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And XVII—Hr. 3776 FotbaliștiiSpartachiada de iarnă
a tineretului

SELECȚIONATA BUCUREȘTI

DE CU REPREZENTATIVA
HAGA

prin noi... emo- 
să fie așa, dacă 
la întrecerile e- 
interasociații și

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P. Romînă

CIȘTIGAT0RI1 ETAPEI 
PE ASOCIAȚIE IN FATA 
UNOR NOI ÎNTRECERI

TRECTND IN REVISTA MARILE SALE ÎNFĂPTUIRI [ 
POPORUL NOSTRU ARE DE CE SA SE BUCURE ȘI 
ARE CU CE SE MlNDRI. ROMINIA, MENȚINUTĂ 
VEACURI DE-A RINDUL IN ÎNAPOIERE ECONOMICA, 
INAINTEAZA RAPID PE CALEA PROGRESULUI. OMUL 
MUNCITOR, IN TRECUT JEFUIT ȘI ASUPRIT DE 
CLASELE EXPLOATATOARE, AZI STAPIN PE SOARTA 
SA, SE AFLA IN CENTRUL ATENȚIEI ȘI GRIJII 
PARTIDULUI ȘI GUVERNULUI, SE BUCURA DE O 
VIAȚA DIN CE IN CE MAI BUNA.

AM AJUNS PE O CULME DE UNDE SE ÎNFĂȚI
ȘEAZĂ LIMPEDE PRIVELIȘTEA VIITORULUI MINU
NAT AL PATRIEI NOASTRE. DE PE POZIȚIILE CUCE- | 
RITE MERGEM CU PAȘI MARI MAI DEPARTE, SPRE 
DESAVIRȘ1REA CONSTRUIRII SOCIALISMULUI IN fl 
REPUBLICA POPULARA ROMINA. 0

(Din „Manifestul Consiliului Central al Fron- II 
tului Democrației Populare11)romîni peste hotare

4 întrecerile din cadrul Spar- 
I tachiadei de iarnă a tineretu- 
v lui continuă in întreaga țară cu 
J un entuziasm deosebit. Cîștigă- 
\ torii etapei pe asociație trec 
J în aceste zile 
\ ții. Este firesc 
I* ne gîndirn că

tapei a doua, 
pe localități, vor participa spor
tivi de o valoare mai bună. 
Din regiunile Constanța, Galați 
și Timișoara ne-au sosit vești 
care subliniază ca întrecerile 
etapei a doua se bucura de un 
mare interes.

Concursurile etapei a doua 
trebuie să constituie pentru 
comisiile de organizare a Spar- 
tachiadei de iarnă a tineretului 

un prilej de popularizare a 
competiției și, firește, a sporti
vilor care-și dispută întîietatea. 
Aceste întreceri prezintă inte
res pentru asociațiile sportive, 
ai căror membri se vor întîlni 
direct la mesele de tenis, de 
șah, la haltere, trîntă, gimnas- 

J tică, patinaj, schi și săniuțe, 
l cunoscînd că de felul cum se 
f organizează concursurile depin- 
j de succesul pe mai departe al 

\ Spartachiadei.

AMSTERDAM 20 (prin tele
fon) — Fotbaliștii din lotul 
selecționatei București au făcut 
un antrenament în vederea 
partidei pe care o vor susține 
miercuri în nocturnă, în com
pania reprezentativei orașului 
Haga. Astăzi s-a comunicat 
orașul unde va avea loc me
ciul echipei noastre : la Ensche-

de. Iu ce privește 
noastră, ea va fi cea 
tă. Folosirea lui Marcu 
fundaș se explică prin faptul 
că atît Po-pa cît și Panait sînt 
ușor accidentați din Brazilia.

Joi. selecționata București va 
susține la Utrecht un al doi
lea meci, împotriva unei for
mații din prima categorie.

STEAGUL ROȘU

Anton Diaconu (la mijloc) cîștigă proba de 50 m plat in 
cadrul concursului republican de sală.

Foto: I. Miihăicâ

Stavt in. proba de 100 m liber junioare, din concursul Of' 
ganizat duminica la bazinul acoperit de la Ftoreasca din 
Capitală.

Foto : T. Roibu

la

formația 
a nun ia

ca

A E K.
MIINE LA ATENA

ATENA 20 (prin telefon). — 
Echipa Steagul roșu va susți-

Trei schiori
,, Memorialul”

Duminică dimineață au pă
răsit țara, plecînd in R.P. Po
lonă, schiorii care ne vor re
prezenta la concursul întitulat 
„Memorialul Helene Marusarz 
și Bronislav Czech", găzduit 
anual de cunoscuta stațiune 
Zakopane. Reprezentanții R.P. 
Romine sînt Elena Tom și ju
niorii Marcela Bratu și Gheor-

In organizarea clubului Ra
pid au avut loc duminică în
trecerile de haltere dotate cu

Campionatele internați onale
de masă ale R. P.

• Un mic „campionat european”
le antrenorului F. Paneth 

oaspeți

campio- 
de tenis 
poate fi

„Actuala ediție a 
natelor internaționale 
de masă ale R.P.R. 
considerată pe bună dreptate un
mic campionat european" ne spu
nea simbătă antrenorul F. Pa
neth, în timpul concursului
de verificare a fruntașilor noș
tri. Intr-adevăr, cu cîteva
excepții, la startul competi
ției care incepe vineri în sala 
de la Floreasca, vor fi pre- 
zenți jucători și jucătoare cu 
renume din șapte țări, din 
care unele ca R. P. Ungară, 
R.S. Cehoslovacă, Anglia și R.P. 
Romînă cu o veche și fru
moasă tradiție în sportul cu

1

de tenis
Romine
® Declarații- 

Azi sosesc primii

de celuloid. De ase- 
spectatorii bucureșteni 
avea ocazia să urmă- 

pe reprezen-

romîni
de la Zakopane

Vilmoș, care vor concuraphe
la probele de fond alături de 
schiori din Uniunea Sovietică, 
R.P. Polonă. Finlanda, R.S. Ce
hoslovacă, Norvegia etc. Con
cursul „Memorialul Helene 
Marusarz și Bronislav Czech", 
care cuprinde toate probele al
pine și nordice, se va disputa 
vineri, simbătă și duminică.

!> Cupa 16 Februarie”
la haltere

au participat numeroși 
care au obținut, in ge- 
rezultate mulțumitoare, 

evidențiat în mod deose- 
Alexandru (cat. co- 
kg; Kelemen (cat. 
300 kg ; N. Matei 
325 kg ; Mincu (cat.

Obor; Hortopan (C.C.A.) 
la cat. muscă a totalizat 
kg, Tofan și Ionescu (Ra- 
ș.a.

Boxerii de la C.C.A. 
victorioși în R. S. 

Cehoslovacă
Știrilezlfei

ne miercuri cel de al doilea 
meci al său la Atena, cu A.E.K., 
de data aceasta amical. In vede
rea acestei partide, jucătorii ro
mîni s-au antrenat zilnic pe tere
nul A.E.K. Antrenorul S. Plo- 
eșteanu va prezenta 
formație care a jucat 
mîna trecută.

Duminică, întregul
asistat la două jocuri de cam
pionat : Panathinaikos —•
PAOK Salonic 3—1 

Proodeftikj 2—1, 
după meci — a 
o recepție oferită
de clubul Panathinaikos. în 

localitatea Livadia, la 8 km. 
de Atena.

aceeași 
săptă-

lot a

la
sa

și A.E.K- 
iar seara 

luat parte 
în cinstea

JOCUL CU FENERBAHCE ,

IA FOST AMINAT

întrucît meciul cu Fener* 
bahce (fixat inițial pentru du
minică la Istanbul) a fost 
amînat pentru o dată după 30 
aprilie, Steagul roșu va pleca 
spre țară miercuri cu trenul 
sau simbătă cu avionul, dacă 
între timp nu va 
fectat 
Partida
(prima ediție) 
la 9 martie la Brașov.

mai fi per-
vreun meci la Atena,

cu Partizan Tirana
va avea loc

In acest număr

Actvitatea sportivă
in Banat

In anii puterii populare
☆

Boxerii de la C.C.A. au susți
nut duminică seara în orașul 
Kromeriz, primul meci din ca
drul turneului pe care îl între
prind în 
I ntel ni nd 
pugiliștii 
12—8.

Avind 
bună, 
dreanu, V. Czekeli, Gh. Negrea 
și P. Zaharia au terminat victo
rioși meciurile 
Cișmaș și N. Șerbu 
părțit punctele cu 
cehoslovaci Cibulka 
tiv Boji. Al. Podaru, 
?i V. 
de pe ring.

Astâ-seari, boxerii de ia

C. C. A. Hitîlnesc în orașul 
Deciu, echipa Lokomotiv.

(Agerpres)

emerită a sportului Iolanda 
Balaș (săritura în înălțime), 
maeștrii sportului Florica Gre- 
cescu (800 m) și Zoltan Vamoș 
o milă).

R. S. Cehoslovacă, 
echipa Dukla Praga 
romîni au învins cu

o comportare foarte 
M. Dobrescu, N. Min-

susținute, E. 
și-au îm- 

plLgiiișt’ii 
și respec- 
O. Baciu

Tiță au coborît învinși

Trei atleți romîni evoluează 
duminică la Berlin

Schiorii sovietici 
în Suedia

echipă

In marea sală a sporturilor 
din Berlin se va desfășura du
minică un important concurs 
internațional de atletism pe 
teren acoperit la care vor lua 
parte o serie dintre cei mai 
valoroși atleți europeni. Astfel, 
și-a anunțat participarea spor
tivi din: Anglia, R.S. Ceho
slovacă, Danemarca, Finlanda, 
R.P. Polonă, R.P. Romînă, Sue
dia și, bineînțeles, din R. D. 
Germană.

La aceste întreceri țara 
noastră va fi reprezentată de 
un grup de trei atleți: maestra

O 
alcătuită din Vladimir Melanin, 
Aleksandr Privalov. Dmitri So
kolov, Nikolai Pavlovski și \ a- 
lentin Pșeni|în a plecat în Sue
dia pentru a participa la campio
natele mondiale de biatlon.

R.D.G.-Austria 6~5 
la hochei pe gheata

La Vioria a avut loc întîlnirea 
internațională de hochei pe ghea
tă dintre reprezentativele Austriei 
și R. D. Germane. Oaspeții ’an 
terminat învingători cu scorul de

mingea 
menea, 
vor mai 
rească la „lucru"
tanții tenisului de masă sovie
tic aflat într-o vertiginoasă as
cendență, precum și sportivi 
cunoscuți din R.P. Bulgaria și 
R.P. Polonă. Iată, așadar, mo
tivele pentru care cele cinci 
zile de întreceri sînt așteptate 
cu atîta nerăbdare.

Dar, pe 
în concurs 
peni Eva 
zik, Maria 
ghe Cobîrzan, 
vicecampionilor Europei 
Kerekeș și Radu Negulescu și 
ă altor valori confirmate 
recenta performeră a i 
pionatelor internaționale 
R.S. Cehoslovace Geta 
Saunoris, Vihnanovski, 
Șarolta Mathe, Neiole 
nauskaite, Ivanova etc, 
sul competiției crește conside
rabil și datorită sistemului de 
disputare. Așa cum este cu
noscut, vor avea loc toate cele 
șapte probe ale campionatelor 
mondiale.
• Ținînd seama de impor

tanța competiției, care consti
tuie și cea mai însemnată e- 
tapă de verificare înaintea 
campionatelor mondiale de la 
Pekin, sportivii noștri au fă
cut pregătiri intense pentru a 
ne reprezenta cu cinste.

„Dacă vom acționa ca la 
concursul de verificare, adică 
in aceeași alură și cu aceeași 
voință, ne-a declarat antreno
rul F. Paneth, campionatele 
internaționale ale țării noastre 
ne vor aduce împlinirea spe-

„Cupa 16 Februarie". La con
curs 
tineri
neral
S-au
bit Toma 
coș) 265 
semigrea) 
(cat. grea)
grea) 315 kg toți de la Dina
mo
care
222,5
Pid)

Tinerii halterofili de la Di
namo Obor (antrenor Al. Cos- 
ma) au avut cea mai bună 
comportare, cîștigînd trofeul 
cu un total de 19 p. Pe locu
rile următoare s-au clasat : 
C.C.A. (17 p), Rapid și Victo
ria (29 p.).

Fotbal ’ juniorii
proprii

Note externe

lingă participarea 
a campionilor euro- 
Foldi, Zoltan Berc-
Alexandru, Gheor- 

Ferenc Sido, a 
Ilona

Azi și miine la Poiana Brașov

Campionatul republican de bob
ca 

carn
ale 

Pitică, 
Stanek, 
Rama- 
intere-

(Ujsjaie di# pag. A 7-a). .

campionatul
în 4 .manșa

Ofițerilor

Pîrtia din Poiana Brașov găzduiește azi și miine 
republican de bob 2 persoane, care se va desfășura 
(2 marți și 2 miercuri). In fotografie, bobul Casei 
Brașov (Ene—Pașovschi) într-o coborire de antrenament

Eulu ; ft Roaioșau



Se întrec echipele bucureștene
r In Capitală se desfășoară numeroase 
fnlîlniri de șah pc echi|>e. Cile 4 șa
hiști și 2 șahiste, în cadrul a 9 echipe, 
își dispută îritîielatea în sferturile de 
finală ale campionatului R.l’.IU, ediția 
1961. Iată rezultatele înregistrate în pri
mele 2 runde : Statistica—Știința 4—1 
(1), Progresul—Electronica 4 “/o—l‘/2. 
M.T.T.C.—Spartac */2—51/,. l’-O.B.— 
Geologia 2*/2—3‘/2 (runda 1); Geolo
gia—Știința 1—l (l), Electronica—Sta
tistică 2'/:—2‘/2 (1), F.O.B.—M.T.T.G. 
l*/2—4 */2 (runda a 2-a).

In curs de desfășurare se află ți 
..Cupa 5 Martie”, organizată în cinstea

alegerilor de deputați pentru Marca A- 
dunare Națională și sfaturile populare. 
Rezultatele primului tur au fost : 
M.T/l’.C.—Unirea 5l/2—2J/2, Banca de 
Investiții—l.T.B. I 6*/2—IV2» Statis
tica—Geologia 5—3, l.T.B. II—Filmul 
672-11/?.

Azi începe o altă competiție pe e- 
clupe, care și-a cîștigat o frumoasă tra
diție în șahul bueureștean, „Cupa 16 
Februarie4*. Primul tur programează 
interesante întîlniri în sălile l.T.B. (str. 
13 Decembrie 5—7) și M.T.T.C. (bd. D. 
Golescu 38).

PESTE 200 DE CONCURENTI LA STARTUL
PROBELOR

Rapid a cîștigat „Cupa
La sfîrșitul săptâminii trecute, ba

zinul acoperit de la Floreasca a găz
duit competiția de natație „Cupa 5 
Martie". La întreceri au participat 
peste 200 de înotători și înotătoare 
reprezentind secțiile de natație ale 
asociațiilor și cluburilor sportive din 
Capitală. Iată rezultatele înregistrate:

33 m bras fetițe cat. I: 1. Mihaela 
Barder (S.S.E.I.) 32,8; 2. Marina Fran- 
kia (Prog.) 35,7; 33 m bras fetițe ca- 
teg. a Il-a: 1. Anca Mărdărăscu 
(C.C.A.) 27,3; 2. Mioara Zăcu (S.S.E. 
II) 31,3; 33 m spate fetițe cat. 1: 1. 
Mihaela Barder (S.S.E.I.) 32,1; 2. Eca- 
terina Gostache (Știința) 33,1; 33 m 
liber fetițe categ. a Il-a: 1. Viorica 
Petcu (S.S.E. II) 27,3; 2. Daniela Po
pescu (C.C.A.) 27,7; 133 m mixt fetițe 
categ. a Il-a: 1. Cristina Balaban (Di
namo) 1:53,5; 2. Voichița Novac 
(C.S.S.) 2:09,3; 266 m mixt junioare 
categ. a Il'-a: 1. Anca Trohani (C.S.S.)

Programul campionatului republican 
pe echipe pe anul 1961—tur

ETAPA 1
Grupa a Il-a la București sîmbătă 25 

februarie . C.F.R. Electroputere Craiova, 
C.F.R. Timisoara, A.S.M Lugoj și C.C.A. 
București.

Grupa a ni-a Ia București, sîmbătă
25 februarie : C.S.M. Reșița, Unio- Meteo
rul roșu Satu Mare. C.S.M. Baia Mare 
și Dinamo București.

