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Știrile zilei• Start în campionatul R.P.R. 
: de gimnastică pe echipe
i Ziua de azi marchează în- 
• ceputul activității de gim

nastică pe anul 1961. In toa
te asociațiile și cluburile 
sportive cu secții de gim
nastică, astăzi se dă startul 
in cea mai importantă com
petiție internă a anului: 

. campionatul republican mas
culin și feminin pe echipe 
de asociații și cluburi spor
tive și campionatul republi
can individual al maeștrilor. 
Este competiția care are me
nirea de a antrena într-o 
activitate destul de înde
lungată (aproape cinci luni) 
pe toți gimnaștii clasificați 

!de la categoria a II-a în sus 
și de a contribui în același 
timp Ia descoperirea unor 
roi talente de care are ne
voie gimnastica noastră de 
performanță. Și acest lucru 
este pe deplin posibil, pen
tru că în componența echi
pelor pot intra nu numai spor
tivi și sportive care au o 
categorie superioară de cla
sificare (I și maeștri).

De altfel, regulamentul 
campionatului din acest an 
— înlăturând lacunele celui 
vechi — a fost alcătuit în 
așa fel, incit să ofere aso
ciațiilor și cluburilor spor
tive posibilitatea de a în
scrie în concurs pe toți gim
naștii de care dispun. Se

lichidează astfel fuga aceea 
după rezultate, care a fost 
o piedică serioasă în pro 
movarea tinerilor gimnaștf 
în primele echipe ale aso
ciațiilor și cluburilor. (Spor 
tivii de categoria I și mae
ștri primesc, după cum se 
știe, bonificație, iar asocia
țiile și cluburile erau inte
resate să formeze echipe nu
mai cu astfel de gimnaști).

In etapa I care are loc 
azi și mîine, se concurează 
numai pe echipe, între sec
țiile asociațiilor și cluburi
lor sportive din localitate. 
Fiecare asociație sau club 
poate înscrie în întreceri a- 
tîtea echipe cîte poate for
ma. Sarcina organizării a- 
cestei etape revine comisii
lor regionale, raionale sau 
orășenești de gimnastică, cu 
sprijinul consiliilor U.C.F.S, 
Acestea au datoria de a a- 
sigura toate condițiile unei 
bune desfășurări a concursu
rilor (sală, aparate, arbitri).

Campionatul care începe 
astăzi este, după cum am 
arătat, cea mai importantă 
întrecere internă. Să facem 
di-n ea un reușit spectacol 
sportiv, un prilej de re
crutare a unor noi elemente 
pentru loturile reprezentative 
ale Jării.

E. M.

UN /MARE TURNEU INTER
NAȚIONAL DE ȘAH LA 
BUCUREȘTI IN VARA 

ACEASTA
Capitala tării noastre va găz

dui în această vară un impor
tant turneu internațional de șah 
în cursul lunii iunie, la care vor 
participa cei mal buni șahiști 
din țara noastră și o serie Cie 
Jucători din alte țări. Urmează 
să fie invitați ia cel de al V-lea 
turneu internațional de șah al 
R.P. Romîne, mari maeștri din 
U.R.S.S., R.P Ungară, R.P. Bul
garia. R.D. Germană, R.P.F. Iu
goslavia și alte țări.

SFERTURILE DE FINALĂ 
ALE .CUPEI CAMPIONILOR 

EUROPENI" LA FOTBAL
Miercuri, în nocturnă, s-a des

fășurat primul meci din cadrul 
sferturilor de finală ale ,,C.C.E.“ 
la fotbal, opunînd echipele Burn
ley și S.V.S. Hamburg. Campioa
na Angliei a cîștigat cu 3-1 (2-0) 
prin punctele marcate de Poin
ter (2) și Robson. Returul va a- 
vea loc la 15 martie, la Ham
burg. Au fost fixate și datele 
celorlalte întîlniri din sferturi : 
Rapid Viena-I.F.K Mal mo, 22 
martie și 3 aprilie ; Spartak Hra- 
dec Kralove-F.C. Barcelona, 5 
șl 15 martie ; Benfica—Aarhus, 8 
și 30 martie.

în Parcul sportiv „23 August" din Ca
pitală, construit în anii regimului nostru 
democrat-popular, se află modernul pati
noar artificial. Această frumoasă bază 
sportivă asigură patinatorilor și jucători
lor de hochei pe gheață o perioadă de an

trenament și competițională foarte lungă, 
di>n octombrie pînă In aprilie. In aăara 
patinatorilor și a jucătorilor de hochei, 
patinează aici mii și mii de tineri și tinere.

In fotografia noastră, o vedere a pati
noarului artificial, în timpul rezervat pen
tru public.

Duminică începe la Cluj 
„Cupa orașului București44 

la handbal în 7
C.LUJ, 20 (prin telefon). — 

Duminică după-amiază, în sala 
sporturilor din Cluj încep în
trecerile celei de a 111-a ediții 
a „Cupei orașului București". 
Competiția a stîrnit un interes 
enorm printre iubitorii de sport

Azi și mîine, la Floreasea

Concursul republican de atletism 
pentru juniori și junioare

Sala Floreasca II din Capi
tală găzduiește astăzi și 
mîine concursul republican 
de juniori și junioare pe teren 
acoperit. La această compe
tiție și-au anunțat participarea 
numeroși concurenti din Bucu
rești, Brașov. Ploiești, Timi
șoara, Bacău, Oradea, Cluj etc.

Concursul se va desfășura 
du-m următorul program: AZI:

oria 19 90: lungime F I și B I;

or.a 15,00: 55 mg B I (serii);
ora 16 20: 40 mg F I (serii);
ora 16 35: înălțime F I; ora
17 0 5: 55 mg B I (finală);
ora 17,10 : 40 mg F I (finală);
or.a 18,00: 50 m B I (serii);
ora 13,25: 50 m F 1 (serii);
ora 13 40: 50 m B I (semifin.) ;
ora l'-'O: 50 F 1 (semi-fin.) ;

8 00: prăjină B I și II, tripiu 
B I; ora 9,50: 55 mg B II 
(sorii); ora 10 10: 40 mg F II 
(serii); ora 10,25: înălțime

ora 19,35: 50 m B I (fin.);
ona 19.40: 50 m F I ffin.);
ora 20,25: înălțime B I. greu-
ta te F I și B I; MÎINE : ora

B II; ora 10,50: 55 mg B II II (fin.); ora 13,50: înălțime 
(fin.); ora 1100: 40 mg F II F II, greutate F II și B II. 
(fin.); ora 11,50: 50 m B II Pe Stadionul Tineretului, la

Aspect din de 40 m.g. din cadrul concursului pentrucursa
juniori de la sfirșitul săptăminii trecute

Foto : P. Romoșan

din localitate. Vineri a sosit 
aici selecționata U.R.S.S. In 
după-amiaza aceleiași zile 
handbaliștii sovietici s-au an
trenat intens timp de o oră, în 
sala unde vor avea loc jocu
rile.

Sîmbătă sînt așteptați hand- 
baliștii maghiari (Selecționata 
orașului Budapesta) și echipa 
iugoslavă Banja Luka.

Echipele noastre (Selecțio
nata orașului București și 
București tineret) s-au întîl- 
nit vineri într-un ultim meci 
de verificare. Din formațiile ce 
vor fi aliniate la jocurile care 
încep duminică nu vor lipsi 
Redl, Ilie, Bulgaru. Covaci, 
Hnat. Bădulescu, Ivănescu. No- 
dea etc. (Selecționata orașului 
București) și Ofelea, Paras- 
chiv, Pall, Apostu etc. (Bucu
rești tineret).

Vineri a sosit la Cluj arbi
trul Edgar Federhoff (R.D.G.) 
care ne-a făcut următoarea 
declarație: „Acest turneu poa
te fi apreciat ca unul dintre 
cele mai important, înaintea 
campionatelor mondiale. El 
poa'.e fi asemănat cu turneele 
ce au loc în țările nordice, la 
care participă Suedia, Dane
marca etc. Va fi un bun pri
lej pentru verificarea partici- 
panților la campionatele mon
diale".

Iată programul primelor 
două zile : duminică ora 17.30: 
București tineret — Banja 
Luka; ora 18.45 : Selecționata 
orașului București — Selecțio
nata U.R.S.S. Luni era 17.30 : 
Selecționata orașului Bucu
rești — Bucu-reș'i tineret; ora 
18.45: Banja Luka — Selecțio
nata Budapesta.

C. ANTONESCU
In numărul de azi:

Spartachiada de iar
na a tingretului, con
tribuție importantă la 
întărirea asociațiilor 

sportive

(serii);
(serii);
II Și F
II (fin.); ora 12,55: 40 m

ora 
ora 
II;

12,10: 40 m F-
12,25: lungime 

ora 12,50: 50 m

II 
B 
B 
F

ora 12, se va da plecarea 
crosul junioarelor (800 m) 
apoi, la 12,10 var porni 
niorii. (2.000 m)

tn 
ți 

iu-

Ilona Micloș, C. Tăbăraș (!a slatom uriaș), 
Stelian Drăguș și Marcela Bratu (la fond)
primii învingători in „Cupa Poiana Brașov"
POIANA BRAȘOV 20 (prin 

telefon de la trimisul nostru). 
Gerul tăios de vineri nu a 
împiedicat pe numeroșii par- 
tici'panti la concursul dotat 
cu „Cupa Poiana Brașov" să 
aibă o bună comportare. La 
fond am notat frumoasa vic
torie realizată de Stelian Dră
guș în cursa de 15 km, pre
cum și categorica diferență 
cu care a cîștigat Marcela 
Bratu întrecerea de la 5 km 
fete. Slalomul a fost domi
nat de maeștrii sportului Ilona 
Micloș și Cornel Tăbăraș, 
care an realizat diferente a- 
preciabile .fată de următorii 
clasați. Remarcăm, de aseme
nea. ca element pozitiv, faptul 
că traseul slalomului uriaș 
a fost dificil prin lungimea 
lut (2140 m, 650 m diferență 
de nivel) și prin numărul 
porților (64). Din păcate, des
fășurarea probei a fost influ
ențată de neglijenta condam
nabilă a Juriului de probă 
(responsabil al probei I. Hi- 
norani si responsabil al p-îr- 
tiei D. Văcarul, care nu s-a 
îngrijit de însemnarea porți
lor cu vopsea. Din această 
cauză, un fanion căzut a fost 
repus greșit, modificîndu-se 
astfel o poartă si inducînd în 
eroare pe concurenti. care la 
recunoașterea traseului se a- 
comodaseră cu o altă așezare 
a porții. Consecințele acestei 
neglijențe au fost: descalifi
cările lui Gh. Bălan și Kurt 
Gohn și căzătura lui I. Letcă, 
urmată de abandon.

Rezultate: SLALOM URIAȘ, 
seniori: 1. C. TABARAȘ (reg. 
Brașov) 2:26,5; 2. I. Zangor 
(reg. Br.) 2:33,6; 3. N. Șuteu 
(reg. Br.) 2:35,5; 4. Gh. Cri- 
stoloveanu (reg. Br.) 2:35,8; 
5. H Hannich (reg. Br.) 
2:37.2; 6. M. Bucur (reg. PI.) 
2:41,5. Senioare: 1. ILONA 
MICLOȘ (reg. Brașov) 1:53,2; 
2. Mihaela Ghioarcă (reg. Br.) 
2:00,4; 3. Elisaveta Obrașcu
(reg. Buc.) 2:00,8; 4. Ana
Scherer (reg. Br.) 2:10.5; 
juniori: 1. C. BALAN (Voința 
Sinaia) 2:23,8; 2. M. Ene
(Voința Brașov) 2:24,3; 3. A. 
Straie (Dinamo Brașov) 2:28,6. 
FOND 15 km: 1. STELIAN 
DRAGUȘ (reg. Br.) 11100:38; 
2. Gh. Bădescu (reg. Br.) 
lh00,57; 3. P. Dinu (reg.
Br.) lh01:24; 4. I. Șupeală
(reg. PI.) Ih01:50; 5. I. Ră
șină (reg. Br.) Ih02:54 ; 6. L- 
Cimpoia (reg. Bir.) lh03:I4; 
5 km fete: 1. MARCELA
BRATU (reg. Br.) 25:56,0;
2. Elena' Tom (reg. Br.)
28:00,0; 3. Iuliana Simon
(reg. Br.) 29:00,0; Clasament 
pe echipe: 1. REG. BRA
ȘOV I ; 2. Reg. Brașov II;
3. Reg. Ploiești.

„Cupa Poiana Brașov*  con
tinuă sîmbătă cu proba de cobo- 
rîre pe Sulinar și duminică 
cu slalomul special pe pîrti-a 
din Poiana Brașov și cu să
rituri speciale de pe trambu
lina mijlocie.

D. STĂNCULESCU

ț FOÎbaihtll :: 
| noștri în Brazilia ■■ 
ț Actualitatea ;; 
ț sportivă ::
X internațională ::
I Magazin sportiv ~X

REVANȘA CU BEȘIKTAȘ
Intr-o 

Istanbul 
pid va 
meciul revanșă cu Beșiktaș (în
prima partidă, disputată la Izmir,

convorbire telefonică 
am aflat că echipa Ra- 
susține mîine dimineață

OU cîștigat cu 
probabil să 
echipa Ra-

echipa din Istanbul a
1—0). Acest meci e 
fie ultimul, iar marii 
pidului să se înapoieze în țară, 
din cauza timpului nefavorabil. 
La Istanbul a nins și este frig.

„CUPA ORAȘELOR BALCANICE" 
LA BOX

Cea de a doua ediție a com
petiției de box „Cupa orașelor 
balcanice" se va desfășura în
tre 10 și 15 iulie la București. 
Pînă în prezent și-au anunțat 
participarea echipele R. P. Bul
garia, Turciei și, în principiu, 
a Greciei. Intîlnirile din ca
drul acestei competiții se vor 
desfășura individual după sis
temul eliminatoriu. Echipa 
care va acumula, cele mai mul
te puncte la cetei’ 10 categorii 
va primi „Cupa orașelor bal- 
canice". .(Agerpres).

slalomul uriaș, disputat ieri' Ciștigind pe Sulinar, C. Tăbăraș
jjj-g fTțȘUt la activ g nouă victorie. A fa număr Tb



Contribuție importantă la întărirea
asociațiilor sportive

la celelalte ediții, întrecerile din acest an ale 
iarnă a tineretului se bucură în întreaga țară de 
In condițiile minunate create mișcării noastre

Oa și 
ch iadei de 
participare, 
de către partid și guvern, este desigur firesc ca la asemenea com
petiții sportive de mase de amploare să participe sute si sute de 
mii de tineri și tinere. Pretutindeni, asociațiile sportive îndrumate 
de organizațiile de partid și sprijinite de organizațiile sindicale 
și U.T.M. obțin succese remarcabile atît în ceea ce privește mobili
zarea maselor de sportivi cît și în privința bunei organizări a 
concursurilor din cadrul primei etape.

Spartachiada de iarnă a tineretului, ca și celelalte competiții 
sportive de mase, contribuie totodată la întărirea, sub toate aspec
tele, a asociațiilor sportive. In această pagină, publicăm o serie de 
materiale care subliniază tocmai această importantă latură și con
siderăm că analiza fiecărei probleme în parte poate constitui pentru 
celelalte organe U.C.F.S., pentru toți > 
de îmbunătățire a muncii, un prilej de 
succese pe 'linia dezvoltării continue a

Crește numărul de membri ai li. c. r. s.
mișcării noastre 

datorită grijii 
permanente pe care partidul și guver
nul o au pentru această activi
tate, condițiilor 
mișcării sportive în anii regimului 
democrat-papular, 
crescînd al membrilor U.C.F.S. arată 
pe deplin larga popularitate de care 
se bucură sportul in rîndul maselor 
de oameni ai muncii, ilustrează 
dezvoltarea înregistrată de mișcarea 
sportivă din țara noastră.

Competițiile de mase și în primul 
rînd Spartachiadele tineretului consti
tuie un mijloc important de cuprin
dere în practicarea sportului a nu
meroși oameni ai muncii de la orașe —..........
și sate. Cu fiecare ediție a Sparta- .'jumătate din numărul total al noilor 
chiadei tineretului, numărul membri- înscriși. Pe comune, asociațiile sive
lor U.C.F.S. crește simțitor. Exemplul 
oferit în acest sens de asociațiile 
sportive din regiunea Dobrogea se 
înțelege că nu este singurul'. Vorbind 
despre el insă, putem spune că fac
torii răspunzători ai mișcării sportive 
din Dobrogea au obținut pînă acum, 
în prima etapă a Spartachiadei de 
iarnă, rezultate destul de frumoase 
pe linia creșterii numărului de mem
bri ai U.C.F.S. Astfel, numai în pe
rioada decembrie 1960 — ianuarie

Avintul de azi al 
sportive este posibil

minunate create

Numărul mereu

SE ÎNTĂREȘTE BAZA MATERIALA A ASOCIAȚIILOR SPORTIVE
Spartachiada de iarnă a tineretu

lui și, în general, competițiile de mase, 
au adus o contribuție însemnată la 
creșterea bazei materiale a asociații
lor sportive din regiunea Argeș.

Organizarea concursurilor cu oca
zia Spartachiadelor de iarnă a sti
mulat preocuparea asociațiilor sporti
ve față de amenajarea terenurilor, 
procurarea de materiale și echipament 
sportiv, recondiționarea celui existent 
eto. Cîteva exemple sînt grăitoare în 
această direcție. Numai cu ocazia 
desfășurării acestor întreceri, în anul 
1960 au fost construite și amenajate 
prin muncă patriotică peste 180 de 
baze sportive simple în întreaga re
giune. Multe asociații sportive ca Me
talul Cîmpulung, Metalul Colibaș, E- 
lectrica, Textilistul și Bizonul Pitești, 
Unirea-Vedea etc. dispun de însem
nate cantități de materiale și echipa
ment sportiv. Tinerii de aci și-au ame
najat cluburi în care desfășoară o 
bogată activitate sportivă în timpul 
iernii.

