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Ieri în sala Floreasca au început

• Primele noastre reprezentative învingătoare O In tur
neul feminin R. P* Polonă a întrecut R. P. Ungară

Maria Alexandru fi Geta Pitică in timpul partidei de dublu 
cu formația cehoslovacă. Radu Negulescu a produs ieri o im
presie foarte bună prin jocul său eficace, dinamic, spectaculos

Foto: T. Roibu

PRIN LUPTA SA EROI 
CA, ÎNDELUNGATA ȘI 
GREA DUSĂ IN DE

CURSUL ÎNTREGII LUI 
EXISTENȚE, PRIN DEVO
TAMENTUL NECLINTIT 
FAȚA DE CAUZA CELOR 
CE MUNCESC, PRIN PO
LITICA SA ÎNȚELEAPTĂ 
Șl CLARVĂZĂTOARE, 
PARTIDUL ȘI-A CIȘTI- 
GAT ÎNCREDEREA. PRE
ȚUIREA ȘI DRAGOSTEA 
NEMĂRGINITA A MASE
LOR LARGI POPULARE. 

TOATE MARILE REA
LIZĂRI CARE AU SCHIM
BAT DIN TEMELII VIA- 
[A POPORULUI NOSTRU 
SE DATORESC MUNCII 
EROICE. HĂRNICIEI, ÎN
SUFLEȚIRII ȘI AVINTU 

'Jf PATRIOTIC AL CLĂ
TI MUNCITOARE. ȚĂ

RĂNIMII ȘI INTELEC
TUALITĂȚII, CARE MUN
CESC CU 
PENTRU 
PATRIEI ___
PENTRU DEZVOLTAREA 
ECONOMIEI ȘI CULTU
RII

DEVOTAMENT 
ÎNFLORIREA 
SOCIALISTE,

(Din „Manifestul Consi
liului Central al Frontului 
Democrației Populare").

Sala Floreasca, locul de disputare a atîtor întreceri spor
tive de neuitat a îmbrăcat de ieri din nou haină de sărbă
toare pentru a primi p« oaspeții sosiți din șase țări la cam
pionatele internaționale de tenis de masă ale R. P. Romîne. 
Bucureștenii și-au arătat din nou dragostea pentru acest 
sport, asistînd în număr mare la „premiera" competiției și 
răsplătind cu ropote de aplauze pe concurenți.
„Micul campionat european' 

de tenis de masă 
găzduiește Capitala 
bitorllor acestui 
ieri dimineață, la 
după inaugurare, 
surpriză, 
prezenți care au populat sala 
Floreasca nu au putut preve
dea desigur victoria echipei fe
minine a R.P. Polone asupra 
experimentatei formații a R.P. 
Ungare, campioană europeană. 
Este drept că echipa maghiară 
a fost învinsă la limită (2-3) 
și din ea a lipsit Eva Foldi 
„păstrată" pentru meciuri mai 
... tari. Totuși era greu de pre
supus succesul polonezelor 
Szmidt și Noworyta în fața 
experimentatelor Kerekeș și 
Mathe, mai ales după ce ace
stea din urmă au și condus cu 
2-0. Cu atît mai mult perfor
manța învingătoarelor este 
demnă de laudă, ele demon- 
strînd pe lîngă o deosebită pu
tere de luptă și un progres e- 
vident pe plan' tehnic, 
plătit cu vii aplauze 
prezenți. Rezultate 
Noworyta-Kerekeș 0-2
Szmidt-Mathe 0-2
Szmidt, Noworyta - Kerekeș,

Mathe 2-1 (13, -13, 17), Nowo- 
ryta-Mathe 2-0 (10, 7). Invingă-

pe care îl 
a oferit iu- 
sport chiar 
scurt timp 

o veritabilă 
Numeroșii spectatori

toarea și-a depășit net adver
sara, prin atacuri puternice din 
dreapta, care nu au intîmpinat 
o apărare fermă. Szmidt-Ke- 
rekeș 2-1 (-19, 19, 22). Partidă 
foarte disputată în care starea

2-0, Alexandru, Pitică-Ivanova, 
Peeva 2-0) și formația noastră 
de tineret tot cu 3-0 (Folea-V. 
Jandrescu 2-0, Alexandru-Krez- 
sec 2-0, Alexandru, Pitică- 
Mi. Jandrescu, Mihalca 2-0). De 
asemenea, la băieți; R.P. Ro
mînă a întrecut clar, garnitura 
noastră de tineret cu 5-1 (Po- 
pescu-Giurgiucă 2-0, Negulescu- 
Bodea 2-0, Covaci-Gheorghiu 
2-1, Popescu-Bodea 2-0, Covăci- 
Giurgiucă 1-2, Negulescu-Ghe- 
orghiu 2-0). In schimb junioa-

UN CAMPIONAT DE LUPTEMAI BOGAT CA ORICÎND

fapt răs- 
de cei 
tehnice : 
(16, 15), 

(8, 14),

ii incepe mîine turneul in R.P.F. iugoslavia
Primul adversar Spartak Subotița

Tinăra campioană sovietică Neiole 
Ramanauskaite

emotivă exagerată din final a 
Ilonei Kerekeș a ușurat victo
ria Danutei Szmidt, mai sigură 
și bine orientată tactic.

Reprezentativele țării noa
stre n-au avut de susținut me
ciuri importante. Astfel, echi
pa feminină a R.P. Romîne a 
învins, normal, pe cea a R.P. 
Bulgaria cu scorul de 3-0 (Pi
tică-Ivanova 2-0, Folea-Peeva

Astăzi, toți cei ce practică 
și au îndrăgit frumosul sport 
al luptelor trăiesc aceeași emo
ție firească de început de cam
pionat. Sala Dinamo din Ca
pitală va găzdui în după-amia- 
za acestei zile prima etapă a 
celei de a Xlll-a ediții a cam
pionatului republican de lupte 
pe echipe. Acest campionat se 
anunță cu totul deosebit de 
edițiile anterioare. In primul 
rînd, trebuie să arătămeă ală
turi de luptătorii de ,clasice" 
vor participa și cei de la 
„libere", ceea ce va face ca 
raportul de forțe existent pînă 
acum între formațiile de „cla
sice" să nu mai fie același. 
Cei cinci luptători de „libere" 
vor avea un cuvînt greu de 
spus în hotărîrea rezultatului 
final al întîlnirii directe între 
echipe. In al doilea rînd tre
buie să arătăm că actuala edi
ție se anunță de un nivel teh
nic superior tuturor campiona
telor anterioare. Acest lucru 
ni l-au anunțat bunele rezul
tate de la J.O. de la Roma,

cit și reușite ediție o campio
natelor republicane individuale 
desfășurată în luna dezemorie 
1960 Ia Cluj cit și finalele 
campionatelor republicane de 
juniori la lupte c'asice și 
l.bere din 1960.

Edițiile anterioare ale cam
pionatului republican de lupte 
pe echipe au contribuit în mod 
substanțial la ridiccrea nive
lului tehnic al acestui sport. 
Cu ocazia diferitelor intîlniri 
interechipe au fost descoperite 
o serie de elemente care prin 
buna lor pregătire au fost 
ulterior promovate în loturile 
republicane. Acestea au avut o 
frumoasă comportare pe tărîm 
internațional. Să amintim 
cîțiva dintre sportivii care 
s-au ridicat cu prilejul dispu
tării campionatelor

care s-au impussi
pe echipe 

printre cei

Campionul european Zoltan 
Rerczik

rele romîne au fost depășite de 
reprezentativa R.S. Cehoslovace 
cu 3-0 (Uhrova-Mihalca 2-0, 
Kroupova-M. Jandrescu 2-0, 
Kroupova, Uhrova - V. Jan
drescu, Krezsek 2-0).

C. COMARNISCHI 
N. MARDAN

(Continuare în pag. a 7-a)

Programul Concursului

KOVACS
Vicepreședinte

PIUS
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(Continuare în pag. a 2-a) 1

200 de gimnaști intr-un singur concurs!
sport nr. 2 a M.I.C.
Haga a trăit du-

TIMIȘOARA 24 (prin telefon).
Peste 7.000 de spectatori au 

st prezen|i joi la întîlnirea care 
opus echipei C.F.R. Timișoara 

rmafia de tineret a Bucurcștiu- 
i, aflată de cîteva zile în loca- 
ate. Intîlnirea S a terminat ne- 
eis : 0—0.
Oaspefii au acționat cu multă 
șătură între compartimente, au 
ut spectaculoase schimburi de 
'tui în linia de atac, dar au fost 
«site de finalitate.
C.l'.ll. Timișoara a fost un 
rtener bun de joc șl a avut în 
«'tarul Boroș pc cel mai bun ju- 
tor al său. S-au remarcat : 
ateu, Motroc, Greavu, Czako de
A+++4-H-4 *

Atac al Rapidului la poarta metalurgiștilor. Georgescu — 
’■a accentuată revenire de formă — se pregătește să preia balonul 
.servit” de pe aripa dreaptă .
(Citiți amănunte în pag. a Ill-a)

la oaspeți, Boroș, Petak. Gyer- 
gelv și SerfOzo dc la gazde.

Bucureștenii au folosii următo 
rul lot :

Doicii (Andrei) — Greaca, 
(Nedelcu), Motroc, Mureșan — 
Popescu (Crișan), Surdan — Se- 
lymesi, Tabarcea, Dridea (Matei)■ 
Unguroiu, Czako (Creiniceanu )■

In cursul zilei de sîmbStă echi
pa de tineret a Bucureștiului plea
că din Timișoara cu destinația 
Suboti|a unde va înlîlni inline e- 
cliipa iugoslavă Spartak, tu pri
mul meci al turneului său în Iugo
slavia.

A GROSS 
coresp. regional

Internațional Jubiliar la schi
De joi pînă luni, pîrtiile din 

Poiana Brașov vor cunoaște o 
deosebită animație. In aceste 
zile se vor desfășura întrece
rile Concursului Internațional 
Jubiliar, precum și campionatele 
republicane de seniori și senioare 

Ta probele nordice. F.R.S.B.A. a 
stabilit următorul program al a- 
ccstor dispute:

— joi 2 martie: ștafetele 3x5 
km (fete) și 4x10 km (băieți) 
din cadrul campionatelor R.P.R.

— vineri 3 martie: slalom 
uriaș (Conc. Internăț. Jubiliar), 
fond 15 km băiet' (Conc. In
ternat. Jubiliar și.camp. R.P.R'.). 
fond 5 km fete (Conc. Internăț. 
Jubiliar, și camp. R.P.R.)

— sîmbătă 4 martie: coborîre 
(Conc. Internăț. Jubiliar), fond 
30 km băieți și 10 km fete

Foto: II. Naiulv

Sala de 
din strada 
niinică o zi plină. Aproape 200 
de tineri gimnaști de la școlile 
medii din București și-au mă
surat forțele în etapa pe Capi
tală a campionatelor republicane 
școlare.

Iată și ordinea cîștigătorilor. 
FETE: 1. Șc. med. 35 (prof. J 
Cintoiu) 252,55 p; 2. Șc. med. 12 
(prof. Geta Dumitrescu) .239,70 
p; 3. Șc. med. 4 (prof. Co .a 
Lovineșcu) 239,15 p; 4. Șc. med. 
22 (prof. Barbară Dumitrescu)

234,45 p; 5. Șc. ined. 29 (praf. 
Aurelia Necșulescu) 229,65 p;
6. Șc. med. 16 (prof. Elvira 
Chivulescu) 222,40 p. BĂIEȚI:
1. Șc. med. 35 (prof. N. Vierii) 
330,10 p; 2. Șc. med. 4 (profi 
G. Ctilda) 322,85 p; 3. Șc. med.
7 (prof. C. Morțun) 321,55 p; 
4. Șc. med. ii (prof. P. Sacer- 
doțeanu) 308,40 p; 5. Șc. med 1 
(prof. St. Gheorghiu) 277,40 p;
6. Șc. med. 20 (prof. G. Dini- 
cuf) 259,15 p.

In numărul de aziJubili.tr 
pentru 

(camp

(Conc. 1 
camp. R.f 
combinată 
R P.R.)

— duminică 5 martie: 
special (Conc. Internăț. 
Har), sărituri speciale 
Internăț. Jubiliar și 
R.P.R.).

— luni 6 martie: fond 
(camp. R.P.R.).

Participanții la Concursul 
ternaționai Jubiliar sosesc 
Poiana Brașov marți, tirmînd ca 
miercuri și joi să efectueze pri
mele antrenamente pe pîrtiile de 
concurs (Kantzer, Sulinar și 
Pîrția Lupului).

Internaț.
RțP.R.), sărituri 
-la nordică

Ș<

slalom
Jubi- 

(Gone, 
camp.

