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Mîine, în cadrul semifinalelor ’„C. C. E.”

ECHIPA FEMININĂ DE HANDBAL ȘTIINȚA BUCUREȘTI
1TILNESTE O FORMAȚIE REDUTABILA: JALGIRIS KAUNAS

7azâ din cel de al doilea joc dintre Știinfa București și Spartak 
iubotița. disputat în cadrul primului tur al „Cupei Campionilor 
iuropeni”. Aurelia Szoko aruncă la poartă cu toată opoziția 

apărătoarelor iugoslave

toate jocurile disputate, învin- 
gînd printre altele și pe A.Z.S’. 
Katowice. Din cronica jocului 
cu Sparta, pe care handbalistele 
sovietice l-au cîștigat cu scorul 
de 5—3, reiese că principala 
„armă" a echipei o constituie 
forța de șut și precizia în arun
cările la poartă. Această cali
tate este generală, toate 
jucătoarele sovietice exce- 
lînd în eficacitate. Din lotul e- 
chioei din Kaunas s-au detașat 
însă prin forța aruncărilor la 
poartă Klumbyte. Kelevaitite și 
Balseviciute. Alături de acestea 
alte trei sportive, Dimsiene, Bim- 
biene și portarul Stasinleviciene. 
fac parte din lotul celor mai 
bune jucătoare sovietice, fiind 
de mai multe ori internațio
nale.

Vom menționa, de asemenea, 
că echipa Jalgiris are o apărare 
foarte fermă și mobilă care știe 
să' acopere bine poarta.

In cadrul unui turneu între
prins în R.S. Cehoslovacă, în 
I960, handbalistele sovietice au 
obținut o serie de rezultate re
marcabile. In meciul cu redu
tabila reorezentativă a R.S. Ce
hoslovace, handbalistele sovietice 
au pierdut doar la două goluri 
diferență.

Cît privește echipa bucureștea- 
nă,' Știința și-a continuat pre
gătirile în ritm susținut. Hand
balistele noastre 
astăzi dimineață 
trenament, după 
rul C. Popescu
formația. Jucătoarele de la Ști
ința sînt hotărîte să facă un joc 
frumos, să obțină un rezultat 
cît mai bun.

Meciul va începe la ora 18,45 
și va fi condus de arbitrul E- 
duard Pardubsky 
slovacă), care va 
cele două porți de 
și Gh. Vișan.

vor mai face 
un ultim an- 
care antreno- 
va definitiva

INALELE CAMPIONATELOR
EPOBLICANE DE PATINAJ

VITEZA
DOUA NOI RECORDURI 

IN PRIMA ZI —

rUȘNAD 3 (prin telefon de 
trimisul nostru). Nu ne adu- 
n aminte ca vreo ediție a 
npionatelor republicane de 
iinaj viteză să se fi bucurat 
un succes propagandistic a- 
de categoric ca actualele în- 

ceri care se desfășoară, în 
iste zile, pe lacul Ciitcaș din 
șnad,
Jn număr record de specta- 
i asistă la dispute. Sute de 
neni ai muncii venițj la odih- 

în cunoscuta stațiune Tuș- 
i, ca și sutele de studenți din 
curești, Craiova, Brașov și 
ij, careîși petrec aici vacan- 

formează o galerie entu- 
stă.
n ceea ce privește rezultatele 
inute în prima zi a campio- 
elor, acestea au fost mai 
be. Ninsoarea a stînjenit des- 
urarea Curselor, iar azi le-a... 
*erupt. Acum trebuie să se 
ncească cu intensitate la in
trarea zăpezii de pe pistă. 
:u toate acestea în alergările 
joi au fost înregistrate două 
recorduri ale țării. Autorul 

: VJad Patrauilea. La cate
na sub 14 ani, el a corectat 
ordurile la probele de 300 și 
O m. Și acum iată rezulta- 
:: SENIORI: 500 m: Gh.

Mîine după-amiază sala Flo- 
reasca din Capitală va găzdui 
o importantă întîlnire feminină 
de handbal : jocul Știința Bucu
rești — Jalgiris Katinas, în 
cadrul semifinalelor „Cupei 
Campionilor Europeni". Hand
balistele sovietice urmează să 
sosească, abia în cursul dimi
neții de azi. Pentru a le putea 
prezenta cititorilor hoștri am a- 
oelat ia ziarele de specialitate 
poloneze, știut fiind că echipa 

a eliminat în 
competiției for- 
Krakovia. Deci 
ziarului „Sport"

(R.S. Ceho- 
fi ajutat la 
Vasile Sirfea

G. ȘTEFANESCU

Continuare în pag, -ă 2-a)

Au luat sfirșit lucrările celei
de-a lli-a Conferințe a U. A. S. R.♦

Jalgiris Kaunas 
primul tur al 
mația- Sparta 
să dăm 
din Katowice...

Prezentînd pe 
din Kaunas, ziarul 
că ele alcătuiesc 
formație, care în 
turneu întreprins în R.P. Polonă 
în octombrie 1960 a cîștigat

Cuvîntul

handbalistele 
polonez scrie 
o puternică 
cadrul unui

Vineri au luat sfirșit lucră
rile celei de-a ' III-a Conferințe 
a Uniunii Asociațiilor Studen
ților din R. P. Romînă.

In ședința de dimineață au 
luat cuvîntul ne marginea ce
lor două rapoarte, prezentate 
în prima zi. tovarășii : Pavel 
Dinache (Galați), Elena Lascu, 
vicepreședinte al Consiliului 
Central al Sindicatelor, Gheor- 
ghe Măruță (Petroșani), Mihă- 
ilă Gali (București), Ilie Mur- 
gulescu, ministrul Invățămîntu- 
lui și Culturii, Marin Enache, 
muncitor la Uzinele .23 Au
gust" din București, Miron Ol- 
teanu, vicepreședinte al Uniunii 
de Cultură Fizică și Sport, Vir
gil Trofin, prim-secretar al Co
mitetului Central al 
Margareta Lambert 
șoara), Vasile Vlad 
șoara), Paul Dinculescu 
rești) și Vasile 
(București).

Delegații au aprobat în una
nimitate raportul Consiliului 
cu privire la activitatea des
fășurată între cele două Con
ferințe și sarcinile de viitor 
ale asociațiilor studenților, pre
cum și raportul Comisiei 
cenzori.

Conferința a trecut apoi 
cel de-al treilea punct de

U.T.M.,
(Timi-
(Timi- 
(Bucu-

Marinoiu

de

Ia 
pe

ordinea de zi — alegerea Con
siliului U.A.Ș.R. si a Comisiei 
de cenzori.

în Consiliul Uniunii Asocia
țiilor Studenților din R. P. Ro
mînă au fost aleși prin vot 
secret 75 de membri reprezen
tanți ai studenților din cele 9 
centre universitare din țară. 
In comisia de cenzori au fost 
aleși 9 membri.

După-amiază, la reluarea lu
crărilor. delegații au aprobat 
Rezoluția celei de-a III-a Con
ferințe a Uniunii Asociațiilor 
Studenților din R. P. Romînă 
și modificările aduse stătutului 
U.A.S.R.

In continuare, au fost anun
țate rezultatele primei ședințe 
plenare a Consiliului U.A.S.R. 
Plenara a ales ca președinte 
al Consiliului pe tov. Cor
nel Burtică, ca vicepreșe
dinți pe tovarășii Stapa 
Enache și Fejes Iuliu, ca se
cretar pe tov. Alexandru Ign-it 
și casier pe tov. Gheorghe 
Dulgheru.

In Comitetul Executiv au 
mai fost aleși tovarășii 
Stefan Andrei. Maria Ioana 
Bogdan. Ion Constantin Cio- 
banu. Iulian Cîrtînă, Vasile 
Degan. Maria Frîncu, Emiliana 
Margareta Ghimeș, Augustin 
Gîrbea. . Alexandru . Ionescu,

Jonăsz Terezia. Gheorghe Pîr- 
lea, Voica Ruioiu, Rudolf 
Sturm și Elena Doina Tibu- 
leac.

Comisia de cenzori a ales 
ca președinte pe tovarășul 
Gheorghe Serban.

Intr-o atmosferă de entu
ziasm tineresc. Conferința a 
adoptat scrisoarea către Comi
tetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și Consi-ț 
liul de Miniștri al R. P. Ro-' 
mine. In semn de dragoste șl 
devotament față de partid și 
regimul democrat-popular. în 
sală au răsunat puternice urale 
în cinstea Partidului Muncit»-' 
resc Romîn, a Comitetului său 
Central. în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dei

Participantei la conferință au 
exprimat hotărîrea fermă a s-tit-? 
dentimii noastrp de a nu pre-’ 
cupeți riicF uri efort pentru a-șl 
însuși temeinic știința, tehnica 
și cultura 
se forma 
pregătiți, 
care să-și 
țele cauzei
noastre dragi

Tovarășul Cornel Burtică, 
președintele Consiliului Uni-? 
unii Asociațiilor Studenților, a 
rostit apoi. cuvîntul de închi-' 
dere a lucrărilor Conferinței

★
Consiliul Uniunii Aso-'

P„
a oferit. în saloanele

înaintată, pentru i 
ca specialiști bine 
cetățeni înaintați, 

dăruiască toate for- 
înfloririi patriei

BRUMEL, TER OVANESIAN $1 MOMOTKOV
VOR CONCURA LA NEW YORK

în cursul lunii februarie (la 
17 și 25) precum și în ziua 
de 3 martie, un grup de atleți 
sovietici vor evolua în S.U.A. 
Este vorba de Valerii Brumei, 
Ter OvaneS'ian și recordma
nul sovietic în cursa de 1500 
metri Evghenie Momotkov, 
care au fost invitați la cele 
mai mari concursuri pe teren 
acoperit care se organizează 
în această perioadă în Statele 
Unite. Este vorba de întrece
rile din sala Madison Square 
Garden din New York.

In vederea acestor con
cursuri, atleții. sovietici — în
soțiți de renumitul antrenor 
Leonid Homenkov — vor sosi 
la New York în ziua de 14 
februarie.

Unul din 
rației de atletism a - 
Dan Ferris, a anunțat 
că trei atleți din Statele 
vor lua parte la marea 
cere internațională, de 
tism care va avea loc 
Moscova în zilele de 1 și 2 
iulie.

conducătorii Fede- 
S.U.A., 
recent 

1 Unite 
între- 

at>le- 
la

. Seara.
ciațiilor Studenților din R.
Romînă
Casei Centrale a Armatei, o
masă tovărășească" în cinstea 
delegaților și invitaților Ia cea 
de-a III-a Conferință a U.A.S.R,

(Agerpres)

MIINE, o etapa
COMPLETĂ

IN CAMPIONATELE REPUBLICANE
DE BASCHET
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OESPRE SPORTUL DE IERI SI DE AZI
Tudor ARGHEZI III Eugen BARBU 
Ion BĂNUȚĂ AL MIRODAN 
Nicolae TÂUTU Corneliu LEU

Fază din partida Dinamo București—Știința Craiova disputata 
a campionatuluiInterviu... la firul ierbii

Decor de iarnă, mai zilele 
trecute cînd gerul te îndemna 
să stai mai mult în casă. Sta
dionul părea încremenit in bă
taia vîntului rece.

Dar iată că o rafală de vlnt, 
măturînd zăpada de pe poj
ghița de gheață a băncilor de 
la peluze, o poartă în brațele 
înghețate pînă dincolo de pista 
de atletism, trece și de groapa 
săriturilor și-și trîntește po
vara chiar în mijlocul terenu
lui de fotbal. Plapuma de nea 
ce acoperă gazonul parcă se 
scutură...

— Brr1 Dar frig mai e! De 
ce îmi tulburați somnul ?...

Mă uit in stingă și în dreap
ta ; nici țipenie de om. H 
recunosc insa pocea, deși pare 
cam adormită. E o veche cu-

noștință: gazonul stadionului. 
Obosit mai pare f Și are de ce. 
A fost mult solicitat toamna 
trecută. Un gînd îmi străful
gera în minte: Ce ar fi 
dacă ?... Da ! Ce-ar fi să-i cer 
un... interviu ?...

— Dacă aștept ziua de 19 
martie (data începerii returutui 
campionatului categoriei A la 
fotbal) ? Mai încape îndoială ? 
Dar pînă atunci vreau să-rut 
odihnesc firele mult bătătorite! 
— răspunse el la întrebare. Și 
se scutură încă o dată, așa de 
zdravăn incit citeva 
de iarbă ieșiră îndată 
lă, pățind cu verde 
albă de zăpadă.

— Vezi smocurile 
Bine ar fi dacă aș avea toate 
oasele, vreau să zic toate, (ii

smocuri 
la ivea- 
plapuma

astea ?

rele, așa de fragede cum sînt 
acestea de pe lingă tușă.

— ?!?!?!
— Să știi 

sînt așa de 
mi-au trecut 
pricinuite de 
iilor. E vorba despre ăia... 
cred că-i știi... despre tripleta 
rapidiștilor. Mă cuprindea groa
za cînd jucau ei. „Na-ți-o fie, 
dă-mi-o mie"... Și atîta... Dan
sau cu mingea Balint, Ozon. 
Georgescu în jurul liniei ae lo 
metri pînă cînd... adversarul 
le-o lua. Ferească sfîntul să-și 
mai dispute balonul și pe la 
marginile... mele, pe aripi, cum

că în unele părți 
bătătorit că tui 
nici azi durerile 
bocancii fotbaliș- 

despre

AL. INOVAN

.(Continuare în pag,, a 3-a).

se 
Di- 
că 
în-
A-5 puncte diferență), 

sînt și partidele Știința
— Dinamo București, 

Iași — Știința Galați

în prima parte

Mîine se desfășoară etapa a 
III-a a returului campionatelor 
republicane de baschet. în frun
tea programului masculin 
situează întîlnirea G.G.A. — 
namo Tg. Mureș (amintim 
în toamnă dinamoviștii au 
vins la 
tractive 
Craiova 
Voința
sau Rapid — Știința Timișoara.

Meciurile din campionatul fe
minin vor fi, după „calculul hîr- 
tjei“, mai calme. Este de aștep
tat, totuși, o luptă dîrză între 
Progresul București și Știința 
Cluj sau în cadrul „derbiului 
codașelor". Petrolul Ploiești —

natul masculin, Știința Cluj —3 
Știința Craiova (desfășurat joi)] 
s-a soldat cu rezultatul de 75j 
55 (38—29) peoțru clujeni,

Voința Oradea. Iată de altfel
care este situația în clasamentul
feminin:

1. Rapid Buc 13 13 0 895-537 2*
2. Știința Buc. 13 11 2 852-549 M
3. C.S. Oradea 13 9 4 763-696 21
4. Știința Cluj 13 8 5 623-655 21
5. Voința Tg. M. 13 7 6 653-735 2®
6. Constr. Buc. 13 6 7 651-663 11
7. Mureșul

Tg. Mureș 13 6 7 653-669 11
8. Progr. Buc. 13 6 7 674-713 11
9. Voința Brașov 13 5 8 637-738 18

10. I.C.F. 13 4 9 537-671 11
11. Voința Oradea 13 2 11 614-742 13
12. Petrolul PI. 13 1 12 589-821 14

Meciul restanț ă, din campîoî



iN PRIMA ZI...

In fotografie un moment din programul de gimnastică de la atelierul de 
proiectări „instalații termice”

CORESPONDENȚII NE SCRIU 

DESPRE SPARTACHIADA

Miercuri, Ia orele prînzului, s-a 
desfășurat pentru prima oară în 
birourile și atelierele I.S.C.A.S. din 
Capitală gimnastica în producție.

Cu cîteva minute înainte de înce
perea programului, în acest institut

domnea o vie însuflețire. Fiecare, 
tînăr . sau vîrstnic, era dornic să 
participe la această acțiune. Un co
lectiv de iubitori ai sportului a pre
gătit pînă în cele mai mici amănunte 
un program de gimnastică în pro
ducție pentru'o perioadă mai mare. 
Cu o săptămînă în urmă au fost 
instruiti mai multi tineri și tinere, 
pentru a putea conduce în birouri și 
ateliere programul de gimnastică'.

La ora 11 fix a început progra
mul de gimnastică în producție. El 
a fost condus prin intermediul stafiei 
de radioficare din institut.

Pregătirea pauzei de gimnastică 
în producție într-un institut atît de 
mare nu este un lucru ușor. De 
aceea socotim că este necesar să 
evidențiem munca depusă în această 
direcție de tovarășii Neagoe Mircea, 
Coriolan Grozescu, ing. Petrini și 
tovarășa Maria Alexandrescu. După 
prima z-i de gimnastică în producție, 
în fruntea celor care au desfășurat 
programul de gimnastică în cele 
mai bune condițiuni se află „atelierul 
de arhitectură nr. 13“, „atelierul de 
rezistentă 2 tipizări" și „atelierul 
de tehnologia lucrărilor spitalicești".

Text și foto T. ROIBU

După concursurile de la St. Gervais și Megeve

De vorbă cu Ion Berindei

DE IARNĂ A TINERETULUI
• Peste 5.300 de tineri din 20 de 

.ialsociații sportive din raionul Alba- 
Iulia participă cu însuflețire la între
cerile primei etape a Spartachiadei 
de iarnă. Cea mai Imare afluență se 
observă 
nis de 
Cioranu

la concursurile de șah, te- 
masă, schi și patinaj. (G. 
— coresp.). lin concurs „Drumeții veseliU

• In 
ritatea"

sala clubului fabricii „Solida- 
din Oradea au loc zilnic 

treceri de șah și tenis de masă, 
care participă un mare număr 
muncitori. în ornând, participanții 
Spartachiada de iarnă vor începe 
întrecerile de haltere. Deocamdată, 
atelierul mecanic al fabricii tinerii 
crează de zor pentru confecționarea 
greutăților.