Grupa I la București, duminică 26 fe
bruarie : C.S. Oradea, C.S.M. Cluj, Me
ta’ul București și C.S.M. Galați

Grupa a IV-a la București, duminică
26 februarie: U.V.A.-A.M.E.F.A. Arad, 
Steagul roșu Brașov, Voința Tg. Mureș 
tu Progresul București

ETAPA A II-A
Grupa I la Craiova, duminică 19 mar

tie : C.S. Oradea. Dinamo București, 
U.V A.-AMEFA Arad. C.F.R. Electro
putere Craiova.

Grupa a Il-a la Baia Mare, duminică 
1» martie : C.S.M. Cluj, C.F.R. Timișoa
ra, Progresul București, C.S.M. Baia 
Mare.

Grupa a IlI-a la București, sîmbătă 
18 martie (lupte libere), duminică 18 
martie (lupte clasice): C.C.A. București, 
Unio Meteorul roșu Satu Mare. Steagul 
roșu Brașov și Metalul București.

Grupa a IV-a la Lugoj, sîmbătă 18 
martie (lupte libere), duminică 19 mar
tie (lupte clasice): C.S.M. Galați, C.S.M. 
Reșița. Voința Tg. Mures. A.S.M. Lugoj.

ETAPA A III-A
Grupa I la Timișoara, sîmbătă 8 apri

lie (lupte libere), duminieă 9 aprilie 
(lupte clasice): C.S. Oradea. Unio Me
teorul roșu Satu Mare, Voința Tg. Mu
reș și C.F.R. Timișoara.

Grupa a Il-a la Cluj, duminică 9 apri
lie : C.F.R. Electroputere CTaiova, C.S.M. 
Reșița. Steagul roșu Brașov și C.S.M. 
Cluj.

Grupa a IlI-a la București, duminică 
• aprilie : Metalul București, A.S.M. Lu- 
ffoj, Progresul București $1 Dinamo 
București.

Grupa a IV-a la Arad, sîmbătă 8 a- 
prilie (lupte libere), duminică 9 aprilie 
(lupte clasice) : C.S.M Galați. C.C.A. 
București. C.S.M. Baia Mare. U.V. A.- 
AMEFA Arad.

ETAPA A IV-Ă
Grupa I la București, duminică 16 n- 

prilie : C. S. Oradea, C.S.M. Reșița, 
C.C.A; București șl Progresul' București.

Grupa a H-a la Satu Mare, sîmbătă
15 aprilie (lupte libere), duminică 16 a- 
prilie (lupte clasice) ; C.S.M. Cluj. A.S.M 
Lugoj, U.V.A.-AMEFA Ara ’ și Unio Me
teorul roșu Satu Mare.

Grupa a IH-a la Tg Mureș, duminieă
16 aprilie : Metalul București. C.F.R. E- 
Jectroputere Craiova. C.S M. Baia Mare 
șl Voința Tg. Mureș.

Gruoa a IV-a la Brasov* duminică 16 
«mr’lie : C.S.M. Galați. C.F.R. Timișoara, 
r» namo București și Steagul roșu Bra
șov.

ET APA A V-A
Grupa I la Oradea, duminică 7 mai : 

A.S.M. Lugoj, C.S.M. Baia Mare, Stea
gul roșu Brașov și C.S Oradea.

Grupa a Il-a la B’^ure^ti. duminică 
*7 mai C.S.M Cluj, Voința Tg. Mureș. 
Dinamo București și C.C.A. ’București.

Grupa a ITI-a la Reșița, dumin'că 7 
mai : Metalul București, C.F.R. Timi
șoara, U.V.A.-AMEFA Arad și C.S.M. 
Reșița

Grupa a IV-.. la Galați, duminică 7 
fnai : C.F.R Electroputere Craiova. Un’o 
Meteorul roșu Satu Mare, Progresul 
București și C.S.M. Galați.

DE ÎNOT
16 Februarie", la polo
4:19,4; 2. Monica Dimescu (C.S.S.) 
4:39,8; 400 m mixt senioare: 1. Mar
gareta Wittgenstein (Prog.) 6:39,5; 2. 
Nicoleta Gordin (Rapid) 6:48,4; 3. Va- 
silica Iurciuc (Dinarao) 6:51,4; Ștafeta 
4x100 m mixt fetițe: 1. C.C.A. 7:14.9; 
2. Progresul 7:22,5; 33 m bras băieți 
categ. I: 1. Șerban Huber (C.C.A.) 
34.5, 2. Anatolie Blinolf (S.S.E. I) 
35,6; 33 m bras băieți categ. a Il-a: 
1. Ion Kende (C.S.S.) 26,7; 2. Andrei 
Moraru (S.S.E. I) 30,0; 33 m spate 
băieți categ. I: 1. Virgil Mihai (S.S.E. 
II) 28,9; 2. Călin Sebastian (Prog.)
30,8; 33 m liber băieți categ. a Il-a: 
1. Ion Kende (C.S.S.) 21,6; 2. Costin 
Mihai (S.S.E. II) 24,9; 133 m mixt bă
ieți categ. a 11-a: 1. Miki Zager (C.S;S ) 
1:49,9; 2. Vladimir Moraru (C.S.S.)
1:52,4; 266 m mixt juniori categ. a Il-a:

1. Victor Pantazi (S.S.E. II) 3:50.2; 2. 
Adrian Nicolau (Rapid) 4:05,2; 800 m 
mixt seniori: 1. Ștefan Ionescu (C.C.A.) 
12:04,8 ; 2. Valeriu Budai (C.C.A.)
12:22,6.

La sfîrșitul probelor de natație a 
avut Ioc partida de polo din finala 
„Cupei 16 Februarie", care a opus 
echipele de juniori Rapid și Progre
sul. Superiori, jucătorii de la Rapid 

I au cîștigat cu scorul de 4—0 (1—0,
0-0, 3—0).

Campionatul masculin

Echipele din provincie învingătoare

O acțiune la fileu din meciul Dinamo i 
Jiul Petroșani 3—2.

TIMIȘOARA: Știința — 
Farul Constanța 3—0. 
Meciul s-a caracterizat 
printr-un nivel tehnic 
scăzut. Oaspețlj au jucat 
cu mult sud nivelul cate
goriei A, dar nici sfti- 
dențiT nu au arătat ceva 
deo.sebjt,. (N. JVlihăilescu. 
și M. Luca — coresp.).

BRAȘOV: Tractorul — 
Petrolul Ploiești 3—0. 
Partida a durat 53 de 
minute. Oaspeții s-au pre
zentat extrem de slab. 
Inexistența blocajului lor 
a permis jucătorilor de 
la Tractorul să acționeze 
în voie. S-au remarcat 
Rusii, Stoica, Stanciu 
(Tractorul), Busuioc, Da- 
nieleanu (Petrolul). (Gh. 
Măzgăreanu — coresp.).

GALAȚI : Știința — 
C.6.A. 3—I. Studenții au 
jucat mult maj bine și au 
cucerit o victorie absolut 
meritată. Jocului superior 
practicat de învingători, 
C.G.A. nu j-a putut opune 
nici o apărare bine pusă 
la punct, nici un atac 
mai hotărît. Cei mai

pe teren propriu
buni jucători au fost Pențac, Petri- 
șor, Kramer (Știința), Wolf, Chiriță 
(C.C.A.). Mulțumitor arbitrajul lui 
C. Mușat-Constanta. (V. Paladescu 
— coresp. regional).

CLUJ: Știința — Progresul Bucu
rești 3—2. Primele patru seturi ale 
meciului au fost echilibrate. Tn 
schimb, în ultimul, cîștigat cu 15—5. 
studenții au dominat categoric prin
tr-un joc variat. In general, partida 
s-a ridicat la un bun nivel tehnic. 
Fieraru, Dăbală, Datu (Știința), Ro
man, Pădurețu (Progresul) au fost 
cei mai buni jucători. A condus cu 
scăpări arbitrul I. Niculescu — 
București. (A. Dumitrii! — coresp.).

Rapid a cîștigat competiția feminină 
dotată cu „Cupa 16 Februarie”

CLASAMENT

1. Rapid Buc. 7 7 0 21: 2 (331:185) 14
2. Dinamo Buc. 7 6 1 20: 9 (407:332) 13
3. Știința Cluj 7 6 1 20: 9 (376:324) 13
4. Progresul Buc. 7 5 2 18:14 (433:398) 12
5. Jiul Petroșani 7 4 3 17:15 (429:407) 11
6. Victoria Buc. 7 4 3 14:15 (343:392) 11
7. C.C.A. 8 3 5 15:18 (416:400) 11
8. Petrolul Ploiești 1 2 6 9:22 (352:434) 10
9. Știința Timiș. 7 2 5 14:17 (401:388) 9

10. Tract. Brașov 7 2 5 12:15 (302:347) 9
11. Știința Galați 7 2 5 9:18 (271:367) 9
12. Farul Constanța 7 0 7 6:21 (292:379) 7

Cea de a Xl-a ediție a competiției 
feminine de volei „Cupa 16 Februarie" 
s-a încheiat cu victoria echipei Ra
pid București care a dispus în finală 
de C.P.B. cu 3-1 (8, -11, 13, 12). De 
remarcat că în seturile trei și patru 
C.P.B. a condus cu 11-7 și, respectiv, 
11-6 — dar a pierdut datorită unor 
„căderi" inexplicabile pentru o echipă 
fruntașă. Finala competiției nu a co
respuns așteptărilor.

De o valoare mai ridicată a fost 
jocul C-P.B.-Metalul: 3-2 (-6, 12, -2, 
11, 7). In setul decisiv, jucătoarele de 
la Metalul au condus cu 7-2, dar au 
ratat apoi calificarea în finala com
petiției. Celelalte rezultate: Rapid-
C.F.R. 3-0 (12, 1, 6); Metalul-C.F.R. 3-0

(6, 7, 10). C.F.R. a prezentat o echipă 
de junioare cu perspective, din care 
am remarcat pe Florica Tudor și Sil
via Vasile. De Ia celelalte' echipe s-au 
remarcat : A. Păunoiu, S. Colceriu, G. 
Lovin (Rapid), E. Florea, D. Socal, M. 
Ursulescu (C.P.B.), Doina Popescu, M. 
Bentz, C. Capcalo (Metalul).

Competiția a fost bine organizată. 
Păcat însă că la unele jocuri arbitra
jele au fost slabe sau... „indulgente".

AURELIAN AXENTE-coresp.

Finalele campionatelor repnbî cane 
pentru juniori au fost aminate

In dorința de a respecta dispozițiunile 
Ministerului Invățămîntului și Culturii 
(în perioadele de VÎrf la învățătură, e- 
levii să nu fie angajați în nici un fel 
de activități extrașcolare), Biroul fede
ral a hotărît ca finalele campionatelor 
republicane rezervate juniorilor — în 
care participanții sînt în marea lor ma
joritate elevi de la școlile profesionale 
și medii — să fie amînate pentru zilele 
de 25 și 26 martie.

= aga i«11 : g» =

Masă cu...
Păeat că nu sinteți din .Mărășești 

ți mai ales că nu lucrați la C.F.R. : 
ați avea parte de o cantină „faină",, 
unde se mănincă, vorba aceea, ca la 
„mama acasă"'. Muncitorii ceferiști au 
de ce să fie mulțumiți. La cantină li 
se servesc oamenilor- meniuri variate, 
mîncărurile sint foarte bine gătite, 
„deserturile" nu lipsesc aproape nici
odată, intr-un cuvint, este o plăce
re să mănânci la cantina C.F.R. din 
Mărășești. Poate că unora dintre dv. 
le-a și lăsat gura apă numai citind 
aceste rinduri...

Dar in același timp, mulți vor în
treba: ce legătură are cantina C.F.R. 
din Mărășești cu... sportul? Și au 
dreptate. In mod normal, in coloane
le ziarului nostru n-ar trebui șă a- 
pară știri in legătură cu... meniul unei 
cantine. De-abia avem spațiu pentru 
cronicile diferitelor meciuri de fotbal, 
volei, baschet, box etc. Și loturi, 
iată că trebuie să ne ocupăm de can
tina din Mărășești, unde „sportul" a 
pătruns intr-un fel cu totul bizar.

Cunoașteți, desigur, cum se proce
dează cu masa la cantină: dai banii 
(pe o lună sau pe două săptămini), 
primești cartela respectivă și apoi... 
poftim la masă 1 Ce e drept, așa se 
face și la Mărășești. Numai că acolo, 
cartela are un... supliment neaștep
tat: pe verso are un timbru de 1 leu. 
E vorba de un timbru de cotizație 
U.C.F.S., pe care toți membrii o plă
tesc cu drag, la început sau la sfîr- 
șit de lună, la asociația sportivă din 
care fac parte. Și ceferiștii din Mă
rășești, iubitori ai sportului, s-au în
scris in U.C.F.S. și majoritatea, dintre 
ei sint la zi cu cotizațiile. Se poate? 
Să nu pună și ei umărul la dezvolta
rea mișcării sportive? II pun ! Pu
teți sta de vorbă cu tovarășii de la 
consiliul raional U.C.F.S. Panciu, re
giunea Galați.' Vă vor confirma că 
așa este. Un lucru vă este încă ne
clar: s-au ințeles ca timbrele de co
tizații să Ii se aplice pe... cartela de 
masă? Nicidecum l Și la ei, ca și in

supliment
toate părțile, timbrul se pune pe car
netul de membru U.CJ'.S. Cel care 
H se... servește o dată cu cartela de 
masă este un timbru in plus (mai 
bine zis un abuz), care le este trimis 
de asociația sportivă Unirea din Iași, 
pe considerentul că, din punct de ve
dere al organizării ceferiste, Mără- 
șeștiul ține de regionala Iași. Oame
nii au încercat să explice că ei au 
plătit o dată cotizația, că n-are rost 
să apară și intr-o evidență și în- 
tr-alta, mă rog au vrut să se limpe
zească lucrurile. Ți-di găsit! Toate 
argumentele n-au valorat nici cit o 
ceapă degerată: Unirea Iași este o 
echipă de categoria B și ea trebuie 
„susținută" in toate felurile! Chiar 
cu timbre de cotizații aplicate pe car
telele de masă din... Mărășești și... 
mai știi de unde. Tot e bine că pînă 
acum nu le-a dat prin minte și o 
altă idee: să aplice timbrele U.C.FiS. 
pe biletele de peron, pe tichetele de 
accelerat etc., etc.

In momentul de față, la cantina 
din Mărășești se găsesc „in stoc" a- 
proape 500 de timbre de cotizații. Ele 
au fost lipite, potrivit ' noii metode, 
pe cartelele de masă. (NeJâ confirmat 
telefonic acest lucru ți tov. I. Nanău, 
responsabilul cantinei). Cum insă n-au 
fost distribuite toate cartelele — unit 
oameni erau in concediu, alții plecați 
pe teren cu diferite treburi — tim
brele au rămas, și ele nevîndute dar... 
lipite bine de niște cartele, care nu 
se mai folosesc !

Se pune acum - întrebarea : cum vor 
putea fi decontate aceste timbre? Și 
nu-i vorba de unul sau două, ci cum 
v-am spus, de aproape cinci sute ! 
Dar nu e căzui să ne facbm griji cu 
povestea asta. Sint des.țul de... inven
tivi tovarășii din consiliul asociației 
sportive Unirea Iași ’....

JACK BERARII) 
VAS1LE GODESCU

(după o eo- ' ; i S. trimisă de
Ștefan Georgescu)

Obtinind victoria și in meciul cu Dinamo (15-3)

l.T.B. I este virtuala cîștigătoare a „Cupei școlarului"
• Rugbiștii de la l.T.B. au furnizat 

duminică, în compania „8*-ului dina- 
movist, un meci dc un bun nivel tehnic. 
Euînd de la început inițiativa, echipa 
l.T.B. a dovedit cu prisosință că este 
cea mai completă formație care evolu
ează în „Cupa școlarului*. Echipa an
trenată de D. Ionescu a demonstrat din 
nou cît de spectaculos poate fi rugbiul 
în 8. dacă este jucat în limitele regu
lamentului, dacă este asigurată^— în ace
lași timp — tuturor jucătorilor o pre
gătire fizică, tehnică și tactică cores
punzătoare. Și în acest meci, l.T.B. I a 
avut cel mai bun jucător în Dan Coravu, 
de altfel autorul a două încercări la 
centru. Celelalte puncte au fost reali
zate dc M. Niculescu (o încercare și

două transformări) și Nica (transfor
mare). Pentru Dinamo a înscris Popovici 
(încercare).

• Un foc foarte bun a făcut și Me
talul în partida cu Rapid. Metahirgișîii 
au obținut victoria cu 18—6 (13—3), 
după un meci în care au acționat aproa
pe tot timpul cu balonul „la mină*.

• Celelalte rezultate ale etapei a îl-a:
Clubul sportiv școlar—l.T.B. II 17—5 
(6—5): S.S.E. nr. 2—S.S.E. iw.
38—6 (16—8).

• Dintr-o regretabilă neghjeofă a 
clubului organizator, la teren, m pri
mele etape n-a fost prezent nici an me
dic. „Aritănunlul” acesta ar trebui avut 
în vedere cel puțin în etapele core na^ 
mează...

