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echipa

au greșit angrenindu-se 
ritm mai lent, impus

i

liuda-
18—15.

rești tineret. Bun arbitrajul 
stat de O. Leikep.

i „Cupa orașului București" la handbal în 7: 
Budapesta—Banja Luka 23-18 (9-12)!

LUI 23 (prin telefon de la 
isul nostru). — Luni au 
inuat întrecerile din cadrul 
petiției masculine de hand- 
în 7 dotată cu „Cupa ora- 

i București". In prima în- 
re s-au întrecut formațiile 
urești 1 și București tineret, 
na selecționată a Capitalei a 

nevoită să se întrebuințeze 
is pentru a întrece tînăra 
.adversară. Echipa București 

obținut victoria cu scorul 
32—22 (15—7), dar dife
a de 10 puncte nu a putut 

t ibțină decît în ultimele 10 
\ te de joc. Au înscrii: Cos

ei 1.....................  "
‘ache I 4, L. Popescu 4, 

,ru
urești I și Ciocan 2, Duca 
Lrciu Tudoroiu 5, Banciu

1. Popescu 2 pentru Bucu-

4. llnat 4, Moser 10,

2. Coman 4 pentru

In meciul vedetă, ,
Banja Luka (de fapt o verita
bilă selecționată a Iugoslaviei) 
a cedat in mod surprinzător 
formației orașului Budapesta cu 
scorul de 18—23 (12—9). lo
cul a avut două aspecte dife
rite. In prima repriză handba- 
liștii iugoslavi joacă intr-un ritm 
susținut, dominiindu-și , clar ad
versarii. Scorul evoluează: 3—2, 
6—2, iar la sfîrșitul primei re
prize 12—9. După reluare, ini
țiativa 
ționatei 
din ce 
min. 41 
12. In

trece de partea selec- 
maghiare, care joacă 

in ce mai bine și in 
reușește egalarea : 12— 
acest timp jucătorii tu-

pre- goslavi 
intr-un 
de maghiari. In minutele care 
au urmat, scorul s-a menținut 

. strins și de-abia în min. 47, 
clnd Banja Luka il avea pe Pe- 
rovici eliminat, echipa " ' 
pestei se , distanțează : 
Ultimele minute găsesc echipa 
maghiară in continuu 
liandbaliștii iugoslavi sînt total 
depășiți. Victoria Budapestei 
este pe deplin meritată. Au mar
ama : Stiler 4, Vajna 4, Vad. 5, 
Adorjan 4, Som 2, Vitkay 2, 
Balasz, Iglodi pentru Budapesta 
și Stankovici 7, Dogan 2, Pe- 
rovici 2, Karadza 2, Duranek 
Stanivukovik, Bășici, Ragus și 
Rodin pentru Banja Luka. A 
arbitrat foarte bine P. Cirli- 
geanu. ■

CĂLIN ANTONESCU

atac;

A INTRAT IN FUNCȚIUNE
TELEFERICUL

DE LA BAIA MARE

.■Vu există bucureșlean care să nu cunoască teatrul de desfă
șurare a atîtor manifestaliuni sportive,de mare anvergură, sala 
Floreasca. Această sală este una din cele mai moderne baze 
sportive, în care utilul este armonios îmbinat cu frumosul. Aici 
sportivii au posibilitatea să practice fie baschet sau handbal, 
fie tenis de masă sau gimnastică, lupte său box. Sala l'loreasca 
a găzduit și găzduiește nenumărate competiții republicane și in
ternaționale., campionate mondiale și europene. Ea a fost con
struită în anii puterii populare.

Amănunte asupra jocurilor 
ie hochei pe gheață de la Budapesta

și Ferenczi. Echipa noastrămpă ce au cîștigat întîlni- .
disputate luna trecută la n-a dat însă randamentul scon- 

urești, (9—4 și 10—1), ho- tat, resirnțindu-se de pe urma

Hocherștilor noștri li s-a fă
cut o frumoasă primire la Bu
dapesta, iar publicul i-a aplau
dat mult pentru jocul de cali
tate practicat.

In drum spre București, este 
posibil ca hocheiștii noștri 
fruntași să mai susțină un joc 
sau două la Cluj sau Miercu
rea Cîuc. Apoi, ei își vor con
tinua pregătirile în vederea 
turneului internațional dotat 
eu „Cupa orașului București", 
care va avea loc. pe patinoa
rul „23 August" între 13 și 20 
februarie.

BAIA MARE 23 (prin tele
fon ). — Sîmbătă la prînz a 
avut loc inaugurnrrn teleferi
cului care deservește pîrtia de 
schi de la Mogoșa. Telefericul 
este construit pe versantul nor
dic al Dealului Negru.

Cu prilejul inaugurării 
vorbit tov. Dumitru 
pri-n’ secretar al comitetului o
rășenesc al P.M.R. care a 
subliniat succesele obținute 
pînă acum de sportivii din re
giunea Maramureș. Apoi, tov. 
Dumitru Petric a tăiat panglica 
și a dat drumul. telefericului. 
Acesta este înzestrat în pre
zent cu 10 scaune de cîte o per
soană din cele 40 care se vor 
monta sățtămînn aceasta. Tele
fericul funcționează pe o dis
tanță de 
de 23 de 
rență de 
plecare și

Petric,

schiIn plin sezon

1800 m, este susținut 
stîlpi, avînd o dife- 

nivel, între stația de 
de sosire, de 600 m.

V. SASARANU 
coresp. reg.

de

amar

sus ți-

fost
S-a

să cîștige 
superiorități 

Hocheiștii

fază din meciul fi. 1*. Romînă—R. V. Ungară (5—2). Un atac 
echipei noastre : Cazan II s-a plasat lingă poartă, în timp ce 

și Andrei (nr. II) par a se marca unul pe altul. In
tricouri de culoare deschisă, jucătorii maghiari

care s-a 
primelor 
a făcut 
subliniat

știi
nou

ii trecute 
pra celor 
iu-i de două ori în 
i susținute 
s două j 
,U. și 
'a) au 
es în 
ape-tani. care an venit să 
sbc în mare număr la parti- 

disputate.
'art'da dintre reprezentati
: celor două țări nu s-a ri- 
it la un nivel tehnic bun 
cauză că s-a jucat mai 

t pentru rezultat. Echipa 
stră a reușit
{limită unei

■erate evidente.
tri și-au depășit adversarul 
mînuirea crosei și în vite- 
Ei n-au dat satisfacție, însă 

ce privește șuturile la 
De altfel, această defi- 

noi am semnalat-o 
de plecarea lotului la

noștri și-au confirmat 
— la sfîrșitul săptă- 

— superioritatea 
maghiari, depă- 

par fi
la Budapesta, 

jocuri (R.P.R. —— 
București — Buda- 
stîrnit un mare in- 

rîndurilc spectatorilor

ceea 
rtă.
iță 
nte
ia pesta și în urmai celor 3 
iri de verificare susținute la 
urești cu formațiile „spa- 
j-partner“.
ntrenorul
maropol,
fon că „cel mai bun 
al echipei — și chiar 
n — a fost în acest 
dașul nostru Varga.

remaroai Țacacș I,

echipei, Mihai 
ne-a declarat la 

jucă- 
de pe 
meci 
S-au
Biro

lipsei unei activități mai 
mite tn ultima vreme".

Foarte spectaculoasă a 
cea de a doua partidă, 
jucat mai relaxat, echipele
fiind preocupate mai mult de 
calitatea jocului decît de re
zultat. A fost o întîlnire di
namică. Bucureștenii au reali
zat acțiuni de atac variate și 
au marcat goluri frumoase, din 
acțiuni bine concepute. Hoche
iștii maghiari — care s-au pre
zentat mai bine decît în jocu
rile de la București — au e- 
fcctuat unele contraatacuri pe 
cît de periculoase pentru poar
ta noastră, pe atît de spec
taculoase. 1n jocul lor a în
ceput să se vadă „mîim“ antre
norului cehoslovac Komine.k. 
In meciul București — Buda
pesta (6—2), cea mai bună
linie a noastră a fost Szabo 
1I — Ferenczi — Szabo 1 care 
a înscris 4 goluri. O compor
tare care merită subliniată a 
avut-o și 
Ca l amar 
apropiat 
linii.
un 
în 
dc 
în 
a victoriei. In 
timp de două 
făcut linie cu 
locul lui Țiriac^ a fost preluat 
de Holo ft

merită subliniată 
linia Cazan II

— Andrei.
de valoarea 

Tînărul Andrei 
joc remarcabil. De 

mod special și aportul adus 
căpitanul 

real iz area
echipei, Czaka, 

unui joc bun și 
meciul al doilea, 
reprize Varga a 
Țiriac, după care O

Spartachiada de iarnă a tineretului

Scrisori de la corespondenții noștri
însemnările corespondenților noștri despre desfășurarea 

întrecerilor din cadrul Spartachiadei de iarnă sînt tot 
mai numeroase în aceste zile în care sălile si cluburile, 
pîrtiile și patinoarele prilejuiesc întî'nireă în concursurile 
primei etape a tot mai mulți tineri și tinere. Remarcînd 
asociațiile care manifestă preocupare pentru realizarea 
acestei 
totodată 
în unele

manifestă , . .
importante sarcini, corespondenții 
atenția asupra lipsurilor care se 
asociații sportive.

CIND SE MUN
CEȘTE CU ENTU

ZIASM ...
De fiecare dată, competi

țiile de mase se bucură de o 
largă popularitate în orașul 
nostru. Firește, Spartachiada 
de iarnă a tineretului cunoaș
te aceeași entuziastă desfă
șurare. Activiștii sportivi mun
cesc cu dragoste, cu pasiune, 
pentru a asigura un succes 
deplin .acestei 
rezultatele stat 
frumoase. Cu 
e puțin pînă 
primei etape, încă de pe acum 
s-a înregistrat, o participare 
care ilustrează convingător 
munca desfășurată de asocia-

Buzău

un 
competiții, _ 
din cele mai 

toate 
la

iar

maică
sfîrșitul

noștri atrag 
manifest! IncĂ

peste 7.600 dețiile sportive : , _
tineri și tinere s-au prezentat 
la startul întrecerilor. Rezul
tate bune, a obținut asociația 
sportivă Avîntul unde, la în
trecerile primei etape, au par
ticipat 559 de tineri și tinere. 
Desfășurind o rodnică muncă 
de popularizare a competiției, 
de organizare a cît mai multe 
întreceri, asociația sportivă 
Voința a reușit să cuprindă- 
în concursuri
La loc 
mințită 
a școlii

641 de tineri. 
de frunte trebuie 
și asociația sportivă 

medii nr.

Marin

(Continuare în pag.

I. ca și
Dumitru

a 2-a)

ÎNTRECERILE SPARTACHIADEI DE IARNĂ
A TINERETULUI AU FOST PRELUNGITE

imensă potcoavă formată din mii de spectatori. Acesta este aspec
tul întrecerilor de sărituri desfășurate duminică la Poiana Brașov 

în cadrul „Cupei Poiana Brașov”
JoLa» £!•. âttoadsșeu

1n toate asociațiile sportive, întrecerile din cadrul primei 
etape a Spartachiadei de iarnă continuă să se desfășoare 
cuprinzând mase tot mai largi de tineri și tinere dornici să 
participe la această tradițională competiție de mase. Rezul
tatele obținute pînă acum în majoritatea regiunilor țării 
stnt o puternică mărturie a popularității acestei mari în
treceri sportive la care sute de mii de tineri își măsoară 
forțele in întrecerile de haitere și trîntă, își dispută întâie
tatea la gimnastică, tenis de masă sau șah.

De asemenea, multe asociații sportive cum stat, de exem
plu, cele de la Reșița și Hunedoara, Ploiești sau București, 
au realizat succese deosebite în organizarea primei etape 
a Spartachiadei.

Cu toate acestea stat încă mulți tineri care, cu toată do
rința lor, nu se numără încă p-e foile de concurs ale Spar- 
tnchindei de iarnă a tineretului. Este vorba de un mare nu
măr de iubitori ai sporturilor de iarnă care, din cauza con
dițiilor nefavorabile de pînă de cunînd, nu s-au putut întrece 
în concursuri de schi, patinaj șl săniuș. Doar de cîteva zile 
s-a dat „startul" și în aceste întreceri. Intensele pregătiri 
făcute de către numeroase asociații sportive ca și pregătirile 
pe care le-au făcut miile de tineri ce s-au înscris pentru 
a lua parte 1a concursuri au făcut ca primele întreceri să 
se bucure de un succes din cele mai frumoase. Dar, sfîrși
tul primei etape era aproape și în cele cîteva zile cîte mai 
rămăseseră pînă la 1 februarie asociațiile sportive n-ar fi 
putut cuprinde în întreceri bine organizate masele de iubi
tori ai sporturilor de iarnă.

Apreciind necesitatea unui timp mai larg de desfășurare 
a întrecerilor, în special pentru schi, patinaj și săniuș, și 
raspunzînd astfel dorințelor justificate ale asociațiilor spor
tive, Consiliul General al U.C.F.S a aprobat pre
lungirea primei etape pînă la 15 februarie, urmînd ca ce
lelalte etape să se desfășoare cu cîte 15 zilei mai tîrziu. 
Este, desigur, o măsură menită să contribuie la un și mai 
mare succes al ediției din acest an a Spartachiadei de iarnă 
și fiecare asociație sportivă are sarcina să folosească din 
plin această perioadă pentru ca la întrecerile Spartachiadei 
de iarnă să poată participa un număr cît mai mare de ti
neri și tinere din toată țara.



La clubul sportiv Olimpia Brașov

BOGATĂ ACTIVITATE LA SPORTURILE DE IARNĂ
Zăpada, atît de mult așteptată de 

rsportivi a sosit — în sfârșit 1 Firește, 
■este un bun prilej pentru o bogată 
.activitate în sparturile de iarnă.

Sportivii clubului Olimpia Brașov 
f luat și ei startul în, competițiile 
«de iarnă. Pe pîrtiile din Postăvar 
și Bucegi și pe patinoarul clubului 
se desfășoară o activitate rodnică.

Membrii secțiilor clubului sportiv 
'Olimpia Brașov s-au pregătit ou 
voontiincioziiaee pentru primele star-

ticipă la întreceeL Secția de patinaj 
artistic este una dintre cele mai 
tinere. înființată anul acesta ea a 
promovat în activitatea competițio- 
nală copiii care au fost în centrul 
de antrenament al clubului. Patina,- 
torii artistici au lucrat cu sîrguință 
în timpul verii în cadrul a două 
grupe: juniori mici și juniori mari. 
Ei au făcut multă gimnastică cu ac
cent pe exercițiile similare cu miș
cările efectuate de patinatori și au

Aspect din desfășurarea probei de sărituri din cadrul competiției dotate 
cu „Cupa Olimpia”

Foto: Gh. Comodei—Brașov

furi în întrecerile sportive de iarnă 
‘încă de atunci cînd soarele cald 
^scălda în razele sale stadioanele și 
crea un cadru splendid întrecerilor de 

i’Pe Snagov și Bega. De fapt se poate 
spune că din primăvara anului .I960 
și pînă acum schiorii și patinatorii 
n-au încetat să se pregătească. Pro
gramul .alcătuit de antrenori a cuprins 
pentru perioada de vară antrenamen' 
te de pregătire fizică generală cu 
accent pe exercițiile specifice acestor 
sporturi. Schiorii au participat la an
trenamente de cros, au jucat fotbal 
și handbal, baschet și volei, au stat 
multe ore în săli pentru a lucra la 
aparate speciale (helcometre), pentru 
a ridica zilnic sute și sute de kilo
grame la antrenamentele cu haltere. 
La 15 decembrie schiorii au început 
pregătirea specială, iar de la 8 ia
nuarie dau în fiecare săptămînă un 
examen din cele mai plăcute: par-

pa^etclipae la trei concursuri de veri
ficare a stadiului de pregătire. De 
curând temperatura a permis amena
jarea patinoarului în incinta clubului 
(80 X 46 tn) și antrenamentele au 
devenit și mai intense. Pentru sezonul 
viitor în pregătirea de vară va fi 
introdus antrenamentul pe patine cu 
rotile.

Antrenorii de schi lon Coliban și 
I. Sumedrea și instructorul voluntar 
de patinaj B. Heuhert ne-au vorbit 
despre tinerii care se evidențiază în 
actualul sezon și care au mari per
spective de a realiza un progres 
consistent Gh. Tănase (sărituri). 
Doina Nilă (fond), Bujor Olteanu și 
Radu Zărnescu (fond), D. Dăscălescu, 
Ștefan Varga, lon Rusu și Toma Or- 
ghidan (alpine) — la schi, Eva Mi- 
culici (13 ani), Anca Sîngeorzan 
(10), Rodica Cărpinișan (14), Monica 
Meth (10), Radu lonescu (10), Ro-

meo Gheorghiu (10), Dan Săvescu 
(10), H. Wolfgang (10) — la patinaj.

Un sezon sportiv este firește un 
bun prilej de obținere a unei clasi
ficări superioare. Schiorii de la Olim
pia Brașov, în rîndul cărora se află 
2 maeștri ai sportului, 9 sportivi de 
cat. î și 8 de cat. a Îl, și-au propus 
să mărească numărul membrilor sec
ției cu clasificare sportivă superioară 
cu încă 3 sportivi de cat l. 6 dc 
cat. a Îl-a și 8 de cat. a Îll-a. 
Obiectivul secției, ca ;dc altfel și cel 
general pe 5 sporturi cu activitate 
de iama (schi, patinaj, volei, hal
tere și gimnastică) : 1 maestru al
sportului, 25 de sportivi de cat. I, 
37 de cat. a Îl-a, 58 de cat a 
Îll-a și aproximativ 100 de juniori — 
ni se pare cu mult sub posibilitățile 
acestui club. Există condiții bune. în 
clubul sportiv Olimpia — îndeosebi 
pentru schi, patinaj, gimnastică și 
volei — pentru a se desfășura o 
mai rodnică muncă în cadrul proce
sului de instruire-antrenament. În 
mod special la schi unde există multe 
elemente talentate, iar faptul că pîr 
title sînt în imediata apropiere a 
orașului ușurează sarcina Clubului, 
există posibilitatea obținerii unor re
zultate superioare. Antrenorii sec-ției 
și conducerea clubului au datoria să 
insiste în această direcție, să acorde 
o mai mare grijă creșterii elemente
lor tinere în sportul de performanță.