50 km

In
ia

Concurs atlete la Berlin
Duminică va avea loc in sala 

sporturilor „Dinamo" din Berlin 
(R. D. Germană) un mare con
curs internațional de atletism la 
care vor lua parte sportivi și 
sportive din 8 țări. Pentru prima 
oară în cadrul acestui concurs se 
va desfășura o probă de 1 milă 
(1608 m). La startul acestei între
ceri așteptată cu mare interes se 
vor alinia printre alții campionul 
german Siegfried Herman, atle
tul romîn Zoltan Vamoș și pro
babil suedezul Dan Waern.

La acest concurs vor .mal par
ticipa și atlete'e romînce lolanda 
Balaș și Florica Grecescu.

Cronicile galelor de 
box de la Cluj și 

Constanța

Noi jocuri de verifi
care ale echipelor 

noastre de fotbal

IN ANII
PUTERII POPULARE

Azi și mii ne, pe arena Iuta

Voința București—Motor Karl Marx-Stadt

Miercuri, popicarii de 
irița București și-au 
pregătirile în vederea

la popice
Ia Vo- 

încheiaț 
întîlnirii 

amicale cu sportivii de la Motor 
Karl Marx-Stadt. Partida dintre 
aceste două echipe se anunța 
deosebit de atractivă, deoa
rece din formațiile lor nu vor 
lipsi cunoscuții internaționali 
Hoffman, Alex. Andrei, L. Gallo 
ș.a. Voința București va alinia 
următoarea echipă: T. Szemany,

A. Andrei, L. Gallo, G. Andrei, 
Fr. Solomon și Fr. Schcftz. Re
zerve: 1. Dinescu și L. Hegy- 
esi.

Intîlnirea se va desfășura azi 
și mîine pe arena Iuta. Se ya 
juca la proba clasică de 200 bile 
mixte. Primul schimb va intra 
pe pistă azi la ora 16. Întrece
rile vor continua duminică de 
la ora 9 cu ultimele trei pe
rechi.

• Sportul în Dobro-
gea de azi

• Pe meleaguri
ieșene

Noutăți despre 
campionatul mondial 

de hochei

©
Ultimele știri externe

Magazin sportiv

Jubili.tr


Ca urmare a criticii ziarului
I n numărul 3746 al ziarului 

nostru, sub titlul „Surprize ne
plăcute..a fost criticată ati

tudinea unor boxeri care reprezentau 
combinata C.S.M. - Voința Cluj, pen
tru atitudinea lipsită de respect față 
de spectatorii din Galați, unde au 
avut loc întilnirile. Combinata amin
tită a 
dintre 
acesta 
rului.

prezentat doar șase boxeri, 
care unul singur a cîștigat și 
prin... neprezentarea

Scrisoarea de 
răspuns a CSM 
Cluj și A.S. 

Voința Cluj confirmă 
justețea criticii făcu
tă de ziar. Boxerului 
Ștefan Rusu i s-a 
imputat costul tran
sportului Cluj — Ga
lați, iar sportivii Vi
tus și Gali au fost 
sancționați pentru

lipsă de răspundere. Comportarea tu
turor boxerilor a fost prelucrată cu 
prilejul unei ședințe.

Intîlniri viu disputate in turneele pe categorii,
de la Cluj și Constanța

adversa-

al uzi-
a trimisTov. I. Oprea, salariat 

nelor Poiana Cimpina, 
ziarului nostru o scrisoare care 

a fost publicată sub titlul „Ai făcut 
rău, Ioane !“. Autorul descria com
portarea fotbalistului Ion Panaitescu, 
care apucase pe un drum greșit, 
înhăitat cu o șleahtă de bulevardiști, 
el alesese calea desfrîului și vagabon
dajului, apucături cu totul străine ti
neretului nostru.

rticolul apărut in ziar l-a a- 
XI jutat foarte mult pe tov. Ion 
^Panaitescu. El a devenit dis

ciplinat, a pus capăt vieții dezordo
nate, după criticile tovărășești 
care i s-au făcut intr-o ședință a con
siliului asociației sportive. Ca urmare 
a poziției autocritice sănătoase și a 
angajamentelor luate, Ion Panaitescu 
a fost reprimit în cadrul asociației 
noastre", ne 
Cîmpina.

CLUJ 24 (prin telefon de la trimisul 
nostru). întilnirile disputate joi seara 
în cadrul turneului boxerilor de categorie 
muscă și ușoară s-au desfășurat în mij
locul unui interes deosebit. Pe lingă 
nota de spectaculozitate care a caracte
rizat prima gală, am remarcat acum și 
un sensibil echilibru de valoare între pro
tagoniști. Din cele 12 meciuri progra
mate joi, unul singur s-a încheiat îna
inte de limită. Din desfășurarea întrece
rilor am reținut în mod special evoluția 
boxerilor Gh. Badiu, Osman Cenan,

Davidescu (Buc.) b.pl C. Vass (Ora
dea); Gh. Bad iu (C- f.p. M.
Bucși (Tg. Mureș). lie M.
Dumitrescu — I. Marin și L. Ambruș 
— C. Ciucă nu s-au disputat de
oarece ultimii au fost indisponibili. 
Duminică dimineața va avea loc ul
tima reuniune din
1 DAN.

cadrul turneului.
GÎRLEȘTEANU

(prin telefon de 
In cea de a doua

răspunde A.S. Poiana

La rubrica „Lovitura de pedeap
să" 
criticată atitudinea greșită

din 31 ianuarie 1961, a fost 
a 

tehnicianului Ștefan Nobilescu de la 
consiliul orășenesc U.C.F.S. Sibiu. In 
articol se arăta că tovarășul respec
tiv recurge la diferite metode inco
recte pentru a-și „rotunji" bugetul 
personal.

te

ăspupsul 
siUului 
nesc

Sibiu îl reproducem 
întocmai: „Rugăm să
ne trimiteți materia
lul după care s-a re
dactat articolul din 
ziar, pentru a face 
cercetările respecti
ve și a vă răspunde 
asupra măsurilor lua- 

direcție".

con-
orășe- 

U.C.F.S.

în această
Ciudată poziție ! Măsuri împotriva 

cui : a lipsurilor sau a autorului ar
ticolului?' Asta nu înțelegem.

Asociația sportivă S.N.M. 
stanța a fost criticată de 
rînd în coloanele ziarului 

tru pentru lipsa de grijă față 
întreținerea bazei sportive de
dispune. Terenul de joc prezenta de
nivelări, vestiarele erau în paragină, 
iar gardul de sîrmă care împrejmuia 
baza sportivă era deteriorat.

Con- 
cu- 

nos- 
de 

care

Zntrînd în planul de sistema
tizare, nu se pot face investi
ții pentru terenul nostru. Am

luat totuși măsuri pentru repararea 
vestiarelor, împrejmuirea bazei cu 
plasă de sirmă, nivelarea timpului 
de joc etc., amenajări care-l fac ac
cesibil pregătirii echipei noastre 
categoria B, cit și a echipelor din 
drul campionatului orășenesc", 
răspunde asociația sportivă 
Constanța.

din 
ca
ne 

S.N.M.

Un campionat mai bogat ca oricînd
(Urmare din pag 1) trebuie să privească 

simț de răspundere flecare 
ce le-a fost încredințată, 
cîteva
Succesul campionatului de- 

cea mai mare parte de 
1 s-au pregătit, de 
să-și apere șansele 

în lupta de pe saltea. De aceea, noi 
așteptăm din partea lor o compor
tare cit mai frumoasă, cit mai spor
tivă și bineînțeles meciuri comba
tive și de un nivel tehnic ridicat.

Urăm succes tuturor participanților!

nepărtinitor. Ei 
cu mult 
întilnire

Acum 
sportivi, 
pin de în 
ei, de felul cum 
felul cum știu i

cuvinte și despre

loasa dispută dintre Tănase Pintilie 
(Conșțgnța) și Cornel Rusu (Buc.), 
în Urnitele categoriei pană. Meciul a 
fost de un bun nivel tehnic, ambii 
boxeri făcînd dovada unor 
calități. La 
victoria a 
constănțean, 
taj minim.

Tntîlnirea
(Buc.) și C-tin Balaban (Buc.) — 
tot la „pană" — a fost foarte dina
mică. După ce Dumitrescu a condus 
lupta în prima repriză, el a fost lo
vit puternic la bărbie și... a fost nu
mărat I Pînă la urmă, dovedind mul
tă voință, Dumitrescu a rețăcut han
dicapul și a terminat învingător de
tașat.

Alte rezultate: PANĂ: M. Dincă 
(Constanța) b. p. FI. Popescu (Bra
șov) ; G. Tilea (Oradea) b.p. D. Mi
ilea (Buc.) ; ” . ...............*
Fr. Lovas 
MICA: Gh. 
b. ab. II N. 
noiu (Buz^u) 
I. Ai'leni (Buc.) b.
(Brăila); V. Badea (Buc.) b.p. Gh. 
Lică (Constanța).

Sîmbătă seara și duminică dimi
neața sînt programate ultimele ga

PETRE HENȚ

frumoase
capătul celor 9 minute 

fost atribuită 
care a acumulat un avan-

boxerului

dintre Grigore DumitrescuCONSTANȚA 24 
la trimisul nostru).

„ .. . . zi a întîlnirilor boxerilor din cate-
C-tin Ciucă, ca și frumoasa comportare . goriile pană șl mijlocie mică, spec

tatorii constănțeni au avut prilejul 
să urmărească multe partide intere
sante, de un bun nivel tehnic.

Cea mai pasionantă întilnire a ga
lei de joi seara au furnizat-o boxerii 
de categ. pană Georgică Popa 
(Brașov) și Vasile Antohiu (Brăila); 
Experimentatul sportiv brașovean era, 
bineînțeles, favoritul întîlnirii și 
după felul în care s-a desfășurat 
prima repriză, în care Popa a avut 
mereu inițiativa, nimeni nu se în
doia că victoria i-ar putea scăpa. In 
repriza a Il-a însă un atac al lui 
Popa este stopat prompt de Antoniu, 
care contrează scurt și apoi își expe
diază adversarul la podea cu o di
rectă de dreapta la bărbie. Popa reia 
liipta, dar recepționează imediat o 
serie de lovituri foarte puternice și 
este nevoit să-l asculte iarăși pe ar
bitru... numărînd. Spre sfîrșitul re
prizei alte- lovituri puternice îl pun 
pe Popa în situația de a abandona.

Practicînd un box clar, cu lovituri 
în linie Flofea Pătfașcu (Craiova) și 
Andrei Nagy (Bocșă Romînă) aii cîș- 
iigat clar lă piincte întilnirile lor cu 
Verone Birsan (Cimpinaj și, respectiv, 
cu Gh. Dumitru (București).

In limitele categoriei mijlocie mică 
bucureșteanul C. Stănescu l-a între
cut destul de greu, la puncte, pe 
Lucian Gavrilă (Buc.). Stănescu nu 
a reușit să utilizeze lovitura sa pre
ferată (directul de stînga) decît abia 
în ultimele minute ale întilriirii.

N. StonCscu (Constanța) a evolilat 
în compania clujeanului Al. Buchete, 
pe care l-a învins confortabil la 
puncte.

Iată acum alte rezultate din gala 
de joi seara: CATEGORIA PANA : 
V. Barbu (Constanța) b. p. F. Beno- 
ne (Buhuși); Șt. Văcaru (Constanța) 
b. abandon rep. I T. Policarp (Călă
rași); D. Fieraru (București) b. 
Fereșteanu (Cluj); CATEGORIA 
I.OCIE MICA: Al. Mbise (Buc.) 
I. Sibișuh (Reșița); C. Consag 
Mureș) b. p. I. Păduraru (Cîmpina); 
Gh. Nicu (Buc.) b. abandon II l; Ma- 
nițiu (Sibiu); Gh. Constantin ( Buc.) 
b. abandon III V. Lăzăreanu (Buc.).

•fr
Cea de a treia reuniune 

rat de același succes ca și 
au precedat-o. Numeroș'i 
au urmărit cu satisfacție
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a campionului junior Ion Marin oare, in 
„meciul serii", a fost la un pas să pro
ducă o mare surpriză și să-l învingă pe 
experimentatul Ludovic . Ambruș, pe care 
l-a și pus de două ori în vădită difi
cultate.

Surprinzătoare a fost victoria lui Mi
hai Bucși asupra lui D-tru Davidescu. 
La aceasta a contribuit însă și un aver
tisment acordat cu prea marc ușurință 
de arbitrul Zoltan Ferber (rep. III) 
Davidescu. Oricum, Bucși s-a arătat 
boxer talentat care dacă va munci 
rios va putea atinge rezultate de 
loare.

Cu excepția acestei erori, arbitrajele 
au fost foarte bune și au contribuit din 
plin la reușita galei.