De asemenea, în multe asociații 
sportive sătești, preocuparea pentru 
asigurarea bazei materiale a fost de
terminată în mare măsură de organi
zarea întrecerilor Spartachiadei de 
iarnă a tineretului. Un exemplu edi
ficator îl constituie asociația sportivă 
Tinerețea, comuna Dobroteasa, raionul 
Drăgănești, în care tinerii și-au ame
najat un frumos club, pe care l-au 
înzestrat cu mese de șah, de tenis de 
masă, cu jocuri cu caracter distrac
tiv, o bibliotecă și un aparat de ra
dio. Ei și-au construit din posibilitățile 
locale și o popicărie. Lucruri frumoa
se se pot spune și despre asociația 
Avintul Tigveni care, cu sprijinul co
mitetului comunal de partid și al sfa
tului popular, și-a amenajat un club, 
ți-a procurat materiale și echipament 
sportiv, ceea ce a creat condiții bune 
pentru desfășurarea întrecerilor Spar-

Sparta- 
o largă 
sportive

activiștii sportivi, un mijloc 
: a realiza noi și însemnate 

activității sportive de mase.

1961 
întreaga

numărul membrilor U.C.F.S. 
regiune a crescut de

Re 
la 

122.203 la 124.015. Dincolo de cifra 
în sine, trebuie subliniat faptul că 
organele noastre sportive au acor- 
dai și de data aceasta o mare im
portanță îndeosebi atragerii demen
tului feminin la întrecerile din cadrul 
Spartachiadei de iarnă a tineretului, 
ceea ce în bună parte s-a reușit. 
Din totalul amintit, aproape 500 din 
noii membri U.C.F.S. sînt femei.

Trebuie să arătăm că rezultatele 
cele mai bune în aoeastă acțiune de 
mare importanță le-au obținut raioa
nele Istria (președinte tov. I. Popa) 
și Hîrșova (președinte I. Neddcu) 
care, împreună, au realizat anroane 

tive evidenfiate în această direcție 
sini: Razelm-Iurilovca, Rapid-Cea- 
murlia de sus (raionul Istria), Se- 
cerătorid-Topalu, Mecanizalortd-Ca- 
simeea (raionul Hirșov-a), Progresul- 
Isaccea, Vuit urul-Tulcea (raionul 
T ulcea) și Tractorul S.M.T.Harin 
(raionul Macin).

Mijloace folosite în acțiunea de a- 
tragere a noilor membri ? Pe scurt: 
organizarea de întreceri în cadrul 
Spartachiadei de iarnă a tineretului,

tachiadei de iarnă a tineretului, ediția 
I960—1961. In această comună, peste 
770 de tineri au participat la între
cerile primei etape a actualei Spar- 
tachiade de iarnă.

Cele cîteva exemple de mai sus de
monstrează din plin că Spartachia- 
dele tineretului activizează asociațiile 
sportive și pe toți membrii U.C.F.S., 
pentru a valorifica posibilitățile mari 
existente în regiunea noastră în ceea 
ce privește creșterea continuă a bazei 
materiale a asociațiilor sportive, Sîn- 
tem convinși că prin organizarea unei 
activități ăontinue vom mări preocu
parea asociațiilor sportive față de pro
blema întăririi bazei materiale a a- 
sociațiilor sportive din regiunea Ar
geș.

ALEXANDRU OȚELEANU 
vicepreședinte al consiliului regional 

U.C.F.S. Argeș

TALENTELE IES LA
An rle an, Spartachiada de iarnă a ti' 

nereluKii a atras la startul întrecerilor 
mii și mii de tineri din regiunea Ploiești. 
Amatorii de sport din regiunea noas
tră, care asistă atît la marile în
treceri ale echipelor de performanță, cil 
și la disputele entuziaste ale tine
rilor participanți la Spartachiade, au 
constatat cu satisfacție că întrecerile 
de mase sini pasionante, că ele 
se bucură de multă populari late în ora
șele și satele regiunii Ploiești și că 
de fiecare dată Spartachiada de iarnă a 
evidențiat o seamă de tineri cu reale 
calități de sportivi.

Întrecerile Spartachiadei de iarnă a 
tineretului constituie și in raionul Ploiești 
într-adevăr, un izvor nesecat de talente 
sportive.

La ediția de anul trecut a acestgi 
competiții tradiționale participarea spor
tivilor din raionul nostru a fost ma
sivă. Atunci am avut bucuria de a con-

primei etape au contrr- 
efectiv la întărirea or- 

a majorității asociațn- 
creîndu-se condiții tot

Priima etapă a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului este în plină des
fășurare în toate asociațiile sportive 
din orașele și satele regiunii noas
tre. La startul întrecerilor s-au pre
zentat mii de tineri și tinere din îtr 
treprinderi, instituții, G.A.C., G.A.S., 
S.M.T. și școli de toate gradele, do
vedind încăodată marea popularitate 
de care se bucură această competiție 
de mase.

întrecerile 
buit în mod 
iganizatorică 
lor sportive, 
mai bune pentru practicarea organi
zată a culturii fizice și sportului de 
către un număr tot mai mare de 
tineri și tinere din orașele și satele 
regiunii. Ca urmare a organizării în 
bune condițiuni a întrecerilor, în 
multe asociații sportive au laat 
ființă noi secții pe ramură de sport 
Astfel, în asociația sportivă Recolta 
Pietroșani, raionul Zimnicea, au luat 
ființă 7 secții pe ramură de «port, la 
șah, tenis de masă, trîntă, haltere; 
gimnastică, volei și fotbal. In asocia
ția sportivă Tractorul Jegălia din 
raionul Fetești tinerii au hotărît să

concursuri .Cine știe sport, ciștigă* 
(intre care unele cu întrebări privind 
regulamentul Spartachiadei de iarnă 
a tineretului), o temeinică populari
zare a diferitelor ramuri sportive in 
mediul sătesc etc. Și desigur, o eO» 
tuziastă muncă dusă de membrii con
siliilor raionale U.C.F.S. care au pri
mit și primesc iot sprijinul organelor 
și organizațiilor U.T.M.

Sub conducerea organizafiilor de 
partid, asociațiile sportive muncesc 
cu tot mai mult entuziasm pentru a 
asigura un succes deplin întrecerilor 
din cadrul Spartachiadei de iarnă a 
tineretului.

V. MOGÎRDICEANU 
președintele consiliului regional 

U.C.F.S. Dobrogea 

Continuitate in activitatea sportivă de mase
Cu cîțiva ani în 

sportivă de mase în
urmă activitatea 
timpul iernii nu 

se desfășura, în regiunea noastră, la 
nivelul cerințelor. Concursurile și cam
pionatele ce se organizau la diferite 
discipline nu puteau să angreneze în
treaga masă de sportivi. Mai mult 
chiar, o serie de asociații sportive 
considerau în mod cu totul greșit că 
au intrat „în vacanță", o dată cu pri 
mele zile de iarnă.

Spartachiada de iarnă a tineretului 
a rezolvat însă pe deplin această pro
blemă. In regiunea Bacău, de pildă, 
nu mai putem vorbi despre stagnare 
în activitatea sportivă. Deși competi
țiile în aer liber nu se terminaseră 
încă, la indicațiile consiliului regio
nal U.C.F.S., au început pregătiri pen
tru sezonul sportiv de iarnă în toate 
asociațiile de pe cuprinsul regiunii. 
In acest fel, majorității sportivilor li 
s-au creat condiții bune pentru con
tinua lor pregătire și participare la 
Întreceri. Totodată competițiile orga
nizate de asociațiile sportive din re
giunea noastră reușesc 
număr tot mai mare de 
întreceri.

hi regiunea Bacău, 
Spartachiada de iarnă 
-- competiție care este 
sigure continuitate în participarea la 
activitatea sportivă de mase pe pe
rioada lunilor de iarnă — se bucură 
de o largă popularitate printre spor
tivii de la orașe și sate. Este sem
nificativ faptul că asociațiile sper-

să atragă un 
participant în

anul acesta 
a tineretului 
menită să a-

stata că datorită acestei întreceri au 
ieșit la iveală multe talente. Dintre a- 
cestea, cea mai apreciată a fost jacă- 
toarea de tenis de masă Maria Ioan din 
asociația sportivă Tinerețea-Stoenești. 
Maria Ioan a demonstrat atunci reale 
calități, fiind apreciată unanim. La pu
ține zile după întrecerile Spartachiadei de 
iarnă, participînd la proba de simplu în 
campionatul republican, această jucă
toare a cucerit titlul de campioană a 
regiunii Ploiești.

Anul acesta, cu prilejul întrecerilor 
Spartachiadei de iarnă, valoarea spor
tivilor participanți la această competiție 
a ieșit și mai mult în evidență. Șahistele 
Lelia Mihăilescu și Sofia Onoiu de la 
asociația sportivă Rapid — regiunea 
Ploiești concurînd cu un deosebit succes 
în întreceri, au fost selecționate in echipa 
asociației care a participat la campiona
tul republican de șah pe echipe — jfun 

participe în mod organizat la multe 
competiții și astfel s-au înființat noi 
secții pe ramură de sport la șah, 
tenis de masă și haltere, pe care, 
le-au afiliat la federațiile respective.

Peste cîteva momente, tinerii
în întrecerile primei

pe care-i vedeți in fotografie 
etape a Spartachiadei

de 
in 
au 
în 
că

legîtimînd în același timp și pe spor
tivi.

Cu prilejul constituirii asociației 
sportive Meseriașul din Tr. Măgurele 
au luat ființă 3 secții pe ramură de 
sport iar în asociația sportivă Re
colta Cuza Vodă, raionul Călărași, 
s-au înființat secții de șah, tenis 
masă, handbal și volei, astfel că 
prezent membrii acestei asociații 
posibilitatea să practice sportul 
8 secții pe ramură, ți nînd seama 
4 dintre acestea erau înființate mai 
de mult

Printre asociațiile sportive în care 
$-au tnfimțat noi secții pe ramură 
de sport, ca urmare a participării 
tinerilor la Spartachiada de iarnă, se 
mai numără și asociațiile 
Curcani și Unirea Budești 
Oltenița), 
Comana 
Albești și 
Slobozia), 

Recolta 
(raionul 
Flacăra 
Recolta 

(raionul 
și Re-

Progresul Vierti ți 
(raionul Giurgiu), 
Recolta Burești 
Secunda Adîncata

tive dau o tot mai mare importanță 
organizării întrecerilor prilejuite de 
această competiție. Astfel, în raionul 
Buhuși, din cei 400 de membri U.C.F.S. 
cîți numără asociația sportivă Avîn- 
tul din comuna Balcani, 375 sînt an
grenați în întrecerile de tenis de masă, 
șah și trîntă ale Spartachiadei de iar 
nă. La asociația sportivă Reconstruc
ția din raionul Piatra Neamț sînt an
grenați la întrecerile de șah, tenis de 
masă, trîntă și schi peste 535 de mem
bri ai U.C.F.S., iar la I.M.S. — tot 
din Piatra Neamț — circa 300. Mai 
mult decît atît, în unele raioane și în
deosebi în mediul rural, o seamă de 
asociații sportive au reușit, datorită 
organizării întrecerilor Spartachiadei, 
să-și îmbunătățească și baza materia
lă. Putem da ca exemplu asociațiile 
sportive Voința Dragomirești, Steagul 
Roșu Horjejști. Zorile Verești Bistrița 
(raionul Roman), care în acest timp 
și au amenajat cîte un club în care 
membrii asociației participă în condi- 
țiuni foarte bune la întreceri de te
nis de masă, șah, trîntă și haltere.

Ga urmare a celor arătate mai sus, 
consider că Spartachiada de iarnă a 
tineretului reprezintă o competiție in
dispensabilă în dezvoltarea mișcării 
sportive de mase, deoarece ea contri
buie din plin la asigurarea continui
tății în activitatea sportivă. în activitatea sportivă.

IOAN BORDEA 
președintele consiliului regional

U.C.F.S. Bacău

IVEALĂ
pe raion —- cucerind titlul de campioane 
raionale. întrecerile Spartachiadei de iar
nă a tineretului au evidențiat, de aseme
nea, pe șahis tul Ion Stoian din comuna 
Pucheni Moșneni. Pentru calitățile dove
dite cu acest prilej, el a fost selecționat 
în echipa asociației care a participat 
recent la etapa raională a campionatului 
republican pe echipe, desfășurată la 
Ploiești.

Fără îndoială că asemenea exemple 
sînt numeroase. Sportivii din raionul 
nostru, participanți la competițiile de 
mase, au dovedit reale calități și, firește 
vor căuta ca și de aci înainte să se afle 
în fruntea activității sportive din acest 
raion. întrecerile Spartachiadei de iarnă a 
tineretului le-au deschis drumul spre 
obținerea unor performanțe de valoare.

IOAN JIANU
președintele consiliului raional 

U.C.F.S. Ploiești

colta G.A.C. Borănești (raionul Ur- 
ziceni) ș.a.

Actuala ediție a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului a constituit pentru 
majoritatea asociațiilor sportive din 

regiunea noastră un bun prilej pen
tru creșterea activității competiționa- 
le, pentru continua întărire organiza* 
torică a mișcării sportive din regiune.

NJCOLAE LEȚEA
președintele consiliului regional

U.C.F.S. București

Se îmbunătățește munca!

consiliilor asociațiilor
sportive

mai largă dezvol-

asociațiile sportive, 
cu organizațiile 

în'

Și în regiunea noastră — dato
rită sprijinului primit din partea 
organelor și organizațiilor de par
tid — activitatea sportivă de mase 
cunoaște o tot 
tare.

In prezent, 
în colaborare
U. T. M., mobilizează tineretul 
număr tot mai mare la întrecerile 
din cadrul Spartachiadei de iarnă. 
Analizînd activitatea desfășurată 
pînă acum, reiese că munca consi
liilor asociațiilor sportive s-a îm
bunătățit simțitor. Așa, de pildă, 
la Combinatul siderurgic Hune
doara, ca urmare a unei intense 
mutici de popularizare a Sparta
chiadei, s-au înscris peste 4.900 de 
sportivi, dintre care 3.250 de tineri 
și tinere, s-au prezentat pînă acum 
la întreceri la șah, tenis de masă, 
trîntă și haltere.

Consiliul asociației sportive a 
acordat o deosebită atenție procu
rării de materiale și echipament 
sportiv. Sprijinit de sindicat, con
siliul asociației a reușit să asigure 
participanților jocuri de șah, mingi 
de tenis de masă, palete, plase de 
tenis de masă și alte materiale 
sportive în valoare de 30.000 îei. 
Din resurse locale au fost confec
ționate 30 de mese de șah și 10 
de tenis.

Reiese limpede că în această im
portantă acțiune, consiliul asocia
ției a muncit bine, cu rezultate fru
moase.

Succese a obținut și consiliul 
asociației Constructorul I. G. S. H. 
din Hunedoara. Aci, peste 700 de 
tineri au participat pînă în prezent 
la întreceri de șah, trîntă, haltere, 
gimnastică și tenis de masă.

Consiliile asociațiilor sportive din 
regiunea noastră sînt hotărîte să 
dea și mai mare atenție activi
tății competițianale, în așa fel 
cît un număr tot mai mare de 
neri să participe la întrecerile 
tualei Spartachiade de iarnă a 
neretului. La rîndul său, biroul 
consiliului regional U.C.F.S. este 
decis să-și îndeplinească angaja
mentul de a angrena în întreaerile 
Spartachiadei din acest an 60.000 
de tineri din întreaga regiune.

în- 
ti- 

ac- 
ti-

AUREL BUCUR
președintele consiliului regional 

U. C. F. S. Hunedoara



IERI ȘI AZI

Numeroase cifre ilustrează astăzi importantele suc
cese ale mișcării sportive din țara noastră. Vorbim sau 
scriem despre sportivii noștri fruntași, campioni și 
recordmani ai lumii sau olimpici, despre sute și sute 
de mii de prieteni ai sportului... Intr-adevăr, astăzi — 
în anii luminoși ai regimului democra<t-<popular — dru
mul acesta pe care mișcarea noastră sportivă, condusă

de partid, S străbate realizând succese din cele mai 
frumoase, este fimc. Dar, nu întotdeauna a fost așa. 
Și, desigur, anMe «Sta înfăptuirile noastre de astăzi le 
înțelegem mal bine, ile prețuim si mai mult, amintiin- 
da-ne de eărScia tabloului care reprezintă sportul de 
ieri_

• DIN AMINTIRILE MUNCITORI
LOR MAI VIRSTNICI • „NICI UN 
BAN PENTRU SPORT 1“ • POVES
TEA UNUI INCENDIU e> DE CE 
S-A DESFIINȚAT ECHIPA „TI
TANII"? • „ȘI TOTUȘI VOM FACE 

SPORT!"

Dacă vrei să afli ceva despre spor
tul de ieri din uzina peste care 
domnea Malaxa, n-ai nevoie să cer
cetezi dosare sau scripte din acea 
vreme. Mare lucru nici n-ai găsi. 
Povestea ți-o spun oamenii. Fie 
frații Bărbătescu — pe Dumitru îl 
întîlnești la serviciul tehnologic iar 
pe Petre la „automotoare" —, fie 
cazangiul C. Popescu, ori Șuster de 
Ia „mecanică grea".