În ceea ce privește programul com- 
petițional al sporturilor de iarnă 
conducerea clubului a manifestat 
mult interes în această direcție. Pen
tru schiori a fost organizată „Cupa 
Olimpia" și se va asigura participa
rea la o serie de competiții importante. 
Și patinatorilor li se oferă posibîiita- 
tea să evolueze într-o serie de între
ceri. Tinerii patinatori sînt însă dor
nici să se întîlnească și cu sportivii 
din alte centre. Poate federația de 
specialitate va lua inițiativa organi
zării unui concurs între patinatorii 
din mai multe centre și se va da 
astfel posibiiitatea verificării 
de pregătire a viitorilor 
fruntași.

Din cercetarea activității 
de iarnă- ale clubului sportiv 
Brașov se desprinde faptul
toate compartimentele se muncește 
intens. Planurile de antrenament sînt 
alcătuite judicios și competițiile din 
acest sezon vor aduce multor sportivi 
tineri consacrarea.

gradului 
sportivi

Spartachiadu de iarnă a tineretului

SCRISORI DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI

CANDIDAȚI F. D. P.

PROFESORUL OE EDUCAȚIE FIZICĂ
Zilele trecute, în sala căminului 

cultural din comuna Slatina Timiș, 
regiunea Banat, s-au întrunit peste 
200 de cetățeni ca să propună can
didatul F.D.P. pentru circumscripția 
electorală tir. 9 Slatina Timiș în ale
gerile de deputați pentru sfatul 
popular al raionului Caransebeș.

In numele, consiliului raional F.D.P. 
tovarășul Grigore Păsărică a vorbit 
despre caracterul larg, democratic al 
alegerilor din țara noastră precum și 
despre realizările regimului nostru 
democrat-popular. Apoi, el a propus 
drept candidat al F.D.P. pe tînărul 
1QN BUCUR, profesor de educație 
fizică.

Comunistul Ion Bucur este unul 
dintre cei mai buni profesori de edu
cație fizică din regiunea Banat. Re
cent, el a fost evidențiat de Minis
terul Invățămîntului si Culturii, care

»

(Urmare din pag. 1)
cea de la școala medie nr. 2 precum 
și asociația sportivă Luceafărul.

lată dar că atunci cînd se mun
cește cu entuziasm, sînt realizate 
succese deosebite.

Bine ar fi însă dacă asemenea lu
cruri am putea să spunem și despre 
activitatea asociațiilor spo_rtive. Uni
rea, Chimia sau...................

Bistrița

Automobilul...

ASOCIAȚII SPOR
TIVE FRUNTAȘE

Aproape în fiecare zi, numeroși 
tineri și tinere din orașul Bistrița 
participă la întrecerile de trîntă, 
tenis de masă, șah sau gimnastică, 
din cadrul primei etape a Sparta- 
chiadei de iarnă. Faptul că la aceste 
competiții au participat mai bine 
de 3.000 de tineri ilustrează desigur 
atenția pe care asociațiile sportive 
din orașul nostru o acordă Sparta- 
chiadei. ln mod special s-a evidențiat 
asociația sportivă Făclia, care a re
ușit să mobilizeze la diferitele con
cursuri 1.044 de tineri și tinere. 
Succese frumoase au realizat și aso
ciațiile sportive Victoria. Sănătatea 
etc., care sînt în prezent fruntașe 
T>e oraș. De remarcat, de asemenea, 
bogata activitate desfășurată la Casa 
Pionierilor, unde s-au întrecut la 
diferite sporturi cuprinse în progra
mul Spartachiadei 580 de pionieri

asociații sportive muncesc cu rezul
tate bune și pot fi evidențiate pen
tru temeinica muncă de pregătire 
și desfășurare a concursurilor pri
mei etape- Este vorba de asociațiile 
sportive școlare printre care amin
tim : Olimpia, Sticlarul, Unirea, de 
asociația Vitrometan, Textila...

Cu totuă diferite sînt rezultatele 
obținute de alte asociații sirortive 
din Mediaș. Aproape că nici nu se 
poate vorbi despre realizări la ni
velul posibilităților în asociațiile
sportive Record, Geamuri, Bradul 
sau Stăruința. Pînă acum cîteva zile 
asociația sportivă Gaz Metan nu în
cepuse întrecerile Spartachiadei de 
iarnă.

Așa se explică, desigur, și faptul 
că, în general, în orașul nostru, pînă 
la această dată n-au participat la 
Spartachiadă 
și tinere, cu 
lui trecut 
peste 9.600 <

i decât 1.753 de tineri 
toate că la sfârșitul anu- 
orașul Mediaș număra 
de membri ai U.C.F.S.!

Dan Vintilă

Sibiu
mul Spartachiadei
5i școlari.

TOT MAI MULTE
ÎNTRECERI

M. Tbc.'lmm

Mediaș REZULTATE 
DIFERITE

■ întrecerile Spartachiadei de iarnă 
•a tineretului au început de multă 

■vreme și în orașul nostru. Unele

i-a acordat titlul de „Profesor frun
taș”. Tovarășul Ion Bucur este un 
pasionat sportiv : este arbitru la mai 
multe discipline sportive, printre care 
și la fotbal. Aici activează în lotul 
arbitrilor republicani și dă dovadă 
de o temeinică cunoaștere a regula
mentului, de o obiectivitate irepro
șabilă. Pentru frumoasele rezultate 
obfinute în activitatea sportivă to
varășul Ion Bucur a fost distins cu 
insigna „Merite sportive". In același 
timp, profesorul de educație fizică 
Ion Bucur este apreciat pentru rod
nica sa activitate obștească.

Propunerea făcută de tov. Grigore 
Păsărică a fost susținută călduros de 
mai mulți cetăfeni, ca de pildă Ion 
Călfun, Ion Mărgineanu, Francisc 
Muțiu și alfii și aprobată în unani
mitate da Darttcipanții la adunare.
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Prețuirea muncii
E seara t.îrziu. Ferestrele sălii Că

minului cultural din comuna Vrabie 
sînt încă luminate. Sala-i plină. Sute 
de cetățeni din comunele Vrabie și 
Tușnad-sat s-au întîlnit pentru a-și 
desemna candidatul în alegerile de 
la 5 martie.

Un vorbitor, doi, trei... Ou toții 
sînt de acord că Francisc Katona îi 
va reprezenta cel mai bine.

Cine este Francisc Katona ?
In urmă cu peste 11 ani, un 

a venit în sat aducînd cu el și . 
mele îndemnuri pentru sport. Pînă 
atunci sportul nu ocupa prea mult 
loc în viața sătenilor din comunele 
raionului Miercurea Ciuc. Dar iată că 
s-a făcut începutul. Timpul trecea și 
în satele din Miercurea Ciuc sipor- 
tul a devenit un prieten drag mul
tor tineri și vârstnici. Dar parcă nu
mai din activitatea sportivă îl cu
nosc oamenii pe Francisc Katona ?

— Guști baci, hai la școală...
— Îs bătrîn omule, Școala-i pen

tru feciori. Nu mai sînt eu de înșco- 
lat...

Și totuși Francisc Katona n-a re-

om 
pri

nunțat. Și Guști baci — ca atîția ai 
țărani muncitori din satele și corn 
nele din Miercurea Cine ținuți în îi 
tuneric de vechiul regim, •— a înv 
țat carte. Guști baci i-a adresat c 
virate de mulțumire lui Francisc K 
tona, pentru îndemnul primit atuni 

Cîte lucruri frumoase n-au amin 
în seara aceea cetățenii din c
două comune. Ei au vorbit des / 
realizările la care Francisc Katonâ 
contribuit cu toate forțele sale. (A'" 
ciațiile sportive sătești din raic 
Miercurea Ciuc desfășoară o lar; 
activitate de mase fiind considera 
printre cele mai bune din regiun 
Mureș—Autonomă Maghiară).

Neobosit activist obștesc și sport 
bun gospodar, Francisc Katona, pr 
ședințele consiliului raional U.C.F.l 
a întrunit sufragiile tuturor parte 
fanților la această adunare cetăi 
nească. El a fost propus în unanirr 
tate candidat al circumscripției elect 
rale nr. 52 pentru alegerile de dep 
tați în sfatul popular al raionul 
Miercurea Ciuc.

secțiilor
Olimpia 

că în

HRISTACHE NAUM

si altele.

Eremia Delcă, antrenorul de haltere de la asociația Semănătoarea, corecter 
mișcările tinerilor muncitori ai uzinei, participant la Spartachiada de iar 

Foto: T. Roibu

tineri, aceasta se datorește si pre
ocupării permanente pe care au avut-o 
unele asociații sportive cum sînn: 
Firul roșu Tîlmaci. Recolta Porcești, 
Păltiniș, Rășinari, Textilistul Cisnă- 
die, Progresul Orlat. Școala medie 
Săliște, Zorile Tîlmaci, Sticla Avrig, 
Forestiera Orlat ’ " '

I. Ione seu

Brașov
LA UNA DIN 

MARILE ASO
CIAȚII SPOR

TIVE...

cunoscute succesele

Slobozia, Flacăra Andrășești, Lumi 
Bucu, Recolta Buești...

ing. Cristian Olteanu etc. precum și 
luptătorii Gh. Istrate și Nicolae Tu
dor, lăcătuși.Sînt, desigur, 

sportivilor fruntași ai asociației St-ea-: 
gul roșu din Brașov. În numeroase 
discipline sportive ei s-au afirmat 
puternic în ultima vreme, ocupând 
locuri fruntașe în diferitele campio
nate ale țării sau alte competiții 
importante. Aceeași atenție este însă 
acordată și activității sportive de 
mase, cuprinderii în întrecerile spor
tive a cît mai mulți muncitori din 
uzină. Un exemplu în această di
recție îl constituie frumoasele reali
zări obținute în cadrul Spartachiadei 
de iarnă a tineretului. Concursurile 
de șah, tenis de masă și trîntă au 
angrenat pînă acum 715 tineri și 
tinere. Bucurîndu-se de largul spri
jin al sportivilor fruntași din a
ceastă puternică asociație sportivă, 
participants la întrecerile Spartachia
dei au reușit să aibă comportări 
meritorii, să ridice considerabil față 
de anii trecuți valoarea întrecerilor. 
Printre cei care s-au afirmat cu pri
lejul actualei ediții a Spartachiadei 
de iarnă se numără șahiștii Andrei 
Vaida, fruntaș în muncă la turnă
toria de fontă, Marin Sandu, lăcă:

C. Gruia

București VESTI DIN
REGIUNE...

3.856 de tineri« Și

• La actuala ediție a 
dei de iarnă participă. 
Giurgiu, peste 3.000 de 
nere, mai mulți decît

Este drept că 
munca de organizare și desfășurare 
a primei etape a Spartachiadei de 
iarnă nu merge încă așa cum tre
buie (Textila C'isnădie, Progresul
Cisnădie, Cindrelul Gura Rîului, Re
colta Ocna Sibiului), dar în celelalte 
asociații sportive au fost obținute 
succese din cele mai frumoase. Peste 
tot au loc întreceri entuziaste, la 
care participă numeroși tineri Și ti-: 
nere. Dacă astăzi evidenta consiliu
lui raional U.C.F.S. Sibiu arată că
la-con£ur.suri șiț partigipat 5.793 .de - _tițș Ța secția rnoiț’aj. cabine camom»

în unele locuri

'• La Călărași, ,
tinere au luat „startul" pînă în pre
zent la diferitele întreceri. O rod
nică activitate au desfășurat aso
ciațiile sportive Recolta 1 Mai, Cuza 
Vodă, Dunărea Cacomeanca, Știința 
Călărași, Flacăra, Strungul și Ener
gia iGO. Cu prilejul concursurilor 
au fost trecute peste 1.600 de norme 
G.M.A. la gimnastică și la cros, s-au 
înființat noi secții de șah, tenis de 
masă și gimnastică la asociațiile 
sportive Victoria 11 lunie Călărași, 
Steagul roșu Dragoș Vodă etc.

Spartach 
în raior 

tineri și 
la orie

altă competiție de mase. Rezult; 
deosebite au obținut asociațiile sp, 
tive Progresul Vieru, Victoria E 
neasa, Flacăra Comana, Recolta F 
tineiu precum și școlile element; 
din Sidra, Comana și Mihai Bra'

Stan Cristei

• Frumoase rezultate au obținut 
și asociațiile sportive din raionul 
Slobozia. Peste 850 de tineri și ti
nere s-au întrecut la șah, mai bine 
de 580 de participanți s-au înregi
strat la întrecerile de gimnastică, 
iar la tenis de masă și trîntă au 
concurat mai bine de 600 de tineri. 
Câteva asociații evidieițiate: Victoria 
Amara» Spicui Căzănești, Tractorul

Craiova
A CRESCUT 

NUMĂRUL 
MEMBRILOR 

U.C.F.S.

Multe lucruri 
entuziastele întreceri la 
cipă 
de la 
orașul 
succes 
trebuie 
mărul
cu prilejul întrecerilor Spartachiad 
cu încă 200 de tineri și tinere.

se pot spune desf 
care pa; 

zi tine 
Voința c 
un frurr

aproape în fiecare 
asociația sportivă 

nostru. Despre 
realizat de această asocia
însă neapărat amintit, b 

membrilor U.C.F.S. a crest

H. ROMiCA



SPORT ȘCOLAR, o

—----------------- ~~----  ★
O dată cu anul de învățămînt 1960—1961, elevii au 

inaugurat întrecerile din cadrul celei de a XH-a 
ediții a campionatelor republicane școlare. Este cea 
mai importantă competiție rezervată tineretului șco
lar din țara noastră, care are drept , scop, angrenarea 
unui număr tot mai mare de practicanți în diferite 
discipline sportive și, totodată, evidențierea de noi 
talente. Iată de ce și în acest an campionatele re
publicane școlare, în prezent în plină desfășurare, au 
stîrnit un mare interes printre zecile de mii de par
ticipant.

Din veștile sosite la redacție reiese că majorita
tea cadrelor didactice au pregătit din timp organi
zarea întrecerilor. Elevii pregătiți de ei dovedesc un 
progres simțitor în însușirea elementelor tehnice și

_________________________________ ★

★
tactice ale diferitelor discipline sportive incluse în 
regulamentul competiției.

Campionatele republicane școlare sînt. cum s-ar 
spune, Ia ordinea zilei, bucurîndu-se pretutindeni de 
un succes binemeritat.

Sîntem convinși că din colaborarea tuturor facto
rilor (conducerile școlilor, organizațiile U.T.M., pro
fesorii de educație fizică și bineînțeles elevii) cea 
mai populară competiție școlărească va înregistra și 
în ediția din acest an un succes remarcabil, răs- 
punzînd astfel pe deplin scopului pentru care a fost 
inițiată.

Iată, în rîndurile de mai jos, cîteva aspecte ale 
campionatelor republicane școlare.

Un început promițător

PUTEM OBȚINE REZULTATE 
ȘI MAI BUNE

La noi, campionatele republicane 
olare au luat — cum spun sportivii 

un „start" bun. De lucrul acesta 
au îngrijit profesorii de educație 
;ică, Constantin Căpățînă și Ion
alea. Ei au folosit cele mai bune 
etode pentru atragerea elevilor în 
treceri.
Pe de altă parte, direcțiunea școlii 
comitetul de părinți au ținut sea- 

a (avînd șl experiența anilor tre- 
ț.'i) de interesul stîrnit de actuala 
jj-Xie a campionatelor în rîndurile șco-

Exemplul Viorieăi Pleavă...
Din 1958, anul intrării Vioricăi 
leavă in școala profesională „Kirov* 
urnele ei figurează pAntre fruntașele 
i învățătură; și tot de numele ei 
nt legate și cele mai frumoase 
erformanțe sportive ale școlii: locul 
pe Capitală și pe țară la campio- 

atele republicane școlare de gimnas- 
că. In plus, o „performanță" puțin 
bișnuită pentru o elevă de 17 ani: 
bținerea normei de categoria I se- 
ioare. De la începutul anului școlar, 
'iorica Pleavă a fost un sprijin pre- 
os în organizarea primei etape a 
ampionatelor.
Adăugați la toate acestea o rodnică 

ctivitate obștească în calitatea de 
tembră a comitetului U.T.M. pe 
coală și veți avea imaginea com- 
letă a acestei eleve cu care colegii 

colegele ei de la „Kirov" au tot 
■phd să se mindrească. 

larilor. De la bun început — noi, cei 
care în trecut nu am putut face sport 
— nc-am gîndit că, pentru desfășu
rarea întrecerilor în condiții optime, 
trebuie să punem la punct sala de 
sport. Ne-a venit în ajutor și Sec
țiunea de învățămînt și cultură a 
sfatului popular al orașului. Cînd au 
început primele întreceri a fost gata 
și construcția celor două vestiare de 
care aveam atîta nevoie.

Despre rezultatele definitive obținute 
de elevi în primele etape ale campio

natelor cred că este prematur să vor
besc. Deocamdată ele sînt promiță
toare. Dar, să vedem ce se va întîm- 
pla în viitoarele întreceri... Băieții 
sînt optimiști și cred că vor ajunge 
(cel puțin la handbal care este foarte 
dezvoltat la noi în școală) pină în 
finală. Și eu sînt încredințat de acest 
lucru. In plus, trebuie să spun că ma
joritatea dintre ei sînt elevi buni Ia 
învățătură, iubesc mult școala și nu-și 
precupețesc eforturile atunci cînd este 
nevoie s-o reprezinte. Aș vrea să dau 
cîteva exemple de școlari fruntași Ia 
învățătură și sport: Marina Cercel
(căpitana echipei de baschet), din
anul II, Cornelia Rădulescu (anulll), I 
Ion Samoilă (portarul echipei de hand
bal), Paul Vișan din anul III ș. a.

Desigur, am fi putut face ceva mai 
mult pentru buna desfășurare a cam
pionatelor. Faptul că elevii noștri nu 
se pot întrece la gimnastică este o 
notă destul de proastă pentru noi. Nu 
avem încă aparatele necesare. Și în- 
tr-o bună măsură această lipsă ni se 
datorește. In viitor însă, le vom pro
cura pentru că posibilități avem. Am 
prevăzut aceasta împreună cu - alte 
măsuri (dintre care și parchetarea 
sălii de sport) menite să îmbunătă
țească activitatea sportivă ce se dez
voltă tot mai mult în școala noastră

Prof. NICOLAE ȚANE 
directorul Școlii pedagogice mixte 

din Buzău

Tot mai des, elevii Școlii medii 
nr. 1 Pitești pot fi văzuți, în timpul 
lor liber, pe terenul sau în saiia de 
sport. Și nu cîțiva, ci aproape toți cei 
1.400 de elevi care învață aioi. Cum 
s-a ajuns la aceasta ?

