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T"Joi la Belo Horizonte: 1-1 cu Cruzieros 
îmbată la Sao Paulo: 0-1 (65 minute) cu Palmeiras Știrile zilei

9 Viitoarele partide: azi ca Corinthians—Sao Paulo 
și vineri cu Flamengo—Rio de Janeiro

S-AU ÎNCHEIAT 
ÎNSCRIERILE PENTRU 

„CUPA GALEA"

De la ultimul meci jucat la Goiania n-am avut vești din 
Brazilia despre turneul fotbaliștilor noștri. Zilele s-au 
«curs încercînd să obținem legătura telefonică cu ei, dar 
Ară succes — în ciuda solicitudinii și eforturilor lucrătoa
relor telefoniste de la 07. Aproape că le pierdusem ur
mele... Ii lăsasem la Goiania, pregătindu-sc de plecare la 
Be lo Horizonte, iar cînd am reușit să căpătăm legătura cu 
acest oraș, de aici ni s-a comunicat că au plecat la... Sao 
Paulo. Căutați în orașul lui Santos, Pele și Julinho ni s-a 
spus că... n-au ajuns! (tare greu e să dai de ei pe alt 
continent...). In sfîrșit, ieri la amiază a sunat din nou tele
fonul și de data aceasta o voce triumfătoare ne-a anun
țat: „I-am găsit! Sînt la Sao Paulo. Vorbiți !“

bună, mai puțin in zona 
finalizare, ceea ce explică 
bună măsură rezultatul
egalitate obținut: 1 — 1 (1 — 1). 
Scorul a fost deschis de Cru
zieros dintr-o lovitură de la 
11 m, iar egalarea a adus-o 
Eftimie. Partida a avut loc pe 
stadionul clubului „America" 
și a fost urmărită de aproxi
mativ 20.000 de spectatori.

Selecționata București a ali
niat formația; UȚU — Jenei 
(Popa), ION1ȚÂ, Panait (SE- 
REDAI) — Seredai (Bone), 
NUNWEILLER IV — Pîrcălab 
(Anghel), Ț1RCOVNICU, Mar- 
cu, Eftimie, Anghel (TÂ- 
TARU).
CĂLĂTORIE NOCTURNA

La telefon am distins cu 
eutate glasul antrenorului 

deral Gică Popescu, care a 
ceput să ne povestească ce 

făcut echipa de la ultima 
>n vorbi re..
UNUL DIN JOCURILE 
BUNE ALE ECHIPEI...
...a fost cel de joi seară de

Belo Horizonte. Aici, selec- 
»nata București a întilnit puter
ea echipă Cruzieros. de doi 
ii campioana statului Minas 
erais. Această formație a 
st cea mai rapidă întilnită 
nă acum și a pus probleme 
: joc foarte serioase fotbaliș- 
lor noștri. Aceștia însă, au 
cat mai organizat, au domi- 
ît mai mult, într-un cuvînt 
i avut o comportare foarte

de 
în 
de

A doua zi dimineața, echi-

Două imagini din activitatea 
sportivă de duminică

pa trebuia să plece ou avionul ; 
la Sao Paulo, pentru că seara 
era programată revanșa cu 
Palmeiras, echipa în care joacă 
D. Santos, Julînho și Cruz. Me
ciul acesta ne-a tost propus 
chiar de clubul din Sao Paulo. 
Fotbaliștii romîni au stat însă 
pe aeroport pînă seara la ora 
9 (ora locală) și abia după 
aceea au plecat — noaptea — 
la Sao Paulo, unde au ajuns 
după o oră și jumătate de că
lătorie cu avionul. Partida ■ 
fost amînată deci pentru sîm- 
bătă.

DIN NOU PLOAIA !-.
La Sao Paulo, selecționata 

București a jucat după-amiază 
la ora 16.30 (ora locală). Me
ciul s-a disputat pe stadionul 
Municipal în prezența a 20.000 
spectatori, care însă nu au avut 
șansa să-l vadă terminat. A 
început o ploaie torențială și 
jocul a trebuit să fie între
rupt în min. 65, cînd scorul 
era I—0 în favoarea echipei 
Palmeiras, prin golul marcat 
în prima repriză. Comportarea 
echipei noastre a fost foarte 
bună, atrăgind aprecierile specia
liștilor și ale presei sportive. 
Echipa a fost superioară, a 
atacat mai mult și a a- 
vut ocazii mult mai numeroase 
decît brazilienii, dar — vechea 
poveste — nu a finalizat ac
țiunile sau atunci cînd Ie-a ter
minat, trasul la poartă a fost 
imprecis ratînd un succes pe 
care l-ar fi meritat pe deplin. 
Jocul în ansamblu a fost spec
taculos, de bun nivel tehnic. 
Terenul — cel mai bun pe 
care au jucat pînă acum fot
baliștii noștri.

Zilele trecute a expirat ter
menul de înscriere la compe
tiția internațională de tenis de 
cîmp pentru tineret .Cupa Ga
lea". Și-au anunțat participa
rea următoarele țări: U.R.S.S., 
R. S. Cehoslovacă, R. P. RO
MI NA, R. P. Ungară, R. P. 
Polonă, Austria, Belgia, Spa
nia, Franța, Olanda, Italia, 
Luxemburg, Iugoslavia, Maroc, 
Elveția, Monaco. In ziua de 5 
aprilie, la Paris, se va reuni 
comitetul de organizare pen
tru repartizarea echipelor în 
cele

echipelor în
patru zone.

TURUL CICLIST 
AL EGIPTULUI

Pe traseul Mehalla Kubra — 
Damanhur s-a desfășurat ieri 
cea de a 11-a etapă, penulti
ma, a Turului ciclist al Egip
tului. A terminat învingător 
rutierul Barleben (R.D.G.) în 
3h 30:40,0. urmat de compa
triotul său Appler (3h 31:10,0) 
și Kulibin (R.S.F.S.R.) în 3h 
31:40,0. In clasamentul general 
individual continuă sâ conducă 
ciclistul polonez Piechazek cu 
42h 17:08,0. II urmează Kulibin 
cu 42h 18:44,0, Kelerman
(R.D.G.) — 42h 21:33,0 și Ta
rakanov (R.S.F.S.R.) — 42h 
22:48,0. Pe echipe conduce for
mația R.D.G., urmată de cea a 
R.S.F.S.R.

-------- — In anii puterii populare
Marile construcții sportive vin să îmbogățească ne

încetat ansamblul arhitectonic al Constanței de astăzi. 
Pe malul mării strălucește alb inelul de marmură al 
noului stadion ce poate cuprinde 30.000 de spectatori 
în elegantele sale tribune. Alei cu nisip auriu, peluze 
de verdeață, zeci de arbuști și mii de flori transformă 
împrejurimile stadionului într-un frumos parc, loc plă
cut de odihnă.

Iată vederea din avion a monumentalului stadion al 
marelui nostru port

Spartachiada de iarna a armatelor prietene
* O frumoasă victorie a echipei noastre de hochei
pe gheață : 5-3 cu echipa R. P. Polone • Gheorghe 
Bălan pe locul 3 la slalom special, înaintea unor 

schiori consacrați
BYDGOSZCZ (prin telefon). 

In prima partidă a turneului 
de hochei pe gheață din cadrul 
Spartachiadei de iarnă a ar
matelor prietene, sportivii mi
litari din echipa R. P. Romîne 
au repurtat o frumoasă 
rie, întrecînd cu 5—3 
0—2, 3—1)
gazdă.

Hocheiștii romîni au 
cu multă dîrzenie și au 
nat în majoritatea timpului. In 
prima repriză, ei au avut mai 
multe ocazii de a înscrie, dar 
scorul n-a fost deschis decît 
în minutul 15, de către Cala
mar. După trei minute, Ionescu 
a fixat scorul reprizei la 2—0. 
In a doua parte a întîlnirii, 
jucătorii polonezi au • revenire 
și reușesc să egaleze. In ultima 
repriză, echipa romînă intră 
pe teren decisă să ia din nou

formația

victo- 
(2-0, 

țării

luptat 
domi-

. conducerea și chiar în minutul
41 înscrie prin Ferenczi. După 
un minut, Peter urcă scorul la 
4—2. Gazdele reduc din han
dicap iar în min. 52 Szabo IE 

; stabilește scorul final la 5—3.
Cei mai buni din echipa noa- 

, stră au fost: Czaka, Peter, 
i Calamar Jocul echipei romtne 

a fost vîu aplaudat și apreciat
■ de specialiști

In cel de al doilea meci at 
i turneului, hocheiștii romtni în- 
• tîlnesc marți 7 februarie echipa
■ R. S. Cehoslovace. La 8 februa- 
’• rie are loc meciul R.P.R. —'

R.D.G. iar la 10 februarie ultU
ma partidă. R.P.R. — U.R.S.S,

(Citiți în pag. a 8-a, a- 
mănunte asupra desfășu
rării probelor de schi)-

Mîine incepe cea de a lil a ediție

Aurel Stroie (Dinamo Brașov/, 
ciștișătorul probelor de cobo- 
rire și slalom uriaș, desfă

șurate pe pirtia Clăbucet.

Foto: T. Romoșan

lată plecarea
41 de serii
30 m plat 
cursului de

rai în sala Floreasca.

Foto: I. Mihăică

P. GAȚU

(Continuare în pag. a 5-a)

a „Cupei orașului
A devenit un fapt obișnuit 

ca în primele luni afe unui 
nou an atenția iubitorilor de 
sport din întreaga țară să fie 
îndreptată spre handbalul în 7, 
care programează în această

COMPETIȚII INTERNATIONALE ALE SPORTIVILOR 
NOȘTRI ÎN LUNA MARTIE

In luna martie a acestui an 
sportivii noștri fruntași vor lua 
parte la o serie de importante 
competiții internaționale. Astfel:

ATLETISM: participare la 
tradiționalul cros al ziarului 
„l’Humanite" (Paris. 19) ;

BASCHET > meciul feminin 
R. P. Romînă — R.P.F. Iugo
slavia (București, ia o dată 
încă nefixată) ;

FOTBAL: Turneul U.E.F.A. 
pentru juniori (în diferite io-

intr-una din cele 
ale cursei de 

din cadrul con- 
atletism desfășu-

calități din Portugalia, 30 mar
tie — 8 aprilie) ; turneul 
în (ara noastră al echipei sue
deze F. K. Goteborg (cu C.C.A. 
sau Dinamo la București, 12; 
cu Știința Cluj, 15 și cu U.T.A. 
la Arad, 19); turneul echipei 
Rapid în Belgia (la Charleroi, 
Liege și probabil Anvers, 7— 
20);

HALTERE: participarea Ia
Marele Premiu al Moscovei 
(9-11) ;

HOCHEI PE GHEAȚA: 
Campionatul mondial (Geneva 
și Lausanne, 1 — 12); turneu in
ternațional pentru echipe de ti
neret (Berlin, 15—20) ;

LUPTE: turneu de lupte 
clasice și libere (Budapesta, 
31 martie — 2 aprilie) ; întîl- 
nirea R. P. Romînă — R.S.S. 
Gruzină (București, 23 și 25, 
Galați sau Brașov, 27) ;

SCRIMA; participarea
concursul internațional de spa
dă (Leipzig, 3—5) ;

SCHI: Concursul internațio
nal jubiliar (Poiana Brașov, 
3—5) 1 participare Ia concursul 
internațional de fond (Harakov 
în R. S. Cehoslovacă, 9—12) ;

TENIS DE MASA: turneu 
în R.S.S. Armeană și R.S.S. 
Gruzină^ ,

la

București" la handbal în 7 la femei
perioadă numeroase întreceri in
terne și internaționale de am
ploare. Abia s-au stins ecourile 
frumoasei competiții de la Cluj, 
«Cupa orașului București" re
zervată echipelor masculine și 
iată că, începînd de mîine, cinci 
puternice formații feminine își 
vor disputa și ele acest trofeu.

Ne aflăm deci în pragul ina
ugurării unei interesante com
petiții internaționale: cea de a 
IlI-a ediție a „Cupei orașului 
București" pentru echipele femi
nine. La această întrecere și-au 
anunțat participarea selecționa
tele orașelor Budapesta. Berlin, 
Belgrad, alături de care vor 
evolua și două reprezentative 
ale orașului București, dintre 
care una de tineret.

Echipele oaspe au și început 
să sosească. Ieri după-amiază 
au venit handbalistele ma
ghiare, care alcătuiesc de fapt 
o adevărată reprezentativă na- 

Lotul Budapestei cu- 
Pasztor, 

Toth,
Sziics, Kremer, Varga,

țională.
prinde 13 jucătoare: I
Fodor, Eger (portari), 
Urban,
Vegh, Schluch, Jona, Spcndi Și

Cserhăti. Toate aceste jucă
toare au îmbrăcat de nenumă
rate ori tricoul reprezentativei 
R. P. Ungare, care este recu
noscută ca o formație dintre 
cele mai redutabile. Handbalis
tele maghiare vor face 
zilei de azi un ușor 
ment de acomodare 
Floreasca.

Pentru astăzi sînt 
să sosească celelalte 
de peste hotare, 
orașului Berlin va veni cu avio
nul. După cum a comunicat 
federația de specialitate din 
R. D. Germană, echipa Berli
nului va avea următoarea com
ponență : Zwintscher, Krause 
(portari), Forster, Nocka, 
Noack, Parlow, Pawlowski, 
Wernhbfner, Worpel, Naumann, 
Biener, Schulz, Schoner. Dintre 
acestea Zwintscher, Nocka, 
Noack, Parlow, Biener au jucat 
în cursul lunii decembrie ta 
echipa reprezentativă a R. D. 
Germane în întîlnirea cu selec
ționata țării noastre. De aserne-

în cursul 
antrena- 
in sada

așteptate 
formații 

Selecționata

(Continuare în pag. a 4-a)

O realizare lăudabilă: J

Un nou schi-lift 
pe pârtiile din Semenic
Numeroșilor spectatori și 

concurenților prezenț' dumi
nică dimineața pe muntele 
Semenic la concursul de popu
larizare cu participarea schio
rilor fruntași, li s-a rezervat 
o plăcută surpriză: pe una 
din pîrtiile de slalom a fost

dat în funcțiune un nou schit 
lift. Noua instalație mecanică, 
opera întreprinderii de gospo
dărie a orașului Reșița (dU 
rector tov. Ion Jianu) va in
fluența pozitiv dezvoltarea 
schiului alpin din împrejurw 
mile i<eși[ei,
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eTofa! dezinteres din partea guvernanților 
Delegații sărace, slab pregătite

La trei ediții, o singură medalie de argint

-------------— IERI -----------
Participare prin liste de subscripție

-------------------  AZI -----__-----------
Grijă deosebită diri partea regimului demo
crat-popular
Delegații numeroase, puternice
R.P.R. la un loc de cinste în sportul mondial 
Helsinki, Roma, Melbourne — 27 de medalii 
olimpice

CANDIDAȚI AI F. D. K
Muncitor și sportiv fruntaș

Roma, 8 septembrie 1960...
Pe Sfadio Olimpico, o sută de mii 

de spectatori aplaudă entuziasmați pe 
campioana olimpică la săritura în 
înălțime, pe lolanda Balaș, sportiva 
excepțională care a reușit o perfor
manță rar întîlnită în istoria Jocu
rilor : a bătut de trei ori, în cadrul 
aceluiași concurs, recordul olimpic. Și, 
o dată cu săritura peste ștacheta ri
dicată la 1,85 m, radio-ul, televiziunea, 
telegramele agențiilor de presă, tele
foanele sutelor de ziariști veniți la 
marea întrecere olimpică transmit în

reprezentarea țării la o manifestare 
sportivă internațională la care parti
cipau 46 de țări 1 Sportivilor din Ro- 
mînia acelor vremuri, plecați la un 
concurs peste hotare cu fonduri strîn- 
se din mila unuia și altuia, le era ru
șine să se prezinte la defilare, pentru 
că ținuta lor făcea „notă discor
dantă"...

Nici vorbă de o participare a țării 
noastre la ediția următoare a Jocu
rilor. Distanța pînă la Los Angeles, 
unde s-a ținut Olimpiada din 1932, 
era un prim obstacol, de netrecut,

Un grup de sportivi și sportive din lotul olimpic al R.P. Romine, pe 
portul Băneasa, înainte de plecarea la J.O. de la Roma. în rîndul din 

. componentele echipei de gimnastică,

dalii, sportivii țării care în trecut î 
ieșea de pe listele de concurs încă! 
din serii, ocupă acum locul 8 întreȚ 
țările lumii. I

Sportivii aceleiași țări care la Am-Ț 
sterdam se ascundeau în tribune în •> 
timpul defilării festive, pentru că f 
n-aveau costume, primesc acum locul * 
întîi într-un clasament al eleganței* 
costumelor, alcătuit de un ziar dintr-o J 
țară occidentală I... !

Sportivii țării care ou două decenii T 
în urmă particinau anonim și șters la 
Jocurile de la Berlin se clasează Ia 
Melbourne pe locul 11 din 67 de 
țări participante. Numele Republicii 
Populare Romîne îl -poți citi în : 
clasament MAI SUS decît pe cel „. 
multor țări cu veche tradiție 
sport...

...Roma, 1960. In cea mai dificilă 
întrecere sportivă a tuturor timpuri-

toate colțurile lumii noul succes al 
sportivei din Romînia...

Din nou un sportiv din R.P. 
țnînă își înscrie numele pe lista de 
onoare a campionilor olimpici, din nou 
numele țării noastre este pronunțat 
cu respect și admirație. Victoria lo- 
landei Balaș aduce țării nu numai o 
nouă medalie de aur, ci și noi puncte 
în clasamentul 
România ocupă 
intea unor țări 
sport...

Ro

pe națiuni. în care 
un loc de frunte, îna-
cu veche tradiție în

aero- 
față, 

ciștigătoar e a medaliei de bronz.

pentru sportivii acelor timpuri.
La Jocurile din 1936, majoritatea 

sportivilor romîni care au făcut parte 
din delegație au putut face deplasarea 
tot cu ajutorul listelor de subscripție, 
procedeu chemat să înlocuiască lipsa 
de interes față de sport a guvernan
ților de pe atunci. Ziarul „Gazeta 
Sporturilor" scria după întoarcerea 
sportivilor romîni de la Jocurile Olim
pice din 1936: „Ou pregătirea pe care 
a avut-o, cu sprijinul pe care statul 
nu a înțeles să-I dea, nici nu este 
de mirare că expediția noastră nu se 
întoarce cu succese".,.

