cau toate acestea prin plecarea 
„veteranilor" și prin întinerirea 
considerabilă a formației.

„Anul acesta trebuie să în
cheiem cu eșecurile", au ho- 
tărît cei de la Spartak. Iată 
și motivul începerii timpurii a 
antrenamentelor.

In aceste zile, 29 de sportivi 
se pregătesc în bazinul de 
înot de la Lujniki, în manejul 
de atletism, în sălile de gim
nastică. Cine va apăra în ac
tualul sezon culorile echipei 
Spartak? întrebarea interesează 
nu numai pe numeroșii supor
teri ai echipei ci și pe... antre
norul principal al reprezenta-

Va începe sîmbătă greva
fotbaliștilor englezi?

Anul atletic 1960 (XIV)

Remarcabil progres înregistrat in probele de sărituri
In continuarea retrospecțiunilor 

noastre asupra sezonului atletic al 
anului competițional 1960, publicăm 
astăzi listele celor mai 
meri mondiali în cele 
de sărituri.

Și în aceste probe au 
trate anul trecut noi recorduri ale 
lumii și ale continentului nostru.

SĂRITURĂ IN ÎNĂLȚIME

RECORDUL LUMII : 2,228 m
Thomas (S.U.A.) — Stanford

RECORDUL EUROPEI : 2,16
Stepanov (U.R.S.S.) - Leningrad 13.7.1957; 
••) 2,29 in Valerii Brumei (U.R.S.S.) = 
Ujgorod 25.10.1960.
2,228 (2,111) John Thomas (SUA) 
2,20 (2,01 ) Valorii Brumei (URSS) 
2,1» (2,13 ) Robert Savlakadze (URSS) 
2,153 (2,09 ) Viktor BO1ȘOV (URSS) 
2,139 (2.134) Charles Dumas (SUA)
2,133 (2,045) Joe Faust (SUA)
2,13 (2,11 ) Stig Pettersson (Suedia) 
2,108 (2,057) Ed. Costa (SUA)
2,108 (2,032) Henry Wyborney (SUA) 
2,096 (2,08 ) Robert Gardner (SUA) 
2,09 ( - ) Mahamat Idriss (Franța) 
2,99 ( — ) Clang Ciu-pel (R.P. Chineză) 
2,99 (2,032) Richard Kotei (Ghana) 
2,08» (2,007) Norman Grundy (SUA) 
2,033 ( - ) Vance Barnes ' 
2,0f>,. .2,070) Herman Wyatt 
2,083 (2,070) Charles Porter 
2,083 (2,076) Errol Williams 
2.083 (2,00 ) Charles Lewis (SUA) 
2,08 (2.02 ) Chi Zun-fan (R.P. Chineză) 
2,08 ( — ) Alexandr Leonov (URSS) 
2,08 (2,09 ) Jiri Lanski (R. S. Ceh.) 
2.08 (2,10 ) Vasilii Horoșllov (URSS)

1956 1957 1958 1959

buni perfor- 
patru probe

fost înregis-

John
1.7.1960. 

m Iurii

(SUA)
(SUA) 
(Australia) 
(SUA)

1960

m 
m 
m 
m

•
1
2
3

0
3
2
3

•
2
5
5

6 8 16 12*

Medla rezultatelor oelor mai
10

0 
0
7
9

2
5
2

14
23

buni

4,806 (4,70) Donald Bragg (SUA)
4,705 (4,65) Ron Morris (SUA)
4,673 (4,66) ' ---------- ' “
4,66 (4,66)
4,655 (4,58)
4,654 (4,70)
4,65 ( - )
4,65 ( - ) Manfred Preussger (RDG)
4,65 (4,30) ” •” .............. ............
4,64 (4,70)
4,61 (4,50)
4,597 (4,34)
4,597 (4,65)
4,58 (4,49) . .
4,53 ( — ) John Pennel (SUA)
4,55 (4,43) Rolando Cruz (Porto Rico)
4.55 (4,57) Gerhard Jeitner (RDG)
4.55 (4,52) Eeles * - — — - ■

James Martin (SUA) 
Robert Gutowski (SUA) 
Janis Krasovskis (URSS) 
Jim Graham (SUA) 
Dave Clarck (SUA)

Henry Wadsworth (SUA) 
Aubery Dooley (SUA)
Hristo Hristov (R.P. Bulgaria) 
John Cramer (SUA)
Mel Schwartz (SUA) 
James Brewer (SUA)

Landstrdm (Fini.)