Iată ’acum rezultatele tehnice înregis
trate : CATEGORIA MUSCA: Gh. Ba
diu (C-lung) b.p. D. Pescăruș (Tul- 
cea); M. Bucși (Tg, Mureș) b.p.. D. 
Davidescu (liuc.): Os, Cenan (Constan
ta) b.p. C, Gui (Oradea); C. Ciucă (Re
șița) b,p. V. Turcg (Brașov); Stei. Cos- 
tescu (Cluj) b.p. C. lass (Salontă); 
M. Cristea (Buc.) b.p. M. Săram (Bra
șov); L. Ambruș (Buc.) b.p. I. Marin- 
(C-lung).

C ATEGORIA UȘOARA : Burlan (Brăi
la) b.p. Iiihasz (Timișoara); Gli. Maidan 
(C-lung) l>. abandon III V. Irașcu (Ol
tenița); D. Dumitrescu (Ploiești) b.p. 
Virg. foncsen (Călărași); N. Cali/a (Buc.) 
b.p. Stei. Slarco (Sibiu); C. Bumbea 
(Reșifa) b.p. C. Boitor (Brăila).

★
Aproape 2000 de spectatori au asis

tat la gala de*  vineri seara. Cea 
mai bună impresie au produs meciu
rile dintre Șt. Popoacă și Cerbu 
Fiul, D. Davidescu și C. Vass, Gh. 
Badiu și M. Bucși precum și evo
luția lui I. Mihalic, care se prezintă 
într-o formă bună. Iată rezultatele 
tehnice: CATEGORIA UȘOARA: D. 
Eni (Reșița) b.p. S. Burtan (Brăila); 
M. Pintilie (Giurgiu) b.p. D. Gră
dinarii (Lupeni); I. Rodicenco (Bră
ila) b.p. M. Căldâraru (Sibiu); Șt. 
Popoacă (Brașov) b.p. Cerbu Fiul 
(Borzești); V. M’rza (Cluj) b.p. M. 
Rusu (Onadea); C. Gherasim (Buc.) 
b.p. Gh. Tănase (Buc.) — după pă
rerea noastră decizia este eronată ; 
I. Mihalic 
Cojooaru 
(C-lung) 
Romînă);

lui 
un 
se
va-

ri- L. 
Mij
it. p.
(Tg.

_ L1 cl u vv 1 z, 1 cote ti AZI > d l d ,

(Cluj) b. abandon II Gh.
(Brașov) ; I. Marcu 

b.p. N. Cimpeanii (Bocșa 
CATEGORIA MUSCA : D.

s-a bttcn- 
cele care 
spectatori 
spectacu-

I. Cătălui (C-ta) b. p. 
(Oradea) ; MIJLOCIE 
Ionel (Bocșa Romînă) 
Inga (Brașov) ; I. Păti- 
b;p. Al. Eftimiu (Buc.);

p. D. Siinîcă

Campionatul masculin

Jocurile Jiul
și Știința

in programul etapei de miine
Fără îndoială, partida care stîrnește 

cel mai mare interes în etapa de 
mîine a campionatului masculin de 
volei este cea care*  se Va disputa Ia 
Petrp.șani, între Jiul și .Rapid Bucu
rești, campioana țării. Anul acesta^ 
voleibaliștii din Valea Jiului: au reu
șit o serie de rezultate valoroase. în- 
trecind echipele C.C.A., Progresul 
București, Știința Cluj și Știința Ga
lați.

Deosebit de important pentru clasa
ment se anunță și meciul care are 
loc la Cluj între Știință și Dinamo 
București. Ambele*  echipe au nevoie 
de victorie pentru a se menține în 
cursa pentru primul loc. In cadrul 
acestei etape, în provincie vor mal 
avea loc partidele Petrolul Ploiești— 
Știința .Galați și Farul Constanța— 
Tractorul Brașov.

In Capitală se dispută două jocuri: 
Victoria—Știința Timișoara și C.C.A.— 
Progresul.

mai buni luptători din Europa și din 
lume: D. Pîrvulescu. I. Cernea, I. 
Țăranii, M Su tz. D. Cuc. V. Bularca, 
Gh. Dumitru, Alex. Șuii, L. Bujor 
etc.

Campionatul pe echipe a avut tot
odată darul de a stimu’a conducerea 
secțiilor de lupte să se ocupe de 
pregătirea sportivilor tot timpul. Ire- 
bui? să notăm și preocuparea -antre
norilor de a căuta mereu noi ele
mente pentru întărirea .echipe cr, 
preocupare care a dus . la promo
varea cu clinaj a noi și noi sportivi 4 
în campionatul pe echipe. 1

în u.timii ani F.R.L. a urmărit cu| 
foarte mare atenție diferitele î-ntî niri4 „ SI „ |! H
din cadrul camoionatu'ui pe echipe,* ILPIl ^11 II H vL
căci aceste meciuri au constituit cel 4 -------------------------------- K
mai bun sistem de selecție pentru*  
loturile repull'cane. Actuala 
va constitui fără discuție 
prilej de verificare a 
efectikate. în' vederea _____ -----____ .
campionate moniFale din Japonia. De^sporttv ca rrtine să fi fost, că - diîeai 
aceea se cere din partea,, arbitrilor 4 unde să lucrezi. Deh! Era atit popor 
o exigență sporită in judecarea situa-* cere trebuia „învățat" cu cine să vo- 
fiei de pe Sa tea, ca într-adevăr cel î teze. Conu Iorgu plecase de la libe- 
nvai buri sportiv să fie declarat în-s rali, și-și făcuse singur un partid, 
vingător. Arbitrii trebuie să-și aducă*  mare de încăpea într-o căciulă. Era 
contribuția lor la creșterea nivelului * care va să zică el, apoi cumnătu-său, 
luptelor, și acesL.!ucru nu-1 pot facetnea Mitu, mare' comersant de coloniale 

i Z și delicatesuri „La scrumbia veselă", 
,Țmai era socru-său, conu Jorj ăl de
ll, avea moșie în Vlașca și domnu Las- 
ifcăr, avocat cu principii și fabrică de 

salam, parizer și lebefvurșt.
if Imediat după angajare, m-a chemat 
jfconu Iorgu și mi-a zis: „Mă „cap de 
iffier". Să știi că la mine nu merge ca 
7 4 la ăilalți, cu bătaie. Mie îmi place 
(4 să-mi conving .> alegătorii cu . vorba
11 bună. Uite <am auzit: că sînt niște spor- 
! 4 tivi d-ăștia de-ai tăi care n-au teren 
i f de fotbal. Ia Să mergem noi acolo să 
fie promitem că o să le facem teren, 
i că o să le dăm ghete, tricouri și min- 

’ f ge... Să vezi tu cum o să mă voteze 
Ț pe mine".
Ț Zis și făcut. A. doua. zi iată-mă cu 

< 4 conu Iorgu pe maidan, unde băieții 
f încinseseră, printre bălării, un joc de 

AT fotbal. Eu, ca de obicei, îmi luasem 
4 scaunu și „electorala" cu mine. Și 

.Tunde mi se urcă patroriu pe Scaun și 
4 începe să-i turuie gurița : „Frați spor- 
f tivi! Voi știți cît iubesc eu sportu, 
X cît vă Iubesc eu pe voi ! Dacă mă vo- 

, Ț tați pe mine vă fac un stadion cum 
■ f n-ați mai văzut, vă iau bocanci și tri- 

SPORTUL POPULAR Y eouri. îmi las copiii fără haine, dar
Pag a 2-a Nr. 3778 4 pe voi vă echipez". Dar un fotbalist

/M IFțGdEmH IE

Dacă S-a siipărat conu denied de 
ediție 4 nici nu mai voia să. mă vadă Mici în 

un bun t fața ochelarilor, m-am angajat să 
pregătirilor*  boxes pentru unu, conu Iorgu ,Dela- 
arropiate’or 4 teicorman. Că ț pă vremea ‘alegerilor, 
Japonia. De f sportiv ca mine să fi fost, că - di^eai

- într-adevăr cel a 1 
mai bun sportiv să fie declarat în-Ți 
vingător. Arbitrii treb

decît printr-un arbitraj corect și
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DIN ÎNSEMNĂRILE UNUI FOST „BOXER"
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al revistei ilustrate

In cuprins :
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In intinipinnrea alegcrilcr
DIN ALBUMUL REALIZĂRILOR 
NOASTRE
Despre Valerii Brumei și uluitorul 
său 2,25 m
V ă prezentăm echipa de fotbal 
PETROLUL PLOIEȘTI 
Cu schiorii romini in Alpi 
Fostul internațional de fotbal 
Ritter — arbitru 
rregătirile atleților pentru 
nul in aer liber 
Scrisorile de acreditare ale 
tînăr an’renor - 
Magazin sportiv
Amănunte cu privire in concursu
rile organizate de revista „SPORT**

iosif
se-zo-
unui

Mihai Mitrofan

se oprește în fața lui eonii Iorgu și-i sport ? Că tot am „electoralu" cu 
zice : „Mai lasă boarfe că de-alde astea 
ne-au spus-o și liberalii ■ adu 4 ani și 
noi tot desculți pe Maidan jucăm" 
„Liberalii ? răspunse conu Iorgu, ăia 
sint niște pungași și niște mincinoși" 
„Da ? 
mințit 
spuse 
ceput 
alta. , 
puns ■ 
indcă eram liberal azi nu mai sînt li
beral, mi-am făcut partidul meu...".

Sportivul însă nu se lăsă și-i răs
punse în parabole „Lupu păru-și 
schimbă ... !“ -. * ■ ■

„Ura ! Ura ! Trăiască Conu Iorgu" 
începui eu să strig, dar nu m-asculta 
nimeni. Băieții jucau înainte fotbal. 
Credeți că patronul s-a supărat 1 De 
unde. A început să vorbească : ,.Eu, 
spunea conu lorgU, cît timp am fost 
deputat, în averea statului...

„...Ai pus mîna, strigă un jucător, 
e henț" !

„Niciodată, continuă patronul. Mă 
iubea poporul, mi-a dat...

„...Un șut formidabil, țipară cițiva 
de la galerie.

„...Votul și aș fi meritat pentru cît 
m-am sacrificat ...

„...Lovitură 
de pe teren.

„...Chiar o 
besc, poporul

leria.
Văzînd că nu vrea să-l asculte 

meni, conu IorgU s-a dat jos de ve 
scaun și mi-a făcut semn să plecăm.

„Cum patroane, nu fac cu ei puțin

Atunci chiar dumneata ne-ai 
: că pe vremea aia erai liberal1* 
iar sportivul. Conu Iorgu a in
să rida, să se prăpădească nu 

,.Ai dreptate băiatule, i-a răs- 
— eram mincinos și pungaș fi

mine".
„Păstrează-1 pentru ziua alegerilor, 

ini-a răspuns. Atunci o să ai nevoie. 
Totul e să avem atunci, argumentul... 
de convingere. Atunci trebuie să fii 
polisportiv : să știi să înoți ... în apă 
tulbure, să tragi la țintă ... de pe gard,

■ - b r .
.cu pietre, sa bați la grămadă... ca la 
rugbi, de să. ajungă cetățeanul minge 
de baschet, adică bun de... aruncat la

de pedeapsă", se auzi

decorație. Eu cînd vor- 
mă...

.Fluieră, fluieră arbitru...

.Ascultă, iar in jurul meu se face... 
•Gol ! Gol ! aplaudă fericită

pentru conformitate
SANDU MARIAN

JENICĂ TIM1DU

Grămadă44



NOTE, ȘTIRI
IAR Al GREȘIT, KOSZKA !

Criticat de cîteva ori pentru joc în
eci, Koszka — mijlocașul Rapidu- 
— a lăsat să se întrevadă, prin 

nportarea sa ulterioară, că a în- 
es să se îndrepte. Ne-am înșelat 
;ă. Recent, Koszka a fost scos din 
ul de tineret pentru indisciplină, iar 
im joi, în meciul cu Metalul, fiind 
minat din joc, a avut o ieșire inad- 
sibilă la adresa unui spectator care 
apostrofase pentru infracțiunea co
să. Justă sau nejustă, intervenția 
ectatorului nu trebuia să-l deter- 
ne pe Koszka să recurgă la un gest 
t. El trebuie să păstreze tot timpul 
ținută corectă, demnă, așa cum îi 

i bine unui sportiv tînăr, membru 
unui club fruntaș. Koszka are da- 
ia să reflecteze serios asupra ulti- 

■lor sale abateri și să se corecteze, 
levenind fotbalistul care era apre- 
it pentru comportarea sa combativă 
r disciplinată. Iar conducerea clu- 
lui și colegii de echipă trebuie să-î 
ite.

STEAGUL ROȘU—PARTIZAN

TIRANA LA BUCUREȘTI

După cum am anunțat, meciul 
sagul roșu Brașov—Partizan Tira- 
, din cadrul turneului balcanic in- 
cluburi, se va disputa la 9 martie, 
tîtnirea va avea loc la București, 

stadionul Republicii.