Astăzi, cind în întrecerile olimpice 
sportivii Republicii Populare Romine 
obțin succese însemnate, rezultat al 
condițiilor de dezvoltare create miș
cării noastre de cultură fizică si sport 
de regimul democrat-popular, cind 
Romînia are un cuvînt greu de spus în 
fiecare mare competiție internațională 
fa care participă, unele amănunte pe 
care le aflăm despre participarea țării 
noastre la Jocurile Olimpice în tim
pul regimului burghezo-moșieresc ar 
părea de necrezut. Și totuși, ele sînt 
deplin reale, ni Ie povestesc oamenii 
care le-au trăit, le consemnează presa 
vremii...

Romînia a participat pentru prima 
oară la Jocurile Olimpice în anul 1924, 
cînd întrecerile s-au disputat la Pa
ris. Deși în program au figurat 21 
de discipline sportive, romînii n-au 
putut concura decît la două. Echipa 
de fotbal a pierdut cu 6—0 în fața 
Olandei, iar o așa-zisă „reprezenta
tivă" de rugbi (alcătuită, de fapt, 
din fii de exploatatori care-și puteau 
permite să suporte singuri costul că
lătoriei București—Paris) a suferit 
două infringed la scoruri astronomice.

După patru ani, la Jocurile de la 
Amsterdam, Romînia este reprezentată 
de cîțiva atleți și scrfmeri care sînt 
eliminați încă din serii. Deplasarea a 
fost făcută cu mare greutate și numai 
după ce s-a apelat la... o listă de 
subscripție pe care au fost sttînși 
bani pentru finanțarea unei deplasări 
în cele mai proaste condițiuni. Presa 
vremii ne furnizează un amănunt 
grăitor: la întoarcerea în țară unul 
din conducătorii delegației declara 
ziariștilor că scrimerii romîni n-au 
p:it-t lua parte la defilare deoarecd... 
n-au avut costume (!) și aceasta ar 
fi făcut „notă discordantă" față . de 
ceilalți sportivi... lată cum- era re
prezentată țara la o mare întrecere 
sportivă internațională în vremea re
gimului burghezo-moșieresc, iată cum 
se îngrijeau guvernanții din 1928 de

...1952. La Helsinki, sportivii Repu
blicii Populare Romine participă 1a 
cea de a XV-a ediț'e a Jocurilor 
Olimpice. Este o delegație puternică, 
numeroasă, bine pregătită. Succesele 
obținute în dezvoltarea sportului de 
mase încep să se reflecte și în per
formanțele sportivilor fruntași. Tră
gătorul losif Sîrbu aduce patriei pri
ma medalie olimpică de aur, boxerul 
Vasile Tiță obține o medalie de ar
gint, trăgătorul Lîchiardopol și boxe
rul Fiat primesc medalii de bronz, 
iar numeroși alți sportivi ai R.P. Ro- 
mîne ocupă locuri fruntașe la 
atletism, ciclism...

...1956. Jocurile Olimpice 
Melbourne.

Țara care înainte vreme nu 
trimite la Los Angeles nici un spor
tiv care să participe simbolic măcar, 
deplasează acum în îndepărtata Au
stralie o delegate numeroasă și deo
sebit de puternică. Dar acum Romînia 
e altă țară! Este Romînia populară, 
în care poporul este stăpîn pe viața și 
pe destinele sale, stăpîn al bogățiilor 
țării, stăpîn în țara sa. Pentru gloria 
patriei socialiste, pentru poporul 
Care-I reprezintă, pentru partidul id- 
bit, sportivii romîni concurează 
stadioanele și în sălile de sport ale 
Melbourrie-uluj cu toată dîrzenia și 
obțin una d'i-n cele mai puternice afir
mări internaționale ale sportului nos
tru. Nicolae Linca, Ștefan Petrescu, 
Lfipn Rotman, Siphon Is-tnailciuc, Du
mitru Alexe obțin cinci medalii de . 
aur, Olga Orban, .Mircea Dobrescu și 
Gheorghe Negrea cîștigă medalii de 
argint, Constantin Dumitrescu, Gh. 
Lîchiardopol,' Francisc Horvath, Elena 
Leuștean și echipa feminină de gim
nastică obțin medalii de bronz. In 
chsa-mar.t-ul alcătuit pe bază de me-

lupte.

de la

putuse

pe

pe

Țribunele stadionului din orașul 
Bîrlad sînt pline. Echipa locală de 

--■jj * fotbal Rulmentul Bîrlad ■ are azi 
acest Tmeci greu. Irtcă de la începutul jocu-. 
el al t lui oaspeții atacă și reușesc să pă- 

înîtrundă în careul localnicilor. Specta
torii au. emoții.- In clipa următoare 
însă, fundașul bîrlădean 

lor, delegația Republicii Populare Ro-ZRadu lămurește situația 
mîne este -prezentă cu fruntea sus.Ibricul spectator aplaudă 
Alte nume de sportivi romîni se în-J _ gun jucător 1 
scriu pe lista campionilor olimpici:! J
lolanda Balaș, Dumitru Pîrvulescu,! 
Ion Dumitrescu. Totodată, Ion CerneaT 
cucerește o medalie de argint. Ioni 
Țăranu, Lia Manoliu. Maria Vicol,! 
Ion Monea, Leon Rotman, echipa, fe-i 
minină de gimnastică urcă pe podium ❖ 
și -primesc medalii de bronz. O seriei 
de alți sportivi romîni se clasează . 
printre primii șase și astfel patria î 
noastră confirmă succesul de la Mel-T Dacă vrei să afli ceva despre lă- 
bou-rne clasîndu-se pe locul 10 dinî^"^. Vasile Micula nu trebuie să 
84 de țări participante. în urma noas-Ț??r^e's^' cu -SMi de vorbă mai
tră, în clasamentul pe națiuni, An-'/Pi1 de.!a întreprinderea 
glia, Franța, Canada, Suedia, Fin-Ț-L€X/^a ^ln ' cunosc- E un
land-a, Iugoslavia. Numele ^^^-^‘‘nar comunicativ dar de o modestie 
care în clasamentele Olimpiadelorraf am uitilnd. Dacă-l prinzi in 
dinainte de 1944 figurau înaintea Ro-T?^ . j’ P°tl sa discuți cu ei ore 
mîniei, trebuie căutate acum în urmaîZ1 ?,r despre toate soiurile de răz- 
noastră . Lboaie mecanice, despre toate șantie-

PARTICIPIND LA 3 EDIȚII ALE> de construclu din orașul Lugoj, 
J.O., PE VREMEA ....... ‘ ~
BURGHEZO-MOȘIERESC, 
NOASTRA A CIȘTIGAT..
LIE DE ARGINT. PARTICIPINDl 
LA TOT AT1TEA EDIȚII, IN ANII! 
PUTERII POPULARE. SPORTIVIlj 
ROMÎNI AU CUCERIT 27 DE ME-1 
DALII OLIMPICE, DINTRE CAREj 
9 DE AUR, 5 DE ARGINT ȘI 133 
DE BRONZ! 4

Iar lolanda Balaș, Dumitru Pîrvu-j 
lescu, Ion Dumitrescu, Ion Cernea,! 
urmașii luptătorului Iosif Tojer, caret 
în 1936, la întoarcerea de la Olim-J 
piada de Ia Berlin, a fost concediata 
din serviciu, au urcat treptele Marii 4 
Adunări Naționale, unde poporul a 4 
prins 
cii“...

Și 
rilor 
ducerea partidului, în viața poporu
lui nostru, datorită regimului demo
crat-popular...

pe piepturile lor „Ordinul Mun-

toate acestea, datorită schsmbă- 
revoluționare petrecute, sub con-

La

Constentin 
critică. Pu- 
puternic...

fel

— Și muncitor destoinic - con 
pietează un altul.

...Cinci a pășit pe poarta fabricii c 
rulmenți Bîrlad, Constantin Radu ; 
bia împlinise 16 ani. A îndrăgit mi 
talurgia, a învățat, și în curînd. fit 
colectivistului din Tîrzii s-a număr; 

. printre cei mai harnici lăcătuși ai fî 
bricii. A început să practice sportul 
fotbal.

Cîțiva ani mai tîrziu îl găsim șt 
de brigadă da Fabrica de rulmenți di 
Bîrlad și titular în echipa de fdtbr 
a uzinei, care evoluează în categori 
B. A crescut o dată cu uzina, o dat 
cu echipa. Munca plină de abnegați 
în producție și pe terenul de sport i- 
adus utemistului Constantin Radu pre 
fuirea și respectul tovarășilor săi d 
muncă, stima și aprecierea spectafp 
riîor din oraștfl Bîrlad.

Cind a fost propus candidat al Fron 
tului Democrației Populare pentru cir 
cumscripția electorală orășenească ni 
69 Bîrlad, meșterii Aurică Constanți 
nescu, Filip Țiplea și toți cei care ai 
luat cuvîntul, au spus numai cuvinti 
de laudă despre acest fînăr harnic ț 
gospodar, care muncește cu. dragos- 
atît în producție cît și în sport.

E. SOLOMON — coresp.

de bun
și-n producție și-n sport!

REGIMULUI f despre toate meciurile de lupte... Dar, 
ȚARAȚzd încearcă numai să aduci vorba 

"ni,^nR^t-desPre Dacă scoate un „da“ sau
‘„nu"!
- Despre luptătorul Vasile Micula 
’.vorbesc însă faptele... Panoul de o- 
\noare al întreprinderii Textile unde 
■lucrează și unde este fruntaș în mun- 
■că; insignele de brigadier al muncii 
.patriotice; vagoanele de fier vechi a- 
'dunate împreună cu tinerii din ate
lierul său; titlul de campion republi
can la lupte clasice pe anul I960... 

.Toate aceste fapte i-au adus o bine- 

. meritată dragoste și respect din partea 
celor din jur.

; Cind a fost propus candidat al 
Frontului Democrației Populare pen
tru circumscripția electorală regio
nală 36 Lugoj, cetățenii care au luat 
cuvîntul au subliniat munca plină de 
abnegație in producție a utemistului

Vasile Micuța, spiritul lui gospodăresc, 
dragostea pentru sport.

In cuvinte puține, dar pornite din 
inimă, Vasile Micuța a mulțumit pen
tru încrederea ce i s-a acordat și s-a 
angajat să nu precupețească nici un 
efort pentru îndeplinirea sarcinilor oe 
it vor reveni, să muncească- neobosit 
pentru înflorirea regiunii Banat.

V. T.
RADU URZICEANU

A /iOfflȚțfw. Olimpice de la Roma,



Spartacbiada de iarnă a tinerelului
Rezultate,

In cadrul asociației sportive 
canizatorul" din Roșiorii de Vede 

^jcerîle organizate cu prilejul Spar- 
iadei de iarnă s-au bucurat de 
frumos succes. Aproape 300 de 

T au luat parte la concursuri de 
tenis de masă, trîntă și gimnas- 
niulți dintre ei evidențiindu-se 

iceastă ocazie și fiind promovați 
secțiile pe ramură de sport ale 
•iației. (6. Stănescu — coresp.).

Numeroși tineri și tinere din a- 
ațiile sportive organizate in orașul 
i participii cu entuziasm la între- 
'e Spartachiadei de iarnă a tinere- 
i. Datorită faptului că aceste 
eceri au fost pregătite din vreme, 
e 9000 de tineri au luai startul 
î tn prezent la diferite concursuri 
șah, tenis de masă, trtniă, gim- 
'ică, patinaj. Trebuie scoasă in 
ență rodnica activitate depusă de 
usiile asociațiilor Constructorul, 
a. Victoria, Șc. medie nr. 1 și sc.

„Oheorghi Dimitrov'’ unde, în 
tie, 500 de participanți și-au dispu- 
intiietatea în cadrul întrecerilor 

rtachiadei. O bună inițiativă a 
aceea a asociațiilor sportive Ba

ci și Constructorul care și-au ame- 
it prin muncă voluntară patinoare 
irale. (Și. lacob — coresp.) 
> O rodnică activitate pentru or- 
izarea în cit mai bune condițiuni 
ntrecerilor din cadrul Spartachia- 

desfășoară și asociația sportivă 
y.ța Brăila. Pînă în prezent peste

DIN
.1 MULTA PREOCUPARE PEN
II ÎNTRECERILE SPORTIVE DE 

MASE

Irganizarea competițiilor de mase 
stituie cea mai bună posibilitate 
itru, depistarea elementelor talen- 
e în vederea întăririi secțiilor frun- 
e. Astfel, la Voința, a fost orga- 
ată o întrecere de popice la care 
ticipă 12 echipe din cadrul coope- 
ivelor de producție meșteșugăreas- 
și U.R.C.M. Crișana, care a dat 

tzia unor jucători tineri, să se 
narce. Cu toate că asociațiile spor- 
e din Oradea au la dispoziție are- 

și săli corespunzătoare pentru 
țanizarea unor întreceri asemănă- 
ire. . consiliile de conducere ale a- 
dora nu se preocupă de acest lu- 
i. De pildă, sala din incinta sta
ulului Rapid unde se antrenează 
:ătorii de tenis de masă de Ia Ra- 
I, este prielnică pentru prganiza- 
i unei competiții la care să par; 
ipe muncitorii de la înfrățirea, 
F.R. etc. Din păcate, cluburile între- 
mderilor Beta Bremer, Tipografia, 
Tiiath Andrei, Victoria, „30 Decern, 
ie". Fabrica de Confecții, T.A.P.L.

știri...
350 de conctirenți s au prezentat la 
startul concursurilor de șah, tenis de 
masă și trîntă. Ca urmare a acestor 
întreceri au fost desemnați campionii 
fiecărei cooperative, iar în aceste 
zile se desfășoară competițiile pentru 
cîștigarea titlurilor de campioni pe 
asociație. Cu prilejul concursurilor 
Spartachiadei s-au remarcat: Dumitru 
Neacșu (șah). Valentin Heințe (șah) 
și Eugen Oliver (tenis de masă). 
De curînd, asociația Voința a amena
jat un patinoar natural. (N. Costin 
— coresp.).

• Asigurînd din timp, in colabo
rare cu comitetul U.T.M., toate mă
surile organizatorice în vederea bunei 
desfășurări a întrecerilor Spartachiadei 
asociația sportivă Recolta din corn. 
Mihăiieșii, raionul Drăg faești Vlașca 
a dat posibilitatea unui număr de 
peste 100 de tineri săteni să-și disoute 
întâietatea in frumoase competiții 
sportive. Cele mai interesante con
cursuri au fost cele de la tenis de 
masă, in cadrul cărora s-au remarcat 
colectivistul Dumitru Negrită, conta
bilul Pasca Georgescu și tîmplarul 
fon Neacșu. La concursul de șah s-au 
evidențiat tinerii Tudor Preda, Petre 
Marin și Niculae Culcea. Demn de 
semnalat este faptul că întrecerile 
Spartachiadei au avut loc în sala 
căminului cultural in prezența unui 
mare număr de spectatori. La sfîrși
tul competiției celor clasați pe pri
mele trei locuri li s-au înmuiat, in 
aplauzele tuturor, diplomele de ciști- 
gători. (Ion Popescu — coresp.) 

POȘTA ZILEI
etc., înzestrate cu materialele necesare 
practicării șahului și tenisului de masă 
stau nefolosite.

ILIE GH1ȘA -coresp. regional

DESCHIDEREA UNUI PATINOAR 
LA SIBIU

De curînd, pe baza sportivă 
„Steaua" a fost inaugurat patinoa
rul Clubul sportiv muncitoresc Si
biu. Clubul se ocupă în momentul 
de față de organizarea unor specta
cole pe gheața și întreceri de pati
naj artistic și de viteză.

VALERIA VLĂDOIU-coresp.

CENTRUL DE SCHI DE LA SĂCELE

La Săcele, regiunea Brașov, func
ționează un centru de schi organizat 
pe lingă asociația Unirea. El este 
destinat copiilor și juniorilor din 
oraș, în scopul îjArățării temeinice a 
acestui sport și descoperirii elemen
telor talentate, cu perspective. Cen
trul este dotat cu 100 de perechi de 
schiuri, 60 de perechi bocanci și alte 
materiale, iar Ia antrenamente parti
cipă cu regularitate 160 copii și ju
niori. Conducătorul centrului, prof. 
I. Tocitu și instructorul voluntar

Succese cu care ne mîndrim
Datorită condițiilor minunate create 

de partid și guvern, mișcarea de cul
tură fizică și sport s-a dezvoltat mult 
și în regiunea Brașov în ultimii patru 
ani. Peste 180.000 de oameni ai muncii 
(dintre care aproximativ 80.000 în ul
timii patru ani) au devenit membri 
ai U.C.F.S. A crescut cu peste 300 
numărul asociațiilor sportive din în
treprinderi, comune și sate, astfel că 
în regiunea Brașov există în prezent 
peste 600 de asociații sportive. Au 
luat iiință, de asemenea, cinci cluburi 
sportive.

Realizări importante au fost obți
nute și pe linia creării bazei materiale 
necesare dezvoltării continue a acti
vității de cultură fizică și sport. In 
regiune sînt acum cu peste 150 te
renuri și baze sportive mai mult decit 
acum patru ani. Aceasta a permis să 
se obțină rezultate bune atît pe linia 
organizării competițiilor de mase cit 
și a ridicării performanțelor sportive, 
a creșterii cadrelor. La sfîrșitul anului 
1960 existau 495 de secții pe ramură 
de sport afiliate la federațiile de spe
cialitate, dintre care mai bine de 250 
înființate în ultimii patru ani. Naniă- 
rul antrenorilor ți instructorilor care

„CINE ȘTIE CIȘTIGĂ
Cercul turistic de pe lingă casa rie 

cultură a sindicatelor din Tg. Mureș 
a organizat un concurs „Cine știe, 
cîșiigă!" pe teme turistice. La concurs 
au particioat numeroși tineri. Ei au 
dat dovadă de o bună pregătire în do
meniile la care s-a referit concursul. 
Pe lingă temele turistice propriu-zise, 
participant» au răspuns și la proble: 
me de științe naturale etc. Cea mai 
bine pregătită s-a dovedit echipa școlii

T. Mihalache, au organizat astfel 
programul de pregătire îneît repre
zentanții centrului să se prezinte 
bine pregătiți la „Concursul centre
lor de schi" ce va avea loc In fe
bruarie la Predeal.