O vie activitate pe linia Sparta- 
chiadei de iarnă se desfășoară și la 
fabrica de ghete „Dobrogeana Ghe- 
rea". Consiliul asociației sportive, bi
roul organizației U.T.M., cu spriji
nul comitetului sindical, depun o ac
tivitate susținută pentru atragerea cît 
mai multor sportivi în întrecere.

Nu aceleași realizări le-au obținut 
sportivii de la fabrica de confecții din 
Oradea. Președintele consiliului aso
ciației sportive, tov. Ludovic Hegyesi 
nu ne-a 
înscrieri 
din care 
sportivi 
participe

in
ia 
de 
la

în 
lu-

Deunăzi am vizitat orașul 
Aci. un amic m-a invitat 
parte la un original concurs „Drumeții 
veseli", organizat au activiștii spor
tivi din localitate.

Președintele juriului, un bărbat 
între două vîrste. a adresat concu- 
renților prima întrebare:

— Vă rog să-mi spuneți care este 
inventarul complet al unei săli de 
sport ?

O mină se agită cu însuflețire, 
semn că vrea să răspundă.

Examinatorul și-a rotit privirea prin 
Sală și apoi i-a dat cuvintul:

— Poftim, tovarășe Niță!
de sport 

viu și in- 
pauză.
și cei de

Craiova, 
să iau

nele la... intrare, cîfiva ridică fura
jele in pod. ce să mai spun de. sec
ția de călărie, care e cît se poate 
de activă!

M-am întors către amicul meu.
— Hazliu, tovarășul ăsta Niță. F. 

vreun umorist din localitate ?
am primit răspunsul. E 
clubului C.F.R, Electro- 

situația sălii de sport din 
5 e chiar așa cum a re-

moment un murmur se

putut arăta decît listele de 
la întrecerile Spartachiadei, 
am constatat că peste 100 de 
și-au exprimat dorința să 

„----- r_ la competiții. întrecerile
insă nu au început. De ce ? (I. Ghișa 
și Al. Jilău — coresp.).

• Tinerii din raionul Mizil parti- 
eSpă cu entuziasm la întrecerile pri
mei etape a Spartachiadei. Asocia
țiile sportive Viitorul (satul Perși- 
nari), Viticola (Breaza), Știința (șc.
medie Mizil), Rapid (Mizil), Spicul 
(Fulga), Șoimii (Baba Ana), Viti
cultorul (Călugăreni) sînt fruntașe 
pe raion în ceea ce privește mo-pe raion _ r__
btlizarea tinerilor la întrecerile 
trântă, gimnastică, 
masă. Asociațiile sportive din raionul 
Mizil și îndeosebi cele din comunele 
Glodeanu Sărat, Baba Ana, Perși- 
nari, Amaru și altele, au acordat o 
mare atenție (asigurării materialului 
și .echipamentului sportiv necesar bu
nei desfășurări a întrecerilor. Spor
tivii din aceste comune au la dispo
ziție numeroase mingi de tenis de 
masă, jocuri de șah, aparate de gim
nastică etc. (M. Piroșca — coresp.).

• Deși nu mai sînt prea multe zile 
pună la data începerii întrecerilor din 
eadrul etapei a doua a Spartachia
dei de iarnă a tineretului, la uzinele 
„Gh. Gheorghiu-Dej“ din Baia Mare 
nu s-au disputat nici concursurile pri
mei etaipe. Ce are de zis în această 
privință tov. A. Fogel — președin
tele consiliului asociației sportive Chi
mistul ? (V. Săsăranu — coresp.).

ce privește mo- 

șah și tenis de

— Inventarul unei săli 
se compune din inventar 
ventar mort... Aci făcu o

Credeam că-i o glumă 
fată vor izbucni în ris. Dimpotrivă, 
toată lumea a rămas serioasă, ascut- 
tînd mai departe.

— Ca inventar mort avem : căruță, 
furaje, grăunțe, rufe și lenjerie etc. 
Ca inventar viu... (tovarășul Ion 
Niță își consultă pe furiș niște în
semnări)... cai, un porc, un dine, 
păsări, printre care găini, rațe, gîște.
bineînțeles cu puii respectivi.

Cineva din sală interueni:
— Și cum faceți sport în condi

țiile astea, tovarășe Niță?
— Foarte simplul Unii aleargă să 

prindă păsările, alții se luptă cu cii-

— Nu! 
secretarul 
putere șl 
str. Kirov 
lat at-o.

In acel
auzi în sală și un copil se apropie 
în grabă de tov. Ion Niță căruia îi 
șopti ceva la ureche:

— Tovarăși, interveni acesta, vă 
rog să mă scuzați. Am de făcut o 
mică rectificare la cele spuse ante
rior. Chiar acum mi s-a comunicat 
că porcul din inventarul viu a de
venit... inventar mort. Adică, jam
boane și cîrnați.

★
P.S. Concursul povestit mai sus 

este, bineînțeles, imaginar. Din păca
te însă, faptele povestite sînt reale.

C. SACOB
(după o corespondență primită 

de la Ștefan Gurgui).

EPIGRAME
Din vina consiliului asocia

ției sportive „Izolatorul" din 
Turda, cei 500 de membri ai 
acestei asociații nu desfășoară 
nici o activitate sportivă.

Explicația-i foarte simplă 
Nu merge treaba prea activ 
Fiindcă consiliul asociației 

izolat de colectiv.S-a...

Dînșii
Să.și 
Doar
Cînd

profesorilor deMajoritatea
educație fizică din raionul Mi- 
zil nu sprijină activitatea 
tivă din raion.

spor

sînt sportivi și-ncearcă 
întreacă adversarii 
de două ori pe lună t 
aleargă la... salarii.

I. CHIVU (după corespon
dentele trimise de I. CORDOȘ 
Și E. IENCEC).

A apărut revista SPORT nr. 3
La centrele

din întreaga ,__  „ ___  ___ a ...
vînzare revista ilustrată Sport nr. 3.

Spicuim din cuprins ;
— Din albumul realizărilor noastre.
— Vă prezentăm echipa de fotbal 

Stea-gul roșu Brașov.
— Sportivi fruntași în timpul li

ber.
— Studentul rugbist Mircea Leonte. 
« Consti’uctorui de planoare.

de difuzare 
țară a fost

a presei 
pusa în

— Ultimele întîlniri internaționale 
de baschet și handbal în text și 
imagini. ;

— LarHsa Latmina — gimnasta 
cu medalii de aur
- Sport-magazin. Amănunte în le

gătură eii încheierea concursului 
foto-ghicitoare,

PROCURAȚI-VA CHIAR ASTAZI 
ACEST INTERESANT NUMĂR AJL 

REVISTEI SPORT.

despre perspectivele
Notasem de mult ultimul răspuns- 

al antrenorului Ștefan Stăiculescu. 
Urma la rînd Ion Berindei, dar teh
nicianul de la „alpine" îmi scăpa me
reu „printre degete", strecurîndu-se 
pe ușa federației de schi-bob, aido
ma... slalomiștilor printre porțile de 
control. I-a mers cît i-a mers. Prima 
întrebare, pusă din „zbor", l-a și... 
pironit locului:

— Vă eschivați de la o discuție 
pe tema: comportarea schiorilor 

noștri la St. Gervais și Megeve ?

— Nicidecum I

— Atunci. aveți cuvintul...

— Dacă trebuie să găsim un cali
ficativ în funcție de locurile ocupate 
(Ilona Micloș locul 18, Elisaveta 
Obrașcu locul 34. C. Tăbăraș 23 — 
toți la slalom .special etc.), atunci 
comportarea schiorilor noștri poate fi 
apreciată ca nesatisfăcătoare. A lip
sit, însă, 'foarte puțin ca Ilona Mi
cloș și C. Tăbăraș <să ocupe locuri 
fruntașe într-o companie foarte valo
roasă. La coborîre, Ilona Micloș a 
căzut după ce iscăpase dc greul 
cursei, .ratînd astfel o clasificare în 
imediata apropiere a valoroaselor 
Traudl Hecher și Heidi Biebl. In 
manșa a doua a probei de sialom 
special, Tăbăraș a evoluat la nivelul 
protagoniștilor Perillat, A. Duvillard, 
Alberti Bruno, De Nicolo Pelice. Pier
duse, însă, secunde prețioase în pri
ma manșă, cînd a mers iprea pru
dent.

— O clasificare mai bună ar 
fi schimbat cu ceva concluzia 
tlpnerală 2

— Desigur că nu. Desfășurarea pro
bei de slalom (special a avut darul 
să ine întărească convingerea, că

schiului nostru alpk
schiorii noștri fruntași au atins o v 
loare tehnică apropiată de < 
mai buni 'schiori a! continentului nc 
tru. Sîntem însă deficitari la capit 
Iul pregătire,. atît din punct de vede 
al cantității cît și al calității. Să ’ 
dau un exemplu. Obișnuiți cu o i 
teză medie de 60 km pe oră, schio 
noștri au concurat la Megeve pe 
pîrtie foarte dificilă, care a permis 
viteză medie de 84 km pe oră...

— Este adevărat, că la anlt 
namentul controlat, pentru pro 
de coborîre. Tăbăraș a rețin 
atenția specialiștilor prezenți 

Megeve ?

— Da. Concurînd fără acea „ 
bră de start", — adversarul nr. 1 
sportivilor lipsiți de experiență — 7 
băraș a făcut o cursă excepționa 
fiind cronometrat în 56 de secun< 
la numai 2,5 isec. de timpul reali; 
(în aceeași cursă de control) de Q 
Peri'llat, cîștigătorul probei și 
combinatei alpine. Rezultă că Tăbăr 
este un schior 'talentat, capabil 
performante superioare. Pentru 
aduce la o valoare constant bună, t- 
buie să-i imprimăm un volum > 
mare și Io intensitate sporită îr 
trenamente.

— Cu alte cuvinte, întrecer 
de la St. Gervais și Megeve 
fost foarte folositoare.

— Fără îndoială. La acest pr 
contact al tinerilor noștri schiori 
fruntașii schiului mondial (france 
austriaci, germani, italieni, amc 
can; etc.) am învățat multe lucri 
Sper ca spre sfîrșitul sezonului, ci 
se va acumula cantitatea necesară 
pregătire, schiorii noștri să obțină 
primele succese.

G. NICOLAESCl

Peste 11.000 turiști in regiunea Mannure:
din regiunea 

dezvoltare tot 
mai frumoasă. Peste 11.000 de oameni 
ai muncii au făcut anul trecut excursii 
în diferite puncte ale țării. Au fost 
Vizitate litoralul Mării Negre, muzeul 
de la Doftana, monumente și așezări 
istorice din orașele Brașov, Cluj, Ora
dea, Arad etc. De remarcat numărul

Activitatea turistică 
Maramureș cunoaște o

DIN POȘTA ZILEI
PRIMUL CONCURS DE SLALOM 

LA SACELE

Pe pîrtia Dealul Gîrcinului a 
fost organizat primul concurs de sla
lom, în cadrul căruia 
numeroși copii și juniori, 
ceștia s-au remarcat Șt. Mihalache, 
L. Tocita, V. Brătianu, P. Turoti, 
I. Beciu ș.a. De asemenea, cei 85 de 
schiori ai asociației sportive Unirea 
din Săcele, regiunea Brașov, au avut 
pînă în prezent o bogată activitate 
competițională. Ei participă în fie
care duminică Ia concursuri organi
zate sub îndrumarea profesorului Ion 
Tocitu și a instructorului voluntar 
P. Mihalache.

V. Secăreanu, coresp.

Grigoraș, cunoștințele necesare 
ticării acestui frumos sport.

G. Alexa, coresp.
CONCURS DE MICROMODELE

prac-

s-au întrecut
Dintre a-

CURS DE ARBITRI
Șl INSTRUCTORI VOLUNTARI

Consiliul raional U.C.F.S. Vaslui a 
organizat cursuri de arbitri și ins
tructori sportivi voluntari (fotbal, vo
lei, tenis de masă etc.). La ședințele 
de pregătire care au loc de două ori 
pe săptămînă, participă peste 130 de 
tineri și vîrstnici din orașul și raio
nul Vaslui. Cursurile vor dura pînă 
la 31 martie.

V. VasiHu, coresp.

CENTRU DE SCHI IN COMUNA 
1ACOBENI

In sala mare a Palatului Culturii 
din Tg. Mureș s-au desfășurat, timp 
de două zile, întrecerile din cadrul 
fazei orășenești a campionatului re
publican de micromodele. Au partici
pat 16 sportivi. Iată primii trei 
clasați: 1. Petru Siegel (Atelierul cen
tral), 2. Lajos Kirsch (Casa pionie
rilor), 3. loan Gergely (Școala pro
fesională construcții.).

Ion Păuș, coresp.

CONCURS DE SCHI PENTRU 
ȘCOLARII DIN BÎRLAD

Școlile profesionale din Bârlad au 
organizat pe dealul Țuguiatul 
concurs de schi, în programul căruia 
au figurat două probe: 3000 și 5000 
metri. Și-au disputat întîietatea 40 de 
juniori de la asociațiile sportive Tî- 
nărul ucenic și Mecanizatorul. După 
întreceri Viu disputate, primele locuri 
în clasament au fost cucerite Ia pro
ba de 3000 m de Nicolae Vaican 
(Țînărul ucenic), iar la 5000 m de 
Traian Vlad (Mecanizatorul).

Eliade Solomon, coresp.

NOI MEMBRI U.C.F.S.

în comuna Iacobeni, raionul Vatra nești din regiunea 
de pînă nu

U.C.F.S.
Bornei, s-a deschis un centru 
schi, rezervat copiilor. Peste 100 de 
copii între 9 și 14 ani își însușesc cu încă

im

Asociația sportivă Victoria Bogdă- 
Iași, număra — 

de mult — 300 de membri 
Acum numărul lor a crescut 
35 de tineri.

tot mai mare de turiști care vizit. 
regiunea Maramureș. La cabanele 1’ 
șa, Izvoare, Lacul Sărat, Usturoi, P 
dra, Mogoșa, Cărbunari și Agriș 
fost găzauiți peste 3.000 de turist

O dezvoltare frumoasă a luat-o 
turismul internațional. In 1960 apro 
200 de oameni ai muncii din regi 
au vizitat Moscova, Kiev, Leningi 
Suhumi, Odesa, Sofia, Dimitrovg 
Varna, Varșovia, Nowa Huța, Ber 
Dresda, Praga, Karlovy-Vary, Mari 
ske-Lazne, Ostrava, Budapesta...

Vasile Săsăranu-coresp. regie

ggkJ'-HL’hEB
Finalele campiomateli
republicane de vitei

(Urmare din 
Catona (Știința Cluj) 
puc (Dinamo) 49,0;

pag- 1)
48,1; 2. E.

3. A Givigi 
(Constr.) 50,6; SENIOARE: 500 
Eva Farkaș (Mureșul Tg. Mureș) t
2. Magdalena Urfrea (Dinamo j f
3. Iosefina Sarea (Știința Cluj) 1:C 
1.500 m: Eva Farkaș 3:12,1; 2. IV 
dalena Udrea 3:16,8; 3. Iosefina S. 
3:41,2; JUNIORI 17-18 ANI: 500 
I. Carol Komiatszegi (Știința C 
51.8; 2. Ludovic Csiky (M. Tg. M.) 1 
3. A. Chelaidite (D) 54,5; JUNIO, 
17-18 ANI: 500 m: 1. Maria M 
(M. Tg. M) 59,4; 2. Maria Cal 
(Voința M. Ciuc) 1:04,7; 3.. Cri 
Traceier (Voința Br.) 1:16,3; 1500 
Maria Mathe 3:17,5; 2. Maria Ca' 
3:41,7; 3. Ildiko Matray (M. Tg. 
4:22,4; JUNIOARE 15-16 ANI: 30i 
I. Svetlana Busuioc (D) 38,8; 100 
Virginia Sima (D) 2:21,9; JUNI 
15-16 ANI : 500 m : Viorel Tom 
(D) 53,2; 1500 m: V. Sotirescu 
3:00,3; JUNIORI SUB 14 A 
300 m: Vlad Patraulea (D) 31.8- 
cord R.P.R. (v.r. 35,2); 1000 m: ' 
Patraulea 2:00,9 — record al R. 
(v.r. 2:04,8); JUNIOARE SUB 
ANI: 100 m: Eleonora Laure 
(M. Tg. M) ■ 15,6;. 300 m: Eleoi 
Laurențiu 41,9.

întrecerile continuă sîmbă'tă și 
ffiillicĂ



In ajutorul antrenorilor

PERIOADA PREGĂTITOARE —
BAZA FORMEI SPORTIVE (II)

r Publicăm, in continuare, indicațiile privind munca de instruiri în perioada 
pregătitoare.

B. ETAPA A n-a, DE LA 19 FEBRUARIE T*A 19 MARTIE (preOOTnpetiți-onală)

Mijloacele indicate pentru prima etapă vor fi folosite și în această etapă. 
Se va pune accent mai mare pe exerciții apropiate de specificul jocului As 
fotbal și în special, pe cele care se execută cu mingea, fără a se neglija 
însă, continua dezvoltare a calităților fizice d-e bază. In această etapă antre
norii vor insista asupra înlăturării deficiențelor și lipsurilor constatate în prima 
etapă.