Un mijloc important în atragerea 
lor spre sport, în descoperirea de noi 
elemente talentate, îl constituie — 
de fiecare dată — campionatele re
publicane școlare. Cea de a XIl-a 
ediție se află în școala noastră în 
plină desfășurare. Pînă acum s-au 
„consumat" etapele pe școală la gim
nastică, volei și baschet, făcînd po
sibilă alcătuirea echipelor care să 
ne reprezinte în etapele următoare. 
La baschet au avut loc întrecerile pe 
oraș, unde la băieți am ocupat locul 
I, calificîndu-ne pentru etapa pe re
giune.

Desfășurarea la timp și în bune 
condițiuni a etapelor a constituit o 
preocupare permanentă și pentru or
ganizațiile U.T.M. din școală.

încă de la începutul lunii noiem
brie. cînd cercul pedagogic a discutat 
programul de desfășurare a campio
natelor, comitetul U.T.M., în colabo
rare cu colectivul catedrei de educație 
fizică, a trecut la stabilirea planului

ROADELE UNEI STRÎNSE COLABORĂRI
In școala noastră, activitatea spor

tivă și îndeosebi campionatele repu
blicane școlare se bucură de o fru
moasă tradiție. De fiecare dată parti
ciparea echipelor școlii s-a încheiat cu 
rezultate remarcabile. Anul trecut, de 
pildă, echipele școlii au ocupat locul I 
în finala pe țară la volei și de ase
menea locul I pe Capitală, la gimnas
tică. Rezultate promițătoare au obți
nut în aceeași competiție, atleții școlii.

Și în acest an, elevii noștri sînt 
hotărîți să obțină frumoase succese în 
activitatea lor sportivă. In primul rînd, 
ei doresc să-șt păstreze întîietatea la 
volei și gimnastică ; apoi, să prezinte 
în campionat o echipă de fotbal bine 

de acțiune. La stația de amplificare 
a școlii, construită de elevi din ini
țiativa comitetului U.T.M., sc trans
mit în pauze rezultate sportive, pro
gramul competițiilor, se evidențiază 
elevii fruntași la învățătură și sport. 
Campionatele școlare au fost întot
deauna un punct important al emi
siunilor noastre sportive.

Va trebui pe viitor să muncim mai 
mult, în special în direcția colaborai ii 
noastre cu celelalte școli din oraș. 
Unele dispun de condiții mai bune 
de desfășurare a competițiilor la u
nele discipline. Acestea ne-ar fi aju
tat. mai ales pentru disputarea pri
mei etape a campionatului de hand
bal în 7, de fapt neglijat la noi. 
Situația amintită privește și atletis
mul unde, de asemenea, am putea 
să ne ajutăm reciproc în privința ba
zelor sportive. Ele vor trebui folosite 
de acum înainte mult mai chibzuit.

Comitetul U.T.M. al școlii va căuta 
să facă din campionatele republicane 
școlare un prilej de noi succese în 
sport, de afirmare a tot mai multe 
elemente talentate din rîndul elevilor 
noștri.

MILICĂ HUȘTEA
secretar al comitetului U.T.M.

Șc. medie nr. 1 Pitești

pregătită și, în sfîrșit, să debuteze cu 
succes în competiția de handbal. Pen
tru realizarea acestor obiective, am 
făcut pregătiri încă din primele zile 
de școală. împreună cu conducerea 
școlii (director — ing. Eugen Staicu, 
director adjunct — ing- Matilda Borz), 
cu colegii mei (prof. Ana Dărîngă și 
V. Ionescu), tiu comitetul U.T.M. (se
cretar — prof. Elena Tarnovschi) am 
stabilit un bogat plan de acțiune ți- 
nînd seama pe de o parte de calen
darul compctițional fixat de M. I. C„ 
iar pe de altă parte de programul de 
studii.

In vederea selecționării celor mal 
dotați elevi, încă din luna octombrie

C^or^’^j^t^s^idenții noștri ne telefonează: La Școala medie „Bolyai” din Tg. 
Mureș se practică numai baschetul.

CONSTANȚA:
Desfășurarea de pînă acum a cam- 

ionatclor republicane școlare a adus 
surpriză : echipele școlii medii nr. 2 

i fete și școlii medii nr. 3 la băieți 
u cîștigat etapa pe oraș la baschet, 
stă motivul pentru care prin rîndu- 
le de față vom... poposi în mijlocul 
levilor de la Școala medie nr. 2. 
■>m nota, în primul rînd, interesul 
coscbit stîrnit în rîndul celor 14 clase 
e întrecerile de volei, gimnastică, 
aschet și handbal în 7. Dovadă și 
umărul marc de partiiăcanti : 458.
ormula de desfășurare, cea cunos- 
uta : mai întîi, etapă pe clase, apoi 
îștigătdrii între ei au desemnat prin- 
■-un concurs de „casă" pe cei mai 
uni sportivi și echipe ale școlii. Cîteva 
urne: Petruța Dragomir (gimnastică), 
laria Lengheriu (volei.), Cornelia
larinescu (baschet) etc.
Cînd cunoști aspecte din activitatea 

portivă desfășurată în această școa- 
ă te impresionează caracterul ei orga- 
izat. Amintim că la baschet întrece- 
ile au început în noiembrie, la volei 
î gimnastică în decembrie, la hand- 
al în 7 îndată după terminarea va- 
anțe'i de iarnă. Locul de desfășurare 

tuturor acestor întreceri : sala de 
port a școlii, bine utilată. Pentru 
andbal, cînd timpul a îngăduit, s-a 
olosit și terenul din curtea școlii.

In momentul de față, elevele și 
levii de la S. M. 2 așteaptă cu ne- 
ăbdare întrecerile . fazei pe oraș la 
olei și handbal în 7. Garanție pentru 
, comportare frumoasă și pe mai de- 
'arte o constituie pregătirea intensă a 
levilor. Și, în plus, munca asiduă, 
lasionată, desfășurată de profesorii de 
ducație fizică ai școlli: Doina Ciu- 
eanu, Viorica Radovici, Cornelia Lă- 
ărică și Victor Albit.

P. ENACHE

TG. MUREȘ:
Școala profesională „Encsel Mau- 

iciu" este renumită prin activitatea

sportivă pe care o desfășoară cei a
proape 10(00 de elevi de aici. Se în
țelege că prezența lor în campionatele 
republicane a trezit un viu interes. La 
volei, de pildă, au participat 39 
echipe, pe primul loc situîndu-se vo
leibaliștii din anul III-B strungari. La 
fotbal, de asemenea, s-a înregistrat un 
număr record de echipe participante: 
19. Competiția este în plină desfășu
rare. (Comportarea cea mai bună au 
avut-o pînă acum echipele anilor ll-G 
mecanici auto, I-A și II-B, întreți
nere. In schimb, s-a neglijat organi
zarea etapei pe școală la gimnastică. 
Conducerea școlii motivează această 
lipsă prin faptul că elevii nu au la 
dispoziție decît o singură sală care 
nu poate face față volumului mare de 
întreceri. De fapt, școala mai posedă 
o sală de sport, — a doua ca mă
rime din oraș, — dar ea este folosită 
în alte scopuri decît cel pentru care a 
fost amenajată.

Pentru activitatea lor însuflețită 
desfășurată cu prilejul etapelor pe 
școală ale campionatelor trebuie evi- 
dențiați profesorii de educație fizică 
Viorel Florea și Bel-la Koos.

ION PAUȘ

BACĂU:
Încă de la începutul anului. școlar, 

elevilor de la școala medie nr. 1 ,,Gli. 
Bacovia" din orașul nostru li s-au 
asigurat condiții optime în vederea 
participării lor la campionatele repu
blicane. Interesul pentru această com
petiție a fost stimulat prin diferite 
mijloace. Gazetele de perete, mai 
ales, au reflectat prin articole 
scrise de elevi, felul cum decurg 
pregătirile în vederea campionatelor, 
iar graficele au înregistrat cu regu
laritate rezultatele și numărul mereu 
crescînd al elevilor participariți la di
feritele sporturi.

Interesul pentru campionate a fost 
dintre cele mai mari. La baschet, de 
exemplu, sala de sport a școlii s-a

dovedit neîncănfte'a--e 
pentru sutele de elevi vr- 
niți să-și încurajeze cc|1- 
pele favorite. Câștigătoa
re: clasa a Xl-a R la 
fete și clasa a X-a A Ia 
băieți. La fel de pasio
nante. întrecerile de volei 
au marcat totodată un 
bun nivel tehnic. Ele 
sînt în curs de desfășu
rare. Paralel, cei 40 de 
gimnaști ai școlii se pre
gătesc asiduu. Pregătiri 
susținute fac și compo
nents echipelor de hand
bal, care se vor întrece 
în cursul lunii martie, 
precum si atleții progra
mați să ia startul în a
prilie, în vacanța de pri
măvară.

întrecerile de pînă a
cum au relevat numeroa
se elemente cu aptitudini 
în sport și totodată bune și la învăță, 
tură, titularii formațiilor băcăuane de 
mîine, dintre care Neculal Negoiescu, 
Gh. Fodor, R. Nadler, lulia Secară și 
Elena Sascău.

GH. DALBAN

SIBIU:
De la începutul desfășurării lor, cam

pionatele republicane rezervate școli
lor medii se află în centrul atenției 
cabinetului metodic al Secțiunii de 
învățămînt și cultură din localitate. 
Baschetul — îndeosebi — a relevat 
marele interes pe care i-1 acordă ele
vii de la școlile medii. De asemenea, 
schiului i s-a dat o atenție deosebită, 
în perioada de vacanță au fost orga
nizate tabere de pregătire în masivele 
Cibin și Făgăraș (cabanele Păltiniș, 
Fîntînele și Suru), unde profeso-rii de 
educație fizică și-au verificat loturile.

Aruncare la... coș

Desen de CLENCIU
Din păcate, cabinetul metodic nu 

acordă același interes și campionate
lor școlilor profesionale. întrecerile de 
gimnastică ale elevilor de la „profe
sionale", de pildă, urmează să se des
fășoare în prima jumătate a lunii fe
bruarie. Or, pînă acum, în aceste școli 
pregătirile sînt întîrziate, cu ex
cepția școlii profesionale textile 
„7 Noiembrie", unde există o adevă
rată tradiție pentru gimnastică, echi
pa acestei școli ieșind campioană pe 
țară mai mulți ani consecutiv. Șco
lile profesionale ce trebuie eviden
țiate pentru interesul arătat unor dis
cipline care figurează în campionate 
sînn: școala de meserii, școala profe
sională „Independența", școala profe
sională de construcții și școala pro
fesională C.F.R. Tracțiune.

M, VLADOIANU ji 0. PIIARIU

| a anului tread am organizat campio
nate inter-clase la toate disciplinele 
sportive incluse în programul campio
natelor. Această selecționare era abso
lut necesară, deoarece o parte din
tre sportivii noștri absolviseră școala 
și în acest fel echipele s-au descom
pletat. Am reușit cu prilejul campio
natelor inter-clase să depistăm nu
meroși elevi talentați cum ar fi Adrian 
Pană, Gh. Călin, Haralambie Mitroi, 

i Mariana Roșu, Adriana Voinea (vo
lei), Viorica Frățilă, Sanda Roșu, Ro- 
zica Huțupaș^r (gimnastică), M. Lă- 
zărescu, Maria Gheorghe (atletism) 
etc.

Pînă acum s-au desfășurat etapele 
pe școală la volei și gimnastică, dis
cipline în care ne-am și fixat loturile 
în vederea viitoarelor etape. In aștep
tarea acestora am participat la „Cupa 
7 Noiembrie" (volei băieți și fete) pe 
care am cîștigat-o, susținînd totodată 
o serie de întîlniri amicale — tot la 
volei — cu echipele școlilor profe
sionale „Filimon Sîrbu", „Kirov" șt 
„Confecții". In prezent, ne pregătim 
pentru a participa și la celelalte dis
cipline sportive: atletism, handbal și 
fotbal. La această ultimă ramură 
sportivă, un sprijin prețios în instrui
rea ediipelor noastre îl aduce, în mod 
voluntar, secretarul școlii, tov. Leo
nida Fluture. Fiindcă a venit vorba de 
sprijin, trebuie să subliniez că în 
școală, interesul pentru campionate ca
racterizează afît conducerea școlii cît 
și întregul corp didactic. De aseme
nea, aportul comitetului U. T. M. , se 
face totdeauna simțit. Intr-un cuvînt, 
există un spirit desăvîrșit . de cola
borare. In asemenea condiții nici re
zultatele nu se vor lăsa prea mult- 
așteptate.

Prof. VIRGINIA GROZESCU 
școala profesională de ucenici Teh.no»- 
metal-F. C. „Gh. Gh(x>rghiu-Dej“-BucMtr , 

,.1, rești: s



MAI SINT 5 ZILE PINĂ LA MECIUL CU FRANȚA
Evenimentul sportiv central înscris în programul ma

nifestațiilor de ia sfîrșrtul acestei săptămîni este fără 
îndoială întiinirea de baschet dintre reprezentativele 
masculine ale R.P. Romîne și Franței. Confruntarea 
dintre baschetbaliștii noștri și reprezentanții „cocoșu
lui galic" (pentru prima oară la noi în tară) suscită 
un interes major în rîndul amatorilor de sport din 
Capitală. Și aceasta, cu atît mai mult, cu cît echipa 
Franței este una din cefe mai bune formații de pe 
continent, iar jucătorii noștri au de luat o revanșă 
pentru meciul pierdut la limită (56—60), cu doi ani 
în urmă, la Mulhouse.

Pregătirile noastre au atins un stadiu avansat. Ma
joritatea selectionabililor, în special cei de la C.C.A. 
și Știința Cluj, au evoluat în meciurile de campionat 
disputate duminică la un nivel destul de bun, fapt care 
îi face pe antrenorii noștri să aștepte cu încretce’e'în- 
fâltnirea cu Franța.

Lotului nostru, întinerit în ultima vreme, i s-au 
adă-ug.at și o serie de iucători cu experiență ca Folbert, 
Fodor și Niculescu, care au mai jucat în compania

baschetballștilor francezi. Astfel, în momentul de față 
echipa cuprinde alături de o serie de tineri jucători 
cu o înălțime apropiată- de cea cerută de baschetul 
modern (media a atins 1,93 m) și baschetbaliști cu 
„state de serviciu" vechi în reprezentativa tării. Deci,
problema care figurează la ordinea zilei este omo
genizarea formației — temă principală a antrenamen
telor totului nostru în zilele care au mai rămas pînă
la meci. In plus, planul de pregătire a jucătorilor 
mai cuprinde și ședințe zilnice în care se va urmări 
menținerea formei de coș, precum și unele exerciții 
tactice în funcție de specificul jocului echipei franceze.

Din lotul nostru fac parte în momentul de față 
următorii jucători : Novacek, Nedef, Folbert, Fodor, 
Niculescu, V. Gheorghe, Demien, Albu, Toth, Visner, 
Giurgiu, Kiss, Cr. Popescu, Tursugian, Nosievici și 
Popo-vici. Vineri, antrenorii C. Herald și D. Niculescu 
var desemna p-e cei 12 baschetbaliști care ne vor re
prezenta în meciul de duminică și care au datoria să 
nu-și precupețească eforturile pentru realizarea victoriei 
pe care o dorim cu toții.

★

Concluzii cu privire la turul campionatelor R. R. P.
Rodica l oroneanu a obținut rezultatul de 7,57 m la săritura în înăl/ime

Foto : Th. Roibu

de baschet pe anul 1960-1961 (I)
Desfășurarea turului campionatelor 

republicane a demonstrat creșterea 
calitativă a jocului prestat de ma
joritatea echipelor participante si în 
special de cele masculine.

Mai mulți factori au determinat 
desfășurarea la un nivel superior a 
jocurilor din această primă parte 
a celei mai importante comoetitii 
baschelbaiistice din țar^-a noastră. 
Printre aceștia trebuie să mențio
năm •

— noile modificări ale regulamen
tului. care au făcut iocul mai di
namic si mai spectaculos

— reintroducerea obligativității
apărării „om la om“ — care a acti
vizat jocul echipelor și a stimulat 
la o pregătire mai bună

— noua orientare în selectionarea 
si folosirea jucătorilor pe baza in
dicațiilor cu privire la talie si vîrstă

— desfășurarea la un nivel supe
rior celuj precedent a procesului de 
instruire, antrenament si educație, 
în special la echipele din provincie

— o luptă s-rlnsă pentru clasa
ment — — la băieți și jocuri viu dis
putate — la fete.

Este cazul să evidențiem activi
tatea susținută a antrenorilor și ju
cătorilor din cadrul clubului spor
tiv Rapid. Ca urmare a acestei ac
tivități bune, Rapid a reușit să 
ocupe atît la băieți cît și la fete 
primele locuri în clasamentul turului 
acestui campionat.

Mulțumitoare este și comoortarea 
jucătorilor din cadrul echipelor _ _ Di
namo București, Voința Iași, Știința 
Craiova sau a jucătoarelor din e
chipele Știința București, C.S. Ora
dea. Voința Tg. Mureș. Sub îndru
marea unor antrenori priceputi și 
mai ales conștiincioși, care au folosit 
din plin perioada pregătitoare, echi
pele amintite au făcut progrese evi
dente. Printre antrenorii care s-a-u 
dovedit a fi buni pedagogi mențio
năm pe Sigismund Ferentz. Vasile 
Popescu, Dan Niculescu. Mircea 
Avram. Emil Blaga. Constantin Di- 
nescu. Constantin Dîrjan și Gheor
ghe Roșu.

După o evidentă eclipsă de formă 
la început de campionat, ale cărei 
cauze au fost analizate și de ziarul 
„Sportul popular", echipa CîC.A. 
și-a revenit. Sperăm deci într-o 
comportarea meritorie a acestei for
mații în returul jocului din cadrul 
Cupei Campionilor Europeni, cît și 
în jocurile din returul campiona
tului.

în condițiile favorabile de pregăti
re amintite mai sus, o serie de ju
cători tineri și talentați s-au remar
cat și au arătat perspective de a 
ajunge la o valoare tot mai ridi
cată.

Astfel, s-au afirmat la băie^ : 
Visner, Kiss și Dudescu (Dinamo 
București), Viciu (Știința Craiova), 
Bîrsan. Zereleș (Steagul roșu Bra
șov), Aurel Popovici, Spătaru (Ști
ința Timișoara), Predulea (Rapid 
București), Demien (Știința Cluj) ; 
iar la fete: Sanda Dumitrescu, Cor
nelia Gheorghe (Rapid București), 
Hcrta Antosch (Știința București), 
Maria Barși (Voința Oradea), A, 
Vogel și Manea Popa (Voința Bra
șov).

Aceasta arată că unii antrenori

★

de OCTAV DIMITRIU 
antrenor federal

au lucrat planificat în pregătirea 
echipelor, că s-au străduit să asigure 
continuitate procesului de instruire 
și că s-a pus în general un accent 
deosebit pe întinerirea formațiilor, 
pe introducerea cu curaj a clemen
telor tinere în echipe.