IM* 1957 1958 1959 1960

Acțiunea întreprinsă de fotbaliștii profesioniști din Anglia, 
care se opuri patronilor de cluburi, a intrat într-o fază hotă- 
rîtoare. In aceste zile, o comisie specială de arbitraj numită 
de Ministerul Muncii din Londra încearcă să pună de acord 
cele două părți. Discuțiile sînt purtate de Asociația fotbaliști
lor profesioniști prin reprezentantul lor, jucătorul Jimmy Hill 
din echipa Fulham, pe de o parte, iar pe de alta de Joe 
Richards, președintele Ligii profesioniste (organizația patroni
lor de cluburi), și Allan Hardacker, secretarul Ligii. După 
cum se știe, fotbaliștii cer ridicarea plafonului maxim de 
__________________ salarii și desființarea actualului sistem 

de contracte și transferuri, prin care 
jucătorul stă la dispoziția exclusivă a 
patronului.

In caz că tentativele eșuează, greva 
fotbaliștilor ar trebui să înceapă vineri, 
la ora 24. Este important de subliniat 
că în desfășurarea evenimentelor un in
teres major îl au societățile de pariuri, 
care au cerut Ligii ca în caz de eșec 
să oblige echipele să joace etapa în 
după-amiaza de vineri... Aceasta pen
tru a eluda hotărîrea votată de jucă
tori, care intenționează să nu se pre
zinte la jocurile programate pentru 
sîmbătă. Pe de altă parte Asociația 
fotbaliștilor profesioniști a făcut de
clarații presei din care rezultă că în 
caz de grevă, jucătorii se oferă să 
dispute meciuri în organizarea lor pro
prie, care ar putea figura în buletinele 
de pronosticuri. Ele ar asigura de ase
menea continuitatea programelor spor
tive din cadrul emisiunilor de radio 
și televiziune.

Media rezultatelor celor mai buni 
atlet! din :10

lume Europa
1956 7,836 7,733
1957 7,772 7,663
1958 7,815 7,726
1959 7,879 7,780
1960 7,967 7,848

TRIPLU SALT
RECORDUL LUMII ȘI AL EUROPEI

16,70 m Olcg Fedoseev (U.R.S.SJ-Maldk

17,03
16,70
16,63
16,59
16,44
16,41
16.40
16,35

3.5.1959 ; ••) 17,03 m Jozei Schmidt (R.P.
Polonă)-Olsztyn 5.8.1960.
" (16,29) ' “ ‘

(15,70)
(16,51)
(16,46)
(16,44)
(15,90)
(15,49)
( - )peste 4,70 m

4,60 - 4,69 m
4.55 - 4.59

2
1
1_
4

1
3
3

0
3
6

3
6
5

Media rezultatelor o 
atlețî ti

lume
4,562

4,584
4,651
4.674

1956
1957
1958
1959
1960

10

16,31
16,10

16,14
16,14
16,11
16,03 
16.00
15,99
15,98
15,97
15,94
15,93

(16,02) 
( “ )

(15,54) 
(16,38) 
( - ) 
(15,62) 
(15,64) 
(15,60) 
(15,40) 
(16,17) 
(15,76) 
(16,04)

SĂRITURĂ IN LUNGIME

8,13 m Jesse
Arbor 25.5.1935:

O-

atlet! din :

lume Europa 7,81
7,79

1956 2,089 2,060 7,78
1957 2,106 2.087 7,77
1958 2,104 2.097 7.766
1959 2,105 2,100 7,76

7,75
1960 2,145 2.111

SĂRITURĂ CU PRĂJINĂ 7,75
7,75
7,754,806 m Donald

RECORDUL LUMII: 
wens (S.U.A.) — Ann 
»•) 8,21 m Ralph Boston (S.U.A.) - San 
Antonio 14.8.1960

RECORDUL EUROPEI; 8,01 m Igor 
Tvet-Ovanesian (U.R.S.S. - Moscova
16.5.1959; ••) 8.04 m Igor Ter-Ovanesian 
(U.R.S.S.) - Roma 2.9.1960.