Bin pregătirile fotbaliștilor.»
• Rapid joacă duminică cu lotul de tineret • Meciuri de 
antrenament și la Progresul și Dinamo • Debutul echipei Steagul 

roșu în turneul balcanic

Sarcinile acestei etape sînt următoa- 
-ele :

1. Continuarea îmbunătățirii pregătirii 
Izice speciale și dezvoltarea rezistenței 
n viteză, a vitezei de pornire și exe- 
:uție și a îndeminării
Mijloace de realizare:
a) Pentru dezvoltarea rezistenței în 

ziteză :
— Alergări de viteză pe distanțe de 

.5,30 și 60 m, cu repetări, de exemplu : 
L0 alergări pe 15 m, cu pauze de cîte 
in minut între ele ; 6 alergări pe 30 m 
tu pauze de cîte 2 minute între ele ;

alergări pe G0 m cu pauze de cîte trei 
ninute între ele etc
- Alergări ușoare pe distanțe mari : 

iOO—800 m, cu accelerări de ritm pe ul- 
imii 15—20 m ai fiecărei sute de metri.
- Exerciții simple sau complexe cu 

ningea, efectuate în viteză, de exem
plu : conduceri individuale de balon 
;ub formă de concurs, pe grupe de 

sau 6 jucători ; pase în doi jucători 
iin mișcare; pase în trei jucători cu 
iotiă mingi, din mișcare (exersarea 
cestor ultime pase se va face în ritm
?celerat).
h) Pentru dezvoltarea vitezei de por- 

și de execuție :
Exerciții cu accent pe porniri și 

prirj bruște.
- Sprinturj pe 10—15 m, cu plecări 

lin picioare sau din poziție aplecată, 
u fața sau cu spatele pe direcția aler
tării
- Din alergare ușoara sau joc de 

leznă. schimbări de ritm și de direcție 
nainte. lateral și înapoi.
- Concursuri pe grupe de jucători 

ub formă de ștafete, cu scopul de a 
mbin.n elemente de atenție cu viteza 
e pornire.
- Exerciții pentru intercepția mingii

1 pasarea rapidă.
c) Pentru dezvoltarea îndeminării :
- Exerciții la sol și aparate din gim- 
ast’ca sportivă
- Exerciții de echilibru si sărituri
- Exerciții comp’exe cu mingea, ur- 
îărindu-se îmbunătățirea preciziei.
- Jocuri dinamice și ștafete.
- Joc de baschet
2. Perfecționarea procedeelor tehnice 
e bază și a celor specifice posturilor.
Se va insista în mare măsură asupra 

nbunătățirii preciziei și vitezei în exe- 
■jt e a procedeelor.

•antrenorii vor pune mare accent pe 
Hii -idua’izare în pregătirea tehnică, 

’tînd ‘ă remedieze deficiențele unor 
4 că tori și mai ales ale celor tineri, cu 
abe execuții cu piciorul sting, în jo- 
■il cu capul, cu adversar etc.
Mijloace de realizare :
- Exersări individuale la aparate aju
toare : ,,zid“, ,,rozetă“, ,,culoar" etc.
- Exerciții în doi sau trei jucători
2 posturi apropiate, urmărindu-se vi- 
■za în execuție.
- Exerciții în doi sau trei jucători 
întru deposedare de balon (vor fi efec- 
tate și de către înaintași), de exem- 
lu : a) un jucător conduce mingea, 
'lălăit atacă din față; b) un jucător 
mduce mingea, celălalt urmărește și 
;acă din lateral etc
- Exerciții simple efectuate de doi 
ni trei jucători, avînd ca scop îmbu
căți rea preciziei în execuții, cu ac- 
mt pe centrări din conducere în vi
ză, pase ln distanțe mijlocii și mari 
rin întoarcere, tras la poartă direct 
n mingi rostogolite sau din aer (voie), 
as la poartă cu capul.
- Exerciții pentru ieșire,q din poartă 

mingi înalte, din lateral și din față,

de preferință în lecția de vineri (dacă 
meciul se dispută duminică).

Presupunînd că o echipă de categoria 
A și-a planificat 8 jocuri de pregătire 
pînă la reînceperea campionatului, reco
mandăm unele sarcini-teme, pe care 
le enumerăm maj jos și care pot con
stitui un ghid pentru antrenori :

1. Organizarea jocului în apărare șl 
atac (plasament, sarcini pe posturi), în 
cadrul sistemului cu trei fundași.

2. Jocul fundașilor și al mijlocașilor 
(se va urmări în special dublarea ju
cătorilor).

Mișcare permanentă în atac
3. Mărirea zonelor de acțiune (extreme, 

centru înaintaș, fundași).
Folosirea contraatacului.
4. Acțiuni purtate in viteză.
Ritm crescut în faza de finalizare.
5. Combinații în joc pe aripi și pe 

centru.
Schimbarea jocului de pe o parte pe 

alta.
6. Legătura între compartimente, echi

libru în joc.
joc simplu, constructiv.
7. Apărare supranumerică, plasament 

în apărare Ia fazele fixe (aruncare de 
la margine, lovituri libere de la 16-20 m, 
lovituri de colț).

Schimbarea ritmului în timpul des
fășurării jocului.

8. Atac supranumeric, plasamentul ju
cătorilor în atac la fazele fixe.

Organizarea apărării pentru anihilarea 
contraatacurilor.

Indiferent de starea timpului, pe 
zăpadă sau pe ploaie, pregătirile fot
baliștilor și în primul rînd ale celor 
din categoria A, au continuat săp- 
tămîna aceasta cu aceeași intensitate 
de pînă acum.

La București, joi, timpul ploios 
nu i-a împiedicat pe rapidiști 
să-și susțină jocul de antrena

ment programat în compania echipei 
Bumbacul. Starea terenului II din Ciu
lești (desfundat, cu băltoace)) nu a 
permis însă decît o verificare a ju
cătorilor din punct de vedere fizic, al 
rezistenței în special. Tehnic, antre
namentul nu a fost concludent, con
trolul balonului fiind foarte mult in
fluențat de starea terenului. La a- 
cest joc (în care rapidiștîi au marcat 
patru goluri și nu au primit nici li
nul) au participat următorii jucători: 
Dungu, O joc — Teciu, Bodo, Macri 
— Neacșu. Koszka, Gherghină — Ion 
Ion, Copil, Chiru, Georgescu, Văcaru, 
C. lonescu. In lotul Rapidului sînt 
cîteva indisponibilități : Todor și Iile 
Dinu — accidentați —, Balint ■— bol
nav — și /. lonescu — plecat la un 
curs de schi — nu pot participa deo
camdată la pregătiri, ca și Greavu și 
Motroc selecționați în lotul de tine
ret.

Mîine dimineață, Ia ora 10, Rapid 
va disputa un nou joc de antrena
ment, de data aceasta în compania 
lotului de tineret și pe un teren 
(P.T.T.) care se va prezenta probabil 
mai bun pentru a face ca meoiul să-și 
atingă scopul.

Progresul — care s-a antrenat și 
joi și vineri și care a ajuns la 
a 20-a ședință de pregătire — 

va juca și el mîine dimineață (ora 
10) pe terenul său din str. dr. Stai- 
covici, avînd ca partenere două e- 
chipe, Abatorul și Autobuzul. Scopul

acestei partide : verificarea pregătirii 
fizice și tehnice și introducerea pri
melor elemente de tactică.

intre dinamoviștii bucureșteni, 
cu selecțio- 

în Brazilia.
cu

Dintre dinamoviștii 
multi sînt plecați 
nata București îi

Restul 
laritate 
mitru 
ne (la 
zgură

antrenează 
conducerea lui

. Chiar 
pe terenul 

Dinamo)’ .

se
sub 

Niculae-Ni-cușor.
ora 10,30, j 

din Parcul I

întru portari. Treptat se introduc ad-
îrsarl.
— Combinații tactice, cu unui sau doi
iversari, pe aripi și pc centru, de
:emplu ; a) extrema conduce mingea 
nă în apropierea fundașului advers, 
J3ează interului de pe partea sa și 
jnește, pentru a prelua mingea pasată 
i inter în adîncime și pentru a centra 
u trage la poartă (pasa în triunghi); 

centrul înaintaș se retrage și pri
ește mingea. în aoest timp, cei doi 
teri țișnesc, iar centrul înaintaș pa- 
ază imediat celui mai liber dintre ei 
i fața tripletei se așează la început 

adversar, apoi doi) etc.
.Organizarea jocului : pe posturi, 

►mp?rthnente, echipă și imprimarea 
racteristicilor orientării în joc.
La începutul etapei precompetiționale, 

jocurile cu adversari antrenorii vor 
loși toți jucătorii din lot, cu scopul 
- a verifica gradul lor de pregătire, 
reptat se vor da indicații de joc pri
nd sarcinile pe posturi, compartimente 
echipă. în acest timp, antrenorii vor 

■nări și definitivarea formației de 
iză cu cel puțin două săptămîni îna- 
țe de începerea returului. O dată cu 
imul joc de campionat, echipa tre- 
lie să se prezinte omogenă, cu o pre- 
ti •' corespunzătoare, adică sg aibă 
formă sportivă bună.

De aceea. în meciurile de pregătire, 
•ntru verificare și omogenizare, este 
ne ca antrenorii să fixeze — pentru 
ware joc - un» sau două sarcini - 
ma precise, la început pentru compar- 
nente, apoi pentru echipă. Ordinea 
estor sarcini va corespunde unei te- 
atici întocmite atent, pe baza numă- 
lui de jocuri pregătitoare programate 
nă la campionat, a deficiențelor cu- 
•scute din sezonul trecut și - mai ales 
pe baza cerințelor aplicării cu fermi- 
te a caracteristicilor noii orientări 

joc. Este necesar ca sarcinile ce se 
u echipei la un joc să fie aplicate 

prealabil în antrenamente practice, 
iR epmblnații tactice si jocuri-școalăj

INDICAȚII METODICE PENTRU 
ETAPA A Il-a

— Obiectivul principal îl constituie pre
gătirea tehnico-tactică.

— Pregătirea teoretică se va face con
comitent cu pregătirea tactică a echi
pei. Se va studia orientarea de joc, se 
vor face seminarizări cu jucătorii și 
se vor folosi mijloace de aplicare prac
tică in antrenamente și jocuri
- în lecțiile de antrenament se vor 

fixa sarcini puține. Exercițiile vor fi 
variate ca formă, simple, corespunză
toare cerințelor antrenamentului respec
tiv, avînd la bază multe repetări.

— Jocurile de pregătire se vor face 
cu adversari diferiți. L.a început d n 
categorii inferioare, apoi treptat din 
categorii superioare, cel puțin egal’.

— Durata lecțiilor variază între 150-180 
de minute, iar intensitatea alternează 
de la un antrenament la altul, în 
funcție de durată și de sarcinile pro
puse spre a fi realizate.
- Ciclul săptămînal de antrenamente 

va fi identic cu cel din perioada com- 
petițională, adică 5 antrenamente săp
tămînal la echipele de categorie A și 4 
la cele de B

— Regimul de viață al jucătorilor tre
buie controlat atent
- Dozarea efortului necesită o atentă 

preocupare din partea antrenorilor și 
medicilor, care trebuie să colaboreze 
strîns.

★
în cele de mai sus am dat cîteva 

indicații privind sarcinile perioadei pre
gătitoare și .mijloacele de realizare, eu 
scopul de a oferi antrenorilor un mate
rial metodic, orientativ Antrenorii îl 
pot completa în ceea ce privește mij
loacele de realizare a sarcinilor, în ra
port cu specificul fiecărei echipe sau 
localități.

Esențialul este ca antrenorii, împreună 
cu jucătorii, medicii și conducătorii 
secțiilor de fotbal, să desfășoare o sus
ținută. fermă și exigentă muncă de 
instruire în această perioadă, punînd 
bazele unei pregătiri temeinice a ju
cătorilor, care să determine un pro
gres tehnic însemnat în sezonul de pri
măvară.

GH. OLA 
antrenor federal 

A
Pentru îndeplinirea cu succes a sar

cinilor procesului de antrenament din 
această perioadă, birourile secțiilor de 
fotbal trebuie să-și intensifice activi
tatea și să asigure echipelor cele mai 
bune condițiuni de pregătire. Ele tre
buie să mobilizeze la antrenamente tot 
efectivul de jucători și au datoria să 
ajute pe antrenori în desfășurarea mun
cii instructiv-educative. în întărirea dis
ciplinei și a seriozității în muncă a a- 
cestora.

De asemenea, pentru asigurarea bazei 
materiale a antrenamentelor, birourile 
secțiilor de fotbal, cu sprijinul condu
cerii cluburilor și asociațiilor sportive, 
vor lua măsuri in vederea refacerii te
renurilor de joc, a reparării instalații
lor anexe (aparate ajutătoare, porți, 
vestiare, cabine pentru arbitri, dușuri, 
garduri etc.), a reparării materialului 
și echipamentului sportiv. Aceste măsuri 
sînt necesare și pentru faptul că în 
pri’ia jumătate a lunii mar de organele 
federației vor omologa toate bazele 
sportive si instalațiile anexe, folosite 
de echipele de categorie A si B.

Sarc’ni la fel de importante revin în 
această perioadă și comisiilor regionale 
de fotbal. Acestea au datoria să con
troleze și sa ajute sistematic activita
tea secțiilor de fotbal, a antrenorilor 
și jucătorilor

Este necesar să mobilizăm toți fac
torii cu răspundere în activitatea fot
balului nostru, pentru a duce la bun 
sfîrșit sarcinile importante ale actualei 
perioade pregătitoare, asigurînd astfel 
echipelor noastre fruntașe un. start bun 
In returul campionatului.

inteiviu... la firul ierbii
(Urmare din pag. 1)

zic fotbaliștii. Smoc cu smoc smul
geau băieții ăștia din... trupul meu 
in jurul careului. Și tripleta dinamo- 
viștilor bucureșteni a făcut la fel in 
meciul cu cei din Bacău.

Dar crezi că numai ei rni-au pri
cinuit necazuri? Dinulescu- Creini- 
ceaiui, David, V. Anghel și ceilalți 
înaintași care iubesc atit de mult 
driblingurile m-au scormonit și ei 
pînă la rădăcini... Iți închipui cit 
s-au învîrtit, încolțiți de adversari. 
Pe cite un petic din... iarba mea.

£ drept că sînt și fotbaliști care 
se poartă „fin" cu mine. De exemplu 
Ciosescu de la Farul. A fost binevoi
tor băiatul, crezlrtd că îmi convine 
dacă stă liniștit in fața porții. Da de 
unde I Mă ofileam văzînd cu ochii 
din lipsă de oxigen, deoarece nu-l 
mai urneai din locul pe care își 
înfigea crampoanele...

Alții însă, ca Macri, erau mai pu
țini binevoitori. Uneori, cind erau in- 
furiați, pe unde treceau nici... iarba 
nu mai creștea.

Nu înțeleg — de asemenea — de 
ce unii fotbaliști ca Balint, Oaidă. 
Cacoveanu etc. nu nimereau uneori 
mingea și trăgeau cu sete în... mine. 
Ce dureri îmi pricinuiau! Dar nu 
numai mie, ci și antrenorilor lor. Nu 
o dată i-am auzit spunînd că degea
ba se uită jiicătcrii supărați la bo
canci, că nu bocancul e de vină, ci... 
tehnica lor.

Să-ți spun drept, mie îmi place fot
balul cind jucătorii zburdă și fără 
minge, cltid acoperă tot terenul (de 
ce să mă bătătorească numai pe a- 
locuri făcîndu-mă ferfeniță?), cind — 
de exemplu — extremele mai vin și 
spre propria, lor poartă (ca să-mi mai 
întind și firele în cealaltă parte)... 
Șuturile? Să fie ca la carte I Dar ce 
să mă mai lungesc atîta. Le știu ei 
doar cu toții...

O nouă rafală de vînt stîrni un 
concert asurzitor și nu-i mai înțe
lesei ultimele cuvinte. Smocurile de 
iarbă verde dispărură iarăși sub man
tia albă a zăpez'i.

Am p'ecat ingîndurat...
...Să zburde chiar șt fără minge... 

să acopere tot terenul... Apoi, po
vestea cu extremele... Hm... Tare 
aduce cu jocul modern. De unde o 
fi știind gazonul lucrurile astea? 
Treaba lui. In tot cazul voi așterne 
pe hirtie cele auzite ca să le aduc la 
cunoștința băieților. Timpul trece 
repede și nu mai e mult pînă la 19 
martie, iar păsurile gazonului stadio
nului „23 August" sînt și cele ale 
spectatorilor, nelipsiți la iiitîlnirile, de

regu- 
Du- 
mîi- 

1 cu 
vor 

susține un meci de pregătire cu e- 
ohipa de juniori a clubului Dinamo. 
Alături de Cozma, Ivan, Dragomir, 
V. Alexandru și Varga, vor participa 
și cîteva elemente noi ca Florescu, 
Constanți nescu, Sasu, David și Bă- 
loili.

Venit la București, pentru ședința 
colegiului central al antrenori

lor, Silviu Ploeșteanu ne-a dat 
ieri cîteva amănunte In legătură cu 
pregătirile și jocurile echipei Steagul 
roșu în turneul balcanic.

— Ne pregătim ca multă grijă. In 
prezent am atins o fază avansată, 
verificată cu regularitate ți tmbună* 
lățită prin meciuri de antrenament. 
Duminică am fi vrut să jucăm cu 
Rapid, dar nefiind liber, va trebui să 
ne mulțumim cu un joc la Brașov tn 
compania unei selecționate locale. în 
cursul săptăminii viitoare intenționăm 
să jucăm la Arad sau Timișoara fi 
de aici să plecăm in Grecia. Meciul 
cu A.E.K. este prevăzut pentru data 
de 15 februarie; pentru cel cu Fener
bahce Istanbul noi am ales una din 
datele propuse de clubul turc: 26
februarie. Acum așteptăm reconfir
marea dotei de la Istanbul.