S-au îmbunătățit condițiile orga
nizatorice și administrative, s-au 
creat condiții mai bune pentru ca 
unele echipe, în special cele din 
provincie, să lucreze de trei-patru ori 
pe săptămînă și astfel jocul echi
pelor noastre a .devenit mai specta
culos, m-ai dinamic, mai eficace și 
mai valoros.

Deși s-a realizat un progres evi
dent, totuși nivelul echipelor noa
stre fruntașe nu ne mulțumește, iar 
cel mai bun criteriu de apreciere 
a acestui nivel îl vor constitui con
fruntările pe plan internațional ale 
echipelor noastre fruntașe de club. 
Sub acest aspect, atît jocul echi
pei Rapid —- fete în C.C.E., cît 
și jocurile unor echipe masculine în 
înHlniri-te internaționale au arătat 
că mai sînt serioase deficiențe (e
xemplu C.C.A. în Italia).

Vom căuta ca într-o scurtă analiză, 
pe factorii antrenamentului, să ară
tăm atît părțile pozitive dar mai ales 
cele negative, făcînd unele reco
mandări pentru returul campiona
tului care se desfășoară în continua
re și pentru orientarea de viitor în 
pregătirea echipelor noastre fruntașe.

Pregătirea fizică. Deși a fost în 
atenția antrenorilor nu s-a ridicat 
la nivelul cerințelor. Pozitiv este 
totuși faptul că atît în jocul echi
pelor masculine cît și al celor fe
minine se observă o mai bună re
zistență (mai ales în condițiile nou
lui regulament care reduce la mi
nim întreruperile), o creștere a for
ței în picioare, a mobilității, ceea 
ce permite menținerea unui ritm 
susținut în majoritatea cazurilor.

Negativ este faptul că majoritatea 
antrenorilor folosesc în exclusivitatea 
mijloacele specifice, neglijîndu-le pe 
cele de pregătire fizică generală. 
Singurii care fac excepție sînt Dan 
Niculescu, la băieți și Sigismund 
Ferentz, la fete. Se neglijează veri
ficarea nivelului de perfecționare a 
calităților fizice de bază prin trece
rea cu regularitate a normelor de 
control.

In momentul de față constatăm 
o serioasă rămîner? în urmă în ceea 
ce. privește dezvoltarea detentei și 
vitezei de execuți-e la majoritatea ju
cătorilor noștri. Tendința de promo
vare a elementelor cu talie înaltă 
nu a fost susținută de o muncă se
rioasă pentru dezvoltarea în ace
lași timp a calităților fizice de 
bază la jucătorii în cauză deficitari 
în primul rînd în această direcție.
Așa este cazul cu jucătorii Demien
(Cluj), Dragoș (Cra-ova), Zereleș 
(Brașov), Păun (Iași), Klockner
(Brașov), Doina Chelaru (I.C.F.),
Binder (C.S.S. Oradea) și alții.

Un foarte bun mijloc de perfec

ționare a pregătirii, pe care-1 folo
sesc cu succes antrenorii sovietici și 
pe care unii din tehnicienii noștri îl 
neglijează este practicarea baschetu
lui în aer liber, chiar și pe timp nefa
vorabil.

Este cu totul inadmisibilă ati
tudinea unor antrenori care, în con
dițiile climaterice favorabile antre
namentelor în aer liber, s-au mai 
plîns și în acest an că nu au su
ficiente ore la sală; pentru antrena
mente. O astfel de „scuză" trebuie 
tratată cu seriozitate de conducerile 
cluburilor și asociațiilor sportive.

Pentru combaterea mentalității 
greșite care mai persistă ,1a unii an
trenori și jucători în ceea ce pri
vește pregătirea fizică. Colegiul 
central de antrenori a instituit, din 
acest an, un complex cuprinzînd atît 
norme de pregătire fizică cit și nor
me tehnice, care vor condiționa pe 
viitor selecționarea în loturile repre
zentative și chiar divizionare.

Campionat ele regiunii București
Dinamoviștii învingători pe toată linia

Al. Lăzărescu (Dinamo) în proba de 5000 m desfă
șurată pe pista de gheată a lacului din parcul sportiv 

„23 August"

avut locSîmbătă și duminică au 
probele din cadrul campionatului re
giunii București la patinaj viteză. 
Pista de gheață amenajată pe lacul 
din parcul „23 August" a oferit con-, 
diții optime de concurs. Organizarea 
a fost bună, în special prin desfă
șurarea regulată a probelor și felul 
ireproșabil cum a funcționat serviciul 
de radioinformare.

Nivelul tehnic al întrecerilor însă 
a fost nesatisfăcător. Rezultatele în
registrate la majoritatea probelor au 
fost în general sub nivelul celor ob
ținute de aceiași patinatori la con
cursul de te Jușnad,

Juniorii noștri confirmă!
La numai o săptămână după inaugura

rea activității atletice oficiale din acest 
an, sala Floreasca II din Capitală a 
găzduit întrecerile unei noi competiții 
rezervată juniorilor. De data aceasta, 
la startul diferitelor probe, au fost pre- 
zenți cei mai buni atleți juniori din în
treaga tară. Concluziile trase pe mar
ginea acestui concurs cu caracter re
publican au fost dintre cele mai bune. 
Ne gîndim nu numai la sumedenia re
zultatelor de valoare înregistrate cu a
cest prilej — consecință directă a unei 
pregătiri temeinice, mai bună parcă de
cât în oricare altă iarnă —, dar și la 
faptul că întrecerile au evidențiat, în 
afara juniorilor din principalele centre 
atletice ale țării, numeroși alți tineri 
din Bacău, Bîrlad, Rădăuți, Alba Iulia, 
Pitești, Beiuș, Giurgiu, Buzău, Brăila 
etc., care au dovedit multă putere de 
luptă și calități frumoase. Sîntem con
vinși că dacă toți acești tineri se vor 
antrena și pe maj departe cu aceeași 
perseverență și seriozitate ei vor pu
tea obține rezultate din ce în ce mai 
bune.

Dintre performanțele înregistrate în 
cadrul acestui concurs de sală se cu
vine să remarcăm în special cele 15 
recorduri republicane pe teren acope
rit, iar dintre acestea — în primul rînd 
— cifrele realizate de foarte tinerele Mi- 
haela Popescu (1,60 m la înălțime) și 
Gabriela Rădulescu (5,44 m la lungime 
și 5,6 sec pe 40 m). S-au remarcat de 
asemenea : Eugen Simionescu și Afana-

bucureșteni vor trebui 
să-și intensifice pregăti
rile, folosind cît mai 
judicios pista de gheată 
de la patinoarul „23 
August", astfel îneît în
trecerile finale ale cam
pionatului de patinaj vi
teză, care vor începe la 
1 februarie la Tușnad, 
să-i găsească cît mai 
bine antrenați, capabili 
de rezultate mai bune.

Un alt fapt care a 
surprins neplăcut a fost 
acela că la întrecerile 
din București, în afară 
de doi concurenți (unul 
roprezentînd Casa Cen
trală a Armatei, iar al
tul clubul sportiv Con
structorul) toți ceilalți au 
aparținut clubului sportiv 
Dinamo. De aci se poate 
constata slabul interes 
pe care-1 acordă acestei 
discipline sportive majo
ritatea cluburilor și aso
ciațiilor sportive bucu- 
reștene. Un dezinteres 
inadmisibil, care va tre
bui să formeze obiectul 
unei analize serioase din 
partea federației de spe
cialitate, pentru a studia 
măsurile ce trebuie luate 

în vederea înlăturării acestei stări de 
lucruri.

Iată rezultatele întrecerilor și cla
samentele generate :

SENIOR/ — 500 m: 1. V. Oprea 
(C.C.A.) 50,3 sec; 2. E. Papuc (Di
namo) 50,6 sec; 1.500 m: 1. Papuc 
(Dinamo) 2:44,5; 2. Lăzărescu 2:47,3; 
5.000 m: 1. Lăzărescu (Dinamo) 
9:49; 2. Papuc 10:05.2; 10.000 m: 1. 
Papuc (Dinamo) 20:32.5; 2. Lăză
rescu 20;33. 

Clasament general: 1. Papuc (Di
namo) 227,545 pct., campion al re
giunii București; 2. Lăzărescu (Di-

Patina.torii naimo) 229,216 pct,

sie Savin (3,96 m la prăjină). Anca G 
rău (13,22 m la greutate), Mircea Axe 
te (6,99 m la lungime), Eugen Du< 
(1,935 m la înălțime) etc. Nu este lip: 
de interes nici faptul că în cadrul 
cestor întreceri o seamă de junic 
și-au înregistrat cele mai bune rezt 
tate ale lor (sală și aer liber). Prin4,, 
aceștia se află : Remus Lăcătușu (14 
m la triplu), M. Axente (lungime)» 
Simionescu (prăjină), Gabriela Rad 
lescu (lungime), Mihaela Popescu (în? 
time) etc.

Cînd facem aceste remarcări ale 
lor mai buni atleți din concursul ■ 
sală nu vom omite însă nici pe acei a 
trenori care s-au evidențiat și ei pr 
rezultatele obținute de elevii lor : E 
sabeta Stănescu, Th. Ionescu, iD. G: 
leanu, N. Gurău (București), Butna 
(Bacău), Al. Merică (Iași), M. Buhl 
(Tg. Mureș), Lad. Kiss (Oradea) etc.

Al doilea concurs de sală din act 
sezon, în cadrul căruia au fost obținu 
performanțe cu mult superioare, cel 
din concursul republican din 1960, a 
vidențiat faptul că pentru acest an p 
tern conta pe numeroși tineri foarte 1 
lentați de la care așteptăm cu te 
tă încrederea rezultate de un înalt j 
vel. Antrenorii noștri trebuie să se pi 
ocupe, în continuare, cu aceeași seri 
zitate de pregătirea elevilor lor în \ 
derea importantelor competiții ale s 
zonului de vară, care vor culmina 
prima ediție a Jocurilor Balcanice pe 
tru juniori, care va avea loc la Cli

SENIOARE — 500 ni: 1. Magd 
lena Udrea (Dinamo) 59 sec; 2. Si 
ziana Florescu (Dinamo) 1:05 
1000 m: 1. Udrea 2:02,5; 2. Flores 
2:26,9; 1.500 m: 1. Florescu 3:35,4; 
Cecilia Barus 4:03,5; 3.000 m: 1. 
drea 6:49,9; 2. Florescu 8:24,2.

Clasament general: S. Flores 
304,119 pct. — campioană a regiu 
București.

JUNIORI 17-18 ani — 500 m: 1. 
Chelaidfte (Din.) 55,4 sec.; 1.500 
1. Mureșanu 3;00,9; 3.000 m:
Chelaidite 6:19,2; 5.000 m: 1. Chel 
di te 10:43,7.

Clasament general: 1. Chelafd 
244,470 pct., 2. Mureșanu 245,î 
pct.; 3. Popovici 271,083 pct.

JUNIORI 15-16 ani — 300 m:
V. Sotirescu (Din.) 53,6 sec.; 11 
m: 1. Sotirescu 1:52,3; 1.500 m: 
Sotirescu 2:53.4; 3.000 m- 1. Sc 
rescti 6:21,8.

Clasament general: 1 Sotirei
231,183 pct.

JUNIOARE 15-16 ANI — 300 
1. Zvetlana Busuioc (Din.) 40,1 se 
500 m: 1. Virginia Sima (Di
1:06,3; 1.000 m: I. Sima 211E
1.50'0 m: 1. Sima 3:37,4.

Clasament general: 1. Sima 206,; 
pct.

JUNIORI 14 ANI — 300 m: 1. 
Patraulea (Din.) 37,1 sec.; 500
l. Patraulea 1:00,6; 1.000 m: 1. I 
traulea 2:09,9; 1.50'0 m: 1. Patrau 
3:19,7,

Clasament general: 1. Patrau 
191,833 pct.

JUNIOARE 14 ANI — 100 m. .
m, 300 m și 500 m: 1. Matilda Du 
(Din.) cu timpii 19 sec., 47 sec., 3 
sec., 1:21,1.

G. ȘTEFĂNESCl

S-A DESCHIS bN NOU PATINO. 
IN CAPITALĂ

Patinoarul amenajat pe terenurile 
tenis din incinta parcului sportiv 
namo stă la dispoziția publicului zi 
între orele 9—12 și 17—20.



Tirul in anul I960 (I) r v • • /"» •Însemnări pe marginea „Cupei Poiana Brașov”
Cei mai buni 10 performeri ai tării noastre
Cu toate că în anul I960 trăgătorii 

fruntași din toate țările lumii s-au 
străduit ca la Roma să realizeze 
cifre superioare vechilor performanțe 
înregistrate cu prilejul J. O. de la 
Melbourne și a campionatelor mon
diale din anul 1958, tentativele lor 
nu au reușit decît în parte. Cifrele 
înscrise pe tabelele „mondialelor" de 
la Moscova, au rămas astfel cefe 
mai semnificative atunci cînd vrem 
să facem o comparație a creșterii va
lorice a rezultatelor.

Pentru a ne da mai bine seama 
de saltul înregistrat de trăgătorii 
noștri fruntași, ne-am propus ca în 
rîndurile de față să punem alături 
de cele m.ai bune performante mon
diale și olimpice primele 10 rezul
tate ale trăgătorilor romîni obținute 
în anul I960.

ARMA LIBERA CALIBRU REDUS, 
3x40 FOCURI, POZIȚIA CULCAT: 
Record mondial 398 p.; record ăl
R. P.R. 399 p. Cele mai bune 10 re
zultate: 1. I. Sîrbu 399 p.; 2. N. Ro
taru 396 p.; 3. C. Antonescu 396 p.j 
4. V. Eieea 395 p.; 5-6. M. Anta, , 
M. Rusescu 395 p.; 7—10. T. Ciulu, 
M. Cristea, S. Dănescu. V. Panțuru 
394 p.

Mulți dintre țintași considerau că 
cifra de 391 p. (actualul record mon
dial la POZIȚIA IN GENUNCHI) 
cu greu va putea fi atinsă. Dar iată 
că în anul 1960, M. Ferecatu a reu
șit să o egaleze. Record mondial 391 
p., record al R.P.R. 391 p. Cele mai 
bune 10 rezultate: 1. M. Ferecatu 
391 p.; 2. C. Antonescu 389 p.; 3—5.
S. Dănescu, I. Sîrbu, N. Rotaru 387 
p.; 6. I. Georgescu 384 p.; 7—8. I. 
Olărescu, V. Panfuru 383 p.; 9. M. 
Ruscsou 381 p.; 10. V. Antonescu 
380 p.

Și la POZIȚIA IN PICIOARE, N. 
Rotarii, a reușit să egaleze recordul 
mondial. Record mondial 374 p„ re
cord al R.P.R. 375 p. Cele mai bune 
10 rezultate : 1. N. Rotam 374 p.; 2. 
I. Sîrbu 372 p; 3. M. Ferecatu 370 
p; 4. C. Antonesou 369 p; 5. V. Enea 
364 p; 6. C. Sorin 363 p; 7. M. Ru
sescu 361 p; 8. L. Cutcutache 359 p; 
9. P. aanoor 388 p; 10. T. Ciulu 
356 p.

Pe 3 POZIȚII, actualul record al 
R.P.R. (1155) ca și cifra de 1152 p. 
obținută în 1960 de N. Rotarii, de
pășesc recordul mondial și pe cel 
olimpic. Record mondial 1149 p-, re
cord olimpic 1149 p; record al R.P.R. 
1155 p. Cele mai bune 10 rezultate:

Aii-H : 77^1— >♦♦+♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Concluzii și învățăminte după desfășurarea 
campionatului republican

★
de ION NIȚULESCU

Anul care a trecut a constituit pentru 
rugbiul nost.ru un important prilej de 
verificare a noului sistem competițional 
prin trecerea la desfășurarea campiona
tului republican cu 12 echipe și la orga
nizarea campionatului dc calificare. A- 
ecastă nouă formulă a dat posibilitatea 
angrenării în campionat a unui număr 
sporit de echipe și jucători și a unei 
repartizări uniforme a centrelor, rugbis- 
tice din țară, ceea ce a făcut ca, în ul
timă instanță, calitatea jocurilor să se 
îmbunătățească simțitor. In sfîrșit noul 
sistem competițional a stimulat activita
tea rugbistică determinlnd crearea de 
centre noi ca Turnu Severin, Bacău, 
Craiova etc.

In ceea ce privește desfășurarea cam
pionatului republican se poate afirma 
că acesta a fost unul din cele mai echi
librate din ultimii ani. Echipa campioană, 
C.F.R. Grivița Roșie, deși a condus 
de la început a avut dc înfruntat adver
sari puternici, bine pregătiți. Un fapt 
demn de semnalat este și acela că echi
pele din provincie s-au prezentat cu un 
potențial sensibil mai ridicat în raport 
cu anii precedent i. Ne referim mai ales 
la Știința Cluj și C.S.M.S. Iași, echipe 
care s-au numărat printre „primele viori” 
ale campionatului, adversare redutabile 
pentru multe formații bucurcștcnc cu un 
vechi stagiu în rugbiul nostru (C.F.R. 
Grivi-a Roșie, C.C.A., Dinamo).

De un real folos în ridicarea măiestriei 
sportive a echipelor participante la cam
pionatul republican a fost stabilirea 
unei linii unitare în procesul dc pregă
tire și antrenament propusă dc Colegi ul 

1. N. Rotaru 1152 p; 2. I. Sîrbu 
1148 p; 3. C. Antonescu 1144 p; 4. 
M. Ferecatu 1141 p; 5. M, Rusescu 
1137 p; 6—7. V. Panțuru, Gh. Stoian 
1127 p; 8—10. T. Ciulu. Tr. Cogut 
1126 p.

O altă probă în care performantele 
trăgătorilor noștri sînt superioare re
cordului mondial și celui olimpic, 
este cea de ARMĂ CALIBRU RE
DUS 60 FOCURI, CULCAT SENI
ORI. Record mondial 595 p, record o- 
lirnpic 590 p., record al R.P.R. 596 p. 
Primele 10 rezultate ale anului: 1. 
I. Sîrbu. 596 p; 2. V. Panfuru 592 
p; 3. M. Cristea 591 p; 4. N. Rotaru 
590 p; 5—6. Tr. Cogut, S. Dănescu 
590 p; 7. C- Antonescu 588 p; 8. A. 
Rugină 587 p; 9. T. Ciulu 587 p; 10. 
M. Antal 586 p.