8,21
8,11
8,04
8.00
7.99
7.975
7.855
7,848
7.84

17,00peste ___
16,50—16,99 
16,00-16,4» 
15,70—15,99

Jozef Schmidt (R.P. Pol.) 
Vilhjalmur Elnarsson (Isl.) 
Vladimir Goreeaev (URSS) 
Vitold Kreer (URSS) 
Ryszard Malcherczyk (RPP) 
Ira Davis (SUA) 
Kari Rahkamo (Finl.) 
Thiao Ciun-hun (R.P. Chi

neză)
Evghenii Mihailov (URSS) 
Alexandr Veresceaghin 
(URSS)
John Baguley (Austral.) 
Oleg Riahovshi (URSS) 
Ken Floerke (SUA) 
Ian Tomlinson (Austral.) 
Pierre William (Franța) 
Evghenii Cen (URSS) 
Boris Vostrouhov (URSS) 
Konstantin Țîgankov (URSS) 
Dmitrii Efremov (URSS) 
Manfred Hinze (RDG)

1956 1937 1958 1959 1M»
0 
0 
I

11___________________
*1F 17 22 27 37

Media rezultatelor eelor mai buni 1 
atleți dta •

0 
0
4

13

0
2 
li
15

1
3

11
22

Virtus Bologna-C.C.A. 70-56

RBCORDUL UJM11:
Bragg (S.U.A.) - Stanford 2.7.1960

RECORDUL EUROPEI : 4,64 tn Vladi
mir Bulatov (U.R.S.S.) - philadelphia 
18.7.195».

•*) 4.55 m Janis Krasovskis (U.R.S.S.) 
- Moscova 17.71969: ••) 4,65 m Manfred 
Preussger (R. D. Germană) - Magde
burg 19.8.1960.

<7,69) Ralph Boston (SUA)
(7,92) Irvin Roberson (SUA) 
(0,01) Igor Ter-Ovanesian (URSS) 
(7,75) Manfred Steinbach (RFG) 
(7.67) Mike Herman (SUA)
(7,79) Henk Visser (Olanda) 
( — ) Anthony Watson (SUA) 
(7.62) Steve Anderson (SUA)
(7.64) — - -
(7.02) 
( - )
(7.82)
(7.61)
(0,10)
(7,75)
( - >
(7,19)
(7.65)
(7.28)

Manfred Molzberger (RFG) 
Kazimierz. Kropldlowski (RPP) 
Revas Kvașahidze (URSS) 
Dmitri Bondarenko (URSS) 
Torgny Wahlander (Sued.)
Gregory Bell (SUA)
Darrel Horn (SUA)
Yang Chuan-kwang (Taivan) 
Yukishige Yasuma (Japonia) 
Jorma Valkama (Finl.)
Toru Azuma (Japonia)

1956 1957 1958 1959 1960

1
2
1
4

1 
0
1
3

1 
1
5
0

2
2
2
7

4
2
4
9

8 5 7~ 13 19

10

lume Europa
1956 16,106 15,977
1957 15.997 15,978
1958 16,189 16,149
1959 16.322 16,322
1966 16,504 16,442
recorduri In curs de omologare

ROMEO V1LA.RA

BOLOGNA 18 (iprin telefon). In 
prima tntîlnire Virtus-C.C.A., desfășu
rată astăzi în fața a 4.000 spectatori, 
victoria a revenit echipei italiene la 
scorul de 70—56 (26—28). Echipa
C.C.A. a dominat și a condus la scor 
pînă în min. 30, cînd avea un avans de 
7 puncte. • Din acest minut însă, echipa 
bucureșteană n-a mai făcut jocul or
ganizat, prudent de pînă atunci, a în
ceput să comită greșeli, a pierdut 
avansul luat și o dată cu el și vic
toria. In final, Virtus a știut să pro
fite de greșelile'*adversarilor și a luat 
inițiativa. Punctele romînilor au fost 
înscrise de Folbert 12. Nedef 7, Fodor 
8, Niculescti 8, Nedelea 2. și Novacek 
19. Returul meciului va avea loc la 
16 februarie la București.

Au fost stabilite grupele turneului final 
al campionatului mondial de handbal în 7

DORTMUND (Agerpres). Pentru tur
neul final al campionatului mondial ma
sculin de handbal în 7 ce va avea loc în 
R.F. Germană (1 — 12 martie) s-au ca
lificat 12 echipe. Acestea au fost re
partizate în 4 grupe după cum ur
mează : grupa A : Suedia, Iugoslavia, 
Brazilia; grupa B; Germania, Franța, 
Olanda; grupa C: R.S. Cehoslovacă, 
R.P. Romînă. Japonia; grupa D: Da
nemarca, Islanda. Elveția. Calendarul

grupei C este următorul : I martie: 
R.S. Cehoslovacă-Japonia la Karlsruhe; 
2 martie: R.P ROMINĂ-JAPONIA la 
Hassloch ; 3 martie : 
R.S. CEHOSLOVACA

Din fiecare grupă 
sate se califică în 
Cîștigătoarele celor 
finale se vor întîlni 
Dortmund tn finală.