...„Titanii" s-au înființat prin 
*9351 Cu cîte sacrificii 1 Muncitorii 
cotizau 3 lei pe săptămînă dar nici
odată echipa n-avea echipament pen
tru toți- De-abia ajungeau banii ca 
să se plătească chiria pentru terenul 
lui Koșca. proprietarul fabricii de 
cărămizi. S-au dus cîțiva dintre 
nuncitori la patron. Măcar o echipă 

de fotbal să aibă uzina. „Nu dan 
nici un ban pentru sport" — a fost 
răspunsul acestuia. Și, de atunci, 
nici nu i-a mai primit, n-a vrut să 
mai stea de vorbă cu ei. Muncitorii 
nu s-au lăsat, n-au renunțat la ideea 
formării unei echipe căreia i-au dat 
numele, plin de semnificație, TI
TANII. Ba, au fost formate chiar 
trei echipe: de seniori, rezerve 
și juniori. Toate trei, pe primul loc 
în campionatele bucureștene. Talente 
erau destule. Nimeni nu dădea însă 
vreun sprijin acestei activități. La 
forjă, oțelărie, în toate sectoarele, 
se muncea de dimineața pînă noap
tea. Muncă grea, istovitoare. Si to
tuși. în zile de duminică sau în 
ceasurile libere, cînd se anunța că 
„joacă TITANII" veneau la teren 
aproape 2.000 de muncitori din u- 
zină. Nu mai știa Malaxa ce să facă 
de ciudă. Nu-i plăcea că se adunau 
muncitorii așa cu sutele, cu miile. 
S-a gîfldit Cg s-a gîndit și într-o 
bună zi, ca din senin, a pus să se 
dea foc magaziei cu echipament și 
materiale sportive. Cu cită sudoare, 
cu cîte sacrificii fuseseră adunați 
banii pentru aceste lucruri I De alții, 
nici vorbă. Fondurile clubului erau 
secătuite. Și tocmai atunci a venit 
și Koșca. „Ori cumpărați terenul, cri 
fac groa.pă pentru cărămizi. Așa mi 
vi-1 mai dau !“ „Să-mi aduceți 25.000 
de lei, dacă nu..." De unde să iei 
atîția bani? Pe terenul lui TITANI! 
s-a făcut groapă pentru cărămizi...

Și echipa s-a desființat I
Mai tîrziu, muncitorii an făcut 

ce-au făcut și din nou cîfiva tineri 
reprezentau „TITANII" pe terenul de 
fotbal. Din salariile lor de mizerie, 
muncitorii au dat ban; pentru alte 
echipamente iar antrenamentele le 
făceau acum pe un petic de pămțni 
pe la Dobrotești, cale de cîțiva ki
lometri de uzină.

Altceva ? Nimic. Nici box, nfci 
popice, nimic altceva. Tabloul sportu
lui de ieri din această uzină începe 
și $e sfîrșește cu echipa de fotbri 
și aceasta a existat pentru că, în 
ciuda greutăților, muncitorii au spus 
atunci : „Și totuși vom face sport!“

• DE O SUTA DE ORI MAI MULTI 
SPORTIVI • FIECARE MUNCITOR 
PRACTICĂ SPORTUL SAU PREFE
RAT • MII DE PARTICfPANȚI 
LA COMPETIȚIILE DE MASE
• „SPORTUL, UN PRIETEN BUN

AL MUNCITORILOR"

Uzinale „23 August" 1 S au schim
bat halele, sectoarele. Nu mai recu
noști nimic. S-au schimbat și rân
duielile trecutului. Oamenii muncesc 
cu dragoste, cu pasiune. Ca si cei
lalți oameni ai muncii din țara 
noastră, muncitorii uzinelor „23 
August" se bucură din plin de viața 
nouă pe care poporul muncitor con
dus de partid și-a făirrit-o după 
Eliberare. Numele zilei care a adus 
poporului nostru zorii acestei vieți 
tot maj fericite, mai luminoase, stă 
înscris pe frontispiciul uzineor. Pen
tru muncitorii uzinei s-au făcut rmj'te 
și minunate lucruri Cantină, creșă, 
cămin de zi bibliotecă un spital 
modern, blocuri, o școală medie se
rală. un grup școlar profesional sl 
cîte altele.

Sportul s-a dezvo tat o dată cu 
viața nouă a uzinei. A înflorit re
pede. Pe bazele sportive *'e asocia
ției se înt Unesc astăzi muncitori 
din toate sectoarele uzinei. Numărul 
celor care practică sportul este de 
o sută de ori mai mare ca înainte.

Asociația sportivă TITANII nu
mără peste 4200 de membri ai 
U.C.F.S, Este o puternică mărturie 
a dezvoltării pe care a cunoscut-o 
sportul și în această uzină. Sub 
conducerea comitetului de partid, cu 
sprijinul comitetului sindical și al 
comitetului U.T.M., asociația sportivă 
TITANI! a devenit puternică, frun
tașă în multe domenii de activitate.

In uâaa in care, înainte vreme, 
doar 48—50 de muncitori practicau 
sportul, astăzi participă la competi
țiile de mase în fiecare an peste 
5.000 de muncitori. In uzina în oare 
altădată nu se putea juca deoît fot
bal șl acesta cu atîtea greutăți și 
sacrificii, astăzi sînt secții de hand
bal, turism, tir, volei, tenis de cîmp, 
lupte, fotbal, box, tenis de masă, po
pice, șah, vânătoare și pescuit și 
altele. Fiecare muncitor practică spor 
tul său preferat.

Ca să cunoști tumultuoasa viață 
sportivă a uzinei trebuie să petreci 
cel puțin cMeva ceasuri în frumoasa 
sală de sport, la arena de popice, 
ia „colțurile roții*, să mergi alături 
de sutele de muncitori în excursii, 
să asiști la campionatele pe asocia
ție, să-i cunoști pe fotba’iștii de la 
turnătorie, pe jucătorii de popice 
de la forjă, să iei parte la Sparta- 
chiadeîe care angrenează peste 3.000 
de muncitori sau la a'te asemenea 
competiții.

Din uzina în care, cu ani In urmă, 
nîci un ttnăr nu se putea afirma în 
sport, s-au ridicat Voinescu, Nicușor, 
Apofzan, Ene I, Ion C. Ion și mulți 
alți sportivi de frunte. Astăzi, ne- 
numirați muncitori ai uzinei „23 | 
August" reprezintă culorile clubului 
sportiv „Metalul". In uzină muncesc 
toți fotbaliștii echipei de calegorie B, 
toți boxerii și motocicliștii, spor
tivii fruntași Dan Gheorghe, Paul 
Popescu, Garbetoti, Dănilă Done, 
Dumitru Rizea, Gheorghe Dumitru, 
Barbu Predescu, St. lancovici...

Iată „TITANII" de astăzi, despre 
care nu numaj tovarășul Nicu 
Petre, președintele asociației spor
tive, sau tehnicianul Florian Ștefă- 
nescu, ci oricare dintre muncitori 
Iți vorbește cu mîndrie și nespusă 
bucurie.

„Sportul este Intr-adevăr un bun 
prieten al muncitorilor din uzina 
noastră, ne spunea tovarășul Nicolae 
Ivănescu, director administrativ al 
uzinelor „23 August". El ne ajută 
pe toți deopotrivă să fim mai să
nătoși și mai puternici, să muncim 
mai bine, să ne simțim mai tineri. 
Iată de ce muncim pu drag pentru ca 
alături de celelalte activități, spor 
tul să cunoască o necontenită dez
voltare și în uzina noastră".

Sînf, desigur, doar cîteva aspecte 
ale tabloului care reprezintă sportul 
de astăzi din această mare uzină.

DAN GIRLEȘTEANU

SporUvii clubului
...Am intrai in sala de „clasă" tre- 

cînd pragul unei porți de pe strada 
dr. Stâicovici. Deasupra ei stă scris: 
„Clubul sportiv Progresul". „Elevii" 
sint fotbaliștii clubului: Oaidă, Dinu- 
lesca, Mîndru, Știrbei... Atenți' la 
lectorul lor, își fac ‘însemnări, notea
ză bibliografia lecției predate.

Din două in două săpfămini, între
gul lot in frunte cu antrenorii Lupaș 
și Drăgușin iau loc la mese, atunci 
cînd are loc învățărmniul politic. Ei 
se străduiesc să dezvolte ♦ să exem
plifice cu aspecte oferite de viață, no
țiuni de economie politică și filozo
fie. Acum ei studiază lucrările celui 
de al III-lea Congres al partidului și 
discută probleme de politică interna
țională. De la o lecție la alta cursul 
merge mai bine. Ii atrage. La primul 
ca și la al doilea seminar unii se 
sfiati să ia cuvîritul. Acum, alta e at
mosfera. E deajuns să fie pusă între
barea și două sau trei mîini se ridică 
stăruitoare, anunțind dorința de a răs
punde. Chiar și cei de la prima masă, 
cea pe care la început o... ocoleau și 
cei din linia întii a echipei, înaintașii.

Azi, în preocupările echipei Progre
sul — așa cum de fapt se întîmplă 
în toate cluburile sportive — învăță- 
rn intui politic stă la loc de cinste. 
Participă și cei cuprinși în învățămin- 
tul de stat. A fost propria lor do
rință. Discuțiile interesante purtate 
pe marginea lecțiilor, pe care le 
făceau în preziua seminarului, i-au 
atras și pe cei opt fotbaliști stu- 
denți sau elevi. De atunci Mîndru 
și Coicea, care-și pregătesc examenul 
de stai, Nedelcu, M. Smărăndescu șt 
Mafteuță, studenți sau Bădescu, Paș
canii și N. Smărăndescu, elevi ai li
ceului seral, sint alături de colegii lor, 
la Invățămintul politic. In zilele noas
tre sportivul trebuie să fie un om bine 
pregătit. El trebuie să fie legai și 
mai strîns de viața practică, să-și 
pună toate cunoștințele sale în slujba 
construcției socialismului. E un lucru 
pe care sportivii îl știu. Ca atare, ei se 
pregătesc cu multă conștiinciozitate. 
De multe ori unii cer și consultații 
propagandistului H. Aroneanu. Ca cit 
înveți mai mult, cu atît mai bine t

DIN POȘTA ZILEI
RODNICA ACTIVITATE SPORTIVA 

IN RAIONUL HUȘI
Și în raionul Huși se desfășoară 

o frumoasă și rodnică activitate spor
tivă, prilejuită de întrecerile din ca
drul Spartachiadei de iarnă a tine
retului. In aceste zile, în cadrul ce
lor 49 de asociații sportive din raion, 
se desfășoară concursuri la șah, gim
nastică, trîntă și tenis de masă, care 
angrenează în întreceri peste 5.000 
de tineri și tinere.

Aurel Ciirlei-coresp.
O ASOCIAȚIE SPORTIVĂ 

FRUNTAȘA
Realizări frumoase s-au obținut în 

cadrul asociației sportive Dinamo 
„I. L. Caragiale".

Consiliul asociației sportive (pre
ședinte: Ion Sintion) a organizat nu
meroase competiții, iar sportivii și-au 
rea menajat sau construit prin muncă 
patriotică o serie de baze. Astfel, a 
fost terminată împrejmuirea terenului 
de fotbal, s-au construit terenuri de 
baschet și volei, s-a amenajat o sală 
de șah și tenis de masă. In cadrul

Progresul învăță
Așa fac de pildă Mîndru, Nedelcu sau 
Maior. Conspectele unora dintre ei 
demonstrează cu prisosință interesul 
pe care-l acordă învățămîntului. Ele 
pot constitui în același timp un exem
plu și pentru Caricaș, care nu ține 
pasul cu ceilalți, ca și pentru Ba 'boie 
sau Protopopescu, insuficient de activi 
la seminarii. Se așteaptă mai mult șl 
de la Dinulescu, care are posibilități 
mai mari.

Am privit fișele de evidență. Sînt 
și ele o mărturie a atenției acordate 
învățămîntului politic. O singură ab
sență nemotivată. A lui Soare. Dar 
una singură. Fiindcă de atunci el n-a 
mai lipsit și nu mai este nici cursan
tul pasiv de la început. Acum, contri
buția sa la discuții este din ce în ce 
mai însemnată. Ca și pe terenul de 
sport, ajutorul colegului mai bun s-a 
făcut tot mai simțit. Toți vor să fie 
fruntași la locul de muncă, așa cum 
sînt Știrbei, Maior sau Mîndru. Invă- 
țămintul politic le va fi de mare fo
los pentru aceasta. De aceea toți se 
străduiesc să se pregătească temeinic.

La clubul Progresul, pe Ungă fotba
liști, alți 400 de sportivi sînt încadrați 
în forme de învățămînt de partid și 
U. T. M. Atleți, voleibaliști, boxeri. 
Toți învață cu sirguință și se 
pregătesc așa cum fac lulieta 
Namian, campioana R. P. R. de 
tenis de cimp, Ștefan Roman, că
pitanul echipei naționale de volei, M. 
Mitrofan, Margareta Teodorescu, Ma
ria Vicol, sportivi care la locurile lor 
de muncă se situează printre fruntași. 
Dintre boxeri sint fruntași in producție 
șoferul A. Ciucă, candidat de partid, 
verificatorii Al. Bariciu și A. Gănescu, 
mont or ul M. Balaș etc. Propagandiștii 
cursurilor de învățămînt politic sini 
mulțumiți de felul cum participă aceș
tia la seminarii.

Sportivii clubului Progresul se stră
duiesc- să fie la înălțime. Și cum se poate 
oare realiza mai bine acest lucru de- 
cît învățînd continuu din tezaurul în
vățăturii marxist-leniniste, dobîndind 
în fiecare zl noi cunoștințe, corespun
zătoare vieții pe care o făurim sub 
conducerea partidului iubit.

CONSTANTIN ALEXE

Spartachiadei de iarnă numeroși 
tineri de la Dinamo „I. L. Caragiale" 
se întrec la șah, tenis de masă, 
trîntă și haltere. Zăpada care s-a aș
ternut zilele trecute a permis sporti
vilor acestei asociații să participe în 
număr cît mal mare la concursurile 
de schi și săniuțe.

Mișu Avanu-coresp.
CENTRU DE SCHI PENTRU COPII 

LA RĂȘINARI
Dealurile Rășinarilor îmbrăcate în 

mantie albă de zăpadă sînt asaltate 
de sute și sute de copii, care învață 
să schieze. La poalele bătrînului 
masiv Crbin a fost organizat un cen
tru <fe schi pentru capii (între 9 .șl 
14 ani). Centrul este condus de prof. 
Virgil Ionescu, președintele asocia
ției sportive Păltiniș. Antrenamentele 
metodice și tehnice sînt conduse de 
instructorul de schi Șerban Severin.' 
Sărbătorirea jubileului de 50 de ani 
a schiului romînesc s-a făcut prin 
organizarea unui concurs pe dealurile 
Rășinarilor. Au participat 118 con- 
curenți, fete și băieți.

Valeria Vlădoiaimi-coresp.

PJmrwsNJtalanski
ADAPTARE. PUPA romanul 
SC R I I TO R ILQR. SOVIETIC» :

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

XII
Executînd lovitura liberă, Kuzenko trimise min

gea lung, pînă la Balanda. Acesta, fentînd, se 
strecură printre doi apărători și-i pasă lui Korj, 
sosit din urmă. Korj era liber. Dacă va marca gdl 
acum, în această situație favorabilă, meritul va fi 
mai ales al lui Kuzenko și al lui Balanda. Dar

Korj ce face ? își dă seama ce așteaptă toți de 
la el în clipa asta. De va scăpa o ocazie ca asta 
nu se va mai îndoi nimeni că e o trădare la mij
loc. Dar nu, Korj și-a potrivit mingea și a tras 
puternic. Stadionul ® încremenit Rusievici își aude 
bătăile inimii. Krauss, portarul echipei germane 
a plonjat zadarnic. Mingea a intrat în gol. Kie- 
vienii se reped toți să-1 îmbrățișeze pe Korj. Sînt 
gata să_i ierte tot. Dar spre surprinderea tuturor, 
arbitrul nu acordă golul. Chipurile, a fost ofsaid. 
Stadionul freamătă. Sviridov încearcă să-i ex

plice arbitrului, dar acesta îi spune : „Nu uita că 
voi sînteți echipa unei amărîte fabrici de pîine. 
pe cînd Luftwaffe e campioana Frontului de Est“. 
Jocul continuă. Rusievici e fericit. „Că arbitrul 
n-a acordat golul, asta n-are nici o importanță. 
Important e că, în sfîrșit, Korj și-a dat seama 
ce se întîmplă în jurul lui“.

La executarea unui corner, Rusievici văzu fața 
senină, luminoasă,’a lui Korj, care venise în apă
rare. Nikolai aștdpta îr >rdat lovitura din colț, 
cînd Korj sări să respingă cu capul. în aceeași

clipă un jucător al echipei germane îi seceră pi*- 
eioarele. Korj se prăbuși chircindu-se de durere. 
Dar, stăpînindu-și durerile el se ridică și șchio— 
pătînd ieși în întîmpinarea lui Knopf, care se 
îndrepta cu mingea spre poartă. El izbuti să 
oprească mingea și șă-i paseze lui Tiurin, . care 
îi venise în ajutor. „Bravo, Korj !“ — gîndi Ru- 
«Levici. Dar. pe neașteptate, arbitrul opri jocul 
și dictă o lovitură liberă din marginea careului^ 
Pentru ce ? — nimeni nu putea înțelege.

(Urmare în numărul viitor^



Meciurile Victoria—Progresul și Dinamo—C.C.A. Fenerbahce—Dinamo București Astă - seară Ia Budapesta ;

în programul etapei de mîine a campionatului masculin
A treia etapă a campionatului mas

culin este dominată de cuplajul bttcu- 
rcștean Victoria—Progresul și Dina
mo—C.C.A. care se dispută azi după- 
amiază, începînd de la ora 17, în 
sala Dinamo. In special primul joc 
apare deosebit de echilibrat: Victoria 
are în momentul de față o echipă 
omogenă, cu o bun» forță de atac

deosebit interes. In schimb, Dinamo 
are o sarcină mai ușoară în fața 
C.C.A.

Al treilea meci din Capitală se 
dispută mîine dimineață în sala Giu- 
lești. Rapid va primi replica Științei 
Galați care — deși învinsă duminica 
trecută — a reușit un joc valoros în 
compania dinamoviștilor.

Stănculescu (C.C.A.) trimite mingea in terenul Științei Cluj. (Imagine din 
meciul C.C.A.-Știința Cluj 2—3)

Foto : I. Mihăică

in „C.C.L" la volei feminin
Mîine, la Istanbul, Dinamo Bucu

rești va disputa primul meci din ca
drul „Cupei Campionilor Europeni" la 
volei feminin, întîlnind formația Fe
nerbahce, campioana Turciei.

