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l la fileu intre F3- 
(Progresul) și

izetouc (T ractorul 
iov). Fază din me

de volei Progresul
- Tractorul 3—2.
Foto: B. Ciobanii

Echipa de hochei pe gheață 
a Casei Centrale a Armatei a 
plecat în R. P. Polonă în ve
derea participării la turneul 
din cadrul Spartachiadei arma
telor prietene. In ultima întîl- 
nire de antrenament susținut 
înaintea plecării, hocheiștii de 
la C.C.A. au întîlnit sîmbătă 
seara o combinată a 
bucureștene Știința 
structorul, pe care au 
22-0 (9-0, 5-0, 8-0).
militari s-au mișcat foarte bi
ne, menținînd un ritm rapid în 
toate cele trei reprize și mani- I. 
festînd siguranță în patinaj, în 
pase și în șuturile la poartă.

Au făcut deplasarea urmă
torii : Pușcaș, Tasnadi (por
tari), Czaka, Ionescu, Varga, 
Balint II (apărători), Szabo II, 
Ferenczi, Szabo I, Peter, Kala- 
mar, Lorincz, Ganga, Zografi, 
Ciorba și Balint I (atacanți). 
Antrenor al echipei este Eugen 
Raduch.

Meciurile din cadrul turneu
lui de hochei se vor desfășura 
în orașele Bydgoszcz și Torun. 
Partenerii de întrecere a echi
pei noastre 
rînd: Legia 
Dukla (R.S. 
wărts (R.
Ț.S.K.A. (U.R.S.S.) 
din cadrul turneului 
al Spartachiadei 
prietene se dispută 
10 februarie.

In multe din orașele țării ca și în Ca
pitală s-au ridicat în anii din urmă zeci 
și zeci de construcții sportive destinate ti
neretului studios. Una dintre cele mai în
drăgite și frecventate săli de sport este și 
aceea a Centrului școlar de antrenament 
nr, 2 din cadrul M.I.C Aici activitatea 
nu cunoaște întrerupere decîț noaptea tîr-

De dimineață și p>nă membrii
Clubului sportiv școlar, ai școlilor sporti
ve de elevi și ai multor altor școli medii 
din Capitală deprind primele 
„alfabetului" sportiv sau își 
ză măiestria pentru a deveni 
pioni.

Miine seară pe ringul de la Floreasca
In numărul de azi

cele cinci probe des-

în >patnt finale, din 
cîștigat două. Și nu

irul Mihail Calnicov 
tigat probele de să- 
ă in lungime ș> 
u salt in cadrul 
ursului de atletism 
in sala Floreasca.

toate că apele au 
■ețat și că ambar- 
mile slnt puse bine 
i
Ui»
Pe

Gamp ion ațele i nt e rn aț io n ale
de tenis de masă ale R.S. Ceho
slovace, terminate duminică 
seara 1$ Praga au adus un în- 

i binemeritat succes

la primăvară, 
se pregătesc 

lac cu „sania cu 
pinze.

Romoșan

JDR KULIB1N ȘI ECHIPA R.S F.S.R. 
NDUC ÎN TURUL EGIPTULUI

militare vor fi pe 
(R. P. Polonă), 

Cehoslovacă), Vor- 
D. Germană) și 

Meciurile 
de hochei 
armatelor 

între 5 și

Peste 50 de boxeri de catego
rie cocoș și semiușoară, .fepre- 
zentînd asociații și cluburi spor
tive din diferite centre din țară, 
sînt gata să ia startul în ca
drul turneului organizat de fe
derația de specialitate.

Turneul boxerilor de catego
rie cocoș și semiușoară, care 
va începe mîine seară, de la 
ora 19 în sala Floreasca, sus
cită un mare interes din par
tea amatorilor de box bucureș- 
teni. Ținînd seama de valoarea 
participanților la turneu — vor 
urca în ring, printre alții, N. 
Mîndreanu, A. Olteanu, Gh. 
Lache, Gh. Constantin (Bra
șov), Gh. Ciurea, P. Vizitiu, V.

Ecouri după campionatele internaționale
de tenis de masă ale R

Pregătirea temeinică, puterea 

in acțiuni, hotărăsc

semnat și 
pentru sportul cu paleta de la 
noi. Din 
fășwate, sportivii noștri s-au 
calificat t_ —l~ c:—J:_ 
care au _
trebuie uitat faptul că la Praga 
au fost prezenți cei mai buni 
jucători maghiari, în frunte cu 
campionii europeni Zoltan Ber- 
czik și Eva Foldi (Koczian), 
toți fruntașii (vîrstnici și ti
neri) ai tenisului de masă ceho
slovac, precum și alți sportivi 
cunoscuți ai sportului cu min
gea de celuloid, de pe conti
nent. De aceea, dubhil succes 
repurtat de maestra sportului,

S. Cehoslovace
de luptă și curajul

succesul

Pitică, învingătoare la 
cu

Ionescu (Crajova), V. Czegeli 
ș.a. — este de așteptat ca întîl- 
nirile să se dispute într-o notă 
de dîrzenie, la un nivel calita
tiv cît mai

„Măsura 
ne spunea 
pei C.C.A. 
venită. Ea 
mentelor tinere să se afirme iar 
antrenorilor să urmărească la 
lucru o seamă de boxeri de 
perspectivă. In ceea ce-i privește 
pe pugiliștii de la C.G.A., țin 
să încredințez pe spectatorii 
care vor fi prezenți în tribunele 
sălii Floreasca, că s-au pregătit 
îti mod deosebit".

Miine dimineață, boxerii vor 
participa la prima lor... întîl- 
nire, în fața cîntarului. Organi
zatorii au stabilit ca meciurile 
să se dispute zilnic — cu ex
cepția zilei de sîmbătă — pînă 
duminică, cînd vor fi cunoscuți 
cei mai buni pugiliști ai catego
riilor cocoș și semiușoară

Biletele se pun în vînzare 
începînd de miercuri, 1 februa
rie a.c. la agenția centrală 
Pronosport din calea Victoriei 
nr. 9.

bun.
luată de federație, 

ieri antrenorul echi- 
Gh. Fiait, este bine- 
dă posibilitate eie-

O pagina 
de

FOTBAL
Lovitura 
de pedeapsă

Teleiotods la Leningrad:

4

de trei etape ale Turului ciclist 
i (a treia, a patra și a cincea) 
fruntea clasamentului un nou lider:

- Kulibin, din echipa R.S.F.S. Ruse, 
or în etapa a treia (Assiut-Miniah, 

și a cincea, desfășurată Ieri pe ruta 
m-El Ghizeh, 100 km. Etapa a patra, 
i sîmbătă pe traseul Miniah-El Fayum, 
lit la sprint sportivului din R. D. 
i Klaus Kellermans. De remarcat că 

cinci etape oare au avut loc pînă

>1
Sil

acum purtătorul tricoului galben — Alexandr 
Kulibin — a cîștigat trei. Pe echipe continuă 
să conducă selecționat» R.S.F.S. Ruse.
PAMELA

Intr-un 
Sydney, 
în vîrstă 
oficial în 
sec. Cea 
această distanță, 
Gisela Birkemeyer (R. D. Germană) și ur
mează să fie omologată ca record mondial 
de către Federația Internațională de Atletism.

KILBORNE: 10,6 SEC. PE 80 M.G.
concurs de atletism desfășurat la 

atleta australiană Pamela Kitborne, 
d« 21 ani, a egalat recordul mondial 
proba de 80 m g cu timpul de 10,6 
maj bună performantă mondială, pe 

10,5 sec., aparține atletei

Geta _
simplu femei și împreună 
maestrul sportului, Radu Negu- 
lescu la dublu mixt, capătă o 
semnificație deosebită. Victoria 
Getei Pitică la simplu are o 
valoare remarcabilă, dacă ținem 
seama că pentru cucerirea pro
bei ea a avut de trecut trei 
obstacole extrem de dificile: în 
sferturi de finală a avut de în
fruntat pe jucătoarea nr. 1 a 
Europei, Eva Foldi, neînvinsă 
din februarie 1960; în semi
finale, Geta Pitică a elîminat-o 
pe Ilona Kerekes, finalistă a 
campionatelor europene de la 
Zagreb, iar în meciul decisiv, 
jucătoarea noastră a învins-o 
și pe campioana maghiară, 
Șarlota Mathe. Iată, așadar, trei 
victorii care înseamnă tot atîtea 
peformanțe de prestigiu 1 Este 
clar că ceea ce contează într-o 
întrecere sportivă, izvorul suc
cesului îl constituie pregătirea 
multilaterală, puterea de luptă 
și curajul în conducerea acțiu
nilor. Nu este un secret pentru 
nimeni că Geta Pitică este 
foarte conștiincioasă la antre
namente, dar ceea ce îi lipsea 
deseori, era tocmai faptul că în 
timpul partidelor nu-și punea 
în valoare toate posibilitățile, 
avînd scăderi inexplicabile în 
forța de luptă, jucînd în unele 
momente prea reținut. Ori, 
la Praga, așa cum ne-a 
relatat telefonic antrenorul 
Paneth, Geta Pitică a jucat cu 
multă voință, a acționat cu-

(Contlnuare în pag. a 6-a)

La telefon

Valerii Brumei 
sare 2,25 m

Veșd din Brazilia

Goiania • •••
k Selecționata București a întîlnit puternica echipa 
profesionistă Palmeiras și a cedat la limită cu 2-l| 
k Partida de la Belo Horizonte a fost 
amînatd pentru vineri k Astăzi al doilea 

meci la Goiania, cu Villa Nova

GOIANIA 30 (prin telefon). — 
De sîmbătă, lotul fotbaliștilor 
rom-îni se află în localitate, 
gâiduiți la hotelul Alvarada. 
La Beto Horizonte, selecțio
nata orașului București nu a 
jucat nici vineri, deoarece a 
plouat și în această zi, astfel 
că partida a trebuit să fie a- 
mînată de organizatori pentru 
sfârșitul acestei săptămîni.

In schimb, duminică fotba
liștii romîni au evoluat în fața 
amatorilor de fotbal din orașul 
Goiania. Deși a plouat și aici 
pînă cu puțin timp înainte de 
începerea meciului, în tribu
nele stadionului au luat loc 
totuși peste 15.000 de specta
tori, atrași de perspectivele în- 
tîlnirii dintre selecționata Bucu
rești și puternica echipă profer

sionistă Palmeiras din Sao 
Paulo, în rîndurile căreia acti-, 
vează cunoscutul internațional 
N. Santos. In compania acestei1 
formații, selecționata București 
a făcut un joc bun, dar a cedat 
la limită cu 2—1 (1—0). Linia 
de atac însă, a jucat mai slab 
decît în partidele precedente. 
Golurile au fost marcate de 
Humberto și Croce pentru Pat- 
meiras, și Ene II pentru echipa 
romînă (în min. 70, cînd bra
zilienii conduceau cu 2—0).

Selecționata București a ali-i 
niat formația: Voinescu —■ 
Popa, Nunweiller III, Panait — 
Jenei, Bone — Anghel, Con
stantin, Ene II, Eftimie, Tătara. 
La pauză, Țîrc-ovnicu a luat 
locul lui Constantin, care ai

(Continuare in pas-. «
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CIFRE GRĂITOARE Bilanț sportiv Ia Electroputere
Oltenia — una dintre regiunile ținute de regimurile burghezo-mo- 

șiereșfi în întuneric, trăiește azi, în anii democrației populare o viață 
intensă de înnoire, de mari prefaceri în toate domeniile de activitate, 
in locul bogătanilor, al marelui moșier Jean Mihail, despre care se 
spune că ar fi vrut să-și acopere castelul cu... bani de aur, stăpîni sînt 
muncitorii, cei care, umăr la umăr, s-au prins, la îndemnul parti
dului, să schimbe fața regiunii. Prefaceri radicale s-au petrecut nu 
numai în dezvoltarea industriei și a agriculturii, ci și în viața oame- 

' nilor. Setea de cultură crește to-t mai mult. Sportul joacă în această 
privință un rol important, antrenînd în prezent în activitatea de cul- 

i tură fizică aproape 300.000 de
> regiunii.

Care era situația sportului 
noastre ? Se știe că activitatea
doar fa echipa de fotbal F. C. Craiova, alcătuită în cea mai mare 
parte din jucători 
din alte localități 
și mai gravă. Un 
.avuția" sportului

1 Cîtă deosebire
Eliberarea țării noastre a dat un impuls nemaivăzut activității de 

1 cultură fizică și sport din această regiune. 1948, anul de „start" al 
marilor competiții de mase, a adus sportului din regiunea Oltenia pri

mele succese care veneau să demonstreze dorința puternică a oameni
lor muncii de a se întrece pe terenuri sportive: 18.000 de participanți. 
Apoi, cifrele au crescut vertiginos. 1955: 253.000, 1960:

O mare atenție a fost acordată construcțiilor de 
la sate. De la cele 114 
acestora a ajuns la 728.

Turnu Severin; Sala sporturilor din 
la Rovinari și cea a asociației Voința 
sportive din comunele Bechet (raionul

oameni ai muncii din orașele și satele

din Oltenia înainte de eliberarea țării 
sportivă din această regiune se rezuma

necraioveni, 
ale regiunii, 
singur teren 

craiovean. 
între IERI și

precum și la dteva formații modeste 
Cit despre baze sportive, situația era 
de fotbal — „ General a*4 — alcătuia

AZI !

298.000 !
baze sportive, 
baze sportive 
Frumosul sta- 

sporturi'or

atit in orașele regiunii, cit și 
existente în anul 1948, numărul 
dion al Tineretului din orașul 
Craiova, popicăria minerilor de 
din Craiova, numeroasele baze
Corabia),-Malu Mare (raionul ’ Craiova), Bălcești (raionul Olteț) — 
iată doar cîteva din construcțiile sportive realizate în anii regimului 
de democrație populară. '

Firește, sportivii regiunii Oltenia au ținut să răsplătească condi
țiile minunate ce le-au fost create pentru creșterea măiestriei lor. 
Astăzi, sportul regiunii este bine reprezentat pe plan republican. Boxe
rii asociației Dinamo, baschetbaliștii și handbaliștii asociației sportive 
Știința Craiova (participanți la campionatele categoriei A), șahiștii, 
at.eții și fotbaliștii au de spus un cuvînt greu în cele mai importante 
competiții sportive ale țării.

Adevărata
Cu vreo 25 de ani în urmă Maglavitul 

Un sat amărît, cu oameni nevoiași, căpă
tase faima tristă a locului unde se regi
zase una dintre cele mai scandaloase mis
tificări cu caracter religios, pusă la cale 
de burghezie.

Se cunoaște bine caracterul politic al 
'așor-zisei „minuni". Clicile burghezo-mo- 

,șierești aciuite la cirma țării au recurs 
Ia această diversiune, pentru a distrage 
atenția maselor de la lupta împotriva 
exploatării sălbatice, a pregătirilor în 
vederea mîrșavului război anti-sovietic. 
S-a încercat și în acest fel — dar bine
înțeles în zadar —să se pupă stavilă 
.puternicei mișcări muncitorești condusă 
de partidul comunist.

Pînă la urmă toată înscenarea s-a pră- 
bușit ca un castel de cărți de joc.

★

Maglavitul astăzi... Satul e de nere- 
* cunoscut. Case curate, garduri vopsite 
lin culori de pastel. Fura se leagănă în 
^bătaia vîntului lanuri de griu înalte cît

SPORTUL POPULAR

-Fag. * 2-a Nn 3764

Tinerii muncitori de la Uzinele E- 
leclroputcre au făcut la sfîrșit 
de an nu numai bilanțul izbi uzi

lor în muncă ci și al realizărilor obți
nute pe tărim sportiv. Zile de-a ritului 
au fost revăzute dosarele fiecărei secții 
sportive, au fost adunate cifrele, iar da
tele obținute au sintetizat succesele des
pre care va fi vorba în cele de mai jos.

O SECȚIE FRUNTAȘA

Locul fruntaș se cuvine, fără îndoială, 
boxului. Acesta a prins rădăcini adinei 
în uzină. Sportul cu mănuși atrage tot 
mai mulți oameni ai muncii. Secția nu
mără acum 18 seniori și 30 de juniori 
care se pregătesc zilnic; perfecționîivdu-și 
tehnica, îmbunătățindu-și pregțilireu fi
zică. Echipele, de seniori și juniori, sînt 
tot mai omogene. Seriozitatea în pregă
tire este 
în I960.
au fost 
egalitate 
In uzină 
„Cupa 7 Noiembrie' 
petiții pe orașul Craiova. Juniorii au ob
ținut locul I pentru participarea cea mai 
numeroasă în etapa orășenească a cam
pionatului.

Despre boxeri se vorbește cu dragoste 
și destul de mult in uzină. Despre ei se 
va vorbi și mui mult, fiindcă sînt hotă- 
rîți ca în 1961 să obțină rezultate mai 
bune în confruntările ce vor avea.

reliefată de rezultatele obținute 
Din 112 meciuri susținute, 65 

cîștigate, 20 s-au terminat la 
și numai 27 au fost pierdute.
au poposit „Cupa I Mai" și (

- cîștigate în corn-

DESPRE ALTE SECȚII...
Șl CEVA NOU ÎN OLTENIA

Cei peste 100 de șahiști, dintre care 20 
de fete, au încheiat și ei anul I960 cu 
un bilanț frumos. In cadrul concursului 
cultural-sportiv al tineretului 18 șahiști 
au obținut clasificarea la categoria a 
lll-a, iar 22 la a IV-a. Echipa băieților' 
a adus în uzină „Cupa orașului Galați", 
iar în „Cupa Ploiești" a obținui locul 
III. Economistul Gheorghe Cernea a fost 
unul dintre seini finaliștii campionatului 
de șah pe

Numărul 
de masă a 
Boiangiu a
gional, și împreună 
nic Mihai Motancea a participat la cele 
4 etape finale ale campionatului repu
blican. Echipa uzinei a cîștigat, în ca

I960.
celor care practică tenisul 

sporit la 60. Desenatorul Ion 
cucerit titlul de campion re- 

cu controlorul teh-

O sală spațioasă, modern utilată, 
confortabilă — iată unui din multele 
daruri oferite de regimul nostru de
mocrat-popular tineretului craio
vean dornic să practice sportul.