Intre 28 februarie-—6 martie

CU „STELELE POLARE” IN JURUL LUMII.»
— Spectacol prezentat de ansamblul pe gheață din R.D.G.—
O veste interesantă pentru iubitorii 

patinajului : la sfîrșitul' lunii februarie 
revine în țara noastră ansamblul pe gheață 
..Stelele polare". Publicul bueureștean ii 
cunoaște pe „artiștii ghețli“ din R. D. 
Germană de anul trecut, cînd aceștia au 
dat o serie de' ftipnoase Spectacole pe 
patinoarul artificial din parcul „23 Au
gust”. De .data aceasta „Stelele polare”, 
care au fost, invitate să întreprindă tur
nee în R P, P.olonă și R. P. Bulgaria, 
ne vor incinta privirile cu. un repertoriu 
nou De altfel, spectacolul pe care îl vor 
prezenta timp de 7 zile pe „scena" de 
gheață a patinoarului „23 August” este 
intitulat: „In jorul lumii pe... patine”

Care este, in lirtii marl, programul re
vistei ? Tinerii patinatori germani ne vor 
purta timp de două'bre și jumătate prin... 
R S Cehoslopăcii. fLIÎ.S.S.. Nort'cgia. 
R. P Chinezii. Cuba. R. P Ungară, Sco
ția, Austria. R P Polonă, Italia, Franța, 
Olanda și... R. P. Romină etc. oferindu-ne 
prin dansuri, crinipcie din tradițiile și 
obiceiurile popoarelor. „Dansul saboți-

lor1* (Olanda) executat de o grupă de 
12 pdtinaîoti, ,, Dansul nuferilor* 
(Franța), t(Melodit cunoscute” (K.D.G.), 
'^Valsul florilor” (IJ.R.S.S.), ,,Fă te rog 
o pauză” (R. S. Cehoslovacă), iată nu
mai cîteva din interesantele numere ale 
revistei pe eaj*eAO vor prezenta cei 60 de 
membri ai ansamblului. „în mare, ne-a 
spus II. Timicli din conducerea clubului 
Dynamo Berlin care patronează acest an- 
sâmblu. programul revistei noastre este 
schimbat. Am muncit mult pentru a rea
liza o seric de numere de o cît mai mare 
valoare artistică ș-i sportivă. Vrem să sa
tisfacem pe deplin exigența publirulm* 
bueureștean pc care îl știfri ca un bun 
cunoscător în materie*.

Primul spectacol va avea loc în seara 
zilei de 28 februarie pe patinoarul arti
ficial „23 August”, începind de la ora 
19,30. Biletele se pun.în vinzare de mi ine 
la casele stadionului Dinamo., agenția Cen
trală Pronosport (Calea Victoriei'). C.C.A. 
și casa din strada Ion Vidu

TR. L k



JOCURILE DE VERIFICARE CONTINUĂ... JUNIORII PROPRII—CADRELE CELE MAI SIGURE
' C.F.R. ROȘIORI — C.S.M.S. IAȘI 

I—0 (0—0)
' Dovedind o bună pregătire fizică și 
orientîndu-se mai bine atît în cîmp cit 
și in faja porții, ceferiștii din Roșiori 
au reușit să învingă echipa C.S.M.S. 
Iași prin golul marcat cu capul de 
Pereț în min. 47. Ieșenii s-au compor
tat slab, aglomerînd jocul pe centru 
și trăgînrt de-a lungul celor 90 de mi
nute de joc doar două șuturi pe poartă. 
(A. Popescu și C. Stănescu — coresp-).
€.S.M. BAIA MARE — UNIO SATU 

MARE 5—0 (I—0, 2—0, 2—0)
Tntilnmd duminică formația Unio 

Satu Mare fotbaliștii de la C.S.M. 
Baia Mare au învins cu 5—0 prin 
golurile marcate de Drăgan, Trifu, 
Rusu, Sulyok și Nedelcu I. Partida a 
durat de 3 ori 30 de minute. Săptă- 
mina trecută C.S.M. Baia Mare a în
vins pe Constructorul Baia Mare cu 
scorul <de 3—0 (1—0). Au marcat Ne
delcu II, Horja (din 11 m) și Trifu.

DINAMO SASAR — TOPITORUL 
î BAIA MARE 8—0 (5—0)

Golurile formației dinamoviste au 
fost marcate de Gali (4). Toma (2), 
Dezsb și Negrău. (V. Săsăranu — 
coresp. reg.).
TRACTORUL BRAȘOV — TEXTILA 

SF. GHEORGHE 3—0 (2—0)
Autorii golurilor Vigheci, Lazaro- 

vtci și Nemeș. (E, Bogdan — coresp.).
MINERUL LlIPENl — C.F.R. ELEC- 

TROPUTERE CRAIOVA 3—0 (3—0)
Joc desfășurat în fața a 1.000 de 

spectatori pe un teren desfundat. Au 
marcat Creiniceanu (2) și Nisipeanu. 
(1. Ciortea — coresp.).

C.S.M. SIBIU — C.F.R. SIBIU
ț 2—0 (1—0)

Joc viu disputat în care C.S.M. a 
cîștigat prin punctele marcate de Dra
goman și Negrea. (M. Vlădoianu .— 
coresp.).
ȘTIINȚA CLUJ - GLORIA BISTRIȚA 

2-1 (I—0)
Meci disputat săptămina trecută tn 

cadrul ..Cupei 16 Februarie". Au mar
cat Petru Emil (2), respectiv Radu
lescu.

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE CALIFICARE —
FAZA PE CAPITALA

tn Capitală, campionatul republi
can de calificare a luat sfîrșit sîm- 
bătă seara. Un public numeros a ținut 
să urmărească ultimele întîlniri ale 
pugiliștilor bucureșteni angajați în 
lupta pentru cîștigarea primului loc 
— pe categorii — și doci. a dreptu
lui de a participa mai departe, în 
etapa de zonă a acestui campionat.

Dintre boxerii care au evoluat, am 
reținui îndeosebi pe M. Ofteanu 
(Dinamo), F. Dron (Clubul sportiv 
sculer), H. Low (Semănătoarea), C. 
Anton (CI. sp. școlar). E. Popa (Lo
comotiva Gr. Roșie), și, atît cît a 
boxat pe N. Motoc (Victoria). Mult 
schimbat în bine ni s-a părut boxerul 
fie la „Semănătoarea", H. Low, cu- 
noscul ma.i cu seamă prin forța lovi
turilor și printr-o combativitate deo
sebită Sînibăta seara însă 1 ow a 
făcui și dovada unei tehnici îmbu
nat ițite.

Deși a fost declarat învingător la 
puncte în fața lui D. Enache (Me
talul), d i n a mov i stei N. H’rșu nu a 
mai reușit să reediteze partidele bune 
pe care le-a făcut nu de mult. In 
prima repriză, el a recepționat o 
puternică contră de dreapta care l-a 
expediat Ia podea. Dinamovistul a 
reușit să refacă handicapul în re-

Miercuri seară, la Clirj și Constanța
Primele partide din cadrai turneelor

pe categorii de greutate
Turneele de la Constanța și Cluj 

rețn atenția amatorilor de box din 
întreaga țară Este firesc, dacă ne 
gindim că în aceste localități șe vor 
întîlni cei mai valoroși pugiliști ai 
categoriilor imiscă, pană, ușoară și 
mtjloc.e mică, din rindurile cărora nu 
vor lipsi boxerii din loturile repre
zentative. Zilele trecute arbitrul cons-
tănțean Afi Rișat ne spunea că in 
orașul de pe litoral, de aproape două 
săptămîni iubitorii boxului discută cu 
interes despre șansele fiecărui boxer 
ce se va prezenta pe ringul de la 
Sala sporturilor. La rîndut său, an
trenorul bițcureștean ten Stoianoviia 0. Tudose, 0, Dobroță,

Icmcscu II, tinăra aripă dreaptă a echipei feroviare, interceptează spectaculos 
o minge inallă. Fază din meciul Rapid—Progresul (3—1).

Foto : H. Mandy
FARUL CONSTANȚA — ANCORA 

CONSTANȚA 0—1 (0—O
Meciul a scos în evidență numeroase 

lipsuri în linia de atac a Farului. Cu 
excepția lui Moroianu înaintașii au 
fost lipsiți de forță (de pătrundere și 
au șutat rar la poartă. In plus ej au

Mîine, pe stadionul Dinamo, 
PRIMUL JOC INTERNAȚI ORAL AL SEZONULUI: 
POLONIA BYDGOSZCZ-ȘTIINȚA BUCUREȘTI 

•—La deschidere C.C.A,—Academia Militară —
De cîteva zile, in București se află 

lotul de fotbal al echipei Polonia 
Bydgoszcz, venit într-un turneu de 
pregătire. Fotbaliștii polonezi se an
trenează zilnic pe stadionul Dinamo, 
Iar de mîine vor susține și cîteva

-A LUAT SFÎRȘIT
prizele următoare, dar aceasta cu 
mare greutate, datorită ripostei hotă- 
rîte pe care i-a dat-o adversarul. 
Surpriza galei a furnizat-o elevul an
trenorului Cionoiu. E. Popa. în 
meciul cu combativul Gh. Dinu (Vo
ința). După ce a obținut un ușor 
avantaj în prima repriză. Popa s a 
lăsat condus de Dinu, boxerul de 
la Voința imprimind atacurilor sale 
o alură susținută. Dar. în plină do
minare a lui Dinu. Poția a trim's 
cu precizie o directă de dreapta la 
ficat făcîndu-și adversarul K.O. ALTE 
REZULTATE M. Olteanu (Dina
mo) b.p. 1. Dimg (Metalul). F. Dron 
(CI. sp. șc) b.p. M Dogrru (Semă
nătoarea). R. Șe-ban (Gr. Rosie) 
b.p. C. Roșu (Semănătoarea), I. Ra
dulescu (Dinamo) b.n. Gh. Dumitru 
(l.T.B), C. Anton (CI. sp. sc) b.ab. 
3 St Pavel (Victoria), H. Low (Se- 

- mănătoare») b.ab. 2 I. Dobre (SPC).
Gh. Manole (ITB) b. neorez C. 
Rusu (Victoria), N. Motoc (Victoria) 
b.ab. 1 I. Apostol (CPB).

La sfîrșitel reuniunii, tov. Willi 
Siner, vicepreședintele comisiei oră
șenești de box a înmuiat diplome 
boxerilor învingători.

- R C. -

remarca „utilitatea deosebită a aces
tui gen de întîlniri, menite să depis
teze elemente tinere, de valoare".

Federația de specialitate a hotărît 
să folosească ta turneele de la Cluj 
și Constanța arbitri cu experiență, atît 
din Capitală, cit și din orașele res
pective. Ast'el, la Cluj vor fi prezenți 
următorii arbitri-judecători: B. Robert 
(delegat general), Gh. Mihai, Z. Fer
ber. I. Dulău, I. Kiss. La Constanța 
întîlnirile vor fi conduse de P. Epu- 
reanu (delegat general), Gh. Dumi- 
trescr,, A. Rișat, Or. Piaraschivescu, 

jucat la irrtîmplare, fără coeziune. (P. 
Enache, coresp. regional).
METALUL OTELUL ROȘU — DRU- 

BETA TR. SEVERIN 6—2 (2—2) 
Autorii golurilor Titel (4), Birău (2) 

respectiv Zaharia și Șteanța. (Radu 
Ze-no — coresp.).

(ntilniri publice. In total, echipa Po
lonia Bydgoszcz — în rindurile căreia 
activează cunoscutul internațional M. 
Norkowski — va susține patru me
ciuri, urmind ca in jurul datei de 10 
martie să se înapoieze în R.P. Po
lonă.

Prima apariție în fața spectatori
lor bucureșteni (de fapt, este vorba 
de o reapariție, pentru că fotbaliștii 
oaspeți au mai fost în București și 
în anul 1959) va avea loc mime cînd 
pe stadionul Dinamo se va disputa 
partida cu Știința București. Intîlni- 
rea va începe la ora 16. Polonia va 
alinia formația: Komieczko — Dzia- 
dek. Bomiek, Murzyn — Sylwatszak, 
Jedzejczak - Pawlak, Armknecht, 
Norkowsky II, Stachowicz, Komasa. 
In deschidere, la ora 14,15, vor juca 
C.C.A. și Academia Militară, care 
vor completa un program atractiv. 
P.iletele pentru acest cuplaj se pun 
în vinzare azi după masă la casele 
stadionului Dinamo.

Duminică, Polonia Bydgoszcz va 
susține un nou meci, de data aceasta 
cu Rapid, avind in deschidere o altă 
partidă interesantă : CSMS Iași-Știința 
București. Și acest cuplaj se va des
fășura pe stadionul Dinamo.

Prezența echipei poloneze stîmește 
un viu interes printre amatorii de 
fotbal de la noi.

■ir
Alte jocuri amicale : Rapid—Metalul 

joi la ora 16 in Giulești ; Acad. Mili
tară—Metalul (ora 14.15) și CCA—Pro
gresul (ora 16), sîmbătă in Giulești.

CONCURSUL PRONOEXPRES DE MIINE ARE UN REPORT DE 140.137 LEI
• AZI ULTIMA ZI PENTRU DEPUNEREA BULETINELOR LA EXPRES 

TATE LA PRONOSPORT
• 4 VARIANTE CU 12 REZUM

La fiecare concurs, Pronoexpres-ul dis
tribuie premii din cele mai frumoase. 
Acest lucru s-a confirmat șl cu prilejul 
concursului nr. 1 din 15 februarie — 
primul concurs organizat după sistemul 
autotrierii descentralizate. Astfel, s-au 
omologat 3 premii a cite 32.464 lei. 4f 
premii a cite 2.622 lei etc.

Dar lucrul cel mal important al con
cursului Pronoexpres de sftptămîna tre
cută îl constituie creșterea reportului. 
Neomologîndu-se nici o variantă la ca
tegoria I, valoarea reportului de la 
această categorie a crescut la

140.13? lei..
Datorită acestui report, care a atins 

o sumă importantă, este de așteptat oa 
valoarea premiilor de la concursul de 
miercuri să înregistreze și ea o creștere 
apreciabilă.

Buletinele Pronoexpres pentru con
cursul de miercuri se mai pot depun® 
numai pînă astă-seară. Vă reamintim că 
buletinele sînt nenominale și se com
pletează numai două taloane.

Tragerea numerelor concursului Prono* 
expres de mîine va avea loc la Slobo
zia, regiunea București, la ora 19.

★
Primul concura Pronoexpres dir. luna 

martie va «vea tragerea in aiua de

Preocuparea pentru juniori, pentru 
asigurarea activității lor competițio- 
nale, pentru buna lor pregătire, con
stituie una din problemele importan
te ale fotbalului nostru. De aceea, ea 
ocupă un loc de seamă în planul de 
măsuri pentru îmbunătățirea activi
tății fotbalului din țara noastră, ală
turi de aceea a promovării elemente
lor tinere și valoroase din categoriile 
inferioare.

Problema juniorilor nu-și poate găsi 
Insă o rezolvare deplină, decît daca 
ea este bine înțeleasă de către clu
burile și asociațiile cu echipe în ca
tegoriile A și B. care sînt cete din
ții chemate să crească viitoarele ca
dre, pentru echipele lor, pentru fot
balul nostru în general.

Cel mai important adevăr pe care 
trebuie să-l înțeleagă echipele noa
stre de categoria A este acela pe 
care-1 enunță însuși titlul acestui ar
ticol : juniorii proprii cons.ituie ca
drele cele mai sigure, ei permijînd 
echipei să aibă permanent o mare re
zervă de cadre, alcătuită din jucători 
crescuți in cadrul secției, legați de 
echipă atît suf'.etește cît și prin 

procesul de instruire, apțî de a se 
încadra in jocul echipei mult mai ra
pid și mai bine. In această pri-uițâ, 
se pot cita unele exemple pv^...ve, 
relevate atît de desfășurarea turului 
campionatului 1960—61. cit și de pre
gătirile ce se desfășoară actualmente 
pentru sezonul de primăvară Vom 
începe cu cele două echipe frun
tașe, C.C.A. și Dinamo București, 
oare au în rindurile lor pe Varga și
— respectiv — Staicu, jucători tineri, 
ridicați în prima gainitură din pro
priile echipe de juniori In lotul e- 
chipei U.T.A. — recunoscută prin 
preocuparea pentru echipele de iti- 
niori, ca și pentru promovarea cu cu
raj a elementelor tinere - întîlnim 
pe: Capa?. Țîrlea, Faur, Pap, Tusz. 
Roman și Petschovski II. Rapid Bucu
rești îi folosește pe Ojoc, Dinu, Chi
rii ; la Petrolul Ploiești îi vedem pe 
Rîngheanu și Pal, la Steagul roșu 
Brașov pe Lupeanu și Damian, la 
Progresul pe Georgescu etc., etc. 
Toate aceste exemple ne dovedesc ca
- tn măsură mai mare sau mai 

mica — echipele noastre de categoria 
A au manifestat o preocupare pentru 
promovarea elementelor valoroase din 
propriile lor echipe de juniori. Și 
este de subliniat că toți acești |U- 
cători au dat satisfacție, că s-au tn- 
cadrat ușor In echipă. Și mei n-u este 
de mirate acest lucru : trăind mereu 
viața secției, participînd la procesul 
de pregătire dus în mod unitar în ca
drul secției, jucînd ta antrenamente 
cu membrii primei garnituri, juniorii 
promovați au intrat în orima garni
tură fără a trebui să facă eforturi deo
sebite de acomodare, tncadrîndu-se 
tntr-un proces evolutiv firesc.