La Istanbul au plecat următoarele 
jucătoare: Tinela Pleșoianu, Doina 
Ivănescu, Florina Teodorescu, Lia 
Vanea, Elisabeta Preda, Viorica He- 
rișanu, Rodica Șiclovan, Daniela Ian- 
cu, Elena Corbeanu-Covaci, Maria 
Budișteanu. Antrenorul echipei este 
Gh. Constantinescu.

înainte de plecare, jucătoarea Doina 
Ivănescu ne-a spus următoarele: „Din 
1957 nu ne-am mai intilnit cu vreo 
echipă din Turcia astfel că nu cu
noaștem valoarea actuală a voleiului 
feminin din această țară. Dar, fără 
îndoială, că a progresat. Noi vom 
căuta să avem o comportare cit mai 
frumoasă și să ne calificăm în turul 
următor al competiției".

Selecționata țării noastre 
întîlnește echipa R. P. Ungare

Din cauză că două din echipele pe 
care se conta (formația R.P.F.I. și 
cea secundă a R.D.G.) n-au mai 
putut participa, turneul internațional 
anunțat pentru zilele de 20—22 ia
nuarie la Budapesta nu se mai ține. 
In această situație, jucătorii noștri 
fruntași de hochei pe gheață, care au 
făcut deplasarea la Budapesta, vor

susține două întîlniri cu hocheiștil 
țării vecine.

Astfel, astă-seară echipa R. P. Ro- 
mîne va susține o întîlnire cu echipa 
reprezentativă a R. P. Ungare. Mîine 
seară, jucătorii noștri vor susține un 
al doilea joc: Budapesta — Bucu
rești.

ECHIPA STEAGUL ROȘU BRAȘOV SE PREGĂTEȘTE
Pe jucătorii echipei Steagul roșu din 

Brașov pe care iubitorii sportului cu 
crose și puc îi vor urmări în acest an 
angrenați în cele mai importante compe
tiții cu caracter republican i-am mtîlnit

într-o duminică, la Tușnad, unde se an
trenau pe gheața lacului Ciucaș. I-am 
văzut la luării și am rămas plăcut im
presionați de seriozitatea cu care tinerii 
componenți ai formației înțeleg să se

Azi, la Budapesta
R. P. R. — R. P. U, (masculin și feminin)

Mîine au loc întrecerile individuale

(Rusescti, Sușelescu, Ghertinișan) și In țară vor avea loc următoarele 
un distribuitor in formă (Dragomir). jocuri: Jiul Petroșani — Farul Gon- 
De cealaltă parte, la Progresul, joa- stanța, Știința Cluj Petrolul I lo- 
că: Roman, Pădureții, Cherebețiu, iești, Știința Timișoara — Tractorul 
Ghezan etc. Partida este așteptată cu Brasov.

Cu zece săptămâni înaintea începe
rii campionatelor mondiale de la Pe
kin, reprezentanții tenisului de masă 
românesc susțin azi și mîine la Bu
dapesta un greu examen. Este vorba 
doar de întrecerile cu cei mai buni 
jucători și jucătoare din Europa. 
După cum se știe, echipele feminine 
și masculine ale R. P. Ungare dețin 
titlurile de campioane ale Europei, la 
fel și Eva Foldi (Koczian) și Zoltan-

dapesta și în cursul aceleiași zile 
sportivii romîni au făcut antrena
mente de acomodare.

Astăzi vor avea loc întîlnîrile in- 
terechipe. Ambele întreceri se desfă
șoară după sistemul campionatelor 
mondiale; „Cupa Swaythling" la 
bărbați și „Cupa Corbiillon" la femei. 
Mîine se dispută turneele individuale.

Berczik la probele de simplu. Desi

pregătească și mai ales de faptul că ac
tualul efectiv al echipei este format, de 
data aceasta, în întregime din rîndurile 
muncitorilor uzinei Steagul roșu. întine
rită, hotărîtă să apere cu toate forțele 
ci culorile dragi ale asociației, forma
ția de hochei Steagul roșu va avea de
sigur un cuvînt hotărîtor de spus în 
meciurile de campionat. Pînă atunci, 
pentru a vă familiariza cu numele celor 
pe care îi veți întîlni în actualul sezon
menționați în relatările ziarului nostru 
privind jocurile echipei Steagul roșu, 
dăm lotul complet al acestei formații: 

M. Ionescu, I. Buleti, E. Miboc, A. 
Preda, St. Szekeli, A. Lukacsffy, F. 
Holo. I. Kunz, G. Varodi, E. Gogeanu, 
N. Ghimbășeanu, Al. Măzgăreanu, G. 
Weissortel, T. Manta, V. Constantin, D 
Nicula, Z. Elesz, L. An tar, L. Cosmi 
R. Roibaț, Antrenor: I. Racoviță.

— g. șt- —

Sslscționata U. R. S. S.
34-19

TG. 'MUREȘ, 20 (prin telefon). — 
Evoluînd la Tg. Mureș, înainte de a 
participa la turneul de la Cluj, echipa 
sovietică a obținut o victorie cate
gorică, datorită jocului ei rapid și 
eficace. Jucătorii sovietici au mani
festat o poftă de joc deosebită și 
s-au străduit să aplice în joc diferite

—Selecționata Tg. Mureș 
(15-8)

manevre tactice indicate de antrenor.
Echipa din orașul Tg. Mureș, defi

citară în ce privește șuturile de la 
semidistanță. nu a putut să fructi
fice numeroasele ocazii avute. Mu
reșenii au marcat doar de pe semi
cerc. A arbitrat bine Victor Reissner 
(Sibiu)

gur că nici cartea de vizită a sporti
vilor noștri nu este de neglijat, prin
tre cei care vor evalua în capitala 
R. P. Ungare fiind dubla campioană 
europeana, maestra sportului Maria 
Alexandru, finalistul campionatelor 
Europei, maestrul sportului Radu Ne- 
gulescu, alți doi maeștri ai sportului 
Geta Pitică și Mircea Popescu pre
cum și tinerii Adalbert Rethi și Ti- 
beriu Covaci.

Delegația noastră, care a plecat 
joi, a ajuns vineri dimineața la Bu-

începe returul campionatelor republicane

Patinatorii de viteză 
la start

Comisia de specialitate a orașului 
București a hotărît ea în locul concursu-

Cupa de iarnă a F. R. H.

C. C. A. SI STIINTA CONDUC IN CLASAMENTELE

Nici nu s-au stins ecourile stîrnite 
de meciurile primei părți a campio
natelor republicane de baschet și iată 
că la interval de numai o săptămână 
— deci fără pauză — cele mai bune 
formații masculine și feminine din 
țară își reiau întrecerea pentru de
semnarea celor două campioane. E- 
tapele de pînă acum au arătat, în 
general, o creștere valorică substan
țială a echipelor noastre (în special 
cele masculine) și o omogenizare a 
loturilor, fapt care a dus la echili
brarea disputei pentru întîietate. 
Totodată însă, jocurile pe care le-am 
urmărit au demonstrat și o serie în
treagă de lipsuri, asupra cărora —

de altfel — vom insista în curînd 
înlr-un material mai amplu.

Iată programul etapei de duminică: 
BUCUREȘTI: Rapid — Steagul roșu 
Brașov (m); C.C.A. — C.S.M. Galați 
(m); Rapid — Mureșul Tg. Mureș 
(f); Constructorul — Progresul (f); 
IAȘl: Voința ■— Dinamo București 
(m)j CLUJ: Știința — Dinamo O- 
radea (m); Știința — Voința Tg. 
Mureș (f); ORADEA; C.S.O. — Ști
ința București (f); Voința — Voința 
Brașov (f); PLOIEȘTI: Petrolul — 
I.C.F. (f). Meciurile masculine Știința 
Craiova — Știința București și Di
namo Tg. Mureș — Știința Timișoara 
au fost amânate.

ÎNTRECERILOR
Ultimele evenimente internaționale 

handbalistice care au avut loc în Ca
pitală au „eclipsat" într-o oarecare 
măsură întrecerile din cadrul „Cupei 
de iarnă a F.R.H.". Cu toate acestea 
îndrăgostiții handbalului n-au lipsit 
de la cele două etape desfășurate în 
cursul săptămînii. Dacă etapa de luni 
aeara a fost obiectul unor critici aspre

„Cupa Sportul popular"
De cum s-a terminat vacanța au 

reînceput întrecerile din cadrul „Cu
pei Sportul popular". Participanții, 
în marea majoritate elevi, n-au pre
cupețit nici un efort pentru a se pu
tea califica în turneul final al ora- 
?;ului București. Fiecare meci, fiecare 
ază a însemnat o dispută pasionantă, 

caracteristică vîrstei lor. Și nici spec
tatorii n-au lipsit. Colegii de clasă, 
de grupă au fost prezenți pentru a-și 
susține favoriții.

Numărul mare de echipe înscrise în 
seriile eliminatorii (40— fete și băieți) 
a demonstrat popularitatea acestei 
competiții în rîndurile celor mai ti
neri handbaliști ai Capitalei, precum 
și dragostea lor pentru acest dinamic 
sport. întrecerile au scos la iveală o 
serie de elemente talentate (în spe
cial din formațiile aliniate de Dinamo, 
G.S.S., S.S.E. nr. 2 etc) care cizelate 
cu grijă pot deveni cadre de nădejde 
ale primelor echipe bucureștene.

De cîteva zile a început turneul fi
nal al orașului București. Primele me
ciuri au oferit dispute riîrze ele ter- 
minîndu-se la egalitate. Dinamo-S.S.E. 
nr. 2 (m) 18-18 (6-11), Voința-S.S.E. 
nr. 1' (fem.) 3-3 (1-2).

Jocurile se desfășoară în fiecare 
duminică după-amiază, cu începere de 
la ora 14, în sala Constructorul (fostă 
Recolta).

P. VALENTIN

DIN BUCUREȘTI
din partea tuturor „martorilor ocu
lari", jocurile fiind de un scăzut ni
vel tehnic și spectacular, miercuri sea
ra handbaliștii bucureșteni au evoluat 
de o manieră mai mult decît mulțu
mitoare.

Aplauze meritate au cucerit îndeo
sebi handbaliștii rapidiști, cîștigători 
morali ai jocului cu Știința. Această 
partidă a arătat preocuparea unora 
dintre antrenorii noștri (în cazul de 
față G. Oprișan-Rapid) pentru orien
tarea tactică specială a jucătorilor, 
în funcție de adversari.

Rezultatul de egalitate realizat de 
Rapid în fața Științei și victoria 
scontată, a C.C.A.-ului în partida cu 
Unirea au dus la schimbarea lideru
lui în întrecerea echipelor masculine, 
C. C. A. depășindu-și partenerele de 
competiție cu un punct. Alcătuind cla
samentul întrecerii echipelor feminine 
am consemnat un fapt similar. Prin 
victoria obținută miercuri seara în 
meciul cu Fabrica de timbre și adău
gind punctele realizate în partida cu 
Constructorul (Știința-Constructorul 
19—5), Știința ocupă acum primul loc, 
la diferență de un punct f față de cea 
de a doua clasată. Dar iată cele două 
clasamente :
MASCULIN
1. C.C.A. 11 9 0 2 274:206 18
2. Știința 11 8 1 2 285:183 17
3. Dinamo 11 8 1 2 261:234 17
4. Rapid 11 c 1 4 249:237 13
5. I.T.B. 11 4 2 5 239:272 10
6. Titanii 11 3 1 7 223:246 7
7. Constructorul 11 2 0 9 220:294 4
8. Unirea 11 0 2 9 198:277 2
FEMININ
1. Știinta 8 7 0 1 92:45 14
2. Progresul 8 6 1 1 90:40 13
3. Rapid 8 6 1 1 88:42 13
4. Vestitorul 8 3 0 5 52:72 6
5. Fabric^ de timbre 8 1 ft 7 44:97 2
6. Constructorul 46:116 0

întrecerile pentru > Cupa F.R.H."

lui dc patinaj artistic care urma să aibă 
loc duminică să se desfășoare azi și 
mîine pc lacul din parcul ,,23 August” 
întrecerile etapei regionale a campiona
telor republicane dc viteză. Astfel, grație 
condițiilor atmosferice favorabile pati
natorii de viteză din Capitală au — după 
mul ți ani — posibilitatea să-și dispute 
întâietatea în cadrul fazei premergătoare 
finalelor acestei competiții. Cu acest pri
lej vom urmări pc Magdalena Udrea, 
Cecilia Bariith, Emilian Papuc, II ari - 
laus Chelaidite și alți patinatori frun
tași, precum și o scrie dc tinere elemen
te din cea mai proaspătă promoție dc vi- 
teziști. Rezultatele bune pe care mulți din
tre cei aproape 40 de concurenți care 
și-au anunțat participarea lc-au realizat 
în concursul dc verificare de la Tușnad 
ne îndreptățesc să sperăm că vom asista 
la întreceri viu disputate.

Programul începe azi la ora 13 și 
continuă mîine de la ora 10.

continuă astăzi in sala Floreasca, în
cepînd de la ora 15,30, după următorul 
program: Vestitorul-Știința (fem.);
Fabrica de timbre - Constructorul 
(fem.) ;Constructorul-Știința (mase.); 
Progresul-Rapid (fem.); Dinamo-Ti- 
tanii (mase.); I.T.B.-C.C.A, (mase.)J ’ 
Rapid-Uftirea (masc^R ;

C. HEROLD: La Bologna am trecut pe lingă calificare... 
La București insă

Joi s-a întors în Capitală echipa 
C.C.A., care a susținut recent primul 
meci din cadrul „Cupei Campionilor 
Europeni" la baschet, în compania 
campioanei Italiei Virtus Bologna. 
Ieri am stat de vorbă cu antrenorul 
C. Herold despre acest joc.

„Ani trecut pe lingă o victorie care 
ne-ar fi scutit de orice emoții în me
ciul retur — au fost primele cuvinte 
ale antrenorului echipei militare. Vă 
va surprinde poate, dar totuși așa 
este. La Bologna, echipa noastră a în
ceput meciul foarte bine și numai 
după citeva minute conduceam la scor, 
iar cunoscutele acțiuni de atac circu
lare ale jucătorilor noștri au ridicat 
tribunele „în picioare" prin spectacu
lozitatea lor. După acest început fur
tunos, care a avut darul să țină la...

Magdalena Udrea, una dintre patinatoarele noastre fruntașe pe care o veți 
putea urnjări in iittreperde de campionat care încep astăzi

trebuie s-o obținem!
distanță pe adversari, am adoptat tac
tica unui joc pozițional, extrem de 
precaut, cu aruncări la coș din pozi
țiile cele mai recomandabile. Evoluția 
scorului, cit și aspectul jocului in 
minutele care au urmat, ne-au dovedit 
că ne-am orientat bine. La 45—38 
(nun. 30) pentru noi s-a produs, după 
părerea mea, turnura meciului. Rein
trarea pivotului de bază al echipei ita
liene, Calebotta (2.04 m), care a în
scris 10 puncte prin 5 „cirlige" con
secutive, a dat parcă aripi adversari
lor. La această perioadă de elan a 
gazdelor a concurat și faptul că jucă
torii noștri nu au mai respectat indi
cațiile primite, au „ieșit la joc", lăr- 
gindu-și apărarea. Am ratai de citeva 
ori in acțiuni clare, iar italienii, avind 
un cimp mai larg de acțiune, au în
scris coș după coș, ajunglnd la un 
moment dat (min. 39) să aibă un 
avantaj de 17 puncte. Și, meciul a 
fost jucat".

— Ce valoare are Virfus ?
— Echipa fabricii de ape gazoase 

„Idrolitina" din Bologna este in pri
mul rînd o echipă cu jucători înalți. 
Opt din cei zece jucători ai formației 
au peste 1,90 m. De asemenea, nu 
trebuie să uităm că Lombardi (1,95 m). 
Calebotta (2,04 m), Alessini (1.90 m), 
Carina (1(10 m) și Sardagna (1,90 m) 
au făcut parte din echipa olimpică 
a Italiei clasată pe locul 4 la Roma.

— Și acum, un pronostic pentru 
meciul revanșă de la București ?

— Trebuie să obținem calificarea. 
Va fi destul de greu de refăcut un 
handicap de 14 puncte. Dar, ce nu 
este posibil atunci cind jucătorii își 
mobilizează toate forțele și respectă 
cu precizie indicațiile. In plus, de 
data aceasta vom juca acasă.

- A. V.
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ÎN AL TREILEA MECI ÎN BRAZILIA îndoirile și întinaerile de brațe
SELECȚIONATA CAPITALEI A ÎNVINS CU 14)

In multe ramuri sporuve forța bra
țelor joacă un rol foarte important.

Exercițiile cete mai simple și care 
duc în modul cel mai direct la creș
terea forței musculaturii brațelor sînt 
„îndoirile și întinderile de brațe". 
Aceste exerciții pot fi executate sub 
formă de „flotări" din poziția spri
jinit, „tracțiuni" din poziția atîrnat 
sau „ridicări" și „împingeri" de hal
tere.

La început este bine ca sportivul 
să parcurgă o etapă pregătitoare, care 
să-i asigure și să-i dezvolte o bază 
de „rezistentă la forță" prin exer
ciții cu îngreuiere redusă, care se 
execută în număr mare. Creșterea 
numărului de repetări trebuie să se 
facă în funcție de posibilitățile spor
tivului și în mod gradat în cadrul 
a 4—8 antrenamente.

După efectuarea acestei etape nu
mărul de repetări dintr-o serie va fi 
redus Ia 8—10. Aceste repetări vor 
fi însă executate rapid, iar îngreuie- 
rea se va mări în mod treptat, ajun- 
gîndu-se la 80—85% din cea maximă. 
La anumite 
se încerce o 
special, la 
10 și 11.