Terenul desfundat, noroios i-a pus la grea încercare pe jucătorii echipelor Rapid 
ți Bumbacul, la antrenamcntuL.de joi. Ei s-au... dezlipit cu multă greutate de 
teren, dar și-au dus pînă la capăt antrenamentul, verifieîndu-și astfel huna lor 

pregătire fizică. In fotografie : o imagine de la acest antrenament

141.368 lei, report la concursul special Pronoexpres 
de miercuri 8 februarie

Ce premii va aduce concursul Pronosport de mâine ?
Al șaselea concurs Pronosport al 

anului se menține pe linia interesan
telor concursuri din ultima perioadă 
de timp. Șapte meciuri dintr-o foarte 
importantă etapă a campionatului 
francez Și cinci meciuri dintre cele 
mai echilibrate din prima etapă a re
turului campionatului italian alcătuiesc 
un program promițător.

Remarcăm, prin perspectiva între
cerilor echilibrate, meciurile Nimes — 
Racing, Lyon — Reims, Troyes — 
Sedan. Catania — Milan. Programul 
complet este următorul :

MIERCURI, 8 FEBRUARIE: 
PRIMUL CONCURS SPECIAL 
PRONOEXPRES AL ANULUI

înainte de a vorbi despre con
cursul special Pronoexpres de miercuri 
8 februarie, să ne oprim asupra pre
miilor concursului din 1 februarie. 
Iată-le :

I. Nimes—Racing (camp, francez) 
II. Lyon—Reims (camp, francez)

III. St. Franțais—Le Havre 
francez)

(camp.

IV. Rennes — St. 
francez)

Etienne (camp.

V. Troyes—Sedan (camp. francez)
VI. Valenciennes — 

francez)
Angers (camp.

VII. Limoges — Nice (camp. francez)
VIII. Lecco — Fiorentina (camp.

italian)
IX. Catania — Milan (camp. italian)
X. Napoli — Lanerossi (camp.

italian)
XI. Padova — Spat (camp. italian)

XII. Sampdoria — 
italian)

Torino (camp.

Categoria a H-a:
12.845 lei

7 variante a cîte

Categoria a II I-a : 39 variante a
cîte 2.262 lei

Categoria a IV-a : 426 variante a
cîte 318 lei

Categoria a V-a: 1.219 variante a
cîte 111 lei

Categoria a Vl-a : 7.015 variante a
cîte 22 lei

Fond de premii : 630.175 Iei
Se reportează pentru concursul spe

cial Pronoexpres din 8 februarie. 
141.368 lei.

Grăbiț:-vă 1 Numai astăzi mai pu
teți depune buletinele la acest con
curs.

PROGRAMUL CONCURSULUI
RRONOSPORT NR. 7 

; Etaj» din 12 februarie 1961 —
I. Milan — Padova (camp. italian)

II. Bari — Internazionale (camp.
italian)

III. Fiorentina — Sampdoria (camp.
italian)

IV. Torino — Napoli (camp. italian)
V. Lazio — Juventus (camp. italian)

VI. Udinese — Roma (camp. italian)
VII. Lanerossi — Bologna (camp.

italian)
VIII. Spat — Atalanta (camp. italian)

IX; Valenciennes — 
(Clipa Franței)

St. Etienne

X. Lyon — Angers (Cupa Franței)
XL Sedan — Toulouse (Cupa Fran

ței)
XI(I. Marseille Racing (Cupa

&anțe.‘).

■A
Una dintre marile atracții ale con

cursului special Pronoexpres din 8 fe
bruarie este importantul report Dar 
aceasta nu este singura I Concursul 
special Pronoexpres de miercuri oferă 
o serie de mari avantaje participan- 
ților. Le amintim pe cele mai Impor
tante :

1. Prin extragerea a 16 numere 
(8 numere pentru premiile în bani ți 
8 numere pentru premiile suplimen
tare în obiecte și bani), fiecare va
riantă depusă beneficiază de multiple 
șanse de cîștig.
’ 2. O bogată listă de premii W 
obiecte,-în frunte cu

3 autoturisme („Volga", „Skoda" 
și „Wartburg")

10 scutere „Manet" și alte premii 
valoroase în bani și obiecte, toata 
atribuite suplimentar.

3. Participarea la concursul special 
Pronoexpres se face pe buletine gra
tuite.

4. Un excepțional report: 141.368
lei I

Nu stați o clipă pe gînduri 1 DeJ 
puneți din vreme cît mai multe va
riante la concursul special ProtK>j 
expres de miercuri 8 februarie I

Rubrică redactată de I.Ș. LotoPro» 
nosport ________.
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Cîntare sportului
De vorbă cu muesirul TUDOR ARGHEZI

O scurtă convorbire cu Tudor 
Arghezi despre sport, despre miș
carea în aer liber, despre întreceri 
și tinerețe: subiectul interesează.

— Eu sînt însă scriitor și n-am 
făcut niciodată sport. Nu-mi place 
nici să ucid păsările cîntătoare și că
prioarele, nici să alerg, nici să fac 
tumbe ca la gimnastică... Fug cel 
mult după cîte un cuvtat pînă ce-1 
găsesc...

Arghezi preferă discuția liberă 
în zig-zag.

— Am apucat în tinerețea mea pe 
Mița-ibiciolista. Era prima femeie care 
îndrăznise să încalece o bicicletă. 
Rîdea toată lumea de ea și ajunsese 
de pomină... Bicicleta era rară și la 
băieți, ea să nu mai vorbesc de mo
tocicletă, care era mare 
un car cu boi. Am avut 
și eu una...

în jurul anilor 1900 
stabilește în Elveția 
lucrând pe unde putea, ca să se 
întrețină și între pauzele de studii, 
cu un grup de francezi, elvețieni 
și nemți, urca Alpii.

— Nu vreau să-mi fac un titlu de 
glorie la 80 de ani, întrerupe Ar
ghezi. Sînt unul dintre puținii români 
care au urcat pe atunci Mont-Blanc- 
ul... Nu însă cu funicular ul, așa cum 
făceau, de pildă, turiștii englezi, ca 
să se fotografieze în vîrf cu frînghii, 
colțari și cîrlige cumpărate special 
de jos... Ne cățăram cu mîinile din 
stîncă-n stîncă.

Răsfoite, scrierile lui Arghezi nu se 
apropie de subiectul sportiv propriu- 
zis deat prin tangența ideii și mai 
ales din punct de vedere comparativ. 
Ar fi totuși de reținut, semnificativă, 
destăinuirea: „Aș fi râvnit acea să
ritură de Olimpiadă, în care concu
renta în tricou, cu o siguranță în
spăimântătoare, face cîțiva pași înspre 
calul de lemn, bate palmele pe spi
narea lui, se învîrte în aer pe mîini 
și trece într-o curbă elegantă dincolo 
de cal, pe sus, și se depune verbi-

și grea cit 
pe vremuri

Arghezi se 
și Franța,

cal pe tălpi, salutînd..." (T. Arghezi 
„Versuri" 1959).

— Fiindcă veni vorba de Olim
piadă, cum apreciezi ultimele eve
nimente sportive ?

— Știi bine că am aplaudat îm
preună succese le rorniî nașilor noștri 
la Roma, la televiziunea din Buda
pesta, unde eram atunci... Perfor
manța cea miai mare și succesul cel 
mai meritat este cînd te măsor i cu 
continente și țări mai mari și mai 
tari decît tine, acasă la ele și cînd 
le bați... Ga și echipele călușarilor, 
ilustrate în tot occidentul, care i-au 
făcut acum vreo doi a-ni și pe elve
țieni să explodeze de .pe scaunele lor 
și să biseze pînă la răgușea lă... Mul ți 
tineri neștiuți, din cîte un colț de 
țară și veniti, poate, în ițari și ca- 
trințe, la oraș, pleacă acum din 
uzine, din fabrici și școli prin toată 
Europa și mai departe, cu cîntecele, 
cu jocurile și cu sporturile. Merg 
în țări cu vechi tradiții culturale și 
sportive și bat. întorși acasă, ei își 
văd mai departe de treburile lor... 
Poate că n-ar strica o dată, acești fe
riciți călători, să ia tocul și cerneala “ * . •« . cu 

s-o
cu

cine nu te batjocorea ?... Văd acum 
trecînd la defilări mii de băieți și de 
fete cu sute de steaguri. Se clădesc 
stadioane mari, săli încăpătoare de 
sport, piscine acoperite, câmpuri în
tinse de gheață pentru patinaj. în 
munți se construiesc noi cabane, la 
șes bazine de înot: pecetea socialis
mului este prezentă în toată țara 
și în toate domeniile de activitate... 
Aud vorbi nd u-se de gimnastică, de 
turism, de aport pînă și în Academie: 
ăsta e un semn bun I

Facem cuvenita pauză de sfîr-

șit. Arghezi ne privește prin oche
lari. Ar mai fi multe de întrebat. 
Despre legătura dintre sport și ar
tă, despre poezie, sport și tinerețe, 
despre o eventuală tabletă cu 
subiect sportiv... Dăm să plecăm.

— Transmiteți sportivilor și citito
rilor foii dv. sportive, încheie Ar
ghezi, urarea de a răzbi și pe mai 
departe și de a cuceri în munca lor 
și în sporturile lor, cit mai multe 
cupe victorioase. Și tuturora vigoare 
și tinerețe!

BARUȚU T. ARGHEZI

Soarele dulce al primăveri 
nirii scaldă stadionul „23 . 

din Capitală apleeîndu-ș 
discul către chindie* Astrul ac 
vieții n-a mai luminat niciodc 
de puternic, de atotcuprinzător o 
pe aici pe la noi.

Soarele luminează și încălzeșl 
peste 80.000 de spectatori — și 
22 de jucători plus arbitrii, reze 
antrenorii.

Zi memorabilă în istoria sport 
mînesc ! Se inaugurează stadioi 
August" din București, capitale 
a patriei noastre. Emoție. Inc 
cursurile. Se vorbele de tineret 
strucții. Emoție. începe primul 
fotbal pe marele stadion. Specta 
repet: peste 80.000 — plini di 
dare, urmăresc cursa balonului 
Crainicul înșiră pe un fir imen 
nerăsuflate, fără punct și virgi 
vintele în galop, pentru a da 
ție milioanelor de ascultători ci 
în jurul aparatelor de radio rece

— Să~l ascultăm o clipă:

Dragi ascultători, meciul, 
meci pe marele stadion „23 
din Capitală a-nceput...

și să scrie ai te ceva. Literatura 
subiect 
scrie ?
nasul

din sport lipsește. Cine 
Scriitorii care de-aibia dau 
prin aerul dimineții ? 1 

— O singură întrebare care 
referă la 
trecut și . 
impresii pentru cititorii sportivi.

— Ieri și

i se 
activitatea sportivă din 
la cea actuală. Cîteva

azi — exemple le poți 
lua și singur din jurul tău, din mun
că și din viața de toate zilele, din 
literatură, dim muzică, din pic
tură... Cine făcea ieri sport î O mi
nă de domnișori care-și creaseră 
pentru ei, nobile, și unele sporturi. 
Putea ieri să răzbească pescarul de 
pe Dunăre și să vîslească la Mel
bourne ? 
băieți și 
beri pe 
nelor ?... 
voiai să

Puteau, ieri, zeci de mii de 
de fete să se întreacă 11- 

iarba proaspătă a stadioa- 
Tot, pînă mai ieri, dacă 
te faci scriitor sau actor,

NICOLAE TAUTU

Sala Floreasca

Pe vremuri sportul era lux, 
comerț era — o sală cit o colivie 
cu praf, un nesfirșit reflux, 
pe ziduri hărți de igrasie.
cîțiva sportivi, mizați ca la o cursă 
s-alunge spleetiul de la bursă 
și foamea de la galerie I 
Pe stadioane preț exagerat 
doar pentru snobul cinic ji blazat, 
mulțimile la garduri, pe afară;
ca o ciudată urnă cinerară 
sta cupa ce va fi expusă 
în cabinet sub o vitrină de cleștar, 
in timp ce un patron cu gușă 
se lăuda cu un excentric inventar: 
un fluture din Zanzibar, 
vreo douăzeci de fotbaliști, 
șase trăpași de singe pur, 
patru boxeri de „neam" obscur, . 
doi papagali mai fanteziști 
Și exemplarul cel mai rar:

un excelent prepelicar 1
★

Floreasca ?
Un maidan pentru desculți 
cu mingi de cîrpe vechi și moi 
Și un concert pentru cei multi 
de broaște-n hidroterapie 
sau ziua de bondari in roi i 
încolo — colb, o cucuvea 
un cîine șchiop ce ar mușca 
din lună-așa ca din lipie, 
dar pînă-aiunci se mulțumea 
cu lapte supt din păpădie.,, 
Atîta doar, atit era...

Floreasca azi măreț înalță 
fluorescente jerbe de neon, 
'înveselită ploaia de lumină 
aruncă mov a ei hermină 
pe-un verde crud' ca un gazon ! 
Un curcubeu mirific de culori 
aplaudă a tinereții forță
volute, salturi, mingea purpurie 

ce reprezintă uneori 
alunecă pe-un firmament de geometrie 
ca o aprinsă și înaltă torță!
Un arc de mușchi și grupul plastic 
ca-ntr-un pastel a-ncremenit o clipă 
hipnotizind mulțimea fascinată, 
apoi iar mingea, rodie brumată, 
in traiectoria saltului elastic 
străbate-n slăvi vibrind ca o aripă I 
...La paralele a urcat ușoară, 
ca un reflex al vieții noi, o fată 
cu cozile în aur împletite, 
cu strune lungi desprinse din vioară, 
în miinile-i de jad, neostenite, 
ea balansează cu făptura-i toată 
și rozmarin și nufăr și răchite, 
de pare-n zări grădină suspendată 
din necuprinsa noastră primăvară! 
In sală azi sub bolta viorie 
am adunat și forță și poezie, 
elan, voință, tineresc efort, 
încredere în oameni ji în vis 
Ji dragostea mereu clocotitoare 
ce-a-nfrățit popoarele prin sport 
și start a dai, spre pace start deschis 
sub flamurile roșii, proletare!

EUGEN BAROU

5 5 din Capitală a-nceput... 
se află la Pilote, Filote o pa& 
Ricușor, Nicușor înaintează, aj 
Constantin, ba nu la Pîrcălab, 
Her, intervine Bindea, mingea 
Lungu, Lunga din centru a p 
viteză spre poarta adversă. Vin 
pinge, balonul se a- 
flă la Barat hi care... 
trage imparabil de 
la 25 m... Ah ! Rec
tificăm : Pavlovici
printr-un plonjon 
extraordinar salvea
ză un gol gata fă
cut. Bravo Pavlo
vich . Glasul craini
cului însă sună a- 
tît de încet de parcă 
și-ar vorbi numai 
lui. Firește se înțelege și de 
cui este cu totul imparțial.

ior
Pi

ce.

Dar iată că m-am luat 
adică nu cu fotbalul

ci

pare eă le-am încurcat 
oja chip că nici nu știu cine l 
descurca. Cer iertare, deci; am 
zic, oamenii, echipele, stadioan 
purile etc. Oamenii. Timpurile, 
ieri și azi ? Nu orice ieri. Căi 
și acel ieri, scump inimii noi

Maidanul și stadionul
Nu este un secret pentru nimerii că 

am făcut sport și că mai fac din cîntd 
în cînd. Mi-a plăcut mișcarea fizică, 
pentru că unei meserii ca aceea ide 
condeier îi folosește foarte mult să 
se ajute de urnirea nu numai a minții 
ci și a trupului. La 7 ani, cînd eram 
încă vînat de părinți de pe maidane 
oentru că prea aduceam pantofii rupți 
tn bot acasă și ciorapii jupuiți pe la 
genunchi, nu găseam nimic mai fru
mos decît blestematul joc numit fotbal.

Scena pe care se desfășurau dra
mele zilnice, cu strigătele mamei, 
Vino acasă că dacă se întoarce taică-
tu, te rupe în bătăi I, era un maidan 
de pe faimoasa groapă a lui Ouatu, 
pe care se adunau laolaltă toți copiii 
și adolescenții vechei Cuțaride. Neui
tatele partide de cîte 4 ore de dimi
neață și 6 după masă, terminate une
ori cu păruială, faimoase duminici cînd 
jucam cu lucrătorii țesătoriei Saturn 
Pe bere. în echipa seniorilor, onoare 
de care nu se bucurau decît puțini...

Ce era propriu-zis un teren ? O su
prafață cheală de pămînt tare, cu gropi 
și gunoaie spre margini, cu bor
cane și table zvîrlite în calea înainta
șului plecat în dribling către poarta 
adversă, într-un cuvînt un focar de 
boli, pentru că orice rănire însemna 
infectare. Dar neavînd alt loc de joacă, 
îl găseam bun și pe acesta. Stadioanele 
propriu-zis din acea vreme: A.N.E.F.-
ul, VENUSUL sau GIULEȘTII (cons- 
tfuiți mai tîrziu) nu arătau nici ele 
mai ca lumea. A.N.E.F.-ul, de pildă, 
avea o peluză de lemn putrezit, gata- 
gata să se prăbușească. Venustil abia 
putea strînge laolaltă pe niște trepte șu
brede circa 12.000 de iubitori ai spor
tului cu balonul rotund. Giuleștii cînd 
și-au ridicat scheletul lor de beton în 
cartierul ceferiștilor ni s-a părut un fel 
de minune a secolului.

Pe aceste terenuri bineînțeles că nu 
avea acces oricine. Ogrăzile mirifice 
cu bărj albe și plasă aparțineau unor 
proprietari de cluburi și în țarcul lor 

î nu evoluau decît vedetele cumoărate

cu bani grei de cine știe unde. Noi 
mergeam uneori pe Viforul Dacia (sta
dionul Dinamo de astăzi), care arăta 
tot ca un maidan, plin de cărămizi 
și resturi pentru că se afla tot într-o 
groaoă. Virtutea lui cea mai mare era 
aceea că ooseda și o pistă de atletism 
ca vai de lume. Aici, cu două ghioz
dane puse la 7 pași unul de altul, fă
ceam o poartă și ne petreceam unele 
dimineți.