Un fenomen îmbucurător se petrece 
actualmente cu echipa Rapid Bucu
rești. Se știe că feroviarii au avut 
totdeauna echipe bune de juniori, că 
în acest club s-au făcut multe lu
cruri bune pentru echipele de copii 
și juniori. Rapidul i-a ridicat ne 
Popescu, l.eahevici. Al. Lazăr, Mile» 
etc. Din păcate însă deși avea atîtea 
elemente de perspectivă îri echipele 
proprii, Rapid și-a îndreptat atenția 
«ni de zile sure elemente gata pre
gătite In alte părți. Acestea, nelegate 
de club, n-au dat satisfacție, chiar 
dacă valoarea lor tehnică er» de ne
contestat. De curînd, rapidiștii au

miercuri 1 martie. Deci, au mal rămas 
numai cîteva zile în care «rai puteți 
să vă abonați la Pronoexpres. Costul 
unui abonament pentru luna martie este 
de 15 lei.

Un mărțișor frumos pentru cel dragi 
îl constituie și abonamentul Pronoex
pres. El poate aduce premii frumoase.

în această privință amintim că la con
cursul special Pronoexpres din 8 februa
rie a.c V. Vărzaru din București a ob
ținut un premiu de categoria a H-a în 
valoare de peste 28.009 lei.

Premiile obținute pe buletine-abona- 
ment se expediază prin mandat poștal, 
fără a se mai îndeplini vreo formă,

4 VARIANTE CU 12 REZULTA»
LA CONCURSUL PRONOSPORT 

DE DUMINICA

In urma trierii buletinelor depuse la 
concursul Pronosport nc. 8 din 19 fe
bruarie au fost stabilite următoarele 
rezultate provizorii :

4 variante cu 12 rezultate
78 variante cu 11 rezultate
889 variante cu 10 rezultate
Variante depuse : aproximativ 397.000.
Avtnd în față rezultatele trierii se poate 

spune că acest concurs a adus premii 
frumoase. în fond, marii favorlți ; Ju
ventus, Sampdoria. Racing. Toulouse «l 

făcut o cotitură în problema asigu
rării cadrelor de jucători. Ei își în
dreaptă atenția și grija către ju
niorii proprii. In afara celor citați 
mai înainte, clubul Raoid mai are In 
vedere și alți juniori proprii ca de 
“xempiu Gherghina, Cimpoca si Do- 
bre.

O bună politică a juniorilor duce 
și Dinamo București, Prin felul cum 
se muncește în această secție, prin 
efectivele de juniori și copii de care 
dispune, echipa are asigurat un per
manent rezervor de cadre proprii. Ju
cători ca juniorii Stoenescu, Petrescu, 
Nunwedler V vor putea fi promovați 
tn echina întti.

Merită a fi amintit, in legătură cu 
această temă, și exemplul pe care ni 
l-a furnizat Știința Cluj. Acum cîțiv* 
ini. cînd a retrogradat în categoria 
B, Știința Cluj a procedat la o re
structurare cvasi-totală a efectivului, 
aruneînd în luptă în noua în
trecere o garnitură a cărei osa
tură o constituia propria echipă 
de juniori. Printre aceștia se 
numărau Mureșan, Costin, Marcu, 
Petru Emil și alții. Echipa aceasta, 
care avea o buna omogenitate ca 
vîrstă, ca pregătire tehnică și moral- 
volitivă, a mai c'Știgat și experiență 
și — completată cu încă vreo 2—3 
elemente — a devenit una dm echi
pele de frunte ale campionatului va- 
frgoriei A

Dar „cheia de boltă” a rezolvării 
problemei juniorilor nu constă pur și 
simplu în alcătuirea echipelor de ju
niori. Important este felul cum se 
lucrează cu juniorii, felul cum sînt 
îndrumați și instruiți, pregătirea lor 
t hnicu. Asupra importanței temeini
cei pregătiri a juniorilor nu mai in
sistam Nici nu face obiectul prin
cipal al articolului nostru. O notăm 
însă aici pentru că din păcate sînt 
unele cluburi care nu țm îndeajuns 
seama de necesitatea ca tinerele ca
dre să fie pregătite de antrenori c« 
calificare superioară, competenți, stă- 
pînind bine tehnica jocului fi Mne 
orientați tn probleme de pedagogie și 
predare. Trebuie lichidată tendința 
dea lăsa pregătirea juniorilor pe sea
ma unor jucători din echipa întîă 
care de multe ori n-au simț peda
gogic și nici... timpul necesar pentru 
o muncă atît de importantă. Este da 
asemenea necesar ca în munca de 
pregătire a juniorilor să se aplice o 
metodică unitară, aceeași ca și la e- 
chipa primă, pentru a se asigura a- 
cestora o pregătire pe aceleași baze.

In sfîrșit. în legătură cn promovai 
rea juniorilor, mai trebuie amintit un 
lucru : promovarea juniorilor In pri
ma garnitură nu trebuie Înțeleasă ca 
un scop in sine, nu trebuie făcută 
pur și simplu o promovare de dra
gul promovării. Aici intervine pri
ceperea antrenorilor, care trebuie să 
vegheze ca tinerii jucători să fie in
troduși în garnitura întîi tn mod ju
dicios, bine gindit, treptat Promovă
rile forțate, în loc să ducă la atin
gerea scopului urmărit, pot duce la 
rezultate contrarii celor dorite, chiar 
la ratarea unor jucători cu reale po
sibilități și perspective.

Așadar, preocupare temeinică 
pentru propriile echipe de juniori, o 
muncă de instruire temeinică și uni
tară și o promovare curajoasă dar 
nu riscată a juniorilor, iată cîteva 
din principiile de care trebuie să țină 
seama în activitatea lor echipele noa
stre de fotbal, jn interesele lor proprii 
și ale fotbalului romînesc.

RADU URZICEANM

Nice au obținut victortL A. fost doul 
surprize : victoria obținut* de L-azlo la 
Napoli (care a triat cele mai multe bu
letine prin S-ul care era foarte greu de 
prevăzut) si victoria obținut* de Mlbm 
la Bologna. Este foarte drept Ine* c* 
pentru a prinde toate x-ucUe *1 1-urtl. 
concursului trebuiau depuse buletine cu 
scheme mal mari. Acesta este un arg». 
ment in plus de a juoa kt colectiv pen, 
bru concursul următor. '

Iată acum, programul ooncureulul 
mător (nr. 8 din 2S februarie! : *-

I. Catania - Juventus #
n. Lanerossl - internaționala

HI. Torino — Atalanta
IV. Spăl Roma
V. Lazio - Udinese

VI. Napoli. - Bplogna
VII. Nimes — Monaco

VIII. St. Etienne - Reims
IX. Toulouse — Lena
X. Nice - Lyon

XI. Nancy — Sedan
XII. Valenciennes - Le Havre

Rubrică redactată de I S. Loto-Prone« 
sport.

SPORTUL POPULAR 
Nr. 3776 P*g- •



Tradițiile sportive ale Banatului sînt 
'Vechi de aproape un secol. începutu
rile unei activități organizate de edu
cație fizică țin de anul 1876, cînd cîți- 
va entuziaști din Timișoara au pus 
bazele „Reuniunii de gimnastică din 
Timișoara", organizație care avea drept 
scop — cum de aitfel îi spunea și 
numele — să contribuie la dezvolta
rea gimnasticii în rîndurile tineretului. 
Doi ani mai tîrziu a luat ființă o „Re
uniune" asemănătoare la Arad. Și tot 
în orașul de pe Mureș a apărut în 
1899 primul club 

atletic. In 1910 la 
Timișoara a fost în
ființat clubul ,,Chi
nezul", care a fă
cut epocă în fotba
lul romînesc de după primul război mon
dial. In sfîrșit, cu un an mai tîrziu, 
își începe activitatea „Reuniunea de 
gimnastică a muncitorilor din Timi
șoara", (R.G.M.T.) organizație care 
și-a cîștigat un bun renume pentru 
consecvența cu care a încercat să răs- 
pîndească sportul în rîndurile tineri
lor muncitori.

Dar, în ciuda aparențelor (pe care 
«r putea să Ie creeze existența aces
tor „Reuniuni", „Cluburi" sau „Aso
ciații) activitatea sportivă era foarte 
slabă în această parte a țării, ca peste

tot în Romînia burghezo-moșierească. 
Se simțea o lipsă acută de specialiști, 
instructori și antrenori; condițiile ma
teriale pentru practicarea sportului erau 
inexistente.

Așa se explică faptul că în 1944 în
treg Banatul număra doar 600 de spor
tivi. Nu erau decît 56 de grupări spor
tive cu 2.800 de membri.

...ASTĂZI EXIST’ IN REGIUNEA 
BANAT 741 ASOCIAȚII SPORTIVE 
CARE ÎNGLOBEAZĂ 255.000 DE 
MEMBRI. ȘI NUMĂRUL CREȘTE

TATE. ATLETISMUL, GIMNASTICA, 
FOTBALUL VOLEIUL, CANOTAJUL, 
ÎNOTUL SINT <------ ■' ----------
DITE.

Un număr de 
prima categorie 
publicane la box, 
te, handbal și volei. PesL 70 de spor
tivi bănățeni au adus anul l/ecut în 
regiunea Banat înaltele titluri de 
campioni ai țării, iar aproape 50 au 
fost selecționați în loturile reprezen
tative ale R.P.R. In această regiune

CELE MAI RASP1N-

19 echipe participă în 
a campionatelor re- 
baschet, fotbal, lup-

UN SCURT ISTORIC ELOCVENT...

19611<?ĂĂ 1955

PE ZI CE TRECE. IN SATELE RE
GIUNII IȘI DUC ACTIVITATEA 
487 ASOCIAȚII SPORTIVE CU UN 
NUMĂR DE PESTE -------- —
MEMBRI.

La dispoziția maselor 
de iubitori ai sportului 
pe care le-o poartă partidul se 
condiții admirabile pentru practicarea 
disciplinelor preferate. în anii regimului 
democrat-popular au fost construite și 
amenajate noi terenuri de sport. Față 
de cele 99 de baze sportive existente 
în 1949, astăzi sportivii regiunii noa
stre beneficiază de peste 950 de baze 
sportive, terenuri complexe și săli de 
sport, bazine de înot, terenuri de vo
lei, tenis, baschet, arene de popice, 
stadioane de fotbal. In anii din urmă 
au fost construite sălile de sport din 
Lugoj și Reșița, stadioanele din Re
șița, Arad, Anina, Oravița, Orșova, 
Caransebeș, Bocșa, Sinnicolaul Mare, 
bacurile de iarnă pentru canotaj de 
la Timișoara și Arad, poligoanele de 
tir din aceleași orașe etc. In anul 
1960 în orașul Timișoara a fost 
începută construcția unui mare sta
dion cu o capacitate de 35.000—40.000 
de locuri.

IN REGIUNEA BANAT SE PRAC
TICA ASTĂZI 24 DE DISCIPLINE 
SPORTIVE, EXISTA 634 DE SECȚII 
PE RAMURĂ DE SPORT AFILIATE 
LA FEDERAȚIILE DE SPECIALI-

150.000

tot mai 
datorită

DE

laroi 
grijii 
află

In această regiune 
își duc activitatea 
2 maeștri «meriți 
ai sportului, 54 
maeștri și peste 
6.000 de sportivi 
clasificați.

A crescut considerabil numărul ca
drelor tehnice. Dacă în 1949 existau 
în întreaga regiune doar 170 de an
trenori șî instructori sportivi grupați 
mai ales la Timișoara, Arad și Reșița, 
astăzi numărul lor a crescut la peste 
2.200.

Iată numai cîteva din importantele 
realizări sportive obținute în regiunea 
Banat în anii luminoși ai democrației 
populare, sub înțeleaptă conducere a 
partidului nostru iubit.

PAVEL GHEORGHIU
Președinte al Consiliului regional 

U.C.F.S. Banat

meleagurile
nouiui oraș Bocșa. ■ ■

îg al cursului Bîrza- 
km de Reșița se află

Pe malul stîni 
vei, la vreo 25 I 
orașul Bocșa... Actul său de naștere 
a fost semnat la I ianuarie 1961, o 
dată cu hotărîrea luată cu privire la 
îmbunătățirea împărțirii administrative 
a teritoriului țării noastre. Noul oraș 
a legat două așezări mai vechi: Boc
șa Vasiovei și Bocșa Romînă. Despre 
viața din trecut a locuitorilor de pe 
aceste meleaguri, nu sînt multe de 
spus. O fabrică de catran la Bocșa 
Vasiovei, o fabrică de unelte agricole 
la Bocșa Romînă — dar chiar și a- 
ceste două întreprinderi ca vai de ele 
— iar în rest, un pămînt greu de 
muncit care făcea și mai aspră viața 
oamenilor, ținuți în neagra mizerie ca
racteristică apuselor orînduiri.

Astăzi, în anii luminoși ai regimu
lui democrat-popular, cu totul altfel 
stau lucrurile. Locuitorii noului oraș 
se mîndresc cu o puternică uzină de 
construcții metalice și mașini agri
cole, ale cărei produse sînt cunoscute

lată, in graiul laconic al vidrelor, 
două imagini ale dezvoltării mișcării 
sportive in regiunea Banat,. SUS: Creș
terea numărului asociațiilor sportive. 
(OS : cea a numărului de sportivi.

I

i

1Q611961

Sportivii Timișoarei defilează 
cu prilejul deschiderii Concursu
lui cultural-sportiv al tineretului.

DE CE BOXAM IN ECHIPAMENT DE FOTBAL?

1QĂĂIQĂĂ 19551955

Ca de fiecare dată, sala de antre
nament a Jinerîfor boxer; din orașul 
Timișoara-e plină. Se lucrează intens 
sub supravegherea atentă a maestru
lui Ludovic Ambruș. Acesta trece de 
la un pugilist la altul, dă explicații 
tehnice, Corectează mișcările, pozi a 
corpului, cercetează chiar și ținuta e- 
chipamentului. Faptul că Ludovic Am
bruș pune atît accent pe felul cum ti
nerii boxeri se prezintă cu echipamen
tul la antrenament își are explicația

un jupi tn necunoscut că în re
giunea Han fit fol balul, se bucură de n 
puternică tradiție. In trecut însă, con
dițiile de practicare a celei mai popu
lare ramuri sportive de la noi erau cu 
totul vitrege. Lipseau materialele

ac hi oameirftd sportiv, nu existau baze 
sportive. De aceea, se juca fotbal numai 
tu cîteva orașe : Arad. Timișoara, Reșița, 
Lugoj, Oravița și... cam atît. După Eli
berare. în condițiile minunate crea
te mișcării sportive de către partid, fot
balul — la fel ca și celelalte 
d'sci pline sportive — cunoaște însă o 
dezvoltare cu drept cuvînt uriașă. S-au 
organizat campionate orășenești la Timi
șoara și Arad, au luat ființă campionate 
sătești de amploare care au angrenat zeci 
de echipe:- (De altfel aș vrea să precizez că 
astăzi. în fiecare gospodărie agricolă co
lectivă există echipe de fotbal), Incepînd 
din anul 1932 s-au pus bazele primului 
campionat regional cu participarea a 14 
eihipe. în momentul de față, comisia re
gională are afiliat la federația de spe
cialitate un număr de 216 secții cu peste 
6.000 de jucători legitimați. Procesul de 
instruire și ahtrenamimt este asigurat atît 
de antrenori' califică ti (61 la'număr), cit 
și de instructori voluntari (182). In. re
giunea Ranat există • de asemenea 369 
arbitri.

Pentru a ilustra dragostea tineretului 
îdin regiunea noastră pentru fotbal, este 
suficient să aminlgsc cămimni în anul 

‘trecut, la întrecerile din cadrul primei 
telane a Cupei R.P.R au participat 405 
.echipe, iar la ..Cupa satului bănățean” — 
.ajunsă la ă doua ediție — 268 de for
mații exclusiv din mediul rural.