Flotările în brațe, adică îndoirile 
și întinderile de brațe din poziția 
sprijinit se pot îngreuia în felul ară
tat în figurile I—4. Un exercițiu

brațelor pînă ce bărbia atinge bara, 
întinderea completă a brațelor

în Brazilia, selecționata de fotbal a 
“; orașului București a jucat marți noaipte (după ora noastră) la Sao 
-■ Paulo cu formația Taubate, din campionatul primei ligi profesioniste a 
" statului Sao Paulo. Fotbaliștii romîni au obținut victoria cu 1—0, după 
- - un joc viu disputat. Cu acest rezultat, echipa noastră a obținut a 
■; doua victorie în acest turneu. Prima — cum se știe — a fost realizată 

la Recife, cu scorul de 4—1, după ce în primul meci, disputat la Cam- 
T pina Grande, făcuse un rezultat
Din păcate, decalajul de timp din

tre noii și Brazilia, pe de o parte, 
iar pe de alta greutatea în a obține 
legătura telefonică, nu ne-au dat posi
bilitatea să aflăm alte amănunte 
desipre acest joc susținut la Sao 
Paulo. Rezultatul de marți ne-a par
venit printr-o telegramă, în care se 
mai anunța că selecționata Capitalei 
va juca vineri (astă noapte) și, du
minică la Rio de Janeiro.

★

Pe marginea acestui turneu al se
lecționatei Capitalei (al cărei pro
gram inițial comunicat de organiza
torii turneului a fost modificai, ceea 
ce explică faptul că fotbaliștii romîni 
au jucat al treilea meci la un inter
val de opt zile) găsim interesant 
să dăm cititorilor noștri cîteva amă
nunte în legătură cu 
zil-ian.

In fotbalul brazilian 
temice centre sînt fără 
,3e Janeiro și Sao Paulo, situate în 
statele cu aceleași nume. Aceste state 
se află pe coasta de sud-est a 
• -lui Atlantic, caracterizată 

nă subtropicală cu veri 
călduroase (în medie peste 
și cu ierni răcoroase (uneori ninge și 
temperatura ajunge la —8
—10°C).

In continuarea turneului: său 
orașului București a jucat marți

fotbalul

cele mai 
discuție

de

tra

Ocea- 
de o 
foarte 
30° C)

sau

de egalitate (1—1).
Am aflat că jucătorii noștri în mo

mentul de față nu au să se plîngă 
de frig, ci... de căldură, cunoscut 
fiind faptul că în Brazilia acum 
este vară. Fotbaliștii romînj au re
simțit, fără îndoială, diferența de 
temperatură și le-a trebuit un timp 
oarecare pentru a se aclimatiza cît 
de cît. Față de rezultatele obținute 
se poate spune că ei au reușit să 
facă față handicapului prezentat atît 
de clima ecuatorială din nord-estul 
Braziliei (unde au susținut primele 
două meciuri), cît și de clima sub
tropicală din sud-esf, la Sao Paulo, 
spre a nu mai vorbi de deplasările 
dese și obositoare pe care trebuie să 
le facă.

Rio de Janeiro și Sao Paulo sînt 
orașele cele mai populate: au peste 
2,5 milioane locuitori fiecare.

în aceste /___ . ' *
fotbalul cel mai bun din Brazilia, 
țară care în 1958, în Suedia, a cu
cerit titlul de campioană mondială.

Jucătorii profesioniști practică un
fotbal tehnic de mare spectaculozi
tate și, în același timp, eficace. 
Brazilienii sînt cei care au făcut 
cunoscută schema tactică 1—4—2—4.

In Brazilia nu se organizează un 
campionat pe țară, de genul celor 
din majoritatea țărilor. Fiecare din 
cele 21 de state își organizează un 
campionat al său. Cele mai impor
tante campionate — profesioniste —

două orașe se joacă

sînt organizate în statele Rio 
Janeiro și Sao Paulo, cu partici
parea a 18 echipe. Primele trei cla
sate 
Sao 
neu 
două 
de ligi. Âcest turneu 
campioana Braziliei. Anul acesta, ti
tlul a revenit echipei F. C. Santos 
unde activează faimosul Pele, .perla 
neagră", revelația campionatului mon
dial din Suedia.

In orașul Sao Paulo, a cărui riva
litate în materie de fotbal cu Rio 
de Janeiro a făcut epocă, au luat 
naștere primele cluburi de fotbal din 
Brazilia. Ultima ediție a cam
pionatului din Sao Paulo a 
întrunit 18 echipe. Spre deosebire 
de campionatul din Rio, în cel din 
Sao Paulo avantajul terenului pro
priu a jucat un rol important, pen
tru că meciurile s-au disputat în 
diferite orașe: Santos, Campinas, 
Plracicaba, Rio Preto, Ribeirâo Preto, 
Presidente Prudente, Araraquara, 
Bauru, Taubate. (La Rio toate echi
pele sînt din acest oraș). Printre 
cele 18 echipe care mi participat la 
campionat se numără: Santos, Sao 
Paulo, Corinthians, Portuguesa, Pal- 
meiras, Taubate. Ferroviaria, Juven
tus, Moroeste etc

De anul trecut se dispută o nouă 
competiție în Brazilia : Cupa, la care 
iau parte campionii de state. Cîș- 
tigătoarea Cupei participă în „Cu.pa 
Campionilor Americii de Sud". In 
1960, Cupa Braziliei a fos<t cucerită 
de Bahia, care a învins pe Santos. 
Anul acesta, în finală s-an calificat 
Palmeiras (Sao Paulo) și Fortaleza 
(campioana statului Ceara).

dia campionatele de la Rio și 
Paulo se întâlnesc într-un tur- 
final, la care mai participă 
echipe d« cele 14 campioane 

desemnează

Tracțiunile 
execută din 
De la un antrenament la 
poate încerca următoarea 
3 serii a cîte 3 trageri, __ ,
1x10, 2x10, 3x10. Tragerile în brațe 
pot fi îngreuiate prin agățarea unei 
haltere cu mîner de labele picioare
lor (fig. 6). In acest caz, numărul

repetate în 
poziția atîrnaf

brațe so 
la barăi 
altul se 
dozare ;• 

2x5, 3x5,

Din pregătirile fotbaliștilor
PATRU JUNIORI IN LOTUL ECHI

PEI POIANA CIMP1NA

Zăpada și frigul nu constituie o 
piedică pentru jucătorii de la Poiana 
Cîmpina, care își continuă cu regu
laritate antrenamentele. Antrenorul 
Teodor Befa și-a planificat activita
tea de instruire în conformitate cu 
indicațiile federației, pentru a putea 
face față sarcinilor ce decurg din 
aplicarea noii orientări de joc. El 
caută să elimine lipsurile tehnice con
statate în turul campionatului atît 
i compartimentul apărării imediate, 
t și în linia de înaintași. Pentru 

aceasta jucătorii au la dispoziție apa-

ședință în care s-au prelucrat obiec
tivele pentru reînceperea activității 
pe acest an. In același timp a fost 
analizată și comportarea echipei în 
sezonul trecut. Primul 
de pregătire fizică a 
minute sub conducerea 
nor Cristofor Voicu.

antrenament 
durat 45 de 
noului antre-

VEȘTI DIN PLOIEȘTI

După terminarea turului campiona
tului, antrenamentele echipei Petrolul 
Ploiești ny s-au întrerupt; ele au con
tinuat, însă cu intensitate scăzută. De

pregătirii 
trece în

prevăzute diferite 
fizice fi tehnice a jucătorilor. In 

viteză obstacole cu balonul

La Petrolul Ploiești, in cadrul pregătirilor în sală, sînt 
exerciții pentru îmbunătățirea 

fotografie, Tabarcea

folosesc'ațele ajutătoare, de care se 
a ședințele de antrenament.

Iată lotul care se pregătește pen- 
ru returul campionatului: 

-eanu, Negoiță — Banu, 
tostoilache, Dumitrescu — 
'Jițulescu, Filip, Șovăială - 
Viatei, Mungiu, Dumitru, 
'lecula, Munteanu, Pooescu.

Jucătorii Negoiță, Șovăială, Mun- 
eanu și Popescu sînt juniori recent 
iromovați în echipa întîi.

După cum se vede din lot lipsesc 
3ălăce.anu și Marcu, care sînt sus- 
tendați, si Bontaș, care a trecut la 
’etrnlul Ploiești. (St. Constamtinescu, 
E. Stroe-coresp.).

Cristo- 
Ionescu, 

Qogoașe, 
— Dim.i, 
Iordache,

JN NOU ANTRENOR LA RAPID 
FOCȘANI

Primul antrenament al echipei 
^apid Focșani a fost precedat de o

Foto : Mircea Popescu 
săptămîna trecută, numărul ședințe
lor de antrenament a crescut, ajungînd 
ca în săptămîna aceasta ele să fie zil
nice.

— Faptul că nu am întrerupt an
trenamentele — ne-a spus antrenorul 
Ilie Oană, — ne permite să ținem în 
momentul de față ședințe de antrena
ment cu o durată mai iungă. De alt
fel, stadiul de pregătire al echipei este 
destul de avansat.

Fotbaliștii de la Petrolul se pregă
tesc atît în sală, cît și î'n aer liber. 
Săptămîna viitoare ei vor începe să 
lucreze și la aparatele ajutătoare eu 
care a fost înzestrat stadionul din 
localitate. Dintre jucătorii accidentați 
în sezonul trecut, sau bolnavi, s-au 
restabilit Neacșu, Florea și Fronea. 
Ultimul face antrenamente ușoare. Ba
dea nu participă la antrenamente, fiind 
bolnav.

Iată lotul echipei : Ionescu, Sfetcu, 
Rîngheanu-portari; Cepolschi, Fronea, 
Dumbravă, Pali, Florea, Neacșu, Po
pescu (de la juniori)-fundași; M. Mar
cel, D. Munfeanu, Ilie Stelian-mijlo- 
cași ; Zaharia, Tabarcea, Dridea, Bon- 
taș. Badea, Babone, A Munteanu, 
Chiriță, Giurea-înaintațI.

★

Echipa de categorie B, Prahova 
Ploiești și-a reînceput antrenamentele 
sub conducerea noului antrenor Ni- 
colae Fătu. Lotul cuprinde aceiași 
jucători din toamnă urmînd să fie 
lărgit cu o serie de tineri ta lent ați 
din echipa de juniori.

M. Popesc» — coresp.

ME6I DE VERIFICARE 
LA BUCUREȘTI

Duminică dimineața cu începere de 
la ora 10/30 pe terenul Progresul din 
str. Dr. Staicovici Ta avea loc un 
meci de verificare între o echipă de ju- 
niori a Capitalei și formația Pielari.

date se recomandă să 
îngreuiere maximă, în 

exercițiile din figurile

>arg. 
repetată 
haltera

împingerea
SUS (fig. 9);

exerciții 
haltera 

îndoirea 
la umeri,

tera apucată 
ceafă ;
în

Fzg. 6 

repetărilor va fi mai redus, în ra
port cu greutatea agățată.

Cele maj reprezentative 
cu haltera sînt următoarele: 
apucată cu palmele sus; 
brațelor cu ducerea barei 1_ ____ ,
men|inînd coatele fixate la șold (fig. 
7); haltera apucată cu m’inile apro-

bie cu coatele
piate; tragerea barei în sus la băr- 

ridicate (fig. 8); j>al-

tinută la 
a halterei 
tinută la

Ftg. 4 

asemănător poate fi executat la bară 
din poziția sprijinit înainte: îndoirea

Deschiderea sezonului de iarnă
Comisia de alpinism din F.R.S.B.A. 
stabilit datele sezonului alpin de 

după cum
a
iarnă pentru anul 1961, 
urmează :

22 ianuarie—1 mal — 
de iarnă, deschis pentru 
traseelor alpine eu grad 
tate corespunzător clasificării sportive 
de categoria a IT-a și a IlI-a.

22 Ianuarie—1 aprilie — pentru 
traseele alpine cu grad de d if icul-

tate corespunzător clasificării sportive 
de categoria I și maestru al spor
tului.

Intrucît traseele de mare dificul
tate pentru categoria maestru al 
sportului trebuie aprobate anticipat 
de F.R.S.B.A., asociațiile sau clubu
rile care programează asemenea as
censiuni, vor îndeplini această forma
litate fără de care echipele nu pot 
pleca pe traseu.

piept;
(fig-

F7g. 9

împingere repetată pînă
10); culcat

sus
cu spatele pe o

sezon alpin 
ascensiunea 
de dificul-

Citiți în nr. 2 al 
revistei ilustrate

— Din albumul realizărilor noastre
— frumoase baze sportive construite 
în anii de democrație populară.

— A fost inaugurat sezonul de schi.
— Vă prezentăm :

— Echipa de fotbal U.T. Arad.
— Reprezentativa de baschet a Fran

ței care va Juca la București — co
respondență specială din Paris de la 
ROBERT BARIIAN.
— Portrete :

Boxerul V. TTfA — 15 ani pe ring 
Gimnasta SONIA TOVAN
— Revelații în baschet: echipa

DINAMO BUCUREȘTI
— 20.000 de prieteni—

— Speranțe :
La manej șl pe patinoar-
— Crose tinere

— Preludiul activității de atletism în 
aer liber

.  j

— De peste hotare : 
Scurtă prezentare a 

sportivi cehoslovaci.
însemnări din R.P.

Germană.
— Sport-Marazin : ___Jr__ ___ _

și fotbaliști © O inovație interesantă 
© Dar prietenesc # Locomotiv Mos
cova în Jâț>o*hia ® Veri ficați-vă cu
noștințele® Poșta redacției • Jocuri 
distractive.

— Ultima întrebare în concursul 
fotoghicitoare, organizat de revista 
SPORT.; .

*
’ Cereți înce^înd de mîine acest 

ipteresaht1! număr ‘chioșcurile de 
(jtifuzpre a presei.

celor mai buni

Polonă si R£>.
bancă cn haltera 
împingere repetată

tinută Ia piept; 
în. sus (fig. Hj<

Despre fotbal

Text și desene:
ZENO DRAG0M1R lector Ia In

stitutul de Cultură Fizică,



Despre campionate^
Regiunea Bacău devine un centru 

industrial tot mai puternic a! țării. 
Sub conducerea partidului, harnicii 
constructori dau în funcțiune noi o- 
biective industriale de amploare, care 
vor contribui la ridicarea continuă a 
nivelului de trai al oamenilor muncii 
din patria noastră.

In orele libere, muncitorii pot fi vă- 
zuți în sălile caselor de cultură, la 
teatre și cinematografe, pe stadioane 
și în sălile de sport. La Bacău, Bicaz, 
Onești-Borzești, Săvinești, Roz nov, Ro
man și în alte localități ale regiunii 
pulsează o vie activitate sportivă de 
mase. Astăzi există în regiunea Bacău 
peste 120.000 de membri U.G.F.S., iar 
la marile competiții de mase care au 
avut loc în anul 1960 au luat startul 
peste 210.000 de tineri. Consiliile aso
ciațiilor sportive, vatorifiicînd expe
riența anilor trecuți, își îmbogățește 
calendarul competițional, reușind să 
cuprindă în întreceri un număr mereu 
sporit de tineri și tinere.

Din zeoite de mii de participanți ta 
întrecerile sportive de mase se eviden
țiază numeroși tineri talentaiți care
— pregătiți în cadrul secțiilor pe ra
mură de sport de către antrenori cu 
calificare superioară — devin apoi 
campioni și recordmani ai țării. Pri
mele trepte ale evoluției acestor spor
tivi sînt campionatele raionale si re
gionale.

Consiliul regional UjCJF.S. Baicău 
urmărește prin sectorul tehnic (șef
— tov. prof, Mihail Grigoraș, instoue- 
tor tehraico-organizatoric tov. R. Stra- 
tulat) buna organizare și desfășurare 
a campionatelor regiunii. Pentru spor
tivii din asociații pregătirea în vede
rea participării ia aceste competiții re
prezintă un obiectiv important. Proce
sul de instruire-antrenament este axat 
în principal pe aceste evenimente. 
Campionatele regionale reprezintă în 
același timp un puternic stimulent 
pentru participanții la întrecerile spor
tive de mase, care luptă și se pregă
tesc pentru a avea cinstea de a con
cura in cadrul fazelor superioare ale 
campionatelor republicane. Valoarea 
performanțelor realizate de campionii 
și recordmanii regionali reprezintă în 
fond esența muncii de instruire-antre
nament desfășurată ta regiunea res-

-- E IgMTrnrRFTMi —- —
însemnări pe marginea primei ediții 

a campionatului de calificare
® INTERES PENTRU CREȘTEREA VALORII,RUGBIULUI PRESTAT..
• ...DAR NU PESTE TOT
© NUMEROASE ELEMENTE TALENTATE, DE PERSPECTIVA
• SE IMPUNE ÎMBUNĂTĂȚIREA FORMULEI DE DESFĂȘURARE

raionale și regionale din reginim Bacău
peotivă. La Bacău, de pildă, unele 
performanțe atletice sînt în continuă 
îmbunătățire: înălțime junioare (1,63 
m), 100 m (13,1 sec.), 800 m (2:16,9) 
etc., însă în genera! este necesară o 
mai mare preocupare pentru introdu
cerea elementelor științifice în pro
cesul de instruire-antrenament. Mări
rea efortului la antrenamente, îmbu
nătățirea continuă a stilului ș. a. sînt 
cîteva din problemele care-i preocupă 
pe tehnicieni și sîntem convinși că 
rezolvarea lor va avea o înrîurire po
zitivă asupra dezvoltării sportului din 
regiunea Bacău. Foarte important este 
și modul în care se asigură lărgirea 
baza’ de mase a ramurilor sportive 
și prin aceasta mărirea numărului de 
participant la primele etape ale cam
pionatelor republicane. Antrenorii au 
datoria să urmărească permanent des
fășurarea întrecerilor populare și să 
selecționeze cele mai dotate elemente 
pentru secțiile pe ramură de sport.