Cuvîntul echipament, dar asta era 
ceva exotic, a apărut muit mai tîrziu, 
pe vremea cînd s-au pus în vînzare 
primii pantofi de tenis, la un preț 
destul de ridicat pentru că veneau și 
ei din străinătate. Cine poseda o pe
reche de pantofi de tenis se putea 
numi atlet sau crosist. Cit despre un 
tricou, ei bine, un tricou îți împrumuta 
încă de la apariție toate talentele din

lume... Evocarea ar putea fi lungită 
.pe pagini întregi, dar nu intenționez 
aici să-mi scriu memoriile ,de sportiv. 
Vreau numai să fac o paralelă pentru 
cei tineri, între trecutul acesta întu
necat (și era întunecat nu numai în

sport) și condițiile de care s 
sportivii din zilele noastre.

In vechea groapă a Cuțarit 
bine spus, deasupra ei, mulți d 
titori merg duminica să vadă d 
de la rugbi. Parcul Copilului 
larifropia nu face altceva deci 
groaoe vechea reședință a cu 
în locul Viforului Dacia, pe 
dimensiuni (și aici apropierea 
moționează totdeauna) se întii 
moșul stadion Dinamo. In locu 
pline de gunoaie, iată ce sc 
palat! In locul dughenelor < 
unde după antrenament se bi 
mașu-1 (sau înainte, de ce nu 
sala acoperită ca o imensă b 
ciment! In locul buruienilor i 
a gunoaielor urît mirositoare, 
luzele de gazon și trandafiri, 
bunele de beton și statuile I

Statui în locul outreziciuni 
asta mi se pare un lucru dem 
poem...

Să vă mai vorbesc despre i 
„23 August", despre stadionul 
blicii", despre atîtea baze rid 
anii puterii populare, pretutin- 
numai la București, despre 
meritul oferit de stat oricui 
facă sport în mod gratuit, mi 
inutil. S-a scris foarte mult ț 
mai scrie. Realizările, ca în t 
meniile nu se vor opri aici, 
acoperite (asta era ceva de < 
fanteziei în concepția burghez; 
sport), săli de gimnastică f 
întreprinderi, stadion modem 
oraș însemnat și uneori neînsei 
țară, iată tot atîtea obiective c 
n-au fost atinse încă, vor fi < 
ranță, pentru că în viața noas 
cării fizice i se atribuie o i 
seninătate.

„Minte sănătoasă în corp i 
recomandație veche, este respe 
strictețe pentru că viitorul 
tinerilor sănătoși și luminați.

Să fim recunoscători celor ce 
înlesnit aceasta.



încet. timid,că sînt amîn-

ce se-n-ro£.

totul nedume-

decît 6-0 co
și o necunoaș-

lui scurs de la 23 August 1944 
e. Nu ! Dar intr-un alt ieri nițel 
ndepărtat de care ne aducem insă 

bine aminte, jucătorii se cumpă-
Iacă nu chiar ca sclavi, dar, ori 
ir fi fost, intr-un mod totuși ne 
j pentru demnitatea umană; cit

rA

rara omenirii
i stadion
s meciuri ele se vindeau de către 
izatorii și potentații zilei. In acel 
le tristă memorie, stadioanele erau 
e, neîncăpătoare, subsidiile acor
de stăpînire erau ridicule iar copiii 
lorilor făceau sport prin gropi și 
aidane cu mingi improvizate din 

sau din cârpe
l, sportul își ocupă locul lui de 
, iar sportivul, un om demn, con 
da-se după lozinca: „FRUNTAȘ 
'PORT. FRUNTAȘ IN PRODUC- 
și nu mai este la cheremul patro- 
care, dacă pierdea meciul îl priva 

lariu, — și așa mizer — iar cînd 
cidenta sau devenea inapt pentru 
îl lăsa muritor de foame. Căzu- 

înt nenumărate...
I, stadioane minunate răsar din 
it unele după altele Sumele acor
de stat sportului sînt uriașe. Dar 
> uităm I

Și glasul crainicilor vremii noi se aude 
mai departe, tot mai departe.

— „Tîrnăcopul este la Tătaru, de la 
Tătaru trece la Ene II, Ene II înain
tează, a dislocat încă un m3 de pă- 
mînt, au intervenit: Petschovski, Sere- 
dai, Barbu, Popescu, Ferencz, mii și 

mii, pămîntul zboa
ră în camioane, be
tonul se toarnă, pă
mîntul duduie, du
duie și dușmanul 
suduie, suduie”.

— „Atențiune ! 
Atenfiune ! Au mai 
sosit: lolanda Ba
laș, Monea, Mano- 
liu, Telman, lorda- 
che, Apolzan, Czaka, 

fotbaliști și sportivi 
și de toate neamu-

Moldoveanu, Fiat, 
din toate ramurile 
rile”.

tîrnă- 
crește.

UORNELIU LEU

Trebuie să recunosc de la bun în
ceput că încerc aceste rînduri mai 
îniîi pentru a mărturisi că nici o 
dată în viată nu mi-a trecut prin 
minte să scriu ceva despre sport.

Posibil ca pricina să fie o mai 
veche convingere, care mi spune _ că 
această splendidă activitate umană e 
mai bine s-o practici 
mentezi. Posibil să fie 
tere.

Mai sigur însă, cred 
două.

Și așa am ajuns să

întem deci pe stadionul „23 Au
gust”...
Fruntașii brigăzilor de tineret 

a posturi. Ei sînt crainicii în mii 
i de exemplare ai noilor vremi. Să-l 
ăm o clipă. Toată lumea în jurul 
telor ! Să-i vedem I Toată lumea cu 
pe binocluri! Să-i ascultăm și să 

i.
„Tovarăși! Cu cîntec înainte, marș! 
e construirea marelui stadion „23 
st” din Capitală''.

— „La tîrnăcoape, copii !” Și 
coapele aleargă, aleargă. Viteza 
Au ajuns la poartă... Gol !

Rectificăm. Este 
80.000. S-a terminat 
stadion „23 August”

Soarele dulce al 
stadionul și discul lui roșu ca focul a 
ajuns la chindie și oamenii din tribune 
sînt parcă într-o baie de culoarea ja
rului. Meciul este pe sfîrșile. Crainicul 
și-a depănat firul și ghemul cuvintelor 
se apropie de nod. Să-l ascultăm : — 
„Mingea este la... dar în această clipă 
arbitrul a fluierat sfîrșitul jocului”.

Și totuși, nu. Meciul dintre Republica 
Populară Română și Romînia burghezo- 
moșicrească nu s-a terminat încă! Cursa 
este impresionantă. Deocamdată scorul 
este de 1000—0 pentru noi. Lupta con
tinuă...

'plin... Sînt peste
construcția marelui 
din Capitală”.
primăverii scaldă

Este atîta primăvară pe stadionul 
„23 August” din Capitală. Este 
totdeauna primăvară! 5 martie 

este o zi a primăverii. In această zi, 
Republica Populară Romînă, cu toii fiii 
ei, joacă pe toate stadioanele, cu toate 
steagurile sus, pe ultimele vestigii ale 
trecutului, aruncîndu-l definitiv și ire
mediabil în lada de gunoi a istoriei.

Și așa am ajuns să mă apropii de 
treizeci de ani (recunoașteți, o vîrstă 
care începe să mă handicapeze pen
tru a mă mai putea gîndi la succe
se sportive), mulțumindu-mă să înot 
fără spectatori, să fac gimnastică în 
baie și să mă afund solitar pentru a 
admira frumusețea adîncurifor și a 
doborî cu săgeata harpaletei perfor
manțele într-adevăr olimpice pe care 
le obțin la fiecare bătaie de coadă 
știucile. somnii și mai ales confrații 
lor întru apă sărată — chefalii. în
colo, puțin îmi păsa dacă „Progre
sul" mînca bătaie de la „C.C.A.", ig
noram faptul că Elena Leuștean cu
cerise cu siguranța, promptitudinea și 
delicata gratie a mișcărilor ef aplau
zele unei bune părți din omenire, și 
consideram 
mine dacă 
halterofil.

Și totuși 
ducere cred 
așteptat), a 
intru în categoria nerăbdătorilor care 
așteaptă cu înfrigurare buletinele 
sportive de la radio- sau apariția re
zultatelor și comentariilor în coloa
nele „Sportului popular".

Astă-vară, documentîndu-mă pen
tru romanul la care lucrez în pre
zent, am întîlnit un om deosebit de 
interesant al cărui caracter mi-am 
propus să-l descifrez. Trebuia neapă
rat să-l cunosc mai bine, să-i aflu 
viafa, preocupările. I-am spus în linii 
mari despre ce e vorba și am sta
bilit o întîlnire. Trebuie să recunosc: 
eram foarte preocupat și doream sin
cer să mă împrietenesc cu acel om. 
El a venit cu o figură și mai preo
cupată decît a mea. Strîngîndu-mi 
mîna, m-a privit insistent și m-a în
trebat cu un glas în care descopereai 
multă frămîntare:

— Ce zidt dom’le, ce facem dumi
nică?

— Duminică?...
Prima dată am fost foarte bucuros. 

Va să zică omul considera necesar 
să ne întîlnim și duminică, deci, încă 
un prilej de a-1 cunoaște.

— Păi, știu și eu, poate 
la lacuri, i-am propus.

— La lacuri?... M-a privit 
cu dispreț. Cum la lacuri

joacă o carte atit de mare? Eu> de 
la unsprezece am să fiu pe stadion!

Și m-a privit din nou cu ochii săi 
mari, cenușii, aproape imnlorîndu-mă:

— Spune, spune tovarășe dragă, 
ce facem oare duminică, avem vreo 
șansă?...

Eu, numai pentru că trebuia să 
merg cu discuția mai departe, am 
îndrăznit să-l întreb 
rușinat:

— Dar... spune-mi te 
timpiă duminică ?

M-a privit o clipă cu
rit, apoi de-a dreptul furios:

— Poftim!... Halal!... O (ară în
treagă e cu inima la gură, iar dum
neata nu știi ce se-ntîmplă duminică! 
Jucăm cu bulgarii, frate!...

Mi-am dat seama că din momen
tul acela, orice urmă de considerație 
pentru mine dispăruse din sufletul 
lui.

AL. MIRODAN

cu totul indiferent pentru 
Voinescu e portar sau

(după o asemenea intro- 
că acest „și totuși" e de 
trebuit și eu o dată să

mergem

aproape 
cînd se

Mi-am dat seama și-am regretat. 
Ce ușor ar fi fost, ce simplu, dacă 
aș fi avut cît de cît idee despre ce 
se petrece în sportul nostru. Ne-am 
fi așezat frumos la o masă cu cite 
o halbă în fată, am fi început să 
facem diverse supoziții, să propunem 
diverse formații, am fi analizat ca
litățile. defectele și șansele fiecărui 
sportiv, am fi... eh, cîte n-am fi fă
cut, și ne-a.m fi împrietenit și cuno
scut pe nesimțite spunîndu-ne totul, 
mărturisindu-ne totul, ca niște ade
vărat parteneri...

Nici așa. îmi dau seama, nu mi-a 
stricat învățătura Am început să mă 
interesez de situația sportului la noi 
fn tară. Am aflat că, față de toate

.Antiteză...

«ir-o zi, asemănătoare cu aceei 
cînd s-a hotărât electrificarea 
satelor, ofensiva contra anal- 

smului sau zdrobirea malariei 
sită, partidul a înscris într-o 
ifie: a se dărui poporului, 
ui.

trebuiau, mai întâi de toate, 
îmi amintesc, eram copil, acum 
15—20 de ani
atletism.
„Velodromul" 

cel Mare — 
ajat astăzi complexul modem 
ne utilat al clubului
ran la
gropi 
stîlpl
(fără

și mă străduiam

din șoseaua Ște- 
acolo unde s-a

„Dinamo" 
dispoziția entuziasmului: 
de nisip (fără nisip); 

pentru săritura în înăl- 
stachetă) ;

c) pistă de zgură (fără tăvălug) ;
d) vestiare (fără uși) ;
e) dușuri (fără apă) ;
f) magazie (fără echipament!
F.ra totul, însă fără..
Era suflet, dar se poate alerga 

pe suflet ?
Astăzi:
a) Velodromul copilăriei s-a pre

schimbat intr-un parc cuprinzînd 
teren de fotbal ch tribune de beton 
pentru 20.000 de spectatori, pistă 
adevărată de atletism, velodrom con
temporan cu energia atomică (10 000 
locuri, iarăși în tribune și iarăși 
în beton), sala acoperită cu 2.000 
de locuri, 15 terenuri de volei, tenis, 
baschet, poligon de tir, stadion (unde 
ești amintire ?) pentru copii.

b) In cîteva luni s-a construit, 
acum cîțiva ani, stadionul „23 Au-

gust", cu locuri pentru 80.000 de 
suporteri cînd fericiți, cînd neferi
ciți, ai echipei naționale de fotbal

c) Pista de zgură roșie a stadio
nului Republicii e notată cu admi
rație la Paris și amintită cu nostal
gie în Australia, între cele- mai de 
calitate ale lumii.

d) Iarna, printre troiene, înotă
torii se aruncă în apa caldă a bazi
nului acoperit de la Floreasca.

e) Iar hocheiștii, în schimb, au 
patinoar artificial.

f) $i cel mai de seamă fapt din
tre toate este că sus, în șălbăticime» 
muntelui, au fost transportate cu 
preț greu de trudă, dar au ajun» 
(îi au 
mingea

...N>u 
întrucât 
me, pe

rămas) terenuri de fotbal 
și bocancii.
aveam, pe urmă, sportivi, 
nu se poate sări la tnălțl 
stradă, între două mașini

șl o căruță cu cai înainte de Elibe
rare numărul celor legitimați se ri
dica (ridica e un cuvînt potrivit ?) 
la cantitatea, astăzi stinînd absurd, 
de 15.000 Dacă s-ar fi organizat in 
1944 un congres al tuturor sportivi
lor din țară, ei ar fi putut fi strînși 
la un loc în tribuna a II-a a stadio
nului „23 August" din București si 
încă mai răm'neau bănci libere tpen- 
tru congresul artiștilor amatori). 
Astăzi, peste 2.500000 (două milioa
ne și cinci sute de mii) de băieți și 
fete s-au organizat în asociații Și 
numai la sate — adică acolo unde 
tenismanii de la Yacht-Club, cu os 
de prinț, limuzine și cocktai'uri lingă 
rachete, nu bănuiau că s-ar putea 
ivi campioni ai planetei — se află 
peste 1.000.000 de membri grupați 
in circa 5.000 de asociații sportive.

Scriam cindva că dacă binecuvin- 
tez sportul romînesc esite — între- 
altele — pentru că ne aiută să lup
tăm împotriva uneia dintre cele mai 
chinuitoare moșteniri ale trecutului: 
complexul de inferioritate. Cînd afli 
din gazete că un foarte necunoscut 
ismailciuc a devenit peste noapte 
campion mondial, te simți excelent. 
Sîntem și noi cei mai buni din lume I

olimpiadele dinainte război, la
care Romînia a obținut o singură 
medalie — și aceea de argint. — la 
ultimele trei olimpiade cele de la 
Helsinki, Melbourne și Roma, noi 
am obținut 27 de medalii. Ce cifră 
superbă și atotgrăitoare despre avîn- 
tul pe care l-a căpătat în anii aceș
tia sportul nostru I Am mai aflat, ast
fel, că Romînia este a zecea națiune 
în ierarhia sportului mondial și simțul 
meu patriotic nu a putut să nu fie 
măgulit. Mi-am dat seama că în 
atletismul feminin recordurile junioa
relor de astăzi sînt superioare celor 
obținute de senioare înainte de 23 
August 1944 și am calculat astfel 
cîte talente au fost îngronate în tre
cut și cîte talente au înflorit în pre
zent.

Aceste date stîmulîndu-mă, mi-am 
amintit apoi de propriile mele pere
grinări prin sute de sate unde vezi 
amenajate cu grijă stadioane, unde 
întîlnești în diminețile de duminică 
desfășurîndu-se fazele spartachiade- 
lor, unde ciclismul este astăzi un lu
cru la fel de obișnuit cum era ieri 
munca în dijmă pe pămîntul boieru
lui, și unde, cînd anunți un concurs 
de motociclete nu-ți vin numai 
sau doi 
priu.

Mi-am 
citor de 
Dimitrov" din Arad care mi-a po
vestit cum a ascuns la el în casă e- 
chipamentul echipei muncitorești 
A.M.E.F.A. pe care a desființat-o dic
tatura antonesciană și cum fiul său, 
militar în termen, practică astăzi 
sportul la unul dintre cele mai mari 
cluburi sportive, C.C A.

Mi-am amintit de anii copilăriei 
mele în Constanța, asistînd la me
ciuri bune pe terenuri improvizate 
printre gropi sau ne nisipul pfăfii, și 
de olimpianul stadion care se ridică 
astăzi între mare și lacuri, aștoptind 
în strălucirea sa de marmură să pri
mească — parcă — șiruri de sportivi 
veniți pe întinsul albastru din toate 
colțurile lumii, pentru a se întrece 
aici sau în portu1 sportiv Tomis, 
la baza nautică de pe lac, toate 
struite pe locuri unde î i vremea 
gheziei „înflorea" doai paragina.

Și mi-am mai amintit de orașul 
de la Hunedoara, care in i Iregime 
parcă e construit în jurul stadioane
lor pentru a satisface setea 
a poporului nostru ce «e 
liber și fericit.