Nu cunoaște odihna frumoasa sală. 
Jucătorii de baschet și de volei, lup
tătorii și halterofilii, boxerii și hand
baliștii se antrenează aici, iau parte 
la diferite întreceri.

Obiectivul aparatului de fotogra
fiat a surprins un moment din pre
gătirea gimnastelor La aparate și pe 
solul acoperit cu un imens covor 
lucrat în cele mai autentice motive 
oltenești ele își deșăvîrșesc măiestria.

♦

♦

♦
♦

♦
4
I

minune de la Maglavit...
omul. De o parte și de alta a șoselei se 
întinde mozaicul în verde și negru al 
sfeclei de zahăr. In zilele noastre Ma
glavitul a cunoscut. un mare belșug. 
Peste 1700 de familii s-au unit în gos
podăria agricolă colectivă ,,1 Mai". Pe 
3550 hectare se întind pămînturile colec
tiviștilor. Fondul de bază al gospodă
riei a trecut de 4.000.000 lei, iar averea 
obștească a colectivei atinge suma 
de 10.000.000. De pe 1500 hectare co
lectiviștii au adunat 2300 tone grîu. 
16.000 kilograme sfeclă de zahăr la hec
tar a fost în acest an un record al gos
podăriei. De pe 350 hectare au plecat 
vagoane de sfeclă spre fabrici. Numai 
sectorul zootehnic aduce anual un bene
ficiu de 800.000 lei.

Activitatea culturală a sătenilor este 
bogată, iar sportul se bucură la Magla
vit de un interes uriaș. Echipa de fotbal 
Fulgerul activează în cadrul campiona
tului regional.

— In zilele <lc meci toată lumea vine 
pe teren. Pentru sport oamenii lasă și tre
burile pc lingă casă ne spune tov. Gh. 
Coca, secretarul organizației U.T.M. din 
comună, jucător de bază in echipă.

Asociația sportivă Fulgerul numără 
peste 550 membri. In cadrul ei activează 
secții de fotbal, volei, oină, șah, călărie, 
tenis de masă, înot, ciclism, lupte. In 
toamnă, tineretul s-a apucat de o treabă 
demnă de toată lauda. Să construiască 
din resurse locale un frumos complex 
sportiv care va cuprinde teren de fotbal, 
de baschet, de volei, o pistă de atletism 
și poligon de-.tir. Terenul de fotbal este 
gata și abia așteaptă să găzduiască 
primele meciuri.

Sportul de mase este o realitate la 
Maglavit. Peste 2500 tineri și vîrstnici 
au luat parte la Concursul cultural-spor
tiv al tineretului. Aproape 2.000 au 
plecat în excursii.

La Maglavit oamenii nu mai vin să 
se „tămăduiâscu". Sosesc aici, pentru 
schimb de experiență, președinți de gos
podării colective, țărani muncitori, acti
viști. Vor să vadă realizările maglavite- 
nilor, puiernițele moderne, grajdurile ves
tite în toată regiunea, activitatea cultu
ral-sportivă vie și interesantă.

Vin să vadă adevărata minune de la 
Maglavit.

VALERI U CHIOSE

drul unei competiții regiomue, „Cupa 
23 August"...

Voleibaliștii sînt acum în număr de 
peste 200, constitui ți (eu ocazia cam- 
p onatului pe asociație organizat între 
iulie și septembrie 1960) în 14 echipe, 
uf ară de cele, două — masculină și femi
nină — care 
rășenesc.

Handbalul 
a adus și el 
tivilor. Din 64 de jocuri au fost pier
dute doar 4. Disciplina pe teren a fost 
exemplară, neînregistrîndu-se nici un 
caz de sancționare.

Sportivii de la „Electroputere" se mîn- 
drese cu succesele lor. in I960 ei au 
organizat o nouă secție, de rugbi, prima 
de acest fel din regiune.

nori care au practicat clndva acest 
cum sînt inginerul mecanic Ghcorg 
niș, bobinatorul /. Vrajotis, irigi < 
Pădureanu și al fii.

GfNDURI DE VIITOR...

activează în campionatul o-

practicat de putină vreme 
numeroase satis fac (ii spor-

O VECHE PASIUNE...

...se. înțelege că nu poate fi decît... fot
balul. Numai că datorită acțiunilor 
tre prinse de asociație, mulți nu se 
mulțumesc să fie prezenți doar în... tri
bunele stadionului, ci practică efectiv a- 
cesl joc. In urma îndrumărilor primite 
din partea comitetului de partid, 
sprijinul comitetului sindical și al 
uizației U.T.M.. asociația sportivă 
ganizat în I960 un campionat în 
regula : cu comisie de organizare, 
gulament, cu date fixe de. desfășurare 
a meciurilor, cu arbitri calificați, din 
uzină. Participă 10 formații alcătuite 
din fotbaliști neleg'liniați la vreo echipă, 
dotate cu echipament, îndrumate de an tre-

fn-
mai

cu 
orga- 
a or- 
toală 

cu rc-

Sportul a devenit pentru mulți 
ziuă o adevărată pasiune. După . 
ei pornesc de multe ori direct p< 
narile de sport. Așa fac cei arăta 
sus. Așa fac dispecerul Gh. Dudi 
antrenorul boxerilor, matri ferul 
Popescu, care și-a asumat răspu 
pregătirii rugbiștilor, economistul 
mir Cojocarii, care îi antrenează pc 
baliști și mulți alții.

Sportul cuprinde cu adevărat î 
Cei din consiliul asociației sport 
cărei președinte este inginerul Dii 
se gîndesc acum la atragerea de no 
ci tori spre practicarea sportului. ‘ 
dese să extindă practicarea ginii 
în producție, Doresc, de asemen 
fie îmbunătățită activitatea echipe, 
nine de tenis de masă, să se p 
punct pregătirea echipei femim 
handbal, să fie organizată o nou 
fie, de turism, să se reamenajeze ter 
sport și sala de antrenament a 
Sînt numai cîteva din gîndurib. 
tor ale sportivilor de ia „Electrop 
Fără îndoială că, sub conducerea 
zației de partid, cu sprijinul efe< 
conducerii uzinei și al sindicala 
cestea vor deveni realitate. Ceea 
face ca bilanțul pe 1961 să fie 
rodnic.

N. GHEORG

Boxul este unul din sporturile care 
și-a cîștigat în regiunea Oltenia o bine
meritată faimă. Chiar și în vremurile 
cînd la cirma țârii guvernau partidele 
burghezo-moșierești, iar sportul nu se 
bucura de nici un s-prijin, boxeiii din 
această parte țării obțineau unele 
succese. Cum se explică aceasta ? Avea 
oare sportul cu mănuși condiții m3« 
bune de dezvoltare decît alte discipline 
sportive ?

Nu ! „Condițiile" create acestui spori 
erau aceleași ca și pentru celelalte dis
cipline, adică... inexistente. Boxul era 
ros de racila profesionismului, consti
tuind o afacere pentru managerii și an
trenorii ringurilor 
crai o vene. Crunt ex- ---------------------
ploatați, boxerii e- 
rau lipsiți de cele 
mai elementare con
diții de pregătire. 
Pentru a se antrena 
într-o saJă, boxerul 
trebuia să achite o 
taxă, care, deseori, 
reprezenta o sumă

Dar, cu toate acestea, boxul din Olte
nia era și atunci de temut. Tradiția 
acestui . _ _ ’
talentul nativ al multor tineri, iată ex
plicația valorii sportului cu mănuși din 
Craiova. Astăzi, încărunțiți Ia tîmple, 
purtînd cu ei o experiență bogată, acu
mulată de-a lungul anilor, antrenorii 
din regiunea Oltenia (printre care cităm 
pe Gbiță Lungu, Petre Altexandrescu, 
Iile Mihăileanu. Marin Alexandrescu și 
alții) mimcesc cu entuziasm pentru dez
voltarea sportului căruia j s-au dedicat 
o viață întreagă.

Regimul democrat-popular a adus un 
suflu nou, dătător de viață, și pe arena 
boxului din Oltenia. Ca urmare a con
dițiilor create sportul cu mănuși, ca 
și celelalte sporturi, a trecut printr-o 
seamă de prefaceri care i-au schimbat 
aproape complet fizionomia. Sute de 
tineri din fabrici și din școli au pășit, 
spre sălile de antrenament, dornici să 
urce treptele măiestriei sportive. N-au 
mai plătit taxe, ca antrenorii lor. Li 
s-a cerut un singur lucru : să se pre
gătească sirguincioși, să devină spor
tivi de tip nou, cu care boxul Olteniei

Tradiții*

renăscute...
considerabilă.

sport pe meleagurile Olteniei,

să se mindrească. Și tinerii, j 
mlădițe ale sportului cu mănuși 
tor din această regiune, au r 
condițiilor noi de viață și muncă 
și-au ascultat maeștrii. Au mur 
pasiune in sălile de antrenam 
între corzile ringului și. nu dup; 
timp, au obținut primele succese, 
tinerii craioveni Prunoiu, Olaru ș 
taza au îmbrăcat pentru primi 
tricourile de campioni ai țării. 19 
tru titluri de campioni de junto 
ținute de Olaru, Surugiu, Pîrlea ț 
noiu) poposesc din nou la Craiova. 
Gheorghe Buzatu, o speranță au 
a boxului craiovean. estie dedai 

mai bun ju 
categoriei ușc 
de an, boxe 
regiunea Olt 
atit juniorii 
seniorii — a 
prezenți la 
campionatelor 
publican» 
in același 

victorii și 
fața unor

• •

ti 
pe

P
obțină numeroase 
(internațional (în 
din R.P.F, iugoslavia, R.P. Polon 
Ungară, R.D Germană etc.). Ulti: 
succes — realizat de formația 1 
Oltenia - este cunoscut : Cupa 
țiej romîne de box a luat drumi 
iovei.

Succesele pugiliștilor din regiui 
tenia se datoresc înti'-o bună 
nu numai muncii depuse de ar 
și de boxeri, ci și felului în care 
au fost îndrumați de-a lungul 
de comisia regională de box, 
ca fiind cea mai bună comisie 
mură de sport din această i 
Membrii comisiei regionale, activ 
ștești cu o deosebită putere de 
și capacitate (Constantin Popa — 
dinte, Ion Cetățeanu — viccpre 
V. Berezovschi, P. Tonitza, T. 
N. Popescu, Gh Duduleanu, P. 
lescu, C. Burdescu) au meritul 
organizat in întreaga regiune, ț 
temeinice, sportul cu mănuși.

R. CALĂRAȘ

Echipa feminină de handbal în 11 a Școlii elementare de 7 ani din cc 
Celaru, raionul Caracal, a devenit campioană regională pe anul 1960 in t 
Spartachiadei școlarilor. In mijlocul echipei profesoara de educație 
Eugenia Dumitrescu, inslructoarea și animatoarea tinerei formații s

Foto: I. Tescove
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Pentru prima oară în întreceri La casa alegatorului nr. 5
i dupi-atniaza aoeea, mulfi dintre 
tcilorii fabricii „Metalul roșu" din 
j nu s-au grăbit să plece acasă. Unii 
ăseseră pe la club unde, în cadrul 
rtacliiadei de iarnă, se disputau a- 
;e întîlniri dc șah, iar alții așezați 
urul unei mese de tenis urmăreau un 
viu disputat între doi tineri mun- 

ri. Dar cea mai mare parte dintre ei 
isoră în hala de montare. Aci, într-un 

unde era mai mult spațiu, ei se a- 
aseră în jurul tutei bare de haltere, 
care o confecționaseră din deșeuri 
va tineri muncitori, sub îngrijirea in- 
tirului C. Pașca.
discuțiile s-au înfiripat repede. Toți 
1 curioși să vadă care-i mai puternic, 
rtul nu le era necunoscut. Unii prac- 

folbalul, alții voleiul sau tenisul de 
tă. Dar la haltere erau cu toții înce- 
ori...
- Care o fi mai tare ?
reu de răspuns la o astfel de între- 

Se va vedea acum. Se făcuse de- 
tă liniște deplină. Președintele con- 
»lui asociației, tov. Rațiu Kiss Er- 
t, apăruse în mijlocul grupului însoțit 
un om mărunt, dar bine legat. Era 
■onorul de haltere al C.S.M. Cluj, Vir
il ogea, care venise să-i ajute pe. ti- 
i muncitori de la fabrica „Metalul

ul din tinerii muncitori de la fabrica .Metalul roșu“ din Cluj incercindu-și 
puterile. Este strungarul loan Negreanu.

DREȘTE NUMĂRUL ARCAȘILOR 
LA CLUJ

irul cu arcul cunoaște o mare 
voltare în orașul de pe malurile 
neșului. Aci există secții de tir 
arcul la I.M.F., Institutul Poli- 

nic. Universitatea Babeș-Bolyaî, 
■ala tehnică de drumuri și șosele, 
C.S.Ș. și de curînd si la A.S.A. 
așii militari au început antrena
tele sub. conducerea antrenorului 
rin Bodnar, în sala Armatei, unde 
mai antrenează și cei de la I.M.F. 
eciind frumusețea acestui sport, 
:onducerea asociației sportive Arta 
lotărît să înființeze o secție de tir 
arcul.

GH. BENGA-coresp.

I.RECERI DE ȘAH ȘI TENIS 
DE MASA LA TR. SEVERIN
sociația sportivă Progresul a or- 
lizat de curînd o competiție de 

cu caracter eliminatoriu, la care 
luat parte 12 jucători. Finala, 

roșu” să învețe din tehnica acestui 
sport. Peste cîteva clipe, strînși roată 
în juriul lui, tinerii priveau cum bara 
de metal cu discuri grele la cele două 
capete era ridicată prin mișcări suple 
deasupra capului. După puțină vreme 
erau gata să-și încerce și ei puterile.

— Ei, acum cine vrea să ridice pri
mul ? — a întrebat antrenorul Virgil 
Hogea.

— Sarea ! Petrică Sarea ! — au răs
puns mai multe glasuri.

Din mijlocul grupului s-a desprins un 
tînăr înalt, cu brațe vînjoase. Era Petre 
Sanoa, strungar la atelierul mecanic. 
Deși tînăr, el este unul din cei mai har
nici muncitori ai secției. Nici cu acest 
prilej Petre Sarea nu a dezmințit încrede
rea tovarășilor săi. A ridicat ușor haltera, 
încurajați de siguranța cu care a ridicat 
Sarea, tinerii muncitori au prins curaj. 
Unul cîte unul au prins cu încredere 
bara și au ridicat-o.

Am vrut să-l întreb pe Sarea dacă va mai 
participa și Ia alte competiții de haltere. 
Dar între timp la bara de metal se adău- 
gaseră alte kilograme și Petre Sarea era 
din nou în mijlocul grupului. Se vedea 
după cum se pregătește să ridice haltera, 
că a îndrăgit acest sport...

A. DUM1TRIU, corespondent

jucată sistem turneu, a fost cîștigată 
de Mircea Eliescu. Pe locul 2 s-a 
clasat tînărul D. Stănescu, un jucă
tor cu multe posibilități iar pe lo
cul 3 C. Murgu. Tot 12 sportivi s-au 
întilnit și într-un turneu de tenis de 
masă, cîștigat de Radu Catană, ur
mat de Ștefan Lăpădat și Toma De- 
mayo.

GH. MANAFU-coresp.

CAMPIONATELE DE SCHI ALE 
REGIUNII SUCEAVA

Cei mai buni schiori din raioanele 
Câmpulung, Vatra Dornei, Botoșani și 
Rădăuți au luat parte la campiona
tele de schi ale regiunii Suceava, 
desfășurate pe pîrtiile de la Vatra 
Dornei. Net superiori, schiorii din 
Vatra Dornei au cucerit victoria la 
toate probele. Iată rezultatele : fond 
seniori 5 km: Gh. Obodă (Olimpia 
Vatra Dornei) ; fond seniori 10 km: 
N. Gatea (Olimpia Vatra Dornei) ;

La uzinele „23 August" și „Repu
blica" s-a încheiat activitatea primu
lui schimb. In fața .porții principale se 
întîlnesc patru prieteni, patru sportivi 
cunoscuți: lăcătușul mecanic Dinu 
Cristea, maestru emerit al sportului, 
eroul atîtor întreceri atletice din țară 
și de peste hotare; strungarii Barbu 
Predescu și Ștefan lancovici, maeștri 
ai sportului, doi dintre cîștigătorii 
medaliilor de aur la ultima Olimpia
dă a motocicliștilor de la Bad Aussee; 
în sfîrșit, grupul este completat de 
un alt strungar — cel mai tînăr din
tre ei — Gheorghe Dumitru, boxer 
cu o bună reputație, neînvins în Cupa 
F.R. Box desfășurată toamna trecută, 
cîștigător în confruntările cu o serie 
de semîmijlocii din R.D. Germană, 
R.P. Bulgaria și R.S. Cehoslovacă. 
Toți activează în cadrul clubului Me
talul.

In tramvai, în drum spre „centru", 
„nea Dinu" — cum îi spun Iui Dinu 

; Cristea muncitorii mai tineri de la 
„Republica" — a venit cu o propu
nere :

— Măi băieți, ce ar fi dacă îndrum 
spre casă ne-am opri puțin la o Casă 
a Alegătorului ?