Din viața 
organizației noastre

La campionatele regiunii Bacău au 
luat parte 509 echipe cu peste 7.000 
de sportivi, ceea ce poate fi conside
rat un succes. Dar nu trebuie să ui
tăm că această cifră reprezintă numai 
• parte din numărul membrilor 
U. (5. F. S. Firește, nu toți membrii 
U. 8. F. S. pot deveni sportivi de 
performanță, dar procentul realizat 
pînă acum este cu mult sub posibili
tățile acestei regiuni. Sectorul tehnic 
al oonsrl tatei regional U. G. F. S. 
Bacău are datoria să controleze și să 
îndrumeze mai atent munca desfășu
rată de antrenori și instructori, să fie 
mai exigent cu activitatea acestora șt 
cu munca lor de documentare științi
fică pentru ca ta acest fel să se poa
tă realiza o continuă creștere a cali
tății performanțelor. Faptul că numai 
146 de secții sînt afiliate la federa
țiile de specialitate este un indiciu 
că ta acest domeniu mai sînt multe 
de făcut.

Un prim pas pe drumul consacrării 
îl reprezintă și participarea sportivilor 

șani. Metalul II M.T.D., C.S.M. Sibiu 
etc. In alte cazuri, comportările ne
satisfăcătoare ale unor echipe s-au 
datorat și lipsei de sprijin manifes
tată de unele organe locale U.C.F.S., 
cum este cazul Petrolului Pitești, 
care n-a beneficiat totdeauna de te
ren chiar cînd susținea acasă jocu
rile oficiale. Au mai fost situații, 
cînd nici conducerile asociațiilor spor
tive sau cluburilor n-au acordat in
teresul cuvenit secției respective de 
rugbi: C.F.R. Buzău — care a ac
tivat fără antrenor de specialitate, 
C.S.M. Cluj — unde nimeni nu 
a avut în vedere și necesitatea creș
terii de cadre tinere, Minerul Lupeni 
— pusă deseori în situația de a pier
de prin neprezentare meciurile pro
gramate în deplasare (Două cazuri 
tipice de lipsă de preocupare pentru 
destinele echipelor respective de 
rugbi le-au oferit cluburile Progresul 
București și Corvinul Hunedoara, la 
încheierea primei părți a campionatu
lui cele două cluburi desființîndu-și 
secțiile de rugbi 1? In returul cam
pionatului, acestea au fost înlocuite 
cu Abatorul și respectiv Progresul 
Tr. Severin).

• De-a lungul desfășurării sale, 
campionatul de calificare a relevat 
multe elemente cu frumoase posibili
tăți, țineri dornici să se afirme; în 
același timp, oameni cu o frumoasă 
ținută sportivă. Din exemplele no
tate în cursul campionatului să a- 
mintim cîteva: Moroe-Minerul Lupeni, 
loanovici-Sirena, Lincan-Meteorul, 
Miron-Arhitectura, Barichenan-Farul 
Constanța, Buculei și Kopelmann- 
Petrolul Chimie, Polltis Cimentul 
Medgidia, Ardoi-Rulmentul Bîrlad, 
Manea-Olimpia Brașov. Andrei-An- 
cora Galați, Loga-Chimia Tîrnăveni, 
Lăzărescu-C.S.M. Sibiu. Radu-Elec- 
troputere Craiova, Trică-Dinamo Ba
cău..

Sperăm ca la sfîrșitul ediției din 
acest an a campionatului, numărul 
celor evidențiați să sporească. Pen
tru aceasta este necesar ca în cafirul 
cluburilor și asociațiilor sportive, pro-, 
cesul de instruire și antrenament să 

evidențiați ou ocazia campionatelor 
regionale la concursurile interregio
nale. Consiliul regional U.G.F.S. Ba
cău a organizat o serie de competiții 
interesante cu participarea unor echipe 
din alte regiuni. „Gupa prieteniei" — 
la atletism (au participat regiunile 
Brașov, Iași, Dobrogea, Ploiești si 
Bacău), „Cupa regiunii Bacău" — la 
gimnastică (Dobrogea, Iași, Ploiești, 
Bacău), concursul interregional la 
handbal în 7 (Iași, Dobrogea, Sucea
va, Galați, Ploiești, Bacău), „Cupa re
giunii Bacău" — la tir (Iași, Bra
șov, Galați, Ploiești, Bacău), „Cupa 
regiunii Bacău" — la volei (Iași, Su
ceava, Galați, Ploiești, Dobrogea, Ba
cău) ș. a. sînt întreceri care s-au 
bucurat de un deosebit succes. Ele au 
constituit — împreună cu campiona
tele regionale desfășurate la atletism, 
baschet, ciclism, fotbal, gimnastică, 
handbal în 7, handbal ta 11, popice, 
șah, tenis de masă, tir, volei, box — 
un bun prilej pentru sportivi de a 
realiza noi recorduri, de a înregistra 
o creștere a măiestriei lor sportive. 
In cadrul acestor întreceri au fost sta
bilite 42 de recorduri regionale la at
letism și 9 la tir. Componenții multor 
formații și-au îmbunătățit clasificarea 
sportivă.

Din analiza activității au reieșit sar
cini importante pentru sezonul com- 
petiționat al anului 1961. Astfel, volu
mul competițiilor locale, organizate la 
nivelul asociațiilor, va trebui sporit; 
munca de instruire-antrenament în ve
derea participării la concursuri va 
trebui să se desfășoare după un plan 
de pregătire judicios alcătuit și fun
damentat pe elemente științifice ; baza 
de mase a campionatelor republicane 
va trebui să fie sporită prin popu
larizarea mai largă a competițiilor, 
prin organizarea lor la un nivel cît 
mai bun ș.a.m.d. Succesele realizate 
ta sezonul trecut sînt un bun punct 
de plecare în activitatea din acest an, 
iar tehnicienii vor trebui să foloseas
că experiența anilor trecuți pentru a 
elimina lipsurile și pentru a contribui 
astfel la un mai mare progres al ac
tivității sportive de mase și de perfor
manță din regiunea Bacău.

H. NAUM

fie permanent îmbunătățit, desfășurat 
după criterii științifice și împletit cu 
o muncă educativă continuă, eficientă.

• Vorbind despre ediția 1960 a 
campionatului de calificare, trebuie 
să arătăm că formula sa de desfășu
rare n-a fost prea inspirată. S-a 
căutat, firește, ca ta stabilirea seri
ilor să se respecte criteriul geografic. 
Numai că s-a exagerat în această 
privință, cele 30 de echipe partici
pante fiind grupate în 5 serii, unele 
— ca de pildă, seria a IV-a — cu- 
prinzînd doar... 4 echipe 1? In acest 
fel, în seriile cu un număr mic de 
echipe (III, IV, V) a trebuit să se 
joace — pentru a se asigura conti
nuitatea în competiție — un număr 
dublu de meciuri (tur-retur atît în 
primăvară cît Și în toamnă). Conse
cința ? Un efort prelungit, dar — 
cî-teodată — și o lipsă de interes 
față de competiție. Este fapt dovedit 
doar că într-o întrecere sportivă, emu
lația crește și în raport cu numărul 
echipelor participante.

Analizînd acest aspect, federația de 
specialitate a hotărî! ca pe viitor 
să se țină seama — în continuare — 
de criteriul geografic, dar să spo
rească în același timp numărul echi
pelor dintr-o serie, astfel ca acesta 
să nu fie în nici un caz mai mic de 
8. O măsură binevenită menită să 
mărească interesul față de campiona
tul de calificare, să-i asigure un suc
ces tot mai mare.

TIBERIU STAMA

Campionatul republican 
de juniori

Cea de a treia reuniune de box din 
Capitală, în cadrul campionatului re
publican individual de juniori se va 
desfășura mîine dimineață, începînd 
de la ora 10, în sala clubului C.F.R. 
Grivifă Roșie, și nu în sala de festi- 

jyiță,ți a asociației sportive Bere Gri- 
I vița, așa cum se anunțase anterior.

IN CAPITALA
Azi

ATLETISM: sala Florea-sca II. de 
la ora 16,00: întreceri în cadrul con
cursului republican pentru juniori

PATINAJ : lacul din parcul „23 Au
gust", de la ora 13,00: întreceri în 
cadrul etapei regionale a campiona
telor republicane de viteză

VOLEI : sala Dinamo, de la ora 
17,00: partidele Victoria — Progre
sul și Dinamo — C.C.A. (campiona
tul republican masculin)

HANDBAL: sala Ftoreasca, de la 
ora 15,30: meciuri în cadrul .Cupei 
F.R.H."

Mîine

ATLETISM : sala Ftoreasca II, de 
la ora 8,00: întreceri în cadrul con
cursului republican pentru juniori; 
Stadionul Tineretului, la ora 12,00 : 
start în crosurile pentru juniori și 
junioare

PATINAJ: lacul din parcul „23 
August", de la ora 10,00; întreceri 
în cadrul etapei regionale a cam
pionatelor republicane de viteză

Multe meciuri echilibrate
în concursul Pronosport de mîine
înainte de a trece la programul 

concursului Pronosport de mîine și 
tocmai pentru a veni în sprijinul 
participanților, anunțăm rezultatele 
unor meciuri restanță din campio
natele italian și francez precum și 
rezultatele întîlnirilor din Cupa Fran
ței care s-au terminat la egalitate 
duminică și s-au rejucat foi.

Campionatul italian: Catania — 
Bari (restanță din etapa din 1 ian.): 
3—1; Atalanta — 
Padova (restanță 
din etapa din 18 
dec.) : 1—0.

In urma acestui 
rezultat, Catania a 
trecut pe locul II.

Campionatul francez : St. Etienne 
— Rouen (restanță din etapa din 
18 dec.): 1-1.

Cupa Franței: Valenciennes — Le 
Havre 3—1; Limoges — Toulouse 
1—2.

Să vedem cum se vor comporta 
mîine echipele italiene Atalanta și 
Padova și cele franceze St. Etienne, 
Rouen, Valenciennes. Le Havre. Tou
louse — care apar ta programul 
concursului Pronosport, ținând seama 
că ele au susținut întîlniri dificile 
săptămîna aceasta.

Dar iată programul complet al 
concursului Pronosport nr. 4 de 

tatonosport

mîine 22 ianuarie, împreună cu pro
nosticul maestrului sportului Francisc 
Zavoda :

I. Napoli—Internazionale 2
II. Roma—Lanerossi 1

III. Atalanta—Fiorentina x, 1
IV. Bari—Lazio 1
V. Udinese—Sampdoria 1, x

VI. Juventus—Padova 1
VII. Le Havre—Rennes 1

VIII. Rouen—Sedan 1, 2
IX. Troyes—Monaco x, 2

HIPISM
Programul alergărilor de trap s-a îm

bogățit cu noi elemente. La întrecerile 
de mîine dimineață participă 88 concu- 
renți El sînt repartizați în opt probe, 
dintre care șase sînt curse de fond șl se 
dispută pe distanța de 2200 metri. Cele 
mai animate slnt competițiile rezervate 
ordine! triple în care șansele cailor sînt 
astfel echilibrate îneît asigură o echi
tabilă egalizare a pozițiilor lor în cursă. 
Alergările de mîine încep la orele 9.30. 
Dăm componenta programului <

Premiul Bogdănestl
1540 Slbian, 1600 Ica, 1620 Kiparos, 

Herlana, 1640 Vînt de vară. Rajah, 1660 
Baical, Helena. 1680 Crin, 1700 Bolivia 
Etna-

Premiul Clulnita
1700 Bacciserai, Dumbrava, Hermina, 

1720 Rîmnic, 1740 Graba, Romică, Adria- 
tica. Frățior, 17G0 Nimfa, 1780 Hațegana 
Harpagon, Rovina

Premiul Cobadin
2100 Eretic, 2140 Dura. Flamura, Xe- 

no-pol, Fluieră Vînt, 2180 Retezat, Ado
nis, Horațiu. Farmec. 2220 Fluturas 

Premiul Căciulata
2200 Taifun, 2220 Tutan, Garoafa, 2240 

Birlic, Harbuz, Rîvna, Tămîios, Băsmfi- 
luța, 2260 Florida, Priveliștea, Rigolettn 

Premiul CrînguJ
2080 Ograda, Bibița, 2100 Avla, Zefîra 

Haga, 2140 Elegant, Legendar. Orient 
Avfnt.

Premiul Brodim*

• Privită prin prisma creșterii va
lorii rugbiului practicat ta țara noas
tră. prima ediție a campionatului de 
calificare desfășurată anul trecut este 
nn prilej de constatări îmbucură
toare.

Intr-adevăr, majoritatea echipelor 
participante au fost animate de do
rința de a se afirma printr-un joc 
cît mai bun, orientat pe principiul 
rugbiului modern (joc deschis, „la 
mină", în continuă mișcare), singurul 
de altfel care asigură succesul unei 
partide și spectaculozitatea acestei 
ramuri sportive.

Exemplul cel mai concludent în 
această privință l-a oferit Rapid 
București. Practicînd un joc bazat 
pe colaborarea permanentă dintre 
atac și apărare, pe îmbunătățirea cu- 
r.c-tințelor tehnice la nivelul celor 
mai redutabile echipe din țară, ca și 
pe o pregătire fizică deosebită me
nită să-i asigure o mare putere de 
Iurtă, echipa antrenată de maestrul 
emerit al sportului Gh. Pîrcălăbescu 
a terminat neînvinsă campionatul 
(performanța aceasta n-a mai reali
zat-o decît fruntașa seriei a V-a, 
C.F.R. Timișoara), promovînd ta 
campionatul republican. O preocupare 
asemănătoare pentru creșterea valo
rii rugbiului pracțicat au manifestat 
și alte echipe, în special Olimpia 
Brașov (antrenor Al. Ștefănescu) — 
cea de a doua echipă promovată în 
campionatul republican. — Rulmen
tul Bîrlad (antrenor N. Balcan), 
Sirena (antrenor A. Groman), 
C.F.R. Timișoara (antrenor M. Anto
nescu), Chimia Tîmăvenj (antrenor
V. Neacșa), Cimentul Medgidia (an
trenor Gr. Aman), Gloria Republica 
(antrenor T. Moldoveanul, Arhitec
tura ș.a.

® Dar, grija pentru îmbunătățirea 
calității jocului prestat nu a carac
terizat pe toți antrenorii echipelor 
participante. Așa se explica (într-o 
bună măsură) comportarea sub aș
teptări a formației C.S. Jiul Petro-

2200 Eviva, Holtei, Novac, 2220 Narcis, 
Iubitul meu, Harcov, Demon, 2240 Tull- 
pan, Fierestrău, Frăsinet. 2260 Tarcău. 
2270 Hamefal.

Premiul Bumbești
2180 Mezina, Muna, 2200 Cleo H„ Ste

gar, Borangic, 2220 Zara, Fauna, Buian. 
Flavius, Nemesis.

Premiul Constanța
2200 Postăvaru. Ancorat. Serera, Pîr- 

jol, Paf. 2220 Pamfil. Egoist. Hoțu. 2240 
Olteț, Vulcan, Zdravăn, 2260 Triumf.

BASCHET : sala Giulești, ora 9,00 
Rapid — Mureșul Tg. Mureș (fem.) 
ora 10,30: Rapid — Steagul roși 
(mase.); sala Ftoreasca, ora 16,15 
Constructorul — Progresul (fem.) 
ora 17,45: C.C.A. — C.S.M. Galaț 
(mase.) din cadrul campionatelor re 
publicane

VOLEI : sala Giulești, ora 12,00 
Rapid — Știința Galați (campiona 
tul republican masculin).

IN ȚARA

Mîine

BASCHET : meciuri ta cadrul cam 
pionatelor republicane: FEMININ 
Cluj: Știința — Voința Tg. Mureț 
Oradea: C.S.O. — Știința Buc. ! 
Voința — Voința Brașov; Ploiești 
Petrolul — I.C.F.; MASCULIN 
Iași: Voința — Dinamo Buc.; Cluj 
Știința — Dinamo Oradea

VOLEI : meciuri în cadrul can 
pionatului republican masculin: P> 
troșani: Jiul — Farul; Cluj: Științ 
— Petrolul Ploiești; Timișoara: Șt 
ința — Tractorul Brașov.

X. Nice—Toulouse
XL Grenoble—St. Etienne |,

XII. Valenciennes—Nîmes x.
Etapa de mîine din camptor-1 

italian oferă posibilitate echipei I 
să se apropie din nou de actual 
lider. Inter. Roma joacă pe teri 
propriu cu Lanerossi, partidă în ca 
are prima șansă, în timp ce Int 
se deplasează la Napoli unde victor 
comportă eforturi susținute din pa 
tea formației antrenată de Helen 
Herrera, mai ales că Napoli a d 

monstrat că es 
capabilă de m; 
surprize.

Cît privește cai 
pionatul franc

și aici echipa de pe primul loc, M 
naco, joacă ta deplasare. întîlnim 
alte partide echilibrate: Rouen 
Sedan, Troyes — Monaco. Valenc 
nnes — Nîmes.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 5 

Etapa din 29 ianuarie 1961
I. Roma — Fiorentina (can 

italian)
II. Internazionale — Catania 

(camp, italian)
III. Padova — Napoli (camp, i 

li an)
IV. Bari — Juventus (camp. it. lia
V. Lanerossi — Milan (can

italian)
VI. Sampdoria — Bologna (car 

italian)
VIL Nimes — Nice (camp, franci

VIII. Toulouse — Reims (camp, fr, 
cez)

IX. Racing — Rouen (cam. fr: 
cez)

X. Sedan — Rennes (camp, fr 
cez)

XI. Monaco — Lyon (camp, fr 
cez)

XII. Nancy — Valenciennes (car 
francez).

PREMIILE CONCURSULUI PR 
NOEXPRES DIN 18 IANUARII
In urma trierii și omologării 

rianitelor depuse la concursul P 
noexpres de miercuri 18 ianuarie 
fost stabilite următoarele premii •

Categoria a 11-a: 5 variante a < 
14 442 lei;

Categoria a IlI-a: 47 variante 
cîte 1.654 lei;

Categoria a IV-a: 352 varianti 
cîte 339 lei ;

Categoria a V-a: 1.387 variant! 
cîte 86 lei;

Categoria a Vl-a: 6.527 variant 
cîte 21 lei.