• Turneul echipei Rapid în Belgia 
care urma să se desfășoare la știr

ul acestei luni și la începutul lui 
irtie — a fost amînat pentru toam- 
, la cererea clubului Charleroi.

» In cursul d«pă-amiezii de astăzi, 
it așteptați să sosească de la Am- 
rdam fotbaliștii din lotul Selecțio- 
tei București.

Pregătirile pentru retur continaiă

Două cuplaje în București
Activitatea publică a echipelor noastre 

fruntașe continuă azi și miine în în
treaga tară, cu jocuri de verificare care 
— în același timp - au ca scop șl omo
genizarea formațiilor.

In București, amatorilor de fotbal le 
sînt rezervate două cuplaje interesante

ASTĂZI, IN GIULEȘTI
Ora 14.15: Academia Militară-Metalul 
Ora 16: Progresul—C.C.A.
Dintre aceste partide un interes mai 

mare suscită confruntarea Progresului 
cu C.C.A;, dar și cealaltă întîlnire se 
anunță echilibrată.

MIINE, LA DINAMO
Ora 14.15: Știința Bucuresti-C.S.M.S. 

Iași
Ora 16: Rapid-Polonia Bydgoszcz
Este un program atractiv, dat fiind 

și caracterul său internațional. Pre
zența echipei ieșene asigură un interes 
în plus. Rapid și Polonia vor folosi 
formațiile cu care au jucat în ultima 
lor partidă.

★
în cursul săptămînii s-au disputat o 

serie de partide de antrenament publice, 
lată cîteva amănunte ;

RAPID — METALUL 2—2 (2—0)
Suporterii Rapidului (veniți și joi în 

număr mare în ..Giulești**) au fost bine 
dispuși doar 70 de minate; adică atîta 
timp cît favoriții lor aveau față de Me
talul, partenerul de joc, o superiori
tate atît pe peluza de iarbă, cit și pe 
tabela de marcaj. De două ori (prea 
puțin într-o repriză), Georgescu (min. 
13) și apoi Văcaru (min. 23) s-au decis 
să șuteze cu ,.sete“ și Ioniță a fost

• ÎN GIULEȘTI, AZI : PROGRE
SUL—C.C.A. ȘI ACAD. MILITA
RĂ—METALUL • MIINE LA „DI
NAMO" : RAPID—POLONIA BYD
GOSZCZ ȘI ȘTIINTA—C.S.M.S. 
IAȘI • REZULTATELE MECIU
RILOR DIN CURSUL SĂPTĂ

MÂNII

nevoit să scoată balonul din plasă. Me- 
talurgiștii, parteneri ideali de joc, au 
desfășurat și ei acțiuni frumoase în 
cîmp și au avut cîteva ocazii de gol pe 
care le-au ratat, însă, copilărește. După 
reluare, timp de 25 minute rapidiștii, 
cu o pregătire fizică mulțumitoare, au 
controlat jocul, au atacat susținut, dar 
n-au reușit să majoreze scorul. Au în
scris, în schimb, adversarii în min. 70 
prin I. Popescu. Trei minute mai tirziu 
Koszka a fost eliminat pentru atac pe
riculos, iar după puțin timp (min. 75) 
același Popescu a adus egalarea. Pînă 
la sfîrșit feroviarii au mai înscris o dată 
în min 80 prin C. Ionescu, dar arbitrul 
Kellemen a anulat — greșit — golul pe 
motiv de ofsaid. N. Kellemen a condus 
cu multe erori formațiile: RAPID: DUN- 
GU - Neacșu, Bodo. Macri - GHERGHI
NA, Koszka - C. Ionescu, I. Ionescu, Lea- 
hevici, GEORGESCU, VACARU. META
LUL: Ioniță - Ștefănescu. TUDOR. STE
RE — Anton, P. POPESCU - Roman 
(Asan, Roman), Carașnicov (Roman, Ene 
III), I. POPESCU, Dan, Ene in (Tîrțău).

G. NICOLAESCU

Fază d'n meciul Academia Militară—C.C.A. (2—Ij.d'sputal miercuri. Im un 
atac al echipei C.C.A., fundașul Zaharia (Acad. Militarii) respinge mingea 

cu capul

• Petrolul Ploiești la Soneria. — 
Continuîndu-și pregătirile, ploieștenli au 
susținut un meci de 110 minute cu doi 
adversari. In prima repriză (60 minute), 
Petrolul a jucat cu C.F.R. Simeria de 
care a dispus cu 4—0 (Badea, A. Mun- 
teanu, D. Munteanu și Zaharia), iar în 
a doua (50 minute) cu Minerul Deva; 
rezultatul: 0—0. Petrolul a folosit tot lo
tul de jucători, mai puțin Neacșu și 
Fronea. care nu sini încă restabiliți. 
Dridea și Tabarcea. care sînt plecați 
cu lotul de tineret. (Gh. Cioranu — cores
pondent).
• Corvinui Hunedoara — Victoria Că- 

lan 10-0 (4—0). Au înscris: Pop (4), Vatani 
(2), Constantinescu, Zanca, Buteanu și Alt
• știința Cluj — Mureșul Tg. Mureș

2— 0 (1—0). Studenții au lăcut joi o bună 
verificare a stadiului de pregătire, în- 
tilnind formația de categorie B Mure
șul Tg. Mureș. Ambele echipe au dove
dit o bună pregătire fizică dar șl se
rioase lipsuri la capitolul tehnică. Am
bele puncte ale învingătorilor au fost 
înscrise de H Moldovan. (A. Dumltriu — 
coresp.).
• S.N.M. Constanța — Ancora Con

stanța 3—1 (2—0). învingătorii au înscris 
prin Seitan, Mocanu și Maxim.
• Dinamo Sisar — Constructorul B. 

Mare 3-1 (1-0)
• Minerul Baia Sprie — C.S.M. Bala 

Mare 1—4 (O-3).
• Geamuri Sc&eni - Prahova Ploiești

3— 7 (1—5). Au marcat: Voinea (4), Chi- 
rilă (2) și Bageac, respectiv Guru vă (3).
• Foresta Fălticeni — Dinamo Suceava

2— 0 (2—0). Au marcat: Moidoveanu și 
Greșaru.
• C.S. Oradea — Voința Oradea 3—2 

(1-1).
• Poiana Cimpina - Trac orul Brașov

3— 1 (1—0). Au marcat: Apostol (2) și 
Dima. respectiv Lazarovid.

A sunat telefonul. Am ridicat receptorul și am auzit, 
de aproape, vocea antrenorului C.C.A., Ștefan Onisie.

— Am sosit ! Dacă vreți...
Sigur că „voiam" și după cîteva minute l-am întîlnit pe primul so

sit din „maratonul fotbalistic" pe care cei mai buni jucători din Bucu
rești l-au întreprins in Brazilia. De la Ștefan Onisie am 
fel de „jurnal de bord" al călătoriei selecționatei orașului 
în Brazilia. Spicuim din el cîteva „zile" care ni s-au părut 
sânte pentru cititorii noștri:

aflăm in Olanda, 
plecarea in Brazi-

neașteptat moașe orașe din lume. De pe platoul 
dante- 
de

de

pe

căpătat un 
București 

mai intere-

di- 
ju-

ASTĂZI ȘI MIINE LA 
BAZINUL FLOREASCA:

„CUPĂ 8 MARTIE"
Astăzi și miine piscina acoperită 

de la Floreasca găzduiește întreceri
le tradiționalului concurs feminin do
tat cu „Cupa 8 Martie". La startul 
probelor vor fl prezente cele mai 
bune înotătoare din Capitală, printre 
care : Sanda Iordan, Vasilica lurciucș 
Cristina Balaban (Dinamo), Nicole ta 
Ștefănescu-G ordin, Măriuca Rotaru 
(Rapid), Florentina Rambosec, Ance 
Troh.zni (Clubul sportiv școlar).

Iată programul celor două zile de 
concurs. ASTAZI (ora 19,30) : 100 tn 
liber senioare, 66 m spate copii cat.
I, 100 m bras senioare, 33 m spate 
copii cat. II, 400 m liber senioare* 
100 m fluture senioare, 33 m liber 
copii cat. III, 4X33 m mixt copii cat.
II, 4X100 m mixt senioare. MIINE: 
(ora 10,00) : 200 m liber senioare, 6S 
m liber copii cat. I, 200 m bras se
nioare, 33 m fluture copii cat. IIș 
100 m spate senioare, 33 m fluture 
copii cat. III, 4X66 m liber copii cat. 
I, 4X100 m liber senioare; sărituri 
de pe trambulină.

După cum se poate vedea. Ia o 
s:mplă lectură a programului, orga
nizatorii concursului — comisia oră
șenească de specialitate — au omis; 
in mod nejustificat, programarea pro
belor de junioare. Greșit au proce
dat și cu probele de copii, pe care 
le-au împărțit în prea multe catego
rii.

Au fost desemnați primii campioni republicani 
de fond in probele de juniori

10. XII.1960. Ne 
■oarece pină la

mai sint de îndeplinit unele for- 
tlități, profităm de răgaz pentru a 
:ita Amsterdamul — orașul canale- 
■, Parcă am fi la Veneția.
11. XII.1960. Ultima zi a anului 1960. 
cem un antrenament in incinta 
rdionului olimpic. Băieții sint veseli 
se țin de șotii. Dar, începem să ne 
zdim la... revelion. Cu un an in 
mă eram acasă... Ne gindim la săr- 
iluțele rominești, la veselia cu 
re toți oamenii muncii din patrie 
Umpină noul an. Seara, organizăm

mic revelion cu puțină țuică ba
nă, cu vin și cu multe, multe... 
tduri către cei de-acasă. Seredai, 
ighel Vasile și Nunweiller III sint 
rbătoriti in mod special: din țară, 
in intermediul firului telefonic, li 
iu comunicat că, intre timp, fiecare 
devenit tatăI Toma este și el 

rbătorit: azi împlinește 33 de ani. 
i mulți ani! Felicitări, toasturi.
9.1.1961. Căldură toridă. Dimineața 
i fost invitați la studioul de tele- 
ziune din Recife, cel mai mare din 
nerica de Sud. După-masă vizionăm 
i film. Seara, studioul de televi- 
sne ne invită la o gală mixtă: box
catch.

10.1.1961. Ziarele comentează favo- 
bil evoluția echipei noastre și sint 
ectate de rezultat (Am ciștigat cu 
■1 !). At treilea joc se amină și ne 
utăm de la hotelul Guarapes, într-o 
nsiune pe țărmul oceanului Atlan- 
:, unde avem mai multă liniște. La 
a 16 plecăm pe plajă. 30 de minute 
ișcare ușoară, pe urmă toți băieții 
c, o oră întreagă, oaie in Atlantic, 
aa este foarte caldă și ne amintim

zilele de vară petrecute pe lito- 
lul Mării Negre.

aeroportului se distinge, ca o 
lă fantastică, șiragul de clădiri 
malul golfului.

16J.1S61. Plecăm cu un tren
mineală spre Taubate unde vom 
ca mărfi. Străbatem periferia Rio-u- 
lui. Aceleași contraste izbitoare intre 
centru și periferie. Mergem de la 
sud la nord, 350 km. Coline lungi ce se 
pierd in văi verzi. In regiunile de 
șes peisajul este dezolant. Pampasul 
vast, trist, sc întinde incremenit sub 
cerul gol. La ora 15 sosim la Tur
bate, un oraș cu 100.000 de locuitori. 
Sintem anunțați că vom juca in noc
turnă. C F. Taubate, adversara noas
tră, joacă in campionatul statului Sao 
Paulo. Acasă n-a pierdut nici un 
meci. Printre învinșii lui F.C. Tau
bate se află și Santos, echipa lui 
Pele. Ziarele scriu frumos despre noi 
iar la radio se face multă vilvă des
pre viitoarea partidă a formației noas
tre. Voinescu place foarte mult bra
zilienilor pentru stilul lui spectacu
los. Ciștigăm și aici cu 1-0.

29.1.1961. 
Astăzi am 
dintre cele 
zilia. Spre 
mafii braziliene Palmeiras joacă in 
sistemul W.M.

Deficiențe: trag la poartă, e drept, , rest, aceleași 
foarte tare, dar imprecis. Am văzut 
doi jucători de mare valoare: Zozin- 
ho și Ademir. Zozinho a fost rezerva 
lui Orlando la ultimul campionat 
mondial.

Seara, am avut vizita unui grup 
de tineri brazilieni, care ne-au distrat 
executind diferite cintece și jocuri 
din folclorul sud-american.