V. SECAREANU-coresp.

BASCHETUL CUNOAȘTE O FRU
MOASA DEZVOLTARE LA 

DOROHOI

Tn urma muncii duse de comisia 
raională de baschet, în orașul Do- 
rohoi sportul cu mingea la coș a cu- 
coscut în ultimul timp o dezvoltare 
tot mai frumoasă. Pe lingă asocia
ția sportivă Șoimii a fost amenajată 
prin resurse locale o sală unde bas
chetul se poate practica în condiții 
optime. In cursul lunii ianuarie s-a 
desfășurat „Cupa de iarnă", la care 
au participat patru echipe de juniori, 
patru de junioare și trei de seniori. 
La juniori și junioare turneele au 
fost cîștigate de echipele asociației 
Șoimii, iar la seniori de cea a Voin
ței. In prezent, echipele de baschet 
din Dorohoi se antrenează în vede
rea viitoarelor întreceri.

M. CRIȘAN-coresp. 

lucrează în domeniul culturii fizice și 
sportului s-a dublat în această pe
rioadă, ajttngînd să depășească cifra 
de 500. De asemenea, a crescut con
siderabil numărul sportivilor legitimați 
la diferite ramuri de sport, astfel că 
acum, în regiunea Brașov, avem peste 
7.000 de sportivi legitimați, cu aproape 
4.000 mai mulți decît în 1956.

Sportivii regiunii noastre, alături de 
toți oamenii muncii întîmpină alegerile 
de deputați în Marea Adunare Națio
nală și Sfaturile populare cu succese 
în munca de zi cu zi, hotărîți tot
odată să se pregătească temeinic pen
tru ca și în activitatea sportivă să 
obțină rezultate cît mai bune. Vor 
avea loc întreceri în cinstea alegeri
lor, în cadrul cărora se vor face 
tentative pentru stabilirea de noi 
recorduri. De asemenea, în cinstea 
alegerilor, asociațiile sportive depun 
toate eforturile pentru a atrage cîți 
mai meriți oameni ai muncii în dife
rite competiții, fapt care va duce la 
creșterea numărului de membri 
U. G F. S.

SEVER PADUREANU 
președintele consiliului regional

U.C.F.S. Brașov

’ — pe teme tur’st ice
profesionale metalurgice „Encsel Mau
ricio*1, formată din Qabor Kiss, San
dor Incze și Ștefan Sido, care, totali- 
zînd 27.7 puncte, a cîștigat premiul I. 
Locul 2 a revenit tinerilor de la Fa
brica de Zahăr II (Ștefan Zsombor, 
Lazăr Orza și Carol Bbth-junîor) iar 
pe locul 3 s-a clasat Mureșul II urma
tă de Fabrica de zahăr I, Poligrafia, 
Mureșul I, Textila Mureș.

Concursul individual a revenit con-- 
curentului Laszlo Paczai (Poligrafia), 
urmat de Agnes'. Both și Reka Horvath 
(Fabrica de zahăr).

loan Păuș-coresp.

NOTE

în legătură cu un concurs „fulger”
Spectatorii prezenți pe patinoarul 

natural din parcul orașului Clui, la 
întrecerile fazei premergătoare finalei 
campionatelor republicane de patinaj 
artistic, au fost martorii unui concurs 
cu totul neobișnuit 1 Organizatorilor 
nu le-a treliuit nioi jumătate de oră 
pentru a termina o competiție cu nici 
mai mult nici «nai puțin de cinci ca
tegorii de participanți. „Record în 
materie de operativitate!", poate veți 
spune. Numai că, nu în operativitate 
constă „recordul" respectiv, ci în mo
dul unic (cel puțin pînă acum) în 
care s-a desfășurat acest concurs.

Dar, mai bine să vă punem in 
ternă. In programul competiției au fi
gurat, după aim am arătat mai sus, 
cinci categorii. La fiecare din ele a 
participat însă numai ale... un con
curent (?!) Credem că nu mai este 
nevoie să mai comentăm „lupta" oare 
s-a dat pentru cucerirea titlului de 
campion regional.

Această stare de lucruri — după 
cum ne-a declarat tovarășul Elemer 
Pali, președintele comisiei regio
nale de specialitate, — este „opera" 
Clubului Sportiv Muncitoresc drin

F anioanele...
Președinții și secretarii asociațiilor 

sportive din raionul 1 Mai au fost 
conoocați tui demult Ia sediul con
siliului raional U.C.F.S. pentru a par
ticipa la decernarea fantbanclor de 
asociație fruntașă pe raion.

Care dintre aceste asociații au mun
cit mai bine în ultimul trimestru at 
anului 1960 ?

tată întrebarea pe oare și-au pus-o 
toți cei prezenți în sala consiliului 
raional U.C.F.S. Juriul, alcătuit din 
activiști sportivi cu experiență, a ana
lizat pe larg munca asociațiilor din 
raion și, în cete din urmă, a hotărît 
ca fanioanele de fruntașe să fie acor
date sportivilor de la Școala medie 
mixtă nr. 34 „C. A. Rosetti1’ și celor 
de la uzinele Electronica

— Fără discuție, ne-a spas too. the 
Nenciu. președinlele consiliului raional 
U.C.F.S., aceste două asociații sint 
cele mai puternice din raionul 1 Mai.

— Ce criterii au stat la baza ale
gerii pe care a-ți făcat-o?

— Asociația sportivă de la Școala 
medie nr. 34, de pildă, îți propu
sese ca pîrtă la sfîrșitul anulai 1960 
să înscrie în U.C.F.S. 320 de elevi, 
dar pînă ta sfîrșitul analul ea a reali
zat cifra de 6251 In pios. sportivii 
din această școală aa fost netipsițr 
de ta competițiile organizate de con
siliul raional, reușind să întreacă toate 
școlile din raionul nostra. Aceleași 
succese frumoase le-au obținut și spor
tivii din asoctația Electronica în care, 
în prezent, activează peste 1.000 de 
membri ai U.C.F.S.

Metoda consiliului raional U.CJP.S. 
1 Mai de a stimula activitatea const 
liilor asociațiilor sportive este, fără 
îndoială, lăudabilă și trebuie conti
nuată. Nu ar fi rău ca această metodă 
să fie extinsă în întreaga țară.

Cluj. în toiul verii, dud mulți tineri 
și tinere se antrenau cu pasiune, pe 
uscat, conducerea G.S.M. Cluj a tre
cut, fără să stea prea mult pe glo
duri, la desființarea secției de pati
naj. Motivul: patinatorii artistici nu 
lăsau să se întrevadă că vor obține 
mari performanțe. Dar, cînd ne gin- 
dim la faptul că orașul Otuj a avut 
pînă acum un an campioni ai țâră 
la această disciplină, că tinerii Cons
tantin Bifegan, Horia 'Man«« j.a. s-mi 
afirmat în cadrul finalelor campio
natelor R.P.R. oa autentice speranțe, 
că la Cluj există o serie de buni 
specialiști în patinaj artistic, nu putem 
înțelege hotărîrea conducerii G.S.M. 
Cluj. Insistențele patinatorilor și ale 
comisiei regionale (care încă din luna 
octombrie a anului trecut a arătat în- 
tr-un referat trimis F.R.H.P. situația 
patinajului din Cluj) au fost zadarni
ce pînă acum trei săptămîni. Abia la 
mijlocul lunii ianuarie conducere* 
C. S. M. Cluj a permis patinatorilor 
săi să folosească echipamentul și ma
terialele, pînă aturrai închise în ma
gazia clubului.

TR. ANDRONACHE

ESewrOTsMHfltanski
DAPTARE DUPĂ ROMANUL

SCRIITORILOR SOVIETICI ' d&Se/*? of?

t.

REZUMAT : în Kievul ocupat vremelnic de 
fasciști fotbaliștii clubului Dinamo au fost 
arestați de Gestapo fiindcă au învins înte-un 
meci echipa germană Luftwaffe.

se aflau doi inși. Unul în haine gri, celălalt în 
uniformă de S.S.-ist. El nu le putu distinge fe
țele căci fascicolul de lumină îl orbea. Abia 
cînd omul în gri îi spuse : „Untersturmfiihrerul 
te-a chemat pentru unele mărturisiri*. Rusievici 
îl recunoscu. Era Eduard Kuhar. „Ce anume tre
buie să mărturisesc ?* — întrebă ei cu indife
rență. „în &e lună ați primit instrucțiuni 
să formați echipa do fotbal și de la cine ? 
Apoi trebuie să mărturisești că toți fot-* 
baliștii sînt agențl ai G.P.U.-ului. Kuhar tra
ducea întrebările puse de SS-isU ț,Vorba goale —

răspunse Nikolai obosit — cine ar fi putut scorni 
o asemenea minciună ?* Anchetatorul sări furios 
în picioare : „Vorbe goale ? Eu nu vorbit ție 
glumă — încercă el sa vorbească pe rusește. Să 
nu faci aici satiră și umor. Numai un prost crede 
că voi rămas aici să faceți pîine și jucați fot
bal ! Eu am să dat pe tine minoare la elino 
arătă urlînd SS-lstul spre un cîine enorm ce sta 
lîngă masă. „Nu cred că oasele mele ar putea 
să prezinte vreun interes pentru javra dumitale* 
răspunse Rusievici cu o veselă obrăznicie. SS- 
iștul n-avu timp să răspundă, căci fu chemat pînă

afară. Rămași singuri, Kuhar se apropie 
spuse: Trebuie să mărturisești. Doar știi cl
pentru ai noștri a sunat ceasul din urmă. 
Nu-1 mai putem ajuta cu nimic. Vrei să ne expu
nem tîmpla unui glonte ?* -„Știi ceva, „fostul 
meu prieten* rosti Nikolai cu ironie — te-aș sfătui 
să nu pronunți cuvîntul tral noștri!“ Nu vorM 
așa, fiindcă mi-^ greață să te ascult. Ce vorbe 
sînt astea : „să expui tîmpla unui glonte !• Cine 
o să tragă în tine T In cadavre pentru ce să 
tragi ? Și tu ești un cadavru înainte de a muri

(Continuări (n nnmărul viitor} .

XXII
După ce au fost ținuți oîteva sile într-un beci 
tunecos, fotbaliștii; unu] cîte uniși, au fost 
ișL la interogatoriu. Cînd în camera de 'anchetă 
t dus Rusievici, un fascicol de lumină iL izbi 

față. Acoperindu-și ochii cu mina, Nikolai 
cercă să cerceteze camera* In fața unei mese



încă o treaptă urcată in C. C. E. Turneul boxerJor de categorie cocoș și semiușt

O victorie frumoasă- Cîteva constatări după 56 de întâlnit
așteptăm și alteledar...

„Transmiteți echipei Știința succes 
deplin în finala acestei frumoase com
petiții". Cu aceste cuvinte și-a în
cheiat declarațiile pe care le-a făcut 
la sfîrșitul jocului Știința Bu-curești 
— Jalgiris Kaunas, antrenorul for
mației sovietice, Alfonso Gasparka. 
Cuvintele tehnicianului sovietic expri
mă elocvent șansele pe care le au 
handbalistele bucureștence de a se ca
lifica în finala „Cupei Campionilor 
Europeni", știut fiind faptul că ele 
mal au de jucat returul întîlnirii de 
duminică seara, la Vilnius în 19 fe
bruarie.

De altfel, după felul în care s-au 
comportat în acest meci, jucătoarele; 
de la Știința au lăsat tuturor celor 
prezcnți în sala Floreasca speranța 
că ele vor reuși această frumoasă 
performanță. Așa după cum subliniam 
și în cronica jocului, ceea ce a im
presionat mai mult în comportarea 
studentelor a fost faptul că ele au 
reușit să mențină pe toată durata în
tîlnirii un ritm rapid, care a surprins 
nu mimai formația oaspe ci și pe 
spectatori, care erau obișnuiți _ cu 
un joc mai lent, mai studiat al Știin
ței. Accelerarea ritmului nu s-a făcut 
însă — și acesta este un lucru extrem 
de important —. în dauna organi
zării corecte și atente a jocului.

Facem această afirmație cu atât mai 
mult cu cit asta nu este singura îm
bunătățire pe care ne-a relevat-o 
echipa bucure?teană. Pe o linie ascen
dentă s-a situat și felul în care au 
jucat studentele în apărare. Muilt mai

tr 

atente și mai mobile, eJe au acoperit 
bine spațiul porții, știind să oprească 
circulația mingii la adversar tocmai 
în momentele apropiate finalizării.

Dar, creșterea șanselor de a se ca
lifica în finala „Cupei Campionilor 
Europeni", ne face să ne gîndim că 
în jocul echipei noastre am remar
cat și cîteva lipsuri. Și dacă hand
balistele de la Știința vor reuși să 
se califice în finală ele ati datoria 
să se pregătească și mai serios, ell- 
minînd lacunele constatate încă în 
jocul lor. A disputa o finală a „'Cu
pei Campionilor Europeni" este o 
mare performanță, care implică însă 
și serioase obligații, aceea de a re
prezenta cît mai bine handbalul nos
tru feminin. Pentru aceăsta este ne
cesar să se acorde o mai mare a- 
tenție la antrenamente declanșării mu 
numai rapide dar și SIGURE a con
traatacurilor, precum și creșterii efi
cacității acțiunilor ofensive. In a- 
ceastă ultimă privință considerăm că, 
duminică, jucătoarele de la Știința 
s-au pripit în unele momente, ratînd 
o serie de acțiuni clare.

In încheiere, alături de felicitările 
pe care Ie merită handbalistele de 13 
Știința, le adresăm și îndemnul de 
a munci (și mai mult în această pe
rioadă, de' a se antrena cu sîrguință, 
astfel îneît probabila calificare în fi
nala „Cupei Campionilor Europeni" 
să ne aducă un succes deplin. Ceea 
ce nu este prea greu de realizat I

CALIN ANTONESCU

Timp de cinci zile, printre corzile 
ringului de la sala Floreasca s-au 
perindat aproape 60 de boxeri din 
mai multe regiuni ale țării, care au 
venit la București să demonstreze că 
se numără printre pugiliștii fruntași 
ai categoriilor cocoș și semiușoară. 
Turneul, organizat de federația de 
specialitate, s-a bucurat de o largă 
participare și de un mare interes 
din partea amatorilor de box din 
Capitală care la fiecare reuniune au 
făcut sala... neîncăpătoare.

Turneul a scos în evidență cîteva' 
aspecte asupra cărora ne vom opri' 
acum. In primul rînd, se cuvine su
bliniat faptul că întîlniri'le au dat 
posibilitate antrenorilor să urmăreas
că și să- depisteze cîteva elemente 
talentate care vor completa cadrele 
categoriilor cocoș •. și. semiușoară. 
Multă vreme va rămîne în amintirea 
celor care au fost prezcnți la reu
niunile de săptăfnîna trecută întîl- 
nirea dintre Eugen Chioreanu (C.S.M. 
Cluj) și Osman Chenan (Farul Con
stanța). O bună impresie au mai lăsat 
— datorită stilului curat, tendinței 
către scrima pugilistică — Ion Dinu 
(Farul Constanța), Dinu Roman și 
Stan Bîrsu (ambii de la Dinamo 
Buc.), Ion Marin (C. Lung Muscel), 
Petre C'hițu (Voința Giurgiu) ș.a. 
De asemenea, este îmbucurător fap
tul că cu prilejul turneului s-au afir
mat cîteva centre pugilistice (ca de 
pildă cel din Giurgiu) despre care 
pînă nu de mult nu se știa mai 
nimic. Altele, cum ar fi Cluj, Con
stanța și Cîmpulung Muscel, au în
tărit buna impresie de care se bucură 
în sportul nostru cu mănuși. Se cu-

Mîine începe cea de a IlI-a ediție a „Cupei orașului București” Dinu Ion (dreapta) a avut o comportare bună in turneul de la Bucu
Iată-l in fotografie, în compania dinamovistului Dinu Roman, pe care 

invins la puncte

(Urmare din pag. 1)

nea o bună parte din restul jucătoa
relor germane au fost de mai multe 
ori selecționate în echipa reprezenta
tivă. Tot în cursul zilei de astăzi vor 
sosi și handbalistele iugoslave. For
mația orașului Belgrad este o veri
tabilă reprezentativă a R.P.F. Iugo
slavia. Spectatorii bucureșteni vor 
avea prilejul să vadă evoluînd cîteva 
handbaliste de valoare, cum ar fi : 
Vucikovici (căpitanul echipei reprezen-

La cîteva clipe după sosirea de- ' 
legației maghiare, antrenorul aces- j 
tei formații, Bodog Torok, ne-a de
clarat următoarele :

„fn anul 1959 am fost invitat să 
văd prima ediție a „Cupei orașu- ' 
lui București" și am constatat a- 1 
tunej că, fată de anul 1957 (me
ciul R.P.R.—R.P.U.), handbalistele 
romîne se aflau într-un cert pro
gres. De atunci acest progres a I 
continuat, iar astăzi valoarea hand
balului feminin din țara dv. a a- ) 
tins un înalt nivel ’ internațional. 
Am primit cu plăcere invitația de ' 
a participa la ediția din acest an 
a „Cupei orașului București", tur
neul constituind un bun prilej de 
verificare a pregătirilor înaintea 
campionatului mondial".

tative a R.P.F.I.), Tornijanovici, Je- 
vrici, portarul Liubicici.

Cit privește cele două formații ale 
Capitalei, ele și-au continuat în aceste 
zile pregătirile. Prima formație, de 
pregătirea căreia se ocupă antrenorul 
C. Popescu, va cuprinde jucătoare cu
noscute, cum sînt: Hector, Starck-Bo- 
țan, Dumitrescu I, Dumitrescu II, 
Ștefănescu, Vasile, Szoko, Reipp și al
tele. Echipa de tineret este alcătuită 
din multe debutante. Antrenorul Vic
tor Chița are un lot valoros printre 
care vom cita pe: Anca, Nemetz, 
Gheorghiță, KeulI, Melinte și altele. 
In ciuda faptului că multora din 
aceste jucătoare le lipsește experiența 
internațională, așteptăm însă ca ele 
să aibă o comportare dintre cele mai 
bune.