Aș vrea să mai amintesc, că din rîndul 
ec hi ficior de fotbal bănățean s-au ridicat

numeroase elemente de laleiil, printre care 
Lereter. Manolache (Știința). Surdan, 
Gall (C.F H.). Aprn, Jijic, Potoceanu 
(C.S.M. Reșița) etc.

Grija de căpetenie a comisiei regionale 
de fotbal este ca împreună cu cadrele teh
nice să contribuim la ridicarea neconte
nită a fotbalului din Banat, aducîndtt-ne 
în acest fel aportul la acțiunea de îm
bunătățire a calității fotbalului din țara 
noastră pe măsura condițiilor minunate 
create de partid mișcării de cultură fi
zică.

GHEORGHE OSIAC
președintele comisiei de fotbal a consi

liului regional U.C.F.S. Banat

— după cite am aflat — într-o po
veste mai veche...

— „In anul 1933 — ne spune an
trenorul Ludovic Ambruș — am înce
put să practic boxul la R.G.M.T. Vara 
mai mergea, făceam antrenamente în 
aer Ober. Iarna insă, era nenorocire. 
Nu aveam sală, nu aveam antrenor 
(gruparea noastră sportivă nu își per
mitea să plătească un antrenor) și nu 
aveam nici echipament. Totuși, elanul 
nostru (eram vreo 15—16 tineri mun
citori), dorința de a face sport, ne 
ridica deasupra acestor greutăți și 
continuam să ne pregătim cum puteam 
și... pe unde puteam.

Și iată că se organizează o gală de 
box în orașul nostru. Ne prezentăm 
și no; cei de la R-G.M.T. Cînd ne-am 
urcat pe ring publicul spectator — 
obișnuit cu echipamentul pus Ia punct 
al boxerilor profesioniști — ne-a pri
mit cu hohote de rîs. Și avea dreptate. 
Purtam echipament de... fotbaliști, tri
couri vărgate. Ce puteam face altceva? 
Neavînd echipament — și în dorința 
de a face sport — am împrumutat cele 
necesare de la e echipă de fotbal care 
nu juca în acea zi.

Rușinea c fost mare și poate că în 
această tristă întîmplare își are ex
plicația exigenți mea față de ținuta 
vestimentară a tinerilo» pugiliști la 
antrenament. Ga unul ce cunosc con-

dițiile mizere în care sa făcea sport 
în regimul burghezo-moșieresc, nu pot 
admite ca un tînăr șă se prezinte Ia 
antrenament cu tricoul necălcat, acum, 
cînd avem condiții de lucru cum nici 
n-am visat altădată".

...Antrenamentul tinerilor pugiliști 
continuă. Ludovic Ambruș trece de la 
un grup la altul, exigent așa cum îl 
știm. Mulți dintre boxeri vor lua parte 
ia campionatele republicane rezervate 
juniorilor. Și, cine știe, o dată cu a- 
ceasta vor îmbrăca poate și centura 
de campioni ai țării. In fața lor stau 
exemplele boxerilor Geza Fiiresz, An
drei rarkaș, Vasile Mariuțan și ale al
tor campion; republicani cu care an
trenorul Ludovic Ambruș se mîndrește.

ALEXANDRU GROSS — coresp.

ți apreciate în țară și peste hotare, 
cu o fabrică de cherestea, cu o indus
trie minieră în continuă dezvoltare.

Firește, în anii din urmă, și spor
tul a înregistrat aci un însemnat salt 
înainte...

Sportul se practică în mod organizat 
în cadrul celor două puternice asociații, 
Metalul de pe Iîngă U.C.M.M.A. (cu 
peste 1.000 de membri U.C.F.S.) și 
Izvorul (cu alți 600 de membri). Pe 
de altă parte, numeroșii elevi ai ce
lor două Școli practică disciplinele în
drăgite fie la asociațiile amintite, fie 
în cadrul asociațiilor de pe Iîngă șco
lile respective: Știința și Tînărul me
talurgist.

Baza materială a activității sportive 
din orașul Bocșa este asigurată prin 
complexul de terenuri al asociației Iz-' 
vorul și prin noul stadion ținînd de 
asociația Metalul, a cărui construcție 
a început acum doi ani. De asemenea. 
Bocșa mai dispune de cîteva terenuri 
de volei, o sală de antrenamente pen
tru jucătorii de tenis de masă etc.

La dispoziția sportivilor stau echi
pament și materiale sportive în va
loare de zeci de mii de iei. Așa au 
putut fi angrenați în practicarea re
gulată a sportului un număr din ce 
în ce mai mare de tineri și tinere, 
care activează acum cu succes la di
ferite discipline sportive, din care men
ționăm fotbalul, cu cele două echipe 
din campionatul regional, Izvorul și 
Metalul, secțiile de șah, puternica sec
ție de tenis de masă (Izvorul) și de 
box (Metalul) etc. B cazul să am:n- 
tim, de asemetiea, numele unor tineri 
sportivi ai asociației Izvorul, care au 
evoluat în competiții cu caracter re-, 
publican pentru juniori, cum ar f; ju
cătorii de tenis de masă A. și H. Trup- 
pel sau Gerlinda Demetrovici, talente 
autentice. Merită să fie evidențiați și 
eîțiva dintre membrii fruntași a; aso
ciației Metalul. Este vorba în primul 
rînd de boxerul Mihai Păsulă, fruntaș 
în producție, de utemistul Andrei Nagy, 
tot boxer, care anul trecut a avut o 
comportare meritorie în „Turneul ce
lor patru" desfășurat la București, de 
antrenorul Ion Vărdău, un exigent con
trolor de calitate, de stoperul echipei 
de fotbal, Gheorghe Avram, un price
put maistru la secția ramificații a 
U.C.M.M.A., care de zece ani joacă 
în echipa muncitorilor metalurgiști, în 
mijlocul cărora s-a ridicat, și alții. 
De Gheorghe Avram, de pildă, se pot 
spune multe lucruri frumoase. Este su
ficient să arătăm că pentru activitatea 
sa rodnică în producție și pe tărîm ob
ștesc el a fost propus candidat în a- 
legerile de la 5 martie în sfaturile 
populare, în circumscripția electorală 
regională nr. 18.

...Aceștia sînt vrednicii sportivi din 
tînărul oraș Bocșa, fruntași în muncă 
și în viața obștească, oameni noi plini 
de avînt care fac cinste meleagurilor 
lor din ce în ce mai înfloritoare.

P. PETRIȘOR — coresp.

Un raion fruntaș in activitatea sportivă:
SÎNNICOLAUL MARE

Cei vîrstniei iși amintesc: la Sin- 
nicolaul Mare, ca și în alte părți ale 
Banatului, nu se putea vorbi în tre
cut despre o activitate sportivă or
ganizată. Ea se reducea la citeva 
meciuri amicale de fotbal jucate de 
elevi și studenți veniți

Bănățenii se mîndresc cu 
sportive șățțsțk In 1944 gpau

cele peste 480 de asociații
numai...

De la 600 la 8.300 sportivi legitimați I Iată drumul 
străbătut in anii puterii populare,

in vacanță.

SPORTUL POPULAI?
a 4-a Nr. 3776

.Acum, in raionul Sinnicolaul Mart 
nu găsești comună fără o activitate 
sportivă vie, interesantă. Aici acti
vează 40 de asociații sportive cu 
18.400 membri, dintre care peste 2600 
femei. In raion există astăzi peste 
100 de baze sportive, în frunte cu 
stadionul din Sinnicolaul Mare, cu tri
bune pentru 6000 de spectator).

O mare dezvoltare a luat-o activi
tatea sportivă de mase. La crosurile 
organizate in cinstea zilelor de 1 Mai 
și 7 Noiembrie, precum și la Con
cursul cultural-sportiv al tineretului 
au luat parte anul trecut peste 26.000 
de tineri și tinere. 45 de secții din 
raion sînt afiliate la federațiile de 
specialitate. La campionatul raional 
de fotbal participă 50 de echipe, la 
cel de handbal 12, la volei și popice 
cite 6.

Numărul sportivilor crește necon
tenit. In raionul Sinnicolaul Mare sînt 
450 fotbaliști legitimați și 102 handba- 
liști. Crește totodată și măiestria 
sportivă. Echipa Flamura Roșie Bul- 
găruș s-a calificat in barajul campio
natului de handbal al categoriei A. 
Echipa de handbal 
Sinnicolaul Mare 
1950 și 1960 titlul 
publicând școlară.

Pe drept cuvînt, 
este considerat un 
activitatea sportivă

a școlii medii din 
a cucerit în anii 
de campioană re-

Sînnicolaul Mare 
raion fruntaș in 
a regiunii Banat.



j a marile sărbă
tori ale po

porului nostru, spor
tivii participă cu 
entuziasm la demon
strațiile oamenilor 
muncii. arătîndu-și 
în acest fel dragostea 
și atașamentul fată 
de regimul nostru, 
față de partid care 
ne-a făurit o viată 
fericită.

r
B ucurindu-se de 

condiții minuna
te de pregătire, puse la 
dispoziție de partid si 
guvern, sportivii își ri
dică neîncetat măies
tria. Iată un grafic 
foarte edificator. De la 
52 maeștri ai sportu
lui ciți existau in 1951, 
acum numărul lor este 
aproximativ de 16 ori 
mai mare : 842!

IN PREZENT MIȘCAREA DE CULTURA FIZICA SI SPORT 
DIN R.P. ROMÎNĂ CUPRINDE PESTE 2.500.000 MEMBRI Ai 
U.C.F.S.

rta“ sportivă a țării se îmbogățește neîncetat cu noi 
și noi construcții cu mari stadioane, modern utilate. 
Impresionantul stadion „23 Ar,jnst“, parcul sportiv 

Dinamo, poligonul Tunari, patinoarul artificial, sala și bazi
nul de înot Fforcasca din Capitală, stadioanele din Constan
ța, Iași, Hunedoara, Galați, Bacău, Oradea, Baia Mare, re
prezintă nuraai o parte din marile realizări arhitectonice spor
tive. In plus, au fost amenajate peste 3300 terenuri simple 
la orașe și sate.

n anii de democrație populară țara noastră a fost gaz
da unor mari competiții internaționale, campionate 
mondiale, europene și balcanice, concursuri tradițio

nale de atletism, tir, gimnastică, scrimă, tenis de masă, hand
bal în 7, pentatlon modern, hochei, rugbi, canotaj, călărie, 
ciclism, tenis, schi etc. Numai în anul 1950 sportivii noștri au 
luat parte la 291 de întîlniri internaționale cu sportivi din 
80 de țări.

grijă deosebită este acordată dezvoltării multilaterale a copiilor 
patriei. Tinerele mlădițe cresc . puternice și sănătoase. Sub 

atenta supraveghere a cadrelor medico-sportive. La Dispensarul 
Central pentru Sportivi funcționează — cu frumoase rezultate — o 
secție de cultură fizică medicală pentru copii.
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Concursul repubisan de sală a arătat o pregătire 

necorespunzătoare a sportivilor noștri fruntași

SCHI

Despre schiorii noștri fruntași 
aflați între două mari competiții jubiliare

Concursul republican de sală al se
niorilor, intr-o nouă formă de desfă
șurare, a constituit un bun prilej de 
concluzii pozitive, dar și de multe 
lipsuri.

Acest concurs a fost de fapt o com
petiție a tinerilor atleți care au pre
dominat în majoritatea probelor. Ei 
au fost singurii care au arătat entu
ziasm în participare. In schimb, mulți 
dintre atleții „consacrați" păreau „în
curcați" de acest concurs, iar rezulta
tele parcă nu le mai produceau nici 
o bucurie <!?)-

Or, tocmai această problemă a 
formelor stimulative pentru ridicarea 
scării emotive a muncii în antrena
ment este studiată și urmărită cu 
toată atenția pretutindeni. La noi 
însă se constată o sărăcie a mijloa
celor și ■ formelor de organizare a 
pregătirii, o lipsă de varietate. Acea
stă situație va trebui serios îmbună
tățită.

Dintre rezultatele înregistrate în 
sala Floreasca se remarcă cele ob
ținute de Diaconu, Simion și Sta- 
matescu la 50 m. Porumb și Ducu la 
înălțime, Simion la lungime, Crista 
Maksai și Sanda Grosu la 50 m, Ro- 
dica Voroneanu și Mihaela Popescu 
la înălțime. Ana Roth la greutate etc.

Analizind pregătirea acestor atleți, 
am putut constata ca fapt pozitiv 
acela că: Simion, Porumb, Maksai, 
Popescu. Meszaroș (1.84 m la înăl
țime). W. Sokol șl Bog au realizat 
aceste rezultate fără să fi avut însă 
o pregătire specifică, ci numai cu o 
pregătire fizică multilaterală. Practica 
dovedește că pol ti realizate unele 
rezultate de valoare și printr-un ra
port in fivoarea pregătirii tehnice 
față de pregătirea fizică multilate
rală. Dar teoria și practica celor care 
au atins cele mai înalte culmi ale 
atletismului ne arată că numai o in
tensă pregătire fizică multilaterală în 
perioada pregătitoare și bine îndru
mată in vară poate asigura baza re
zultatelor foarte bune.

Acest lucru vor trebui să-l înțe
leagă, in general antrenorii noștri 
care încă nu aplică cu curaj noua li
nie a pregătirii, spre a-și îmbunătăți 
radical calitatea muncii lor.

Pentru normele de control, din ziua 
a Ii-a a concursului, erau înscriși 
foarte mulți atleți și tocmai de aceea 
a trebuit să facem o selecție pînă la 
cifra de 50 pentru a ne putea înca
dra în prevederile programului. Dar 
spre surprinderea noastră la apel au 
răspuns „prezent" numai 23 de băieți 
și 8 fete la cele patru probe obliga
torii. Printre cei absenți se remarcă: 
Tlie Savel. Zoltan Szabo, AI. Bizim, 
C. Porumb, N. Ivanov, V. Manolescu, 
Anca Gurău etc.

Aceste norme de control ne-au ară
tat că o serie de atleți au un nivel 
scăzut de pregătire. Astfel, Gh. Stâ
nei, Sandu Ion, Ilarie Măgdaș, Vasile 
Georgescu au realizat unele rezultate 
mai slabe chiar decît cele obținute de 
fcie: Sanda Grosu a sărit la lungime 
fără elan 2,58 m, in timp ce Măgdaș 
și Lttănel nu au obținut decît 2,37 m 
și respectiv 2,43 m. Despre Rășcă- 
nescu se știe că lucrează mult, dar 
sărind doar 2,48 m la lungime și 7,45 
m la triplu salt fără elan și alergînd

4,5 sec. pe 30 m, considerăm că pre
gătirea lui nu este bine îndrumată. 
Stamatescu s-a comportat bine la 50 
m și la cățărat pe frînghie, dar să
rind numai 2,61 m (lungime) și 8,19 m 
(triplu) se constată că nu are încă o 
pregătire multilaterală.

De asemenea Incompletă s-a dove
dit și pregătirea lui Ciochină și Vis- 
copoleanu, deși ei s-au clasat prin
tre cei mai buni la aceste norme de 
control. Samungi, Diaconu, Tontsch, 
Drăgulescu, Calnicov au arătat însă 
că pot spera la o îmbunătățire se
rioasă a rezultatelor lor în timpul 
verii.

Aruncătorii ne-au dovedit din nou 
că nu se află pe drumul cel bun. 
Excepție fac doar juniorii Wolff Sokol 
și Ion Bog, care au reușit rezultate bune 
cu greutatea de 6 kg. Ei sînt însă 
slabi în greutatea de 7,257 kg. A a- 
părut clar pentru ei necesitatea unei 
intense munci pentru o pregătire fi
zică multilaterală.

In general, atletele s-au dovedit a 
fi slab pregătite. Rezultate în jurul 
a 2,10 m Ia lungime sau 7,00 la triplu 
sînt slabe față de ceea ce se poate 
realiza prin îndeplinirea sarcinilor pe
rioadei de față. Astfel, Ildiko Szabo 
(1,97 m). Sanda Bordan (2,03 m), Cris
tina Gurău (2,09 m) sau Ana Beșuan 
(6,80 m), Leontina Neța (6,84 m) etc. 
dovedesc o pregătire fizică necores
punzătoare. Antrenorii acestora (Ion 
Arnăutu, Dumitru Osiac, Gh. Steriade, 
Silviu Dumitrescu, Al. Stoenescu, Vic
tor Dumitrescu, Nicolae Gurău, La- 
dislau Kiss, Eugen Bran, Ion Sdter, 
Claudia Simionescu) trebuie să anali
zeze temeinic planurile de pregătire 
ale atleților respectivi și să ia mă
suri imediate de îndreptare a situa
ției.