La aceeași probă rezervată seni
oarelor, recordul tării noastre a cres
cut 'în anul 1960 au 2 puncte, dar 
a rămas totuși la un punct sub re
cordul mondial. Primele 10 rezul
tate; 1. Aurelia Cozma 592 p; 2—3. 
Eda Antosch, Denise Popa 590 p; 
4—6. Suzana Doczi, Tereza Quintus, 
Angela Zgorobete 589 p; 7—8. Ana 
Goretti. Eva Quintus 588 p; 9. Cleo
patra Alexandru 587 p; 10. Anca 
Giurchescu 586 p.

La TALERE ARUNCATE DIN 
ȘANȚ, probă în oare concurentul 
nostru I. Dumitrescu a obținut me
dalia de aur la J.O. de la Roma, 
rezultatele au crescut simțitor. Re
cordul țării noastre este mai mare 
cu un punct decît recordul mondial 
și, cu 3 puncte față de cel olimpic. 
Din păcate însă, trăgătorii de la a
ceastă probă au rezultate prea dis
proporționate unii față de alții. Intre 
primul și cel de al 10-lea clasat 
există o diferență de aproape 50 
puncte. Record mondial 197 p., re
cord olimpic 195 p., record al R.P.R. 
198 p. Primele 10 performanțe: 1. I. 
Dumitrescu 198 p; 2. Gh. Enache 
195 p; 3. A. Ioanițescu 185 p; 4. I. 
Lovinesou 182 p; 5. Gh. Florescu 181 
p; 6. V. Calo^firescu 180 p; 7. V. 
Trăistaru 171 p; 8. Gh. Bumb 167 
p; 9. D. Danciu 163 p; 10. P. Filoti 
149 p.

Proba în care, în anul trecut, nu 
s-a reușit sa se atingă actualul re
cord al țării, a fost cea de PISTOL 
VITEZA. Record mondial 592 p., re
cord olimpic 587 p, record al R.P.R. 
592 p. Primele 10 rezultate: 1—2. M. 
Dumitriu, G. Maghiar 589 p; 3. ȘL 
Petrescu 588 p; 4. I. Tripșa 588 p; 
5. P. Mociuță 585 p; 6. G. Săvulescu 
584 p; 7. T. Manicatide 583 p; 8—9. 
Gh. Lichiardopol, A. Neagu 582 p; 
10. V. Atanaim 58 0 p.

vicepreședinte al Federației 
romîne de rugbi

★

cern trai dc antrenori și însușită de toți 
antrenorii. Este dc reținut de asemenea 
sprijinul acordat de Consiliul General 
al U.C.F.S. pe de o parte prin invitarea 
antrenorului francez Deleplace, cu care 
specialiștii noștri au făcut un bogat 
schimb de experiență, iar pe de altă 
parte prin participarea antrenorilor Gh. 
Pîrcălăbcscu și N. Psdureanu la cursul 
internațional de antrenori organizat la 
Paris de către Federația franceză de 
rugbi. La înapoierea în țară, cei doi an
trenori au organizat o discuție deosebit 
de utiilă cu antrenorii echipelor noastre, 
împărtășindu-le cunoștințe noi de ordin 
tehnic și mai ales tactic, în spiritul rug- 
biului modern. Antrenorii P. Cosmănescu 
(C.C.A.), V. Moraru (C.F.R. Grivița 
Roșie), D. Manoileanu (Știința Cluj), 
D. Ionescu (Dinamo), Dumitru Ionescu 
(Construe tonii), a plicind cu mult succes 
cunoștințele căpătate, au arătat că ve
chea concepție bazată pe folosirea exclu
sivă a calității forță trebuie îm
bunătățită. Imbinuiul armonios forța cu 
tehnica, aplicînd tactica cea mai potrivi
tă în funcție dc 'adversar, antrenorii a
mintiți au dovedit că rugbiul modern 
poate fi spectaculos si eficace în «același 
timp.

Ca urmare a aplicării noii orientări, 
jucătorii s-au preocupat mai mult de

Poiana Brașovului a avut un sfîrșit 
de săptămînă tactatător. Zăpada proaspăt 
căzută crease un decor feeric, iar cerul 
perfect senin permitea să se vadă 
nu numai Postăvarul, ci și masivul Pic- 
tiii Craiului înveșmântat complet în omăt. 
Cît privește gerul aspru, care nu a slă
bit nici un moment, el nu a constituit un 
impediment, nici pentru schiorii par
ticipam i la „Cupa Poiana Brașov” și 
nici pentru miile de spectatori care au 
urmărit captivantele sărituri, virtuozita
tea slalomiștilor, d^enia fondlștilor și 
curajul coborî tori lor. Din punct de ve
dere propagandistic concursul desfășu
rat la sfîrșitul săptămînii trecute la 
Poiana Brașov a fost pe deplin reușit.

Concursul organizat de comisia de spe
cialitate a regiunii Brașov a oferit multe 
aspecte pozitive, dar a reactualizat și 
cîteva probleme mai vechi ale schiului 
din țara noastră.

Ca fapt pozitiv vom menționa în pri
mul rînd saltul impetuos, ca partici
pare și ca valoare al tinerilor schiori

Schiorii noștri concurează la Megeve și Saint-Gervais

Lotul republican care ne va reprezenta țara la Meg&ve și Saint-Gsrvais. De la
stingă la dreapta : Kurt Gohn, Nicolae Pandrea, Petre Focșeneanu (secretar ge
neral al federației), Elisaveta Obrașcu, Ilona Micloș, Ion Berindei (antrenorul 

lotului), Cornel Tăbăraș și Gheorghe Bălan

Ieri dimineață au părăsit Capitala 
componenții lotului dc schi al țării care 
vor participa la două importante con
cursuri internaționale în Franța. Cornel 
Tăbăraș, Niculae Pandrea, Gheorghe Bă
lan și Kurt Gohn vor concura la a XVII-a 
ediție a „Marelui Premiu de la Megeve” 
și la a XI-a ediție a „Cupei Emile A
llais” ( cobor rre și slalom spec al), iar

ediția 19609

pregătirea lor tehnică. Pe de altă parte 
au apărut nume noi dc jucători cu fru
moase posibilități în sportul cu balonul 
oval, consecință și a faptului că sec
țiile dc rugbi din cluburi și «asociații au 
acordat o atenție tot mai marc promo
vării de noi elemente care să facă față 
cerințelor adevăratului rugbi. Astfel, 
jucători ca Mihalcea, Doru Pavel 
(C.C.A.), Nagy, Giugiuc, Ionescu Iulian 
(Dinamo), Baciu, Sorin (C.F.R.), Bogoi, 
foorgescu, Niculescu M„ Galdca (Con
structorul), Coșm, Drăgan, Miclea (Ști
ința Cluj), Bucureșteanu, Teodore seu E. 
(MetaU), Radulescu, M. Dascălcscu 
(C.S.M.S. Iași) au împrospătat loturile 
echipelor respective anucîadll-le un plus 
dc vitalitate.

Un alt factor care și-a adus contri
buția la buna desfășurare a campio
natului l-au constituit și 'arbitrajele. 
Mergînd pe linia promovării dc noi ca
dre, Colegiul central dc arbitri a îndru
mat și sprijinit cursul organizat dc 
U.C.F.S. oraș București. Dc asemenea? 
au fost promovați în vederea meciurilor 
din campionatul republican, o serie de 
arbitri tineri ca Cismaș, Gheondca, Geor
gescu V„ Soculescu, Penei u etc. Alături 
dc arbitri cu experiență mai îndelungată, 
cum sînt C. Munteanu, Al. Carnabcl, V. 
Vardcla, Em. Valeriu, N. Ionescu, tinerii 
amintiți mai sus «au dovedit că merită 
încrederea acordată, remareîndu-se prin 
competență și obiectivitate.

Iată deci factori care au făcut ca rug
biul din țara noastră să-și sporească 
v.aloarea. Faptul .acesta a fost reflectat 
cei mai bine în confruntările internațio

de la probele alpine. După cele văzute, 
la „Cupa Poiana Brașov”, ea și în alte 
concursuri, tînăra generație a actualilor 
schiori fruntași (Tăbăraș, Bălan. Colin, 
Zangor, Bătușaru, Șuteu ș.a.) are asi
gurată o rezervă sănătoasă de juniori 
talentați ca Spiridon și Constantin Bă
lan, Aurel Stroe, Ion Pitiș, Marin Focșe- 
iieanu, Mihai și Dan Puia, Mircea Ene 
ș.a. care, pregătindu-se cu perseverentă 
și seriozitate, strădaiadu-se să-și însu
șească temeinic procedeele tehnice, vor 
putea atinge în scurt timp • valoare ri
dicată.

Cuvinte frumoase se cuvin și unor 
tineri fo^diști. a căror pregătire teh
nică și fizică Iasă să se întrevadă posi
bilitatea realizării unor performanțe deo
sebite. Gh. Vilmoș, Radu Zămescu, Bu
jor Oltean. Sînt numai cî|iva din ti
nerii care au demonstrat că an folosit 
cum se cuvine perioada dintre două se
zoane și că sînt animați de dorința de a 
realiza performanțe din cc la ee mai 
bune.

Ilona Micloș și Elisaveta Obrașcu la a 
IlI-a ediție a „Marelui Premiu Inter
național dc la Saint-Germris” (coborirc 
și slalom).

întrecerile dc la Megive vor avea loc 
vineri (ooborîre) și dumimeă (slalom), 
iar cele de la Saint-Gervâs joi (coborîre) 
și sîmbătă (slalom).

nale din anul 1960, cînd «tle 6 mtilniri 
internaționale susținute de sportivii noș
tri (4 ale reprezentativei A și 2 ale ce
lei de tineret) s-an încheiat cu tot atî- 
tea victorii. Am întrecut astfel repre
zentativele R.P. Polone, R.D. Germane, 
R.S. Cehoslovace, am obținut o strălu
cită victorie asupra celcî nraî bune re
prezentative a Franței (considerată cam
pioană mondială neoficială) venită la 
București eu un impunător palmares : 
dc două ori ^ș^gătoare a turneului ce
lor 5 națiuni, victorioasă în turneul 
întreprins în Africa de Sud. Nn pot fi 
trecute cu vederea nici rezultatele obți
nute de echipele noastre în mttlairile 
i n tem a (i om ale interoluburi. Astf d, din ©ele 
13 meciuri susținute în R.P. Polonă, 
R.D. Germană și R.S. Cehoslovacă ca 
și la București de echipele G.F.R. Gri - 
vița Roșie, Metalul, Rapid, Știința Bucu
rești, Știința Petroșani, Știința Cfaj și 
A. S. Tecuci, n-au fost pierdute decît 
două : Știința Cluj în fața puternicei 
formații P.U.C.—Franța și A.S. Tecuci 
în meciul cu Poznania—R.P. Polonă. 
Rezultatele acestea dovedesc posibili
tățile pe care echipele noastre le-au avut 
pentru îmbogățirea cunoștințelor, pentru 
lărgirea necontenită a experienței și pu
nerea în valoare a elementelor tinere.

Totuși, în anul care a trecut s-au fă
cut simțite și serioase lipsuri. Acestea 
s-au reflectat în special eu ocazia pre
gătirii loturilor R.P.R. pentru confrun
tările internaționale, cînd • serie de 
jucători consacrați ca Wusek, Ghiriac, 
Dumici, Marinache, Paloșam ș.a. nu 
au fost puși la punct cu pregătirea fi
zică și au avut multe deficiențe chiar 
de ordin tehnic, fapt «are a determinat 
pe antrenorii lotului să le solicite efor
turi sporite pentru a uniformiza în an
samblu posibilitățile întregului lot. Mai 
gravă a fost constatarea că în returul 
campionatului, ca urmare a autoliniștirii, 
o serie de echipe fruntașe ca C.F.R. 
Grivița Roșie, Știința Clnj, Dinamo, Pro

Păcat însă că secțiile de schi ale clu
burilor și asociațiilor sportive nu au do
vedit aceeași preocupare și pentru ele
mentele feminine la toate probele, ca și 
pentru ridicarea de noi schiori la sări
turi și combinată nordică. Inițiativa lău
dabilă a cluburilor Olimpia și Dinamo 
din Brașov, singurele care au în secție ju
niori la sărituri și la combinata nordică, 
nu a fost urmată dc alte cluburi și aso
ciații sportive. Problema este însă mai 
veche și continuă să rămînă nerezolvată. 
Cît privește utilitatea sporirii număru
lui concurenților la aceste probe ne-au 
dovedit-o duminică săritorii seniori, care 
au „demonstrat" un nivel cu mult sub 
nivelul cerințelor pe plan internațional.

Un capitol special se cuvine rezervat 
organizatorilor concursului, membrii co
misiei de schi din regiunea Brașov. In 
general, trebuie menționată preocuparea 
de a asigura un cadru festi- întreceri
lor, dc a crea toate condițiile necesare 
bunei popularizări a disputelor. In a
ceastă privință, inițiativa desfășurării 
slalomului special pe pîrtia din Poiana 
Brașov, nefolosită de ani de zile, a fost 
Oît se poate dc bine venită. Pavoazarea 
frumoasă, folosirea judicioasă a stației 
de radioficare, promptitudinea se
cretariatului, toate acestea au contribuit 
la reușita concursului. Cît privește gre
șeala tehnică din cursa dc slalom u
riaș (semnalată în numărul de sîmbătă 
al ziarului nostru), ca a fost evitată 
duminică în cursa de slalom special, 
a cărei marcare 'a întrunit toate condi
țiile regulamentare.

D. STĂNCULESCU

„Cupa Campionilor Europeni” 

Astă - seară, 
al doilea joc 

Fenerbahce Istanbul — 
Dinamo București

Astă-seară la Istanbul, voleibalis
tele de la Dinamo București susțin 
al doilea joc în compania campioa
nei Turciei, echipa Fenerbahce. In 
cazul unei noi victorii — ceea ce este 
foarte probabil — echipa noastră 
campioană va juca în turul următor 
al „Cupei Campionilor Europeni" la 
volei feminin cu formația învingătoare 
tn meciul dintre C.S. Casablanca— 
Partizan Belgrad (în primul meci 
disputat la Casablanca, formația iu
goslavă a cîștigat cu 3—0).

gresul nu «au mai dat randamentul aștep
tat decît foarte rar și «au făcut partide 
sub nivelul posibilităților lor reale.

In acest an exigența față dc pregătire:" 
rugbiștilor trebuie să fie și mai mare. 
1961 este doar anul cînd activitatea rug
bistică este și mai bogată în confrun
tări lntcr^«ațioaalc. Intîlnim adversari 
puternici, în primul rin! reprezentati
vele țărilor participante la cea de a 
IlI-a ediție a „Cupei Victoriei” care se 
va desfășura la Praga în luna mai. 
Apoi, meciul cu Italia din iunie de la 
București și în sfîrșit, revanșa cu 
„15“-le Franței, din toamnă. Posibilități 
pentru a trece cu calificativul „bine" 
toate aceste examene există. Va trebui 
Insă ca toate cadrele no.astre tehnico 
să-și aducă aportul la îmbogățirea pro
gramului de instruire și antrenament, ur- 
mînd exemplul cejorlalte federații și în 
special al celei de fotbal. In planul de 
măsuri este necesar să se prevadă tre
cerea la antrenamente riguros științifice, 
bazate pe „ateliere” și aparate speciale, 
în vederea aplicării dc noi tactici care 
să sporească eficacitatea jocului. Spor
tivii noștri fruntași vor trebui să exer
seze toată gama procedeelor tactice de 
zeci și sute dc ori chiar, să se pregă
tească atît individual cît și în colectiv 
pentru a deveni adevărați maeștri ai spor
tului cu balonul ovah

Numai muncind cu perseverență și 
eu pasiune, străduiadu-nc să găsim noi 
și nOi metode de a înfrumuseța acest 
joc, vom putea face față sarcinilor ce ne 
stau în. față și c.are, în ultimă instanță, 
«au ca scop afirmarea definitivă «a rugbiu- 
lui romîncsc. Avem în același timp da
toria dc «a îndreptăți încrederea acordată 
și dc a satisface cerințele tot mai exi
gente ale miilor dc spectatori care au 
îndrăgit «această frumoasă disciplină 
sportivă.
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Numeroase construcții spoîrtive in regiunea Brașov

Soții Poreceanu

Oră de meditație... Ștefan Poreceanu repetă lecțiile pentru examenul de maturitate, 
sub atenta supraveghere a Utei

Foto: I. Mihăică

Dacă în urmă cu trei ani, cineva i-ar 
fi propus Utei să urmărească o singură 
etapă dintr-o cursă ciclistă, ar fi refu
zat categoric. Nu-i plăcea sporitul cu 
pedale!... Și dacă tot în urmă cu trei 
ani (dar mai spre toamnă), cineva ar 
fi sfătuit-o să stea acasă în timpul 
desfășurării unei întreceri cicliste, ar fi 
refuzat tot categoric. Chiar dacă afară 
„ploua cu găleata1*. îndrăgise... ciclis
mul ! Ați ghicit, desigur, îl cunoscuse 
pe Ștefan, se căsătorise cu el, devenise 
Uta Poreceanu... Soția unuia dintre cei 
mai pasionați suporteri ai... gimnasticii

Pentru amatorii de statistici sportive, 
activitatea bogată a soților Poreceanu 
reprezintă o adevărată sursă de docu
mentare. Aceasta, datorită faptului că 
cei doi sportivi au participat la nume
roase întîlniri interne și internaționale. 
Maestra sportului Uta Poreceanu, de 
pildă, a făcut parte din echipa de gim
nastică a țării noastre, care a cucerit 
medalia de bronz la Jocurile Olimpice 
de la Melbourne și Roma, și a concurat 
la multe alte întreceri internaționale 
(Praga, Sofia, Milano, Belgrad, Berlin...). 
Ea este membră a echipei clubului Știin
ța București, cîștigătoarea titlului de 
campioană republicană la gimnastică, 
trei ani consecutiv. Pentru rezultatele 
frumoase obținute în sport, a primit Me
dalia Muncii și Ordinul Muncii clasa 
a Iii-a.