*
In același timp cu jocurile din 

cadruj „Cupei orașului București" 
se va disputa și o nouă compe
tiție, organizată de federația noa
stră și rezervată echipelor’ mascu
line. La această întrecere, dotată 
cu „Cupa Federației", iau parte trei 
echipe: Dinamo, ’ Rapid și C.C.A.

Programul de miercuri din sala 
Floreasca este următorul: ora 16,45: 
C.C.A. — Dinamo; ora 18,00: Fes
tivitatea de deschidere a celei de 
a 111-a ediții a „Cupei orașului 
București"; ora 18,30: București 
(tineret) — Budapesta; ora 19,30: 
București—Berlin.

înainte de a face o plimbare prin București, handbalistele maghiare au 
pozat, in holul hotelului, fotoreporterului nostru I. Mihăică

. - .. 1 =—
Echipele Rapid continuă să conducă 

in campionatele republicane
Partidele desfășurate în etapa a 

IlI-a a returului campionatelor repu
blicane de baschet au dat loc la unele 
dispute’ și rezultate interesante.

In campionatul feminin Rapid și-a 
menținut poziția de lider dar după ce 
a trecut prin unele emoții în fața ju
cătoarelor de la Voința Tg. Mureș, 
care cu cinci minute înainte de sfîr- 
șit se apropiaseră la un singur punct 
diferență: 49—50. Experiența campi
oanelor și-a spus pînă la urmă cuvîn- 
tul, dar numai acest lucru nu este 
mulțumitor. O comportare meritorie au 
avut baschetbalistele de la Construc
torul, care și-au îmbunătățit poziția 
în clasament printr-o victorie clară în 
fața unei echipe în regres însă: Vo
ința Brașov. Remarcabilă este și vic
toria Progresului București în întîl- 
nirea cu Știința Cluj, al treilea succes 
consecutiv din retur. în fine, mai me
rită a fi subliniată reușita Petrolului 
Ploiești care în derbiul... codașelor și-a 
învins, datorită în special puterii ,de 
luptă, adversara principală, Voința O- 
radea. Iată de altfel situația clasa
mentului :

Dacă în campionatul feminin for
mația feroviarelor are un mic avans' 
de 2 puncte, suficient totuși pentru e- 
yitarea unor surprize imediate, în în

1. Rapid Buc. 
Buc.

14 14
14 12

0 960—594 28
2 913-602 262. Știința

3. c. s. Oradea 14 10 4 820-736 24
4. Știința Cluj 14 8 6 673-707 22
5. Constructorul Buc. 14 7 7 712-704 21
6. Progresul Buc. 14 7 7 726-763 21
7. Voința Tg. Mureș 14 7 7 710-800 21
8. Mureșul Tg. Mureș 14 6 8 706-730 20
9. Voința Brașov 14 5 9 678-799 19

10. I.C.F. 14 4 10 625-728 18
11. Voința Oradea 14 2 12 664—803 16
12. Petrolul Ploiești 14 2 12 650-871 16

trecerile baschetbaliștilor reprezentan
ții aceluiași club, Rapid, se situează 
pe primul loc înaintea formației C.C.A. 
datorită numai victoriei din tur asu
pra acesteia, pentru că punctajul este 
egal, iar coșaverajul defavorabil. în 
etapa de duminică amîndouă aceste 
echipe au ieșit învingătoare la dife
rențe de scor aproape identice, cu sin
gura deosebire că liderii au trecut prin 
momente grele în fața Științei Timi
șoara, care a condus chiar la sfîrșitul 
primei reprize cu 23—20. Deci, atenție 
mărită la întîlnirile viitoare, fie ele 
chiar și pe teren propriu.

Din restul întrecerilor masculine, des
prindem succesul studenților din Ca
pitală într-un mec; dificil la Oradea, 
ca și victoria aproape la limită, dar 
foarte prețioasă a Științei Craiova în 
fața dinamoviștilor bucureșteni, care la 
rîndul lor marchează un regres prin 
această a doua înfrîngere din retur. 
Iată situația în clasamentul masculin, 
incompletă, din cauza amînării etapei 
a doua a returului și a unor restanțe 
din prima parte a campionatului:
1. Rapid Buc. 13 10 3 888—806 23
2. C.C.A. 13 10 3 959-778 23
3. Voința Iași 13 8 5 810-827 21
4. Știința Cluj 13 7 6 954-849 20
5. Dinamo Tg Mureș 12 7 5 807-722 19
6. Dinamo Buc. 13 6 7 747-757 19
7. Știința Craiova 12 6 6 799-796 18
8. Dinamo Oradea 13 4 9 877-920 17
9. Steagul roșu Brasov 13 4 9 784-884 17

10. C.S.M. Galați 13 4 9 693-951 17
11. Știința Buc. 11 5 6 744—733 16
12. Știința Timișoara 11 4 7 672-711 15

Meciul restanță Știința Buc.—Di
namo Tg. Mureș se desfășoară astăzi 
de la ora 19 în sala Floreasca.

(n. m.) 

vine să evidențiem și participarea 
pentru prima oară la un asemenea 
turneu a boxerilor din Medgidia (in
structor de box, Aurel Anton) care 
au avut, firește, multe de învățat 
datorită contactului cu pugiliști de 
valoare.

Dar turneul care s-a încheiat du
minică dimineața a scos în evidență 
și unele aspecte negative în com
portarea boxerilor. Mulți dintre aceș
tia sînt trimiși de antrenorii lor „la 
bătaie", în loc să fie îndrumați spre 
un box tehnic și să se îngrijească 
în aceeași măsură și de apărare. Hu- 
nedoreanul Nicolae Ichim, de pildă, 
dotat cu o rezistență rar întîlnită, 
a recepționat în cele trei întîlniri 
pe care le-a susținut cel puțin tot 
atîtea lovituri cîte le-a trimis adver
sarilor săi. Ichim este un tînăr cu
rajos, care poate deveni un boxer de 
valoare. Ce se va întîmpla însă cu 
el după cîțiva ani de box dacă va 
continua să recepționeze asemenea 
lovituri ? Dar, o slabă preocupare pen
tru blocarea loviturilor au dovedit-o 
nu numai tinerii boxeri, ci și cei 
consacrați. Dănilă Done ni s-a părut 
a fi cel mai... „reprezentativ" în 
această direcție. în loc să se depla
sez^ și să puncteze din continuă miș
care, Done „se proptea" deseori pe 
picioare (îndeosebi în meciul cu V. 
Ionescu), trimitea dar și primea lo
vituri !

în sfîrșit, consemnăm ca un as
pect negativ lipsa de la acest im
portant turneu a boxerilor din lotul 
reprezentativ, care nu știm de ce 
au fost ținuți deoparte. Ne amintim 
că și cu alte asemenea prilejuri, 
pentru a fi „păstrați intacți" în ve
derea unor întîlniri internaționale, 
boxerii fruntași nu au participat ală
turi de ceilalți la întîlnirile interne.

începe campionatul pe echipe
A mai rămas puțin timp pînă la 

începerea întrecerilor din cadrtil ce
lui de al XIH-lea campionat republi
can de lupte clasice și lupte libere pe 
echipe. în acest an lupta pentru cu
cerirea titlului de campion al țării se 
anunță a fi cu mult mai interesantă 
ca în anii trecuți și pentrii faptul că 
numărul coincurenților angrenați în 
această importantă competiție va fi 
mai mare. De asemenea celor opt ca
tegorii de la „clasice" li se vor adău
ga alte cinci la „libere", fapt care va 
prilejui desigur o întrecere echilibrată.

La noua ediție a campionatului, 
care va începe la 25 februarie, vor 
lua parte următoarele echipe (în pa
ranteze antrenorii acestora) • Dinamo 
București (D. Cuc), Casa Centrală a 
Armatei (V. Popovici și Gh. Suteu)', 
Steagul roșu Brașov (I. Mufeșan), 

Și, de ce să nu o spunem, at 
le-a dăunat. Sperăm că la întî 
viitoare — pe categorii de gri 
— vor fi prezenți cît mai 
pugiliști fruntași.

R. CĂLARĂȘA

DIN JURUL RINGUl
® Intre 22 și 26 februarie fed 

romînă de box va organiza noi în 
pe categorii de greutate. Astfel, la 
se vor întîlni boxerii de categorie 
și ușoară, iar la Constanța va fi 
nizat turneul boxerilor dc categorie 
și mijlocie mică.

O In cursul lunii aprilie cehii 
prezentați vă a tării noastre va s 
întîlniri revanșă cu selecționata 
Ucraineană. Se vor disputa două p< 
După cum se știe, anul trecut L 
sovietici au evoluat la București 
Brăila, obținînd un rezultat de 
tale (5—5) în prima întîlnirc, cea 
doua revenind formației noastre, ci 
rul de 5—4.

® Echipa Lokomotiv Leipzig 
Germană) a trimis federației noas 
specialitate o scrisoare în care a 
că este dispusă să susțină două în 
cu Metalul București, la București 
Leipzig.

• La 17 februarie formația ( 
va pleca în R.S. Cehoslovacă unde 
tîhîi Dukla Braga. Militarii se j 
teso intens în vederea acestei înl 
Din lot fac parte boxeri consacra 
Dobrescu, Cișmaș, Czekeli, Mînd 
Tiță, Negrea, Șerbu, precum și t 
Gh. Angliei, I. Turcu, I. Florei 
Baciu, Al. Podani, I. Pițigoi, V. 
dafir, D. Miron ș.a.

Metalul București (I. Gheorghe) 
Oradea (I. Pantici și I. Tojer),C 
Cluj (D. Kiss și Gh. Marton), C 
Galafi (I. Donose), C.F.R. Elect 
iere Craiova (I. Marinescu J, C 
Timișoara (V. Bați și I. Cri: 
A.S.M. Lugoj (D. TîrziU și Gh. L 
Progresul București (P. loanițes 
V. Constantinescu), U.V.A.-Amej 
rad (A. Corodan), Voința Tg. 71 
(S. Gorgyi), C.S.M. Reșița (I. Lo 
C.S.M. Baia Mare (Z. Abrudan 
Unio Meteorul roșu Satul Marc 
Ghemeș).

Antrenamentele luptătorilor noș 
desfășoară cu toată seriozitatea, 
fel că este de așteptat ca apro 
competiție să se desfășoare la Un 
nivel tehnic și spectacular.

P. HÎTRU — antrei



Ca să fii jucător mare... Aspecte din pregătirile fotbaliștilor
Fotbalul e prin excelentă un joc 

colectiv, în care colaborarea dintre 
jucători asigură comportările supe
rioare, rezultatele bune. Cu jucători 
care se înțeleg. și se cunosc bine 
Intre ei, deci cu un colectiv sudat, 
o echipă este capabilă să învingă o 
formație adversă cu jucători mai 
valoroși poate, luați individual, <lar 
care nu colaborează între ei, care 
vor în principal să demonstreze fie
care în parte ce poate, cît de talentat 
și de iscusit este.

Practica mi-a arătat, de pildă, la 
turneele U.E.F.A. Ja care am luat 
parte între anii 1955—1957, că 
juniorii noștri și-au datorat succesul 
asupra unor echipe cuprinz'înd jucă
tori excelenți (ca ale Austriei, Bel
giei, Franței etc.) pentru că au 
manifestat șt o mare superioritate 
de ansamblu, au acționat ca- o 
echipă, în timp ce adversarii, de 
foarte multe ori, se întreceau în 
„artificii* care să le pună în evi
dentă dexteritatea.

De fapt, în iureșul partidei, jucă
torii chiar dacă vin des în contact 
cu balonul, îl păstrează foarte pufin 
raportat la durata regulamentară a 
unui joc. O revistă italiană „II Cam
pione" a făcut, acum cîtiva ani, o 
serie de statistici în acest sens, 
notînd și cronometrîind activitatea 
cu mingea a cinci mani jucători, 
«tacanți și mijlocași. Mai întîi a 
însemnat de cîte ori au atins mingea 
fn 90 minute de joc; Bozsik 110, 
Julinho 96, Schiaffino 90. Hidegkuti 
75, Wright 55. Apoi cit au tinut în 
total mingea: Bozsik 2’21“, Julinho 
2W", Schia-ffino 1’51“, Hidegkuti 

1 *23 ”5/10. Wright 1’06”. In sfîrșit, 
timpul mediu cît a păstrat fiecare 
mingea : Schiaffino și Wright 1 ”2/10, 
Bozsik și Julinho l“3/10. Hidegkuti 
1*1/10.

Cifrele acestea, dintre cele mai 
edificatoare, le voi completa cu alte 
cifre de control ce le-am întocmit 
la jucătorii echipei Dinamo Bacău, 
în 1959. E vorba de jucătorii Gram, 
Drăgoi, Publik și Tîrcovnicu, la 
care am stabilit următoarele: Gram 
a avut de 35 ori balonul, l-a tinut 
fn total 2’2“5/10, ceea ce dă o 
medie de 3"5/10 la fiecare minge; 
Drăgoi a avut de 35 ori balonul, pe 
care l-a tinut 1’45”, ceea ce înseam
nă o medie de 3“; Publik pentru 
42 de ori a tinut balonul 2’1 “8/10, 
deci o medie de 2”9/!0, 
în timp ce la Țîrcovnicu 58 mingi 
au fost jucate în l’50“2/10, ceea ce 
reprezintă o medie de l“9/10.

Din această ultimă statistică iese 
clar în evidentă cît de mult întîrzie 
o execuție la jucători ca Gram, 
Drăgoj și Publik care sînt atît de 
-.îndrăgostiți" de minge încît uită 
că au parteneri care o așteaptă. Ei 
o duc atît... pînă o pierd la un jucă
tor advers.

în fotbalul nostru 
legătură cu dez- 
în ioc a jucăto- 
nu numai lăsati,

In ultima vreme, 
s-a vorbit mult în 
voltarea inițiativei 
rilor, care trebuie 
ci și îndrumați să-și formeze și să-și 
dezvolte personalitatea. Orientarea 
aceasta a fost necesară în urma 
constatărilor că unii antrenori au 
schematizat, au șablonizat jocul 
echipelor lor, ceea ce în nici un caz 
nu se împacă cu un joc cum este 
fotbalul, care pretinde fantezie și 
inventivitate. Chemarea jucătorilor 
la inventivitate creatoare are tocmai 
menirea de a ridica gradul de varie
tate a jocului, de a-i mări gama 
acțiunilor. Iar în ultima instanță 
să contribuie și la mărirea încrederii 
jucătorilor în propriile lor forte, la 
convingerea lor că în anumite situați' 
date unele acțiuni pot și trebuie să 
le ducă singuri la capăt, fără con
cursul vreunui partener, pentru că în 
faza de joc respectivă rezolvarea 

cea mai

printre alții, Dinulescu

personală este soluția
indicată.

O înțelegere greșită
indicații a făcut însă
jucători. cu înclinări în
recție, să treacă la un
dual, dăunător tor Si ’
această categorie se

a acestei 
i ca unii 
această di- 
joc indivi- 

echipei. In 
încadrează. 
(Progresul

București), David (Steagul roșu 
Brașov). Creiniceanu (Minerul Lu- 
pen-i). Gram (Dinamo Bacău), Mi- 
teianu (Știința Cluj), frații A. și D. 
Munteanu (Petrolul Ploiești), lones- 
cu (Raoid București), care de foarte 
multe ori duc la disperare pe colegii 
lor de echipă și fac... jocul adversa
rilor. Asemenea jucători, care au o
oarecare iscusință în realizarea dri
blingurilor și ;vor prin aceasta să 
cîștige gloria de-a marca ei goluri, 
sînt totdeauna o pradă ușoară pen
tru adversari, printre care vor să se 
■infiltreze!", de Ia uri capăt la altul 

al terenului. Și deși au constatat 
singuri, de atitea ori, că nu se poate 
o asemenea reușită (pentru că ei 
termină pînă la urmă prin a se dez
echilibra sau a fi anihilați de numă
rul sporit de jucători adverși veniți 
în întîmpinare) continuă această 
practică dăunătoare.

O măiestrie crescută în ale dri
blingului poate fi cu adevărat utilă 
unuj jucător și echipei lui, dacă este 
folosită cu chibzuință; De aceea rin
ei urile de față nu sînt pledoarie îm
potriva driblingului ca execuție teh
nică. Dar, aceptîndu-1 și chiar 
recomandîndu-1 pentru o anumită 
folosință, el trebuie executat numai 
cînd e absolută nevoie. Orice dribling 
inutil înseamnă o întîrziere în jocui 
echipei, un timp în plus acordat 
adversarului să se organizeze în apă
rare.

Un jucător aduce echipei persona
litatea și toate calitățile lui. Acestea 
trebuie puse complet în serviciul 
echipei (fără ca jucătorul să devină 
un anonim), ceea ce se poate reali
za de minime. Aș putea să amintesc 
dintre jucătorii noștri pe: Constan
tin, Jenei, Bone, Tăta.ru. (C.C.A.), 
Ene II, Nunweiller III și IV (Dinr- 
mo București). Tabarcea (Petrolul), 
Seredai și Meszaros II (Steagul 
roșu Brașov), Ma.rcu și Popescu 
Octavian (Știința Cluj) etc., care 
știu să joace în așa fsl încît echi
pele lor să beneficieze total de va
loarea lor fotbalistică și. în același 
timp, să-și impună calitățile și per
sonalitatea. în schimb, un jucător 
individualist, oricît de înzestrat este, 
nu reușește niciodată să fie un mare 
jucător,, chiar . dacă posedă la perfec
ție gama tuturor execuțiilor, simțul 
jocului etc.

Ce se întîmplă în timpul unei 
partide cu jucătorul individualist ? 
El termină prin a-și îndepărta par
tenerii, care se satură să mai mun
cească pentru „exhibițiile" lui. și-și 
ridică împotrivă și publicul specta
tor, care-1 dezaprobă zgomotos. Aș 
vrea însă să mai spun că uneori și 
cronicile sportive pot stimula tendința 
spre individualism a unor jucători. Cred 
că de multe ori se face prea mare 
caz de cei ce au marcat golurile și 
prea puțin se scrie despre cei ce au 
ajutat la marcarea acestor goluri. 
Firește că, în ultima instanță, e 
foarte important să marchezi goluri, 
căci ele vorbesc despre rezultatul 
unui joc. Dar nu totdeauna meritul 
cel mai mare este al celui ce a 
înscris, care — în multe împrejurări 
— poate avea doar sarcina unei 
simple finalizări, după o pasă care 
i-a servit mingea „ca pe tavă".