Antrenorii de atletism au datoria 
ca făcind analiza pregătirii efectuate 
pînă la acest concurs, să aducă îm
bunătățiri metodicii de pregătire 
pentru etapa următoare. Ei nu tre
buie să fie influențați de îmbunătă
țirea timpului și să folosească în pre
gătire numai exerciții speciale. Cu 
inventivitate se pot efectua, în aer 
liber, exercițiile cele mai indicate 
pentru rezolvarea sarcinilor trasate 
pentru etapa următoare de pregătire.

Prof. Gh. ZÎMBREȘTEANU
antrenor federal

O nouă ediție a campionatelor na
ționale a intrat în scurta istorie de 
50 de ani a schiului nostru alpin. 
Acestui jubileu federația de specia
litate i-a acordat cuvenita atenție. 
O insignă jubiliară, decernată într-un 
cadru festiv, a fost prinsă pe piep
tul numeroșilor pa.rticiipanți la fina
le, fie ei învingători sau simpli™ 
concur enți.

începute miercuri — cu slalo
mul special — întrecerile s-au terminat 
duminică, cu proba de coborîre. $i 
anul acesta, la sfîrșitul disputei, 
Ilona Micloș (Dinamo Brașov) și 
Cornel Tăbăraș (Case Ofițerilor 
Brașov) s-au dovedit a fi cei mai 
buni. Mergind din succes în succes, 
reprezentanta clubului Dinamo a 
realizat la actuala ediție un record 
în materie, cîștigînd rînd pe rînd, 
titlul de campioană, la slalom spe
cial, uriaș și coborîre. și. o dată cu 
e'.e și pe cei de la „combinată". Ilona 
Micloș este o mîndrie a mișcării 
noastre sportive; descoperită, cu 
ani în urmă, cu prilejul unei com
petiții de mase, ea a ajuns prin 
perseverență și seriozitate Ia o per
formanță unică în felul ei : maestră 
a sportului la două ramuri sportive. 
La atletism și schi. Modestă și 
exigentă față de ea însăși, Ilona 
Micloș, cîștigătoairea marelui con
curs de pe Etna va mai obține, 
sîtttem siguri, și alte multe succe
se. Cornel Tăbăraș, marea speranță 
a schiului nostru alpin, a pășit în 
momentul de față pe primele trepte 
ale maturității sportive. El a parcurs 
traseul în toate cele trei probe cu 
multă siguranță și alunecare. Cons
tant. sigur pe el și dînd dovadă de 
multă putere de luptă, C. Tăbăraș 
este schiorul care inspiră la ora ac
tuală cea mai mare încredere. Pozi
țiile fruntașe (locul I la slalom spe
cial și uriaș și locul II la coborîre) 
t-au adus schiorului de la Casa Ofi
țerilor Brașov titlut de campion 
(pentru a patra oară consecutiv) și 
In proba... probelor: combinata al
pină.

Gh. Cristoloveanu (Olimpia Bra
șov) un alt laureat al campionatelor, 
încearcă anul acesta o retragere 
glorioasă din activitatea competițio- 
nală. Reatizînd cel mai bun timp în 
proba de coborîre. el a obținut titlul

de campion și locul 2 la combinata 
alpină. Revelația campionatelor a fost 
însă Ion Zangor (Casa Ofițerilor 
Brașov). El a ocupat locul II la 
slalom special și uriaș, ratînd de 
puțin cucerirea unui titlu de cam
pion. Astfel, evolutad prea prudent 
în manșa a doua a probei de slalom 
special, el a pierdut avantajul pe 
care și-l crease în prima manșă și 
a fost nevoit să cedeze locul I cole
gului său de club C. Tăbăraș, pen
tru numai 4/10 sec. Avînd o com
portare constant bună, el s-a clasat 
pe locul 3 la combinata alpină. Gh. 
Balan continuă seria comportărilor 
inegale. Schiorul nostru nr. 1 la 
Zakopane a avut o săptămînă mai 
tîrziu o evoluție nesatisfăcătoare. 
Foarte curajos și destul de bun teh
nician, el nu posedă însă intuiția 
întregului parcurs, Iipsindu-i simțul 
ritmului uniform și o oarecare stabi
litate. Gronometrorii postați dumi

nică la „S-ul mare", primul punct 
cheie al probei de coborîre pronosti 
cau victoria lui Gh. Bălan. Cîtev, 
scoimde mai tîrziu, la „drumul al 
bastru", cel de al doilea punct-chei 
și— hotărîtor, el s-a dezechilibrat « 
a... căzut. La fel s-au petrecut lucru 
rile in această cursă și cu Gobi 
Kurt, și el component al echipe 
noastre reprezentative.

★

Ne mai despart puține zile de în 
trecerile concursului internaționa 
jubiliar, care se va desfășura în zi 
lele de 3—5 martie, tot pe pîrtiit 
din Poiana Brașov. Ar fi de dorit c. 
unele lipsuri semnalate cu prileju 
finalelor recent încheiate să fi 
înlăturate, pentru ca schiorii Iruri 
tași să reprezinte, așa cum se ou 
vine, culorile țării noastre.

G. NICOLAESCU

Gh. Cristolovermu (Olimpia Brașov) a obținui, in proba de coborîre, • 
neașteptată dar prețioasă victorie.

Campionatele de fond ale juniorilor 
se disputa de vineri la Predeal 

Coacursal republican al centrelor de copii are loc tot la Predeal

DIN POȘ
O INIȚIATIVA LAUDABILA

Membrii comisiei regionale de șah 
au amenajat un frumos club in cele 
două camere puse la dispoziție de 
sfatul popular al orașului Pitești. Lu
crările de amenajare (reparații de zi
dărie, zugrăveli, instalație electrică 
etc.) au fost efectuate prin muncă vo
luntară, economisindu-se in acest fel 
circa 1.500 lei. In această acțiune 
s-au evidențiat activiștii voluntari C. 
Mateescu, I. Marian, S. Vîlceanu și 
E. Buzoianu. Acum, numeroșii ama
tori ai șahului din orașul Pitești, au 
posibilitatea să practice in bune con- 
dițiuni sportul lor preferai.

I. Chilibar, coresp. regional

TA ZILEI
TOȚI ELEVII MEMBRI AI 

U.C.F.S.

Elevii Școlii Profesionale Pomicole 
din Bistrița îmbină armonios învăță
tura cu sportul. Cu toții sint membri 
ai U.C.F.S. și participă cu regulari
tate la diversele concursuri de șah, 
tenis de masă etc., organizate de con
siliul asociației în frumosul club al 
școlii. Gavril Oiupe, Aurel Ghendrean, 
Maria Mureșan și Emilia Miș con
stituie exemple demne de urmat pen
tru colegii lor, atît în învățătură, cit 
și în sport.

Martiri Thellmann, coresp.

LEI Schiul are o activitate deosebit de 
bogată in acest sfirșit de săptămînă. 
In afara numeroaselor concursuri ce 
vor fi organizate pe plan local de co
misiile raionale, de cluburile și aso
ciațiile sportive, vor avea loc și patru 
concursuri cu caracter republican.

Pe prim plan se situează campio
natele republicane de fond și combi
nată nordică pentru juniori și juni
oare, ce vor fi găzduite vineri, sîm- 
bătă și duminică de pîrtiile din Pre
deal. Campionatele cuprind următoa
rele probe : juniori : 5 km, 10 km, 
4X5 km, combinată nordică: junioare: 
3 km, 5 km, 3x3 km.

Concomitent se va desfășura și tra
diționalul Concurs republican al cen
trelor de inițiere și instruire, la care 
vor lua parte cei mai talentați copii 
evidențiați în cadrul acestor centre 
organizate de F.R.S.B.A. Băieții vor 
participa la probele de slalom uriaș,

fond 3 km și 5 km. iar fetele la sla
lom uriaș, fond 1 km și 2 km.

La Poiana Brașov sint programate 
două însemnate concursuri: „Cupa 
U.A.S.R." pentru seniori, senioare, ju
niori și junioare (slalom și coborîre) șj 
„Cupa Casa Ofițerilor" pentru seniori 
și senioare (fond). La aceste con
cursuri participă cei mai buni schiori 
ai țării.

MNRSTICR fi

întrecerea școlilor
profesionale

Cum ne organizăm activitatea fizică

Gimnastica de înviorare
PROGRAMUL >1 (BARBAȚI)

EX. 1 — Ghemuirea și întinderea re
petau ■ corpului plocind din poziția:

lele sus (3) și oobortrea brațelor prin 
lateral jos (4). Se repetă de 4—6 ori.

rea și îndoirea trunchiului deasupra fie
cărui picior (lucind mina la virful pi
ciorului opus. Se execută de 8—10 ori.

cite 4—6 genufk-xiuni cu fiecare pi
cior.

EX. 6 — Culcat cu fața în jos pe 
un scaun, cu niîinile și picioarele spri
jinite (w sol: extensia oorpului prin

ridicarea simultană • brațelor și picioa
relor iu sus. Se executa 4—6 extensii.

EX. 7 — Stînd cu mîinile pe șold : 
sărituri ou mingea ou forfecarea alter
nativă a picioarelor. De 4 ori hi 8 
timpi.

Sîmbătă și duminică s-a desfășurat în 
sala de sport a școlii profesionale ,,Ali
mentara “ întrecerile „Cupei 5 Martie- la 
gimnastică. La concurs au participat 
peste 120 de elevi și eleve ai șoolilor 
profesionale din Capitală. Iată și rezul
tatele :

FETE : echipe : 1. Șc. prof. Kirov 210,40 
p; 2. Șc. prof Vînzători „N. Crețulescu* 
206,70 p; 3. Șc prof. Tehnometal 193,00 p. 
Individual compus, junioare I : Elena 
Neiciu (Kirov) 49,70 p; 2. Elena Pană 
(N. Crețulescu) 44,0 p: 3. Maria Căprarv 
(Kirov) 40,40 p; Junioare II ; 1. An?
Vilan (Kirov) 42,50 p; 2. Elena Gheorghe 
(Kirov) 42,20 p; 3. Virginia Anghel (N. 
Crețulescu) 41,20 p; BĂIEȚI : Echipe: 
1. Șc prof. Tehnometal 266,00 p; 2. Șc. 
prof. Alimentara 253,00 p; 3. Șc. prof. 
Constructorul 240,90 p; Individual com
pus, juniori I : 1. Felician Talmazian 
(Constr.) 54,60 p; 2. Nicolae Pădureanu 
(Tehnometal) 52.60 p; 3. Gh. Negru 
(Tehnometal) 50,20 p; Juniori II : 1. Iiie 
Avram (Tehnometal) 51.60 p; 2. Ion Radu 
(IPROFIL) 51,50 p; 3. Paul Chibich (Ali
mentara) 51,15 p.

Seară culturală

•tind depărtat ou brațele diagonal în 
•iu. Se exeonll de 6—10 ori.

EX. 2 — Stîud : îndoirea genunchi
lor cu ducerea simultana a brațelor prin 
fcuinte sus (1), întinderea genunchilor 
ou Îndoirea corpului în față cu palmele 
pe «ol (2), îndreptarea corpului cu bra-

EX. 3 — Stînd ou brațele lateral : 
legănarea amplă și alternativa a unui 
pictor întins lateral tuingînd cu vîrlul

mîna din aceeași parte. Se execută de 
4—.5 ori cu fiecare picior.

EX. 4 — Culcat pc spate cu brațele 
și picioarele întinse diagonal: ridica

EX. ,5 —- Stînd mult depărtat: în
doirea alternativă a cite unui genunchi

1-2- 3-k

eu mutarea greutății corpului deasupra 
piciorului care se îndoaie. Se execută

pentru sportivii fruntași 
dh Capitală

Text și desene:
< ZENO DRAGOMIR

Consiliul orășenesc U.C.F.S. Bucu
rești organizează aatăzi la ora 18,30 
la Casa de cultură a tineretului din 
raionul „I. V Stalin*, o seară cultu
rală pentru sportivii fruntași din 
Capitală. Vor lua cuvintul Ion Rai- 
ciu, vicepreședinte al consiliului oră
șenesc UCFS București, și maestra 
emerită a sportului Aurora Bran, 
în continuare: un program susținut 
de artiști ai teatrului „C. Tănase“ și 
un „proces literar» pe marginea căr
ții „Pe nerăsuflate» de Dya Ehren
burg.



CARE S-A
impresionat mai mult 
prezenti în tribunele

București — LJJJ.T, Leningrad. Scorul era 3—3, cînd că-

BUCURAT OE UN FRUMOS SUCCFS

Mai erau de jucat doar 70 de secunde . din meciul
pitanul echipei noastre Zoltan Czaka a driblat doi adversari Și a tras la poartă. Pucul s-a lovit de coada crosei (IU) 
portarului Efimov și a căzut in fața liniei porții.’ N-a fost gol — J. „ . .. . .. .. ... .
in joc a revenit hocheiștilor

1 — spre dezamăgirea miilor de spectatori. Trofeul pus 
sovietici, care au ciștigat datorită unui golaveraj mai bun.

Foto : B. Ciobanu

ic

La terminarea „Cupei orașului București" Ia hochei

Și acum, toată
golave-zecimi diferență la

față de 3,11) au fost hotă-
'• Cite va 
'<tj (3,54
itoare in ceea ce privește stabilirea 
tchipei cistigătoare a celei de a IV-a 
•diții a „Cupei orașului București" la 
iochei pe gheață. Chiar și acest lucru 
'orbește despre echilibrul de forțe și 
e valoare dintre cele două formații: 

București și L.I.I.J.T. Leningrad. 
De altfel, jocul dintre aceste două e- 
fhipe, disputat duminică seara in 
•ața tribunelor arhipline, a fost unul 
Un cele mai frumoase și mai dina- 
riice meciuri 
Mată.

In această 
i trecut pe 
’iind egalată 
sire". Se poate spune insă că numai 
lin această cauză hocheiștii noștri 
iu ratat posibilitatea de a ocupa pri-

de hochei văzute in Ca-

intilnire, echipa noastră 
lingă o mare victorie, 
chiar pe... „linia de so-

mul loc? Fără îndoială că nu. Reali
zarea unei victorii intr-o competiție 
de amploare nu este determinată 
doar de un singur meci, ci de com
portarea generală a 
vită in ansamblu, 
noastre formații nu 
na egală. Astfel, in 
zentativa orașului Budapesta, crezin- 
du-se ciștigători siguri, hocheiștii 
noștri fruntași au luat meciul ușor și 
au primit 4 goluri, cind normal ar 
fi fost să primească unul sau 
două. Pe de altă parte, din cauza in- 
tirzierii cu care au revenit in țară 
jucătorii de la C.C.A., in intîlnirea 
cu selecționata de tineret a Capitalei 
prima noastră echipă — 
ție improvizată — nu a 
damentul obișnuit și a 
acest joc 2 goluri. Și

unei echipe. Pri- 
evoluția primei 
a fost întotdeau- 
jocul cu repre

intr-o forma- 
putut da ran- 
primit și in 
astfel cu 4

DEMASÂ

Hîvel tehnic mulțumitor în concursul
de verificare a lotului reprezentativ

pasele lungi, extrem de puternice și 
precise — în majoritatea cazurilor 
din continuă mișcare — ca și multi
tudinea procedeelor tehnice în arun
cările la poartă (jțrefzschmar, Pahliț- 
zsch, Pauls).. In. apărare însă, atit 
în sistemul 34-3, ca și^în zonă, hand- 
bahștii germani practică un joc des
tul de „tare", depășind, uneori limi
tele permise de regulament.

. Celelalte două formați; masculine, 
Zelesniciar Novisad și S.J.I.K. Hâl- 
sîngborg, deși au avut o valoare mai 
scăzută, s-au străduit să-și aducă 
aportul la reușita spectacolelor spor
tive. Dintre hăndbaîiștfi iugoslavi 
s-au impus cîteva individualități bine 
conturate (Veseliripviti — reflexe ex
cepționale, Kuligean — forță deose
bită în aruncările la poartă). Evo
luția echipei S.J.I.K. Hâlsingborg n-a 
justificat interesul cu care publicul 
aștepta o echipă Suedeză. Suedezii 
n-au rezistat efortului fizic solicitat 
de un astfel de turneu, arătînd multe 
lacune în apărare, cît și în atac.

Succesul echipei feminine a clubu
lui Rapid ' București (datorat gol
averajului) a fost mai puțin convin
gător. Handbalistele noastre, întîlnind 
în Lokomotiv Leipzig o formație 
puternică, cu multe posibilități au 
trecut pe lîngă victorie, datorită lip- 

Coman au derutat sei de calm (au ' ratat ocazii clare 
și chiar o lovitură de la 7 metri) 
de care au dat dovadă jucătoare cu 
multă experiență ca Ana Boțan, Mă
ria Constantinescu ș'i Constanța Du
mitrescu.

In concluzie, putem spune că în
trecerile' „Cupei 16 Februarie" s-au 
bucurat de un frumos succes, iniția
tiva clubului Rapi'd București con
stituind un burii,Jțjike.rhplu și pentru 
alte cluburi cti'”’sișCți'i de handbal 
frunfăăe; .............. . ..