Despre ciclistul Ștefan Poreceanu 
putem spune că a rulat pe mai toate 
șoselele din Europa: Cursa Păcii (2 ediții) 
— R 1). Germană, R. S. . Cehoslovacă 
și R. P. Polonă. Turul Europei — 
R.P.F.1., Italia, Austria, R.F.G., Fran
ța, Belgia —. Apoi, Turul Egiptului, 
Cursa ciclistă București — Sofia etc. 
Intre timp, electricianul Ștefan Poreceanu

a mai „parcurs" și cursul de calificare 
al întreprinderii unde lucrează, iar acum 
a luat „startul** examenului de maturi- 
ttUe,

Cum și-a început activitatea sportivă? 
Destul de simplu. Ca mulți alți cicliști 
tineri de la noi... S-a prezentat în urmă 
cu cifiva ani la un concurs popular
de ciclism. Apoi, la altul. A muncit, a 
perseverat, s-a bucurat de condițiile mi
nunate create de partid maselor de spor
tivi din țara noastră șl cu timpul a 
început să se evidențieze. 11 încurajau 
tovarășii lui de muncă de la Baza de 
Aprovizionare a M.I.B.C., îl îndrumau 
comuniștii, îl ajuta organizația U.T.M. 
din aceustă întreprindere. La clubul | 
sportiv Victoria din care face parte a 
învățat ce înseamnă spiritul de echipă, 
care este „secretul” performanțelor, cum 
trebuie să lupte cu secundele pentru glo
ria sportivă a patriei. 1n marile întreceri 
sportive, campionul nostru de semifond 
pe anul I960 a învățat de la Kapitonov 
ce înseamnă dîrzenia, iar de la Schur, 
arta de a pedala. Acasă... Ei da, acasă, 
a găsit în Uta un hun sfătuitor, un to
varăș gata să-l ajute, să-i împărtășească 
din cunoștințele sale.

1n rezumat, cei doi tineri (Uta are 
24 ani, iar Ștefan 26) se numără printre 
sportivii fruntași din țară, muncesc cu 
elan (Uta este asistentă la catedra de 
educație fizică a Institutului Pedagogic) 
și se înțeleg de minune. Tînăra gimnastă 
este o bună gospodină, iar Ștefan o 
ajută pe cît poate. Doi sportivi, oameni 
ai zilelor noastre noi, doi soți care se 
iubesc, care pot aricind fi exemplu ti
nerilor pentru viața și munca lor,

V. TOFAN

Printre celelalte realizări, fa*koc 
de cinste se situează și numeroase
le baze sportive care au adus 
o contribuție însemnată ia dezvol
tarea mișcării sportive din regiunea 
noastră.

Printre altele, în acești ani au 
fost date în folosință o serie de 
cabane la Predeal și Poiana Bra
șovului, unde zeci de mii de oa
meni și-au petrecut zilele de 
concediu. Vom aminti în primul 
rînd de hotelul Poiana, care în
trunește toate condițiile pentru o 
cazare excelentă, cabanele Pe
trolul și Dîmbul săniușuiui etc. 
De asemenea, în anii trecuți a 
fosf dată în - folosință cabana 
Cioplea din Predeal, una dintre 
cele mai moderne construcții de 
acest gen din țara noastră.

Sportivii din orașul Victoria 
au astăzi la dispoziție un bazin 
de înot de dimensiuni olimpice, 
pe care îl folosesc de mai bine 
de un an iar din toamna anului 
trecut Sibiul se mindrește cu 
prima pistă de dirt-track din țara 
noastră.

Pentru dezvoltarea schiului 
este extrem de folositoare tram
bulina mijlocie din Poiana Bra
șovului, pe care săritorii noștri 
își desăvîrșesc acum pregătirile.

Toate aceste rea'izări, cărora 
li se adaugă reamenajarea a nu
meroase baze sportive dm Făgă-

Cdbana „Petrolul" din Poiana Brașovului, dată în folosință acum doi ani

Foto : Gh. Corcodel—Brașov

raș, Mediaș și alte orașe din 
regiunea Brașov, dovedesc grija 
partidului și guvernului pentru 
dezvoltarea mișcării de cultură 
fizică și sport. în care sînt a- 
tnașî din ce în ce tot mai mulți 
oamen; ai muncii.
CAROL GRUIA — coresp. regional

Reportul concursului PRONOEXPRES

de miine: 77.937 Ici

__  _ __ _ __ __  __ w

POPICELE, UN SPORT ÎNDRĂGIT

1n fotografia de mai sus o vedeți pe Alexandra losif în plin efort. Pe pista ală
turată, Cornelia Moldoveana, colega ei de echipă, urmărește curioasă drumul 
bilei. Atît ele cît și Maria Antonescu, care își așteaptă rîndul cu nerăbdare, 
sînt pasionate practicante ale acestui sport. De altfel, sportul popicelor se bucură 
de o largă popularitate la Bere Grivița, locul de muncă al sportivelor susamintite

Foto : V. Bageac

Concursul Pronoexpres de miercuri 
25 ianuarie beneficiază de un report- 

• record pentru anul acestt: 77.937 lei. 
Ce premii frumoase se anunță deci, 
atît la categoria 1 cît și la celelalte 
categorii ! Să nu uităm că reportul de 
miercuri este produsul 
cursuri ' " _ " '
Reportul a evoluat

22.282 lei după 
expres nr. 1/196)1.

I 50.164 lei după 
'expres nr. 2/1961. 
i 77.937 lei după 
. expres nr. ~

Cine va ,
tigători la Pronoexpres pe anul 19G1 

I printr-un ' ............ '
I la f"....

a trei con
tară premii de categoria I. 

' astfel :
concursul

concursul

Prono-

Prono-

3/1961. 
deschide

concursul Prono-

seria marilor cîș-

' i premiu-record ? Răspunsul
._ această întrebare nu poate fi _ de

I cît acesta : șansele cele mai mari le 
au particlpanții care depun cît mai 
multe variante, care folosesc toate 
metodele de joc : “ buletine combinate 
(colective), scheme reduse etc.

Numai pînă astă-seară mai puteți 
depune buletinele dv. pentru concursul 
de miercuri, concurs care — vă repe
tăm — anunță premii frumoase I

Nu uitați, de asemenea, să cumpă- 
; rați buletine-abonament Pronoexpres 
; pentru luna februarie. Ultima zi cînd 
mai puteți cumpăra aceste buletine 
este marți 31 ianuarie.

★
Tragerea Pronoexpres de miine 25 

ianuarie va avea loc la Alexandria, re
giunea București, începînd de la 
ora 19.

★

Cuvintele le-am auzit, repetate Ue 
zeci de ori, într-una din aceste zile 
de iarnă. Era ger. Vîntul, aspru ; vînt 
de Dunăre. Cîțiva oameni grăbeau 
totuși spre stadion. Au început an
trenamentele. Poate, un fapt divers. 
Dar nu pentru brăileni. „Hai să-i ve
dem pe băieții noștri dragi !“. Era în 
aceste cuvinte mai mult decît o in
vitație la unul din primele antrena
mente ale echipei CSM Brăila.

Cine sînt „Băieții noștri dragi" 
care au cîștigat, se pare, simpatia tu
turor brăilenilor ? (ulterior am aflat 
că peste 4.500 de oameni ai muncii 
din oraș sînt membri susținători ai 
clubului!)...

★

...„A fost odată*... (cu un an-doi 
— în urmă) o echipă care activa în 
campionatul regional. Acum e în „B". 
Amatorii de statistici își amintesc 
locul ocupat de CSM Brăila în wima 
parte a campionatului. De fapt, pen
tru povestirea noastră are o impor
tanță secundară (cu toate că brăile
nii discută mult despre acest loc 
1V-V!). Au muncit, au învățat și 
acum formează o echipă bună, va
loroasă. Dar, tinerii fotbaliști n-au fost 
din totdeauna, „băieții noștri dragi". 
Ne-au fost istorisite citeva întlmplări 
care își au tîlcul lor...

Meciul cu Tîrgoviște. Joc greu. Din 
prima „garnitură" a Brăilei lipsește 
însă cel mai bun apărător; Vasilache. 
Se înfumurase băiatul. Făcuse citeva 
meciuri bune și a crezut că n-o să 
se simtă dacă lipsește așa vreo două- 
trei zile de la lucru. A rămas uimit 
cnd a aflat că nu pleacă la Tîrgo-

Tinerețe, munca, educație și sport

Din viața și munca unei echipe de fotbal
viște. S-a dus mai tirziti, cu o ma
șină de ocazie. Doar, doar i-o îndu
pleca. Nici vorbă. A stat, furișat, în 
tribună și a plîns de ciudă. Atunci a 
primit o lecție care l-a ajutat să în
țeleagă multe... O altă povestire. Pri
mul joc în „B“ — prima înfrîngere. 
Cu Udor și Popescu, poate că altul 
ar fi fost rezultatul. Dar, cei doi ti
neri făcuseră citeva greșeli. Ca să 
joace in echipă trebuiau mai întîi să 
se îndrepte. Pînă atunci însă:... Mai 
bine așâ decît să se treacă peste ele. Au 
pierdut două puncte, dar au cîștigat 
altceva. Mai ales, Udor și Popescu... 
Altădată, n-a jucat Lungu (portar 
titular).. Ba, se mai întimpla că la 
meciuri dar mai ales la antrenamente, 
unii jucători să vorbească mult pe 
teren, să vocifereze. 1ar cînd mingea 
șutată la intiniplare trecea mult peste 
poartă, de vină era întotdeauna... bo
cancul ! De fapt era in această atitu
dine o nerecunoaștere a lipsurilor pe 
care le aveau în pregătirea tehnică.

Criticile din ședințele secției de 
fotbal, exemplul celor mai discipli
nați și mai bine pregătiți dintre ei. 
i-au ajutat să înțeleagă ce înseamnă 
disciplina pe teren. Și au mai înțeles 
că... na bocancul era de vină:.

Acum.,.
★

Despre „băieții noștri dragi" mi-a 
vorbit și tovarășul Gh. Dovlețiu, di
rectorul uzinei „Laminorul", unde 
muncesc cei mai mulți dintre fotba
liști. S-au schimbat cu totul băieții, 
înainte mai munceau ei și de mîn- 
tuială, dar acum...

„Sîntem mîndri de ei. Sînt munci
tori de nădejde, oameni care iubesc 
munca, uzina. Ca exemplu vă dau... 
echipa. Toată, Este, desigur, lucru. 

care ne bucură cel mai mult", a în
cheiat directorul uzinei, nu însă 
înainte de a ne invita să facem cu
noștință cu „băieții noștri dragi", pe 
care îi știam doar de pe stadion.

...In atelierul de lăcătușerie de la 
laminoare e zgomot. Găsim totuși un 
colț mai liniștit și stăm de vorbă cu 
Stan Bogdan, unul din înaintașii e
chipci. Maistrul său, Chiriță Nicolae, 
are numai cuvinte de laudă. Vorbim 
de muncă dar și de fotbal. „înainte 
de toate, producția", ne spune Bog
dan. Privim peste uriașa hală unde 
clocotește munca. Cum să stai deo
parte? Stan Bogdan e comunist, 
membru în biroul organizației de 
partid. Trebuie să fie exemplu. Si 
este.

„Aici muncește și Cosmiuc" I Aici, 
înseamnă de fapt acolo, la laminoa
re. Muncă frumoasă. Cosm-uc e frun
taș. Cum s-ar putea altfel ? E de ase
meni, membru de partid. Cunoștința 
cu „băieții noștri dragi" continuă...

Despre fiecare ar putea fi creionate 
minunate portrete fotbalistice. Rîndu- 
ri pline de căldură despre comunistul 
Lungu de la centrala termică, des
pre lăcătușul Vasilache, și el comu
nist, sau despre alt comunist, Stani
că Novac, fruntaș la laminoare...

„Echipa" se completează repede, 
întrebăm de Ovidiu Udor, apărător 
de bază al echipei. Ni se răspunde: 
„Om de nădejde. E inginer, șef de 
sector". Facem cunoștință și cu dis
pecerul Vasile Coteț (golgeterul e
chipei), cu economistul Leșu, cu ju- 
ristconsultul Rociu...

Cunoscîndu-i bine pe comuniștii 
din echipă, am înțeles mai lesne cum 
s-au petrecut atîtea transformări în 
viața și munca acesteia, Ei. da, acum 

se poate vorbi despre „băieții noștri
dragi"1

★
Așa se muncește în echipa care, 

fără să umble după „întăriri", după 
ce a promovat in „B" luptă acum pen
tru un loc fruntaș în clasament. Cite 
n-am putea spune despre munca de 
pregătire, despre slrguința cu care 
tinerii fotbaliști brăileni învață, în
vață mereu. Așa cum învață și din 
fiecare deplasare (Vasilache ne-a vor
bit cu atîta căldură despre muzeele, 
expozițiile și întreprinderile vizitate 
cu aceste ocazii). Atunci, Broscățeanu 
redevine... profesorul de istorie și cea
suri întregi tovarășii lui de echipă îl 
ascultă și învață. Poate că tot el se 
va ocupa și cu fișele cu!turale, aju- 
tîndu-l pe antrenor, care vor cuprinde 
multe din preocupările tinerilor fotba
liști.

...Deci, antrenamentele au reînceput. 
Nu peste multă vreme, tribunele sta
dionului din Brăila vor fi din nou 
pline sau trenuri speciale îi vor purta 
pe suporterii pasionați spre diferite 
colțuri ale țării ( la Suceava, la lași, 
la Ploiești au fost prezenți de fiecare 
dată aproape 1.500 de brăileni!). E
chipa va reîncepe „asaltul" ■ spre pri
mele locuri ale clasamentului. Victo
riile sînt desigur așteptate cu sufletul 
la gură, cu emoție. Oricum însă, 
brăilenii vor ca echipa lor să joace 
frumos. Nu care cumva să fie vreunul 
sancționat sau eliminat de pe teren 
(așa ceva nu s-a întîmplat niciodată).

Nu mai e mult pînă cînd brăilenii 
vor încuraja din nou pe tinerii fot
baliști. Se va auzi atunci din tribune: 
„Hai Vasilache, hai Boboc, hai Mili- 
taru... hai „băieții noștri dragi!".

DAN GIRLEȘTEANU

Ce program ne rezervă concursul 
viitor? Vi-1 prezentăm mai jos. In pa
ranteză, locul ocupat actualmente de 
echipele respective și, în dreptul fiecă
rui meci, pronosticurile „Programului 
Loto-Pronosport“ apărut ieri dimi
neață :

I. Roma (2)—Fiorentina (9) I, x
II. Inter (1)—Cafania (3) 1
HI. Padova (12)—Napoli (6) I
IV. Bari (17)—.Inventus (5) x, 2
V. Lanerossi (II)—Milan (4) 1, x
VI. Sampdoria (8)—Bologna (7) x, 1
VII. Nimes (7)—Nice (9) 1
VIII. Toulouse (12)—Reims (3) 2, 1
IX. Racci'inT (2)—Rouen (.5) I
X. Sedan (6)—Rennes (13) 1, x
XI. Monaco (1)—Lyon (14) I
XII. Nancy (15)—Valenciennes

(18) 1. 2

De notat că în „Programul Loto- 
Pronosport" de luni 16 ianuarie, fot
balistul Nicolae Oardă a indicat 11 
rezultate exacte la concursul Prono
sport din 22 ianuarie. Iată pentru ce 
trebuie să cercetați cu atenție pronos
ticurile apărute în „Programul Loto- 
Pronosport". In afara pronosticurilor 
din „Tabloul documentar", „Progra
mul Loto-Pronosport" publică și pro
nosticul cunoscutului actor al Teatru
lui Satiric-Muzical „C. Tănase", llo- 
ria Șerbănescu.

Multe dintre meciurile programului 
de duminică 29 ianuarie se vo- dispu
ta între echipe apropiate ca locuri în 
clasamenn: Inter—Catania, Sampdo- 
ria—Bologna, Nimes—Nice, Rachin— 
Rotten.

★

Iată și rezultatele provizorii ale trie
rii variantelor depuse la concursul 
Pronosport nr. 4 de duminici 22 ia
nuarie :

7 variante cu 12 rezultate exacte.
195 variante cu 11 rezultate exacte. 
2.080 variante cu 10 rezultate exacte.

Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronosport



CITITORII ÎNTREABĂ—ZIARUL RĂSPUNDE
iTov. irig. V. Pepșanu din

• orașul Victoria ne-a trimis 
nu de mult o scrisoare in care, 
Iul nd ca exemplu arbitrajul prestat 
de tov, Anton Nicolae in partida 
Metalul București-Chimia Făgăraș, 
după ce a ridicat problema califi
cării arbitrilor care conduc partide 
in cadrul categoriei B, ne-a rugat 
să-l indicăm în ce mod se dau 
calificativele arbitrajelor prestate.

2 „în comuna Iacobeni din ra-
• ionul Vatra Dornei nu există 

nici o preocupare pentru sport. Tn 
urmă cu trei ani s-a început aci un 
teren de fotbal, dar tocmai acum 
cînd e pe terminate, a fost lăsat 
în voia soartei. Mă adresez ziaru
lui, pentru că această situație nu 
mai poate dăinui", ne-a scris tov. 
Petru Berzan din Jacobeni.

q» O serie de iubitori ai fotba- 
lului ne-au scris că uneori 

prețurile de intrare la meciuri — 
in special in provincie — erau mai 
mari decît cele stabilite prin ho- 
tăriri și instrucțiuni. Printre aceștia 
ne-a scris și tov. Solomon Golds
tein de la combinatul „Oltenia", 
regiunea . Oltenia, referindu-se la 
jocul Drubeta Tr. Severin—Știința 
Craiova.

A Din satul Cristur, raionul Za- 
lău, regiunea Cluj, ne-a scris 

tov. Ludovic Almasi, președintele 
asociației sportive Victoria Cristur, 
comunicindu-ne că ziarul de luni 
îl primește tocmai joi, iar uneori 
nu-i sosește de loc. „Cine trebqje 
să răspundă pentru lucrul acesta?", 
și-a încheiat scrisoarea tov. Almasi.

PREGĂTIRI... PREGĂTIRI...
’’REGATIRILE LOTULUI 

DE TINERET
Duminică, lotul de tineret a făcut 

un antrenament obișnuit, fie 90 de mi- 
mutc, la „23 August". La ședința de 
pregătire au participat următorii ju
cători: Datcu și Andrei (portari), 
Gross, Motroc, Nedelcu și Surdan 
(fundași), Petru Emil, Popescu și 
Koszka (mijlocași), Selymesi, Matei, 
Manolache, Dridea, Unguroiu, Czako 
și Creiniceanu (înaintași). V. Alexan
dru și Varga au fost scoși din lot 
drept sancțiune pentru abateri de la 
disciplină și viață sportivă.

JUNIORII BUCUREȘTENI 
AU JUCAT DUMINICA

In ciuda gerului de duminică, ju
niorii din lotul care urmează să par
ticipe la turneul internațional de la 
Cannes au susținut un joc de antre

<Din răspunsul primit de la F.
• R. Fotbal spicuim ; „Federația 

are observatorii săi neutri la me
ciuri și, pe baza materialelor tri
mise de el, colegiul central de ar
bitri analizează toate arbitrajele și 
ia măsuri de sancționare atunci 
cînd e3te cazul. Pentru etapa din 
30 octombrie 1960 a categoriei B 
numai două arbitraje au fost ca
racterizate ca slabe de observatorii 
federali: cele prestate de Anton Ni
colae și C. David. Primul a și fost 
suspendat pe patru etape".