15.1.1961. Plecăm la Rio de Janeiro. 
Traficul aerian este foarte dezvoltat 
în Brazilia din pricina imenselor 
distanfe dintre orașe. Din această 
cauză lotul nostru ajunge la Rio în 
două rate. A doua „rată" pleacă la 
orele 15, O primă escală la Salvador, 
port la Atlantic. La orele 22,15 ate
rizăm pe aeroportul din Rio. Intr-a
devăr, panorama orașului feeric lu
minat confirmă reputația că Rio de 
Janeiro este printre cele mai fru-

înșiră vile

mulți...
aici, la 

tinere se 
dansează.

astea aparțin celor

marginea orașului, 
adună cu tobe mici,

De-a lungul plajei se 
cochete, albe, de o arhitectonică foar
te modernă. Dar 
cu bani

Seara, 
tineri și 
cintă și

12.1.1961. La ora 8 dimineața învio
rarea, iar la ora 9,30 masa. Buna 
dispoziție domină în lotul nostru. 
După-masă facem antrenament pe 
două grupe, pe plaja de lingă vila 
noastră. Seara am vizionai două 
jocuri de fotbal: Santa Cruz — Sport 
Club și Nautico — Bangu Rio de Ja
neiro. La toți jucătorii brazilieni am 
remarcat o tehnică foarte bună: pre
luări din orice poziție, driblinguri abi
le, precizie și pase. Fiecare jucător 
depune maximum de efort. Marcajul 
este foarte sever. Au o detentă foarte 
bună și folosesc pasele in triunghi.

De ieri sintem la Goiania. 
jucat cu Palmeiras, una 
mai bune echipe din Bra- 
deosebire de celelalte for-

PREDEAL 24 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Prima zi a cam
pionatelor republicane (le fonf pen
tru juniori a fost dominată de tinerii 
schiori din Brașov care au cucerit 
toate locurile fruntașe. Cu excepția 
probei de juniori 10 km — unde N. 
Sumedrea a cîștigat detașat, iar N. 
Țeposu a furnizat surpriza campio- 
pate’.or. — in celelalte curse lupta 
a fost strînșă. concurenții dovedind 
în general o buni pregătire teh
nică și multa putere de luptă. Iată 
rezultatele : juniori cat. a ll-a : 5 km.: 
I. Olteanu (Dinamo Brașov) 
21:38,9; Gh. Co*îleanu (Voința Bra
șov) 21:55,0; Gh. Dihoi (Fabrica 
de scule Rișnov) 22:55.0; E. Portic 
(S.S.E. Gheorghieni) 22 57,0; I. Co- 
lumban (S.S.E. Gheorghieni) 23:01,2; 
G. Șuteu (Voința Brașov) 23:31.0; 
juniori cat. 1: 10 km: t. N. Su-
medrea (Dinamo Brașov) 42:36,2: N.
Țeposu (St. roșu Brașov) 44:13,5; P.
En.-che (DinarnO Bra«ov) 44:440: R.
Zămesc.ii (Olimpia Brașov) 44:47.0; 
N. Martoiu (Olimpia Brașov) 45:00,0; 
N. Sfetea (Dinamo Brașov) 45:02,0. 
Junioare cat. a Il-a: 3 km • Ro- 
dica Munteanu (Luceafărul Brașov) 

! 13:49.2; Doina Boboc (Olimpia Bra

șov) 14:22,8; Rodica Babeș (Olimpia 
Brașov) 15:05,0; luliaria Bogoli 
(S.S.E. Gheorghieni) 15:15.3; Mari- 
lena Stoica (A. S. Predealul) 15:40,6; 
Maria Băncila (Olimpia Brașov) 
15:41,0. Junioare cat. I: 5 km: Maria 
Găvcnea (Olimpia Brașov) 25:06.1;
Doina Milă (Olimpia Brașov) 25:52,1; 
Roc'ica Șindilaru (Știința Buc.)
25:55.0; Viorica Colcer (Diaatno
Brașov) 28:27,0; Rodica Popovici
(Știința Buc.) 30:59.2; Agafia Han 
(Cluj) 32:26.0 Mîine (n.r. azi) au 
loc întrecerile de sărituri din cadrul 
combinatei nordice, iar duminică 
probele de ștafetă.

★
Azi, sîmbătă, începe și concursul 

republican al centrelor de copii. Sînt 
prezenți în localitate peste 120 de 
tineri schiori din : Bran, Fundată, 
Rișnov, Brașov Valea Strîmbă, Borșa, 
Abrud, Cîmpeni, Predeal, Orașul Vic
toria, Săcele, Rășinari, Bușteni. Iacot- 
beni, Cîmpu'.ung Moldovenesc, Teșita. 
Lupeni, Lonea și Uricani. întrecerile 
copiilor vor debuta cu probele <ta 
fond și se vor încheia duminică cu 
slalomul uriaș, care se va desfă
șura pe Clăbucet.

D STÂNCULESCU

cu centrul retras. In 
caracteristici pe care 

la Toți jucătorii brazi- 
o

înainte să tenteze. Au un joc ..de cap' 
foarte bun. Se 
mult pe teren și se demarcă continuu.

Jucătorii noștri din apărare s-au 
aclimatizat mai 
frații Nunweiller 
zilienilor. înaintarea in schimb... ține 
mingea, pasează greșit, se 
suficient in teren și nu 
combativă. Au jucat bine 
nescu, Nunweiller, Jenei, 
taru, Ene, Țircovnicu. De 
ni mi-au plăcut mult Julinho, Chi- 
nezinho, N. Santos.

Miine vom avea ședință de anali- 
Apoi... alte jocuri.

le-am inillnit 
lieni. Nu fac preluare fără ca

deplasează foarte

repede (îndeosebi 
cu stilul bra-

mișcă in- 
este de loc 
totuși, Voi- 
Bone, Tă~ 

la brazilie-

ză.

ȘTEFAN ONISIE
antrenorul echipei C.C.A.

Meciuri echilibrate în
Programul concursului Pronosport de 

mîine 26 februarie este următorul:

I. Catania-Juventus X, 2
II. Lanerossi—Internazionale X, I

III. Torino—Atalanta X. 1
IV. Spăl—Roma 1. X
V. Lazio—Udinese t

VI. Napoli-Bologna 1
Vil. Nimes—Monaco 1. 2

VIII. St. Etienne-Reims X, 2
IX. Toulouse—Lens 1
X. Nice—Lyon 1

XI. Nancy-Sedan X. 1
XII. Valenciennes—Le Havre 1. X

în dreptul fiecărui meci am trecut 
pronosticurile indicate de „Programul 
Lato-Pronosport" de săptâmîna aceasta.

După parcurgerea programului con
cursului de mîine întrebarea care se 
pune este: ce perspective oferă el ? 
Sînt toate șansele ca acest concurs să 
aducă premii frumoase datorită meciu
rilor de mare atracție pe care le pro
gramează, meciuri in care este în ioc 
soarta întrecerilor pentru primul loc 
din campionatele italian și francez. 
După calculele hîrtiei „soliștii" cei 
mai autorizați _ par a fi Lazio, aflată 
după o victorie de mare răsunet îri 
fața lui Napoli; Toulouse care știe să 
joace acasă; Nice, care va prezenta for
mația completă.

concursul Pronosport
PROGRAMUL CONCURSULUI 
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Etapa din 5 martie 1961

I. Juventus-Fiorentina (camp. Italians
II. Roma—Napoli (camp, italian)

III. Catania-Bologna (camp, italian!
IV. Atalanta—Milan (camp, italian)
V. Sampdoria—Spăl (camp, italian) 

VI. Bari-Torino (camp, italian)
VII. Padova—Lanerossl (camp, italian) 

VIII. Sochaux-St. Etienne (Cupa Franței) 
IX. Nancy—Nimes (Cupa Franței)
X. Roubaix—Nice (Cupa Franței) 

XI. Strasbourg—Sedan (Cupa Franței) 
XII. Lyon-Radng (Cupa Franței)

CE PREMII NE VA ADUCE 
CONCURSUL PRONOEXPRES»

Se știe foarte bine că ptnă astăzi 
la ora 13 trebuie depuse buletinele 
cîștigătoare la concursul Pronoexpres 
de miercuri 22 februarie, iar mîine 
seară vom cunoaște premiile pe care 
le-a oferit acest concurs. Interesant 
este dacă va fi epuizat importantul 
report de care a beneficiat acest con
curs: 140.127 lei. în cazul cînd el va 
fi epuizat, premiile vor fi de mare va
loare. Iar dacă nu. concursul urmăJ 
tor, cel de miercuri 1 martie, se anun-i 
ță de o mare atracție fiindcă poate 
dispune de un report care îl poate în
trece pe cel de la concursul precedent.

Rubrică redactată de I. S, Loto* 
Pronosport.
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0 grădină tot mai înfloritoare

conducerea partidului, schim- 
uriașe s-au petrecut pe a- 

meleaguri, ca pretutindeni în pa- 
noasitră liberă.
peste un deceniu și jumătate în

Nu de mult se desfășura la Med
gidia un concurs sătesc de lupte. Par
ticipau la el cei mai buni luptători 
din regiune.

Urmăream aprigele întreceri, ad
miram pe acești tineri plini de forță 
și sănătate, vedeam în ochii lor 
bucuria vieții noi pe care o trăiesc.
Sub 
bări 
ceste 
tria

Gu
urmă acești copii ai Dobrogei nu a- 
veau la îndemînă decît cîteva terenuri 
de sport, iar grupările sportive se pu
teau număra pe degete.

In Dobrogea de azi, peste 100.000 
de tineri activează în cele 476 de aso
ciații sportive ale regiunii. Există 259 
asociații sportive în cadrul gospodă
riilor colective, 45 în gospodăriile agri
cole de stat și peste 50 în cadrul sta
țiunilor de mașini și tractoare. Aproa
pe 20.000 de femei iau parte la acti
vitatea sportivă. în regiune sînt peste 
57.000 de purtători ai insignei G.M.A. 
și 3700 sportivi clasificați,

A crescut considerabil numărul ca
drelor de tehnicieni 
Sînt oameni 
suflet mișcării 
șese tineretului 
experiența lor.
din ce in ce mai bune.

La stațiunea de mașini șt tractoare 
„Remus Opreanu", din raionul Negru 
Vodă, fac sport toți cei peste 100 de 
solariați ai stațiunii. Tinerii 
amenajat din resurse locale și 
muncă voluntară 2 frumoase 
sportive. Două din cele peste 
construite 
dul miilor 
de tineri, 
dragostei

Dobrogea, prima regiune complet

colectivizată a făcut pași uriași înainte 
nu numai în domeniul agriculturii și 
al industriei, ci și în activitatea spor
tivă. De pe aceste meleaguri s-au ri
dicat numeroși campioni cu care se 
mîndrește întreaga țară, care au adus 
glorie culorilor sportive ale patriei. 
Dintre pescarii tulceni s-au ridicat Si- 
mion Ismailciuc și Dumitru Alexe, de 
la Medgidia, Neagu Cosma, din Tin
derile docherilor constănțeni Silviu 
Cazan.

Sportul a făcut pași uriași și în șco
lile regiunii. Astăzi există aici peste 
30 de asociații sportive cu 5000 de 
membri din rîndurile tineretului stu
dios. în regiune activează peste 200 de 
echipe sportive școlare.

Iată numai cîteva din marile reali
zări sportive în Dobrogea de astăzi, 
o

Sportul școlar cunoaște o largă 
dezvoltare în orașul Constanța. Vo
leiul, handbalul, baschetul, atletis
mul, sînt disciplinele cele mai iubite 
de elevi.

Obiectivul aparatului fotografic a 
surprins un antrenament al baschet- 
baliștilor de la Se. Medie nr. 3, cam
pioni regionali școlari pe anul 1961.

SCURTĂ CĂLĂTORIE.

grădină tot mai înfloritoare.

V. MOGÎRDICEANU 
președintele consiliului regional

U.C.F.S. Dobrogea

Dobrogea... In trecut, una din cele 
mai înapoiate regiuni ale țării, in 
care sportul era aproape necunoscut. 
Astăzi, in anii puterii populare, una 
din cele mai înfloritoare, unde spor
tul a devenit un fenomen frecvent, 
mai ales in ultimii ani. Pentru a 
cunoaște mai bine realizările sportive 
ale Dobrogei, vă propunem o scurtă 
călătorie in orașele și centrele mai 
importante ale regiunii...

CONSTANȚA. ultimii ani,

și instructori 
atașați cu trup și 

sportive, care împărtă- 
din cunoștințele și din 
Iar rezultatele sînt

in întreaga regiune, 
de ore muncite voluntar 
rodul entuziasmului și al 
pentru sport.

și-au
din
72

au avut loc 
lupte care 
de o largă

Spartachiada de iarnă 
a tineretului se află in 
plină desfășurare în în
treaga Dobroge. De curînd, 
la Medgidia 
întrecerile de 
s-au bucurat 
participare.