Fond de premii: 555.458 lei.
Tntrucît la categoria I nu 

înregistrat nici o variantă se reț 
tează pentru concursul nr. 4 din 
ianuarie, 77,937 lei.

Rubrică redactată de I. S. Li 
Pronosport.

De la I. E. B. S.
Se aduce Ia cunoștință că încei 

de sîmbătă, 21 ianuarie a. c„ 
deschide un patinoar la Centru! 
Tenis nr. 2 din str. Știrbey V 
nr. 135, care va fi pus la dispo: 
publicului zilnic între orele 8—1' 
14—21. Mijloace de transport: tr 
vaiele 13 și 14, troleibuzele 84 și 
și autobuzele 33 și 37.



Personalități ale sportului internațional Petrosian învins în ntnda a VI-a

se pronunță împotriva reducerii programului olimpic
a campionatului de șah al U.R.S.S.

TASSMOSCOVA (Agerpres).
-ansmite: . . . .-Președintele Federației internatio- 
ade de caiac-canoe, dr. Karel Popel 
Cehoslovacia), președintele Federației 
iternaționale de volei, Paul Libaud 
Franța), președintele Uniunii inter- 
aționale de pentatlon modern, gene- 
t,lul de brigadă Sven Tofelt (Stte- 
ia) și președintele Federației inter- 
aționale de canotaj, Thomas Keller 
Elveția) au răspuns în numărul din 
5 ianuarie al ziarului „Sovietski 
•port" la următoarea întrebare a re
acției: CUM TREBUIE SA 1TE AL- 
ATUIT PROGRAMUL OLIMPIO?
Ziarul consideră că această întrebare 

sie de actualitate deoarece în ultimul 
mp în sportul internațional au fost 
divizate forțe care caută să reducă 
rogramul Jocurilor Olimpice.
Cei care afirmă că reducind 

ramul olimpic slujesc interesele spor- 
ilui, greșesc, a sipus Paul Liibaud. 
•Iiepț'ii reducerii programului emit de 

i icei următorul argument: inolude- 
sa a noi ramuri ale sportului ar face 
1 olimpiadele să devină prea încăr- 

jar cheltuielile de organizare greu 
e .suportat pentru multe țări și orașe, 
ibaud a declarat că acesta este un 
ioru eronat, deoarece în prezent 
i»rte multe țări și orașe asaltează 
omite tul olimpic internațional cu ru-

pro-

gămintea de a li se acorda dreptul de 
organizare a Jocurilor.

Trebuie oare să fim de acord cu 
cei care califică unele categorii de 
sport foarte importante, iar pe cele
lalte — de categoria a doua? Nu, sub. 
liniază Tofelt. Toate ramurile sportive 
sînt interesante și folositoare în fe
lul lor. Dacă ele plac sportivilor și 
publicului atunci și conducătorii spor
tivi trebuie să le respecte.

De ce să se meargă pe calea redu
cerii categoriilor de sport ? Este mai 
bine să fie redus numărul sportivilor 
care participă la faza finală a compe
tițiilor olimpice, alegîrrd pe cei mai 
buni — iată părerea Ini Tofelt.

In ce privește ,pentatlonul modern, 
a declarat el, dacă această ramură 
de sport ntt-i interesează pe japonezi, 
vom cere ca întrecerea pentatloniști- 
lor să fie organizată în altă țară, 
însă în cadrul Olimpiadei.

Propunind să fie excluse din pro
gramul Olimpiadei unele sporturi tra
diționale, între care și oanoele si ca
iacul, a spus Popel, organizatorii 
Jocurilor se călăuzesc desigur de in
teresul pe cane-1 prezintă anumite ca
tegorii de sport pentru spectatorii ja
ponezi. Cred că acesta nu este un cri
teriu just. Am susținut și voi susține 
lărgirea și numai lărgirea programu
lui Jocurilor Olimpice.

Reducerea lor este contrară ideilor

și idealurilor întemeietorului mișcării 
olimpice moderne Pierre Couberțin.

Cred, a declarat Keller, că toate 
categoriile de sport sînt egale. Ailoi nu 
trebuie să existe protejați. Includerea 
In program, să zicem, a judoului sau 
a voleiului nu trebuie să ducă în mod 
automat la excluderea din program a 
canotajului.

Toți cei patru fruntași de seamă ai 
mișcării sportive internaționale consi
deră că părerile lor vor ajuta Comite
tul Olimpic Internațional să găsească 
hotărîrile cele mai juste.

Runda a VI-a a campionatului de 
șah al U.R.S.S. poate fi supranumită 
ca una a surprizelor și a partidelor 
decise. Tînărul maestru Stein, debu
tant în finală, l-a învins în 25 de 
mutări pe Petrosian. Spasski a cîș
tigat printr-un spectaculos sacrificiu 
la Averbach, Smlslov la Simaghin, 
Taimanov la Furman, Boleslavski' la 
Bannik, Polugaevski la Gufeld. Nu
mai două partide s-au terminat remi 
ze: Korcinoi—Lutikov și Gheller— 
Borisenko. In clasament situația este 
foarte strînsă. Amintim că primii pa
tru clasați se califică la turneul in
terzonal pentru campionatul mondial:

1. Smîslov 4*/s  p., 2—5. Spasski

A ÎNCEPUT TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI
DE HOCHEI AL U.R.S.S.

Petrosian, Lutikov, Korcinoi 3*/ 2(1). 1 .................
p., 6—10. Gufeld, Polugaevski, Stein, 
Boleslavski, Cerepkov 3 p. (1), 11 — 13. 
Averbach (1), Gheller (1), Bannik 
2‘/2 p., 14—16. Bronstein (2), Taima
nov (1), Tarasov (1) 2 p., 17. Sima- 
ghin IV2 p. (1), 18—19. Hasin (3), 
Borisenko (1) 1 p., 20. Furman i/2 p. 
(2).

Fotbaliștii englezi conduc după prima repriză...
Iubitorii de fotbal din \nglia pot li 

niștiți. Ca m fiecare sîmbălă, și în 
upă-amiaza zilei de azi ei vor putea 
rmări în întrecere pe toți jucătorii c- 
lipelor favorite. Fred Mc lllroy — 
vrăjitorul" irlandez — va apare din nou 

atacul lui Burnley, Bill Slater va fi 
1 totdeauna stîlpul apărării lui Wol- 
irhampton. Bobby Smith va marca 
>ate, încă un gol pentru Tottenham 
otspur. Fiindcă, așa cum s-a anunțat 

cursul zilei de joi, Asociația fotba- 
jtilor profesioniști a decis: „Greva
1 mai are loc !...”
victorie deplină pentru fotbaliștii en- 
zi ? Nu, deocamdată doar un suoces 

irțial, o primă ..repriză" cîștigată 
această dură luptă cu patronii mari- 

r cluburi, dusă de luni de zile. Așa 
im transmite agenția ,,Reuter”, greva 
■tbaliștilor proiectată să înceapă astăzi, 
fost contramandată în urma „...inter- 

nției personale a ministrului Muncu 
n gifemul englez, d. John Hare”. De 
pt, intervenția nu venea decît să con- 
ințcască un acord care se conturase 
că înaintea confruntării decisive între 
irți, de miercuri noaptea. Liga începe 

cedeze 1 In fața iminenței grevei, 
itroniii cluburilor au trebuit să renunțe 

intransigența lor „tradițională” și să 
cepte — deocamdată numai în parte 
■ satisfacerea revendicărilor .formulate 
1 angajații lor. Vechiul plafon de sa-

J. Hill (Fulham)

Cinci din cele șase echipe care iau 
parte la turneul final al campiona
tului de hochei pe gheață al Uniunii 
Sovietice fuseseră desemnate încă de 
acum cîteva săptămîni, urmînd ca 
cea de a șasea participantă să fie 
decisă de rezultatul partidei Torpedo 
Gorki — Dinamo Moscova, ambele 
formații avînd șanse de calificare. 
Intîlnirea decisivă s-a desfășurat în 
orașul Gorki. In timp ce dinamoviștii 
se mulțumeau și cu un meci nul, 
gazdele aveau absolută nevoie de 
ambele puncte. Victoria a revenit în 
cele din urmă, cu 2—1, echipei Tor
pedo, deși după prima repriză dina
moviștii conduceau cu 1—0. In felul 
acesta, Torpedo făcuse un mare pas 
spre calificare, mai avind însă de 
susținut o partidă restanță cu Dinamo 
Novosibirsk. Victoria a fost însă o 
simplă formalitate pentru Torpedo, 
care a oîștigat cu 10—2, calificîn- 
du-se astfel în turneul final al campio
natului, cu 27 puncte, față de 26 p. 
cit a acumulat Dinamo Moscova. Este 
pentru prima oară în istoria campio
natului de hochei pe gheață al Uniu
nii Sovietice cînd Dinamo Moscova, 
fostă deținătoare a titlului, nu par-

tici.pă la lupta pentru medaliile de 
aur. Iată cîteva rezultate înregistrate 
în turneul final : Lokomotiv Moscova 
—Himik Voskresensk 4—2, T.SjK-A.— 
Spartak Moscova 5—3, Lokomotiv— 
Aripile Sovietelor 4—1, T.S.K.A.—Lo
komotiv 6—2. Intrucît în clasament 
contează și rezultatele înregistrate în 
seriile preliminare, în prezent conduce 
Lokomotiv Moscova ai 8 p., urmată 
de T.S.K A. cu 6 p. și Himîk Vos
kresensk cu 4 p.

FOTBAL
CATANIA PE LOCUL 2 IN «AMPlO- 

NATUL ITALIAN

Intre 1 —16 septembrie

A doua ediție a Jocurilor

Pregătirile pugiliștilor 
din R. P. Ungară

Pugiliștii maghiari și-au început 
pregătirile în vederea campionatelor 
europene de la Belgrad (3—10 iunie). 
In lot au fost selecționați 16 pugi- 
liști în frunte cu campionul olimpiii 
Gyula Torok care a abandonat cate
goria „muscă" trecînd la „cocoș". 
Printre selecționabili se află o serie 
de elemente tinere ca Vona (semi- 
ușoară), Baranyai (pană), Seboek II 
(ușoară), precum și experimentați! 
Nagy (cocoș), Pa! (ușoară), Nemeth 
(semimijlocie), Csiszar (mijlocie), 
Szenasi (semigrea) și Szabo (grea).

înaintea campionatelor europene, 
pugiliștii maghiari vor susține urmă
toarele întîlniri internaționale: 26
martie : R.P. Ungară—Austria : 23 a- 
prilie: Praga—Budapesta și 5 mai. 
R.P. Ungară—Iugoslavia.

rii — rămas în 
lai dezacord cu cos- 
1 vieții în Anglia 

a fost în sfîrșit 
iicat, fotbaliștii 
r putea fi retri- 
liți ceva mai omenește. Schimbare radi- 
lă de atitudine, dacă ne gîndim că pînă 
unt orice încercare de a eluda vechile 
rituri (chiar de către unele cluburi!) 
dea sub sancțiunea legii. Anul trecut, 

pildă, tribunalul din Londra a con- 
mnat 5 conducători și funcționari ai 
ibului Tottenham care plătiseră ,,pe 
b mînă" primele cuvenite jucătorilor, 
r care întreceau diabolicul „plafon"... 
Deci prima dintre revendicările fotba- 
■tilor profesioniști a primit satis- 
cție. Rămîne încă deschis al doilea 
’net, tot atît de important, acela prin < 
re jucătorii cer „contracte liber nego- 
»ta cu patronii". Este vorba de a- 
dirca acelui odios sistem contractual, 
istent acum și caracteristic pentru spor- 
1 din țările capitaliste, prin oare ju- 
torul este considerat proprietate ex- 
tsivă a clubului de care aparține, pu- 
id fi vîndut și cumpărat ca o simplă 
arfă. La acest punct, adică într-un do- 
aniu care asigură patronilor cele mai 
ine cîștiguri, aceștia opun încă o re
stanță înverșunată. Poate că nu este 
să departe vremea cînd și la acest ca- 
lol voința fotbaliștilor englezi, astăzi 
milos exploatați, să triumfe definitiv. 
Port-drapelii.1 Asociației a fost neo- 
-situl Jimmy Hill. Echipierul lui Ful- 
m, binecunoscutul „centru înaintaș mi 
rbă“, și-a ntărit considerabil popu-

laritatca cu prilejul acestei acțiuni. Tre
buie știut că Ilill este secretarul Asocia
ției fotbaliștilor profesioniști din Anglia, 
grupare cu caracter sindical. Foarte lu
cid, dîrz, convins de dreptatea cauzei 
pentru care luptă, așa a apărut în aceste 
zile jucătorul Jimmy Ilill. Așa ni-1 pre
zintă și un reportaj publicat recent înNote externe revista „Kepes 

Sport" din Buda
pesta, căreia J. Ilill 
i-a făcut interesante 
declarații, din care 
extragem : „In sfîr-

A doua ediție a Jocurilor Sportive ale 
țărilor arabe se va desfășura între 1—16 
septembrie 1961 în Maroc. Vor lua parte 
la această competiție peste 1000 de spor
tivi din Arabia Saudită, Iran, Irak, Ior
dania, Liban, Libia, R.A.U., Turcia și 
Maroc.

In afara disciplinelor olimpice clasi
ce, în program vor figura întreceri de 
handbal, volei și tenis de cîmp.

(Agerpres)

Incă de la începutul campionatului 
italian, lupta pen.ru primele locuri 
s-a dat între echipe cunoscute ca: 
Intemazionale, Roma, Milan, Juventus, 
Florentina. Acestea, de altfel, s-au și 
aflat întotdeauna pe primele locuri 
ale clasamentului. Nimeni nu a acor
dat „credit" noii promovate în prima 
ligă, Catania. Dar iată că, după 15 
etape, Catania deține locul 2 în cla
samentul italian înaintea unor echipe 
ca Roma, Milan, Juventus. Intr-un 
meci restanță, Catania a întrecut cu 
3-1 pe Bari, acumulînd 21 puncte față 
de cele 23 cît are „Inter". Este, fără 
îndoială, o performanță bună și rămîne 
de văzut dacă în următoarele etape de 
campionat această nouă promovată va 
rezista pe locul fruntaș ocupat în pre
zent. Intr-o altă restanță a campiona
tului, Atalanta a întrecut cu 1-0 pe Pa
dova. înaintea celei de a XVI-a etape, 
care are loc 
tașelor arată

PE GLOB
ladoliri, 5-0 cu Betis, 4-0 cu Saulan- 
rfer, 3-1 cu Atletico Madrid și 4-0 cu 
Real Sociedad. In felul acesta, echipa 
din Madrid și-a netezit serios drumul 
spre titlu, lăsînd în urmă la 7 puncte 
pe Atletico Madrid, și la 10 puncte pe 
marea sa rivală, F.G. Barcelona. Iată 
rezultatele etapei a XVII-a: Atletico 
Bilbao—Valencia 4-1, Espanol-Sevilla 
3-0, Granada—Elche 2-1, Atletico Ma
drid—Saragosa 4-0, Santander—Mal
lorca 5-1, Betis—Oviedo 2-0, Valla
dolid—Barcelona 1-0. De remarcat că 
Di Stefano, creditat la finele anului 
1960 ca cel mai bun fotbalist euro
pean, a jucat duminica trecută cel de 
al 400-lea meci în Spania și a înscris 
cel de-a] 350-lea gol. în clasament: 
Real Madrid 30 p, Atletico Madrid 23 
p, Barcelonă 20 p, Atletico Bilbao 19 
p, Saragosa 18 p.
• După 14 etape, în clasamentul 

portughez conduce detașat Benfica Li
sabona, care a acumulat 27 puncte din 
28 posibile.

I

mîine, clasamentul frun- 
astfel: f

1. Inter 15 10 3 2 37:11 23
2. Catania 15 9 3 3 26:16 213. Roma 15 8 4 3 32:18 20
4. Milan 14 7 5 2 30:18 19
5. Juventus 15 7 4 4 29:23 18

SPANIOL
campionatului

CAMPIONATUL
Ultimele etape ale 

spaniol au fost net avantajoase echi
pei Real Aăadrid, care în 5 meciuri a 
obținut tot atîtea victorii: 2-1 cu Val-

șit am ren fit să-i conving pe colegii mei 
fotbaliști că principiul este mai pre
sus de interesele materiale de moment. 
Am acum alături de mine peste 2500 
de fotbaliști, care au înfeles că nici un 
sacrificiu nu e prea mare pentru obține
rea revendicărilor noastre. In (ara noas
tră, fotbalul este o meserie, dar o me
serie proastă, fiindcă nu poate să ofere 
decit un salariu scăzut, sub necesitățile 
minime ale vieții. Va trebui să luptăm 
și de aci încolo ca orice fotbalist, care 
a depășit vîrsta majoratului, să-și poată 
condifiona singur clauzele contractuale. 
De asemenea, paralel cu practicarea fot
balului, el să poată învăța o meserie a- 
devărată...”

Cuvinte semnificative, care arată că 
fotbaliștii profesioniști încep să gîudeas- 
că matur, au o privire mai clară asu
pra celor ce se petrec în jurul lor. Acești 
sportivi, trăind în condițiile 
capitalist, s-au găsit deci 
situații date : salariați ai 
cu sau .fără firmă, legați 
tract draconic, obiecte de 
ția lor a fost cea firească, 
baliștilor profesioniști din Anglia, 
oare a reușit să pregătească 
grevă peste 2000 de membri ai săi, și-a 
cîștigat în aceste zile un frumos pre
stigiu, \

regimului 
în fața linei 
unor patroni 

printr-un con- 
trafic. Rcac- 

Asociația fot- 
cea 

pentru

viteză (Ziarele)
Autoritățile norvegiene
R.D. Germană la

caută să împiedice participarea sportivilor din 
campionatele mondiale de patinaj

„Figuri", pe gheață... războiului rece
Desen de N. CLAUDIU

PE SCURT
• Federația de ciclism a R. D. Ger

mane a alcătuit echipa care va par
ticipa la cel de-al 8-lea tur internat 
țional al Egiptului, al cărui start se 
va da la 26 ianuarie din vechiul oraș 
Luxor. Echipa alergătorilor germani 
este alcătuită din L. Ampler, B. Bar- 
leben, A. Fessler, K. Kellerman, D. 
Wiedeman (W. Schmeltzer).