Printre cei mai buni jucători din 
lume din ultimii ani întîlnim numele 
lui Ivanov și Netto (U.R.S.S.), Hi
degkuti (R. P. Ungară), Kopa (Fran
ța), Suarez și Di Stefano (Spania), 
Hanappi (Austria). Mathews și 
Wright (Anglia). Kolev (R. P. Bul
garia) etc. Valoarea și faima acestor 
jucători nu le-au adus-o golurile ce 
le-au marcat, ci contribuția lor, de 
jucători constructivi, la succesul 
echipelor lor. Și fiecare dintre ei în 
parte a dovedit personalitate și cali
tăți individuale deosebite. Ei au 
demonstrat ceea ce rămîne mereu 
valabil: un jucător este șt va fi
întotdeauna mare numai în mijlocul 
echipei lui și prin echipa lui /

C. TEAȘCA 
antrenor

VEȘTI DIN BRAZILIA
(Urmare din pag. 1)

In această întîlnire a jucat for
mația: Voinescu — Popa (din mân. 
20, cînd s-a accidentat ușor, Ioniță), 
NUNWEILLER Iii, SEREDAI — 
JENEI, Nunweiller IV — Anghel, 
Constantin, Ene II, Bone (ȚIRCOV- 
NICU), Tătâru.

MARȚI DIN NOU LA SAO 
PAULO, VINERI LA RIO

Al șaptelea meci al turneului are 
loc astăzi, marți, tot la Sao Paulo, 
unde selecționata București întîlnește 
uh alt adversar puternic: Corinthi
ans, clasată pe locul 2, după Santos, 
în ultimul campionat. Vineri, fotba
liștii' romîni vor evolua la Rio. ■ D<> 
data aceasta, ei vor înfrunta cunos

Dinamo Bacău joacă Ir 
București

Duminică, Dinamo Bacău a susținut 
un nou joc dc antrenament cu forma
ția Steaua roșie Bacău. Timpul a fost 
bun, dar terenul alunecos a influențat 
într-o măsură mișcările jucătorilor. Di- 
namoviștii au făcut o bună verificare 
deoarece adversarul — în ciuda scoru
lui cu care a cedat (7—2) — i-a soli
citat din plin. In prima repriză mai ales, 
Dinamo a făcut un joc foarte bun, cfica- 

Scăpat de sub supravegherea lui Teciu, extrema stingă a lotului de tineret, 
Creiniceanu, execută o centrare. Fază din meciul amical Lotul de tineret- 

Rapid București.

ce (a și condus cu 6—1). Punctele au 
fost marcate de Rădulescu (3), Gram 
(2), Drăgoi și Chiriță (autogol), res
pectiv Mangalagiu și Sorin. Dinamo a 
aliniat formația: Ghiță (Bucur) — 
Giosanu, Lazăr, Cincu — Vătafu, Cîr- 
naru — Drăgoi, Rădulescu, Gram, Ci- 
ripoi (Nemeș), Publik. La joc au asistat 
circa 1500 spectatori.

Miercuri, Dinamo urmează să dispute 
un meci de verificare la București, îna
intea plecării într-un turneu de pregătire 
în R.D.G. (1.0 februarie — 2 martie). 
Băcăoanii vor juca pe Dinamo", cu c 
formație orășenească, probabil Abatorul

„Metamorfoza”...

întotdeauna m-am înclinat în fața pă
rerilor autorizate ale medicilor. Cînd 
însă, înainte de jocul dc antrenament de 
duminică al Progresului, doctorul Chet
ei u mi-a spus că printre jucătorii care au 
reușit cel mai bine la probele funcționale 
de control se află și Baboie și Mafteuță, 
m-am îndoit pur și simplu de... veridi
citatea celor afirmate.

— Dacă nu crezi, să le urmărești jo
cul! — mi-a spus doctorul clubului,
lăsînd astfel pe seama jocului confirma
rea celor afirmate de el.

Baboie a zburdat pur și simplu timp 
de 110 minute pe teren, iar Mafteuță 
—cît a jucat — s-a mișcat ca argintul 

viu. Cei doi fotbaliști, care în turul 
campionatului, s-au dovedit a fi jucători 
doar dc... o singură repriză, păreau cu 
totul schimbați din punct de vedere al 
pregătirii fizice. Experiența practică a 
confirmat întru totul cele afirmate de 
doctorul Cherciu.

Tot el a fost cel care a .explicat a- 
ceastă ,,metamorfoză” survenită în ran
damentul lui Baboie și Mafteuță :

— Nu este nici un „miracol** la mij
loc. Buna pregătire fizică a celor doi 
jucători se explică prin metodele apli
cate la antrenamente. Antrenorii 1. Lu-

cuta formație a clubului Flamengo 
E probabil ca duminică să mai sus
țină un meci.

SPECTATORI LA VASCO
DA GAMA — REAL MADRID
' Un ultim amănunt: miercuri jucă
torii noștri vor fi prezenți Ia meciul 
dintre Vasco da Gama și Real Ma
drid, care se dispută ia Rio d* 
Janeiro.

★
Convorbirea noastră cu antrenorul 

Gică Popescu s-a încheiat aici, nu 
înainte însă de a ne transmite să'ti- 
tările tuturor membrilor delegației 
noastre sportive adresate celor dragi 
de acasă, și, bineînțeles, înainte de a 
ne fixa o nouă... întîinire telefonică 
pentru miercuri la prînz. 

paș >7 C. Drăgușin au muncit în strînsă 
colaborare cu medicul. Adaptarea la efort 
a jucătorilor s-a făcut în mod gradat. 
Desigur că nu am fi reușit 'să îmbunătă
țim pregătirea fizică a lui Baboie și a 
lui Mafteuță, dacă ei nu ar fi privit cu 
cea mai mare seriozitate antrenamentele 
Au respectat timpul de odihnă și, pot 
spune, au dus o viață sportivă.

Schimbare în Line în ceea ce privește 
pregătirea fizică am observat și la alți 
jucători de la Progresul (Oaidă, Pe
trescu, Smărăndcscu I etc.), ceca ce do

vedește că la Progresul se duce o temei
nică muncă de pregătire.

(AL I.)

Meci de antrenament la Ploiești

Petrolul Ploiești și-a continuat pregă
tirile în vederea returului, susținînd du
minică primul meci amical, în compania 
echipei din campionatul regional Petro
lul Teleajen. Ploieștenii au cîștigat cu

Astăzi ultima zi la concursul
special Pronoexpres

o In fruntea premiilor: 3 autoturisme • Report: 141.368 lei

O singură zj - numai astăzi — mai 
! puteți depune buletinele la primul con
curs special al anului 1961, concursul 
special Pronoexpres de mîine, miercuri 
8 februarie. Concursul special de mîine 
se prezintă sub semnul unor deosebite 
puncte de atracție :

— Un mare număr de premii în obi
ecte și bani, atribuite suplimentar. în 
fruntea listei de premii : 3 autoturisme 
(1 „Volga“, 1 „Skoda“ și 1 ,,Wartburg“) 
și io scutere „Manet".
- Report-record . 141 368 lei
- Participare pe buletine gratuite
— Perspectiva înregistrării unor mari 

premii la categoria premii în bani da- 
I torită fondului de premii (vă reamintim 

că la ultimul concurs special fondul 
de premii a fost de 1.727.256 lei) și re
portului.

La concursurile Pronoexpres s-au în
registrat totdeauna premii importante : 
132.218 lei - D. Moșoiu din Cernavodă ; 
100.027 lei - V. Petrescu din București ; 

j 106.027 lei - T. Toth din Satu Mare ;
97.841 lei - P. Raiciu din Drăgănești-Olt; 
95.631 lei - A. Mihai din București, iată 
numai cîțiva dintre marii premiați ai 
concursurilor Pronoexpres.

Și dv. puteți apare pe această listă 
dacă veți participa cu cît mai multe 
variante la concursul special Prono
expres de mîine 5 februarie.

★

Extragerea din urnă a celor 16 nu
mere ale concursului special Prono
expres de mîine 5 februarie va avea 
loc, începînd de la ora 19, în sala Tea
trului de Estradă din Ploiești.

SURPRIZE „IN LANȚ" 
LA PRONOSPORT 

Rubrică redactată de L S. Loto-Prono- 
sport.

Concursul Pronosport de duminică 
poate fi considerat drept unul dintre

scorul de 4—1 prin punctele înscrise 
de Zaharia, Bontaș (11 m), Chiriță și 
llie Slelian In cele trei reprize a cîte 
30 de minute, Petrolul a manifestat o 
bună pregătire fizică. Din formație au 
lipsit rnulți titulari (Dridea și Tabarcea 
aflați în lotul de tineret, Fronea, Ncacșu, 
și Florca la tratamente). A jucat echipa: 
Ioneseu (Sfctcu) — Pal, Cepolski (M. 
Marcel), Dumbravă (61 urea) — llie Ste- 
lian, M. Marcel (Giurea) — Zaharia 
(Chiriță), Badea, Bontaș, A. Munteanu 
(Ghijă), Chiriță (G. Marin).

Lipsesc aparatele ajutătoare

C.S.M. Brăila a programat cu începere 
de la 12 februarie o scrie de meciuri 
de verificare în compania unor formații 
de categoria B și A. Fotbaliștii brăileni 
și-au propus să joace cu Rapid Focșani, 
Metalul Tîrgoviște, Dinamo Obor. Aca
demia Militară și cu U.T.A. Antrena
mentele conduse de antrenorul Dincă 
Schi lcru nu decurg însă în . cele mai 
bune condiții, deoarece stadionul ,,1 
Mai“ — unde se pregătesc jucătorii — 
nu este dotat cu aparate ajutătoare. Con
siliile de conducere ale Clubului Sportiv 
Muncitoresc și cel al asociației sportive 
Marina (care dispune de stadion) își „.pa
sează” unul altuia obligativitatea înze
strării stadionului cu aparatele ajută
toare! Se apropie ziua reluării campio
natului și ar fi timpul ca să se rezolve 
această problemă, cu atît mai mult cu 
cît terenurile neînzestrate cu aparate aju
tătoare nu vor fi omologate de federa
ția de specialitate.

N. COST1N—coresp.

Pregătirile echipei Unirea lași

IAȘI 6 (prin telefon). — Fotbaliștii 
de la Unirea și-âu început ceva mai tîr- 
ziu pregătirile din cauză că antrenorul 
principal, Manolescu, a plecat la C.S MS. 
In locul lui a fost numit Emil Avasili- 
chioaie, care a început pregătirile cu 
jucătorii de la Unirea, ajutat în munca 
de pregătire fizică de prof. C. Carpinic.

Lotul cuprinde 18 jucători. Șase dintre 
ei sînt foarte tineri (sub 21 de ani).

cele mai bogate în surprize din ultima 
perioadă de timp. Mai întîi semnele au 
apărut perfect... simetrice : de patru 
ori „1“, de patru ori ,,x“, de patru ori 
.,2“. După părerea noastră surprizele 
cele mal mari care au apărut „în lanț“ 
la acest concurs sînt, în ordine^ pro
porțiilor, următoarele : „x“-ul de la Pa
dova—Spăl, ,,x“-ul de ia Napoli—Lane- 
rossi, „2“-ul de la Valenciennes—An
gers și chiar victoriile în deplasare ale 
lui Reims și Fiorentina.

PROGRAMUL CONCURSULU’
PRONOSPORT NR. 7

— Etapa din 12 februarie —
I. Milan—Padova (camp., italian)

II. Bari—Interrazionale (camp, italian)
III. Fiorentina—Sampdoria (camp. Ita

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

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

VIII. Spal—Atalanta (camp, italian)
IX. Valenciennes—St. Etienne (Cupa 

Franței)
X. Lyon—Angers (Cupa Franței)

XI. Sedan—Toulouse (Cupa Franței)
XII. Marseille—Racing (Cupa Franței)

★

Rezultatele provizorii ale trierii bule
tinelor Pronosport :

2 variante cu 12 rezultate
21 variante cu 11 rezultate

281,50 variante cu 10 rezultate

T%25c4%2583ta.ru


IWCimiLE VACANTEI
Noțiunea de odihnă nu exclude pe 

cea de spori, după cum nu exclude 
nici activității culturale în general. 
Tocmai de aceea, cei 4.000 d-e student! 
care au plecat acum Ia odihnă în cele 
mai pitorești stațiuni din țar» noastră, 
iși înscriu în program multe acțiuni 
sportive și culturale.

Ln frumoasele localități climaterice 
din munții noștri i-au așteptat zeci și 
zeci de cabane La Predeal. Sinaia, 
Bușteni, Timiș, Pîriul Rece, Tusnad și 
leacul Roșu au sosit acum oaspeți, pen
tru a-ș< petrece intr-un mod plăcut bi
nemeritatele zile de odihnă.

Sportul nu poate lipsi acolo unde se 
adună tineretul. Prieten credincios, el 
va face ca odihna studenților să fie 
activă, sănătoasă. In fiecare dimineață 
ei fac gimnastică de înviorare Ime
diat după deșteptare, întregul efec
tiv împărțit pe grupe, efectuează 10—15 
minute de exerciții fizi-ce simple și 
ușoare, ca alergări, sărituri etc. Acest 
fel de a Începe ziua, în mijlocul unui 
peisaj atrăgător, cu aer proaspăt, creea
ză o bună dispoziție și mărește tot
odată rezistența organismului, lucru im
portant acum, la sfîrșitul unul semes
tru de muncă intensă, la capătul exa
menelor ce au solicitat atîta energie

Grupul de studenți bucureșieni din fotografia noastră se bucură din plin de 
frumusețile zilelor de vacanță, participind la cursurile de inițiere în schi 

și in alte centre turistice din țară.

Cititorii întreabă—ziarul răspunde

din partea tinerilor.
Șahul, tenisul de masă, 

subahol sint practicate pe .scară 
gă in taberele și casele de odihnă 
(lențești. Dar pentru a folosi din 
eondițitle geografice și climatice, 
tru a ne bucura pe de-antregul de pros
pețimea aerului de munte, au fost or
ganizate numeroase manifestări spor
tive in aer liber, cum ar f< excursiile, 
întrecerile de schi și sănius. Nu este 
un secret pentru nimeni că excursiile 
sînt pe cit de plăcute pe atît de folo
sitoare. Datorită condițiilor speciale in 
care se practică, ele asigură un bogat 
ba^aj de deprinderi moti'iee, variate și 
foarte aplicative, mărește rezistența or
ganismului, dezvolta curajul și perse
verența.

popicele sau 
lar- 
stu- 
phn 
pen-

care jrîrw organizate la Predeal, oa

ICu cîtva timp în urmă. Ia Craio
va s-a disputat ine&iul masculin 

* de baschet dintre Știința Craiova 
și campioana tării, echipa C.C.A. Mili
tarii au cucerit victoria cu 74—72. Me
ciul a suscitat un marc interes în lo
calitate. După cum ne-au scans cîțiva 
craiovcni, amatori ai sportului cu min
gea la coș, „dacă meciul a fost plăcut 
în ansamblu, rezultatul nu a fost plăcut. 
Aceasta nu pentru că Știința a pierdut, 
ci pentru că arbitrii repartizați de fede
rație au greșit de multe ori acordînd 
sancțiuni studenților pe nedrept. In plus, 
delegatul federal și-a depășit atribuția- 
niie. intervenind în acest meci ca un ar
bitru. Astfel, la un fault comis de unul 
din jucătorii de la Știința, arbitrii nu au 
acordat lovitura de pedeapsă și jocul 
a continuat Delegatul federal — la un 
moment dat — oprește meciul și cere 
executarea loviturii" etc. Scrisoarea ve
nită la redacție a fost îndrumată federa
ției de baschet pentru a răspunde.

„De nenumărate ori s-a făcut sim
țită nevoia de a se mod'fica acel 

• paragraf rigid din regulamentul
jocului de fotbal, care prevede imposi
bilitatea de a se înlocui în timpul unui 
meci oficial jucătorii accidentați. Este 
oare normal ca o echipă să joace în 
11 iar cealaltă în 10 sau în 9 , ne 
întreabă tov. Nolu Lupovici din Bacău, 
într-o scrisoare pe care ne-'a trimis-o 
eu cîtva timp în urmă.

3 Din comuna Valea Largă, raionul 
Luduș, regiunea Mureș-Autonomă 

* Maghiară, ne-a scris tov. Virgil 
Călugăr, președintele asociației sportive 
Secerișul, care din luna august 1960 nu 
mai primește numărul de luni al ziarului 
nostru. „Mani interesat la Oficiul 
P.T.T.R. Zaul de Cîmpie de această si
tuație. Tovarășa dirigintă acuză Oficiul 
P.T.T.R. al raionului Luduș pentru fap
tul că nu-i trimite ziarele. Eu nu pot afla 
adevărul și de aceea m-am adresat dv."

Turismul mărește totodată dorința de 
a cunoaște frumusețile patriei, locurile 
istorice sau minunatele realizări ale oa
menilor muncii in anii regimului demo
crat-popular. De aceea, organizatorii și 
conducătorii activității sportive din tim
pul vacanței de iarnă, în ultimă in
stanță asistenții de educație fizică din 
invățămintui superior, au acordat o a- 
tenție specială stabilirii și discutării tra
seelor. In același timp, s-a avut grijă 
ca ele să nu depășească gradul mediu 
de pregătire fizică al excursioniștilor. 
Desigur că in fiecare excursie studen-

imper
ios am- 
vedere 
politic, 
trimiși 
printre 
își per-

TUR DE ORIZONT
• Campionul mondial E. Luther - 1013 p.d. • Rezultatele 

intîlniriior inter-țâri • Medii peste 425 p.d. (feminin) ți 900 
p.d. (masculin) • Noi federații cer afilierea la F.I.P.
Programul competition al internațio

nal al anutai 1960 la popice a fost 
bogat in evenimente. El a fost mar
cat de importanta confruntare a celor 
mai bune echipe de continentul 
nostru, dotată cu trofeul „Cupa Euro
pei*. Cel mai semnificativ fapt al a- 
nului trecut îl constituie întsă saltul 
tehnic făcut de jucătoarele și jucăto
rii din aproape toate țările afiliate la 
F I P. Pe primul plan se situează, 
desigur, procentajul campionului mon
dial Eberhard Luther (R.D.G.), care 
în meciul dintre R. S. Cehoslovacă și 
R D. Germană, desfășurat la Praga, 
a dobor îl din 200 bile mixte 1013 po
pice î Cel mai mare scor pe echipe l-a 
realizat reprezentativa masculină a 
R P Ungare, care a învins la Viena 
formația Austriei cu 5489—5432 p.d. 
Ambele selecționate au realizat o me
die individuală de 914,5 p.d. și res- 

~ ’ *“ principalele re-
cadrul întîlni-

pectiv 905,2 p.d. Iată 
zu’tate înregistrate în 
rilor >n Ier-țări.