Propunerea esie primită cu bucurie 
de întregul grup. Și astfel cei patru 
sportivi fruntași de la Metalul, căro
ra în piața Vergului avea să li se 
adauge alt metalurgist, cunoscutul ar
bitru de fotbal Mihai Popa, au pășit 
pe ușa Casei Alegătorului nr. 5 afla
tă în apropiere. Aici, ei găsiră nume
roși oameni ai muncii veniți să se in
tereseze din timp de felul cum sînt 
împărțite circumscripțiile electorale, de 
data la care vor fi afișate listele de 
alegători etc. Tovarășa Maria Spînu, 
activistă în cadrul Casei dă toate 
explicațiile cu competență, cu multă 
răbdare.

slalom uriaș Juniori: Mihai Miron 
(Olimpia Vatra Dornei) ; slalom 
uriaș seniori: E. Ursache (Olimpia 
Vatra Dornei) ; slalom special ju
niori : Mihai Miron (Olimpia Vatra 
Dornei) ; slalom specia! seniori: Gri- 
goraș Mihai (Minerul Vatra Dornei).

BORIS FEIG-coresp

PRINTRE SPORTIVII DIN 
BABADAG

In timpul libe-, colectiviștii și 
tinerii din orașul F. ' r.dag joacă șah 
sau tenis de mast la clubul gospo
dăriei agricole colective .Elena Pa
vel" din orașul nos'ru. Prin grija 
consiliului raional U.C.F.S. Istria se 
predau lecții de tenis de masă tineri
lor mai slab pregătiți. Lecțiile sînt 
conduse de instructorul voluntar Ion 
Jugănaru.

MIRCEA CRUCEANU-coresp. *

La Casa Alegătorului Nr. 5 raionul Tudor Vladimirescu... Tovarășa Maria Spinu 
din colectivul Casei Alegătorului dă explicații in legătură cu alegerile de la 5 
martie unui grup de sportivi fruntași, aparținind clubului Metalul. In fotografie 
(de la dreapta spre stingă); atletul Dinu Cristea, maestru emerit al sportului, 
motociclistul Barbu Predescu, maestru al sportului, boxerul Gheorghe Dumitru, 
motociclistul Ștefan lancovici, maestru al sportului și arbitrul internațional de 

fotbal, Mihai Popa.

Grupul sportivilor noștri consultă 
diverse materiale, printre care darea 
de seamă a tovarășului Gheorghe. 
Gheorghiu-Dej la plenara din 19—20. 
XI 1.1960 a C.C. al P.M.R. cu privire 
la consfătuirea reprezentanților par
tidelor comuniste și muncitorești care 
a avut loc Ia Moscova, legile și de
cretele referitoare la alegerile de de- 
putați in Marea Adunare Națională 
și în sfaturile populare.

înainte de a părăsi Casa Alegăto
rului, atletul Dinu Cristea povestește 
diferite momente de pe vremea ale
gerilor de altă dată, c'nd partidele 
istorice, pentru a obține cit mai 
multe voturi, făceau fel de fel de 
promisiuni alegătorilor ; că vor fi re
parate șoselele, că se vor instala 
conducte de apă, că se vor electrifica 
străzile. După alegeri toate promi
siunile rămîneau însă... promisiuni 
pentru alegerile viitoare, viața oame
nilor muncii rămînînd mai de
parte plină de suferințe și mizerie.

— Astăzi, băieți, — le spune comu
nistul Dinu Cristea, tovarășilor de 
muncă și sport — vedeți doar cu o- 
chii voștri: s-a schimbat fața Biicu- 
reștiului, au apărut străzi noi. In țară, 
noul își face loc de asemenea peste 
tot. Pe hartă apar orașe noi, proprii 
construcției noastre socialiste, ca O- 
nești, Năvodari, Victoria etc. Prin grija 
partidului, viața oamenilor muncii se

Foto: Boris Ciobanu

îmbunătățește necontenit. Iată de ce 
votînd candidații F.D.P.. votăm pen
tru succesul construcției depline a 
socialismului, pentru pace.

Cel mai tînăr dan grupul sportivi
lor metalurgiști, strungarul Gh. Du
mitru, va vota pentru prima oară. A 
ascultat cu luare aminte cuvintele în
flăcărate ale lui Dinu Cristea. Este 
— firește — emoționat. Noutatea eve
nimentului de la 5 martie îl cople
șește. Ne vorbește cu căldură de a- 
vîntul cu care se lucrează în aceste 
zile la „23 August", de angajamen
tele sale: să depășească planul lunar 
cu 20 ta sută, să realizeze însemnate 
economii de materiale.

— Votul meu, ne spune Gh. Dumi
tru, îl voi da din toată inima candi- 
rialilor F.D.P., pentru că iubesc viața 
nouă care se construiește în țara noa
stră sub conducerea partidului. Noi, 
tineretul, avem în față o viață întrea
gă, o viață mereu mai frumoasă, mai 
luminoasă, în care ne putem vedea 
împlinite cele mai înaripate năzuinți.

Cît să fi stat sportivii de la Meta
lul la Casa Alegătorului nr. 5 î Ni
meni nu s-a gîndit să măsoare tim
pul. Afară î-nsă se întunecase de a bi- 
nelea...

TIBERIU STAMA

driblă și pe portar și intră cu minge cu tot 
în poartă. Apoi, fără nici o grabă săltă mingea 
cu piciorul, o prinse în mînă și, salutînd politi
cos, i-o oferi portarului. O furtună de aplauze 
și aclamații nestăvilite zgudui tribunele. Nici nu 
se mai auzi fluierul arbitrului, care anunța sfîr- 
șitul meciului. Pe măsură ce aplauzele și acla
mațiile se mai domoliră, tot mai clar se auzeau 
strigătele : „Am învins și vom învinge !“ 
,,Deutsch kaput !“, ,.Bravo, cinste lor, dinamo-
viștilor !“ Destul de discordant, echipa Luft
waffe își striga salutul; j.Hell tM- Cum vor răs

punde oare jucătorii kievieni? Tribunele își ți" 
nură răsuflarea, așteptând răspunsul lor. Paul 
Radomski era sigur că, pentru a încerca să le 
cîștige bunăvoința, kievienii vor saluta cu salutul 
nazist Spre marea lui indignare însă, iarăși 
răsună de trei ori puternic, salutul sportivilor 
kievieni i ^.FIZKULT-URA î“ Și din nou se în
toarseră băieții spre tribune, să-i salute pa 
spectatorii care au fost tot timpul alături de ei;

(Urmare în numărul viii#/

REZUMAT : In Kievul ocupat vremelnic de 
fasciști, fotbaliștii clubului Dinamo conduc 

‘cu 5:1, într-un meci pe care au fost siliți 
să-1 joace cu echipa german# Luftwaffe,

xvin.
i repriza a doua, Rusievici n-a avut mai ni- 

de făcut. Privea cum jucătorii nemți tri- 
eau mereu mingea în aut, preocupați de un 
îur lucru : să stăvilească atacurile pe care 
desfășurau kievienii unul după altul, de par

că scorul de 5:1 n-ar fi fost și așa dc îndeajuns 
de concludent. El auzea, de asemenea, glasul 
tribunelor scandând : ,,Mii și mii de „frițl* 
lingă Moscova-s zdrobiți !“ Ascultînd atent vul
canul de voci, Rusievici își dădu seama că ocu- 
oanții n-au să le ierte victoria de azi. Totuși 
nu îi era frică de loc ! In ultimele minute de 
joc, Sviridov primind mingea la centru, făcu cîți- 
va pași și îl deschise pe Makarenko. Acesta cen
tră și Kuzenko puse stăpînire pe minge. El dri- 
blă ușor doi adversari și-1 întîlnL pe Kraus care 
îi ieșise înainte. Cu q ușurință uimitoare 11



Pe marginea întâlnirii R. P. R

' -.Am dat eu însumi indicații echi
pei, la pauză, ca în repriza a doua 

■să joace tare. Numai așa puteam 
«cîștiga acest meci, pe care îl pier- 
ideam văzînd cu ochii...“ ne spunea 
(ca o explicație (N. R.: și poate ca 
io scuză pentru decepționanta evoluție 
țsportivă a echipei Franței . în aceaș- 
ită parte a jocului), manajerul echi- 
tpei purtînd emblema cocoșului galic, 
JANDRE BUFFIERE. Această declara- 
tție spontană, făcută în timp ce fostul 
imare jucător al echipei Franței își 
ștergea de pe frunte ultimele urme 
.-ale emoțiilor prin care trecuse de-a 
llungul îndîrjitei partide din sala 
IFloreasca, explică în mare măsură

cu mai puține
tă a aprecierii noastre la adresa ar
bitrajului. Și cum echipa romînă își 
revenise simțitor în ceea ce privește 
siguranța în transformarea lovituri
lor libere (în repriza a doua, din 8 
aruncări baschetbaliștii noștri au 
transformat 7) este ușor de presupus 
de cîte puncte prețioase am fost 
privați.

Dar explicația insuccesului nostru 
în această partidă nu trebuie limitată 
numai la jocul tare al adversarilor 
și la greșelile de arbitraj. Este la fel 
de adevărat că și echipa noastră a 
ușurat oarecum victoria sportivilor 
francezi. Prin ce? Să luăm, mai întîi, 
cauzele legate exclusiv de acest me-

Franța

puteam cîștiga

Sportivii militari care vor reprezenta (ara noastr 
i ia Spartachiada de iarnă a armatelor prietene

au plecat în R. P. Polonă
La sfîrșitul acestei săptămîni va 

loc în cunoscuta stațiune polo- 
de iarnă Zakopane festivitatea 

deschiderii primei Spartachiade de

i Unul dintre cei mai buni jucători de pe teren in partida dintre R. P. Romînă 
ji Franța a fost Dragoș Nosievici. El a contribuit din plin la crearea avanta
jului cu care echipa noastră a terminat prima repriză și a continuat să fie 
la fel de eficace și in a doua parțe a întrecerii. Iată-l pe Nosievici, în posesia 
balonului. Urmărit de Michel Leray, el caută să pătrundă sub coș pentru 

a finaliza o nouă acțiune.

valoroase. ale titularilor, ne lipsesc . _
jucătorii înalți și mai ales un al"’avea 
doilea pivot care să-l poată suplini--neză 
cu aceeași eficiență pe Novacek. In- \ 
tr-un cuvînt, lipsa de omogenitate,--iarnă a armatelor prietene. La între- 
iată o cauză majoră a insuccesului"cerile de schi și de hochei pe gheață, 
de alaltăieri. , .„care vor avea loc pe pîrtiile de la

In cîteva cuvinte și despre o nelâ-"Zakopane și pe patinoarele de la To- 
murire ridicată de acest meci. De ce--run și Bydgoszcz, participă cei mai 
s-a jucat după vechiul regulament ?"buni sportivi militari din U.R.S.S., 
Oaspeții, care în campionatul lori’R.P. Chjneză, R.S. Cehoslovacă, R.D. 
aplică încă vechile reguli, au refuzat-■Germană, R.P. Romînă și, bineînțeles,
— și la București, ca și la Praga"din R.P. Polonă, <
— să joace după regulile noi. Ceea-► temeinic în vederea
ce ne-a dezavantajat nu numai pen-"sr-.___Z. o________________ 1-------- t-------  —
tru că în campionatul nostru se a-llla întreceri vor participa peste 300 
plică regulamentul nou ci și pentru--de schiori și 130 de hocheiști, mulți din- 
că vechile prevederi avantajează echi-"tre ei făcînd parte din cluburile frun- 
pele cu medie de înălțime mai ridi---tașe Ț.S.KJ Moscova, Casa Ofițerilor 
cată, așa cum a fost cea franceză. ~ ‘

Din acest meci, din greșelile fă-”Berliin, „1 
cute* jucătorii noștri vor ști să în-"E^„,L¥w, 
vețe. Sîntem convinși că într-un timpllLegia Varșovia, 
scurt, ei vor dovedi că pot mai mult,■■ ' " ’
că lichidînd lipsurile arătate vor în-"___  _ . .......  „ _____
sprie succese însemnate în palmare---derea acestei manifestații,

Zakopane și pe patinoarele de la To-

R.P. Chineză, R.S. Cehoslovacă, R.D.

din R.P. Polonă, care s-au pregătit 
acestei prime 

spartachiade. Organizatorii prevăd că

tre ei făcînd parte din cluburile frun-

Leningrad, Dukla Praga, Vorwărts- 
, „1 August" Pekin, C.C.A.

București, Casa Ofițerilor Brașov și

Foto : V. Bagcac

sul baschetului romînesc.

La 15 ianuarie au fost încheiate 
toate pregătirile organizatorice în ve- 
'___ - astfel în

eît sportivii militari, care vor începe 
--să sosească de mîine, vor putea trece 
"imediat la efectuarea antrenamente- 

MARDAN Jlor.
C. RADU 
N.

HHNDBnL/'ft?

PREGĂTIRILE LOTULUI ROMI

nu ax 
fiind b: 
forma]

Dacă echipa de hochei 
prea mari probleme, ea 
conturată prin componenții 
C.C.A. în schimb schiorii au susțir 
numeroase antrenamente cronometr; 
pentru alcătuirea selecționatei pe p 
be. Trierea cea mai grea s-a fă' 
la biatlon modern de iarnă și 
patrula militară, unde performant 
mai multor sportivi militari erau 
propiate. Pînă la urmă s-a stabilit 
patrula să fie alcătuită din C. Enac 
Al. Zangor, /. Cimpoia și Gh. Ci 
poia, iar la biatlon să 
tați de D. Zangor, C. Carabela, 
Olteana, I. Seceleanu. La fond ’ 
concura printre alții, SA Drăguș, ( 
Cincu, N. Bărbășescu, iar la alp 
Afc. C. Tăbăraș, Gh. Bălan, A. Bă 
șarti, I. Zangor, N. Pandrea.

Lotul M.F.A. care ne va reprezei 
țara la prima Spartachiadă de ict> 
a armatelor prietene a părăsit ț< 
in cursul zilei de ieri. Unii, și anu 
Cei care au participat la concursul 
de la Megeve și Klingenthal, vor [ 
ca azi spre Zakopane.

fim reprezi

de ce întîlnirea R.P.R. — Franța a 
fost un spectacol pasionant ca luptă, 
dar care nu s-a ridicat la calitatea 
superioară scontată. Vom căuta să 
completăm această declarație, să adu
cem în discuție și alte elemente care 
explică nu numai lipsa de spectacu
lozitate a partidei sub raportul teh
nic, ci și înfrîhgerea noastră într-un 
meci de la care multă lume a plecat 
cu convingerea că-1 puteam cîștiga, 
chiar la o substanțială diferență de 
puncte.
' Intr-adevăr, baschetbaliștii francezi 
au dat curs îndemnului lui Buffierc 
de a juca agresiv, ba am putea 
spune că s-au întrecut (vezi Baltzer, 
JMayeur, Christ și chiar Beugnot) în 
a juca excesiv de agresiv, depășind 
deseori cadrul regulamentar. Faptul 
a fost posibil în climatul creat par
tidei de arbitrajul larg îngăduitor — 
Sn special cu oaspeții — de cuplul 
Skiloianis-Haitov, în care arbitrul 
grec a fost „vioara întîi" iar cel 
bulgar un secundant influențabil. In 
baschet, la ora actuală, foaia de ar
bitraj pe care specialiștii noștri o 
completează în decursul partidei cu 
meticulozitate, este o oglinda fidele 
a modului cum decurge o întîlnire, 
un adevărat „catalog" al celor două 
loturi care se confruntă. Ei bine, 
consultînd-o ne-am putut da seama 
încă o dată de carențele de arbitrai 
semnalate. Iată, de pildă, un fapt 
toarte curios dar și elocvent: tocmai 
în repriza a doua, cînd — evident — 
oaspeții au trecut la joc și mai ta
re, numărul faulturilor acordate în 
tavoarea echipei noastre s-a redus 
la mai puțin de 50% față de cele 
de care am beneficiat în repriza 
întîi: numai 8 (!) față de 171! Nici 
au se putea o confirmare mai eviden-

ci. Trebuie să subliniem — e* ris
cul de a repeta cele scrise în cronica 
de luni — că formația noastră a 
acționat prea nervos, contractat, auto- 
lipsindu-se tocmai de atributele ei 
caracteristice: îndemînare, joc com- 
binativ derutant, adresă în pase și 
chiar precizie în aruncările la coș. Să 
ne amintim numai de începuturile 
ambelor reprize, în special cea de a 
doua, cînd în cîteva minute fran
cezii, fructificînd greșeli elementare 
ale jucătorilor romîni, au anulat 
handicapul de 5 puncte de la pauză, 
luînd conducerea. Jucătorii noștri își 
pot da seama acum mai mult ca ori- 
cînd de un adevăr simplu al jocului 
de baschet : o pasă dată la adversar 
te costă de cele mai multe ori nu 
două ci... .] 
nu e vorba 
bilității tale 
posibilitatea 
a marqa. Pe 
jucătorii de

patru puncte; pentru că 
i doar de pierderea posi- 

de a înscrie, ci și de 
oferită adversarului de 
de altă parte, duminică, 
bază ai echipei noastre 

au avut o comportare tehnică cu mult 
sub posibilități. Nedef n-a reușit de- 
cît aproximativ 30% în aruncările din 
acțiune (4 coșuri marcate din 12 încer
cări), Folbert n-a aruncat în tot me
ciul decît de 4 ori și doar o dată cu 
succes, Fodor a marcat doar două 
coșuri din 7 aruncări, Niculescu a în
scris doar un coș, iar Popovici, cel 
de-aL doilea pivot, s-a limitat în 6 
minute de joc la o singură aruncare 
din acțiune, și aceea ratată ! Nu maț 
vorbim de Popescu și Albu care n-au. 
încercat coșul niciodată! în aceste 
condiții, greul finalizării a stat pe 
umerii a numai doi jucători: No- 
vacek și Nosievici. Cu totul insufi
cient pentru o echipă reprezentativă.