2 „In urma anchetei noastre,
• ne-a răspuns Consiliul regio

nal U.C.F.S. Suceava, am constatat 
că sesizarea tov. P. Berzan este ab
solut justă. Au fost luate măsuri de 
organizare a unei asociații sportive 
pe lingă căminul cultural. Cu spri
jinul sfatului popular s-au pus Ia 
dispoziția tinerei asociații sportiv» 
terenurile necesare, pentru diferite 
amenajări. In același timp, oei doi 
salariați ai consiliului raional 
U.C.F.S. Vatra Dornei au fost aspru 
criticați".

3 In răspunsul Consiliului regio-
• nai U.C.F.S. Oltenia se spune: 

„Din cercetarea sesizării făcută de 
tov. S. Goldstein, rezultă și o de
fecțiune a Băncii R.P.R. Tr. Severity 
caro la fiscalizarea biletelor nu pre
tinde asociațiilor și cluburilor spor
tive să imprime valoarea nominală 
pe ftecare bilet în parte. Delegatul 
nostru a atras atențiunea celor în 
drept asupra acestei defecțiuni".

4 Ne-a răspuns în această ches-
• țiune Oficiul raional P.T.T.R. 

Zalău, care a cercetat cazul șl a a- 
juns la concluzia că cei vinovațl 
sînt factorii rurali I. Ghlurea și N. 
Maior. „S-au luat măsuri pentru ca 
astfel eb situații să nu se mai re
pete șl abonațli să-șl primească 
la timp ziarul", ne scrie în răspun
sul semnat tov. R. Constantinescu,- 
dirigintele Oticiulul.

nament în compania echipei Pielari.
Partida a avut mai mult un carac

ter de trial în vederea alcătuirii unui 
lot definitiv. Scopul a fost atins în 
sensul că s-a conturat lotul. In etapa 
următoare, antrenorii vor începe mun
ca de omogenizare. în jocul de dumi
nică (cîștigat de juniori cu 2-1) au 
fost folosite două echipe ’■

Repriza I: Niculescu — Zaheu, Pe
trescu, Drăgan—Radu I, Gimpoca — 
Stoenescu, St. Georgescu, Velicica. 
Sandu, Radu II.

Repriza a II-a: Ion Vasile (Nun- 
weillcr V)—-Negru, Dumitrică, Măn- 
doiu—Recer, Gicu—Bărbulescu, Turcu, 
Crișan, Nuțu, Vasilescu.

LA LUPENI...

... antrenamentele echipei Minerul 
continuă intens, avîryl ca obiectiv pre

INTENSĂ ACTIVITATE 
LA BAIA MARE

In sala sporturilor din localitate 
au avut loc o serie de întreceri la 
handbal în 7, volei și baschet. Iată 
rezultatele: VOLEI: Stăruința Baia 
Mare — Chimistul Baia Mare (f)
2— 0, C.S.M. 2 Baia Mare — C'.S.M.
1 Baia Mare (m) 3—1, Grupul școlar 
minier — înainte (m) 2—0, Știința 
Baia Sprie — Progresul Finanțe Baia 
Mare (m) 0—2. BASCHET: C.S.M. 
Baia Mare — înainte (f) 41—35,
înainte — Grupul școlar minier (m) 
52—49. HANDBAL ÎN 7 : Știința Baia 
Sprie — Progresul Finanțe Baia Mare 
8—9, Știința Baia Sprie — înainte
3— 0 (feminin); Grupul școlar minier 
Baia Mare — Știința Baia Sprie 
20—6, înainte Baia Mare — Pro
gresul Finanțe Baia Mare 24—19, 
C.S-M. 1 — C.S.M. 2 19—24 (mas
culin).

V. Săsăranu-coresp. regional

DESCHIDEREA SEZONULUI 
DE IARNA LA SIBIU

Intr-un cadru sărbătoresc, la care 
timpul frumos și zăpada (prăfuită) 
foarte bună pentru schi au contribuit 
din plin, a avut loc deschiderea sezo
nului de iarnă la complexul Păltiniș, 
în masivul Cibin. Comisia de bob, 
șahi și alpinism din orașul nostru, 
avînd sprijinul consiliului raional 
U.C-F.S., al agenției O.N.T. Carpați 
și al stațiunii balneo-climaterice Păl
tiniș, și-a adus o contribuție însem
nată la reușita acestei festivități. Cu 
această ocazie s-a desfășurat un con
curs de schi pe Găujoara, la care au 
participat 92 de tineri din 13 aso
ciații sportive.

M. Vlădoianu 
C. Pitaru-coresp.

gătirea fizică multilaterală. Jucătorii 
Minerului au făcut pînă acum 10 an
trenamente, sub conducerea antreno
rilor I. Bălănescu și Al. Marki. Tim
pul se menține în general favorabil; 
este frig, dar nu-i zăpadă.

Potrivit planificării muncii de in
struire, Minerul va susține jocuri de 
antrenament de la 5 februarie, la 
început în compania unor formații re
gionale, apoi, treptat, cu echipe de 
valoare mai ridicată. Ap fost perfec
tate de pe acum, meciuri cu Jiul Pe
troșani (în februarie), cu Corvinul și 
U.T.A. (în martie).

_ La antrenamente iau parte jucăto
rii cuprinși în lotul folosit în toam
nă, la care s-au adăugat patru fot
baliști noi: Stanciu (half) și Grigore 
(înaintaș), Tunaru (portar) și Mate- 
iaș (înaintaș), aceștia doi din urmă 
din regiune.

CAMPIONATUL ORĂȘENESC
DE BASCHET AL ȘCOLILOR 

MEDII DIN TG. MUREȘ

în sala de sporturi a I.M.F. a avut 
loc ultimul meci din cadrul fazei oră
șenești a campionatului școlilor medii 
la baschet, între echipele masculine 
ale școlilor „Papiu" și „Bolyai", ter
minat cu victoria primei: 56—48. 
Cu toate că în ultimul meci învin
gători au ieșit elevii de la „Papiu" 
campionatul a fost cîștigat de spor
tivii de la școala medie „Bolyai", 
care au un coșaveraj mai bun. Iată 
clasamentul seriei masculine: 1. Bo
lyai 7 p., 2. Papiu 7 p„ 3. Unirea 4 
p. Clasamentul seriei feminine are 
următoarea configurație: 1. Unirea 
8 p., 2. Bolyai 6 p., 3. Papiu 4 p. 
Pentru faza regională a competiției 
s-au calificat echipele de pe locul I 
din fiecare clasament.

Ion Păus-coresp.

ÎNTRECERI SPORTIVE
LA MO'NEȘTI

De curînd, la clubul „Mihail Emi- 
nescu" din localitate au avut loc în
treceri la șah și tenis de masă. Pe 
primele trej locuri la Șah s-au cla
sat Alexandru Iorga (Progresul) 
9>/2 P-> I°an Hie (Ăurul negru) 8 p., 
Comei Mihai (Aurul negru) 7 p., 
iar la tenis de masă Ioan Măgirescu 
(Tractorul), Nelu Danilov (Progre
sul) și Constantin Ciosu (Petrolul).

Eugen Sîmbotin-coresp.

PRIMUL CONCURS DE ATLETISM 
IN AER LIBER, LA BRAȘOV

Clubul sportiv Dinamo Brașov a 
organizat în parcul său sportiv pri
mul concurs de atletism al anului. 
S-au desfășurat numai probe de 50 
m plat. Iată cîștigătorii : juniori cat. 
a II-a: Dragoș Ionescu (Șc. sp. 
U.C.F.S.) 7 sec.; juniori cat. I : Hans 
Wegendt (Tînărul Dinamovist) 6.2 
sec.; tineret; Mircea Lupu (Uzina nr. 
2) 6,2 sec.; seniori: Artur Arvai (Stea
gul roșu) 6,4 sec. Subliniem organi
zarea foarte bună a acestui concurs 
și buna pregătire a tinerilor antrenați 
de Ionescu-Crum, L. Deac, I. Szoke, 
L. Mereuță.

G. Măzgăreanu-coresp.

ACTIVITATE BOGATĂ LA HAND
BAL IN 7. ÎN ORAȘUL 

TIMIȘOARA

Handbaliștii din localitate își dis
pută în prezent întîietatea în cadrul 
competițiilor de handbal în 7 dotate 
cu Cupa Federației de handbal și 
cu Cupa ziarului Sportul popular. 
Duminică au t-osț înregistrate urmă
toarele rezultate: CUPA FEDERA
ȚIEI masculin: Știința — Tehno- 
metal 24—19 (10—11). Banatul — 
Progresul 16—13 (11—4). în clasa
ment conduce Știința cu 12 puncte 
din 6 meciuri. în clasamentul femi
nin pe primul loc se găsește tot Ști
ința cu 6 puncte, urmată de Banatul 
5 p și Constructorul 1 p. CUPA ZIA
RULUI SPORTUL POPULAR: mas
culin : Știința-Tehnometal 8—8 (3—3), 
Știința — C.F.R. 21 — 11 (11—6).

A. Gross-coreșp. regional

Campionatele republicane 
de juniori și seniori 

(calificare), faza pe Capitală
Duminica dimineață a avut loc în sala 

clubului C.F.R. Grivița Roșie în prezen
ța unui public numeros, cea dc-a treia 
reuniune din cadrul campionatului re
publican de juniori și a campionatului 
de calificare seniori (faza pe Capitală).

lată învingătorii, în ordinea disputării 
meciurilor: JUNIORI: Șt. Slîngă (Vo
ința), M. Ion (Grivița Roșie), C. Sîrbu 
(Titanii), N. Cuciureanu (Victoria). Șt. 
Gherlă (Bere Grivița), FI. Gagiu (Voin
ța), Gh. Ion (Grivița Roșie), I. Albin 
(S.P.C.). SENIORI: Al. Petrescu (Ra
pid), T. Gioarsă (I.T.B.), N. Dragomir 
(Victoria), I. Tănăsoiu (Titanii).

Joi seara se vor desfășura în sala 
de festivități a Casei Scîntcii semifina
lele campionatului republican de juniori 
și ale celui de calificare seniori.

La Baia Mare
BAIA MARE 23 (prin telefon). —‘ 

Sîmbătă seară, în Sala sporturilor 
s-a desfășurat în prezența a 700 de 
spectatori, întîlnirea de box dintre 
echipele C.S.M. Baia Mare și C.S.M. 
Sibiu. Meciul a luat sfîrșit cu rezul
tatul de 13—9 în favoarea localnici-, 
lor. Dintre boxeri s-au remarcat: 
St. Sommer, Ad. Nagy și Fr. Silagi 
(Baia Mare), D. Ghica și V. Negrea 
(Sibiu).

V. Săsăranu, coresp., reg-

HIPISM
Alergările de duminică s-au disputat pe 

teren înghețat. Rezultatele înregistrate 
sînt mulțumitoare. Ttilipan a învins 
de puțin, după ce a respins un puter
nic atac al lui Hamefal. Pentru locu
rile următoare lupta s-a dat între Iu
bitul meu și Narcis, ultimul în conti
nuă ascensiune de formă. In premiul 
Câciulata a învins Taifun. Cîștigăto- 
rul s-a detașat și n-a putut fi apro
piat cu toate încercările lui Priveliștea 
și Rivna. A adus susținătorilor săi 
lei 276 la ordine simplă și 1055,10 ia 
ordine triplă. Cea mai ridicată cotă 
a reuniunii de ieri a plătit ordinea 
Tulipan — Hamefal — Iubitul meu : 
3385,50 pentru 1 leu. Performanțe va
loroase au mai înscris Bibița și Crin.

IATĂ REZULTATELE:
I. Crin (Niculae Gh.), Ica, Sibian. 

Cota: 7,90 lei — 27,60 lei.
II Romică (Mardare V.), Rî”nic, 

Graba. Cota: 4,80 — 11,50 — 50,50 
lei. Ordine triplă: 353,10 lei.

III. Horațiu (Popescu Gh.), Dura, 
Flamura. Cota: 4,20 — 24,40 — 14 
lei.

IV. Taifun (Oană I.), Priveliștea, 
Rîvna. Cota : 2,30 — 276 — 11,80 lei- 
Ordine triplă : 1055,10 lei.

V. Bibița (Borlescu Gh.) Ivona, 
Orient II. Cota : 2,30 — 58,30 — 
7,70 lei.

VI. Tulipan (Bonțoi Gh.), Hamelal, 
Iubitul meu. Cota : 8,10 — 135,20 — 
27,50. Ordine triplă : 3.385,50 lei.

VII. Oleo Hanover (Borlescu 1.), 
Stegar, Buian, Cota : 4,10 — 69,40 
— 180,50 lei.

VIII. Hoțu (Crainic Tr.), Olteț, Pîr- 
jol. Cota : 8,60 — 73,60 — 56 lei.

adaptare după romanul 
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REZUMAT : In Kievul ocupat vremelnic de 
fasciști, fotbaliștilor de la clubul Dinamo li 
se impune să joace un meci cu echipa sea
mănă Luftwaffe

XIV.

Miile de oameni săriră deodată în picioare, zgu
duind văzduhul cu strigătele lor. Mulțimea spec
tatorilor începu să scandeze : .,Dă-i bătaie lui 
Luftwaffe ! Dă-i bătaie, dă-1, dă-i ’!!“ Schnitzler 
execută lovitura de colț, trimițînd mingea în ca- 
reui dar KHmko intercepta și îl deschise lung pe 

Makarenko. El pomi cu o repeziciune uimitoare 
pe extremă, lăsă în urmă pe mijlocașii nemți 
care voiau să-l atace și se îndreptă spre poarta 
adversă. De p© linia porții, unde doi apărători 
se aruncară asupra lui, el trimise mingea cu re
peziciune la Balanda. Acesta văzînd pe Kuzenko 
alergînd nemarcat spre linia de șaisprezece me
tri, reluă direct, trimițîndu-i mingea la inter
cepție. Vanea atinse doar balonul cu piciorul 
sting, ca să evite intervenția apărătorilor care 
veneau să-1 atace, și cu dreptul trase puternic 
spre poartă. Portarul Krauss nu schiță nici un 
gest> atît dc surprinzător §1 puternic fusele șu

tul. ,,A căzut și ,,boaba“ ! îi strigă Makuha, rî- 
zînd, lui Rusievici.

în aplauzele și strigătele de bucurie ale nenu- 
măraților prieteni și tovarăși kievieni, fotbaliștii 
simțiră deodată dragostea lor fierbinte. Erau con- 
știenți de faptul că în lupta în care erau încleș
tați nu sînt singuri. Acum ei își dădură perfect 
seama că o înfrîngere a lor va echivala cu o ca
tastrofă. pe cînd o victorie ar însemna înfrunta
rea îndrăzneață si deschisă a dușmanului,, dovadă 
a nesupunerii Kievului față de ocupanțL Acum 
Rusievici urmărea cu bucurie dezlănțuirea pro
priului lor atac, Și iată că după două mterven-i 

ții ale portarului german se produce o nouă în
vălmășeală în careu. Mingea o în picioarele lui 
Kuzenko. dar el nu trage. Trimite mingea pe sus. 
spre poartă Krauss n-are frică de astfel de 
mingi. Va respinge cu pumnii. Dar tocmai cînd. 
se pregătea să sară, ieșit ca din pămînt, Korj^ 
cu un salt acfobatic, atinge mingea cu capul și 
o împinge în poartă. Disperat, Krauss se ia cu 
mîinile de cap. De-abia pusă mingea la centru 
și se aude fluierul arbitrului care anunță sfîr- 
situl primei reprize.

.^Urmare în numărul pitor/



Din presa străină de specialitate

„Mingea dracului, cea mai nouă armă
Ai 4-lea meci al Selecționatei Bucureștiului

în Brazilia: 1*1 (1*0) la Rio de Janeiro
a tunarilor

...Sub acest titlu, ziarul Sport din 
Zurich aduce o serie de precizări 
în legătură cu un nou procedeu teh
nic folosit de jucătorii de tenis de 
masă japonezi.

„Se numește mingea dracului din 
Tokio", scrie ziarul elvețian. „Este 
o descoperire a sportivilor japonezi 
pentru combaterea jocului de sigu
ranță european, care a început să 
le dea uneori. de furcă. Șj se pare 
că au găsit soluția. Este vorba de 
o lovitură de atac din forhand, mult 
liftata, executată cu o mișcare de 
jos în sus, perpendiculară. Lovitura 
se poate realiza numai cu o paletă 
acoperită cu soft sau senvici și nu
mai cind adversarul este în apărare. 
Mingea vine spre adversar de la o 
înălțime de aproximativ un metru 
dar are un efect atît de puternic și de 
neașteptat încît îl scoate complet 
din ritm. Mingile trimise din ase
menea lovituri, se întorc resp'nse de 
adversar, în majoritatea cazurilor, 
la circa un metru pe 1‘n.gă masă. 
Cu acest nou procedeu tehnic, japo
nezii obțin o întrerupere a ritmului 
de joc a adversarului și in caz că 
mingea revine totuși pe masă, ei 
realizează punct sigur Ia a doua 
lovitură".

„Pînă acum, continuă ziarul, în 
Europa — unde domnește un joc de 
apărare ermetică presărată cu lovi
turi de atac puternice și decisive — 
nu s-a găsit încă un antidot împo
triva acestei mingi „drăcești" din 
Tokio. Se pare că atacarea mingii 
imediat după ce ea a atins masa,, ar 
fi singura armă eficace, însă acest 
procedeu este riscant, foarte ri
scant".

★
fntr-adevăr, noutatea tehnică a ju

cătorilor de tenis de masă japonezi 
merită toată atenția. Ș-i pentru o mai 
bună cunoaștere a modului cum se 
execută cît și a eventualelor mij
loace de combatere vom da unele 
lămuriri.

Este vorba de o lovitură liftată 
exagerat, cind, prin lovire, se im
primă mingii o traiectorie înaltă de 
vreo doi metri, iar după atingerea 
mesei, mingea are un recul de apro
ximativ un metru. Acest procedeu 
tehnic se execută cu o mișcare la 
care participă tot brațul și nu nu
mai pumnul ca la atacurile scurte 
sau antebrațul ca la alte lo
vituri ofensive cunoscute. Înclinația 
paletei este aproape orizontală ; min
gea este lovită în partea inferioară 
printr-o mișcare de jos în sus. Bra-

PE SCURT
® Concursul celor trei trambuline 

la care au participat cei mai buni să
ritori cu schiurile din U.R.S.S. a luat 
sfîrșit cu victoria tînărului sportiv 
Iuti Zubarev în vârstă de 20 ani. In 
cele trei competiții desfășurate pe 
trambulinele de la Kirov, Gorki și 
Moscova, Zubarev a realizat 677,08 
puncte. Pe locul doi s-a clasat N. 
Kameski cu 652,04 puncte. In con
cursul de la Moscova, Zubarev a sta
bilit un nou record al trambulinei, rea- 
lizînd o săritură de 71,00 m.