Mi-am amintit și mi-am 
ma de multe lucruri, 
seama că 
care le imprimă floretei Maria Vicoi. 
una din tinerele pe care le admir, s< 
datorează și talentului ei dar ma- 
ales întregii lupte pe care a dus o 
poporul nostru pentru realizările ob
ținute de la 23 August încoace 
Mi-am dat seama că nume ca al lui 
Florin Gheorghiu care strălucește ore- 
coce în gîndirea șahistă romînească, 
sau recorduri ca cel obținut în sală 
de Mihaela Popescu la 16 ani în
sumează de fapt multe din condițiile 
care s-au creat .sportivilor și sportu 
lui în anii aceștia...

Și atunci, poate că se pune între
barea: voi ajunge să scriu într-un? 
din viitoarele mele cărți 
sport?

Foarte 
la vechea 
splendidă 
bine s-o practici decît s-o comentezi

Și, cu toate astea dragă prietene, 
am ajuns să te întreb și eu „ce fa
cem duminică", „cum stăm cu rug- 
biul în momentul de față", „cum se 
pregătește Joii pentru 
sau „ce așteptăm nou de 
sporturilor nautice"?

Să știi că nu fac asta 
tr-o simplă curiozitate de spectator- 
ci pentru că mi-am dat seama de 
minunatele condiții în care se dez
voltă sportul nostru și consider o da
torie cetățenească să le urmăresc și 
să mă mîndresc cu ele.

concurcnți cu vehiculul

amintit de un bătrîn 
la uzinele de vagoane 

" din

linul 
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Unde mergem?
„Cupa 5 Martie" 

începe mîine
Concursul inaugural al anului 

competițional de tenis 1961 are loc 
inline dimineață în sala C.C.A. din 
Calea Plevnej 114, prin întrecerile 
dotate cu „Cupă 5 Martie". Vor 
evolua cei ma.j buni jucători și 
jucătoare: maestrul emerit al spor
tului Gh. Viziru. campionii republi
cani Julieta Namian și Ion Tiriac, 
precum și Mina Hina. Bosch, Năs- 
tase. Cristea, Serester, Rakosi. Bar- 
dan. Eleonora Roșianti. Cristina Do- 
hoșiu. surorile Manana și Sanda 
Ciogolea. Mărmureanu. Boaghe. 
Burciu, D. Viziru etc. Iată dar moti
ve suficiente pentru ca întrecerile 
să fie așteptate cu interes.

Concursul va începe de la ora 9 
și va continua, fără întrerupere, pînă 
la ora 20.

Meciul Jiul Petroșani — 
Progresul București 

domină etapa a V-a 
a campionatului masculin

lată-ne înaintea unei noi etape a 
campionatului masculin de volei. Din 
cele șase partide iese în evidență me
ciul care are loc la Petroșani între 
formația locală Jiul și Progresul 
București.

In celelalte cinci jocuri (Știința 
Cluj — Victoria București, Dinamo 
București — Farul Constanța, Rapid 
București — Petrolul Ploiești, Știința 
Timișoara — C.C.A. și Tractorul Bra
șov — Știința Galați} formațiile gaz
dă pleacă favorite.
M1JNE ÎNCEPE „CUPA F.D.P."

In Capitală se va desfășura o nouă 
competiție masculină de volei inițiată 
de asociația sportivă Precizia și do
tată cu „Capa F.D.P.". La această în
trecere vor lua parte echipele: Uni
rea. Electrobobinajul, S.P.C., Locomo
tiva Grivița Roșie, Selecționata raio
nului Stalin. Semănătoarea, Pielari, 
Adesgo, Solex, Precizia.

Prima etapă are loc mîine începînd 
de la ora 8,30 în sala Școlii medii 
nr. 1.

UN NOU CONCURS IN
In intenția comisiei de atletism a 

orașului București a fost faptul ca la 
sfîrșitul acestei săptămîni să organi
zeze o competiție deschisă atleților 
fruntași din Capitală. Deoarece marea 
majoritate a acestora lipsesc din Ca
pitală. în ședința sa de miercuri 
C.O.A. a hotărît să modifice structura 
concursului, programînd probe care să 
prilejuiască un control al pregătirii 
fizice efectuate pînă în prezent.

Turneul cocoșilor și al semiușorilor

PARTIDE VIU DISPUTATE
Turneul boxerilor de categorie cocoș 

și semiușoară a continuat joi și vineri. 
Majoritatea întîlniri lor s-au caracterizat 
printr-o dîr'zenie deosebită. Joi seara, 
oficialii reuniunii au consemnat în foile 
de arbitraj abandonul a 3 boxeri : D. 
Angliei (Dinamo Buc.), V. Niculae (A- 
lcxandria) și I. Istrate (Pasteur). Pri
mul a avut ca adversar pe I. Stoica 
(Progresul). Inlîlnirea a durat numai 
cîteva secunde. Abandonul dinamovistu- 
lui n-a fost insă rezultatul superiorită
ții absolute a boxerului de la Progre
sul, ci al unei lovituri involuntare cu capul
— Angliei s-a rănit la pometul obrazu
lui, iar Stoica la arcadă. Acest fapt l-a 
determinat pe arbitrul V. Popescu să 
oprească lupta și să-l abandoneze pe 
boxerul lovit mai grav, adică pe dina- 
movist. Florea Ilie (CCA) a obținut, 
de asemenea, o victorie rapidă în me
ciul cu V. Niculae (Alexandria), căruia 
i-a aplicat un clasic croșeu de stînga 
la bărbie. Numărat, V. Niculae a reluat 
curajos lupta, dar imediat a fost oprit
— ne justificat după părerea noastră — 
de arbitrul E. Lazăr, care a cerut aban
donul boxerului din Alexandria. In sfîr- 
șit. al treilea abandon al galei de joi 
seara s-a petrecut în ultimul meci. Intr-o 
dispoziție deosebită, constănțeanul Ion 
Dinu și-a obligat adversarul (I. loniță) 
să ridice mîna în repriza a treia, după 
cc-1 sufocase literalmente cu numeroase 
lovi turi.

Cea mai spectaculoasă partidă au o- 
ferit-o cocoșii Osman Chenan (Farul 
Constanța) și Lucian Duță (Dinamo 
Buc.). Tînărul Osman s-a comportat 
admirabil, atacînd de la un capăt la 
altul al meciului. îndeosebi în primul 
rund, constănțeanul a punctat cu mare 
rapiditate și eficacitate, obligîndu-1 pe 
Duță să rămînă în permanentă defensi
vă. In următoarele reprize, cel care a 
dominat a fost tot Osman, dar și dina- 
movistul a răspuns mai hotărît, cu di
recte de stînga precise. El n-a reușit 
însă pînă la urmă să întoarcă decizia 
în favoarea sa. Și partida dintre St. Du- 
mi trache (Victoria) și I. Marin (C. 
Lung Muscel) a avut aspecte interesante. 
Mai experimentat, mai puternic, bucu- 
rcștcanul a controlat deseori lupta reu
șind să puncteze mai mult decît adver
sarul său. Spre surprinderea noastră, 
juriul „l-a văzut” învingător pe 1. Ma
rin !

O victorie muncită dar meritată a

SALA FLOREASCA II
Astfel, sîrnbătă (de la ora 17,00) 

se vor desfășura întreceri de cvadriat- 
lon (30 m, lungime și triplu fără elan, 
greutate) pentru seniori, senioare și 
juniori, junioare de categ. I. Separat 
va avea loc și proba de săritură cu 
prăjina.

Mîine dimineață, de la ora 9,00 
juniorii, junioarele de categ. a Il-a 
și copiii vor lua parte la un concurs 
de triatlon (30 mi, lungime cu elan 
ții greutate).

„Cocoșii" A. Ciucă (stingă) și I. Marin au furnizat o partidă dirză, in care 
decizia a revenit pe merit iînărului boxer din Cimpulung Mușcel

obținut Vasile lonescu (Dinamo Craiova) 
în fața lui Ilie Radulescu (Dinamo Buc). 
Partida a fost echilibrată pînă în ultima 
repriză, cînd craioveanul a evitat cu 
iscusință atacurile lui Rădulescu, contrînd 
deseori cu eficacitate. ALTE REZULTATE 
COCOȘ: A. Ciucă (Progresul Buc) b.p. 
V. Ilrcniuc (Baia Mare); V. Mahu (Vo
ința Iași) b.p T. Ccrăccanu (Corvinul 
Hunedoara), SEMIUȘOARĂ: N. Ciobo- 
taru (Voința Giurgiu) b.p. M. Băloiu 
(Tehnica modernă); R. Dinu (Dinamo 
Buc.) b.p. A. Pițigoi (C. Lung Muscel); 
1. Cătălui (Farul Constanța) b.p. F. 
Micaș (Baia Marc); P. Vizitiu (Dinamo 
Buc) b.p. M. Diamaudescu (Progresul 
Buc).

★
Aseară au continuat întîlnirile din ca

drul turneului boxerilor de categorie 
cocoș și semiușoară. Unele partide au 
fost de o factură excelentă. REZULTA
TE TEHNICE Cat. Cocoș : I. Marin 
(C. Lung Muscel) b.p. A. Ciucă (Pro
gresul Buc.), P. Chițu (Voința Giur
giu) b.p. V. Mahu (Voința Iași), D. 
Răgălie (Marina Constanța) b.p. Gh. 
Constantin (St. roșu Brașov), E. Chio- 
reanu (CSM Cluj) b.p. O. Chenan (Fa
nil Constanta), A. Olteanu (Metalul) 
b.p. Gh. Lache (Voința Buc.). Cat. Șemi- 
ușoară: R Dinu (Dinamo Buc.) b.p. 
M. Ciobotaru (Voința Giurgiu) V. An- 
tohi (Brăila) b.p. Gh. Citirea (Dinamo 
Buc.), 1, Manea (Metalul) b.k.o. 2, l. 
Tatii (CSM Cluj), 1. Dinu (Farul Con
stanța) b.p. S, Bîrsu (Dinamo Buc.), 
V. lonescu (Dinamo Craiova) b.ab. 3. 
P. Vizitiu (Dinamo Buc.), I. Florea 
(CCA) b.p. 1. Cătălui (Farul Constan
ța), D. Done (Metalul) b.p. N. Ichim 
(Corvinul Hunedoara).

Programul ultimei reuniuni este urmă
torul : Cocoș : A. Ciucă—Gh. Constan
tin ; I. Marin—E. Chioreanu A. Ol
teanu—D. Răgălie; R. Dinu—-I. Cătă- 

ini ; P. Chițu—O Chenan ; V. Dobrea— 
Șt. Dumitrache. Semiușoară : T. Stan— 
M. Ciobotaru ; N. Ichim— I. Manca ; I). 
Done—V. lonescu ; 1. Florea—I. Dinu: 
S. Bîrsu—V. Antolii. Cîntarul oficial al 
boxerilor pentru întîlnirca de mîine di
mineață se va face astă-scară de la ora 
17, la D.CS.

R. CALARAȘANU

MÎINE DIMINEAȚA VOR FI 
DESEMNAȚI CEI MAI BUNI 
BOXERI AI CATEGORIILOR 

COCOȘ ȘI SEMIUȘOARĂ

Astă-seară (de la ora 19) <ii mîine 
dimineață (ora 10) au loc în sala 
Floreasca ultimele întîlniri în cadrul 
turneului boxerilor de categorie co
coș și semiușoară. Din programul 
reuniunii de astă-seară distingem par
tidele : L. Duță (Dinamo Buc.) — 
P. Giuirca (Tg. Mureș), V. Mandriș 
(C.S.M. Reșița) — I. Rădulescu (Di
namo Buc.), I. Iriza (Progresul Buc.) 
— Șt. Văcaru (Marina Constanța) etc.

HIPÎSM
Calendarul alergărilor de trap pe 

luna februarie a fost definitiv fixat. 
Vor avea loc patru reuniuni, care se 
vor disputa în zilele de 5, 12, 19 și 
26. La alergările de mîine participă 
un mare număr de cai. Sînt înscriși 
83 de trăpași. Concurență se găsesc 
în situații diferite față de ultimele lor 
întîlniri. Șansele sînt echilibrate, ast
fel că este greu de prevăzut care 
din cele opt întreceri va prilejui cel 
mai animat spectacol. Ordinea triplă 
funcționează mîine în :

PREMIUL DOI CEȘTI

1720 Hermina, Cocora, Răboj, Frățior, 
1740 Taifun, Flavius, Adriatica, 1760 
Fauna, Netnesis, Vipera, Graba, Dis
tinsa.

IN CAPITALA

Azî
ATLETISM : sala Floreasca n, de Ia 

ora 17,00 ; concurs organizat de comisia 
orășenească.

BOX : sala Floreasca, de la ora 19,00 * 
întîlniri în cadrul turneului cocoșilor și 
semiușorilor.

VOLEI : sala Ciulești, ora 19,00 : Ra-» 
pid - Petrolul Ploiești.

POLO ; bazinul Floreas-ca, de la ora 
19,30 : Rapid - S.S.E. și Dinamo - Voința 
(meciuri de juniori tn cadrul „Cupei 
16 Februarie").

Mîine
ATLETISM : sala Floreasca n, de Ta 

ora 9,00 : concurs organizat de comisia 
orășenească.

BOX : sala Floreasca { . de la ora 10 : 
întîlniri în cadrul turneului cocoșilor 
și semiușorilor.

VOLEI : sala Dinamo, ora 11,00 : Di
namo — Farul Constanța.

TENIS : sala C.C.A., cal, Plevnei nr. 
114, de la ora 9,00 : meciuri în cadrul 
competiției dotate cu „Cupa 5 Martie".

RUGBI : stadionul Tineretului, de la 
ora 14,00 : jocuri în cadrul primei etape 
a „Cupei școlarului" (rugbi în 8).

HANDBAL ; sala Floreasca, ora 16,15 : 
Rapid - Constructorul (tem); ora 17,25 : 
Titanii - C.C.A (mase.); ora 18,45: Ști
ința Buc. - Jalgiris Kaunas (CCE fe
minin); ora 19,25 : Dinamo — Știința 
(mase.); ora 20,35: I.T.B.-Unirea (mase.).

BASCHET : sala Giulești, ora 9,00 : 
Constructorul — Voința Brașov (fem.); 
ora 10,30 ; I.C.F - C.S. Oradea (fem.) ; 
ora 12,00 : Rapid - Știința Timiș, (mase.); 
sala Dinamo ; ora 17.00 : Știința Buc. — 
Mureșul Tg. Mureș (fem.); ora 18,30; Pro
gres ul-Știința Cluj (fem.); ora 20.00 j 
C.C.A.—Dinamo Tg, Mureș (mase.).

IN ȚARĂ

Mîine
VOLEI : meciuri în cadrul campiona

tului republican masculin ; Petroșani : 
! Jiul - Progresul Buc. ; Cluj : Știința - 
Victoria Buc. ; Timișoara : Știința — 
C.C.A. ; Brașov : Tractorul — Știința 
Galați.

BASCHET : meciuri în cadrul cam
pionatelor republicane : MASCULIN ; 
Iași : Voința - C.S.M. Galați ; Cluj : 
Știința — Steagul roșu Brașov ; Craiova ; 
Știința — Dinamo Buc. ; Oradea : Di
namo - Știința Buc. ; FEMININ :. Tg. 
Mureș : Voința - Rapid Buc. ; Ploiești J 
Petrolul - Voința Oradea.

PREMIUL DELTA

2100 Avia, Ograda, Zara, Garoafa, 
Birlic, Nevinovata, 2120 Ivana,. Ner- 
va,’ 2140 Elegant. Avînt, Orient.

PREMIUL ARAMA

1700 Harbuz. Băsmăluța, . Rîvna, 
Tămîios, 1720 Priveliștea, Legendar, 
Hrisov, Alia, 1740 Postăvarii, Pjr- 
jol. Demon.

- PREMIUL DRAGAȘANI

2200 Pamflet, 2220 Ancorat, Paf, 
Secera, Iubitul meu, 2240 Egoist, 
2260 Lac, Olteț, Vulcan, 2280 Ha- 
mci'al.

A 0 A PTA R E DUPĂ ROMA NUL 
---- “1I I TOPI L-O R AD V I P'TI O I !

REZUMAT : In Kievul ocupat vremelnic de 
fasciști, fotbaliștii clubului Dinamo au învins 
cu 6-1 echipa germană Luftwaffe, într-un 
med pe care au fost siliți să-1 joace

XX

După med, într-o căsuță din marginea Kievului; 
cîțiva oameni care făceau parte dintr-o grupă de 
partizani hotărîră ca în cel mal scurt timp fot
baliștii să fie scoși din oraș și trccuți peste linia 
frontului,- deoarece nemții, probabil că vor căuta 

să se răzbune pe ei pentru victorie. Misiunea de 
a lua legătura cu fotbaliștii îi reveni lui Nikolai 
Dremin, întrucît acesta îi cunoștea pe Rusievici și 
Kuzenko cu care luptase pe front. După ce primi 
ultimele instrucțiuni, Dremin pleca la casa unui 
hamal unde îmbrăcă o haină de pînză de cort și 
își luă o legitimație din care reieșea că Andrei 
Ivanovic! Petrov, este inspector al Corpului de 
pompieri din Kiev. Dremin se îndreptă apoi spre 
fabrica de pîine. Ajuns aici află că fotbaliștii n-au 
sosit încă de la stadion. în așteptarea lor afla a- 
mănunte despre amplasarea fabricii <2Q JA portar; 

căruia îi spusese că a venit pentru o inspecție în 
problema securității contra incendiilor. Seara, tîr- 
ziu, fotbaliștii fură aduși la fabrică și intrară în 
magazie să se culce. „Ia să văd și eu „hotelul" 
fotbaliștilor — spuse Dremin, portarului. Aici, o 
neatenție cît de mică poate provoca un incendiu. 
Și zicînd aceasta se îndreptă spre magazie. Des- 
chizînd ușa, Dremin simți în preajmă oameni 
mulți dar nu putea distinge pe nici unul din 
cauza întunericului. „Noroc, băieți, — salută ei — 
au venit pompierii". Un chibrit scăpără și la lu
mina acestui premia yăza ft față, necunoscută 

care-l examina. Deodată două mîini puternice se 
lăsară pe umerii lui „Kolha! Tu ești, băiatule?" 
se auzi vocea lui Kuzenko care-l recunoscuse pe 
Dremin. „Hei, Rusievici, uite cine a venit la noi". 
Deși, la început Rusievici îl privea cu ochi bă
nuitori pe Dremin, pînă la urmă, într-o convorbire 
pe care o avură, se convinse că acesta este tri
mis de partizani ca să-i salveze. Fixară împreună 
amănuntele, urmînd ca între timp Rusievici să-i 
pregătească Pe băieți iar peste două zile Dremiiji 
:să vie să-i ia.