Sînt însă. și cauze mai generale. 
Ne lipsesc în continuare rezervele

Meciuri frumoase in întîlnirea Dinamo — Metalul
■ Simbătă scara, în sala Dinamo, a avut 

Joc întîlnirea amicală de box dintre echi
pele bucnrcștenc Dinamo și Metalul. 
Un real talent au dovedit tinerii I. Aszta- 

lloș (D), N. Ilîrșii (D), I. Oltcanu (M) 
și D. Enaclie (M). Iată rezultatele teh- 

inice.: A. Ganea (D) b.p. S. Bîrsu (D); 
ti. Mihails (Consp1.), meci, nul C. Ba

IZ

Unele concluzii privind comportarea 
echipelor participante la turneul de la Clu

rii ani în prima noastră echipă 
putea fi promovate suficiente ca 
tinere și talentate. Cît privește ec 
Pa maghiară, vom preciza că lip; 
de calm și „abuzînd" de prea nui 
roase scheme tactice, pentru apli 
rea cărora erau necesare minute - 
tregi, ea nu a putut obține rezu 
tele la care îi dădeau dreptul val 
rea și experiența jucătorilor 
Handbaliștii iugoslavi, buni tel 
cieni, au fost deficitari Ia capiti 
pregătire fizică. Din această că 

.__ întotdeauna să f
față ritmului impus de adversari.

După cum am spus însă aces 
sînt numai unele scurte observ 
privind comportarea echipelor pa 
cipante. Sîntem convinși că an 
norii vor trage și alte concluzii i 
țioase din analiza celor 10 par 
disputate la Clui.

CALIN ANTONESC

Atît de multe și de variate sînt 
impresiile culese la turneul de hand
bal în 7 dotat cu „Cupa orașului 
București". îneît este foarte dificil 
să fie cuprinse toate în cadrul unui 
articol. Bogatul schimb de experien
ță făcut de cele patru echipe repre
zentative participante la această 
mare competiție (R.P. Romînă, 
U.R.S.S., R.P. Ungară și R.P.F. Iu
goslavia), constituie, desigur, un 
lucru deosebit de folositor, pentru 
antrenorii prezenți la Cluj. Este și 
firesc să fie așa dacă ne gîndim că 
două din aceste formații vor partici
pa nu peste multă vreme la turneul 
final al campionatului mondial (R.P. 
Romînă și R.P.F. Iugoslavia), că 
echipa Uniunii Sovietice s-a aflat la 
prima sa participare în cadrul unui 
turneu de mare amploare și că se
lecționata maghiară se numără prin
tre echipele de valoare din Europa. 
A fost, deci, un turneu bogat în în
vățăminte pe care, fără îndoială, că 
toate echipele participante le vor a- 
plica în pregătirea lor viitoare.

Discutând succint despre întrecerile 
de la Cluj trebuie să precizăm, în 
primul rînd, faptul că alcătuirea cla
samentului final al competiției re-

handicap, ceea ce făcea apoi ca 
handbaliștii noștri să fie obligați la 
noi și susținute eforturi în vederea 
realizării victoriei, 
această privință a 
echipei în jocul cu 
ghiară.

Clasată Pe locul 
Uniunii Sovietice } 
rată pe drept cuvînt revelația tur
neului. Handbaliștii sovietici au im
presionat prin rapiditatea 
acționează în atac și prin 
nala mobilitate a apărării. In aceas- ej nu reușeau 
tă privință se poate spune 
selecționata Uniunii Sovietice a fost 
cea mai bună. In unele jocuri am 
văzut cum minute întregi adversarii 
încercau tot felul de combinații tac
tice pentru a străpunge această apă
rare și nu reușeau. Cu ceva mai 
multă forță în atac (și aci s-a re
simțit mult lipsa unor jucători 
înalți. care să arunce cu forță la 
poartă), echipa U.R.S.S. poate de
sigur obține rezultate și mai bune.

Dintre celelalte trei echipe o im
presie deosebită a lăsat formația 
noastră de tineret, care a pus la 
grea încercare toate echipele cu care 
a jucat. Este una dintre cele mai

Concludentă în 
fost comportarea 
selecționata ma-

secund, echipa 
poate fi conside-

cu care 
excepțio-

chiar că

Fioretista Ana Fne (Progresul 
și sabrerul Ion Drimbă (C.CJ 
camp’oni de juniori ai orașuli 

București
S-au întîlnit în sala Carpați 

sîmbătă și duminică — juniorii 
piranți la titlul de campioni ai 
șului București. Mai întîi flori 
tele, al căror număr (30) a coi 
tuit o mare și plăcută surpriză, c 
ne gîndim că, în raport cu ; 
precedent. cifra s-a dublat și că 
mai ales — valoarea majorității 
gă.toarelpr cunoaște o ascens 
remarcabilă, In afară de Ana 
al cărui , talent s-a relevat și cu a 
prilej, întrecerile au scos în .evh 
ță multe trăgătoare de perspec 
printre care Marina Stanca, L 
Rotaru, Lucia Enăchescu. Dana 
mitriu Și altele. Turneul final 
concursului a stabilit următoarea 
rarhie valorică: 1. Ana Ene ( 
greșul) 7 v — campioană de j 
oare a orașului București; 2. L 
Enăchescu (Progresul) 5 v; 3. 
rina Stanca (Progresul) 4 v; 4. 
prița Dragalina (Știința) 3 v 
Manuela Chira (S.S.E.) 3 v; 6. 
oara Qoroiu (S.S.E): 7. Dana Di 

8. -Miriam Holls

lldhdbalul in 7 este un joc care cere, viteză, forță, mobilitate dar și... grație, suplețe. 
Faza surprinsă de fotoreporterul nostru este edificatoare. Ivănescu și jucătorul 
iugoslav au construit cu aceste elemente un “arc ,voltaic" a cărui ,scinteie“ Ivă- 
nescu ar vrea-o gol iar adversarul său, o minge respinsă de portar. (Fază dip 

intilnirea București—Banja Luka).
Foto : Vasile Bageac 

îmbucurătoare concluzii care se pot 
trage după turneul de la Cluj, deoa
rece e.a ne dă garanția că în viito-

la care s-au prezen- 
formatii participante, 
mai bună a fost fără 
noastră echipă. Hand- 
au confirmat și cu

fleetă valoarea 
tat cele cinci 
Dintre ele. cea 
îndoială prima 
ballstii romîni __ __ ... _.
acest prilej că alcătuiesc o echipă 
sudată, omogenă, care știe să practi
ce un handbal în 7 modern, cu o 
apărare foarte mobilă și atentă și 
cu un atac rapid în care finalizarea 
acțiunilor se face variat cînd de pe 
semicerc, cînd din șuturi de la se- 
midistanță. Firește că acesî lucru ne 
bucură. Dar, am fi fost si m-ai bucu
roși dacă prima noastră formație ar 
fi arătat la Cluj că știe să menți
nă un: ritm susținut, de-a lungul celor 
60 de minute ale unui meci. Unele 
■scurte perioade de „cădere" ale se- 

Gli. Dumitru (M) b.p. Gh. Hie (D), M. I lecționătej noastre au dat nosibilitr-

II N. Ghițș"(M); I. Manca (M) 
Gh. Citirea. (I)); I. Asztaloș (D)
I. OJteanu (M), N. Hîrșu (D) b.| 
Eiiache (M), L. Du|ă (D) b.p. A. Tene 
(M), D. Miilea (M) b.p. I. Balaș (D), 
D. Done (M) b.p. P. Vizitiu (D), A. 
Olteana (M) b.ab. III V. Dobrc (D),

• b.p.
• b.p. 
P. D.

. XD> brfh...^itreșcu ^(D) pi.u. §U ^ogdan te WJâl.te..

CUPA F. R. H.”
din cadrul Cu- 
disputate asea-

Jocurile de handbal 
pei de iarnă a F.R.H. 
ră în sala Floreasca s-au încheiat cu. 
următoarele rezultate : Feminin: Ves- 
titorul—Constructorul 8—6 (3—4) ;
masculin: Constructorul—Unirea 23— 
22 (11—9), C. C. A.—Dinamo 33—25 
(18—7), Rapid—Titanii „23 August" 
26—19 (17—9), Politehnica—1. T. B.

.._ Co„„;„." 
triu (S.S.E.);
(S.S.E:).-

Băieții au 
săbreri — 18 
din-nou (cum 
Drîmbă. Dar — fapt demn de : 
nalăt — sabrerul de la C.C.A., 
cum a arătat concursul este pe 
de a fi' ajuns ca valoare, de tr 
tori la fel de tafentați, cum este 
zul lui Anton Iercoșan, Eugen 
nea. Constantin Tinică. Iată și 
samentul" prunilor opt sabreri: I. 
Drîmbă (C.C.A.) 6 v — cam 
de juniori al orașului Bucuri 
2. Anton Iercoșan (S.S.E.) 5 \ 
Eugen Ganea (Metalul) 4 v; - 
Mihăilescu (S.S.E.) 4 v; 5. G< 
Tinică (Progresul) 4 v; 6. Ion 
mitru (S.P.C.) 2 v; 7. V. Cos; 
(S.P.C.) 2 v; 8. Hie Tudor (S.F 
J v.

fost reprezentat! 
la număr. A ex< 
era și firesc)
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In ajutorul antrenorilor (I)

PERIOADA PREGĂTITOARE—BAÎA FORMEI SPORTIVE
Din pregătirile fotbaliștilor

I
' Planul de măsuri elaborat de Consiliul General al U.C.F.S. pri-
I vind îmbunătățirea calității fotbalului nostru urmărește de la o etapă 
I la alta a muncii de instruire, atingerea unei trepte superioare de pre- 
i gătire. Acest lucru este posibil numai printr-un volum de muncă mărit 
! din partea jucătorilor și printr-o îndrumare la nivelul cerințelor meto- 
I dicii antrenamentului modem, din partea antrenorilor.

> Turul campionatului s-a desfășurat în condițiile unei noi orientări 
! în procesul instructiv-educativ: număr sporit de antrenamente, durată 
J mărită și intensitate crescută etc. In momentul de față echipele se 
> pregătesc pentru retur. Activitatea lor trebuie să constituie o continuare 
j — fermă — a muncii începute în toamna anului trecut. ACTUALA 

PERIOADA PREGĂTITOARE TREBUIE CONSIDERATA CA BAZA 
DE OBȚINERE A FORMEI SPORTIVE IN VEDEREA ACTIVITĂȚII 

j COMPETIȚIONALE DIN ACEST AN. Planificarea' muncii de instruire 
j și mijloacele de realizare în această perioadă trebuie să ajute pe an- 
) trenori să realizeze forma jucătorilor și a echipei în ansamblu înainte 
) de începerea returului și nu după 3-4 etape, ca în anii trecuți.
In rîndurile care urmează vom da 

cîteva indicații cu privire la sarcinile 
perioadei pregătitoare, precum și la 
mijloacele de realizare.

Care sînt sarcinile perioadei pre
gătitoare ?
1. 1MBUNATATIREA PREGĂTIRII 
FIZICE MULTILATERALE prin:

— ridicarea nivelului pregătirii fi
zice generale și speciale;

— dezvoltarea calităților fizice de 
bază (rezistența, forța, viteza, înde- 
mînarea);

2. PERFECȚIONAREA PROCE
DEELOR TEHNICE ~~ ------

A PROCEDEELOR 
POSTURILOR prin:

— volum mare de 
desăvârșirea preciziei 
cuțiilor;

— folosirea în antrenamente a unor 
exerciții simple, în condiții apropia
te de cerințele jocului in mișcare;

— o atentă individualizare pentru 
remedierea deficiențelor jucătorilor, în 
raport cu cerințele orientării în joc;

1>E BAZA ȘI 
SPECIFICE

repetări pentru 
și vitezei exe-

3. ÎMBUNĂTĂȚIREA JOCULUI 
ECHIPEI, prin:

în

la

IN

— studierea și aplicarea orientării 
de joc stabilite, privind: sarcinile 
posturilor, compartimentelor și echi
pei ;

— organizarea jocului echipei 
acțiunile de atac și apărare;

— indicații precise de la joc 
joc;

4 ÎNTĂRIREA disciplinei
ANTRENAMENTE și JOCURI, prin:

— muncă educativă susținută în 
cadrul secțiilor de fotbal;

— sarcini precise în antrenamente 
și jocuri;

— convorbiri individuale și colec
tive cu jucătorii.

In legătură cu realizarea acestor 
sarcini trebuie semnalată greșeala 
făcută de antrenori, în trecut, în pe
rioada pregătitoare: ei Ie rezolvau 
separat, neglijînd pregătirea tehnico- 
tactică, ceea ce a dus la obținerea 
formei sportive după începerea cam
pionatului. Prin urmare, ACESTE 
SARCINI TREBUIE PRIVITE IN 
TOTALITATEA LOR, DIND PON
DERE MAI MARE UNEIA SAU 
ALTEIA DIN SARCINI IN FUNC
ȚIE DE ETAPA

Perioada pregătitoare a început — 
de fapt — în jurul datei de 10 ia
nuarie și va dura pînă la 19 mar: 
tie pentru echipele de categorie A și 
pînă la 2 aprilie pentru cele din ca
tegoria B. Trebuie menționat 
unele echipe (Steagul roșu Brașov, 
Progresul București, Rapid Bucu
rești, Petrolul Ploiești. Metalul Bucu
rești etc.) nu și-au întrferupt antre
namentele

Perioada 
partită în 
părțire se face cu scop didactic, pen
tru a ușura munca antrenorilor):
A. ETAPA I, DE LA 10 IANUARIE 

LA 19 FEBRUARIE
Sarcinile acestei etape sînt urmă

toarele:

1. Ridicarea nivelului pregătirii fi
zice generale »și speciale și dezvolta
rea rezistenței, a mobilității și a re
zistenței în viteză.

Mijloace de realizare:
a) Exerciții pentru încălzire: mers; 

marș forțat; alergări, variate ca for
mă și intensitate; alergări laterale 
și cu spatele înainte, cu schimbări 
de direcție, cu pași mărunți s,au în 
fuleu; exerciții pentru brațe și picioa
re ; îndoiri, aplecări și rotari de 
trunchi; exerciții de atenție; jocuri 
dinamice; ștafete; exerciții simple cu 
mingea de fotbal sau cu mingea me
dicinală.

b) Pentru dezvoltarea . rezistenței 
și a rezistenței în viteză: alergări 
variate ca ritm și durată, pe teren 
plat sau cu denivelări; alergări Ia 
deal și la vale; sărituri la coardă; 
sărituri repetate peste obstacole sau 
la ladă, fără pauze; alergări în ritm 
accelerat pe 15, 30, 60. 100 m cu 
un număr mare de repetări, Ia inter
vale mici de timp; folosirea jocului 
de baschet și de handbal redus cu 
reguli simplificate, pentru ca jocul 
să aibă continuitate.

c) Pentru dezvoltarea forței: ridi
care de haltere mici și mijlocii (5- 
25 kg); exerciții cu mingea medici
nală — de pe loc și din mișcare —; 
transportarea de greutăți; exerciții 
cu îngreuieri; exerciții pentru în
vingerea propriei greutăți; exerciții 
Ia aparate din gimnastica sportivă 
(paralele, inele, cal cu mînere); sări
turi; urcarea și coborîrea pe scările 
tribunelor.

d) Pentru dezvoltarea mobilității : 
exerciții pentru mobilitatea articula
ră; exerciții la sol, cu amplitudini 
din ce în ce mai mari.

2. Perfecționarea procedeelor 
nice de bază și îmbunătățirea 
cedeelor. specifice posturilor

Mijloace de realizare;
— Exerciții individuale pentru

țul mingii; lovituri succesive cu un 
picior și cu celălalt, lovituri combi
nate, lovituri succesive cu capul, 
lovituri combinate, fo!osindu-se ca
pul, piciorul și coapsa etc.

— Exerciții individuale pentru pre
luarea mingilor cu traiectorie, prin 
diferite procedee; conduceri de balon 
în linie dreaptă și cu schimbări de cînd în perioada corespunzătoare se 
direcție.

— Exerciții individuale la „zid" 
sau la „rozetă", folosindu-se proce
deele de lovirea mingii cu piciorul; 
exerciții de lovire cu capul la „min
gea suspendată"; conduceri printre 
jaloane etc.

— Exerciții în doi jucători, de pe 
loc și din mișcare, fo'.osindu-se: pre
luări, mișcări înșelătoare, pase di
recte la distanțe scurte și mijlocii, 
degajări, tras la poartă etc.

— Exerciții complexe în doi și 
trei jucători, de exemplu: pasă-pre- 
luare-tras la poartă sau conducere- 
centrare-tras Ia poartă etc.

Spre sfîrșitul etapei I, 
tehnică va urmări treptat 
firea preciziei procedeelor 
și chiar a celor specifice 
Totodată, în exerciții vor 
adversari — semiactivj la 
—, certodu-se jucătorilor să măreas
că ritmul în executarea exercițiilor 
și, mai ales, viteza în execuție.

3. îmbunătățirea demarcajului și 
marcajului:
Mijloace de realizare:
— Exerciții în doi și 

cu schimb de locuri;
— Jocuri-șco-ală (doi 

sau trei contra trei) cu 
se, urmărindu-se una din următoare
le sarcini: a) menținerea mingii în 
joc cît mai mult de către o echipă; 
b) folosirea obligatorie a spațiului 
indicat pentru joc, de echipa aflată 
în atac; c) efectuarea cît mai mul
tor pase (sub formă de concurs) 
etc. In acest fel, jucătorii echipei în 
atac vor 
pentru a 
chipei în 
versarii, 
mingii.