® Cu prilejul unui concurs interna
țional de atletism desfășurat în ora
șul Auckland (Noua Zeelandă) cam
pionul olimpic în proba de 800 ni 
plat, Peter Snell, a cîștigat proba de 
880 yarzi cu timpul de 1:49,0. Pe 
locurile următoare s-au clasat George 
Kerr (Jamaica) și Gary Philpott 
(Noua Zeelandă).

® Obținînd jțictoria cu scorul de 
3—0 în meciul retur cu echipa Clu
bului Nautic din Rabat, echipa por
tugheză „Tehnico" s-a calificat pentru 
turul următor al „Cupei campionilor 
europeni" la volei.

® Performanțe de valoare au fost 
înregistrate în cadrul unui concurs 
atletic desfășurat pe teren acoperit la 
Varșovia. In proba de aruncarea greu
tății Sosgornik a obținut 17,47 m, iar 
la săritura cu prăjina Krzesinski și 
Zaglaniczny au realizat 4,40 m. Pro
ba de triplu salt a fost cîștigată de 
Malcherczyk cu 15,63 m. In probele 
feminine Ruszinowa a obținut la arun
carea greutății 14,50 m, iar Mazur- 
kiewiczowa a sărit în lungime 5,67 m.

japonezi”-.
ful se rotește larg, spre sus-înainte 
Și se imprimi mingii un efect pu
ternic în direcția ei de zbor. Din 
cauza diversității înclinațiilor paletei, 
efectele sînt multiple, variate și greu 
de prevăzut. Pot fi imprimate și 
efecte laterale. extrem de dificile, a- 
cestea fiind favorizate mai ales de 
priza toc.

In general, în faza finală, de în
cheiere a noului procedeu tehnic 
mina depășește . nivelul capului.

După părerea noastră, asemenea lo
vituri pot fi executate și intr-o altă 
situație decît cea relatată de ziarul 
„Sport Zurich", când adversarul este 
în defensivă. Spre deosebire de a- 
cest caz se mai poate ivj încă o 
ocazie favorabilă pentru folosirea 
procedeului tehnic amintit. Lovitura 
se mai poate executa și atunci c‘nd 
jucătorul se află in apărare și do
rește să preia inițiativa.

In afară de forhand, mai există 
eventual o posibilitate ca lovitura să 
fie executată și din backhand, însă 
mai dificil și cu o eficacitate re
dusă. Aceasta, deoarece execuția se 
face în fața corpului și deci mișca
rea este mai scurtă și cu o răsucire 
a paletei mai puțin pronunțată.

Mijloace de contracarare ? C teva 
sugestii. Mingile venite din aseme
nea lovituri trebuie contrate imediat 
de pe masă cu o mișcare de învă
luire scurtă dar foarte accentuată. 
Asemenea contraloviturj credem că 
necesită Iuțeală mai mare de exe
cuție decît la mingile din semizbor. 
Ca orientare tactică, este desigur 
bine ca cei care întâlnesc specialiști 
ai acestui nou gen de lovituri să în
cerce trimiterea mingilor pe backhan- 
dul adversarului pentru că, așa cum 
am arătat, din partea stingă este 
maj dificilă executarea noului pro
cedeu tehnic.

Fără îndoială că acest element 
surpriză este interesant, dar el sin
gur nu poate avea viață. Pentru 
ca să constituie intr-adevăr un fac
tor de dezvoltare, el trebuie să fie 
în permanență alături de un alt fac
tor, de data aceasta principal, și 
anume temeinica și multilaterala pre
gătire a unui sportiv (tehnrcă, tac
tică, fizică, morală și de voință). Apa
riția acestui procedeu tehnic reprezin
tă desigur cema non in faza actuală a 
tenisului de mas* și ca orice nou 
se wa dezvolta fi va crește p nă cînd 
altceva fi va ina locul, făcând din 
tenisrfi de masă <tn sport tot mai 
viu și mereu tfnăr. Și este cunoscut 
doar faptul că numai noul garantează 
viabilitate» unul sporit și nu forma
lismul rigid, fixitatea ruginită a 
unor tipare — după unii — imu- 
aWe, care de fapt îmbătrînesc și 
omoară un sport.

De aceea ar fi bine ca tehnicienii 
și jucătorii noștri să adâncească 
munca pentru cunoașterea deplină a 
„noii descoperiri", să găsească noi 
căi de dezvoltare pentru ca tenisul 
de masă românesc să progreseze ne
contenit. De condiții și posibilități 
nu ducem lipsă, dimpotrivă.

CONSTANTIN COMARNISCHI

Pentru agenda
Hotărit lucru, d. Avery Brundage a 

pierdut simțul realității. Dînsul nu mai 
este în stare să facă distincție între 
funcția de președinte al Comitetului In
ternațional Olimpic și aceea de preșe
dinte al Comitetului Olimpic american, 
între datoria de a păstra neatins spiri
tul olimpic și aceea de a salvgarda pre
stigiul destul de șubrezit al sportului 
american. Negii jind prima funcțiune și 
prima sa datorie, d. Brundage a făcut 
în ultima vreme declarații ce se voiau 
senzaționale, dar care au fost conside
rate, cu toată politețea, nesăbuite. A 
propune reducerea numărului sporturilor 
de echipă din programul olimpic, sau a 
propune să se interzică tuturor campio
nilor olimpici să-și apere titlurile la e- 
diția următoare, —• iată atitudini des
tul de străvezii, cu un net substrat po
litic, ținând să limiteze pe cît posibil 
succesele sportivilor din țările socialiste 
și în special ale celor din Uniunea So
vietică.

Deși sînt cu totul neraționale, „proiec
tele Brundage*9 s-ar putea să fie puse

Noi vești ne-au parvenit în cursul 
zilei de ieri despre lotul selecționatei 
orașului București, mai precis despre 
meciul disputat duminică la Rio de 
Janeiro.

Fotbaliștii noștri au evoluat în cel 
mai important centru fotbalistic din 
Brazilia, duminică după-amiază, pe o 
căldură de 40°. Ei au întîlnit pe sta
dionul Vasco da Gama o echipă a 

(puternicului club profesionist cu ace
lași nume, binecunoscut în cercurile 
fotbalistice internaționale. La meci a 
asistat un mare număr de spectatori.

In prima parte a partidei, jocul s-a 
desfășurat în nota de superioritate a 
echipei noastre, care a și luat con- 

j ducerea în min. 20 prin golul înscris 
' de Ene II. Pînă la pauză însă, acți- 
j unile care au urmat din partea se
lecționatei nu au modificat rezultatul. 

I La reluare, gazdele — obișnuite cu 
I jocul pe o căldură atît de mare — au 
avut inițiativa, dar nu au reușit să 
egaleze decît în min. 70, prin centrul

Țara Galilor a învins 
Anglia la rugbi

La Edimburg, reprezentativa Africii 
de Sud a susținut ultimul meci din 

' cadrul turneului întreprins în insulele 
britanice. Intîlnind echipa Scoției, 
rugbiștii de la .Springboks" au cules 
o nouă victorie, cîștigînd cu 12—5. 
Sud-africanii n-au pierdut nici un 
meci în Marea Britanie, obținînd pa
tru victorii în întîlnirile interțări. Ei 
își continuă turneul în Europa, ple
când în Franța unde vor juca cu re
prezentativa țării la 18 februarie, la 
Paris.

Tot sâmbătă a avut loc și un meci 
în cadrul „Turneului celor 5 națiuni". 
La Cardiff, pe stadionul Arms Park, 
reprezentativa Țării Galilor a înre
gistrat o prețioasă victorie, învingînd 
Anglia cu 6—3,

SPASSKI CONDUCE ÎN ÎNTRECEREA ȘAHIȘTILOR SOVIETICI
Duțpă trei victorii consecutive, li

derul finalei campionatului de șah 
al U.R.S.S., Boris Spasski a trebuit 
să lase o jumătate de punct Un 
partida ou Hasin. Aceasta nu a in
fluențat însă situația sa din clasa
ment pentru că urmăritorul său 
principal, V. Smîslov n-a putut nici 
el să treacă peste apărarea lui Lu- 
tikov, mulțumindu-se cu remiza. Pe
trosian a câștigat cu negretie la 
Cerepkov iar. Stein cu . albele la 
Bannik. Aceasta este a treia vic
torie consecutivă a tînărului maestru, 
debutant în finală. Prima partidă a 
cîștigat-o Furman, învingîndu-1 pe 
Tarasov. Partidele Bronștein-Polu- 
gaevski și Bo.leslavski-Korc.inoi au 
fost remize.

în clasament continuă să conducă

sesiunii C. I. O.
în discuția sesiunii C.I.O. de la Atena 
(iunie 1961). Congresiștii își pregătesc 
desigur din vreme agendele. Ne permi
tem a le sugera cîteva argumente care 
nu vor face nici o plăcere domnului 
Brundage.

In privința campaniei împotriva spor- 

NOTE EXTERNE
tarilor de echipă, fi-a spus nu de mult 
cuvîntul celebrul istoriograf sportiv ma
ghiar dr. Ferenc Mezo (distins cu o me
dalie de aur la J.O. din 1928, Amster
dam, pentru ..Istoria Jocurilor Olimpi
ce"). Cităm din declarația sa: „Sînt un 
prieten al sporturilor de echipă. Detractori— 
lor acestor sporturi nu-mi rămâne decît să 
le amintesc că însuși Coubertin, în primul 
său program olimpic, a inclus patru 
sporturi de echipă!".

Dacă tot a fost evocată tradiția olim- 

înaintaș Vava. II. Echipa noastră a 
terminat astfel neînvinsă și al patru
lea meci al turneului său în Brazilia.

Selecționata București, din rîndurile 
căreia s-au remarcat în mod deosebit 
Voinescu și Nunweiller III, a aliniat 
următoarea formație-:

Voinescu — Popa, Nunweiller III, 
Staicu — Jenei, Bone — Anghel, 
Constantin, Ene II, Eftimie, Tătaru.

Vaseo da Gama a prezentat .„1 l"-le:
Barbosa — Joel, Viana, Ivaldo — 

Quatis, Barbosinha —. Joao, Hum
berto, Cunha (Vava II), Roberto, Be- 
niche.

A arbitrat brazilianul Queroz Eu- 
napio.

în continuarea turneului în Brazi
lia, ■ selecționata București urmează 
să joace miercuri sau joi la Belo Ho
rizonte (statul Minas Gerais), apoi 
la Goiania (statul Goias) și la Porto 
Alegre (statul Rio Grande do Sul).

Campionatul de
Turneul final al campionatului de 

hochei pe gheață al Uniunii Sovietice 
a continuat cu disputarea altor patru 
partide. Intrecînd cu scorul de 6—2 
pe Himik Voskresensk, echipa Aripile 
Sovietelor a trecut pe primul loc al 
clasamentului, deși a pierdut cu 1—4 
meciul cu Ț.S.K.Â., beneficiind de un 
golaveraj mai bun decît formația mili
tară. Torpedo Gorki, cunoscută publi
cului nostru în urma jocurilor susți
nute anul trecut în Capitală, a debu‘- 
tat cu o victorie în turneul final al 
campionatului, dispunînd cu scorul de 
6—4 de formația moscovită Spartak. 
Revanșîndu-se pentru cele două în
frângeri suferite în cadrul jocurilor 
din serii, Himik Voskresensk a între
cut în cel de-al treilea meci pe Loko
motiv Moscova cu categoricul scor 
de 7—2. După ctim se știe, în cadrul- 
turneului final întîlnirile se desfășoară 
în trei tururi, ținîndu-se seama și de 
rezultatele înregistrate în seriile pre
liminare. Etapa finală a campionatu
lui de hochei pe gheață al Uniunii

Spasski cu 6 puncte din 8 partide. 
Urmează Smîslov cu 5 p. și o par
tidă amânată, Korcinoi și Stern 
5 p., Petrosian 4*/2: p. și o partidă 
amîlnată, Bronstein 4'K.

FOTBAL
DINAMO TBILISI 

SE ANTRENEAZĂ...

Echipa Dinamo Tbilisi, finalistă a
Gupei U.R.S.S. și clasată pe locul 8 
în campionatul unional de anul tre
cut, și-a început pregătirile în aer li
ber în vederea apropiatului sezon com- 
petițional. Sub conducerea antrenoru
lui Andrei Dmitrevici Jordania, fot-

de la Atena!
pică modernă de ce n-am aminti și tra
diția jocurilor antice în legătură cu re
ducerea la ...unicat a medaliaților ce au 
urcat pe culmea podiumului! Milon din 
Crotona a cîștigat de șase ori titlul o- 
limpic la lupte, Chionis din Sparta a 
cîștigat de șapte ori întrecerile de aler
gare, Leonidas din Rodos a fost de 12 
ori încununat cu lauri. Mai mult decît 
atît: cei ce reușeau să-și mențină titlul 
de învingători la cîteva jocuri succesive 
primeau numele de periodonikcs.

Dar d. Brundage n-ar mai vrea să 
vadă pentru a treia oară cu medalia 
de aur pe piept pe sportivii sovietici: 
Boris Șahii n și Larisa Latînina (gimnas
tică), Arkadii Vorobiov (haltere), Via- 
ceslav Ivanov (canotaj) și mul ți alții.

La o asemenea restricție exclusivă pen
tru sportivi, ziarul „l'IIumanile“ răspun
de cu o întrebare justificată: ,,Ce s-ar 
întâmpla dacă și sportivilor le-«ar veni idcca 
să ceară schimbarea conducătorului fo
rului olimpic internațional de la o edi
ție la alta a J.0.?“ Desigur că d. Brun
dage s-ar afla în mare încurcătură...

Rezultatele primului concurs 
de ciclocros 

al armatelor prietene
BERLIN 23 (prin telefon de la re

dacția ziarului „Deutsches Sport- 
Echo"). Duminică s-a desfășurat la 
Erfurt primul concurs de ciclocros al 
armatelor prietene. La start s-au ali
niat echipele militare ale U.R.S.S., 
R.D. Germane, R.P. Bulgaria, R.S. 
Cehoslovace și R.P. Romîne. în total 
au participat 25 de concurenți.

La capătul celor 24 km (6 ture de 
cîte 4 km) pe primele locuri s-au cla
sat sportivii din R.D. Germană: 1. 
Hofman 11101:31,0; 2. Stamm 11102:27,0. 
Concurenții romîni s-au clasat pe ur
mătoarele locuri: 14. Neagoe lhl2:59,0; 
15. Baciu lhl.3:36,0; 16. Stoica
lhl3:48,O și 18. Rotarii 11114:00.

Pe echipe, R.D. Germană s-a clasat 
pe primul loc cu 3h08:29, urmată de 
U.R.S.S. 3hl4:44,0, R.P. Bulgaria 
3h36:26,0; R.P. Romînă 3h40:23,0 și 
R.S. Cehoslovacă.

hochei al U.R.S.S.
Sovietice urmează să ia sfîrșit in ju
rul datei de 14 februarie. După o între
rupere de cinci ani, în acest an urmează 
să se desfășoare și competiția dotată 
cu cupa U.R.S.S. Iată acum cum arată 
în prezent clasamentul campionatului

1. Aripile Sovietelor
2. T.S.K.A.
3. Lokomotiv
4. Himik
5. Torpedo
6. Spartak

al Uniunii Sovie-

7 4 0 3 31:22 8
7 4 0 3 25:18 8
7 4 0 3 21:24- 8
6 3 0 3 20:20 6
5 2 12 19:21 5
6 11 4 20:31 3

Guy Perillat învingător 
și la Kitzbuhei

■In stațiunea de sporturi de iarnă 
Kitzbuhei din Austria se desfășoară 
întrecerile Trofeului Hahnenkamim. 
Slalomul sipecial bărbați a fost cîști
gat de austriacul Gherhard .Nening, 
urmat- de Guy Perillat (Franța) și L. 
Leitner (R. F. Germană). La cobo- 
rîre (3.600 m — diferență de nivel 
855 m — 16 porți) yictor'a a revenit 
francezului- Guy Perillat în 2:21,2. Pe 
următoarele locuri: Egon Zimmerman 
(Austria) 2:29,9, R. Sfaubb (Elveția) 
2:30,0, Willy Forrer, (Elveția) . 2:31,2. 
în clasamentul combinatei primul Ioc 
a revenit lu-i Guy Perillat care con
firmă succesul înregistrat acum o săp
tămână la Wetrgen.

PE GLOB
baliștii dinamoviști execută zilnic e- 
xerciții de condiție fizică, care cu
prind elemente de atletism, gimnasti
că acrobatică etc. De remarcat că li
nia de atac a dinamoviștilor cuprinde 
aceiași jucători care au evoluat și a- 
nul trecut: Melașvili, Barcaia, Ka
loev, Gogoberidze și Meshi. Atenția 
principală a antrenorilor este îndrep
tată spre compartimentul apărării, 
care s-a dovedit, pe alocuri, deficitar 
anul trecut. Pentru viitorul apropiat 
dinamoviștii din Tbilisi au programa
te și cîteva partide amicale, de veri
ficare : cu Dinamo Moscova și Dina
mo Kiev, Spartak Moscova, T.S.K.A. 
și Zenit Leningrad.

REAL MADRID—ELCHE 8-0
Cea de-a 18-a etapă a campionatu

lui spaniol a dat în general rezultate 
normale. Un scor astronomic a fost 
consemnat în partida Real Madrid — 
Elche: 8-0. Atletico Madrid, învingă
toare cu 1-0 în deplasare în fața e- 
chipei Mallorca. își menține locul 2, 
în clasamentul campionatului. Alte re
zultate : Valencia—Sevilla 3-1, Espa- 
nol—Granada 2-1, Saragosa—Real 
Sociedad 1-1, Barcelona—Betis 2-1, 
Oviedo—Santander 2-1. In clasament: 
Real Madrid 32 p., Atletico Madrid 25 
p., Barcelona 22 p„ Saragosa și Atle
tico Bilbao cu cîte 19 p (ultima cu 
un meci mal puțin).

• In campionatul Portugaliei s-a în
registrat duminică o mare surpriză: 
liderul clasamentului, Benfica Lisa
bona, a suferit prima înfrângere: Gui- 
mares—Benfica 2-1. Cîștigînd cu 1-0 
partida cu Academica Coimbra, Spor
ting s-a apropiat la două puncte 
fruntașa clasamentului.
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