FEMININ : Austria 
pară 2566—2616 p.d. 
duală 427.4—436) ; R. 
— P. O. -

— R. P. Un- 
(medie indivi- 

S. Cehoslovaca 
Germană 2507—2512 p.d. 

(m.i. 417.8—418,6) ; meci triunghiular 
la Gottwaldov (R.S.C.) 1. R. S. Ceho
slovacă B 2338 p.d. (m.i. 389.6) ; 2. 
R. D. Germană 2314 p.d. (m.i. 385,6) ; 
3. R. S. Cehoslovacă A 2299 p.d. 
(m.i. 383.1) ; R. P. Ungară — R. D. 
Cier mană 2436—2397 p.d (m.i. 406—
399.5) ; R P F. Iugoslavia — R. D. 
Germană 2314—2430 p.d. (m.i. 385.7— 
405) ; R. P. Romînă—R.P.F. Iugosla
via 2473—2451 p.d. (m.i. 412,1 —

408.5) ; R. P. Romînă tineret — R.P.F. 
Iugoslavia 2426—2346 p.d. (m.i. 
404.3—391).

MASCULIN: R. P. Ungară — Fran
ța 5178—4723 p.d. (m.i. 863—781,1) ; 
Austria — R P. Ungară 5432—5489 
p.d. (m.i. 905,2—914,5) ; R. S. Ceho
slovacă — R. D. Germană 5317—5461 
p d. (m.i. 886,1—910,1) ; meci 
ghiular la Vsetin (R.S.C.)' : 1. 
Germană 5122 p.d., 2. R. S. 
slovacă A 5011 p.d., 3. R. S.

slovacă B 5009 p.d. (m.i. 853,6, 835,1 
și 834,8) ; R. P. Ungară — R D. 
Germană 5296—5159 p.d. (m.i. 882,6 
— 856,8) ; R.P.F. Iugoslavia — R.D. 
Germană 5181—5262 p.d. (m.i. 863,5— 
877) ; R. P. Romînă — R.P.F. Iugo
slavia 5010—5230 p.d. (m.i. 835—
871,6), R. P. Romînă tineret — R.P.F. 
Iugoslavia 4988—5108 p.d. (831,3— 
851.3).

Printre rezultatele valoroase obți
nute în meciurile inter-țări merită să 
subliniem și pe cele realizate de spor
tivii noștri Maria Stanca (Reșița) — 
445 p.d. și talentatul popicar ploieș
tean, CristTi Vînătoru — 918 p.d.

★
Și acum cîteva actualități. Federa

ția de specialitate din Argentina a 
cerut — și i s-a aprobat — afilierea 
la F.I.P. în sfîrșit, secția de asfalt 
din cadrul F.I.P, are un nou pre
ședinte în persoana lui Anton Cihlar 

S. Cehoslovacă), care a fost nu
mit în locul compatriotului său, losef 
Smekal.

ții vor lua cunoștință despre 
tanțft locurilor vizitate, despre 
nătatea așezărilor din punct de 
geografic, istoric, economic sau

Pe Lingă cei 4.000 de studenți 
in stațiunile amintite, alți 2.000, 
care numeroși sportivi fruntași, 
fecționează tehnica schiului în taberele 
organizate de catedrele de educație fi
zică ale majorității institutelor noastre 
de invățămint superior. Pe aceștia ii 
putem urmări pregătindu-se la Mun
tele Mic, Bocșa, Păltiniș, Diham, 
Peștera, Cota 1500, Virfui cu Dor etc.

Alături de activitățile sportive, stu
denții desfășoară și o bogată activi
tate culturală. Astfel, serile literare 
precum și audițiile muzicale ori con- 
cursurile-ghicitoare pe diferite teme 
completează in modul cei mai plăcut 
preocupările studenților aflați la odih
nă. Bineînțeles nu lipsesc nici obiș
nuitele seri distractive cu concursuri de 
recitări, di fente jocuri, dans etc., sau 
preocupările pentru citirea presei, as
cultarea radioului. învățare» de crîntece 
tinerești etc.

Iată oondițiile create de partid și gu
vern, datorită cărora tineretul nostru 
studios din institutele do invățămint 
superior are prilejul să-și petreacă mi
nunat zilele vacanței de iarnă. Zile 
voie bună, de înviorare, car- vor 
forțe noi studenților pentru uerioada 
muncă ce îl așteaptă

MARIUS BIRJEGA
șeful comisiei sportive a U.A.S.R.

De la I. E. B. S.

TR. |OANIȚESCU

de 
cla 
de

Pentru 
handbal 
București" care va avea loc între 8-12 
februarie a.c. în sala Floreasca. bile
tele se pun în vînzaire începînd de 
mărfi 7 februarie la oasele de bilete 
din str. Ion Vidu.

Pentru acest turneu sînt valabile 
următoarele permise :

— albastre și roșii în piele, albastre 
dermatin cu stampila .Handbal" ale 
membrilor biroului F.R. Handbal, gri 
dermatin cu stampila „Handbal" ale 
maeștrilor sportului și ale membrilor 
comisiilor și colegiilor F.R. Handbal, 
verzi de ziariști însoțite de delegații, 
în limita locurilor repartizate fiecărui 
ziar la masa presei.

turneul internațional de 
feminin „Cupa orașului

ar trebui sa se renunțe

tiriun- 
R. D 
Ceho- 
Ceho-

Cupa 16 Februarie”»»
Sîmbată seara s-au disputat la ba

zinul acoperit de la Floreasca jocu
rile etapei a doua d.in cadrul „Cupei 
16 Februarie", competiție rezervată 
echipelor de juniori. In prima par-) 
tidă Rapid a întrecut Școala spor
tivă de elevi cu categoricul scor de 
7—1 (3—0, 2—0, 2—1), iar în cea 
de a doua. Voința a dispus de Di
namo cu 5—1 (1—0, 2—1, 2—0).
întrecerile pentru „Cupa 16 Februa
rie*^ continuă să se desfășoare sîm- 
bătă (etapa a IlI-a) $i duminică, 
clnd va avea loc finala.

Echi/wle bune de fotbal nu trebuie 
căutate numai deci t- în categoria A sau 
II. Și în campionatele regionale poți 
găsi destule formații în stare să ținu 
piept echipelor de... mina întii. De altfel, 
nu de puține ori, în meciuri amicale sau 
mai. ales în cele din cadrul Cupei R.P.R., 
echipele fruntașe au fost... knockoutate 
și scoase din cursa de formațiile regio
nale

Fără doar și poate. Minerul Oravița 
se numără printre aceste echipe care 
deși n-au nume prea sonore, fac treabă 
bună. In campionatul trecut a participat 
chiar la barajul pentru categoria B. 
Dar, cum în sport trebuie să fie învin
gători și învinși, în cazul de față învin
gători au fost fotbaliștii de la Brad, iar 
învinșii cei de la Minerul Oravifa, în 
sensul că Aurul Brad a făcut un pas 
înainte la B., iar Minerul s-a întors ln 
campionatul regional...

Nu mai încape îndoială că cei de la 
Oravița ar fi preferat ca situația să fie... 
inversă. Drept e însă că jucătorii orăvi- 
țeni nu s-au descurajat. Au luat lucru
rile de la început, cu seriozitatea care le 
este caracteristică, și iată-i din nou la 
loc de frunte: locul I în seria a doua 
a campionatului regiunii Banat, fără 
nici un joc pierdut ! Drumul spre „B * 
li s-a deschis iarăși...

„.De la o vreme, somnul nu se mai

lipește de genele celor din Oravița. S-ar 
putea crede, firește, că oamenii nu mai 
dorm de bucurie. Da de unde! Ei sînt 
plini de gînduri: se culcă seara și nu 
știu ce surpriză îi mai așteaptă a doua 
zi dimineața, în legătură cu echipa lor 
de fotbal. Căci au avut ceva surprize. 
Prima au avut-o în toamnă. A venit o 
mașină de la Reșița, care în loc să în
carce niscaiva minereuri, l-a... încărcat 
pe jucătorul Gheorghe Sporea, unul din 
fotbaliștii de bază ai echipei, și... pe
tici ți-c drumul ! Totul s-a petrecut noap
tea, ca în filmele de aventuri. Oamenilor 
le-a fost necaz: au crescut un jucător 
în care își puneau mari speranțe și — 
poftim! — vin alții să-l ia de-a gata! 
Și încă cu ce metode !

Dar necazul se uită curind... cu con- 
nu ațmră altul nou. Tocmai 

aștearnă
diția să 
ci nd uitarea începuse să se 
peste numele lui Sporea și supărarea din 
sufletele oamenilor se mai topise, s-a 
ivit un alt necaz. Mai mare. Nu mai 
era vorba de un jucător, ci de... trei, 
pe care îi „ochise” Drubeta din Turnu 
Severin, futr-o bună zi — bună e un fel 
de a zice ! — stoperul acestei echipe, 
pe nume Mânu, și-a făcut apariția pe 
străzile Or a viței și s-a dus glonț la 
jucătorul Marin Adam de la Minerul. 
Convorbirea a fost scurtă, probabil pe 
principiul că SORB A LUNGA E

Iln răspunsul primit de la F.R. 
Baschet și semnat de tov. se-

* cretar general C. Moisescu, se 
scrie: „Noul regulament de baschet 
prevede ca orice greșeală personală 
sancționată în ultimele cinci minute 
de joc să se penalizeze cu două 
aruncări libere. La faza despre care 
e vorba, oficialii de la masa Juriu
lui erau obligați să oprească meciul 
și să ceară arbitrilor respectarea pre
vederilor regulamentului, pentru că 
faza se petrecuse în ultimele cinci 
minute de joc. Scorerul și cronome- 
trorul nefăoînd acest lucru — in
tenționat sau neintenționat — dele
gatul federal a oprit meciul, așa 
cum era obligat și a atras atenția 
arbitrilor asupra nerespectării regu
lamentului**.

2 Problema este de multă vreme 
discutată și de aceea rîndurile

■ tov. Lupovici au fost trimise 
federației de specialitate. Răspunsul 
venit de la F.R. Fotbal și semnat 
de tov. secretar general I. Stoian. 
este concis și clar : .Deoarece aceas
tă problemă se rezolvă de F.I.F.A. 
care în prezent nu permite schimba
rea jucătorilor accidentați, iar fede
rația noastră este afiliată la 
F.I.F.A.. noi sintem obligați a res
pecta dispozițiile în vigoare".

3 „în urma cercetărilor între
prinse, se scrie în răspunsul

■ Oficiului P.T.T.R. al raionului 
Luduș și semnat de tov. V. Bojan, 
dirigintele oficiului, s-a constatat că 
cele semnalate de tov. V. Călugăr 
stat juste. Vinovată pentru deservi
rea defectuoasă a abonatului se face 
tov. Edena Damian, diriginta Ofi
ciului P.T.T.R. Zaul de Cîmpie, care 
a fost sancționată". Și iată că ade
vărul a ieșit fa iveală...

CUNOAȘTEȚI ASOCIAȚIA NOASTRĂ SPORTIVĂ?
De fapt ar trebui să vă între» 

mai bine dacă cunoașteți comuna 
noastră Rîmmceniul ? Cînd pleci din 
Rîmnicu Sărat spre Nămoloasa. Ime
diat ce ai trecut de Măicănești se 
face pe stînga un drum. Acela te 
duce drept în comuna noastră.

La noj s-au schimbat multe în 
ultimii ani. Noul s-a ivit în viațj 
noastră în multiple forme. Una din 
ele. sportul — complet necunoscut 
în trecut — ne-a devenit astăzi un 
prieten drag. Asociația noastră spor
tivă se numește Progresul.

Membrii U.C.F.S. ai asociației 
noastre activează în următoarele 
secții pe ramură de sport: fotbal, 
volei (b.), gimnastică ff.). atletism

și șah. Zilele trecute a fost înfiin
țată și secția de tenis de masă. Nu 
de mult echipa noastră de fotbal 
și-a măsurat puterile cu cea din co
muna Tudor Vladimirescu. După un 
meci aprig disputat am reușit să 
ieșim învingători. Cei mai buni 

fotbaliști ai noștri sînt Neagu Ne- 
delcu. Ștefan Giorgian, Neagu Ne- 
cuta, lacob Soare și alții.

în prezent ne întrecem în cadrul 
Spartachiadei de iarnă a tineretului 
și la sfîrșitul primei etape vom 
scrie redacției despre succesele pe 
care le-am obținut în mobilizare și 
desfășurare.

Praf. O. TURTURICA
coresp.

RACI A OMULUI” fi că, in orice caz... 
mașina n are voie să aștepte prea mult.

— „Am venit să te iau pc tine, pe 
Eugen Radulescu și pe Ion Craia. Im 
Turnu Severin o să trăi ți ca în para
dis: slujbă faină cu 1.200 lei pe lună, 
locuință frumoasă și — unde mai pu
neți — gratuită —, în plus, asta nu-i 
nevoie să se știe, fi cite o... primă gra
să, ca arvună.

A doua zi, la antrenament, Minerul 
avea trei jucători mai puțin fi Dru
beta trei mai mult...

Firește, jucătorii cu perspective pro
movează din categoric în categorie, a- 
jung să. joace în echipe fruntașe, la II 
sau chiar la A. Acest lucru l-au înțeles 
și cei de la Oravița, care nu o dată s au 
despărțit de cite un jucător, fiind da 
acord să plece la alte echipe de cate
gorii superioare. Un exemplu îl consti
tuie dezlegarea pe care i-au dat-o lui 
Gh. Duma pentru A.M.E.F.A, Dar iubi
torii de sport din Oravifa — fi an rtUș z

mai ei! — au lot dreptul să fie in
dignați cînd văd la ce procedee recurg 
conducerile unor cluburi și asociații 
sportive pentru a și întări echipele lor 
în dauna altora.

Se mai ridică însă o întrebare : banii 
pentru prime, „arvuna”, vorba lui Mânu 
de la Drubeta — de unde provin ? Au 
fost culeși din pom, ia găsit cineva 
pe stradă, sau sînt bani furați din a- 
vutul statului ?

Poate că n-ar strica un control finan
ciar intern prin scriptele clubului Dru
beta... Iar dacă acolo s-au adunat atît 
de mitlți bani îneît nu mai știu ce s« 
facă cu ei, să le spunem noi ce: să în
curajeze și alte sporturi, să cumpere e- 
chi/uunent fi material sportiv, renunțînd 
la un alt gen de... cumpărături, caro 
nu-i onorează de loc fi care dovedesc, 
practici străine oamenilor muncii.

JACK BERARIU 
VASILg GODESGH 4
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TREI
Programul de volei de la sfîrșitiil 

săptămînii trecute a fost asigurat în 
Capitală de partidele Rapid—Petrolul 
Ploiești și Dinamo—Farul Constanța. 
Dacă' echipa ploieșteană mai evoluase 
de cîteva ori în Capitală, astfel că 
posibilitățile ei erau cunoscute, cu de
osebit interes a fost așteptat meciul 
care prilejuia prima evoluție în Bucu
rești a Farului Constanța, anul acesta 
pentru prima dată.în categoria A. .

Cele două partide s-au încheiat cu 
victoria clară (la același scor de 3—0) 
a echipelor bucureștene. Și' totuși, în
tre cele două meciuri a fost o sensi
bilă diferență de valoare.

Sîmbătă, în sala Giulești, așa cum 
afirmam și în .cronica noastră de feri, 
Petrolul a servit campionilor o. replică 
curajoasă. Aceasta cu deosebire în 
primul set, cînd de la 9—3 și 13—5 
pentru Rapid scorul a ajuns 13—12. 
Este adevărat că la aceasta au con
tribuit' și unele greșeli ale feroviari
lor. dar ceea ce a precumpănit în cu
cerirea punctelor de către petroliști a 
fost jocul lor. Am remarcat ast
fel mișcarea destul de bună în teren, 
blocajul corect care a stopat de multe 
ori acțiunile echipei bucureștene, ca și 
o oarecare constanță în executarea 
corectă a serviciilor puternice. Gunos- 
cînd și posibilitățile actuale ale lotu
lui ploieștean, se poate afirma încă 
o dată că echipa din „orașul aurului 
negrit" are toate condițiile pentru a 
practica un joc și mai bun.

A doua zi, la Dinamo, a apărut în 
fața spectatorilor bucureșteni formația 
Farul Constanța. Deși a durat mai 
mult de o oră, partidă nu s-a ridicat 
la un nivel acceptabil pentru categoria 
A. Și aceasta datorită comportării sub 
orice critică a ..jucătorilor de. la Farul. 
Ei au demonstrat în acest joc o miș
care greoaie în teren, blocaj'greșit C- 
fectuat, preluări defectuoase, au făcut 
foarte multe greșeli în linia a doua jucător, pe Coriolan Gornoviceanu, în 
etc., compOrtîndu-se ca o echipă de excelentă formă; Dacă va juca la fel

SITUAȚII DIFERITE

Ciocănel ji Goloșie (Farul) încearcă să blocheze mingea trasă die S. Apostol 
(Dinamo). Fază din meciul Dinamo-Farul 3—0.

Foto: I. Mihăică

începători. Nicolescu, Goloșie, Dumi- 
tref, Dumitrescu, Giocănel, Kenan, Ke- 
șișian, Iablonski, îndrumați de antre
norul lor C. Sîrbu, au datoria să se 
pregătească cu toată atenția și cu mai 
multă tragere de inimă decît pînă a- 
cum, pentru a avea o comportare ono
rabilă în campionatul categoriei A.