VALENTIN PAUNESCU 
ADRIAN VAS1LIU

Ceea ce a 
pe spectatorii 
sălii Floreasca, în cele trei zile de 
întreceri ale competiției internațio-- 
nale de handbal în 7 dotată cu 
„Cupa 16 Februarie", a fost, atmos
fera/de caldă >prietenie an care și-att 
disputat șanseîe cele 7 ecliipe partici
pante.

La reușita turneului, organizat de 
clubul Rapid București a 
și prezența unor formații 
valoare cum au fost 'cele 
bului Lokomotiv Leipzig, 
preună cu echipele ^gazdă 
spectatorilor jocuri de bună factură 
tehnică. 
Leipzig 
victorie 
noastre 
atît în ,
cea feminină au evoluat cîțiva dintre 
cei mai buni membri aj ■ reprezenta
tivelor R-. D. Germane cum sînt 
Kretzschmar, Pahlitzsch, Wacker ș.a. 
In aceste condiții locurile 1 cucerite 
de către’ sportivii bucureșteni (și 
în special performanța echipei mas
culine) reprezintă succese remarca
bile ale handbalului romînesc,

Handbaliștii de la Rapid s-au re
marcat prin combinații fine, la mar
ginea semicercului (I.iviu Constnn- 
tinescu și Gh. 
adesea apărările adverse prin subti
litate și neașteptatele • schimbări de 
direcție în acțiunile de atac), prin 
viteza de circulație a-mingii pe toată 
suprafața terenului.1 Trebuie subli
niat, în mod deosebit, calmul și răb
darea rapidiștilor în construirea ' fa
zelor de gol,' factor care a cîntărit 
greu’ în obținerea rezultatului pozitiv 
dm tneeinl “ decisiv cu Lokomotiv 
Leipzig. ' <i ■

Din" jocul sportivilor de'*1 lă Loko
motiv Leipzig am reținut, în’ special, 

'cdrectitifriinea execuțiilor'” tehnice,

contribuit 
de certă 
ale clu- 

care îm- 
au oferit

ss nu uităm că- Lokomotiv 
are în palmaresul său o 
(16—15) asupra campioanei 
— Dinamo București și că 

formația masculină cît și în

puncte primite in jocul Cu Budapesta, 
cu 2 in cel cu echipa de tineret, gol
averajul selecționatei noastre a în
ceput să se rotunjească la capitolul 
„primite", impiedicindu-i astfel pe 
jucătorii bucureșteni să ocupe in în
trecere primul loc, care li s-ar fi 
cuvenit. - ț.ț: , :

Spunem acest lucru, deoarece este 
evident că selecționata noastră nu 
s-a arătat mai slabă decit echipa ciș- 
tigătoare a trofeului, decit poate în 
privința pregătirii fizice, unde jucă
torii sovietici au făcut dovada . că au 
bogate resurse pentru a menține pe 
toată durata unui joc un ritm extrem 
de rapid. In această direcție : avem 
de învățat de la oaspeții noștri, care' 
au continuat tot timpul să joace în 
viteză, păstrind permanent direcția 
porții adverse.

In ce privește selecționata bucureș- 
teană, evoluția ei poate fi considera
tă buni și în progres față de: trecut. 
Peste cîtăva vreme iechipa .noastră 
reprezentativă va pafltjcipa la < cam
pionatul mondial, unde după jocul de 

• baraj cu selecționata Austriei, dacă 
rezultatul îi va fi favorabil — va 
juca in seria B alăturffî^e reprezenta
tivele Italiei, Elveției, R. P. fpolone, 
Norvegiei sau R.D. Germane. Privită 
prin prisma jocului de ddminică iea- 
ra, participarea echipei noastre la 
campionatul mondial în compania 
unor astfel de formații, ridică proble
ma continuării cu asiduitate a pregă
tirilor. Principala atenție trebuie a- 
cordată organizării jocului în apăra
re. In acest turneu s-a putut Observa 
ci din cauza carențelor în plasamen
tul jucătorilor noștri în apărare și 
a felului defectuos în care ei tși 
marcau adversarii - înghesuindu-se 
cite doi-trei jucători la puc — lăsau 
spațiul porții liber și, firește, pri
meau goluri ușoare, demoralizatoare. 
Not am mai scris despre acest lucru 
și H repetăm acum in dorința de a 
se insista asupra lui.

Și încă o învățătură — foarte folo
sitoare pentru campionatul mondial: 
fiecare joc, fiecare gol, primit sau 
marcat pot fi hotărîtoare intr-o com
petiție unde se joacă sistem turneu. 
Deci atenție la fiecare joc, la fiecare 
fază, deoarece momentele de scădere 
a ritmului sau a controlului spațiu
lui porții se plătesc -sCumiț. Cit de 
scump? Un loc sau două într-un cla
sament, ceea ce contează foarte mult, 
mai ales dacă e vorba de un cam
pionat mondial...

toată opozjția adversarului, Oțelea fi-a „găsit drum spre poartă 
și va șuta necruțător. încă un gol pentru Rapid București! (Fază din partida 
Rapid București — Lokomotiv Leipzig). ' < ,» s

a reu
și Po- 
că-păta

fața de aparițiile anterioare. El 
șit victorii prețioase la Cobîrzan 
pescu. Cînd acțiunile sale vor 
mai multă omogenizare, oînd mobilita
tea se va dezvolta și va avea și roda
jul compctițional cuvenit, Slndeanu va 
putea aspira la performanțe superioare. 
Lipsa de experiență în concursuri s-a 
observat și la Angelescu. EI a obținut 
victorii viu aplaudate la Bottner, Rethi 
și Popescu, dar în alte meciuri nu a 
mai jucat în același ritm, ratHid puncte 
numeroase din cauza grăitei de a termina 
mingea, din .cauza instabilității poziției 
picioarelor. Angelescu execută' deseori 
loviturile în dezechilibru evident, fapt 
care îl dezavantajează) net.

Geta Pitică 4 jucat, în general, la va
loarea ei. Trebuie să insiste pe bstări- 

......... ......... ... ... rea loviturilor de atac și pe folosirea 
folosit o gamă variată de . lor în timpul partidelor. 6 comportare 

ascendentă a avut Victoria Jandreseu 
învingătoare la Luci Slăvescu cu 2—0.

In concluzie, se poate spune că mem
brii loturilor republicane au în stadiul 
actual de antrenament o pregătire mul
țumitoare. Totul este ca la competiția 
internațională care începe vineri, ei să 

■ facă apel la întregul lor bagaj de cunoștin
țe, să nu precupețească nici un efort 
pentru realizarea 
mai bune. ,

La mai puțin de o săptămînă înaintea 
campionatelor internaționale, concursul 
le verificare a lotului reprezentativ de 
tenis de masă a constituit un prilej 
nimerit pentru antrenori ca și pentru 
;ei care au urmărit întrecerile de a con
stata gradul de pregătire a fruntașilor.

Caracteristica majorității întîlnirilor 
■ < fost dinamismul, numeroasele acțiuni 
de atac și contraatac încheiate cu lovi
turi decisive. Cu un asemenea joc a reu
șit Maria Alexandru s-o învingă printre 
altele și pe -campioana republjcană EHa 
Constantinescu (2—0), iar Radu Negit- 
lescu să cîștige fără emoții Ia toți ad
versarii. Maria Alexandru s-a prezentat 
eu o lovitură ofensivă dreaptă îmbună
tățită. j
' Fostul campion al țării, Radu Negu- 
lescu. a fost în vervă. El s-a mișcat cu 
Vioiciune, a
procedee, a trecut eu dezinvoltură din 
apărare în atac și invers, a condus 
cu dexteritate mingea, 
bucurător este și 
și-a corectat și’, 
dev ină un jucător 
ță spre ofensivă.

Alți palm competitori, Cobîrzan, Rethi, 
Covaci și Bottner s au arătat în dispoziție 
bnnă, puninsl accentul pe’ iuîțiăți'vți în 
acțiuni, pe lovirea măh-gii din’ plină 
mișcare, Sîndeanu a evoluai ip. progres 
__ _______ -i ■'* >e t’ * *■

Un lucra îm- 
faptul că Negulescu 

apărarea, tinzîiiil să 
complet, cu preferin-

unor performanțe cit

C. COMARNISCHI

Campionatele internaționale de tenis
'-ț •'

de masă ale R. P. Romîne
i (Urmare din pag. 1)

ranțelor. Noi vom reuși in acest caz 
să ducerii o luptă strinsă gu cele mal 
•pune „palete" din ~ 
face totul pentru a avea o compor
tare cit mai bună. Dorim și vrem să 
'izbutim, acest lucru. Consider ca im- 
■portantă și participarea reprezenta
tivelor de tineret, concursul fiind un 
prilej util de verificare și fodare a 
tinerelor noastre cadre".

© Astăzi la prînz vor fi definiti
vate echipele noastre reprezentative 
și cele de tineret, masculine și femi
nine.

® Astă-seară și-au anunțat sosirea 
cele două jucătoare din Anglia, Diana

Rowe și Jean Harrower, Împreună cu 
un conducător. Tot astăzi sînt aștep- 

, tați să sosească de la Moscova jucâ- 
toarea

Europa . și vom gației 
că tori, 
nori
R.D.G. unde
nire bilaterală. Lotul cehoslovac vine 
miercuri, iar sportivii din R. P. Un
gară și din R.P. Bulgaria joi. Dele
gația poloneză este așteptată să so
sească și ea în cursul zilei de miercuri 
sau joi.

Zaharian și conducătorul'dele- 
tov. Robinov, 
jucătoare și 

din

ceilalți ju- 
doi antre- 

U.R.S.S. vor sosi din 
au susținut o întîl-

★
Biletele pentru această competiție 

au fost puse în vînzare la casa spe
cială de bilete din str. Ion Vidu.

Clasamentele campionatelor republicane
Feminin Masculin

1. Rapid București 15 13 0 1024: 636 30 1. C.C.As 15 12 3 1107: 900 27
2. Știința Buc. 15 13 2 968; 650 28 2. Rapid Buc. 16 10 6 1054:1000 26
S. C S. Oradea 16 12 4 968: 835 28 3. Voința Iași 16 10 6 990:1029 26
4. r.T.B 16 9 7 833: 812 25 4. Știința Cluj 16 9 7 1161:1037 25
5. Mureșul Tg. Mureș 9 7 823: 810 23 5. Dinamo Tg. Mureș 15 9 6 1018: 919 24
«r, Știința Ciuj 15 9 7 77Ș.: 814 25 6. Dinamo Buc. 16 8 8 950: 952 24
T. Voința Tg. Mureș 16 8 8 807: 887 24 7. Știința Craiova 15 8 7 1018: 963 23
g. Progresul Bue. 16 6 10 804Î 881 22 8. C.S.M. Galați 16 6 10 854:1154 22
». Voința Brașov 16 S 11 777: 908 21 9. St. roșu Brașov “ 16 5 11 961:1074 21

10. I.C.F 16 4 12 700: 842 20 10. Știința Buc • 16. 5 10 1003:1026 20
11. Voința Oradea 16 3 13 764: 924 19 11. Dinamo Oradea 15 5 10 1009:1036 20
12. Petrolul Ploiești ; 16 2 14 766:1011 18 12. Știința Timiș. 13 3 8 813: 848 18OALIN ANTONESCU

SCRISOARE DIN HUNEDOARA
Sportivii din secția de alpinism a 

clubului Corvinul Hunedoara au efec
tuat, acum cîtva timp, o traversare a 
masivului Retezat.

La 24 ianuarie, o echipă alcătuită 
din Maria Glatz, Ioan Cokh și loan 
Silea au parcurs prima etapă a tra
versării (cabaha Baleia—cabana Pie
trele}) în 10 ore. Condițiile meteoro
logice nefavorabile au pus la încer
care calitățile morale și fizice ale 
sportivilor. In pofida tuturor greută
ților, ei au reușit însă să încheie cu 
succes prima parte a turei.

După ce s-au odihnit la cabana 
Pietrele, alpiniștii loan Silea și loan 
Cokh au escaladat „Creasta Vulturi
lor" din vîrful Bucura II, avînd gra-

dul de dificultate III B (gradație 
de vară)1, pentru ca a dona ,zi, după 
o noapte petrecută într-un iglu con
struit în Valea Pietrele, să continue 
traversarea pe traseul Vîrful Peleaga 
— Piciorul Peleaga — Valea Lăpuș- 
nicului

Aci, 
avut o 
nit cu
peni care își făceau pregătirile 
tru traversarea Retezatului pe 
aveau să o înceapă a doua zi pe 
seul Bufa—Pietrele. Ătît siderurgiștii
hunedoreni cît și sportivii din Valea 
Jiului și-au închinat performanțele 
zilei de 5 martie,

— Plaiul 
sportivii 
surpriză 
alpiniștii

Mic — cabana Buta. 
din. Hunedoara au 
plăcută: ’s-au întîl- 
de la Filatura Lît- 

pen- 
care 
tra-

Dimineața, cînd zorile trimiteau 
printre vălurile de ceață sclipiri de 
argint pe zăpada viscolită, două gru
puri de sportivi și-au luat rămas bun 
în fața cabanei Buta i alpiniștii din 
Hunedoara și cei din Lupeni. Primii 
coborau să ducă tovarășilor lor de 
muncă vestea victoriei lor, iar cei
lalți urcau spre înălțimi, luptînd cu 
elementele dezîănțiiițe ale naturii.

DAN PICHIU
instructor de alpinism
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Revista presei de peste hotare In revenire de formă

Golaveraj prin împărțire? Na, prin diferența Eva 
trei

dintre golurile marcate și primite

Koczian-Foeldi a ciștgat 
titluri de campioană 
a 1 P. Ungare

întâlniri ale hocheiștilor cehoslovaci

știe, Federația de fotbal a Umanii Sovietice a ho- 
din acest an, determinarea focurilor in clasament a

După cum se 
târît ca. începtnd 
echipelor aflate la egalitate de puncte să ae facă nu prin Împărțirea 
numărului de goluri înscrise la numărul de goluri primite, cum se fă
cea pînă acum, ci prin diferența dintre golurile marcate șj primite. 
Publicăm mai jos un articol din ziarul „Sovețskf sport", în care se 
arată motivele ce au determinat Federația de fotbal a U.R.S.S. să 

al

InBUDAPESTA 20 (Agerpres). 
Palatul^ Sporturilor din Budapesta 
s-au încheiat duminică seara cam
pionatele de tenis de masă ale 
R. P. Ungare, ultim criteriu de veri
ficare a jucătorilor maghiari

arată motivele ce au determinat Federația de fotbal a U.R.S.S. 
nunțe la golaverajul prin împărțire și să introducă 
ferenței dintre golurile marcate și primite.

nani sistem
re- 
di-

Așadar, începînd cu anul 1961 locurile 
în clasament ale echipelor aflate la e- 
galitale de puncte vor fi determinate 
nu de golaverajul rezultat prin împăr
țirea golurilor înscrise la cele primite, 
ci prin diferența dintre acestea. S-ar pu
tea ridica întrebarea : de ce renunțăm 
la vechiul sistem de golave jj și optăm 
pentru golaverajul prin diferența dintre 
golurile înscrise și primite.

După cum arată faptele, vechiul sis
tem al golaverajului duce uneori la si
tuații de-a dreptul absurde. Pentru ca 
o echipă să ocupe un loc mai bun în 
clasament, ea trebuie să joace în unele 
împrejurări în mod intenționat mai slab 
decît adversarul său! Să exemplificăm 
cele spuse mai sus.

Să 
care le vom 
au înaintea 
nat același 
golaveraj 
ambele echipe

•3. iar
că

presupunem că două echipe, pe 
numi, convențional, A și B, 
ultimului 

număr de 
40:10 
sînt 

echipa li cu 3—4. Este 
formația A a jucat mai 
și. prin urmare, aceasta 

va ocupa un loe mai hun în
Dar nu c a

meci de campio- 
puncte și același 
In ultima etapă 

învinse: echipa A cu 
evi- 
slab 
din 
cla-

o—: 
dent 
decît B 
urmă 
sa meni. Dar nu c adevărat : golaverajul 
prin împărțire „este de altă părere”: A 
40:13 = 3.08: B 43 ’1 = 3.07.