— „Miuțe" pe teren redus, folo- 
sindu-se porțile mici din aparatura 
terenului.

— Joc pe teren normal, cu sarcini 
precise pe posturi și compartimente.

a

teh- 
pro-

sim'

ca
ca

după terminarea turului, 
pregătitoare poate fi -îmr 
două etape (această îm-

La telefon Goiania!...
(Urmare din pag. 1)

fost lîșbr lovit, iar în ultimele 30 de 
minute Ser-edai l-a înlocuit pe Eftimie. 
Cei mai buni jucători au fost Voi- 
nescu, Nunweiller 111, Bone, Tătaru 
și Țîrcovnicti.

Marți, jucătorii btîCufeșfeni vor sus
ține al doilea jqc în localitate, în 
compania echipeilocale Villa Nova, 
iar miercuri dimineața vor pleca la 
Belo Horizonte, unde vor j juca vineri 
cu Cruzieros. La Belo Horizonte se 
va cunoaște noul program al turneu
lui; modificarea a fost determinată 
de amînarea jocului de vineri. Este 
probabil însă, ca turneul să continue 
la Porto Alegre, apoi la Rio cu 
Vasco da Gama,

Dinamo Bacău-Textila 
în... revanșă...

Buhușî

a făcut 
porți și

pregătirea 
îmbunătă- 
de bază 

posturilo-. 
fi folosiți 

început

trei Jucători

contra doi 
durate redu-

fi obligați să se demarce 
primi mingea, iar cei ai e- 
apărare să-și marcheze ad- 
pentru a intra în posesia

INDICAȚII METODICE PENTRU 
ETAPA I

— Pe cît posibil vor fi folosite te
renuri curățate de zăpadă; la sală 
se va recurge numai în cazul unor 
condiții atmosferice deosebit de grele 
și, bineînțeles, numai atunci cînd se 
urmărește realizarea unor sarcini 
privind pregătirea fizică (de pildă, 
dezvoltarea forței, mobilității).

— Antrenorii vor ține seamă 
recomandările medicilor, făcute 
baza 
și a

Duminică, Dinamo Bacău 
un nou antrenament la două 
de data aceasta în compania forma
tei Textila din Buhușî. Intîlnirea a 
avut loc la Bacău. Ea a constituit 
un bun prilej de verificare a stadiu
lui de pregătire a jucătorilor dina- 
moviști. Aceștia au desfășurat un joc 
de ansamblu mai bun decît duminica 
trecută și au acționat într-un ritm
crescut spre sfîrșitul meciului. Exe
cuțiile tehnice au cîștigat în viteză 
și precizie. Din punct de vedere tac
tic, echipa a construit acțiuni bine 
concepute și dezvoltate, dintre care 
cîteva s-au încheiat cu goluri. In 

• concluzie, pentru etapa actuală a 
pregătirilor, Dinamo Bacău se pre
zintă . destul de bine antrenată.

Partida s-a încheiat cu rezultatul 
de 6—1 (2—0) în favoarea băcăoa-

tie, cu Dinamo Săsar la 23 și 30 mar
tie și cu Recolta Cărei la 5 și 12 
martie.

Antrenorul Alexandru Ardos' 
ajutat de către instructorul 
Gallesz.

este 
Paul

...și de la Cărei
Recolta Cărei se pregătește sub 

conducerea antrenorului Constantin 
Voronkovski. Lotul echipei din Cărei 
numără 18 jucători. Antrenamentele 
se desfășoară în fiecare luni, marți, 
miercuri, joi și duminică. S-au anga
jat și cîteva meciuri de verificare cu 
O.S.M. Baia Mare și cu cîteva echi
pe din campionatul regional.

A.S. Academia Militară și-a 
reluat antrenamentele

Formația de categorie
S. Academia Militară din

secundă
Capi-:

Aspect de la un antrenament in sală al jucătorilor, esh'pei Petrolul Ploiești. 
Ringheanu și Chirită lucrează la aparate pentru dezvoltarea fo'ței picioarelor.

Foto : M. Popescu-Ploiești
de 
pe 

controalelor medicale periodice 
sondajelor în antrenamente, 
încălzirea jucătorilor se va 
cu deosebită atenție pentru evi

tarea accidentelor.
— Antrenamentele vor fi zilnice la 

echipele de categorie A, chiar două 
pe zi acolo unde antrenorii aprecia
ză că sînt necesare. Echipele de ca
tegorie B vor face cinci antrena
mente pe săptămînă.

— Durata antrenamentelor variază 
între 120 și 150 dP minute, iar in
tensitatea va fi mărită treptat spre 
cerințele ritmului crescut de joc.

— Pregătirea fizică constituie o- 
biectivul principal în această etapă, 
dar — spre deosebire de alți ani.

face

făceau antrenamente doar cu carac
ter fizic — antrenorii vor acorda 
acum atenție deosebită si pregătirii 
t“hnice.

GH. OLA 
antrenor federal

nilor, care au înscris prin Filip 2, 
Rădulescu 2, Ciripoi și Cîrnaru.

Dinamo a aliniat formația: Ghiță 
(Bucur) — Giosanu, Lazăr, Citicu — 
Rădulescu, Cîrnaru — Filip (Drăgoi), 
Nemeș, Gram (Filip), Ciripoi. ~ 
goi (Publik).

Vești din Baia Mare...
C.S.M. Baia Mare și-a reluat 

gătirile sub conducerea noului an
trenor, Alexandru Ardoș Prima în- 
tîlnire a celor 20 de jucători — care 
formează lotul echipei băimărene — 
a avut loc la 10 ianuarie. Au fost 
promovați în prima echipă încă trei 
jucători tineri, și anume: Ștefan Bo- 
kos. Muică Ion (de la Carpați Si- 
ghet) și juniotul Vasile Soos (Tg. 
Lăpuș). Antrenamentele continuă zil
nic.

Tn perioada pregătitoare sînt pro
gramate și cîteva întîlniri amicale: 
cu Industria Sîrmei la 19 și 26 mar-

Pră

pre-

La Pronoexpres: 117.853 lei report pentru concursul de mîine
La Pronosport: ...și totuși 2 buletine

Tragerea Pronoexpres de mîine I 
februarie va avea loc în București la 
Casa de Cultură „Petofi Șăndor" din 
str. Zalomit nr. 4—8, începînd de 
la ora 19.

Ca și concursurile anterioare și 
concursul Pronosport nr. 6 din 5 
februarie a.c. programează întîlniri 
din prima divizie a campionatului

cu 12
VIII. Lecco

rezultate

tală și-a reluat antrenamentele de la 
20 ianuarie. Primele pregătiri s-au 
desfășurat în frumoasa sală de gim
nastică a Academiei Militare. Apoi, 
antrenamentele au alternat cu ședin
țe în aer liber. în cadrul cărora ju
cătorii au făcut crosuri, alergări de 
viteză și exerciții cu balonul. Din 
această săptămînâ însă, ei vor sus
ține și jocuri de verificare. Astfel, 
zilele următoare ei vor întîlni for
mația Progresul București.. Pentru 
următoarele săptămîni au fost perfec
tate și cîteva jocuri în provincie. 
Ei se vor deplasa la Brăila și Galați, 
unde vor întîlni echipele locale 
C.S.M. și respectiv Dinamo. Apoi ei 
vor întreprinde un turneu în orașele 
Buzău, Focșani ș.a.

Toate aceste amănunte ni le-a 
furnizat Eugen Mladin, noul antre
nor al A. S. Academia Militară.

De remarcat că în lotul echipei 
figurează țj 10 jucători noi. Iată ju
cătorii care se antrenează cu asidui
tate de cinci ori pe săptămînă. (Ju
cătorii noi sînț însemnați cu ma
juscule) : Opanski, FUCHS; Tițeica, 
Zavoda
MARCU, ZAHARIA. TIȚA, ȘANDRU, 
Comisar CICU, Nicolau; STANOA- 

Pîrvulescu, Stoicescu, TOTAN, 
POPESCU. FARKAȘ, Scîn-

I, Lupesru, Grigore Radu,

IA,
Fodor, 
te ie.Primul concurs Pronoexpres din 

luna februarie — cel de mîine — se 
deosebește cu mult de concursurile 
anterioare datorită reporturilor la 
categoriile I și a JI-a. La categoria I 
reportul este de 109.859 lei iar la 
categoria a Il-a de 7.994 lei.

Deci, .motive în pluș de a parti
cipa la această tragere care anunță 
premii mari așa cum au fost și săp- 
tămîna trecută.

Este bipș să reținem faptul căja 
concursul Pronoexpres de săptămînă 
trecută a fost inaugurată seria ma
rilor premii, primul performer din 
acest an la. Pronoexpres. fiind parti-., iraiicez și .nanaii. iiicepmu cu acest ■ piney cm prujiosucurne aiaxe uc ,«.a- 
cipantul Gergely Ștefan din Cfuj. concurs se dispută, prima etapă a re- tre Grigore Vasiliu-Birlic — artist■” • •• • • • < ,•• . .. . . . .. .. .. aj pqjxjrjjjyj _. care este șj un mare

. . Pentru o cît mai bună documen-
duminică și pro- tare în vederea completării buletine- 
Programul Loto- ' • -

Racing (2) 
Reims (3) 
(19) - Le

Ltsfonospori

IX.
X.

XI.

Catania 
Napoli

N. TOKACEK, coresp.

★

(14) — Fiorentina (7)
1, x 

(5) — Milan (2) 1, x
(9) f aneTOSsi) (11) 

I
Padova (12) — Spăl (15) 1

XII. Sampdoria (6) — Torino (13)
■ >. x

Ca și la concursul anterior cînd 
fotbalistul N. Oaidă a indicat 11 re
zultate exacte, la concursul de dumi
nică 29.1., .Programul Loto Prono
sport" a indicat -10 rezultate exacte.

IH: Programul .'.Loto-Pronosport 
nr. 5 (355) apărut tuni dimineață, r ș ■ ■' nr. 0 (•*») aparul luni Dimineața

francez și italian. Jncepînd cu acest ■' puteți citi pronosticurile Jale de ,<j-

El a obținut un premiu de 75.000 lei turului campionatului, italian. t.
la categoria a I-I-a. Iată programul concursului viitor, iubitor al fotbalului.

• Credem că reportul cu care por- în paranteză fiind trecut locul ocu- F' 
nește concursul Pronoexpres de mîi- paț după etapa de 
ne constituie cel mai bun. argument nosticprile date de 
pentru a fi prezenți la concursul de Pronosport 
miercuri 1 februarie.

Vă mai reamintim că numai pînă 
astă-seară. mai puteți depune buleti
nele dv. pentru concursul de mîine.

Tot astăzi vă puteți completa și 
buletinele „Abonament Pronoexpres" 
pentru luna februarie care asigură 
participarea la concursurile din 1, 8, 
15 și 22 februarie. Costul unui abo
nament pentru luna februarie este 
de 12 lei.

I. Nimes (7) —
II. Lyon (15) —
III. St. Francăis 

vre (10)
IV. Rennes (14)

1.2 
x, 2 
Ha-
I, x 

— St. Etienne (8)
1. x

V. Troyes (20) — Sedan (6) 2, x
VI. Valenciennes (18)

(4)
VII. Limoges (17)

lor la Pronosport citiți Programul 
Loto-Pronosport, care cuprinde un 
bogat și variat material documentar.

★
Rezultatele provizorii ale trierii 

variantelor demise la concursul Pro
nosport nr. 5 d/. duminică 29 ianua
rie sîpt: . ' -

, .. 2 Variante cu 12 rezultate, 82,50
Angers variante cu 11 rezultate, 2.527,30 va-

I rianțe ctî 10 rezultate.
Rubrică redactată de I. S. Loto-Pro- 

rț. ' f'G - - ■

I
Nice (12)

1, x nospor
■i; . \ ;l/i

31 ianuarie, cu începere de
18,30, în sala de festivități a

Azi, 
la ora 
clubului Dinamo colegiul de antre
nori al orașului București tine o șe
dință la care șînt invitați să parti- 
pci,pe toți antrenorii de fotbal din 
Capitală.

Viza anuală a carnetelor
de legitimare ale fotbaliștilor

Toate echipele de categorie A și B 
trebuie să facă viza anuală a car 
netelor de legitimare pînă la data 
de 15 februarie. Se atrage atenția 
tuturor echipelor că fără această viză 
ele nu vor fi programate în cam
pionat.



Soemăsâ

Ecouri după campionatele Duminică prima etapă NUMEROASE ÎNTÎLNIRI INTERNAȚIONALE IN 1961
internaționale

ale R. S. Cehoslovace
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rajos, a atacat și ooiitraatacat cu ho- 
tărire, indiferent de evoluția scorului, 
învingând jucătoare care porneau fa
vorite. Deci și concursul de la Praga 
a arătat că nici un meci nu este di
nainte jucat. Important este ca în- 
tr-o întrecere jucătorul cu o pregă
tire temeinică să reușească să-și 
scoată în evidență toate calitățile și 
atunci totul este posibil.

La simplu bărbați, Popescu și-a 
hiat revanșa asupra campionului ceho
slovac, Miko, de care a dispus cu 
3—2, după oe acesta condusese cu 
2—0 la seturi. Și partida Andreadis
— Negulescu a oferit un spectacol 
frumos, foarte palpitant. Condus cu 
2—0, Andreadis a refăcut terenul, iar 
în setul pitim el a câștigat de jus
tețe cu 24—22.

Finala de dublu bărbați încheiată 
cu victoria cuplului maghiar Berczik
— Sido cu 3—0, putea să revină tot 
atît de bine și jucătorilor noștri, Ne
gulescu și Retlii, dacă ținem seama 
de scorurile cu care s-a terminat fie
care set: 22—20, 21 — 19, 22-20!

La dublu mixt, probă care a adus 
cel de al doilea succes culorilor ro- 
mînești, Geta Pitică și Radu Negn- 
lescu au condus cu 2—0 în fața pe
rechii Kerekes — Berczik. Dar cuplul 
maghiar a cîștigat următoarele două 
seturi și a condus în al cincilea cu 
19—18, scorul devenind apoi 19—19 
și 20—20. Au urmat cîtcva mingi 
.schimbate într-o mare tensiune și 
sportivii noștri, mai calmi și siguri, 
au cucerit victoria. In schimb, finala 
de dublu feminin s-a desfășurat sub 
semnul superiorității cuplului maghiar 
Eva Foldi — Șarolta Mathe asupra 

Alexandru — Getaperechii
Pitică.

De la
continuă
urmînd
bice, Brrto și Bratislava

MarÎ3

de legația noastră își 
în R.S. Cehoslovacă,

Praga,
turneul 

să susțină jocuri la Paodu-

in „Cupa școlarului” la rugbi in 8
Am informat la timp cititorii noștri 

despre frumoasa inițiativă a Clubului 
sportiv școlar din Capitală, de a orga
niza o competiție de rugbi în 8 (formula: 
un fundaș, trei jucători alcătuind linia 
de trei sferturi, un mijlocaș la grămadă 
și trei înaintași) rezervată echipelor de 
juniori.

Zilele 
nizator 
privind
f-ixîndu-se totodată și programul primei 
etape.

Jocurile din cadrul primei ediții a 
„Cupei școlarului" vor avea Ioc m aer 
liber. Gazdă : stadionul Tinerelului. La

11; seria a Il-a: Rapid, Constructorul II 
(sau Știința), Metalul, Clubul sportiv 
școlar.

Formula de desfășurare a întrecerilor: 
turneu pe serii în primele trei etape. 
Apoi, în ultima etapă se vor întlhii — 
în vederea stabilirii clasamentului gene
ral— echipele fruntașe in fiecare serie, 
cele clasate pe locul II etc.

Organizatorii, de comun acord cu de
legații cluburilor participante, au ho- 
tărît ca meciurile să aibă o durată de 
două reprize a cite 20 de minute. Regu
lamentul competiției precizează printre 
altele că la întreceri pot participa doar 
elevi născu)! în anul 1943 și mai mici,

competiție s-au înscris următoarele echi- In timpul jocului pot fi schimbați 
pe: Dinamo, Școala sportivă de elevi 
nr. 1, Rapid, Metalul, Școala sportivă 
de elevi nr. 2, Constructorul (cu două 
echipe, în cazul în care clubul sportiv 
Știința nu va participa) și Clubul spor
tiv școlar. Cele opt echipe prezente în 
„Cupa școlarului” au fost împăr|ite, în 
două serii, după cum urmează : scria I: 
Dinamo, S.S.E. I, Constructorul .1, S.S.E.

trecute, la sediul clubului orga- 
au fost stabilite ultimele norme 
desfă.șu rarea acestei competiții,

un

Echipa C.C.A. participă la un turneu in R. P. Mongolă

număr de 7 jucători.
Iată și programul primei etape (5 

bruaric) :
ora

«
U

U

fe

14,00 : Dinamo—S.S.E. 1 
14,45: Constructorul I—S.S.E.
15,30 : Rapid — Constructorul II 
(sau ■ Știința)
16,15: Metalul—Clubul sportiv
școlar.

ll

tură de iarnă: traversarea Retezatului
La asociația sportivă de pe lîngă 

întreprinderea noastră. Filatura Lu- 
peni. 
pentru 
Ideea 
secției de schi și alpinism, maistrul 
Adalbert Sidek. Ea a fost îmbrăți
șată de toți iubitorii sportului din 
întreprindere. Alpinistul Mihaj Borbely 
a trecut imediat la confecționarea 
unora dintre materialele n°cesare 
traversării; Adalbert Pavel, instruc
torul secției de alpinism care cu
noaște bine regiunea, a executat un 
control minuțios asupra materialelor 
existente, necesare acestei 
de iarnă. Nici schiorii nu 
mai prejos: punerea la 
schiuri lor și a celorlalte 
necesare s-a făcut sub controlul lui 
Anton Dobner.

s-au făcut intense pregătiri 
traversarea Retezatului, 

a pornit de la președintele

traversări 
s-au lăsat 

punct a 
mater i afle

Traversarea a început la 26 ia
nuarie pe următorul itinerariu: satul 
Câmpul Iui Neag, cabana Buta, 
șaua Plaiul Mic. vîrful Custura, vîr- 
ful Păpușa, șaua Păpușa-Peleaga, 
unde îi așteaptă cîteva momente de 
destindere și un binevenit popas. 
Coborîrea spre Ghimpele va fi fă
cută printr-o vale abruptă. Apoi 
va fi traversată Valea Rea, de unde, 
prin Valea Pietrele, cei șapte alpiniști 
se vor îndrepta spre cabana Pie
trele. Traseul continuă apoi pînă h 
Nucșoara, de unde, parcurgând ultima 
porțiune □ traseului, vor ajunge la 
halta C.F.R. Ohaba de sub Piatră.