(Continuări la numărul viitori
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Mâine

A»
la Zakopane și Bydgoszcz

Descinderea festivă a Spartachiadei
de iarnă a armatelor prietene

După 14
Gheller

* MERWIONAU
runde
9^ p,

Campionatul de șah al

Petrosian 10 p, 
Polugaevski 9 p.

U.R.S.S Fotbal 
pe glob

ZAKOPANE 3 (prin telefon de la 
trimisul nostru special). Vestita sta
țiune de iarnă Zakopane, gazdă a 
numeroase mari întreceri internațio
nale de schi, este din nou locul de 
desfășurare a unei importante mani
festații sportive, considerată pe bună 
dreptate drept una din cele mai în
semnate în sezonul de iarnă actual. 
Este vorba de prima Spartachiadă de 
iarnă a armatelor prietene, compe
tiție care constituie în primul rînd 
un nou prilej de întărire a relațiilor 
de prietenie dintre sportivii militari 
ai armatelor prietene, de prețios 
schimb de experiență, atît pe tărîm 
sportiv cît și în domeniul educației 
fizice în armată.

La Zakopane se află de cîteva zile 
sportivi militari din 9 țări : U.R.S.S., 
China, Cehoslovacia, Mongolia, Un
garia, Bulgaria, R. D. Germană, Ro- 
mînia și, bineînțeles, Polonia. Aceș
tia se antrenează intens în vederea 
concursurilor care încep luni, adică 
o zi după desfășurarea festivității de 
inaugurare a Spartachiadei (care va 
avea loc duminică).

Printre concurenți se află numeroși 
sportivi de valoare internațională, 
participanți la Jocurile Olimpice și 
campionate mondiale, ca sovieticii Sa
rnov, Tzakadze, Kondrakov, Vaganov, 
germanul Lessel, polonezul Ciaptkak 
ș.a. Sportivii romîni, reprezentanți ai 
Ministerului Forțelor noastre Armate, au 
sosit la Zakopane joi la prînz. Și ei, 
ca și ceilalți oaspeți, au fost impre
sionați plăcut de aspectul sărbăto
resc al stațiunii, de eforturile organi
zatorilor de a asigura condiții cît mai 
bune de antrenament și concurs în 
ciuda sărăciei de zăpadă. Trebuie să 
știt> că aici stratul de zăpadă nu 
depășește 5—6 cm și pentru ca tram
bulina mare, pîrtiile de fond, patrulă 
militară și biatlon, ca și F.I.S. II, 
pe care se vor desfășura slalomul 
uriaș, și coborirea, să „reziste" nume
roșilor concurenți, organizatorii au 
fost nevoiți să care cu autocamioa
nele zăpadă pe pîrtii.

Primele antrenamente ale sportivi
lor militari romîni au evidențiat for
ma lor bună, precum și dorința fier
binte de a ne reprezenta patria cu

cinste în aceaștă mare manifestare 
sportivă internațională.

Hocheiștii se află la Bydgoszcz, tot 
de joi. Primele antrenamente le-au 
efectuat Ia Torun, localitate aflată 
în apropiere. După festivitatea de 
deschidere de duminică hocheiștii 
romîni se vor întîlni cu puternicele 
selecționate militare ale U.R.S.S. și 
Cehoslovaciei, din care fac parte nu
meroși componenți 
cipante la Jocurile 
pionatele mondiale, 
sovieticii Pucikov, 
xandrov, Loktev și 
pak, Baumarek.

Iată programul jocurilor de 
chei pe care le va susține selecțio
nata militară a țării noastre: 5. II 
cu Polonia la Bydgoszcz, 7. II cu 
Cehoslovacia la Torun, 8. II cu R. D. 
Germană la Torun, 10. II cu U.R.S.S. 
la Bydgoszcz. Schiorii vor concura 
după următorul program : 
km. fond și slalom 
biatlon modern de 
(combinata nordică), 
km și coborirea; 11.
nordică) și slalom uriaș, 9. II: pa
trulă militară, 10. II: ștafeta 4x10 
km și coborirea; 11. II: fond 50 km 
și 12. II: sărituri speciale.

D. STANCULESCU

ai echipelor parti- 
Olimpice și cam- 
Printre ei se

Sologubov, 
cehoslovacii

află 
Ale- 
Ce-

ho-

6. II: 30 
special, 7. II: 

iarnă, sărituri 
8. II: fond 15 
II: fond 50 km.

Cu 5 runde înainte
nala campionatului unional continuă 
sub semnul surprizelor. In runda a 
14-a, Gheller — după înfrîngerea su
ferită la Stein — l-a învins, pe fostul 
campion al lumii, Smîslov, care figu
rează acum cu două partide pierdute. 
Partida a fost decisă în criză de 
timp, cînd Smîslov avea de efectuat ,- 
11 mutări în 3 minute. Succesul lui 
Gheller urcă la 9*/2 totalul de puncte 
al acestuia, situîndu-1 pe locul doi 
în clasament. In frunte se menține 
Petrosian, care a înregistrat o victo
rie în fața lui Hasin și are acum ; 
10 puncte. Pe locul 3 se află tînărul | 
maestru L. Polugaevski cu 9 p. El 
a remizat cu Tarasov. Spasski și 
Stein au 8‘/2 p. și cîte o partidă în
treruptă. Primul la Simaghin, iar 
al doilea la Furman. Tot 8‘/2 p, dar 
din 14 partide, au totalizat Smîslov 
și Korcinoi. Ultimul l-a învins pe 
Gufeld. Toți acești jucători, figurînd 
pe primele 7 locuri ale clasamentului, 
continuă să aibă șanse la titlul de 
campion. Lupta se dă însă și pentru 
ocuparea celor 4 locuri fruntașe în 
clasamentul final care asigură parti
ciparea la viitorul turneu interzonal 
din cadrul campionatului lumii.

Iată acum alte două rezultate din 
cea de a 14-a rundă: Taimanov—- 
Borisenko 1—0, Boleslavski — Cerep- 
kov */2—*/2. S-au mai întrerupt par
tidele Averbach—Bannik și Bronstein 
—Lutikov.

se vor

de sfîrșit, fi- • Concomitent se dispută• Concomitent se dispută meciul 
de baraj pentru titlul de campioană 
unională între șahistcle Vi Borisenko 
și T. Zatulovskaia, cîștigătoare la 
egalitate ale ultimei finale. După 6 
partide, scorul este egal (3—3), ast
fel că prima partidă cîștigată va de
cide pe noua campioană.

® Turneul de vară al celor mai bune 
echipe din America de Sud s-a în
cheiat cu victoria formației Flamengo 
din Rio de Janeiro. Iată rezultatele 
ultimelor meciuri: Flamengo-Vascode 
Gama 2-1, River Plata-Bocca Juniors 
2-3, Sao Pauio-Corinthians 2-1.

Un nou sistem de disputare
a „Cupei Europei Centrale’5 la fotbal

Comitetul de organizare a „Cupei 
Europei Centrale" la fotbal, reunit 
de curînd la Viena, a hotărît ca în- 
cepînd din 1961 această competiție 
să se desfășoare după o nouă for
mulă. Din partea fiecărei țări partici
pante vor lua parte la întreceri cîte 
patru echipe 
după sistem 
a competiției 
prezentind 8 
serii. Primele 
serie vor lua 
competiției, 
sistemul eliminatoriu.

de club, care vor juca 
turneu. In prima etapă 
vor concura echipe re- 
țări, împărțite în două 
patru echipe din fiecare 
parte în etapa finală a 

care va avea loc după 
In prima se-

rie intră echipe din Iugoslavia, R.S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană și Aus
tria, iar din cea de a doua fac parte 
echipe din Elveția, Suedia, R. F. G. 
și Olanda. Federațiile din R. P. Un
gară și Italia au anunțat că nu pot 
participa deoarece termenele de des
fășurare a competiției coincid cu alte 
întreceri ■ .
în care sînt angrenate aceste țări. 
Jocurile în serii au fost fixate pentru 
18 și 25 iunie, 2 și 9 iulie, G și 13 
august. Etapa finală se va desfășura 
în care sînt angrenate aceste țări. Jo
in luna noiembrie.

interne sau internaționale

Note externa FLOYD PATTERSON IN
In lumea boxului profesionist a <n- • 

ce put obișnuita fierbere d.n preajma , 
marilor întiln'ri pentru titlul mondial 
la toate categoriile : la începutul lu- i 
nii viitoare, în Convention Hall de 
la Miami Beach, in Florida, Floyd , 
Patterson, actualul deținător al cen
turii de campion al lumii la „grea"* 
va primi din nou asaltul suedezului 
Ingemar Johansson.

De-abia semnat contractul și Fea
ture Sports Incorv (aceeași societate 
care a organizat și intilnirea din iunie 
anul trecut, in care boxerul negru 
l-a învins rapid prin k.o. pe cel scan
dinav, recucerindu-și astfel titlul) a 
și dat drumul unei campanii de re
clame care trebuie să aducă in „safe“- 
urile sale cele cinci milioane de do
lari, rețeta totală pe care mizează 
organizatorii galei. Campania de re
clamă a început prin publicarea unor 
declarații ale noului medic al lui Jo
hansson — care afirmă Că suedezul 

■ se simte mai bine ca orietnd și că nu 
mai resimte absolut delpc urmele 
k.o.-ului — și continuă prin toate 
mijloacele publicitare, ’

Dar tocmai cînd „bussiness-menii" 
fși frecau bucuroși mîinile pentru că 
au pus pe roate o nouă mare afacere, 
Floyd Patterson i-a pus în fața unei 
situații la care nici nu s-ar fi gindit. 
Boxerul negru a ridicat o obiecție 
fără precedent: el a cerut organiza
torilor întilnirii un cec de 10.000 de 
dolari, ca garanție că intrarea la 
meci va fi deschisă albilor și negrilor, 
că în această privință nu se va face 
nici o discriminare de culoare. Luați 
pe neașteptate, organizâtorii n-au 
știut — la început — ce poziție să 
ia. Și aceasta, nu atît pentru cuan
tumul sumei cerute de Patterson ca 
garanție, cit pentru faptul că o ase
menea cererg. — unică pînă acum ÎS

istoria afacerilor americane cu boxul 
profesionist — ii obligă să renunțe 
la o practică din oare ei și-au făcut 
un principiu.

Apelind la influența lui Lee Powell* 
primarul lui Miami Beach, interesat 
și el In organizarea meciului de la 
13 martie, protagoniștii lui Feature

In octombrie, Ia Budapesta
Un mare turneu

internațional de șah
Intre 7 și 30 octombrie va avea 

loc la Budapesta un mare turneu 
internaționali de șah organizat în 
memoria marelui șahist maghiar Geza 
Maroczy de la a cărui moarte se 
împlinesc 10 ani. La concurs vor 
participa alături de cei mai buni șa
hiști din R. P. Ungară și 10 mari 
maeștri din străinătate. Federația ma
ghiară a trimis invitații de partici
pare campionului mondial. Mihail Tal, 
Botvinnik, Smîslov, Petrosian, Bron- 
ștein (U.R.S.S.), Donner (Olanda), 
Uhlmann (R, D. Germană), Matano- 
vici (Iugoslavia), Pachman (R. S. 
Cehoslovacă) și Unzicker (R. F. 
Germană). (Agerpres).

• Intr-un meci internațional dispu
tat la Bogota, echipa braziliană Bo- 
tafogo a dispus cu scorul de 4-2 (2-1) 
de formația Millionarios, campioana 
Columbiei. Jocul a fost deosebit de 
spectaculos și a scos în evidență forma 
excelentă a brazilienilor Didi și 
rincha, care au înscris cîfc două 
Juri.

Ga- 
go-

® Alte rejucări din 16-zecimile 
finală ale „Cupei Angliei": Leicester- 
Bristol 5-1, Burnley-Brighton 2-0, 
Sheffield Wednesday-Manchester Uni
ted 3-1.

de

® Reprezentativa sfatului Chile, or
ganizatoarea de anul viitor a 
natului mondial, a susținut 
două partide de verificare cu 
nata Paraguayului. Ambele
s-au încheiat cu victoria fotbaliștilor 
chilieni: 3-1 și 4-1.

camoio- 
recent 

selecțio- 
întîlniri

Un nou lider în Turul ciclist 
al Egiptului

(Ager preș). — Cea de-a 
a Turului ciclist al Egip-

urmată de R. D. Germană și R. P. 
Polonă.

a fost cîștigată de 
polonez Andrei Piechac- 

parcurs 175 km în 4h. 
același timp a fost cro- 
coechipierul său Kowals-

CAIRO
7-a etapă 
tul ui, desfășurată între orașele Suez 
și Port SaJd, 
alergătorul 
zek, care a 
36:13,0. Cu 
nometrat și
ki, clasat pe locul doi. Grosul plu
tonului a sosit cu o întîrziere de 
peste 7 minute astfel că tricoul gal
ben a fost preluat de Piechaczek, ur
mat în clasamentul general de Ku- 
libin (R.S.F.S. Rusă) la 2:36,0 și Ke- 
lerman (R.D.G.) la 3:23,0. Pe echipe 
conduce selecționata R.S.F.S. Ruse,

LUPTĂ PENTRU DREPTURILE NEGRILOR
Sports Inc., au obținut de la acesta 
o intervenție pe lingă Patterson. Și 
astfel, Lee Powell l-a asigurat pe 
Floyd că nici un fel de discriminare 
rasială nu se va face la poarta lui 
Convention Hall. Dar boxerul negru 
cunoaște prea bine unele stări de fapt 
din S.U.A.; viața de toate zilele a

match

materie primă" ne trece prin mînă II!

Pesea fi. .GLAlilZlU

conaționalilor săi de culoare l-a în
vățat că în această privință „verba 
volant", că asigurările verbale și u- 
neori chiar scrise rămîn simple pro
misiuni. De aceea, el a rămas pe po
ziție cu toată fermitatea: negrii din 
S.U.A. trebuie să se bucure de drep
tul de a-l vedea pe celebrul lor re
prezentant în lupta pentru titlul de 
cel mai bun boxer al lumii.

Pină la urmă, „boss“-ii n-au avut 
•ncotro. Perspectiva pierderii celor 
cinci milioane de dolari (bilete de 
intrare-ț-drepturi de filmare-\-încasa- 
rea sumelor de la televiziuneA-sumele 
rezultind din plățile diferitelor socie
tăți de radio) nu le-a venit de loc 
la îndemînă, astfel că i-au semnat 
lui Floyd Patterson cecul de asigu
rare. Boxerul negru va putea încasa 
acest cec în cazul cînd — după pă
rerea lui — se vor constata măsuri 
oficiale sau orice fel de acte particu
lare care ar împiedica într-un fel sau 
altul publicul de culoare să asiste la 
întîlnire în deplină egalitate de drep
turi c.u spectatorii albi.

In caz că se vor produce astfel de 
discriminări, Floyd Patterson a de
clarat că va încasa suma și o va 
depune integral în contul Asociației 
Naționale pentru progresul oamenilor 
de culoare din S.U.A. lată-i. așadar* 
de data aceasta, pe afaceriștii boxu
lui profesionist american „strînși cu 
ușa". Dar faptul relatat mai sus mai 
arată și altceva: că negrii din S.U.A. 
știu să lupte — neîncetat și sub toa
te formele — pentru drepturile lor, 
că mai devreme sau mai tîrziu cauza 
deplinei libertăți a poporului negru 
american va triumfa.

M.DU URZ1LEANU

/

@ In cadrul optimilor de finala ale 
competiției masculine de baschet „Cupa 
campionilor europeni" echipa poloneză 
Legia Varșovia a jucat cu echipa 
Spartak Sofia. Baschetbaliștii polonezi 
au terminat învingători cil scorul de 
76-47 (36-25).
• Echipa selecționată de hochei pe 

gheață a Canadei, care va participa la 
campionatul mondial, și-a început tur
neul în Europa jucînd ! : ------ ’*
Stockholm cu echipa I 
suedeză a repurtat o 
torie cu scorul de 4-0 
Echipa canadiană este : 
joritate de jucători ai 
Smoke Cafors".

® Echipa selecționată de box a 
R.S. Cehoslovace va întîlni la 5 fe
bruarie la Praga echipa reprezentativă 
a Scoției. La 7 februarie probabil la 
Brno echipa scoțiană va întîlni o se
lecționată locală.

® Simultanul de șah pe care ma
rele maestru Mihail Tal l-a susținut 
cu cei mai buni 20 de jucători tineri 
cehoslovaci s-a încheiat cu rezultatul 
de 15*/s—4'/j puncte în favoarea cam
pionului lumii. Din cele 20 de partide, 
Tal a cîștigat 11 și a remizat 9. E«noă 
cum se știe prima parte a simultamtlu' 
s-a desfășurat prin radio, iar partidele 
neterminate pînă la mutarea 30 au fost 
continuate la Praga.