In fotografie : o fază 
întîlnirile la categoria

Litoral sportiv 1961!
este încă departe... Deocam- 
frig, iar vîntul, nelipsit pe 
zburdă pe plajă învolburînd 
stîrnind nisipul. Marea, supă-

Vara 
dată e 
litoral, 
apa și 
rată parcă, aruncă pe mal sloiuri 
mari de gheată.

Și totuși, dimineața, elegantele 
troleibuze care pornesc spre Mamaia 
sînt aglomerate ca și în toiul verii. 
Cu singura deosebire că ele nu 
poartă într-acolo pe iubitorii soare
lui și ai apei, ci pe vrednicii con
structori ai marilor clădiri ce se 
înaltă pe litoral. Cu cîtva timp în 
urmă constructorii și-au luat anga
jamentul să încheie înainte de termene 
și în cele mai bune conditiuni toate 
lucrările, 
frumoasă, 
te parcă 
rostite ca 
galia, și 
peste tot 
ralului.

Despre 
sportive 
veniți la 
de peste 
vară, o să vă vorbim în cîteva rîn- 
duri.

Mai întîi Mamaia. Parcurgînd ma
cheta viitorului orășel ce se ridică 
în partea de nord a stațiunii, ajun
gem — pe o alee străjuită de arbuști 
decorativi și fîntîni arteziene — la 
un frumos stadion cu tribune din 
beton. Tn dreapta 6 terenuri de bas
chet îi vor (ine o plăcută tovărășie, 
iar în stînga lacul Siut-ghiol va oferi

să facă Mamaia și mai 
Și aceleași cuvinte, purta- 
de vîntul mării, au fost 
un măreț ecou și la Man

ia
Pe

Eforie și la Costinești, 
vastul șantier al lito-

el 
pe 
odihnă și miile de turiști 
hotare, le vor admira . la

și despre construcțiile 
care oamenii muncii

amatorilor de sporturi nautice frumoa-
> se ore de recreare pe apă. Putin mai 

departe, 8 terenuri de volei alături 
de altele de tenis și handbal creează 
un contrast spectaculos între zgură 
și gazon.

Tn
bazin 
două 
etaje 
rite.

Nu 
nautice moderne, un

i și, în sfîrșit, 
în aer liber vor întregi complexul 
ce se ridică aici. întreg ansamblul 
arhitectonic, unic în țară prin supra
fața sa (peste 25 de hectare) va 
fi ornamentat cu spații verzi, flori 
exotice și ochiuri de apă.

La Eforie va fi complet reamena- 
jat bazinul de înot. Vor fi modificate 
și modernizate cabinele. Se vof ame
naja noi terenuri de volei și baschet, 
un teren de fotbal cu gazon și tri
bune, făcîndu-se astfel îneît fiecare 
complex de vile să dispună 
propria sa bază sportivă.

La Mangalia, frumosul stadion 
construit anul trecut din piatră de 
Macin va avea în jur noi arene spor
tive. Peste 25 de asemenea baze 
(terenurile de volei, handbal, baschet 
și tenis predominînd) vor fi amena
jate în localitățile Costinești și

continuare ne va 
de înot în aer 
dintre blocurile 

vor fi amenajate

ne oprim aici !

întîmpina 
liber, 
turn 

bazine

Două 
port" 

un admirabil

un 
în 
16

iar
cu 
acope-

cluburi 
sportiv 
teatru

Vasile Roaită. Cîteva arene de popice 
vor sta la dispoziția iubitorilor aces
tui sport.

Toate acestea, împreună cu parcu
rile ce se vor ivi Ia fiecare pas, pe 
suprafețe însemnate de teren, vor 
permite oamenilor muncii, veniți Ia 
odihnă, să petreacă clipe de neuitat. 
Toate acestea sînt oglinda vie a 
grijii pe care partidul și guvernul 
o manifestă permanent fată de 
viata, bunăstarea, sănătatea și odih
na constructorilor socialismului 
patria noastră.

mișcarea de cultură fizică și sport a 
crescut considerabil in marele port 
românesc de la Marea Neagră. Con
stanța numără astăzi peste 15.000 de 
sportivi, adică atiți ciți existau -înainte 
de 1944 in întreaga Rominie ! 
Aproape 30 de sportivi de pe melea
gurile dobrogene au făcut parte din 
loturile reprezentative ale țării. La ma
rea întrecere de la Roma, au luat 
parte și constănțenii Vasile Neagu și 
Nicolae Stoenescu. In ultimii patru 
ani, in orașul Constanța, aso
ciațiile sportive 
la 72, iar 
U.C.F.S. de la 
De asemenea, 
insignei G.M.A.
A sporit simțitor și numărul cadre
lor tehnice. S-au construit noi săli 
de sport, noi terenuri capabile să 
găzduiască tot mai numeroase în
treceri sportive. Palatul Sporturilor, 
— o mindrie a constănțenilor — a 
fost teatrul unor importante competi
ții — Campionatele internaționale de 
tenis de masă ale R.P.R., întreceri 
internaționale de baschet, gimnastică, 
box și volei.

Astăzi Constanța este un vast șan
tier.

Toate aceștea au fost posibile nu
mai cu sprijinul și prin grija parti
dului și guvernului.

In ultimii patru ani, sportivii din 
localitate au obținut nenumărate suc
cese și in producție. Numele fotba
listului Nicolae Teleanu, lăcătuș de 
vagoane la C.F.R. Palas, al boxeru
lui Ion Rahău, muncitor portuar, al 
voleibalistei Steliana Donose, labo
rantă la stația de petrol, al rugbistu
lui Bari Kenan, cazangiu la S.N.M. 
și al multor altor sportivi sînt cu
noscute in întregul oraș. Ei au de
venit nu numai fruntașii stadioanelor 
ci și ai uzinelor, ai șantierelor unde 
desfășoară o activitate rodnică.

MEDGIDIA. — Oraș in plină dez
voltare. Atei s-au construit in ultimii 
patru ani un stadion, o sală de 
sport la Salignt și o frumoasă arenă 
de popice in apropierea fabricii de

Constanța, 
au crescut de la 39 
numărul membrilor 

6.000 la peste 25.000. 
numărul purtătorilor 
se apropie de 5.000.

ciment. In raionul 
peste 60 de baze s 
numărul membrilot 
scut cu 40 la sută.
Sportivii raionului 
tică fotbalul, luptei 
handbalul, gimnas 
alte discipline spot 
zultate tot mai fru 

TUDCeA. - Ora 
brogeni. In toate s< 
rile bătrinului F • 
cari fac sport h 
calificați. De aici s 
roși sportivi de vai 
Ismailciuc, Alexe, 
alții. Plecați de pe 
vene, acești sportivi 
pioni olimpici șl e 
să crească prestigii 
publicii noastre.

HIRȘOVA. - In 
40 de bâze sportive 
de asociații sportii 
10.000 de tineri, pra 
discipline sportive.

BANEASA. - Aii 
■zate numai in cur 
aproape 50 de con 
nici sportive" la c 
peste 15.000 de tine

O activitate la 
de susținută, se de 
raioanele regiunii. ; 
este in plin avint.

dca&zriri, mvuai* •

In regiunea Dobrogea, ultimii patru ani a 
dublarea numărului asociațiilor sportive, 
proporție de trei ori și ceva a membrilor 

rirea considerabilă a numărului bazelor spo 
amenajate prin munca voluntară, entuziastă, t 

. Cifrele din grafic sînt grăitoare.

Pagină realizată de colectivul subredacției noastre din Constanta: 
prof. PUIU ENACHE, corespondent regional, CH. GOLDENBERG, 

B. LI VIU și E. PETRE, corespondenți.
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O stimară privire de ansamblu a- 
supra activității de cultură fizică din 
regiunea Iași, simpla comparare a 
cifrelor din trecut și din prezent, ne 
pune în fața însemnatelor realizări 
obținute în domeniul dezvoltării spor
tului. Mase largi de oameni ai mun
cii au fost atrași în activitatea de 
cultură fizică și sport, în practicarea 
exercițiilor fizice.

In prezent, regiunea Iași numără 
546 de asociații sportive, din care 96 
In întreprinderi și instituții, 36 în 
gospodării agricole de stat și stațiuni 
de mașini și tractoare, 200 în gos
podării agricole colective, 158 pe 
lîngă căminele culturale. 18 în școlile 
medii, 18 în școlile profesionale, 6 în 
cooperative meșteșugărești, 5 asociații 
teritoriale, 5 asociații U.A.S.R., 4
alte asociații și un club — C.S.M.S. 
Numai în anul 1960 peste 22.000 oa
meni ai muncii s-au înscris în Uniu
nea de Cultură Fizică și Sport, astfel 
că în regiune există acum peste 
87.000 de membri ai U.C.F.S., dintre 
care aproape 23.000 de femei.

îmbunătățirea bazei materiale a 
fost o problemă care a stat în per
manență în atenția biroului consi
liului regional U.C.F.S. Cu sprijinul 
organelor locale și centrale a fost 
construit stadionul „23 August**  
(20.000 de locuri), realizare cu 
care se mîndrește regiunea Iași. 
Noi stadioane au fost ridicate 
la Bîrlad și Pașcani, precum 
și sala sporturilor Voința din Iași. 
In regiune, mai există 13 săli de 
sport, 16 poligoane simple de tir, 
242 de terenuri de volei, 300 de tere
nuri de fotbal, 13 arene de popice, 
10 terenuri de baschet etc. In ultimii 
doi ani numărul bazelor și terenu
rilor simple de sport din satele re
giunii a crescut cu 5Oo/o.

Participarea maselor largi de oa
meni ai muncii la conducerea trebu
rilor sportive constituie o chezășie a 
succeselor. In raioanele și orașele re
giunii sînt 79 de comisii pe ramură 
de sport, cuprinzînd 400 de activiști 
obștești. Numărul secților pe ramură 
de sport a ajuns la 1200, iar în cele 
16 comisii regionale lucrează peste 
200 de activiști sportivi din rindul 
cărora s-au evidențiat în mod deose
bit 0. Alexandru, S. Cireș, N. Ro- I 
taru (fotbal), P. Cercel, C. Carpovici 
(handbal), Gh. Tesu, A. Merică (atle
tism), Gh. Luca, C. Stanciu (bas
chet).

Competițiile de masă reprezintă un 
mijloc eficace de popularizare a spor
tului, de atragere a oamenilor muncii 
spre această activitate. In anul 1960. 
la Concursul cultural-sportiv al tine
retului în regiunea Iași, s-an numă
rat peste 124.000 de participanți.

numeroase întreceri 
„Cel mai 

și ..Campion al 
Aproape 7000 de 

trecut normele

U.C.F.S. a acor-

Cupa Moldovei a adunat la start 
peste 31.000 de tineri din satele re
giunii, dintre care aproape 10.060 de 
fete. La crosurile organizate în cin
stea zilelor de t Mai și 7 Noiembrie 
s-au întrecut 120.000 de tineri și 
tinere. Au fost organizate 34 de ,,du- 
minici sportive*
în cadrul concursurilor 
bun sportiv din 10" 
asociației sportive", 
tineri și tinere au 
complexului G.M.A.

Consiliul regional
dat multă atenție participării sporti
vilor la munca de producție, la reali
zarea importantelor sarcini ce le re
veneau. In centrul atenției a stat 
și problema muncii de educație cu 
tinerii sportivi. Au fost vizitate mu
zee, case memoriale, monumente is
torice, gospodării agricole colective 
fruntașe.