LAZAR DEMETER 
muncitor la Filatura Lupeni

Și anul acesta, voleibaliștii și voleiba
listele din țara noastră vor lua parte la 
numeroase competiții internaționale în 
țară și peste hotare. începutul va Ii fă
cut de reprezentativa masculină. Intre 
6—14 mai ea va lua parte Ia un turneu 
organizat la Istanbul. La sfirșitul acele
iași luni, reprezentativa feminină va juca 
în R.D. Germană, iar în zilele de 24 și 
25 iunie voleibaliștii și voleibalistele 
noastre vor juca la Budapesta în com
pania reprezentativelor R.P. Ungare.

Iri iulie, între 14 și 26, în R.S, Ceho
slovacă se va sărbători 40 de ani de la 
mfiiațarea federației de volei din aceas
tă țară. Cu acest prilej vor avea loc 
turnee internaționale masculine și femi
nine, la care vor fi prezenți sportivi și 
sportive din tara noastră. In luna de-

cembrie 1961, selecționatele țării noas
tre vor juca în Capitală cu o serie de 
formații din U.R.S.S.

O bogată activitate competițională este 
rezervată și tineretului. Intre 20—30 
iulie, în R.P. Bulgaria vor juca echipele 
masculină și feminină de tineret ale R.P. 
Romine, iar între 10—15 august, la 
București, reprezentativa masculină va 
juca în compania tinerilor voleibaliști 
din R.P. l’olonă.

In afara acestor întreceri, voleibaliști 
din țara noastră vor mai lua parte la 
campionatele mondiale universitare de 
volei (Sofia. 26 august — 3 septembrie), 
Dmamoviaila la volei, iar echipa C.C.A. 
va participa între 7—17 martie a.c. la na 
turneu internațional ce va avea loc Ia 
Ulan Bator (R.P. Mongolă).

Invațînd din experiența sovietica
Sînt necesare cîtcva comentarii asupra 

jocului Rapid-C.C.A., disputat duminică 
dimineața în sala Floreasca din Capi
tală. Feroviarii au jucat în nota lor o- 
bișnuită — adică bine. Dar, nu despre 
aceasta vrem să scriem, ci despre cîtcva 
elemente noi în jocul practicat de echi
pa noastră campioană. După părerea 
noastră este faptul cel mai important 
remarcat în etapa a .IV-a a campiona
tului masculin.

Despre ce este vorba ? Invățînd și a- 
plicînd în mod creator cele văzute la o 
scrie de echipe masculine de volei care 
ne-au vizitat țara (și în special de la 
Ț.S.K.A. Moscova, campioana Uniuni»' | 
Sovietice), Rapid a folosit duminică o 
serie de elemente noi în jocul practica; 
la fileu. Este vorba de spectaculoase lo- , 
vituri de atac executate pe mingi ridi- I 
cate scurt, în urcare, de schimbări sur
prinzătoare de direcție a balonului, ast
fel că de multe ori jucătorii de la C.C.A. 
nu știau pe cine să blocheze. Adică s-au 
găsit în aceeași situație în care au fost 
anul trecut feroviarii atunci cînd au 
jucat eu Ț.S.K.A.

Aceste încercări — timide deocamdată
— trebuie și mai bine exersate în orele 
de antrenament pentru a se dobândi o e- 
ficacitate maximă. Și sperăm că și cele
lalte echipe vor învăța din această ex-

periență a Rapidului, că vor porni și ele 
pe acest drum nou. (M. T.)

CLASAMENTUL DUPĂ
ETAPE

PATRU

1.
2.
3.
4.
5. 
«.
7.

Rapid Buc. 
Știința Cluj 
Dinamo Buc. 
Progresul Buc 
Victoria Buc. 
Jiul Petroșani 
știința Timișoara

8. Petrolul Ploiești
9. Știința Galați

10. Farul Constanța
11. C.C.A.
12. Tractorul Brașov

LA TG. MUREȘ

„CUPA

4
4
4
4
3

4
4
4
4
4
4 2
4
4
4
4
4
4

1

0
0
0
0
1
2
3

1 3 
1 3 
0 4 
0 4 
0 4

12: 
12: 
12: 
12:
11:
9:
7:
6:
5::
5:
5:12
5:12

1
4 

: 4 
: 7 
: 7
: 9 
:11
11
11

112

(183:102)
(207:171)
(225:178)
(267:236) 
(220:238) 
(245:229)
(223:225)
(216:229)
(154:214)
(208:235) 
(198:226) 
(175:243)

S-A ÎNCHEIAT

C.E.C.“
După trei luni rie întreceri pasio. 

nante, s-au încheiat întrecerile din 
cadrul „Cupei C.E.C.-, cea mai popu
lară competiție de volei organizată în 
Tg. Mureș. La întreceri au participat 
12 echipe masculine și 6 feminine.

Clasamentele finale ale „Cupei 
C.E.C.» se prezintă astfel: MASCU
LIN. seria 1: 1. Otelul 19 p., 2. Pro
gresul 18 p., 3. Harghita 17 p., 4. Ra
pid 12 p., 5. A.S.A. 9 p., 6. Știința 
l.M.F. 6 p.; seria a 11-a: 1. S.S.E. 
18 p„ 2. Banca 18 p„ 3. Inst. Pedaj. 
gogic 18 p., 4. Sanitarul 13 p„ 5. 
Metalul I 12 p„ 6. Metalul 11 II p. 
FEMININ: 1. Știința l.M.F. 19 p„ 2. 
Sanitarul 18 p., 3................... ..
4. Banca 14 p., 5. 
S.S.E II 11 p.

După terminarea 
fost distribuite cupe pentru 
echipă cîștigătoare de serie, 
rea a fost un adevărat campionat o- 
rășenesc, prezentând un interes deo
sebit și a contribuit atît la activiza
rea echipelor de volei existente, cît și 
la crearea de noi echipe.

1OAN PAUȘ

meci au 
fiecare 

Int rece

12 p., 6.
Harghita 16 p., 

S.S.E. I *

ultimului

Un specialist blocajein
coresn.

La noi la U.C.F.S., aso- 
este privită foarte prost 
aceasta...(?!)
dreptate. Vom forma o 

volei. Numai că fetele

Să facem întîi prezentările de ri
goare : îl cheamă Ștefan Nobilescu și 
îndeplinește funcția de tehnician la 
consiliu! orășenesc U.C.F.S. Sibiu. 
Muncă frumoasă, salariu bun, exact 
cum visase omul atunci tind a pă
răsit băncile I.C.F.-ului...

Dar Sibiul — cine nu-l cunoaște'? 
— e un oraș frumos, cu restaurante 
elegante, cu teatre și cinematografe, 
cu tot felul de distracții. Și, tare-i 
mai plac lui Ștefan Nobilescu dis
tracțiile ! Veți spune: cui nu-i place 
să se distreze după orele de muncă ? 
Numai că tehnicianului de la U.C.F.S. 
nu-i slut suficiente aceste distracții 
și mai caută și altele: an rummy, un 
pokeraș. așa ca să-și omoare timpul și 
mai ales... banii. Cînd o iei insă cu 
pokerul oriei! e leafa de mare, tot 
nu-ți ajunge, că pokerul, al naibii, e 
în fiecare seară, iar salariul doar 
o dată la două săptămîni și pentru 
el trebuie să răspunzi.

Fată de aceste „greutăți" care i-au 
căzui pe cap, Ștefan Nobilescu s-a 
gîndit să se descurce intr-un fel. La 
poker n-a vrut să renunțe nici în rup
tul capului. Și-atunci, s-a gîndit ce să 
facă, ce să dreagă, să mai pice ceva 
bani. Ideea „salvatoare" ia și venit. 
S-a dus glonț la asociația sportivă 
de pe lingă Oficial P.T.t.R. din lo
calitate, a luat o poziție... oficială și 
a început prelucrarea:

— Se poate ? Ditamai oficiul, cu 
atitea salariate, să n-aibă o echipă

de volei ? 
ciația dv. 
din cauza

— A veți 
echipă de 
noastre nu prea știu jocul. Ne-ar tre
bui cineva care să le învețe!

Dar cu unde sini ? In loc să luați 
un antrenor cu salariu întreg, eu 
din dorința de a vă ajuta, sînt gata 
să fac treaba asta numai pe 450. Da! 
Pe lună. E; chilipir! Nu ?

S-a bătut palma și Nobilescu a 
plecat mai departe, după alți... cli- 
enți. Cei de la fabrica „7 Noiembrie" 
au fost însă mai zgîrciți : peste 300 
n-au vrut să dea măcar un leu ! 
Bun și 300, la urma urmelor, mai 
ales dacă îi adaugi la ceilalți 450 
tei. Și cu 1.200 lei salariu, s-au 
adunat cam la 2.000 de lei. Să tot 
trăiești!

Vreo trei-patru luni, pentru Nobi
lescu, totul a mers strună. Mr-o zi, 
cei de la „7 Noiembrie" au zis: stop! 
Și-au dat seama oamenii că de fa>pt 
dau banii pe... gîrlă. „Antrenorul" Ște
fan Nobiles ca. în loc să explice teh
nica voleiului jucătoarelor de la „7 
Noiembrie". stătea pe bazică cu 
„prietenele" vorbindu-le despre lună, 
despre stete, despre frumusețea tran
dafirilor care vor îmboboci la primă
vară. Despre sport, nici o vorbuliță. 
Cînd s-a prezentat să-și ia banii, i 
s-a răspuns că pentru astfel de „an
trenamente", asociația nu și poate 
•permite luxul șă plătească 300 de 
lei lunar.

Lui Nobilescu, să-i vie leșin și mai

In legătură cu legitimațiile 
de intrare la manifestațiile 

sportive

— Și ce dacă joc ? Află flăcâuk că
— Probabil de-aia l-ai... blocat ’

nu! Apoi, s-a înfuriat și prin 
~ i treacă tot felul

mult
cap au început să-i treacă tot felul 
de gînduri de răzbunare. „Stai că-l 
aranjez eu!" și-a zis el. Și cîteva 
zile mai tîrziu, cînd echipa mascu
lină de volei a fabricii ,7 Noiembrie" 
trebuia să plece la Cristian, pentru a 
susține acolo un meci decisiv în cam
pionatul de calificare, conducerea aso
ciației s-a trezit cu contul de la 
C.E.C.... blocat. Mai e nevoie să spu
nem că asta era „opera" lui Ștefan 

'Nobilescu ? Descoperise o „chichiță"
— asociația avea o datorie de... 15 
lei nu știm de unde — astfel că se 
putea răfui, cum își pusese în gînd, 
cu „ingrații" aceia care nu voiau să 
știe de pokerașul lui...

Și pînă n-au semnat lurtie in re
gulă că-i vor da banii, n-a deblo
cat contul! Dar htrtia, vorba aceea.

na permit nimâatui să-mi ceară contul !...

Desen de AL. CLENCIU

nu.-; ținea de cald lui Nobilescu. Și 
cum banii intîrziau să vină, Nobi
lescu a pus din nou în aplicare arma 
lui tactică: blocarea contului, și în 
felul 
Cum 
avut.

Ce . 
consiliul 
credem că ar trebui să-i de-a mai mult 
de lucru lui Ștefan Nobilescu, ca 
n-aibă timp să caute toi felul de 
Iuții pentru a-și rotunji bugetul, 
fiindcă tot am vorbit de volei 
de... blocaje, e cazul să spunem 
cu cit vor fi... blocate mai repede 
astfel de apucături, cu atît va fi 
mai bine pentru sportul sibian.

acesta a pus nuna pe parale, 
a reușit și Ce împuternicire a 
e o poveste mai lungă.
părere are despre toate acestea 

orășenesc U.C.F.S. 2 Noi

vor dc-

legitima- 
Generai

să 
so-
Și 
Și 

că.

JACK BERARIU 
VASILE GODESCU

Consiliul General U.C.F.S aduce 
la cunoștința posesorilor de legiti
mații pentru intrare la manifestații 
sportive, următoarele :

1. Legitimațiile eliberate de Con
siliul General U.C.F.S. se vor depune 
pentru viza anuală la Secretariatul 
Consiliului General U;C.F.S., în pe
rioada 30 ianuarie — 15 februarie
1961, între orele 11-14
2. în aceeași perioadă se 

pune pentru viză anuală :
— la federația emitentă, 

țiile eliberate de Consiliul
U.C.F.S., care poartă ștampila unei 
ramuri de sport ;

— la forul emitent, legitimațiile de 
culoare maro în dermatin, eliberate 
de U.C.F.S. oraș București și U.C.F.S. 
regiunea București ;

— la consiliile regionale U.CaF.S. 
legitimațiile de culoare bej, elibe
rate de către aceste organe.

3. începînd cu data de 15 februa
rie 1961, legitimațiile pentru intrare 
la manifestațiile sportive, de toate 
categoriile, care nu vor purta viza 
anului 19G1 își pierd valabilitatea.

* 
*

* 
♦
*



Marcel Comanici (Dinamo) clasai pe primul loc in cadrul categoriei 14—18 ani, 
in timpul unui program de exerciții liber alese.

Foto: B. Ciobanu

Campionatele republicane pe anul 1961

întrecerile sportivilor Pucurcștcni...

Scurtă privire retrospectivă înaintea startului pe 1961

Șîmbătă, la ora prînzului, au apărut 
pe patinoarul din parcul ,,23 August" 
cei aproape 40 de concurenți care timp 
de două zile aveau să-și dispute întîie- 
tatea în faza premergătoare finalei cam
pionatelor republicane de patinaj artis^ 
tic’. Printre ei, cunoștințe mai vechi 
dar și multe fete și băieți, unii doar 
de-o șchioapă, pe fețele cărora se citea

DE CE NU E FOLOSIT 
TIMPUL FAVORABIL?

In ultimii ani, patinatorii bucu- 
reșteni au fost nevoiți să se re
zume numai la gheața artificială 
a patinoarului din parcul „23 Au
gust". Iernile fiind... calde, nu le-a 
permis să desfășoare o activitate 
competițională prea bogată. Anul 
acesta, însă, spre bucuria lor, 
mercurul termometrului a coborît, 
uneori, chiar și la ora prînzului, 
sub 10 grade astfel că gheața a 
încleștat toate lacurile Bucureștiu- 
lui.

Și totuși... Ne aflăm în plin se
zon și în Capitală au fost organi
zate, pînă în prezent doar două 
concursuri de patinaj artistic (pe 
patinoarul artificial) și două de

MOTE

viteză pe lacul din parcul „23 Au
gust". Atîta tot. Pot fi considerate 
suficiente aceste concursuri ? Sîn- 
tem convinși că nu, și acest lu
cru este bine să-l înțeleagă și

1 membrii comisiei de specialitate.
' Cluburile și asociațiile continuă și 

acum să folosească la maximum 
— pentru antrenamentele sportivi- 

Ilor lor — patinoarul artificial al 
cărui program extrem de încărcat 
nu permite organizarea de compe
tiții. Dar, cînd te gîndești că a- 
vem gheață berechet, nu poți să

' înțelegi lipsa de inițiativă a clu
burilor și a unor organe (J.C.F.S. 
De ce nu se folosesc și alte baze 
sportive ? De ce nu se transformă ' 
cîteva din numeroasele terenuri de 
baschet, volei, tends sau unele 
lacuri, în patinoare, care ar putea 
găzdui foarte bine diverse compe
tiții? De altfel, pe lacul de lîngă 
noul circ de stat — ca să nu 
luăm decît un singur exemplu — 
zi de zi patinează tineri și vîrst- 
nici. De ce nu s-ar face și con-

■ cursuri ?
Desigur, timpul nu este pier

dut, dar... s-ar putea să-l pierdem 
curînd. Se impune, ca printr-un e- 
fort colectiv consiliile raionale 

’ U.C.F.S., cluburile și asociațiile 
sportive să profite de condițiile at
mosferice favorabile amenajării de 
patinoare. Trebuie pornit imediat 
la organizarea a cit mai multor 
concursuri populare cu prilejul că
rora pot fj descoperite noi ele
mente talentate.

Oare, nu ar fi necesară organi
zarea unor asemenea concursuri cu 
atît mai mult cu cit în București 
ca și în alte centre ale țării mii 
de tineri și tinere doresc să-și în
scrie numele printre participanții 
la întrecerile Spartachiadei de iar
nă, competiție al cărei program 
cuprinde — așa cum se știe — și 
proba de patinaj ?