Cu iotul alta se prezintă situația la 
Petroșani. După cum ne-a declarat la 
sosirea Țn Capitală antrenorul N. So- 
tir de la Progresul, „Jiul a jucat peste 
așteptări și a obținut o victorie meri
tată. Deși noi am condus în ultimul 
set cu 8—2 și 13—9, jucătorii din Pe
troșani au avut o revenire puternică 
și au cîștigat- setul cu 15--13. Jiul 
se prezintă mult schimbată în bine 
față de campionatul trecut și au un

și în etapele viitoare, echipa din Valea 
Jiului va cuceri victorii prețioase**. 
O declarație care spune mai mult de- 
cît orice comentariu.

Cit durează acomodarea cu terenul?
Nu de puține ori spectatorii pre- 

zenți la meciurile de volei disputate 
la noi j-aii văzut pe voleibaliști în- 
cepîndu-’și „încălzirea" cu mult timp 
înaintea terminării partidei care avea 
loc înaintea jocului lor, iar apoi aco- 
modîndu-se cu terenul și fileul în 
pauza dintre cele două meciuri.

Dar cîj de mare este această pau
ză ? Regulamentul nu prevede, dar 
o hotărîre mai veche a federației a 
limitat-o la 10 minute. Tn realitate 
însă, această pauză se prelungește 
nepermis de mtilf, chiar pînă la 20— 
26 minute. De ce ? De cele mai multe 
ori arbitrii secunzi uită să cronome
treze cele 10 minute oficiale din mo
mentul terminării partidei anterioare, 
lată și cîteva exemple: 
jocurilor 
cembrie 
Capitală, 
C. S. M.
Constanța a existat o pauză de 
minute, iar între Metalul—Farul și 
Dinamo—Rapid au fost cronometrate 
20 de minute. Mai recent, între meciurile 
masculine Victoria—Progresul și Di
namo—C.C.A. disputate în sala Di
namo a existat o pauză de 17 minute.

Ce fac în acest timp spectatorii ? 
Gei mai mulți privesc un timp agita
ția jucătorilor, apoi cînd își 
răbdarea cer pe bună dreptate 
perea meciului.

Această acomodare prelungită

Din această 
obișnuiți cu 
intra în rit

mai tîraiu și

Bogată activitate în țară
Cupa 16 Februarie” la Predeal — Concurs 

de popularizare pe Semenic
211. p, Predealul 227. p, F-S. Rîșnov1 
233 p, St, roșu. 'Brașqy-,i2831; p, Vie- 
toria Predeal 292 p. - ■ ■

Reztflfate;. Sîmbătă: COBORÎRE: 
fete : 1. ..iliiiaei- Casapii, .(Victoria 
Predeal)-» 2c09,l; băieți: A.-Stroe (Di- 
nahlo , Bțașpy) 2:23,6; FON.ID:. fete (3 
km): 'Marcela Bratu (Dinamo Bra
șov )-M2ro2f4;• băieți (5 km): N. Su- 

x._o___  mecfre.a'TDîhamo Brașov) 24-JQ0,2. Du-,
Timpul frumos, organizarea minieă: '.SLALOM URIA.Ș: fete: Hel- 

ati contribuit la reușita con- gard-Czoppeit (Voința Brașov) 79,3; 
băieți: A. Stroc 71,0; 3Xb 'km fete: 
Olimpia Brașov (Maria Găvenea, Ana 
Barapaș,'/jDbrina Nilă) 44:15,0; 4x5 
km băieți,: Dinamo Brașov (N. Sfe- 
tea, I. blteanu, P. EnaChe, N; Su- 
medșea) l!i3o:30,0.

PREDF.ĂL 6 (prin telefon), — 118 
junipr.j și , junioare- reprezentaiți a 10 
asociații sportive din BraȘov și diți 
orașele dih împrejurimi s-au întîlnțt 
pe pîrlia Clâbitcet într-iiii reușit 
concurs, organizat de către comisia 
regională de specialitate în cinstea 
zilei de 16 Februarie. Timp de două 
zile, tinerii . schiori ati reușit să do
vedească buna pregătire la care au 
ajuns.; 
bună,

■cșirsiiluiA
Miit-de oameni ai muncii, studenții 

care-și petrec vacanța, sute și sute 
de copii au urmărit, de-a lungul ce
lor două zile de concurs, evoluția ti
nerilor participanți. „Cupa 16 Februa
rie" a fost câștigată de reprezentanții 
clubului Dinamo Brașov, care s-au 
dovedit din nou cei mai bine pregă
tiți. Semnalăm dubla victorie a tînă- 
rnlui Aurel Stroie, la coborîre și 
slalom uriaș, la diferențe considera
bile față de cel de al doilea clasat. 
Dinamoviștii au acumulat 73 de 
puncte. ’S-au clasat, în ordine. Olim
pia Brașov 110 p, Voința Brașov 192 
p, ■ Luceafărul Brașov 206 p, Rîșnov

6. GRUIA, coresp. regional

*

— M. T. -s

întrecerile „Cuței 5 Martie” continuă...
Parcă pentru a-i face mai ușoară nesetf 6-1, 6-1. După terminarea me- 

trecerea campionului nostru de tenis ciurilor eliminatorii, jucătorii vor fi 
Ion Țiriac de la sportul cu crosa la împărțiți în patru seni (a cîțe, patru 
cel cu racheta, organizatorii. .„Gupei concurenți)' Și vor juca 'șist'ctfr ftirheit.

cu ocazia 
feminine disputate la 24 de- 
1960 în sala Floreasca din 

între partidele G. P. B.— 
Sibiu și Metalul—Farul 

23

5 Martie- au delegat cu conducerea 
meciului Georgeșcu—Tiriac pe cunos
cutul arbitru de tenis și... hochei pe 
gheață Florian Marinescu. Totuși/ Țî- 
riac, obosit, s-a acomodat destul de 
greu și a fost nevoit să cedeze îndoită 
seturi 2-6, 3-6,* după ce înainte îl în
vinsese în două seturi pe Boaghe 
6-3. 7-5. m ;

Dintre celelalte partide, r se cuvine 
să menționăm figura bună. Tăcută de 
Q. Viziru în compania luj Gh Vi4B, 
pe care a fost la un pas să-l ■ întreacă, 
G. Viziru a condus în setul, decisiv cu 
5-2 și 30-15. In cele din urmă victo
ria a revenit lui Gh.Vizinn.cn 6-2,3-6, 
8-6. Alte rezultate tehnice: simplu 
bărbați, tabloul I, turul II: Bosch— 
Rakosi 6-2, 6-2; tabloul II (participă 
toți cei 8 învinși din primul tur de 
pe tabloul I) : O. Popovici—Mărmu- 
reanu 0-6. 6-3, 6-2. Rezultatul consti
tuie o surpriză, dar victoria . lui Po
povici este meritată, el folosind o 
gamă variată de lovituri, în fața: unui 
adversar care a început tare dai* s-a 
„stins" pe parcurs. Bardan—G. Io-

.Lă „simplu femei au lupt șfîrșit două 
meCÎțiri: Cristina Doboșul—Mi.liaPla 
Klah're- 6,1, 6-4, Irina Pdnova—Sibila 
Resu '6-0, 6-2.‘

Gdrflpftițiacontinuă ăzî între orele 
9,30—12,’30 și 16,30—21 și mîine între 
orele .9,30—12,30 și 14,30—21. Toate 
jocurile au loc'îh sala dih Galea Plev- 
nei 114.

Cursuri de arbitri
în Capitală

Consiliul orășenesc U.C.F.S. Bucu
rești organizează prin comisiile de 
specialitate o serie de cursuri 
bitri la următoarele ramuri de 
atletism, baschet, box, ciclism, 
gimnastică, haltere, handbal, 
natație și volei.

Cei care doresc să urmeze ____
rile acestor școli de arbitri se vor 
adresa consiliilor raionale U.C.F.S., 
depunînd cererile de înscriere pînă 
la data de 15 februarie.

de ar- 
sport: 
fotbal, 
lupte,

cursu-

3 minute pentru fiecare

noastră este deci ca 
facă această acomodare

54 de Concurenți, dintre care foarte 
mulți studenți ai Institutului de Cul
tură Fizică, au participat de curînd 
la primul concurs al anului organizat 
pe versantul nordic al Parînguhii. S-a 
desfășurat o singură probă, slalomul 
uriaș, care a revenit La băieți lui 
Vasile Cîrstocea (LC.F.), iar la fete 
Edei Antosch (I.C.F.).

Staicu BALOI, coresp.

★

Ieri dimineața ne-a vizitat Ia redac
ție tov. Aurel Dobrescu reprezentantul 
F.R.S.B.A. și conducătorul lotului de 
schiori, fruntași care au participat 
duminică pe . Sernenic la- itjt,poneurs 
cu caracter de popularizare,.,.Din ca- 
pul locului, tov. A. Dobresț:u,ș-a, ară
tat entuziasmat de frumoasele reali
zări obținute de sportivii, din Reșița 
în scopul . dezvoltării schiujuj alpin.\ 
Concursul de ..slalom special care a 
avut loc duminică, s-a desfășurat în 
patru manșe.' La sfîrșitiil lor, schio
rul Radu Banu (Carpați Sinaia) a 
obținut cel mai bun timp: 149,6 sec, 
clasîndu-se, astfel, pe primul loc. Pe 
locurile următoare s-au clasat: Con
stantin Bălan (Voința Sinaia) eu 
153,6 sec, Spiridon Bălan (Voința 
Sinaia) cu 164,5 sec, Traian Suciți 
(Metalul Reșița) cu 170,2 sec, Petre 
Clinei (Carpați Sinaia) cu 180.9 «ec. 
etc. Cursa de slalom special rezer
vată juniorilor, disputată tot în pa
tru manșe,, a revenit lui Mircea Ene 
(Voință Sinaia) cu 176,2 sec. Au 
mai participat schiori de la asociațiile 
sportjve Olimpia Reșița, Școala spor
tivă de elevi Reșița, Flamura roșie 
Timișoara și Silvicultorul Timișoara.

pierd 
înce-

peste

norma) a avut urmări negative asu
pra comportării voleibaliștilor din 
echipa reprezentativă înfr-o serie de 
meciuri internaționale. Inapoiați de 
la campionatul mondial din Brazilia, 
sportivii noștri ne-au spus că în mul
te jocuri misiunea lor a fost îngreu
iată de faptul că organizatorii per
miteau numai 3 minute de acomo
dare cu terenul de joc. 
cauză, sportivii romîni, 
totul altfel, nu-și puteau 
mul obișnuit decît mult
— așa cum s-a întîmplat uneori — 
după pierderea primului set. Dar nu 
numai în Brazilia, ci și la alte com
petiții internaționale, această acomo
dare este de 
echipă.

Propunerea 
echipele să-și
cu terenul și fi'leul (pe care mulți 
dintre antrenorii noștri o confundă 
cu încălzirea înainte de meci) numai 
pe distanța a 6 minute, cîte 3 de 
fiecare echipă.

In acest fel nu vor mai exista in
terminabilele și plictisitoarele minute 
dinaintea fiecărei partide de volei, 
spectatorii vor fi mulțumiți- dfn acest 
punct de vedere, iar jucătorii nu se 
vor mai găsi înaintea unor condiții 
deosebite de joc atunci cînd vor lua 
parte la turnee peste hotare.

CEA DE A TREIA EDIȚIE A „CUPEI GRIGORE PREOTEASA”
Duminică •— start in prima

Preoteasa" — anul 
ediție — 'constituie

etapa

Activitatea ia
• Clubul sportiv Rapid organi

zează la sfîrșitul acestei săptămâni 
tradiționalul concurs de atletism do
tat cu „Cupa 16 Februarie". Intre" 
cerile'se vor desfășura în sala Flo
reasca II și la ele vor lua parte o trenament. intens, 
serie dintre cei mai valoroși o atleți 
bucureșteni (seniori, senioare, juniori 
și junioare etc.).

Programul tehnic al acestui con
curs va fi alcătuit mîine seară la 
ședința comisiei orășenești de atle
tism. Cu - această ocazie antrenorii ______ ___ _____, ... __________ ...
cluburilor și asociațiilor sportive din'’dividual și locul întîi pe echipe) nu 

............................ * precupețim nici un efort";
o La 26 februarie se v.a desfă

șura la Berlin un mare concurs 
internațional pe teren acoperit. Da 
aceste întreceri au fost invitați'■ și 
trej cjatleți romîni,

tatea. Duminică, pe .aleea bicicliști- 
lor" de la Șosea grupa fond.iștilar 
(soții Grecescu, T„ Voicu, Șt. Mihaly, 
V. Weiss, Florea Vasile, Ov. Lupu, 
M. Babaraica etc.) au făcut un an- 

„Dorim ca la cea 
de a Vi-a ediție a Crosului Balcanic 
(9 aprilie Ia Sofia) să ne prezentam 
cit mai bine pregătiți, ne-a spus ma
estrul sportului Constantin Grecescu. 
Pentru a putea să reedităm succesul 
de anul trecut de la București (N.N. 
Primele trei locuri în clasamentul m-

Capitală vor trebui să d&pună și în
scrierile nominale pe probe.

® Antrenamentele fondiștilor noș
tri în vederea apropiatelor compe
tiții la care sînt chemați să parti- 
«ipe se desfășoară ou toată seriozi-

„Gupa Grigore 
acesta la a IlI-a .....____
un bun prilej oferit echipelor bucu- 
reștene care activează în campiona
tul republican de a-șf Verifica sta
diul actual de pregătire.

Prima etapă 
Preoțea sa “ (la 
echipele C.C.A., 
Constructorul, Dinamo, Metalul, Pro
gresul, Rapid, Știința) a fost pro
gramată duminică 12 februarie. Eta
pele următoare — la 19 Ș.i 26 fe
bruarie. Meciurile vor fi eliminatorii.

Regulamentul prevede că la această 
competiție au drept de participare 
sportivii legitimați (cu vizita 
dicală la zi), precum și cei în curs 
de transferare la echipele pentru care 
au depus acte de transferare la F.R.R.

Prevederi speciale privesc durata 
jocurilor. Astfel, în etapa întîi se 
vor juca două reprize a cîte 30 de 
minute (cu o pauză de 10 minute). 
In caz de egalitate, fiecare echipă va 
beneficia de 5 lovituri de pedeapsă. 
Distanța: 30 m de linia buturilor 
(două de la 10 m distanță de la 
tușa din dreapta, două de la cea din 
stînga și una de la centru). Un 
jucător nu poate executa decît o sin
gură lovitură. Dacă și în această si
tuație egalitatea se va menține, va 
fi executată 6 nouă/, seria •• de cinci 
lovituri de pedeapsă, In) ca-. privește 
celelalte etape, acestdăO'Vpr vavea b

a „Cupei Gri gore 
care vor participa 

C.F.R. Grivița Roșie,

mc-

<jiî jrinru't de fiecare dată 
Progresul-Știința, desfășurat

Meciurile din cadrul '.Cupei Grigore Preoteasa." 
un interes deosebit. în fotografie: faza din meciul 

anul trecut.

— Progresul,iar în etapa a treia cu două. .repriza
a 15 minute

S-a stabilit ca în tot timpul unui 
meci să poată fi schimbați maximum 
5 jucători.

Echipa cîștigătoare va primi -„Cupa
Grigore Preoteasa" —> . . ..

______  __ ___________ _w. ...____ _ •—, Tar formațiilor clasate pe locurile campionatul republican stat convocați, 
durată obișnuită (două reprize a 40 2 și. 3 li se vor decerna diplome, 
minute). In caz de egalitate, me- I .............. ,. ‘ ..
ciurile vor fi prelungite — în etapa a competiției:

doua cu două i reprize ^ul.O nrinui^, Meta-htl — „Grivița Roșie*

C.C.A.
Constructorul —• Știința 
Dinamo — Rapid.

★
• To|i delegafii cluburilor 

transmisibilă țiilor sportive bucureștene cu

*v'

5Î

și asocia- 
echipe în

Iată și meciurile din prima etapă
ăstizî la' ora 19, la sediul consiliului 
orășenesc U.C.F.S. în vederea stabilirii 
definitive a programului competiției do-: 
tată cu j,Cupa Grigore Preoteasa"/

Gh.Vizinn.cn


SPARTACHIADA DE IARNA A ARMATELOR PRIETENE
ZAKOPANE 6 (prin telefon de la 

trimisul nostru). — Panorama mun
ților Tatra se vedea perfect luni di
mineața, cînd s-a dat startul în cursa 
de slalom special din cadrul primei 
Spartachiade de iarnă a armatelor 
prietene. Deși cu e seară înainte vis
colise, dimineața ' cerul era perfect se
mn, spre bucuria numeroșilor spec
tatori, iar zăpada prăfuită asigura 
concurenților condiții optime de în
trecere.

Slalomul s-a desfășurat pe Valea 
Kasprovy, aflată pe una din crestele 
muntelui cu același nume. Primul loc 
a fost cucerit de sportivul militar 
polonez Ciaptak, urmat de compa
triotul său Cerniak. Locul 3 a fost 
ocupat de reprezentantul țării noastre 
Gh. Bălan, care a făcut în ambele 
manșe o cursă excelentă. Meritoriii 
este și locul 5 ocupat de Ion Zangor.

REPREZENTATIVA DE HOCHEI 
PE GHEATĂ A CANADEI VA EFECTUA 

UN TURNEU ÎN U.R.S.S.
După cum se știe, echipa care va 

reprezenta Canada la campionatele de 
hochei pe gheață din Elveția, Trail 
Smoke Eaters, se află în prezent în 
turneu prin Europa. S-a anunțat ci 
hocheiștii canadieni vor vizita și Uni
unea Sovietică, unde vor susține tnai 
multe întîlniri. Prezidiul Federației de 
hochei pe gheață a U.R.S.S. a hotărît 
ca primul joc al reprezentativei Ca
nadei în Uniunea Sovietică să aibă 
Ioc la II februarie, în compania e- 
chipei Aripile Sovietelor. La 12 fe
bruarie canadienii vor întîlni pe Di
namo Moscova, iar la 14 februarie 
selecționata de tineret a U.R.S.S.