© In cadrul unei reuniuni atletice 
desfășurată în orașul Dunedin (Noua 
Zeelandă) proba de 880 varii a fost 
ciștigata de jamaicanul George Kerr 
care a realizat timpul de 1:52,0. Pe 
locurile următoare s-au clasat belgia
nul Roger Moens 1:52,7 și Philpett 
(Noua Zeelandă).

O Intr-un meci internațional de te
nis de masă disputat la Stockholm 
echipa masculină a Suediei a învins 
cil scorul de 5-2 eehioa Angliei.

© Recent s-a disputat la Istanbul 
primul meci de volei între echipele 
masculine Galatasaray Istanbul și Ho- 
poel Ein Shemer, în cadrul „Cupei 
Campionilor Europeni". Partida, care 
s-a terminat cu rezultatul de 3-0 (6, 
9, 11) pentru Galatasaray, a fost con
dusă foarte bine de arbitrul romîn 
Costin Mușat.

I joi seara la 
Suediei. Echipa 
categorică vic- 
(2-0; 2-0; 0-0). 
alcătuită în ma- 
clubului „Trail
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maestra 
Pitică a 
frumos 

cîștigînd

Spărgătorul de gheață 
atomic este un gigant cu 
o inimă neobișnuit de 
mică. Atomul pașnic, supu? 
de om, a înlocuit aici ma

la un meci prin 
echipele vaselor 

din flota Mării 
„Vetluga”, din

Răsfoind „letopisețul sportir
al spărgătorului de gheață atomic „LEN1N“

La pupă... boxerii I

ir
Arctica face cunoștință cu fotbalul

Foto TASS—Moscova

„CAMPIONII CAMPIONILOR
In luna ianuarie au fost 

încheiate în toate țările eu
ropene tradiționalele an
chete pe tema „Cel mai 
bun sportiv al anului1* 
Trei femei au fost alese., 
în țările lor, drept... spor 
tivul numărul I al anului. 
Ele sînt : IOLANBA B4. 
LAȘ. gimnasta cehoslovacă 
Eva Bosakova și înotătoa- 
rea suedeză Jane Ccder- 
quist.

Știați că...
...fostul campion 

dial de șah, 
Euwe, și-a 
convingerea că un 
ier electronic" va putea 
juca; șah la nivelul cel 
mai ridicat? 
declarat că cei 
seamă jucători 
motivele să se 
acest nou...

mon- 
dr. Max 
exprimat

„cre-

Euwe â 
mai de 

au toate 
teamă de 

adversar.

Al ți sportivi clasați 
primul loc în aceste 
samente : U.R.S.S. : 
Vlasov (haltere); Elveția: 
B Galliker (atletism): 
Iugoslavia : R. Koraci
(baschet); Norvegia : K. 
Johanessen (patinaj vite
ză); Luxemburg: J. Stoffel 
(gimnastică); 
Berutti 
ria: R. Karpati (scrimă); 
Olanda : E. Kamerbeck (a- 
tletism); Anglia: D. Thomp* 
son (atletism); Franța. 
M. Jazy (atletism); Fin
landa : V. Hakiilinen
( schi ).

In Belgia cel mai ban 
sportiv al anului a fes. 
ales un jucător de... golf- 
F. Van Donk! Campionat 
olimpic la decatlon, spor
tivul negru Rafer Johnson, 
este cel mai bun sportir a! 
anului în S.U.A.

pr 
cla-

1.

Italia: L 
(atletism ); Unga-

imense. pune
mișcare și învîrtește eti
cele, încălzește și iluminea
ză vasul, pregătește mîn- 
carea, curăță și usucă al
biturile. Această putere de 
adevărat uriaș este dăruită 
navei de 
atomice, 
forță de 
tore și o 
noduri pe oră prin ghețu
rile groase ale oceanelor. 
In mările Arcticei aproa
pe că nu 
sloiuri atît 
cît să țină piept vasului 
atomic!

Dar nici oamenii de pe 
spărgătorul de gheață nu 
sînt mai puțin 
Căpitanul, Pavel Ponoma
rev, este
Arcticei. El a condus prin 
ghețurile polare spargă 
loarele de gheață „Ermak".

~ '.**, „Am'-
„Amira- 

lMzarev” ș. a. Echipa 
vasului este alcătuit

practică sportul. Cultura 
fizică face parte din viața 
cotidiană a echipajului a- 
cestui vas unic în lume, 
încă înainte de a pleca In 
prima cursă, echipa de 
fotbal a vasului s-a re* 
marcat într-un meci susți
nut cu campioana între
prinderii de navigație din 
orașul Murmansk — for
mația vasului de transport 
„Țara de nord”. „Ato- 
miștii** au cîștigat cu sco
rul de 5—3. In felul a- 
cesta a fost înscrisă de 
fapt prima pagină în „le
topisețul sportiv" al va
sului atomic „ Lenin".

C urî nd, cînd spărgătorul 
de gheață a ieșit în larg 
cronica vasului s-a îmbo
gățit cu o filă nouă > 
echipa secției centrale teh 
nice a întîlnit într-un meet 
amical o formație alcă
tuită din reprezentanți ai 
tuturor celorlalte secții ale 
vasului. „Lupta pe gheața'* 
— astfel a fost intitulată 
această primă partidă do 
fotbal din istoria Arcticei 
polare, lntîlnirea s-a dis . 
put at pe unul din marile 
bancuri de gheață ale O- 
ceanului înghețat de Nord. 
Au avut loc, de asemenea, 
concursuri de
nate 
min, 

In 
sului 
vărat 
Iată, 
ză

mecanicul Vsevolod Ceaika 
— pentru halterofili. Exis- 
tă pe vas și reprezentanți 
ai „sportului minții**. Dis 
putele lor nesfîrșite sînt 
adeseori rezolvate de ar
bitrul (de categorie... arcti
că) Stanislav Dojdikov, 
inginer la instalația ato 
mică. Șahiștii de pe spăi- 
gătorul de gheață atomic 
participă 
radio cu 
„ Desna” 

Caspice, 
flota Sahal inului și „Pe- 
trovsk” aparținînd flotei 
maritime nordice.

In plin mers al vasului, 
are loc un meci de volei 
Ah ! Se mai întîmplă uneori 
ca mingea să cadă în apă! 
Dar nu-i nimic. Eă este 
imediat... pescuită.

...Inima spărgătorului 
de gheață atomic „Lenin” 
bate puternic. Imbinînd 
munca cu sportul, oamenii 
săi minunați duc o viață 
interesantă, sănătoasă, pli
nă de pitoresc.

reactoarele sale 
care dezvoltă « 
44.000 cai pu- 

pot purta cu W

s-au găsit 
de tari în-

minunați.

un veteran al

„Krasin”, „Stalin' 
ralul Makarov**, 
Iul 
jul 
din specialiști tineri, plini 
de viață, care iubesc și

...Dana Zatopfoova a 
sulița 

24 de 
ea se 
spor- 

7, vo-

început să arunce 
abia la vîrsta de 
ani ? Pînă atunci, 
remarcase în alte 
tuși: 
lei și

handbal in 
schi.

...in 
niki“ 
pot închiria cai cu 
ra ? Inițiativa 
asociației sportive*,, 
jai". In schimbul unei 
sume modeste, accesibilă 
oricui, moscoviții pot 
practica în cele mai bu
ne condițiuni călăria 
Antrenorii experimentați 
stau la dispoziția ama
torilor de echitație.

parcul „Sokol- 
din Moscova se

...o- 
aparține 
i „Uro-

Canada hocheiul...în
pe gheață este practicat 
și de fete ? Pentru echi
pele 
nizat 
nat.

feminine s-a orga- 
chiar un campio-

ION GUGEA, REȘIȚA. 
— Iată formația pe care 
a folosit-o echipa Metalul 
din orașul dv. In finala 
Cupei R.P.R., ediția 1954, 
cînd a reușit marea sur
priză de a întrece pe Di
namo București cu 2—0 
(2-0) : Zarici - Chîrilă, 
Teodorescu, Potoceanu — 
Munteanu, Apro — Jojart 
II, Mioc, Urcan, Iovan (Vi
da) și Seleș. La rfndul lui, 
D ina mo B ucurești a ali
niat următorul... doispre
zece (pe-atunci era per
misă schimbarea unui ju
cător de clmp pînă la 
pauză și a portarului In 
tot timpul meciului) : Con- 
stantinescu - Szdkd, Bă- 
cuț II, Fodor - Căllnoiu, 
Băcuț I — Barta, Nicușor, 
Ene I, Ozon (Neagu), Suru.

IOAN MARIN, NASAUD.
1) La Olimpiada din 
1912, proba de 5.000 m a 
fost cîștigată de finlan
dezul Kolenmainen, eu 
timpul de 14:36,6. Recordul 
mondial al Iul Kuț pe a- 
ceastă distanță este 13:35,0.
2) Volumul „Cu sportivii 
romîni la Melbourne"* a 
fost epuizat de mult Veți 
putea însă să vă conso
lați, nu peste multă vre
me, citind lucrarea ț,Cu

sportivii romi ni la... Ro
ma* l — 3) Din 1954, cînd 
a participat pentru prima 
oară la campionatele 
mondiale de hochei pe 
gheață și reprezentativa 
U.R.S.S.; rezultatele în a- 
ceastă competiție au fost 
următoarele : 1954 :
pioană mondială : 
(U.R.S.S. 
1955 : “
(echipa 
a cucerit 
olimpic); 
nada n-a 
și 1959: 
S.U.A.

PETRE 
TELEAJEN 
tinăr campion republican 
de șah în 0fară de Florin 
Gheorghiu (16 ani și ju
mătate) a fost Victor Cio- 
cîltea. în 1952. cînd a cu
cerit pentru prima oară 
campionatul țării avea 20 
de ani. Mihail Tal a deve
nit campion unional tot 
la 20 de ani. în 1957. — 
2) Progresul C.P.C.S.; reu-

cam-
U.R.S.S. 

Canada 7—2 !) ; 
Canada; 1956: U.R.S.S 

Uniunii Sovietice 
totodată și titlul 
1957: Suedia (Ca- 

participat); 1958
Canada; 1960 :

V. GHEORGHE,
1) Cel mai

schi, domi- 
de marinarii I. 1st o- 
I. Zaițev, A. Demin, 
corpul măreț al va- 
a luat ființă un ade 

combinat sportiv 
pe pupă se antrenea- 

boxerii. Luptătorii și 
halterofilii și-au amenajat 
locul de pregătire sub cală. 
Totul este plăcut și atră 
gât or. Pentru fiecare dis
ciplină sportivă sînt și 
„antrenori”; matrozul Va- 
silii Nedașevski, sportiv de 
categoria a doua — pen
tru luptători, iar electro-

Definiții
Iarna = suporterul nr. 1 

al schiului
Mat = k.o. șah ist
Timp cu bonificație =» 

primă în ciclism
Traiectorie = drumul 

mingii de la jucător la... 
mașina televiziunii

Linia de mijlocași ■=

nind jucătorii din lotul 
național de juniori la fot
bal, a luat ființă în 1955. 
Echipa a jucat atunci în 
categoria B. Lotul cuprin
dea, printre alții, pe Geor
gescu, Ene II, Văcaru, Co
pil, Raab, Ioniță, Greavu

FLOREA ION, BACAU. 
- 1) Cădariu joacă acum 
la Dinamo I, în campiona
tul orașului București. — 
2) L-i I.C.F se primesc 
absolvenți ai școlilor me
dii cu diplome de matu
ritate sau tineri cu studii 
echivalente.

RADU ZUGRAVESCU; 
BISTRIȚA. - 1) Ce crite
rii stau la baza acordării 
dreptului de organizarea 
Jocurilor Olimpice ? Mul
te ; numărul, calitatea șl 
capacitatea bazelor spor
tive destinate unor între
ceri de o asemenea am
ploare, posibilitățile de 
cazare și... în aceeași mă
sură poate... simpatiile 
Care se manifestă în sî-

siroAii^IIJMOIffi

(Din

Unui halterofil timid.

Soție grijulie...
„Tempo Krakovia”)

Flacăra olimpică
pe drumul lui Marco Polo

Comitetul Olimpic Ja
ponez, organizatorul celei 
de-a 18-a ediții a Jocurilor 
Olimpice de vară, care vor 
avea loc în 1964 la Tokio 
se preocupă actualmente 
de stabilirea traseului pe 
care îl va urma tradițio
nala flacără olimpică ce 
va fi aprinsă în Grecia și 
adusă în „țara crizantema- 
lor".

Comitetul de organizare 
a încredințat lui
Itoh, un cunoscut 
tor și coregraf, 
„punerii în scenă" 
curilor. Bineînțeles, 
moniile olimpice 
desfășura după protocolul 
olimpic obișnuit, căruia 
însă japonezii vor să-i dea

Michi o 
clansa- 
sarcino
a Ja 

cert 
se vor

un fast și o culoare cu 
totul deosebite. Astfel, pla
nul de transport al flăcării 
olimpice conceput de japo
nezi prevede ca, în prin
cipiu, pe pămîntul Asiei 
ștafetele să urmeze vechiul 
drum al lui Marco Polo, iar 
itinerar iul ales se cheamă 
„drumul mătăsii”...

Plăcură va fi 
tată cu avionul de 
la Roma, de unde 
apoi prin Italia, 
Austria, 
Turcia, 
China, 
Pentru 
olimpice
mi jloacele 
cele mai diferite, 
caii și cămilele.

Ungaria, 
Pakistan, 

Coreea, 
purtarea 
vor fi 

de t

transpot- 
la Alena 
va trece 
Elveția 

Romînia 
, India 
Japonia, 

flăcării 
utilizate 

transport 
inclusiv...

5. ft.»

Soluția arbitrului 
Bouton...

Un arbitru francez de 
rugbi, M. Bouton, a găsit 
un mijloc pe cît de origi
nal pe atît de... eficace, 
de a se face respectat atît 
de jucători cît și de public. 
In toate deplasările sale, 
arbitrul Bouton este însoțit 
de uriașul său cîine, care 
nu... suportă nici cel mai 
mic gest de ostilitate la 
adresa stăpînului său.

La Federația franceză de 
rugbi sînt binecunoscute 
rapoartele arbitrului M 
Bouton, care nu conțin 
decît cîteva cuvinte, inva
riabil aceleași : „Nimic de 
semnalat".

Nici nu e de mirare !

ÎN 4 RÎNDURI
Ea Praga, 

sportului Geta 
repurtat un 
dublu succes, . _ 
titlul de simplu femei 
și - împreună cu Radu 
Negulescu - titlul de 
dublu mixt.

Faptu-acesta justifică
Următoarea constatare •
O fj ea Geta... Pitică
Dar succesul ei e mare !

MIHAI TANĂSESCU
Unui rugbist inova

tor la locul de muncă. 
Cu inovațiile propuse 
E-n totdeauna peste normă 
Normal, căci orice „încer

care “ 
trans

formă î
El im-cdiat o și».

sportive
„Alimentara"... înaintării 

Elan — inima... teh
nicii

Coji de semințe, hîrtii 
etc. =x cartea de vizită 

unor spectatori

dată doar avu emoții 
n-a putut să intre-n 

temă : 
Atuncea cînd la o ședință 
Vru să ridice... o problemă.

I. GHIVU

o 
și

(ȘOOOOOO * * 000

Un baschetbalist printre spectatori

împli- 
ianua- 
de la 

Patter-

de bronz unui pugi- 
bulgar, Boris Nico- 

Gheorghiev.
ION POȘTAȘUL

a

1

TITI GHEORGHIU 
Vaslui

nul C.I.O. pentru o țară 
sau alta !

GHEORGHE VACZI, O- 
RADEA. — Boxerul care 
a cîștigat de cele mai 
multe ori titlul de cam
pion al tării ? Dumitru 
Ciobotaru. De 8 ori 1 De 
2 orț la semigrea (în 1952 
și 1953) și de 6 ori la grea 
(1950, 1951, 1954, 1955, 1956, 
1957). Exceptînd categoria 
pană el a boxat de-a lun
gul anilor la... toate ca
tegoriile, începînd cu cea... 
minimă. Avea 14 ani și 38 
de kilograme cînd a sus
ținut primul meci; la Ga
lați. Dumitru Ciobotaru are 
acum 34 de ani.

ȘTEFAN BREBENARU, 
ALEXANDRIA. 1. Nu 
există nici o legătură de 
rudenie între Jenei, mij
locașul echipei C.C.A și 
fundașul cu același nume 
de la Știința Timișoara. 2. 
Floyd Patterson a 
nit 26 de ani la 4 
rie. La Olimpiada 
Helsinki, în 1952, 
son a cîștigat medalia de 
aur ia categoria mijlocie. 
Medalia de argint « re
venit lui Vasile Tiță, iar 
cea 
list 
Iov

v Se știe că baschetul modem cere jucătorilor 
$ calități fizice remarcabile, printre care viteza 
y și detenta ocupă un loc de frunte. Am văzut 
v baschetbalișiti ațintind cu ușurință în săritură 

marginea de sus a panoului, plomioane acroba- 
y tice. pase în care mingea urmează cele mai 
y bizare traiectorii. Dar nu ne-a fost dat încă 
y să vedem ceea ce redă fotografia alăturată, 
y Intr-un meci desfășurat în S.U.A. baschetba- 
y listul Tony Jakson, neputîndu-și frîna elanul, 
y a aterizat în tribună spre spaima și mirarea
Y spectatorilor.
Y Ulterior s-a aflat însă că săritura n-a fost... 
y întîmplătoare. Regizată minuțios la antre-
9 namente, ca si multe alte exhibiții din basche-
Y tul profesionist, ea a urmărit să mărească
y senzaționalul și... numărul spectatorilor la s 
y meciuri. Sport capitalist, altceva la mijloc j 
<>nue! 9
r^ooooooooooooc oooooooooos?