TR. IOANIȚESCU 

emoția firească dinaintea primului lor 
concurs public. Și cînd te gindești că 
anul trecut număram pe degete parti
cipanții la această competiție. Iată de ce 
merită să felicităm pe antrenorii și con
ducerea cluburilor Dinamo și Construc
torul și, în mai mică măsură, C.C.A 
care au reușit să formeze într-un in
terval scurt o nouă și valoroasă pro
moție de patinatori.

Și acum, cîteva cuvinte despre com
portarea sportivilor mai experimenta ți 
(de fapt și aceștia sînt foarte tineri, 
nici unul nu depășește 20 de ani). Cris
tina Patraulea este în real progres. Mal 
puțin emotivă Ca de obicei, „ arătat si
guranță în execuția unui program bo
gat în figuri. Surpriza competiției a 
furnizat-o talentata Roxana Găbunea 
care la categoria junioare 14-18 ani, 
și-a depășit principala ei adversară, 
Irina Zaharescu, prin grație in exerci
țiile libere și mai multă precizie în de
senarea figurilor obligatorii. Irina Za
harescu a rămas neîntrecută în execu
tarea piruetelor. Surorile Seivarth, în
deosebi Imola, patinează într-un ritm 
mai susținut și posedă un „repertoriu" 
mult mai bogat decît anul trecut. Cam
pionul țării, Radu Ionian, s-a impus din 
nou prin ținută elegantă și legătură 
armonioasă între figuri la „libere" Pe
ter Gall și mai puțin Marcel Comanici 
au mers și ei pe un drum ascendent.

Iată rezultatele ; CAT. SUB 14 ANI : 
1 Elena Moiș (Dinamo) 46,6 p„ 2. Ileana 
Petrescu (Constructorul) 43 p„ 3. Ga
briela Manta (D) 38,5 p.: 1. N. Belu (C) 
67,2, 2. L. Florescu (C) 53 p„ 3. R Ma
rinescu (ID) 44,6. CAT. 14-18 ANI : 1. 
Roxana Găbunea (C) 88,8 p„ 2. Irina 
Zaharescu (D) 86 p„ 3. Corina Lupea (C) 
66,ș p.; 1 M. Comanici (D) 93 p., 2. G. 
Malarciuc (C) 80,4 p„ 3, R. Medilanschi 
(C) 74 p; SENIOARE : 1. Cristina Patrau
lea (C) 127 p„ 2. Irina Zaharescu (D)
120.3 p., 3. Imola Seivarth (C.C.A.) 113,7 
p; SENIORI: 1. r. Ionian (C) 133 p., 
2. P. Gall (D) 113,7 p„ 3. L. Nanași (C)
102.3 p. Perechi CAT. SUB 14 ANI • 
Dana Gheorghiu (C) - S. Dragoș (D); 
CAT. 14-18 ANI : Sabina Damian — L. 
Florescu (C); SENIORI : Cristina Pa
traulea — R_ Ionian (C).

TR. ANDRONACHE

CEI MAI BUNI
După ce într-un număr trecut am 

scos în evidență performanțele valo
roase realizate de țintașii noștri frun
tași în rîndurile de față ne vom opri 
asupra unor probe care în anul 1960 
n-au reușit, datorită comportării ne
satisfăcătoare a unor trăgători, să se 
ridice la nivelul performanțelor mon
diale. Este vorba în primul rînd de 
proba de armă liberă calibru mare, 
unde în afara poziției în genunchi la 
care s-a egalat recordul R. P. R. prin 
I. Sîrbu, în rest rezultatele sînt cu 
mult în urma recordurilor republicane. 
Este cazul să mai spunem că, în 
general, această probă este mult în 
restanță față de performanțele mon
diale (excepție făcînd poziția culcat 
unde recordul R.P.R. depășește pe cel 
mondial). Rămînerea în urmă are mai 
multe' cauze. în primul rînd proba a 
fost subapreciată — cu toate că ea 
figurează și la întrecerile olimpice — 
de către unele cluburi și asociații și 
chiar de către trăgătorii fruntași spe
cialiști în acest domeniu. Ne-am aș
teptat, de pildă, la mult mai mult din 
partea campionului mondial C. An
tonescu, atît în întrecerile interne, 
cit mai ales în cele internaționale. El 
nu figurează însă pe primul loc în 
concursurile interne decît la poziția 
în picioare, alături de 1. Sîrbu, cu o 
citră mult prea mică față de posibi-

10 PERFORMERI Al
litătile lui. Iată primii 10 clasați’: 
POZIȚIA CULCAT (record mondial 
394 p; record R.P.R. 396 p) : 1. N. 
Rotaru 392 p; 2. I. Sîrbu 390 ,p; 3. C. 
Antonescu 389 p; 4. V. Panțuru 389 p; 
5. L. Cristescu 388 >p; 6. V. Enea 
382 p; 7. I. Muscă 378 p; 8. Gl). Pal- 
tenie 377 p; 9. P. Logliin 376 p; 10 
N. Gojocaru 375 p. POZIȚliA ÎN GE
NUNCHI (record mondial 388 p; 
record R.P.R. 384 p) : 1. I. Sîrbu
384 p; 2. N. Rotaru 382 p; 3. C. An
tonescu 373 p; 4. V. Enea 369 pț
5— 6. Gh. Paltenie, V. Panțuru 366 p; 
7—8. L. Cristescu, M. Ferecatu 365 p;
9. N. Cojocaru 364 p; 10. P. Sandor
361 p; POZIȚIA IN PICIOARE (re
cord mondial 371 p; record R. P. R. 
368 p) : 1—2. C. Antonescu, I. Sîrbu
362 p; 3. V. Enea 360 p; 4. N. Ro
taru 349 p; 5. V. Panțuru 345 p;
6— 8. L. Cristescu, I. Muscă, M. 
Naghi 342 p; 9. P. Sandor 338 p;
10. I. Văcaru 335 p. ARMA LIBERA, 
CALIBRU MARE 3x40 FOCURI 
(record mondial 1147 p; record olim
pic 1138 p; record R. P. R. 1132 p) : 
1. I. Sîrbu 1120 p; 2. G. Antonescu 
1119 p; 3. N. Rotam 1112 p; 4. V. 
Enea 1102 p; 5. L. Cristescu 1095 
p; 6. V. Panțuru 1095 p; 7. N. Cojo
caru 1072 p; 8. P. Sandor 1070 p; 
9. M. Ferecatu 1068 p ; 10. Crh. Pal
tenie 1067 p.

• Nici un toc în finale la J.O. de la Roma • Rezultate si medii
nesatisfâcâtoare pe listele

Anul trecut pe vremea aceasta, fără 
să afișăm un optimism exagerat, an
ticipam „un 1960" rodnic în perfor
manțe de valoare pentru natația noa
stră. Aveam în față anul olimpic, 
iar unele rezultate obținute de frun
tașii natației romînești făgăduiau cel 
puțin un loc în finale la J.O. de la 
Roma; adică măcar atît cît se rea
lizase cu patru ani în urmă la Mel
bourne (Ai. Popescu, locul 8 la 200 
m fluture). Dar, dintre toți cei care 
îndreptățeau speranțele specialiștilor 
numai Mitrofan (la 200 in bras) și 
Ahx. Popescu (200 m fluture) înde- 
plinindu și normele au plecat la Roma. 
Numai doi și aceștia fără prea mare 
succes, deoarece atît Mitrofan cit și 
Alex. Popescu, nereușind să-și repete 
performanțele lor maxime, au „căzut" 
din semifinale. Ceilalți doi, Maria 
Both și Adrian Oanță, s-au oprit pe 
parcurs: n-au realizat normele olim
pice. Totuși, eforturile înotătorilor noș
tri fruntași pentru o comportare fru
moasă au fost răsplătite într-un fel : 
Mitrofan și Oanță (la 200 m bras) și 
Al. Popescu (la 200 m fluture) au 
atins rezultate cu care figurează pe 
listele întocmite de statisticieni la 
sfîrșitul anului. Din acest „trio" cel 
mai bine cotat este Mihai Mitrofan: 
locul 11 în Europa într-o probă cu 
mulți concurenți. Cu acest ultim suc
ces, căpitanul echipei noastre repre
zentative și-a luat „adio" — la vîrsta 
de 30 de ani — de la activitatea 
competițională. Nit însă ții de la... 
natație. Mitrofan a tras treningul 
peste slip pentru a se dedica înde
letnicirii de antrenor. Este un cîștig, 
apreefom noi, pentru natația noastră, 
întrucît disciplina și tenacitatea care 
l-au caracterizat pe maestrul sportu
lui Mihai Mitrofan, ca sportiv, vor 
putea servi drept exemplu și pentru 
tinerii înotători aîlați în pregătirea 
sa.

Adrian Oanță ocupă locul 20 în 
ierarhia celor mai buni brasiști ai 
continentului nostru deși timpul său 
(2:41,3) este inferior doar cu 9 ze
cimi de secundă celui realizat de AAi- 
hai Mitrofan. Ca.pabil de salturi ca
litative impresionante, așa cum ni 
l-am închipuit întotdeauna pe talen
tatul Alex. Popescu, acesta a reușit, 
într-un singur an, să-și îmbunătățeas
că cu aproape 10 secunde performan
ța pe 200 m fluture: de la 2:34,1 
(cel mai bun rezultat la sfîrșitul a- 
nului 1959) la 2:24,3! Campionul și 
recordmanul nostru s-a trezit însă 
tîrziu... Pentru că, acest timp 
(2:24,3) care îl trimite pe locul mo
dest cu nr. 13, i-ar fi adus doar cu 
un an în urmă poziția a treia în ie
rarhia europeană.

Ce înseamnă aceasta ? Nimic alt
ceva, decît că natația mondială pro
gresează într-un ritm uluitor de rapid,

celor mai buni performeri
în timp ce natația noastră progresează 
în contratimp (cazul lui Al. Popescu) 
sau bate pasul pe loc. Este o con
statare tristă,, dar adevărată. Avem 
în fața noastră listele care cuprind 
pe cei mai buni 10 înotători romîni 
in anul 1960 și pe care le vom publica 
în numerele noastre viitoare. Cel mai 
rapid înotător se mulțumește cu rezul
tate în jurul lui 1 minut (atît cit aU 
ajuns să înoate și... fetele), demifon- 
diștii consideră un 4:50,0 pc 400 ni 
liber, o limită a posibilităților lor 
(Use Konrads, Chris von Saltza ș.a. 
înoată mai repede), iar fondiștii ob
țin cu multă dificultate timpi sub 20 
minute pe 1500 m. In probele femi
nine situația se prezintă la fel de 
îngrijorător raportată Ia nivelul in
ternational.

Ne-am mîndrit în ultimii ani cu o 
serie de rezultate într-adevăr valo
roase... la timpul lor (2:39,5 la 200 
m bras masculin, 1:15,0 la 100 ni 
spate feminin, 1 ;07,8 și 5:14,2 Ia 100 
m și 400 m liber feminin etc). Din 
diferite motive mai mult sau mai pu
țin obiective o bună parte dintre per
formerii de ieri nu au mai reușit să 
repete bunele rezultate și cu toate a- 
cestea timpii de mai sus continuă să 
rămînă „o stîncă" de neînvins. Cali
tatea apare cu greu și numai izolat 
și întîmplător, dacă nu se bizuie pe 
o puternică bază de mase. Saltul ca
litativ în afara acumulărilor cantita
tive este de neconceput. Lectura me
diilor primelor 5 și 10 performanțe 
comparate cu mediile realizate în 1959 
demonstrează că în asociațiile și clu
burile sportive cu secții de natație 
s-a dus o muncă de mîntnială, fără 
simț de răspundere, fără perspective. 
Consecințele acestui „sistem" de 
mu ;că sînt cît se poate de neplăcute. 
Zs'riîl, studiul comparativ al medii
lor celor mai buni 5 și 10 performeri 

Doi brasiști, amindoi căpitani de echipe reprezentative : Mihai Mitrofan (dreapta) 
și Gyorgy Kunsăgi (selecționata Budapesta) schimbă fanioane și buchete de flori. 
De aici înainte obiectivul fotografic nu-l va mai prinde pe Mitrofan în această 
postură, deoarece el s-a retras recent din activitatea competiție,nai ă

antrenor.

Tirul in anul 1960 (II)

TĂRII NOASTRE
Alultă dezamăgire ne-au produs în 

cursul anului I960 și mai ales cu pri
lejul J, O. de la Roma, trăgătorii de 
PISTOL PRECIZIE. Cea mai ridicată 
cifră realizată în concursurile interne 
a fost de 552 p. cu 6 puncte mai mult 
decît în anul precedent, dar cu 9 
puncte în minus față' de recordul 
țării.' In afară de Ilie Niițu și B. 
Neâgti care au înregistrat o oarecare 
creștere, ceilalți specialiști, V. Man- 
ciu, G. Maghiar, T. Jeglinschi, nu au 
mai atins nici măcar rezultatele din 
anul 1959 (record mondial 566 p. 
record olimpic 560 p; record R.P.R. 
561 p). Primele 10 rezultate: 1. I. 
Nițu 552 p; 2. B. Neagu 547 p; 3. 
G. Maghiar 545 p; 4. V. Manciu 544 
p 1 5. E. Harea 543 p; 6—7. T. Bod- 
nărescu. E. Drăgan 542 p; 8. T. 
Jeglinschi 541 p; 9—10. Al. Glaus. 
T. Manicatide 539 p.

în anul 1960 cluburile și asociațiile 
sportive au neglijat în mare măsură 
probele feminine și din această cauză 
la armă liberă calibru redus 3x30 
focuri senioare, rezultatele, sînt mai 
slabe decît în anul 1959. Doar la no- 
ziția culcat s-a reușit . șă se egaleze 
recordul R.P.R. Pe 3 poziții însă, re
zultatul cel mai bun din anul I960 
este cu 10 puncte mai mîc decît recor
dul republican. POZIȚIA CULCAT 
(record mondial 299 p; record R.P.R.

arată în general o stagnare la o si
tuație, bineînțeles, nesatisfăcătoare. 
Din cauza golului ce s-a creat, cu 
greu putem depista de pe listele celor 
mai buni performeri elementele cu 
reale perspective de dezvoltare, capa
bile să ajungă, de pildă, la valoarea 
rezultatelor amintite mai sus.

Este, într-adevăr, neplăcut să con- 
stați această stare de lucruri. Există 
însă suficiente posibilități și deci și 
speranțe într-o redresare a situației. 
Firește, baza de la care trebuie să 
pornească o constituie munca de in- 
struire-ăntrenament cu cei mai tineri 
înotători: copiii. Centrele de inițiere 
organizate în ultimii ani de către fe
derația de specialitate au furnizat sec
țiilor de natație numeroase elemente 
de perspectivă. îmbunătățirea opera
țiilor de selecție și apoi de reparti
zare a copiilor, recrutați din centrele 
de învățare a înotului, ar avea ca 
rezultat ■ practic, îngroșarea rîndttrilor 
(încă prea rare) în secțiile dc natație. 
Acesta este numai un punct din pla
nul de măsuri pe care îl va elabora 
în curînd federația de specialitate, în 
vederea reorganizării activității în 
sportul . natației. Celelalte se referă 
la : o mai bună amenajare a bazelor 
sportive (instalații de încălzirea apei 
la piscine descoperite pentru prelun
girea activității), o mai justă repar
tizare a orelor de antrenament la ba
zine, o temeinică însușire a ele- 
meintelor metodico tehnice dc către 
antrenori.

Toate acestea cît și altele care sînt 
cuprinse în planul de măsuri (atît 
de mult așteptat) îș.i propun să scoa
tă din impas sportul natatiei.

Condiții sînt create pentru acest 
lucru. Trebuie însă mai multă răs
pundere, maj multă dragoste pen
tru ridicarea natației noastre la nive
lul rezultatelor internaționale actuale.

G. NlCOLAESCU

297 p.) : 1. Aurelia Coarna 297 p.; 2. 
Ioana Soare 296 p; 3. Jaqueline Zvo- 
nevsclli 296 p; 4. Eva Quintus 295 p; 
5—9. Sanda Caseti, Tereza Quintus, 
Denise Popa, Sibille Popa, Angela 
Zgorobete 295 p; 10. Ana Goreti 295 
p. Din aceste cifre rezultă că un grup 
însemnat de concurente sînt de va
loare apropiată. POZIȚIA 1N GENUN
CHI (record mondial 294 p; record 
R.P.R. 290 p) : 1. Ana Goreti 287 p; 
2—3. Paraschiva Almășan, Sanda 
Caseti 286 p; 4. Cleopatra Alexandru 
285 p; 5—6. Felicia Iovănescu, Te
reza Quintus 284 p ; 7—9. Anca Giur- 
chesctt, Maria Otz, Sibille Popa 283 
p; 10. Eda Antosch 282 p. POZIȚIA 
IN PICIOARE (record mondial 283 p: 
record R. P. R. 276 p) : 1. Ana Go
reti 266 p ; 2—3. Eva Quintus, Tereza 
Quintus 265 p; 4—5. Paraschiva Al- 
mășan, Anca Giurchescu 264 p: 6. 
Sanda Caseti 263 p; 7—8. Elena 
Donciu, Maria Otz 262 p; 9—10. 
Cleopatra Alexandru, Felicia Iovă- 
nescu 261 p. Rezultatul primei concu
rente este mai mic cu 17 puncte de
cît recordul mondial și cu 10 puncte 
decît recordul R.P.R. ARMA LIBERA, 
CALIBRU REDUS 3x30 FOCURI (re
cord mondial 866 p; record R. P. R. 
854 p) : 1. Sanda Caseti 844 p; 2. 
Tereza Quintus. 842 p; 3—4. Anca
Giurchescu, Ana Goreti 836 p; 5.
Paraschiva Almășan 834 p; 6—8. 
Aurelia Cosma, Sibille Popa, Elena! 
Seimeanu 833 p; 9. Cleopatra Alexan
dru 830 p; 10. Felicia Iovănescu 
824 p.