Mezinul echipei. Adrian Bătușaru, s-a 
clasat al 11-lea, înaintea a 16 concu- 
renți. Datorită frumoasei l«r compor- 
tări, schiorii romîni au ocupat în cla
samentul pe echipe, la slalom special, 
locul 2 cu 6 p., fiind întrecuți doar 
de reprezentanții R. P. Polone. Pe 
locurile următoare: sportivii militari 
din U.R.S.S., R. S. Cehoslovacă, R.P. 
Bulgaria fi R. P. Chineză. Cornel 
Tăbăraș, unul din favoriții cursei, a 
căzut în prima manșă, clasîndu-se la 
o diferență de 4 secunde de Ciaptak. 
Incercînd să remonteze în a doua 
manșă, a căzut din nou. Rezultate: 
slalom special (450 m lungime, 200 m 
diferență de nivel, 60 porți): 1. Ciap
tak (R. P. Polonă) 103,9) 2. Cer
niak (R. P. Polonă) 107,1 i 3. Gh. 
Bălan (R. P. Romînă) 108,2) 4. 
Wawrifku (R. P. Polonă) 110,7) 5. 
Ion Zangor (R. P. Romînă) 111,0;
6. Zampa (R. 6. Cehoslovacă) 111,2;
7. Tdianoo (U.R.S.S.) 111,4) 8. Ku-
rajev (U.R.S.S.) 111,6) 9. Sobanski 
(R. P. Potonă) 112,2) 10. Uhlir
(R. 8. Cehoslovacă) 114,5; 11.
A. Bdtașara (R. P. Romînă) 116,0.

Cursa de 30 km fond, desfășurată 
în apropiere de Zakopane, a fost cate
goric dominată de sportivii sovietici, 
care au cucerit detașat primele trei 
locuri. Buna lor pregătire tehnică le-a 
permis să se distanțeze de la început 
și să realizeze timpi excelenți. Spor
tivii romîni, concurînd alături 
schiori de valoare mondială, 
comportat bine, înregistrînd 
foarte buni. ~ 
concurenți):
1 h 42:32,2, 2. Gubin (U. R. S. 6.) 
1 h 44:41,9, “ " ............. ............
1 h 45:03,6,..
Romînă) 1 h 51:06,8, 10. Werner (R.D. 
Germană) 1 h 51:10,1. 11. Petre
Dinu (R. P. Romînă) 1 h 52:12,2. 
Clasament pe echipe: 1. U.R.S.S. 10 
p., 2. R. 8. Cehoslovacă 9 p., 3. R.P. 
Polonă 8 p„ 4. R. P. Romînă 7 p., 
5. R. D. Germană 6 p. etc. Marți 
se desfășoară proba de biatlon mo- 
deru de iarnă și sărituri pentru com
binata nbrdică, iar miercuri cursa de 
15 ktn fond (care contează și pen
tru combinata nordică) și slalomul 
unaș, j D STANCULESCU

de 
s-au 

_ timpi
Rezultate: 30 km. (26 
1. Vaganov (U.R.S.S.)

3. Terentiev (U.R.S.S.)
9. Gh. Bădescu (R. P.

Scrisoare
ACTIVITATEA SPORTIVA 

PE PRIMUL PLAN 
IN TIMPUL VACANTEI 

STUDENȚEȘTI

din Moscova

Uni-institutele și universitățile 
Sovietice este vacanță. Pentru

Pf ftMT

• In meci retur pentru C, C. E. la 
baschet. echipa feminină sovietică 
Druversitatea-Tartu a întrecut ca 
78—35 (45—24) formația Chemie 
Halle (R. D. G.), calificîndu-se pen
tru semifinale.

• Echipa de hochei pe gheață a 
S. U. A., campioană olimpică și mon
dială. a fost întrecută la Oslo de 
reprezentativa Norvegiei cu 4—3 (1—1, 
2—2. 1—0).

• Boxerul german Erich Schop- 
pner st-a păstrat titlul de campion 
european al categoriei semigrea, în
vingi nd prin k.o. in repriza a 13-a pe 
francezul Paul Roux, intr-un meci des
fășurat la Dortmund. Schoppner ur
mează să se intîlneaccă cu negrul 
Archie Moore, campionul lumii la ca
tegoria respectivă. Meciul este pro
gramat pentru 21 mai la New York.

O Au luat sfîrșit campionatele in
ternaționale de tenis de c.împ (pe te
ren acoperit) ale Franței. Tn finala 
probei masculine J. Ulrich (Dane
marca) l-a învins pe Billy Knight 
(Anglia) cu 7—5, 4—6, 8—10, 6—3, 
6—4. La femei, Angela Mortimer 
(Anglia) a întrecut cu 6—3, 6—4, 
pe compatrioata sa Ann Haydon.

• In meciul decisiv al campiona
tului de hochei pe gheață al Austriei 
echipa Innsbruck E. V. a învins pe 
deținătoarea titlului, Klagenfurt A. C„ 
cu 1—0 (0—0, 0—0, 1—0). Punctul 
victoriei a fost înscris de jucătorul 
canadian Mc. Donald cu 2 minut» 
înainte de șitul partidei.

• fntîlnirea de box Fullmer—Ro
binson. contînd pentru titlul mondial 
la categoria mijlocie, care trebuia să 
se dispute la 25 februarie, a fost 
amînafă pentru 4 martie.

• Hocheiștii iugoslavi se pregătesc 
în vederea campionatelor mondiale 
care vor avea loc intre 2 și 12 martie 
în Elveția. Antrenorul echipei națio
nale iugoslave, Toni Pogacnik, a con
vocat un lot de 30 de jucători din 
care va alcătui două. echipe. La 13 
șt 16 februarie aceste echipe se vor 
întîlni la Lubljana sau Jesenice și 
în urma jocurilor de verificare se va 
alcătui lotul definitiv.

(jJn4r«er
„II cbeaokâ Viktor, ceea « Înseamnă 

învingi tor. Aocst lmra va suna simbo
lic, însă peste doi «ni* — așa scria via- 
ral suedes „Sports mandat" după evo
luția lut Viktor Kesicikin la Oslo. In

cadrul campionatelor mondiale de pati
naj viteză lin anal 1959. Ziarul sue
dez a greșit însă. Numai după un an 
Viktor — învingătorul — cucerea me
dalia olimpică de aur pe pistele de la 
Squaw Valley. Iar recent el a obținui

„Nu-i rușine să fii învins...

VIKTOR
KOSICIKIN

alte două succese de prestigiu. In ca
drul campionatelor unionale de patinaj 
viteză, desfășurate în orașul Gorki, 
Viktor Kosicikin obfine o performantă 
extraordinară : titlul de campion abso
lut al U.R.S.S., după ce a ocupat locul 
I tn trei din cele patru probe ale com
petiției, cu un- punctaj de 188,325 p., 
al doilea rezultat realizat vreodată pe 
patinoare de felul aceluia de la Gorki 
(1500 m — 2:15.9; 5000 m — 8:02,0; 
10000 in — 16:54,1). De remarcat că 
în întreaga istorie a campionatelor de 
patinaj viteză ale U.R.S.S. o singură 
dată s-a mai întîmplat ca un sportiv să 
obțină succesul realizat în acest an de 
Kosicikin : trei probe cîștigate și titlul 
de campion absolut — Petrov. în anul 
1946.

Din capitala Finlandei ne-a parvenit 
duminică seară știrea că Viktor Kosicikin 
a cucerit titlul de campion absolut al 
Europei. E un fapt care atestă în mod 
elocvent valoarea ridicată a patinatoru
lui sovieti-c

Vîrsta recentului performer al campio
natului U.R.S.S. și a campionatului Eu
ropei de patinaj viteză —- 23 ani — pre
cum și faptul că el practică acest sport 
doar din 1956, după ce anterior se dedi
case... fotbalului, lasă să se întrevadă 
că Viktor Kosicikin nu și-a spus încă 
ultimul cuvlnt în ce privește posibili
tățile sale și că in acest sezon sau în 
cele ce vor urma rezultatele sale vor 
face să se mai vorbească de el.

Tn 
unii 
tinerii studenți aceasta este o pe
rioadă nimerită nu numai pentru a 
viziona piese de teatru și filme, de 
a vizita expoziții și de a întreprinde 
excursii minunate, ci în primul rînd 
este o perioadă ideală pentru prac
ticarea sportului. Mii de tineri stu
denți se întrec în aceste zile 
patinoare și pîrtii de schi, în săli 
sport.

O amploare de mase a luat 
ultimii ani la noi turismul. Este 
ajuns să privim în fiecare dimineață 
trenurile electrice arhipline cu schi
ori, care pleacă din toate colțurile 
Moscovei spre locurile prielnice pen
tru schiat, pentru a ne convinge de 
marea popularitate a turismului — 
acest remarcabil domeniu de odihnă 
activă.

Turismul studențesc sovietic cu
noaște forme dintre cele mai felu
rite. Astfel, studenții Institutului Po
litehnic din Sverdlovsk au creat o 
tabără turistică mobilă, alcătuită din 
100 de participanți, care și-a propus 
să străbată un itinerariu variat, tre- 
cînd prin colhozuri, unde membrii 
„expediției" vor ține lecții și con
certe artistice.

A devenit de acum o tradiție fap
tul ca studenții să organizeze ex
cursii nu numai pentru satisfacția 
personală, dar și în scopuri științi
fice. Tn prezent, de pildă, un grup 
de studenți ai Facultății de ingineri- 
constructori din Moscova efectuează

o călătorie dificilă prin tundra și 
taigaua peninsulei Kola, adunînd date 
pentru _ Academia de Științe a 

grosimea stratului 
regiuni.
AL SPORTU- 
ZIARIST
la sfîrșitul se-

Pe 
de

în 
de

U.R.S.S. despre 
de zăpadă din aceste
MAESTRU EMERIT 

LUI — VIITOR
Aceasta se întîmpla 

siunii de examene din iarnă la Fa
cultatea de ziaristică a Universității 
din Moscova. In acea zi studenții 
aveau examen la istoria presei stră
ine. Cînd examinatorul a chemat pen
tru răspuns pe studentul Salnikov, 
sala a fost cuprinsă de liniște, ou ■ 
toții ascultînd cu deosebit interes 
răspunsurile studentului. Și era firesc 
să se întîmple așa : răspundea doar 
unul din cei mai tehnici fotbaliști ai 
Uniunii Sovietice. Serghei Salnikov, 
care numai cu un an în urmă a pă
răsit activitatea competițională din 
cadrul echipei Spartak Moscova. 
Clar și sigur au venit răspunsurile 
sale la întrebările privind presa din 
S.U.A., din Anglia, din țările de de
mocrație populară. Iar calificativul 
meritat nu a întîrziat să apară în 
carnetul său de student :■ „Otlici-no" 
(excelent). După ce și-a dat exa- 

plecat în calitate 
echipă de fotbal

menul, Salnikov a 
de antrenor la o 
din orașul Șahtî.

Va trece încă o 
și Serghei Salnikov, 
sitatea, va primi diploma de ziarist. 
De altfel, el a scris și pînă acum nu
meroase articole cu tematică spor
tivă, afirmîndu-se și în presă la fel 
ca

jumătate de an 
terminînd univer-

pe terenurile de fotbal.
ALEXANDR SIZONENKO 

corespondentul ziarului 
„Sportul popular" la Moscova

Campionatul de șah al U. R. S. S.

Hai poate pierde Petrosian 
titlul de campion unional?

Puțini ar ezita să dea un răspuns 
categoric la această întrebare, 
tr-adevăr, este greu de crezut că 
marele maestru T. ~ 
poate pierde primul loc în întrecerea 
celor mai buni șahiști sovietici, acum 
cînd are 1 punct avans față de al __ r______ ____
doilea clasat — Gheller — și adver- dăm cuvintul campionului prezumtiv.

Tigran Petrosian, pe care-l putem 
admira în partida de mai jos cule- 
gînd cu o tehnică admirabilă a șap
tea victorie în campionat (în runda 
a 14-a):

In-

Petrosian mai

sari mai ușori în ultimele trei runde: 
Taimanov, Borisenko, Tarasov.

Adevărata luptă se dă acum nu 
pentru locul întîi, ci pentru al... 4-lea, 
ultimul care asigură calificarea în 
viitorul turneu interzonal. Gheller
(care mai are de jucat cu Furman.
".............................. și Smîslov (cu

și Hasin) par 
mai bune. Pen- 

candidați.i sînt

Gufeld și Averbach) 
Averbach. Bronstein 
a avea șansele cele 
tru al patrulea loc,

presa peste

mai numeroși. Nu este exclus ca 
partida dintre fostul lider al campio
natului, Spasski, și actualul cam
pion, Korcinoi, programată în penul
tima rundă, să fie decisivă în această 
privință.

Pînă la elucidarea problemei, să

Alb: A.
Partida ungară

HASIN
Negru: T. PETROSIAN

2.Cf3 Cc6 3.Nc4 d6 4.d4

...de unul mai bun decît tine" își 
începe comentariul ziarul „NEPSPORT" 
din Budapesta, cupă meciurile de ho
chei pe gheață dintre echipele R.P. 
Romine și R.P. Ungare. .De fapt, 
această zicală se potrivește de minu
ne cu rezultatele înregistrate în înfîl- 
nirile de hochei dintre cele două for
mații. Nu trebuie să ne rușinăm de 
înfrîngerile suferite. Este un lucru cert 
că hocheiul romînesc a luat-o înain
tea celui maghiar, cu toate că pînă în 
1953 situația nu era identică. Din 
1959, de la campionatele mondiale, 
balanța s-a schimbai în favoarea ro- 
mînilor. De ce sînt mai buni rominii? 
Toți spectatorii care au urmărit aces
te întîlniri au remarcat faptul că echi
pa romînă posedă patinatori mai buni, 
că jucătorii echipei oaspe dovedesc o 
mare siguranță pe gheață. De aci re
zultă o viteză mai mare în acțiuni și 
o tehnică superioară'.

pe care au învins-o cu 19—0. Găsim 
interesant să reproducem cîteva din 
comentariile ziarului „L’Unită" asu
pra comportării jucătorilor italieni în 
acest meci : „Ceea ce Piacenza a de
monstrat fără posibilitate de dubiu a 
fost in primul rînd superioritatea 
netă a rugbiului peninsular asupra 
celui vest-german. Oaspeții nu i-au 
obligat decît rareori pe rugbiștii noștri 
să joace în apărare și de aceea nu 
putem deocamdată să ne facem o pă
rere asupra posibilităților echipei ita
liene in fața unei echipe care atacă 
mai mult. Fundașul italian Buson, de 
exemplu, a terminat meciul fără nici 
un pic de sudoare pe tricou; dar pros
pețimea jocului său, clarviziunea 
cu care a jucat mingile ajunse în 
zona sa, fac din el un „fundaș de 
elită". Intercalările sale, mai ales spre 
sfîrșitul •partidei, în linia de trei sfer
turi lansată, ne-a amintit jocul celor

Experiențe în fotbal

Rugbiștii italieni (viitorii noștri 
adversari) în formă

Tn programul internațional al rug- 
biștilor noștri tn acest an figurează, 
la începutul lunii iunie, și o întîlnire 
cu Italia, la București. De curlnd, 
rugbiștii italieni au susținut Un meci, 
la Piacenza, ca reprezentativa R.F.G.,

Sub titlul „Poate fi teleghidată 
echipă?" revista „MIROIR DU FOT- 
BALL" vorbește despre o intere
santă încercare făcută de clubul 
englez Arsenal. La un antrenament, 
jucătorii au fost „echipați" cu niște 
minuscule aparate de radio-recepție, 
fiecare dintre ei avînd la ureche cîte 
un aparat de ascultare, de felul celor 
folosite de oamenii atinși de surditate. 
Antrenorul, avînd un mic post de emi
sie, poate astfel ca ■— stînd pe 
banca sa de pe marginea terenului — 
să „teleghideze" activitatea jucători
lor săi.

„Acest procedeu va fi generalizat ? 
Va fi el aplicat și în meciuri ? se în
treabă revista. Și fot în cadrul aces
tui articol, redacția revistei fran- 

__ _______ ,  _........... mceze răspunde: „Ne îndoim, de- 
mai buni fundași francezi. Dar prin- oarece fotbalul nu este an joc de 
cipalul merit tn faptul că germanii 
au fost siliți mai tot timpul la apărare 

■revine tn primul rînd pachetului nos
tru de înaintași, în ciuda faptului că 
avea 36 de kg mai puțin decît „gră
mada" adversă. Din cele 23 de 
mingi jucate în „grămadă" italienii 
au ciștigat 17 t Inginerul Bonifazi va 
trebui să studieze și să amelioreze 
jocul trei-sferturilor, pentru a. putea 
materializa superioritatea înaintași
lor"._________ x

I.e4 e5 __
e:d4 5.C:d4 Cf6 6.Cc3 Ne7 7.f3 0—0 
8. Ne3 Ce5 9.Ne2 (Ceva mai bine 
era 9.Nb3 care n-ar fi permis ur
mătorul răspuns al negrului) 9...d5f

roboți, chiar șl perfecționați 1 Fiecare 
moment din joc face apel la inteli
gență, la spiritul de Inițiativă al fie
cărui jucător și încă nu s-a văzut 
vreodată un spectator, ctt de compe
tent ar fi el, care să aibă inițiative 
creatoare comparabile cu cele ale ju
cătorilor angajați în acțiune."

Intr-adevăr, fotbalul nu poate fi 
transformat- într-un joc în care acțio
nează roboți, într-un joc în care per
sonalitatea jucătorului să fie strivită.

I3...Cg4! (Inițiativa trece evident 
de partea negrului) 14.Nf2 (Mai mul
tă rezistență ofereau 14.Nd4 sau 
14.Nf4) 14...C:f2 15.T:f2 Db6 16 Dd4 
D:d4 17.C:d4 Nc5 (Pe această legă
tură se va baza tot jocul viitor al 
negrului) 18.c3 Td8 19.Tdl Ne6 2O.a3 
Td6 21.f4 (Albul încearcă să se eli
bereze prin contraatac) 21...Tad8 
22.Nf3 c6 23.Tfd2 Nb3 ! 24.Tel Rf8 
25.Ndl Ne6 26.Nc2 N:d4-ț- 27.T:d4 
T:d4 28.c:d4 T:d4 29.N:h7 Nd5! (Fi- 
rește nu 29,..g6 ? după care albul re
câștiga pionul cu 3O.N:g6!) 30.NÎ5
Td2 31.Ne4 N:e4 32.T:e4 T:b2 și cu 
un pion în plus și poziție superioară, 
i-au mai trebuit lui Petrosian doar 
cîtevâ mutări pentru a obliga ne ad
versar să cedeze.
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