• In primul meci al optimilor de 
finală din cadrul competiției de bas
chet „Cupa campionilor europeni" la 
Charleville, echipa sovietică TSKA 
Moscova a învins cu scorul de 68-28 
(21-14) echipa locală Etoile Charle
ville. Returul acestui meci se va dis
puta la 15 februarie la Moscova.

• Echipa Partizan Tirana a debutat 
cu o frumoasă victorie în competiția 
„Cupa campionilor europeni" la volei. 
Jucînd la Viena cu campioana Aus
triei, voleibaliștii albanezi s-au com
portat excelent, repurtînri victoria cu 
scorul de 3-0.

• La campionatele mondiale de te
nis de masă care se vor desfășura în
tre 5 și 14 aprilie la Pekin și-au a- 
nunțat pînă în prezent participarea 
jucători și jucătoare din 36 de țări 
ale lumii. Termenul de înscriere e\4 
piră la 25 februarie.

• In cadrul unui concurs de natație 
desfășurat la Sydney cunoscutul cam
pion australian John -Konrads a cîș- 
tigat proba de 440 yarzi liber în 
4:27,2, iar cea de 110 yarzi în 56,0 
sec. O performanță remarcabilă a în
registrat cu acest prilej tinărul Peter 
Phelps, în vîrstă de 15 ani care a 
cîștigat proba de 220 yarzi liber în 
2;06Â

pen.ru


Cind dragostea decide drumul sportiv
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agronomic și 
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tre studentele care repre
zentau „agronomia0 
runcarea suliței, s-a 
năvit. Birute, deși nu avea 
nimic comun cu atletis-
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VERIFIC ATI-VA
CÎJNOSTIN’TELE 

SPORTIVE 
=A; 2 = B ; 3=0

Nu întotdeauna pruna pasiune sportiva ră- 
mî ne și... ultima. Mulți performeri de sea- 
nă și-au început activitatea intr-o ramură 

de sport, pentru a și găsi adevărata „vocație* în cu 
totul altă direcție. Deseori, întîmplări mai puțin 
obișnuite stau la baza acestor fericite schimbări 
de preferințe. C ne ne crede, de pildă, că ceea ce 
a decis drumul sportiv al cunoscutei atlete sovie
tice Birute Zalagaitîte-Kaledene a fost... dragostea ? 

totuși, acesta este âd

...Acum cîțiva ani, Biru
te, pe atunci elevă la școa
la medie dintr-un sat litua
nian, dovedea înclinații 
pentru baschet. După ab
solvirea școlii, a plecat la 
Kaunas să urmeze cursu
rile Institutului agronomic. 
Bineînțeles, acolo n-a ui
tat nici de baschet, sport 
pe care continua să-l prac
tice cu mare plăcere. Cu- 
rînd avea să devie, de alt
fel, o jucătoare de bază în 
echipa institutului.

Intr-o zi urma să 
desfășoare la Kaunas 
întîlnirc de atletism 
dițională — 
Institutului
Institu tul ui 
ajunul întrecerii,

mul, a fost rugată s-o în
locuiască. Cum erau în 
joc punctele ultimei clasa
te, puncte care se anulau 
în caz de neprezentarc, 
Birute a acceptat. Cît a a- 
mneat ? Nici 30 de metri :

Cu asta, Birute Zalagai- 
rite ar fi avut destule mo
tive să considere încheiat 
capitolul .,atletic” al ac
tivității sale, dacă în ziua 
aceea nu l-ar fi cunoscut 
pe colegul său de probă 
Vitautas Kaledene, cel mai 
bun aruncător de suliță din 
echipa adversă. Intre cei 
doi tineri s-a statornicit o 
strînsă prietenie. 3iru tei nu-i 
dădea însă pace gîndul că 
la concurs ea se clasase 
ultima cu o „performanță” 
de-a dreptul ridicolă, 
vreme ce prietenul ei 
cerise primul Joc—și 
cu ce rezultat ! 70 de
tri ! Birute și-a propus, de 
aceea, să se... reabiliteze 
în ochii lui Vitautas. A re
nunțat cu părere de 
la baschet și 
se antreneze 
la aruncarea 
scurtă vreme,
au depășit toate așteptă
rile și iată că, în 
Birute aruncă sulița 
57.49 m, întreeînd 
recordul mondial al 
liencei Ann Pazera. 
putea considera, 
...reabilitată. Drept 
primit cu bucurie
în căsătorie pe care

făcut-o prietenul său Vitau
tas Kaledene...

Astăzi, inginerul agro
nom Birute Zalagaitite este 
soția inginerului construc
tor Vitautas Kaledene, dar 
recordul mondial nu-i mai 
aparține. El a trecut în 
posesia unei alte atlete so
vietice : Elvira Ozolina. 
Birute arc • de gînd însă 
să-l recucerească. Desigur 
că soțul său ar fi primul 

ochi

Cadru din film

Coiful nostru distractiv

In curind pe ecrane

UNUL DINTRE NOI
de iar- 
dc re

zervă", iată un nou film 
cu «ubiect inspirat din via
ța «portivă: „Unul dintre 
noi*. O producție a studiou
lui „DEFA* Berlin, reali
zată de regizoral Helmut 
Spâess, cu participarea unor 
cunosouți actori de film 
din R. D. Germană. In ro
lurile principale : Gfinther 
Simon (laureat al Premiu
lui Național) și Karla 
Runkehl.

Această realizare cine
matografic* este dedicată 
memoriei lua Werner Seden- 
binder 
de lupte aj 
care, pentru 
progresistă a 
de hitlcriști 
chard Bertram — 
principal al filmului 
sugerează figura neuitată 
a lui Werner Scelenbindcr, 
sportivul patriot ©are și-a 
jertfit viața pentra idealu
rile înalte de care era ani
mat.

Acțiunea filmului se 
desfășoară în jurul Jocu
rilor Olimpice din 1936 
(Berlin), transformate de 
organizatori într-un instru
ment de propagandă fascis
tă. Obligat să participe în

„Fantezie 
HocheistiJ 

iată

fostul campion 
Germaniei — 
activitatea sa 
fost asasinat 
în 1944. Ri

er oul

echipa Germaniei, Bertram 
nu face jocul Iiitleriștilor, 
ci, dimpotrivă, găsește ca
lea de a folosi acest prilej 
pentru o acțiune îndreptată 
împotriva acestora.

La realizarea filmului 
și-au dat concursul spor
tivi fruntași din R. D. Ger
mană, membri ai cluburilor 
Dynamo Berlin, Lokomotiv 
Leipzig, Einheit, Rotation. 
ASK Berlin ș.a.

Acum 50 de ani
FOTBAL ÎN .. 6

Verificați-vă cimoșiințele sportive
de argint. Despre cine 
este vorba ?

A = Vasile Tiță ; B = 
Mircea Dobrescu ; C = 
Glieorghe Fiat.

3. lin mare campion 
de înot a debutat in a- 
cest sport din motive... 
medicale: pentru a-și
vindeca membrele de ur
mările unei poliomielite 
de care suferise în copi
lărie. Cine este acest 
sportiv '?

A = John Henricks; 
B = John Devitt; C = 
John Konrads.

1. Din anul 1924 se 
desfășoară și ediția de 
iarnă a Jocurilor Olim
pice sau, cum mai sînt 
numite „Olimpiadele al
be0. Știți care localitate 
a găzduit primele între
ceri de acest gen ?

A = Chamonix; B = 
Oslo, C = St. Moritz.

2. In 1948, cu prilejul 
competiției populare „Cu
pa Unității Tineretului0, 
și-a făcut debutul un J- 
năr boxer care avea să 
cucerească, după cîlțîva 
ani, o medalie olimpică

In unele țări 
să sc nrac ti ce 
de sală*, cu 
cîte 5 jucători
1 fundaș,
2 înaintași), 
joc au 
40x60 metri, iar porțile 
sînt de mărimea celor uti
lizate la handbal în 7.

Este interesant să ară
tăm că, acum 50 de -nni, 
se practica la București un 
gen asemănător de fotbal.

numai ci el era jucat în 
aer liber. Fotbalul redus 
se numea „niiuță* și a con
tribuit la popularizarea a- 
cestui sport, aflat "atunci 
„în fașă* la noi.

S-a organizat și o com
petiție dotată cu „Cupa 
Miuța*, la care au parti
cipat echipe de cîte 6 ju
cători (1 „păzitor de poar
tă*, 2 fundași și 3 îna
intași). Regulamentul „Cu
pei Miuța* permitea

fiecare club să prezinte 
cîtc două echipe (sub nume 
diferite și fără a juca una 
împotriva celeilalte decît 
în semifinale sau în finală).

Terenul avea lungimea 
de 66 de metri și lățimea 
de 40 de metri. Durata 
meciului era de 15 minu
te, „cîte 7 minute pentru 
fiecare jumătate de timp 
și un minut pauză, în care 
timp se vor 
țile”.

Arbitrajul 
după reguli
ziste. De pildă la trei cer
nere, unii arbitri acordau 
,.H metri”, iar alții, mai 
categorici, chiar un gol !

titlul 
la 

întru- 
meciul cu Rinaldi 

care l-a pierdut la 
— titlul nu a fost 
4) Echipa de fotbal 
București are doi 

pe Ion Mihăi- 
Ștefan Filote.

NICOLAIE ANDRUSEAC, 
ARAD. — 1) Tricoul galben 
nu poate fi purtat într-o 
cursă ciclistă decît de a- 
lergătorui care conduce în 
acel moment în clasamen
tul general individual. A- 
ceasta, pentru a putea fi 
identificat oricînd de spec
tatori și de... ceilalți con_ 
curenți. Nici un alt aler
gător n-are voie să poarte 
un tricou galben, decît 
dacă devine ia rîndul lui... 
lider. Culoarea galbenă 
este cea mai obișnuită. In 
unele țări se folosesc însă 
și alte culori pentru 
semnarea __ _______
înțeles cu aceleași restric
ții pentru ce’lalți partici
pant. In Italia, de pildă, 
liderul poartă un tricou 
.roz. Restul prin scrisoare.

continuă dețină
de campion mondial 
categoria semigrea, 
cit în
- pe 
puncte 
în joc.
Rapid 
antrenori ; 
lescu și

schimba por-

ca

care

GEORGE CORBU

1958, 
la 

astfel 
austra- 
Ea se

ȘOOOO<X><><X><><X><><XX><XXX;’

fotbaliști, 
același timp și 

gen de... ,,recur
se înscriu pe

Tînărul boxer clu
jean Vasile Mîrza a 
obținut în ultimul timp 
o serie de performanțe 
frumoase, întrecîndu-1, 
printre alții, și pe ex_ 
p rimentatul Dănilă 
Enuț.

Tot mereu a progresai: 
Pe Enuț ll bate-acușa! 
Pentru noul rezultat 
Merită să-i string... 
mănușa !

...fostul campion mon
dial de șah, M. Botvinnik 
apreciat inginer electroteh
nic, se numără prin4re cei 
L.ai de scamă colaboratori 
al Institutului de cercetări 
științifice pentru energia 
electrică din Moscova ? 
Participarea sa destul de 
redusă la marile turnee in
ternaționale de șah este da
torită tocmai participării 
sale foarte intense 
ca științifică.

...un fotbalist 
man Georg Kaul, 
să reia de 3.025 
gea cu capul, fără ca a- 
ceasta să cadă la pămînt? 
Un alt fotbalist — suedez 
— Uit Hansen, a jonglat 
cu o minge de fotbal 4 ore 
și 36 de minute ? In acest 
timp, folosind piciorul, ca
pul și genunchii el a relua/ 
balonul de 
ca mingea 
mlntul ?

Desigur 
sus vorbesc îndeajuns 
pre tehnica și dexteritatea

se conducea 
cam... fante-

celor doi 
vorbesc în 
despre un 
duri" care 
lista performanțelor lipsite 
de orie© sens.

...echipa feminină de 
baschet Dinamo-Moscova 
este supranumită „Echipa 
celor 4 Nine* ? Intr-adevăr 
formația de bază "a acestei 
echipe cuprinde patru ju
cătoare — toate patru in
ternaționale — purtînd a- 
celași pronume : Nina Ma- 
ximilianova, Nina Maximo
va, Nina Zaharova și Nina 
E reni na !

...prima ediție a Jocuri
lor Olimpice modeme, des
fășurată în anul 1896 la A- 
tena a cuprins doar cinci 
probe de alergări ? Acestea 
erau: 100, 400, 800, 1500 
și maratonul

...acoperirea stadionului 
Dinamo din Moscova va fi 
terminată rn acest an ? O 
imensă cupolă transparentă 
care se va putea deschide 
și închide după necesități, 
va permite desfășurarea în
trecerilor sportive în cele 
mai bune condițiuni. indi
ferent de starea timpului, 

cunoscutul fot
balist brazilian, și-a asigu
rat picioarele pentru 
25.000 de dolari ?

Pasiunea e pasiune I
Desen de N. CLAUD IU 0 

C>oooo<>oooco<>oo<xxx>oooo<><x

GOLUL ANULUI 1960
Vioente, portar-ul echipei Real Madrid »i Evaristo, 
interul sting al Barcelonei, în duel aerian. Printr-un 
salt acrobatic Evaristo ajunge ca o fracțiune de 
secundă mai devreme la minge fi... Real Madrid 

este eliminat din C.C.E. ?

AUREL,
- i) :

V. E.

Răspunsul
Iui Emil Zatop?k!

Anului Nou 
unui ziarist 
La sfîrșitul 
lui Zatopek

E-
cu 
in-un

ceho- 
inter- 
i s-a

Cunoscutul atlet 
mii Zatopek a acordat 
ocazia 
terviu 
slovac, 
viului,
pus următoarea întrebare:

— Care este după pă
rerea dv. cea mai spec
taculoasă alergare ?.

— Nu este greu de răs
puns. După mine, proba 
de... marș ! Nu de alta, 
dar, în timpul corlearsuri
lor toți mărșăluitorii...

de-
liderului, bine-

CONS- 
în timpul 

, șah știi n-au voie 
consulte decît cu...

caz 
des

RADU SEBASTIAN, CO
MUNA - SEPREUS. - 1)
Laszlo Papp, care a fost 
accidentat la un deget, a 
reintrat acum cîteva săp- 
tămîni. susținînd un meci 
cu italianul Garbelli. In- 
tîlnirea s-a încheiat — ofi
cial — cu un rezultat de 
egalitate, dar verdictul, 
potrivit celor scrise chiar 
de presa Italiană, l-a ne
dreptățit flagrant pe Papp. 
Boxerul maghiar • are 
cum 34 de ani. 
șalengerul lui
Scholtz La titlul de cam
pion european. la catego
ria mijlocie, iar întîlnirea 
dintre ei s-aț* putea să 
aibă loc în primăvara a- 
ceașta. 2) Handbalista Ana 
Starck are 26 de ani. 3) 
Archie Moore nu s-a re
tras din box. De altfel, el

a-
El este
Gustav

RADU 
TANȚA. 
partidei, 
să se 
ei înșiși. In caz contrar, 
riscă să fie descalificate. 
La întrerupere, bineînțeles 
însă că nu mai poate fi 
vorba de nici o restricție. 
Cu cît vor fi mai mulți 
consultanți — șl mai in
spirați totodată ! — cu
atît mai bine. Credeți, de 
pildă, că în noaptea care 
a urmat partidei întrerup
te dintre Ciocîltea și 
Gheorghiu, vreun șah ist 
din Ploiești a ațipit mă
car ? Toată lumea a cău
tat calea de remiză pen
tru tînărul șahist ploieș
tean ! 2) 
zie între 
Mușat și 
lexandru 
Știința Timișoara, 
jucat pînă mai acum cîtva 
timp în echipa națională 
de volei. Arbitrul Costin 
Mușat n-a practicat vo
leiul de performanță. El 
e un mare amator de... 
iahting ! Ceea ce nu_l îm
piedică însă să fie un 

bun arbitru de volei...

Faceți o confu- 
arbitrul Costin 

antrenorul A- 
Mușat, de La 

care a

să 
de

DUMITRU.
Miha 1 Tal 

niciodată Ia 
„Ce părere 

i noastră da 
Sibiu poate 

acest an în

I

BOGDAN
SIBIU. - 
n-a jucat
București. 2) 
aveți ? Echipa 
fotbal C.S.M. 
intra în acest an în. ca
tegoria A ? Noi splerăm de 
10 ani acest Tuci‘u“. Fire
ște că echipa are șanse 

. mari, aflîndu-se numai la 
un punct în urma Științei 
Craiova și a lui Dinamo 
Pitești. Părerea noastră 
nu contează însă prea 
mult. Mai de grabă tre
buie ținut seama de... pă
rerea celorlalte echipe !

1)

clasate. Locomotiva 
feroviarii bucureș- 
au părăsit totuși în 
meciuri terenul îo-

ION POȘTAȘUL

Brezoianu 23—25.

DIMITRIE - MACAVEI, 
MEDGIDIA. — In campio
natele categoriei A din 
1947 și pînă acum, n-a 
existat nici o echipă care 
să fi cucerit campionatul 
fără să fi suferit nici o 
înfrîngere. De asemenea, 
trebuie să arăt că, în anul 
1952, cînd Locomotiva Grl- 
vița Roșie a încheiat cam
pionatul categoriei B (se
ria I) cu un avans de... 10 
puncte asupra celei de a 
doua 
Iași, 
teni 
două 
vinși.
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