R.P. ROMINA- 
la Friburg. 
primele două cla- 
etapa următoare, 

două serii semi
ta 12 martie la

tivei U.R.S.S., G. Kacialin. ȘI 
nici nu-i de mirare dat fiind 
că Spartak dă mulți jucători 
selecționatei țării. Atacul, mult 
apreciat în sezonul trecut, a 
rămas aproape neschimbat cu 
excepția venirii puternicului 
centru atacant Iurii Faiin de 
la Torpedo. In rîndul mijloca
șilor, alături de faimosul Net1 
to va juca probabil Maslenkin 
pînă nu de mult stoperul echi
pei. Interesant de remarcat că 
Maslenkin s-a dovedit nu o- 
dată foarte priceput în postul 
de fnijlocaș, post pe care îl 
„interpreta" cu multă fantezie, 
participînd nemijlocit Ja atac 
și dînd serios „de lucru" por
tarilor. In timpul turneului 
întreprins de Spartak în Ce
hoslovacia. Maslenkin a de
butat cu succes și ca atacant. 
Cine va juca atunci sub nr. 
3 ? La aceasta ne răspunde 
antrenorul echipei, maestrul 
emerit al sportului N. Staros
tin :

„Ne punem speranțe în it* 
nărui V. Dikariov, venit de la 
Neftianik Baku. Este un jucă
tor îndrăzneț și tehnic". An
trenorul principal este convins 
că acum Spartak va avea mai 
multă siguranță în apărare.

Am amintit nu întîmplător 
numărul celor care se antre
nează : 29. Spartak dispune de 
un lot numeros și valoros, din 
care nu lipsesc jucători tineri 
și talentați. Astfel, portarul 
Ivakin are înlocuitori de nă
dejde în persoana tinerilor V. 
Ivanov și I. Frolov. Este foar' 
te probabil că în acest sezon 
vor păși în echipa de bază 
reprezentanți ai tinerei gene' 
rații. Impetuozitatea lor alătu
rată experienței coechipierilor 
mai vîrstnfcî va putea readuce 
lui Spartak vechea sa glorie 
și faimă.

A. SIZONENKO

Rugbiștii italieni 
învingători la scor 
Italia — R. F. Germană 19-0

ROMA (Agerpres). Tntîl- 
nirea internațională de rugbi 
XV între echipele reprezenta-: 
tive ale Italiei si R-F. Ger
mane, desfășurată în orașul 
Piacenza, s-a terminat 
scorul de 19—0 (8—0) în 
voarea sportivilor italieni.

Cei mai buni jucători

CU 
fa-

8Î 
gazdelor au fost Del B-ono, 
Bellinazzo, Di Zitti $i Squario.

Pe scurt
• Cu prilejul unui concurs 

de natație desfășurat la Syd
ney, înotătorul australian 
Neville Hayes și-a corectat 
propriul său record mondial ia 
220 yarzi fluture, realizînd 
timpul de 2’17”Ș/10 (vechiul 
record era de 2’17’’5/1O). La 
Olimpiada de la Roma, Hayes 
s a clasat pe locul doi în iproba 
d« 200 m fluture cu timpul 
dB 2T4”6/10.

• Intr-un meci international 
de baschet desfășurat la Hel
sinki echipa reprezentativă 
masculină a R.P. Polone a 
dispus cu scorul de 74—-70 
(31—35) de echipa Finlandei;
• Campionatele de patinaj 

viteză ale U.R.S.S. vor începe 
la 22 ianuarie în orașele 
Kuibîșev — feminin și Gorki 
— masculin. Specialiștii con
sideră că cele mai mari șanse 
de a cuceri titlurile de cam
pioni le au Viktor Kosicikirt, 
Boris Stenin. Tamara Rilova 
și Valetina Stenina.

• La 16 ianuarie o echipă 
selecționată de ciclism a 
R.S.F.S. Ruse a plecat la 
Cairo pentru a lua parte Ia 
cel de-al 8-lea tur ciclist al 
Egiptului. Din echipă fac parte 
tinerii alergători Alexandr Ku- 
libin, Fedor Tarakanov, Rudolf 
Moiseev, Serghei Holmogorov 
și Mihail Markov. Turul Egip
tului va începe la 26 ianuarie 
la Luxor și va reuni la start 
echipe din 8 târî.
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