Toate aceste realizări în activitatea 
de cultură fizică din regiunea lași 
au fost 
de către 
noastră, 
nea Iași

deschid noi și mărețe perspective 
dezvoltare.

posibile datorită conducerii 
partid a sportului din țara 

Mișcării sportive din regiu- 
ca și din întreaga țară i

se 
de

MIHAI DIMITRIU
președintele consiliului regional

U.C.F.S. Iași

; ■ W nființarea la Iași a clubului 4Th dată cu reorganizarea activrtă- mase largi de tineri și tinere ,
; ’ * C.S.M.S. a constituit o cotitură ™ " ții sportive studențești din în activitatea competitională. "
■ ■ însemnată în organizarea Și dez-
' voltarea mișcării sportive de per-

• - formanță, ca rod al fuzionării ee-
; ț lor două asociații ieșene Locomo-
■ ■ tiva și Știința. Astăzi, drept rezul-
■ • tat al acestei uniri de forțe, la
I Iași există o echipă divizionară de
;, categorie A de fotbal*  o echipă di-
“ ” vizionară de• -
Y de handbal.

treprinderile
cu studenții îeșeni depun o activi
tate susținută, popularizînd sportul
nu numai în oraș ci și în întreaga 
regiune. ' .

clubului gg dată eu reorganizarea activită- mase largi de tineri și tinere 
cotitură ții sportive studențești din în activitatea competițională.

rugbi precum și u«a 
Muncitorii din în- 
orașului împreună

Nbl u aceeași situație a fost și 
în trecut. înainte de Eliberare 

sportul studențesc ieșean se poate 
spune că n-a existat, fiind tratat 
cu total dezinteres 
burghezo-moșieresc, 
manifestat de altfel
August 1944 față de mișcarea spor
tivă din întreaga țară. In anul 1946, 
prind viață primele forme organi
zatorice ale sportului din bătrînul 
oraș moldovean.

de regimul 
dezinteres 

înainte de 23

Șahul este un minunat prilej de recreare pentru colectiviștii din Ttrsiii Ilașu
lui. In fotografia noastră un aspect obișnuit de la Coiful roșu al G.A.C. Tirzii

Popas la Tirziii Hușului

țară, în cadrul asociației Știința, 
din anul 1950 se creează noi con
diții, tot mai bune, pentru practi
carea sportului atit în secțiile ve
chi, cit și în secțiile noi înființate, 
cele de handbal, baschet, rugbi și 
box. De la asociația sportivă 
a Politehnicii se trece Ia o orga
nizație complexă eu posibilități 
sporite în ceea ce privește amena-

Odată cu
c.s.ir ~

0 FAMILIE S T R î N S U N I T Ă...
jările de baze, echipamentul, an
trenorii etc. De remarcat că secția 
de rugbi, care activează astăzi în 
prima categorie a țării a apărut în 
cadrul asociației Știința din ini
țiativa studenților muncitori veniți 
direct din întreprinderi. De ase
menea, merită a fi evidențiat fap
tul că echipa de handbal a fost 
prima care a luat ființă în Moldova.

tt A ctivitatea sportivă a Științei
■ ■ s-a întărit continuu în cursul
“ ’ anilor atît din punct de vedere or- 
.. ganizatoric cit și al rezultatelor ob-
■ * ținute. Alături de celelalte asocia-

ții din orașul Iași, in special Loco- 
‘ ’ motiva și Atelierele C.F.R. Ilie 
■; Pintilie, studenții ieșeni au contri- 
• ■ buit Ia promovarea sportului de 
< ■ performanță, la antrenarea unor

crearea clubului 
—C.S.M.S. cu cele 13 secții akî 

sale, sportivii ieșeni au căpătat for
ma organizatorică cea mai nimerită. 
S-a întărit spiritul colectiv, educația 
comunistă și au început să se obțină 
rezultate superioare. In afara a- 
eestor succese s-a mai realizat, cu 
sprijinul organelor locale și cen
trale, o frumoasă bază sportivă. 
Stadionul „23 August" care cu cele 
20.000 de locuri ale sale față de 500 
de locuri ale vechiului stadio i din 
dealul Copoului te face să-ți dai 
seama de drumul uriaș care a fost 
parcurs, de marele sprijin pe care 
partidul și guvernul îl acordă 
mișcării de. cultură fizică și sport 
din țara noastră.

■) ăspunzind acestei griji pârin- 
tești, studenții din Iași își în

zecesc eforturile pentru perfecțio
narea măiestriei sportive, pentru o 
rodnică activitate profesională. Stu
denții de la cele 6 institute de în- 
vățămînt 
formează
C.S.M.S.,
citori de la fabrica de antibiotice, 
atelierele
întreprinderile textile, o frmilie 
strîns unită, animată 
dezvoltării necontenite 
ieșean.

superior din localitate 
astăzi în cadrul clubului 
împreună cu tinerii mun-

C.F.R., Ilie Pintilie sau

Prof. GH.
prorector al

5î:

de dorința 
a sportului

CAȘLER
Institutului

Politehnic Iași, 
președinte al C.S.M.S.

■r 
*

■f 
■o

î

Fetele de la „Țesătura" fac sport

Știați că...
...în regiunea Iași activează 4 ma

eștri ai sportului și peste 150 de spor
tivi de categoria I ?

...in ultima lună au fost achizițio
nate de către asociațiile sportive din 
orașul și regiunea lași materiale și 
echipament in valoare de peste 
150.000 de lei ?

...sportivii din regiune au adunat 
peste 30 de tone fier vechi și l-au 
predat Ia I.C.M. ?

...pentru Spartachiada de iarnă a 
tineretului au fost confecționate in 
satele regiunii 250 de perechi de schi
uri, 1000 de săniuțe și 3000 de perechi 
de patine ?

...In regiunea Iași sînt peste 1000 
de boxeri care au luat parte la În
trecerile regionale, faze de zonă ori 
gale amicale interregionale ?

...radioamatorii ieșeni au recepțio
nat și au înregistrat pe bandă de 
magnetofon semnalele tuturor sateli
ților artificiali lansați in U.R.S.S. ?

...sectorul de propagandă al consi
liului regional U.C.F.S. a tipărit în 
ultimii ani peste 70.000 de afișe, pli
ante, programe de meciuri și alte ma
teriale de popularizare a sportului ?

...Za primirea Turului ciclist in ora
șul și regiunea Iași participanții au 
fost intimpinați de zeci de mii 
de iubitori ai sportului cu pedale 1

Oriunde te-ai duce, la Murgeai sau 
Huși, la Bîrlad sau Pașcani, în estul 
ori vestul regiunii Iași, viața nouă, tot 
mai îmbelșugată te întîmpină, la tot pa
sul.

Am poposit zilele trecute la Tîrziii 
Hușului.

0 comună ca multe altele, o comună 
ce înglobează două sate : Pîhna și Tîrzii. 
Locuitorii lor duceau în anii exploatării 
burghezo-moșierești o viată de mizerie, 
plină de suferințe. Doi moșieri stăpî- 
neau aproape 1.000 de hectare și îm
preună cu vătafii lor sugeau vlaga sute
lor de țărani înglodați în datorii. Un 
fapt edificator : înainte de 23 August 
1944 mortalitatea era dc 27,3% iar la 
fiecare 7 locuitori unul nu știa carte.

Stăteam în curtea gospodăriei agricole 
colective cu președintele Petru Gh. Miha- 
lache și priveam cu plăcere cum doi tineri 
aranjau sus, cu mișcări ușoare, an
tena unui televizor. Tov. Mihalache îmi 
vorbea de amintirile negre din Tîrziii de 
ieri, de viata luminoasă a comunei în 
zilele noastre. Din 1950, de cind a luat 
ființă colectiva cu 80 de familii, ea a 
crescut mult. Numără azi peste 1.600 
de suflete. Fondul de bază a ajuns Ia 
aproape 3.000.000 lei. Colectiviștii se 
mîhdresc azi Cu canalizare, lumină elec
trică, cu . un cămin cultural cu televizor, 
o bibliotecă dc 2.300 de volume.

„Sportul ~ îmi spurca președintele 
colectivei — a cuprins pur și simplu toate . 
inimile. Și eu fac sport acum. Am doar 
35 de ani t"

Printre colectiviști se numără mul ți

fruntași în muncă și în sport cum sînt 
Iacob Constantin, Ion Radu, Constantin 
Chicereanu, Ion Mihalache, Siminică Vio
leta, Elena Sîrghie, Tasia Turculeț. Di
rectorul căminului cultural, Dumitru 
Popa, e și el un bun sportiv și mai ales, 
un foarte buh organizator. Mai toți co
lectiviștii sînt înscriși în U.C.F.S. și în 
timpul liber se avîntă ciî multă dra
goste în întreceri de fotbal, volei, oină, 
tenis de masă, șah ș.a. Terenul de sport 
pe care îl au nu le mai ajunge acum. 
Le trebuie altul nou. S-a și discutat cu 
conducerea gospodăriei, cu colectiviștii. 
Zilele acestea începe construcția lui.

N-a fost vreo întîlnire mai însemnată 
la care să nu fi participat și colecti
viștii din Tîrzii. La „Cupa Moldovei” 
au avut și campioni raionali, iar mulți 
dintre ei au ajuns pînă în finală. Con
cursul cultural-sportiv a fost și el un 
bun prilej de întrecere, de afirmare. La el 
au luat parte în prima etapă, peste 600 
dc tineri. Acum, la Spartachiada de iar
nă. Tîrziii au peste 700 de participanți. 
Sînt harnici colectiviștii. Au pus umăr 
la umăr în toate marile acțiuni, iar spor
tul i-a întărit și mai mult. Au captat 
apele, au ridicat saivane și grajduri, au 
amenajat drumuri. Acum își construiesc 
un mîndru teren de sport.

Sportul, altădată apanaj al Celor7 a- 
vuți, a devenit astăzi un bun de preț 
și al colectiviștilor din Tîrzii. Oamenii 
răstoarnă cu brațele lor voinice pămîn- 
tul negru și-l fac să dea mai mult 
rod, se bucură dc bunătățile lui, își lu
minează mințile, fac sport..»

Fabrica noastră are peste 2500 de 
muncitori, cea mai mare parte fe
mei. Multe dintre ele au crescut o dată 
cu fabrica, aici s-au calificat, au a- 
juns maistre ori șefe de brigadă, lu- 
criud la mai multe războaie.

De oarece elementul feminin pre
domină in întreprinderea noastră, 
ne-am îngrijit, sub îndrumarea or
ganizației de partid și cu sprijinul 
organizației U.T.M., să organizăm în 
timpul liber o activitate cit mai plă
cută pentru tinerele fete. Una dintre 
cele mai atractive activități o consti
tuie desigur sportul. Pentru aceasta 
a fost numită la fiecare secție și tură 
cite o sportivă care îndemna 
pe muncitoare să se înscrie 
in U.C.F.S., să activeze in cadrul 
asociației sportive „Țesătura". Fetele 
au prins dragoste de sport. Zi de zi 
ne solicitau să organizăm întreceri 
între secții și ture. Participarea la 
competiții a fost numeroasă și entu
ziastă. La crosurile organizate in cin

stea zilelor de 1 Mai și 7 Noiembrie 
s-au întrecut peste 1000 de fete, la 
Concursul cultural-sportiv al tineretu
lui 800, la Spartachiada fetelor 500. 
Peste 500 de muncitoare de la sec
țiile Filatură, ringuri flaiere ș.a. prac
tică gimnastica in producție. Fetele 
noastre au îndrăgit mai ales voleiul. 
Ca urmare a dorința lor și a sirgu- 
mții cu care s-au pregătit, avem și 
o echipă in categoria A care, credem, 
va evolua din ce in ce mai bine. La 
competițiile orășenești și regionale 
participă de asemenea formațiile de 
handbal și gimnastică ale „Țesăturii".

Muncitoarele noastre fac sport și 
iubesc sportul. Cind putea altă dată, 
o tinără muncitoare să se bucure de 
binefacerile acestei frumoase și mi
nunate activități ?

PAULA PlSLARU
filatoare la „Țesătura**  lăți

Gimnastica în producție este practicată tot mai mult în întreprinderile din 
regiunea Iași, lată pe harnicele muncitoare de la „Textila roșie" făcînd gimnas
tică Th pauza de la ora 10.

Pagină realizată de P. CODREA și A. SCAUNAȘ — corespondenți



Activitatea la zi Mîine, finala „Cupei Grigore Preoteasa”: Metalul—C.C.A.
• Competiția de handbal in 7 — 

„Cupa de iarnă” — Organizată de către 
F.R. llandba! se apropie de sfîrșit. In 
zilele dc 1. 2 și 3 martie, sala Fia 
reasca din Capitală va găzdui întrece
rile turneului final al acestei competiții, 
la care participă cîle patru echipe mas
culine și feminine, lată programul celor 
trei zile dc întreceri :

I MARTIE r C.C.A.—Știința Bucu-

clasamente

va .organiza 
i 11, primul 

an. deschis 
mărșăluitori.

Act vitatea la sfîrșit de săptămină
• Clubul sportiv școlar organizează as

tăzi ?i mîine în sala Floreasca un concurs 
<lc atletism pentru juniori și junioare. Ju
niorii și junioarele din cat. I vor participa 
la uu poliatlou : 30 m, lungime și triplu 
salt fără elan, că|ărare pe frînghie (nu
mai băieți), cros (8<X) m și 500 m fete), 
greutate, iar juniorii „mici* * vor lua par
te la : 30 m, lungime fără clan și arun
carea greutății. Fiecare club sau asocia
ție poa«*  însene cîte 10 atleti la fiecare 
categorie Vor fi întocmite 
individuale și pe echipe.

• Clubul sportiv Victoria 
vnunr dimineață, de la ora 
•concurs de marș din acest 
tuturor categoriilor de 1 
Plecările și sosirile se vor face din fața 
sediului clubului Victoria (Calea Vic
toriei nr. 116).