Vom mai lua '.că un exemplu, refe
ritor la echipe aflate în zona retrogra
dării înaintea ultimei etape, de . pildă, 
echipele C și I) au același 
puncte și același golaveraj 
Ultimul joc este cîștigat dc 
chipc: C cu 3—0, jar I) cu 
tori a ..la zero" este, fără 
convingătoare decît 4—3. 
rajul indică d’ . nou o situație inversă: 
C 13:40 = 0.325; D 14:43 = 0 326. 
In felul acesta echipa C, deși a jucat 
îu ultima etapă mai bine decît D. a fost 
nevoită să 
nedreptate, 
fi folosit

număr de 
— 10:10. 
ambele e- 

4_3. Vie- 
îndoială, mai 

dar golave-

pet rog rad 3. Este o evidentă 
Dacă în cazul de față s-ar 
procedeul diferenței dintre 

golurile marcate și primite nu ar fi i- 
părut nici o încurcătură. Echipa C ar fi 
'•vul o diferență de minus 27, iar udhipa 
D minus 29. In categoria A ar fi rămas 
cetii pa C

Și iată nu alt 
care ilustrează că 
li tale nu sînt echitabile, atunci clod se 
folosește sistemul golaverajului prin 
împărțire. La jocurile Olimpice din 
1960 echipele R.P. Bulgaria și Iugosla
viei s-au prezentat la meciul direct din
tre ele cu același număr de puncte —4, 
dar eu golaveraj diferit : 5:0 față de 
10:1. Partida aceasta s-a terminat h 
egalitate: 3—3. Cu un golaveraj mai 
bun (13:4 3.25) Iugoslavia s-a cali
ficat în semifinale. Dar, era suficient 
ca meciul să se încheie cu 0—0 sau 
1—1 și s-ar fi calificat mai departe 
R.P. Bulgaria Căci golaverajul de 5:0 
este mai bun decît 10:1, iar 6:1 este mai 
bun decît 11:2!

De aici concluzia: principalul neajuns 
al sistemului golaverajului prin împăr
țire constă în aceea că un gol înscris 
nu este egal cu un gol primit. Se întîm- 
plă chiar că o victorie care nu e „la 
zero” înrăutățește golaverajul.

Iubitorii fotbalului din Uniunea So
vietică își amintesc bine că în anul 
1947 titlul de campioană unională a re
venit echipei T.D.K..A., la golaveraj. Mi
litarii au cîștigat în ultima etapă cu 
5—0, devenind campioni. Ce sc întîm- 
pla însă dacă T.D.K.A. ar fi primit 
un singur gol ? Victoria ei ar fi fost 
practic imposibilă, deoarece în acest 
caz ea ar fi trebuit să cîștige cu 9—1. 
Un singur gol primit trebuia „echilibrat” 
cu patru goluri înscrise !

Noul sistem ni se pare mai bun și el 
permite să se facă în orice moment o 
departajare echitabilă a echipelor. Iar 
principalul constă în faptul că un gol 
marcat este întotdeauna egal cu un gol 
primit. Hotărîrea Federației de fotbal 
a U.R.S.S. eu privire la introducerea 
golave Jnlui prin diferența dintre go
lurile marcate și primite este un pas 
înainte pe calea perfecționării actualului 
sistem după care se desfășoară activita- 
tea competițională In U.R.S.S.

practieS,excmphi din 
nici rezultatele de ega-

licăre a jucătorilor maghiari care 
vor, participa la campionatele inter
naționale ale R. P. Romîne. La mas
culin, titlul a revenit campionului 
european Zoltan Berczik, iar. la feminin 
campioanei europene Eva Koczian- 
Foeldi, în mare revenire de formă. 
Iată învingătorii In celelalte probe: 
dublu bărbați: Berczik, Sido; dublu 
femei : Foeldi, Lukas; dublu mixt 
Foeldi, Sido.

PRAGA 20 (prin telefon), 
sfîrșitul 
n oarele 
disputat 
t ion ale.

Vineri
Leningradului a cules două victorii, 
întrecînd pe Tesla Pardubice cu 7—1 
(3—1, 2—0? 2—0) și, respectiv, 
Gottwald ov cu 4—3 (1—0. 1—0, 
2—3). O altă formație sovietică, se-1 
lecțiooiata Moscovei — în care evo
luează o serie de vechi internațio
nali — a jucat în orașul Litvinov, 
fiind întrecută de echipa locală cu 
5-3 (1—0, 2—1, 2—2).

Sîmbătă, în orașul Hodomn, re
prezentativa de tineret a R.S. Ceho
slovace a trecut cu succes „exame
nul" în fața naționalei dc hochei a

La 
săptămînii trecute pe pati- 

din R. S. Cehoslovacă s-au 
mai multe întîîniri interna-

și duminică, reprezentativa

DE PATINAJ ARTISTIC
Mîine urmau să înceapă la ’ Praga 

campionatele mondiale de patinaj ar
tistic, ediția 1961. După cum anunță 
însă postul de radio Praga ele nu vor 
mai avea loc, deoarece Uniunea in
ternațională de patinaj artistic a ho- 
tărît să anuleze competiția în urma 
tragicului accident de avion

MONDIALE

și-a pierdut viața 
de sportivi ameri-

Bruxelles, în care 
întreaga delegație 
câni, înscriși la campionate.

Federația de patinaj artistic a R.S. 
Cehoslovace a cerut în schimb orga
nizarea viitoarei ediții a campionate
lor, care urmează să se desfășoare 
în cursul anului viitor.

S.U.A,, caire se pregătește pentn 
participarea la campionatul mondial 
Hocheiștii americani au trebuit sl 
plece steagul fiind învinși eu 6—1 
(3—0, 1—2, 2—2).

Cu deosebit interes a fost aștep 
tată î-ntîlnlrea dintre primele repere 
zentative ale R. S. Cehoslovace ș 
Canadei, care a avut loc sîmbătă ț>< 
Zimnv Stadion din Praga. După ui 
meci disputat cu îndî.rjire canadieni 
au cîștigat la limită: 7—6 (1—2 
4—3, 2—1). Au înscris Peacock (2) 
Tambellini (2), Ledacy, Russell ș 
Sly pentru oaspeți, respectiv Starsy 
Vuach, Gregor, Valtr, Vaniek ș 
Klapac pentru gazde.

Duminică, însă, la cîteva sut» 
de kilometri distanță .de Praga. anumt 
în Palatul Sporturilor din Moscova 
echipa Tesla Pardubice și-a făcui 
debutul în turneul pe care-1 între 
prinde în U.R.S.S. Ea a avut ci 
adversar prima reprezentativă sovie
tică, în pregătire pentru campiona
tul mondial. Echipa U.R.S.S. a cîști
gat la scor : 10—0 (5—0, 1—0
4—0). Punctele au fost înscrise de L 
Maiorov (2), Țîpliakov (2), Iursinov 
(2), 
rov

Snetkov, Starșinov, B. Maw> 
și D/konski,

JAN POPPER
corespondentul ziarului 

Sportul popular" la Praga

IN AL DOILEA MECI: R.A.U.—R.P. 
UNGARA 2-5 (0-3)

N. MECI NIKOV
membru «1 comisiei tehnice a Federației 

de fotbal a U.R.S.S.

Reprezentativa de fotbal a R.P. Un
gare, care se află într-un turneu în 
Republica Arabă Unită, a susținut du
minică cea de a doua partidă. Ea a 
întilnit la Cairo selecționata Republi
cii Arabe Unite, de care a dispus cu 
scorul de 5-2 (3-0).

BARCELONA — LA 15 PUNCTE 
DE LIDER

De multă vreme campioana Spaniei 
nu a fost cunoscută cu atitea etape 
înaintea terminării campionatului și 
de puține ori prima clasată a fost la 
atitea puncte diferență de urmăritoa
rele sale. Intr-adevăr, după consuma
rea celei de a 22-a etape, Real Ma
drid (5-0 cu Granada) a acumulat 40 
de puncte, în timp ce Atletico Ma
drid (29 p.), a doua clasată, a fost 
învinsă de către Betis cu 1-0. Echipa 
campioană a Spaniei, Barcelona, re

zervîndu-se, se 
din C.C.E., a 
(3-3) cu Elche, aflîndu-se la 15 puncte 
distantă de Real Madrid. Atletico Bil
bao, învingătoare cu 1-0 în meciul cu 
Santander, a trecut pe locul 3 al cla
samentului. Alte rezultate: Saragoza- 
Sevilla 2-1, Malorca-Valencia 4-0, Es- 
panol-Oviedo 3-2, Valadollid-Real So- 
ciedad 0-0.

TOTTENHAM CONTINUA ȘI IN 
CUPA...

Sîmbătă s-au disputat optimile de 
finală ale „Cupei Angliei". Aston 
Villa, marea specialistă a jocurilor 
de Cupă, nu s-a putut califica de 
data aceasta nici în rindul primelor 
opt. Ea a fost învinsă de fruntașa 
campionatului englez, inepuizabila 
Tottenham Hotspur, cu 2-0. In cele
lalte jocuri s-au înregistrat, în gene
ral, rezultate scontate: Burnley-Swan- 
sea 4-0, Newcastle-Stoke 3-1, Sheffield 
United-Blackburn 2-1, Sunderland-

pare, pentru meciurile 
terminat la egalitate

Norwich City 1-0, 
day-Layton 2-0, 
1-0. Un meci va trebui rejucat: Bir
mingham-Leicester 1-1.

O într-un meci internațional desfă
șurat duminică, campioana R.S. Ceho
slovace, Spartak Hradec Kralove a 
întrecut cu 3-2 echipa austriacă Linz.

• La Dresda, selecționatele de juniori 
ale R. D. Germane și Austriei au ter
minat dflimînică la egalitate: 2—2
(2-1).

Sheffield Wednes- 
Huddersfield-Luton

f/eA Pf SCMT

NOTE EXTERNE ‘ 
_________________ I Mike Agostin • Reprezentativele de tenis de masă 

ale U.R.S.S. sc află în turneu în R. D. 
Germană. La Leipzig, sportivele sovietice 
au întrecut cu 3—-0 reprezentativa R. D. 
Germane, iar la Zwickau meciul mascu
lin dintre reprezentativele oelor două 
țări a fost câștigat de sportivii din R.D. 
Germană cu 5—4.

„Scriu acest articol la mașina mea 
dc sdris. la mașina care îmi aparțini- și 
care mi-a lost dată, împotriva reguli
lor, după ce m-am clasificat al doilea 
la o reuniune atletică care a avut loc 
la Dwrtnnind, în 1958“. Așa începe In 
revizia americană ..Sports Illustrated* 
un articol de „confesiuni* semnat de 
Cunoscutul atlet Hike Agostini, finalist 
al probeloi olimpice de. 100 și 200 m 
la locurile de la Melbourne. Acest arti
col. care a slîrnit ample discuții in 
Ittm.a sportivă occidentală, dezvăluie 
toată ipocrizia șa-zisului amatorism ai 
atletismului din S.U.A. și din unele țări 
ale Europei occidentale, fiind bazat tn 
întregime pe experiența personală din 
ulii mii ani ai lui Agostini.

Se știe că Agostini, originar din mi
cuța insulă Trinidad din apropierea 
coastei A meri ci i, a concurat mul ți ani 
în S.U.A. (unde a fost student) și in 
Canada. Actualmente, el locuiește la 
Eon ’ a de unde a trimis lui ,,Sports 
lllusti 'e.d” articolul amintit. „Un bun 
atlet amator — scrie el — poale cîștigv 
•pînă la 10.000 de dolari pe an, cerîrid 
și primind pe sub mhiă, sume de bani 
pentru participarea la anumite reuniuni". 
După ce arată (tot din experiență per
sonală!) că ,irile scandinave sînt cele 
mai... generoase (!) față de atleți, Mike 
Agostini demască ipocrizia unor orga
nizatori și ofi ‘aii de concurs. El poves
tește că in Anglia, iwl din conducătorii 
lui Amateur Athletic Association i-a 
spus acum doi ani: „Mike, plimbă-te, 
câștigă cît mai mulți bani, dar — pentru 
numele lui Dumnezeu —ai grijă să nu 
te prindă !”... Celebrul sprinter din Tri
nidad arată apoi cu lux de amănunte ce 
încasări a făcut în 1959, cu ocazia tur
neului făcut în Europa, în Finlanda si

Suedia, cind cele 17 curse în Jlf xile, 
i-au adus un beneficiu de 1200 de do
lari.

Agostini citează apm „tarifdeu ce se 
aplică în S.U.A. pentru reuniunile pe 
teren acoperit. „Acestea urmează legea 
cwerii și a ofertei de la 50 
la 125 de dolari pentru u» sprinter, 
de Ia 100 la 600 de dolari pentru un 
semi-fond i st și pînă la 1000 de do
lari pentru tm alergător pe o milă”. 
•Și, în continuare, el povestește o întîm 
place reală, dar cu pronunțat caracter «- 
necdotic. Un alergător de semi-fond (me
daliat olimpic!) avea obiceiul de a cere 
să fie plătit cu un dolar de fiecare 
yard alergat în concurs. Intr-o n i s-an 
oferit 400 de dolari pentru o cursă de 
880 yard. El a luat startul, dar după 
exact 400 de yarxi s-a oprit din cauza... 
unei întinderi musculare. I)upa cîteva 
zile întilnindu-se cu unul din organiza
tori, acesta l-a întrebat cum se mai sim
te cu piciorul. I^a care, „amatorul" nos
tru a răspuns: „Foarte bine. Ați plătit 
400 de yard, 400 de yarzi ați avut

Concluxia lui Agostini este că dacă 
s-ar face cercetări serioase, aproape toa
te medaliile de aur olimpice atribuite 
din 1948 și pînă azi ar trebui retrase 
învingătorilor de la 100, 200 și 400 
metri, nici unul din deținătorii lor nere- 
zistînd la un examen serios asupra pu
rității amatorismului său.

Iată care este adevărata față a atle
tismului amator d&u S.U.A. și din alte 
țări capitaliste, iată cum ,/xrată* a- 
tleții amatori din aceste țări, care 
prezintă la înscrierea la Jocurile Olim
pice certificatele de amatori, semnate da 
trei persoane — conform regulilor olim
pice — prin care se atestă că nu fac 
sport ca profesioniști.

— Deschide ochii bine, să nu fure 
costat o groază de parale fiecare metru l

Declarațiile lui Mike Agostini fac să 
cadă un nou strat de poleială de pe fața 
sportului „amator" capitalist, dau o pu
ternică lovitură ipocriților apologeți ai 
„veritabilului amatorism olimpic occi
dental*.

Iar d. Averry Brundage, președinte
le C.I.O., căruia i s-a cerut la Chicago 
părerea sa asupra explosivului ar-

nimeni startul ! Gindește-te că m-a

Desen de: N. CLAUDIU 
ticol al lui Agostini, a ridicat naiv 
din umeri și a declarat :

„Fiecare formular pentru Jocurile 0- 
limpice, care garantează statutul dc ama
tor e contrasemnat de 3 persoane. Dacă 
spusele lui Agostini sînt exacte, înseam
nă că trei persoane au mințit atunci 
cînd s-a completat formularul".

Strașnică concTuzfe...
C. RADU

• In cadrul unui concurs internațional 
de înot desfășurat la Praga s-au înre
gistrat cîteva rezultate bune : 100 m 
liber: Dobay (R.P.U.) 55,7; 100 m 
fluture: llopka (R. S. Ceh.) 1:03,2; 
200 in spate: Koeppers (R.F.G.) 2:19,1; 
1500 m : Sajck (R. S. Ceh.) 18:58,6.

• In finala probei de simplu a cam
pionatelor iu iernați ouăle dc tenis ale 
Mexicului, australianul Roy Emerson a 
întrecut cu 4—6, 6—4, 6—4, 6—2, pe 
compatriotul său Rod Laver. Ambiii, fă- 
cî»d dublu, au întrecut în finală pe Dar- 
mau (Franța), Knight (Anglia) în trei 
seturi. Finala feminină a revenit Yo- 
landei Râmi rec (Mexic), care a întrecut 
pe Am Haydon (Anglia) ou 6—2, 
6—0.

• Duminică, în sala Coubertin din Pa
ris o selecționată de harkdbwi m 7 a 
Franței a întrecut reprezentativa Jap*» 
nici cu 36—10.

• Campionatele internaționale de tenis 
de masă ale Belgiei încheiate duminici 
la Bruxelles au reunit jucători și ju
cătoare din Suedia, Anglia, R. S. Ce
hoslovacă, R. F. Germană, Olanda, El
veția, Luxemburg și Belgia. In finala 
probei de simplu masculin Larsson (Sue
dia) a dispus cu 3—1 (12, 14, —18, 
18) de Alser (Suedia). In semifinale 
Larsson l-a eliminat cu 3—1 pe Stanck 
(R. S. Cehoslovacă). Finala probei de 
simplu feminin a fost disputată între 
Agnes Simon (R.F.G.) și Diana Rowe 
(Anglia), victoria revenind primei jucă
toare cu scorul de 3—0 (18, 13, 18). 
z\ltc rezultate înregistrate îu finale: 
dublu masculin : Larsson, Alser — Ju
liens, Damman (Belgia) 3—0; dublu 
fete: Rowe, Ilarrower (Anglia) — Si
mon, Roland (R.F.G.—Belgia) 3—0.
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