V. GODESCU



După fantastica săritură de 2,25 m a lui Valerii Brunei
MOSCOVA 30 (Agerpres). — 

TASS transmite: Studentul moscovit 
Valerii Brumeil, în vîrstă de 18 ani, 
care a trecut la 29 ianuarie, la Le
ningrad, înălțimea fantastică de 2,25 
metri, a cîștigat încă o repriză în 
duelul sportiv pasionant ce-1 susține 
de aproape o jumătate de an cu re
cordmanul mondial, John Thomas 
(S.U.A.) — scrie corespondentul 
sportiv al agenției TASS, I<uri Hro
mov. Printr-o singură săritură atle
tul sovietic a obținut un dublu suc
ces : a trecut peste ștacheta ridicată 
la cea mai mare înălțime pe care 
a sărit-o vreodată un om și a reali
zat cea mai bună performantă mon
dială de sală (performanta anteri
oară aparținea lui Thomas — 2,19 
m).

Acest lucru, va spori si mai mult 
interesul față de apropiata întîlni- 
re dintre Thomas și Brumei care tre
buie să aibă loc în februarie. în tim
pul vizitei grupului de sportivi so
vietici în S.U.A.

Săritura-record a lui Brumei a 
răsturnat chiar Și cele mai optimiste 
pronosticuri ale specialiștilor. Nici 
unul dintre ei nu s-a încumetat să 
includă cifra de 2,25 m în rîndul 
acelor înălțimi care vor fi trecute 
în anul 1961.

Este limpede că în noul sezon 
Brumei va încerca cu șanse de suc
ces să doboare recordul mondial 
oficial al lui Thomas — 2,22 m.
Rezultatul înregistrat de Brumei are 
o însemnătate cu adevărat istorică. 
In orice caz la ordinea zilei figurea
ză problema depășirii înălțimii de 
2,30 m și, posibil, chiar și a unor 
înălțimi mai mari. In prezent nimeni 
nu se va încumeta să precizeze unde 
se va opri săritorul sovietic, în vîr- 
stă de 18 ani, a cărui carieră spor
tivă abia începe.

In iarna aceasta Brumei a acordat 
o deosebită atenție antrenamentelor 
în sală, știind că va trebui să se 
întreacă cu Thomas pe un teren aco
perit.

La concursuri oficiale a participat 
pentru prima oară 1« începutul ier
nii. Primul concurs s-a soldat pen
tru el cu un succes: a stabilit re
cordul de sală al U.R.S.S. — 2,12 
m. Acest început a corespuns pla
nurilor lui Brumei deși el urmărea 
să atingă forma cea mai bună abia 
în februarie. El a fost însă stimulat 
de rezultatul suedezului Stig Petter- 
sen, care a stabilit recordul euro
pean de 2,14 m. Brumei a început 
atunci să asalteze rezultatul suede
zului. Prima încercare întreprinsă 
la 24 decembrie s-a soldat cu un 
insucces (a sărit numai 2,08 m).
După o zi, insă, el a sărit peste șta
cheta ridicată la 2,145 m.

Succesele săritorilor 
de pe trambulină din R.D.G.

In ultimii ani săritorii de pe trambu- 
îjiă din R.D. Germană au obținut im
portante succese pe plan internațional, 
wuccoscile lor se datorase în marc măsură 
și faptului că în sezonul de iarnă ei 
participă la multe competiții de marc 
anvergură. Recent, de pildă, atît tinerii 
sportivi cît și maeștrii au fost angre
nați în trei concursuri internaționale. La 
Kouvola (Finlanda) a avut loc întîlnirea 
dintre săritorii clubului local și sportivii a- 
sociației sportive Motor din orașul Zella— 
Mehlis (R.D. Germană). In afară de 
concurs au luat parte la întreceri și spor
tivi polonezi. Concursul s-a desfășurat la 
lumina reflectoarelor și din această cau
ză s-a ținut scama numai de lungimea 
Săriturilor. Cel mai bun rezultat l-a ob
ținut campionul olimpic Helmut Reckna
gel, care a sărit de două ori 62 m. Ia> 
cul II l-a ocupat tânărul Johann Riedl 
cu sărituri de 58,5 și 60,5.

O victorie clară a obținut cunoscutul 
'săritor cu schiurile Werner Lesser la în
trecerile din localitatea Emmenstadt 
(R.F G.) cu 216 p (sărituri de 89 și 
85 m). El a fost urmat de fratele său 
Peter cu 211 p (90 și 83 m). Cea mai 
lungă săritură a fost realizată de către 
săritorul Wolfgang Ilaple (R.F.G.)—96 
m. El însă a căzut la cea de a doua să
ritură.

O fotografie istorică... Valerii Brumei trece ștacheta înălțată la 2,25 m, stabilind 
cea mai bună performanță a tuturor timpurilor la săritura în înălțime. La cîteva 
minute după record, undele eterului și cablurile telefonice transmiteau această 
imagine

Telefoto TASS-AGERPRES (în exclusivitate pentru „Sportul popular")

Meciul de patinaj
La Oslo, pe cunoscutul stadion Bislct, 

s-a desfășurat recent tradiționala între
cere de patinaj viteză dintre selecționa
tele masculine ale Suediei și Norvegiei. 
Din echipa țării gazdă ’au făcut parte* 
Estvang, Oness, Ttirșen, Seiersten, Lund- 
sten, Sandholt, Johannesen, Mayer, iat 
din echipa Suediei : Wilhelmson, Kare
nins, Grugren, Malmsten, Nilson, Beck
man, Șogren, Borgengord. In prima zi 
s-au desfășurat probele de 5000 m și 
■»G0 m. Suedezul Wilhelmson a cîștigat 
cursa de 500 m în 42,6 sec., urmat pe 
locurile 2—3 de norvegienii Estvang 
și Oness cu timpul de 43,5 sec. Campio
nul olimpic Johannesen s-a clasat pe lo-

Norvegia - Scuedia
ciul 12 cu 44,9. Acesta însă a cîștigat 
cursa de 5000 m cu 8:12,0. Karenus, 
(Suedia) a ieșit învingător pe distanța 
de 1500 m cu timpul de 2:15,2. In a- 
ceastă probă Johanesen a sosit pe lo
cul 4 cu 2:17,3. In sfîrșit, ultima probă ‘ 
— 10.000 m — a revenit suedezului 
Nilson, în timpul de 16:55,7. Pe echipe a 
cîștigat reprezentativa Norvegiei, cu 170 
p, în timp ce echipa Suediei a acumulat 
142 p.

★
• Tînăra sportivă Randi Elisabet Nil- 

sen, în vîrstă de 18 ani, a cîștigat 
titlul de campioană absolută de patinaj 
viteză a Norvegiei cu 227,2 p. (

Alți fruntași ai mișcării sportive internaționale 
se pronunță împotriva reducerii programului olimpie
Ziarul „Soviețski Sport" continuă în 

numărul său din 26 ianuarie să publice 
răspunsurile unor fruntași ai mișcării 
sportive internaționale la întrebarea : ce 
trebuie să cuprindă programul Jocurilor 
Olimpice ? De data aceasta, la anchetă 
participă ROGER COULON — președin
tele Federației internaționale dc lupte, 
CHARLES THOEN I, președintele Fede
rației internaționale dc gimnastică, IIANS 
BAUMANN, președintele Federației inter
naționale de handbal, LARS EKERGEN, 
secretar general al Federației internațio
nale de tir cu arcul, HENRI DE MEN
TE N, secretar general al Federației in
ternaționale ecvestre.

Știrea că organizatorii celei dc-a 18-a 
ediții a Jocurilor Olimpice dc la Tokio 
intenționează să nu includă în program 
competițiile de călărie m-a uimit nespus 
de mult, a spus De Menten. Oare este 
cu putință acest lucru cînd, înccpînd cu 
cea de-a doua ediție a Jocurilor Olim
pice (Paris, anul 1900), călăreții și-au 
demonstrat în permanență măiestria în 
cadrul acestor sărbători ale sportului ? 
In orice caz, a declarat De Menten, 
vom lupta din răsputeri pentru a fi in
cluși în programul celei dc-a 18-a ediții 
a Jocurilor Olimpice. Sper că vom reuși 
acest lucru !

Noi, arcașii, credeam că vom participa 
pentru prima dată la Jocurile Olimpice 
tocmai în Japonia, a spus Ekergen adău
gind: tirul cu arcul se practică de sute și 
chiar dc mii de ani într-o scrie de țări. 
Dintre aceste țări face parte și Japonia 
— organizatoarea celei de-a 18-a ediții 
a Jocurilor Olimpice. ,,Programul existent 
al Jocurilor Olimpice nu este prea cuprin
zător și reducerea lui ar constitui o gre
șeală”, a spus Ekergen.

Programul Jocurilor Olimpice trebuie 
să fie mereu reîmprospătat, totodată 
lărgit, a declarat Boger Coition. In fie-

, —

Sportive din 11 țări vor part cipa 
la campionatele mondiale 

de patinaj viteză
34 de sportive reprezentând 11 țări: 

U.R.S.S., R. P. Chineză, R. D. Ger
mană, -Finlanda, Franța, Japonia, R.P. 
Mongola, R. P. Polonă, Suedia, Nor
vegia și Australia și-au anunțat par
ticiparea la campionatele mondiale fe
minine de patinaj viteză care se vor 
desfășura în zilele de 11 și 12 februa
rie în orașul norvegian Toensberg.

Echipa australiană care participă 
pentru prima oară la campionate se 
află în prezent în Suedia unde se an
trenează în vederea marii competiții.

(Agerpres)

care an un număr tot mai marc de na
țiuni și țări 'apar pc firmamentul spor
tiv, iar conducătorii sportului interai-* 
țional trebuie să procedeze în așa fel 
îneît un număr cît mai mare dc oameni 
să participe la Jocurile Olimpice. Firește* 
a spus Coulon, în diferite țări există 
categorii dc sport care se bucuaă de e 
mai mică sau mai marc popularitatea 
Eu consider însă că dacă Olimpiada 
ar fi organizată, să zicem, în America 
dc Sud, atunci ea nu ar putea fi transfor
mată într-o olimpiadă a fotbalului !

Acum doi ani, a declarat Baumann, 
am avut prilejul să vizitez țara „soare
lui răsare*4. A fost nevoie dc puțin timp 
ca să ne înțelegem cu Federația japone
ză de handbal și să cădem dc acord a- 
supra întîlnirii la „nivel înalt” în anul 
1964... Deodată însă lucrurile au luat o 
întorsătură de 180 de grade și, în locul 
frumoaselor perspective, au apărut tot 
felul dc ezitări și pînă la urmă refu
zul.

Pe ce motive hocheiul de iarbă. în
treabă Baumann, a fost reprezentat la 
două ediții precedente ale Jocurilor Olim
pice, iar handbalului, care se bucură de o 
tot mai mare popularitate, nu i s-a gă-î 
sit un log ? In curînd, a spus în înche
iere Baumann, voi avea o întîlnire cu 
președintele Comitetului Olimpic inter
național și voi insista ca la sesiunea 
de la Atena a Comitetului Olimpic inter
național să fie examinată problema in
cluderii handbalului în programul Olim
piadei.

Unii fruntași ai Comitetului interna
țional olimpic și în primul rînd preșe
dintele său, Avery Brundage, sînt mr* 
potriva extinderii Jocurilor Olimpice și de 
aceea propun să nu aibă Ioc competiții 
pentru uncie categorii de gimnastică, s-« 
plina Thoeni. Considerăm că aceste ac
țiuni vor dăuna nu numai gimnasticii» 
dar și întregii Olimpiade și în general 
sportului.

Pînă acum șapte președinți și doi se» 
cretari responsabili ai Federațiilor spor» 
li ve internaționale s-au pronunțat prin 
intermediul ziarului „Soviețski Sport" 
pentru extinderea și nu pentru restruige- 
rea programului Jocurilor olimpice.

HI?*.

„Favoritismul și nepriceperea ucid motociclismul italian”
De curînd, o știre laconică publicată 

de presa de specialitate a provocat mari 
nemulțumiri și frămîntări în motociclis- 
mul italian : „M. V.—Agusta”, una din 
mărcile de motociclete italiene, s-a retras 
din curse. Această retragere din activi
tatea sportivă a unei mărci care deține 
39 de titluri de diferite campionate mon
diale și numeroase alte victorii și recor
duri a fost determinată de favoritismul 
și incapacitatea care domnesc în con
ducerea motociclismului italian și care în 
ultima vreme au luat forme din cele mai 
acute.

Și acest favoritism nu se manifestă 
numai sub forma părtinirii de către fe
derație sau de către forurile oficiale a 
unor case (care știu să „cointereseze* 
mai consistent decît altele anumite „per
sonaje influente"), ci și sub forma a- 
probării de către anumite organe ofi
ciale a unor trasee pe care desfășurarea 
curselor este periculoasă atît pentru pi- 
loți cît și pentru spectatori. In moto- 
ciclismul italian, legea nu e egală pentru 
toți; ea poale fi aplicată după pungă, 
după rudenii, după simpatii. Anul 
trecut, unele ziare — pe baza unor fapte 
indubitabile și în asentimentul deplin al 
motocicliștilor ca și al unor tehnicieni

— au cerut de exemplu, suspendarea 
curselor de pe circuitul de la Salerno. 
Dar, cum prin această suspendare anu
mite interese ar fi fost lezate, an intrat 
în funcțiune relațiile tipice sportului ca
pitalist : oficialitățile au rămas surde 
la cele semnalate de presă și urmarea

NOTE EXTERNE
a fost... un pilot mort și numeroși spec
tatori răniți la cursa organizată chiar 
în //rima duminică...

Dar cum de s-a obținut autorizația de 
a se desfășura cursa pe acest circuit ? 
Explicația e simplă: președintele Auto- 
mobil-Clubului local, un principe, este 
bun amic cu dl. Spataro, atunci mini
stru de interne în guvernul Tambroni...

Și cu tot semnalul de alarmă tras de 
o parte a presei, cu toate protestele 
unor piloți care nu vor să-și mai expună 
viața pentru a umfla buzunarele aface
riștilor veroși ai sportului cu motor 
italian, cursa în circuit de la Salerno 
continuă să figureze și în acest an in 
calendarul federației italiene.

Presa progresistă italiană a deschis o 
campanie pentru demascarea matrapaz- 
ticurilor din motociclismul italian. La aco
stă campanie s-au alăturat numeroși condu 
cători de mașini, tehnicieni și chiar 
constructori. Ziarul „L’Unitâ", organul 
Partidului Comunist Italian, arată că 
„favoritismul și incapacitatea ucid mo
tociclismul italian" că „adevărații teh
nicieni pricepuți au mîinile legale*, că 
„discriminările și favoritismele guver
nului democrat-creștin ies la iveală și 
în sport**. Iar președintele federației de 
motociclism, signor Bianchi, este prea su
pus față de potentații banului și nu are 
curajul să deschidă cu fermitate un drum 
către salvgardarea motociclismului spor
tiv italian, către apărarea intereselor (și 
vieții!) atîtor zeci de motocicliști.

După ce în anii trecuți „Gilera", 
„Moto Guzzi*, „Mondial" n-au partici
pat la o serie de competiții italiene (pre
ferind unele circuite de peste hotare), 
iată că acum retragerea din curse a lui 
„Meccanica Verghera Agusta" trage 
încă un văl de pe fața adevărată a spor
tului capitalist, în care omul contează 
cît zero, iar zero-urile contează doar 
în coada cifrelor de profiluri...

RADU URZ1CEANTJ

® Atletul sovietic Igor Ter-Ova- 
nesian a realizat într-un concurs dc 
sală desfășurat la Leningrad 7,86 m 
la săritura în lungime, cea mai bună 
performantă sovietică pe teren aco
perit.

• In continuarea turneului în Ir
landa, echipa de rugbi a Africii de 
Sud a întrecut la Belfast selecțio
nata Irlandei de Nord cu 19—6.

• Intr-un concurs de atletism care 
a avut loc la Boston, au fost obți
nute cîteva rezultate valoroase: 1 
MILA Istvan Rozsavoigyi — 4:06,8; 
1.090 YARZI Ernie Cunliffe — 2:07.9 
(cea mai bună performantă mondia
lă) : 50 YARZI — Frank Budd 5,4 
sec.

• Proba de dans din cadrul cam
pionatelor europene de patinaj artis
tic de la Berlin a revenit cuplului 
Doreen Denny — Courtney Jones 
(Anglia).

® Echipa cehoslovacă de fotbal 
Spartak Praga a debutat cu două 
victorii în turneul pe care-I între
prinde în Indonezia. Jucînd la Dja
karta cu două selecționate indonezie
ne. fotbaliștii cehoslovaci au repurtat 
victoria cu scorurile de 3—1 și, res
pectiv, 1—0
• în runda a 12-a a campionatu

lui de șah al U.R.S.S. s-au înre
gistrat următoarele rezultate : Petro-' 
sian — Averbach ‘/2—‘/2> Gheller — 
Korcinoi */2—'/2, Stein — Cerepkov 
1—0, Poîugaevski — Taimanov 
V2—Gufeld — Lutikov */,—%- 
Restul partidelor s-au întrerupt. In 
clasament, pe primele locuri se află 
marii maeștri Petrosian și Gheller 
cu cîte 8>/2 p. fiecare, urmați de Stem 
și Poîugaevski 7'/2, Spasski și Smîs- 
lov 7 (1).

• în cadrul lucrărilor comisiei fe
minine a Federației Internationale de 
Baschet s-a stabilit ca ediția din anul 
1963 a campionatelor mondiale să 
aibă loc în Peru.
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