• Keccnt a avut loc 
Pedagogice din Deva o 
atletism deschisă copiilor 
«ni. I.a startul diferitelor 
prezrnț; un mare număr 
(108 din care 18 de fete). Dintre re
zultatele înregistrate se remarcă în pri
mul rînd cel al I.iei Rădulescu (12 ani) 
•care a sărit 3 61 m la lungime.

• Campionatul republican desfășu
rat marți și miercuri a fost una din 
cele mai reușite competiții de bob din 
ultimii ani. La succesul lui au contri
buit în egală măsură : amenajarea la 
timp și in bune condițiuni a pîrtiei, 
participarea bogată, nivelul ridicat al 
întrecerilor, buna organizare.

• Echipajul Ene—Pașovschi de la 
autoritar în- 
tehnica luării 
coborîrile lor 
stăpînirea de

tante în acest sport temerar — cei doi 

bucure.șțencele avînd nevoie neapărat 
de o victorie pentru consolidarea po
ziției lor. Iată clasamentul campionat 
tului masculin, în care după restanțele 
desfășurate marți s-au produs serioase 
modificări:

ha buna desfășurare a concursului 
^î-au adus o importantă contribuție pro
fesorii dc educație fizică St. Popescu și 
soții Bivolaru. (loan Si mi on t coresp.)

în sala Școlii 
competiție de 

intre 12 și 11 
probe au fost 
de concurenți

Jocuri importante în etapa de mîine 
a campionatelor republicane

Et.-pa de mîine a campionatelor re- 
ptiblicane a șasea din retor, progra
me 3 z i cîteva meciuri foafte impor
tante pentru zona inferioară a clasa
mentului. Astfel, în competiția mascu
lină. studenții timișoreni. învingători 
jo: în fața Științei București cu 59-55 
(29 2D au posibilitatea să-și îmbuna 
tăteascâ situația, dacă vor reuși să 
întreacă, așa cum este de prevăzut, 
pe cplegu lor dm Craiova. O partidă 
aște'țața cu mult interes este șl aceea 
dint e C.S.M. Galați și Dinamo Ora
dea. Amuele echipe, la egalitate, de 
puncte, au poziții destul de critice. In 
plus, galătenii au de hiat o revanșă 
pentru înfrîngerea la scor (57 104) 
suferită in meciul de la Oradea. Din 
campionatul feminin se anunță mai 
interesantă întîlnirea I.C.F.-Știința Cluj,

Timișoara—Dinamorești (m); Știința 
Tg. Mureș (m); lîapid București—Știin
ța Timișoara (f); Știința București— 
Tractorul Brașov (f).

2 MARTIE : C.C.A.—Dinamo Tg. Mu
reș (m) ; Știința București — 
Știința Timișoara (m); Rapid Bucu
rești — Tractorul Brașov (f) ; Știin
ța București—Știința Timișoara (f).

3 MARTIE : Știința București—Dina
mo Tg. Mureș (m); C.C.A.—Știința Ti
mișoara (m); Tractorul Brașov—Știința 
Timișoara (f); Rapid București—Știin
ța București (f).

• 0 altă importantă competiție in
ternă, rezervată echipelor de juniori și 
junioare — „Cupa Spartul popular", 
aflată la cea dc a IlI-a ediție — se a- 
propie de sfîrșit. Jocurile turneului fi
nal sînt programate, de asemenea în Capi
tală, pentru zilele de 10, 11 și 12 mar
tie. Vă reamintim că în ultima ediție 
a „Cupei Sportul popular”, primele 
locuri au revenit formațiilor C.S. Șco
lar București (la băieți) și C.S. Mu
reșul Tg. Mureș (la fete).

C.O. Brașov a dominat 
trecerea. Stăpînind bine 
virajelor, imbinînd în 
curajul cu calmul și 
sine — elemente deosebit de ijnpor-,

în clasament figurează și rezultatul 
meciului Știința Timișoara —- Știința 
București: 59-55 (29-27).

1. C.C.A.
L ' ...
(1) 15 12 3 1107; 900 27

2. Dinamo Tg. M. (5) 16 10 6 1034: 973 26
3. Rapid București (2) 16 10 6 1054:1000 26
4. Voința Iași (3) 16 10 6 990:1029 26
5. Știința Cluj (4) 16 9 7 1161:1037 25
6. Șt. Craiova (7) 16 8 8 1077:1026 24
7. Dinamo Buc. (6) 16 8 8 950: 952 24
8. Dinamo Oradea (11) 16 6 10 1072:1095 22
9. C.S.M. Galați (8) 16 6 10 854:1154 22

10. St. r Brașov (9) 16 5 11 961:1074 21
11. ȘtPnța Timiș. (12) 15 6 9 926: 969 21
12. Știința Buc. (10) 16 5 11 1058:1085 21

Cele două echipe neînvinse în „Cu
pa Grigore Preoteasa", Metalul și 
C.C.A., se intilnesc mîine în finala 
competiției. Surpriza competiției a 
fumizat-o echipa metalurgistâ, care 
aproape cu același lot folosit în se
zonul trecut marchează un salt va
loric impresionant. Explicația firește 
există. Ea trebuie căutată în munca 
migăloasă, susținută, cu deosebită a- 
tenție pentru pregătirea multilaterală 
a lotului, asigurată de cei doi antre
nori, Toma Moldoveana și Dragoș 
Țenescu.

C.C.A., care, așa cum ne-a arătat 
mai ales întîlnirea cu Dinamo a ră
mas aceeași formație redutabilă — are 
o misiune deosebit de dificilă în par
tida cu Metalul. Militarii păstrează 
totuși prima șansă mai ales dacă își 
vor pune în valoare linia de treisfer- 
turi, superioară in prezent celei me
talurgiste.

campioni au manifestat o superiori
tate de necontestat, cîștigind trei din 
cele patru manșe. Iată timpurile lor : 
Manșa I : 1:10.0 ; Manșa a Il-a : 1:09,7; 
Manșa a IlI-a : 1:07,9; Manșa a IV-a 
(în care s-au clasat pe locul IV) : 
1:12,2. Bobul cu care a concurat acest 
echipaj, de o construcție mai moder
nă, a avut și el un rol important în 
stabilirea diferenței cu care s-a cîș- 
tigat titlul.
• Tradiția bobului sinăian nu s-a 

dezmințit nici de data aceasta : echi
pajele de la „Carpați" conduse de 
Staicu și Dragomir au ocupat locurile 
2 și 3, iar cel condus de Panțuru, un 
element tînăr, a ocupat locul 9. Pă
cat că echipajul Hogea—Ștefănescu, 
care promitea o comportare de cali
tate, a fost nevoit să abandoneze după 
prima manșă. Și pentru că sîntem la 
acest capitol, vom sublinia faptul că 
de mult nu s-a înregistrat un cam
pionat republican cu o desfășurare 
atît de regulată, în care 12 echipaje 
(din 13 înscrise) să absolve toate man
șele clasîndu-se, în general, la mici
distanțe unul de celălalt.

• Beldica—Olărescu, de la Steagul 
roșu, cărora Ii se acordau șanse pen
tru locul 2 în clasamentul general 
au mers reținut in trei manșe, în care 
au ocupat locul 6. In cea de-a patra 
însă, „și-au dat drumul" și ...s-au cla
sat pe locul întîi. Este un echipaj de 
viitor.

• O noutate in concursurile de bob: 
timpurile au fost cronometrate cu 
aparatul „Telesid", aplicat - de altfel 
— și la campionatul de schi.

• Pentru azi este programată la 
Poiana Brașov o competiție pentru 
începători. Mîine, fruntașii bobului 
nostru se vor întrece in cele două 
manșe ale „Cupei Federației".

R. URZICEANU

Meciul va fi condus de Victor Var- 
della.

In celelalte partide ale etapei, 
C.F.R. Grivița Roșie va juca cu Ra
pid, Știința cu Progresul și I.T.B. cu 
Dinamo.

Fază din meciul C.F.R. Grivița Roșie—Știința, desfășurat in cadrul etapei a 
ll-a a ,.Cupei Grigore Preoteasa" : feroviarii inițiază o nouă acțiune prin Tibu- 
leac, duminica trecută in mare vervă de joc.

Foto: V. Bageac

In Capitala
AZI

ATLETISM; sala Floreasca n, de la 
ora 16,30: concurs organizat de Clubul 
sportiv școlar.

LUPTE; sala Dinamo, de la ora 9 și 
de la ora 17: campionatul republican 
pe echipe, grupa I (CS Oradea, CSM 
Cluj, Metalul. CȘM Galați) și grupa a 
IV-a (UVA AMEFA, Progresul, Steagul 
roșu Brașov, Voința Tg. Mureș)

POPICE: arena Iuta, de la ora 16: în
tîlnirea Voința București — Motor Karl 
Marx-Stadt.

TENIS DE MASA: sala Floreasca, de 
la ora 9 și de la ora 17: campionatele 
internaționale ale R.P. Romîne.

NATATIE: bazinul Floreasca, de la 
ora 19.30: concurs dotat cu „Cupa 8 
Martie".

FOTBAL: stadionul Giulești, ora 14,15: 
Acad. Militară—Metalul; ora 16: Progre- 
sul-C.C.A

MÎINE
ATLETISM: sala Floreasca II. de la 

ora 9: concurs organizat de Clubul 
sportiv școlar.

LUPTE: sala C.C.A. (str. Uranus), de 
la ora 9: campionatul republican ne 
echipe, grupa a n-a (CFR Electroputere 
Craiova, CFR Timișoara, ASM Lugoj, 
CCA).

POPICE: arena Iuta, de la ora 9: întîl
nirea Voința — Motor Karl Marx-Stadt.

TENIS DE MASA: siria Floreasca, de 
la ora 9 șl de la ora 17,30: campiona
tele internaționale ale R.P. Romîne.

BASCHET: sala Giulești. ora 10: ICF - 
Știința Cluj (f); ora 11,30: Rapid — Vo
ința Brașov (f); sala Dinamo, de la ora

In „Cupa școlarului", meciul cel 
mai echilibrat se anunță cel dintre 
Rapid și Clubul sportiv școlar. Etapa 
de miine programează și partidele 
Dinamo-S.S.E. Nr. 2, Metalul-l.T.B. 
II, I.T.B. I-S.S.E. Nr. 1

17: Știința — Progresul (f); ora 18,30: 
C.C.A. — Voința Iași (m); ora 20: Știința
— Rapid (m).

ȘAH: sala din sir. Doamnei nr. 4. de 
la ora 9,30: finala „Cupei 5 Martie", 
ITB — Banca de Investiții; sala din str. 
13 Decembrie nr. 5-7, de la ora 9,30: 
sferturile de finală ale campionatului, 
republican pe echipe: ITB — Știința. 
FOB — Progresul; sala din cal. Griviței 
nr. 64: Geologia — Electronica și Spar- 
tac — Statistica.

NATAyiE: bazinul Floreasca, de la 
ora 10,30: concurs dotat cu „Cupa 8 
Martie".

VOLEI: sala Dinamo, de la ora 10; 
Victoria — Știința Timișoara și CCA — 
Progresul.

RUGBI: meciuri în cadrul „Cupei Gri
gore Preoteasa": stadionul ITB (fost 
Constructorul), ora 9: ITB - Dinamo; 
ora 11: CCA — Metalul; teren Parcul 
Copilului, ora 11: CFR Grivița Roșie — 
Rapid; stadionul Tineretului, ora 11: 
știința — Progresul; meciuri în cadrul 
„Cupei Școlarului*:  stadionul Tinere
tului, de la ora 14,30: I.T.B.-S.S.E. nr. 1;
15,15: Dinamo — S.S.E nr. 2; 16,10:
I.T.B. II - Metalul: 17,00; Clubul spor
tiv școlar - Rapid.

FOTBAL: Stadionul Dinamo, ora 14,15: 
Știința — C.S.M.S Iași; ora 16: Rapid — 
Polonia Bydgoszcz.

In tară
BASCHET: meciuri în cadrul câmpia*  

natelor republicane: Tg. Mureș: Dinamo
— Știința Cluj (m); Timișoara: Știința
— Știința Craiova (m); Galați: CSM — 
Dinamo Oradea (m); Brașov; Steagul 
roșu — Dinamo Buc. (m): Oradea: Vo
ința - ITB (f) și CSO - Voința Tg. Mu
reș (t); Ploiești: Petrolul - Mureșul Tg. 
Mureș (£>.

Pe marginea 'întrecerilor campionatului de baschet masculin

MAI MULTĂ ATENȚIE MUNCII DE EDUCARE A SPORTIVILOR NOȘTRI FRUNTAȘI

VOLEI: meciuri In cadrul campiona
tului republican masculin: Ploiești: Pe
trolul — Știința Galați; Constanța: Fa
rul Tractorul Brașov; Petroșani: Jiul 
- Rapid Buc; Cluj: Știința — Dinamo 
Buc.

Duminică dimineața, la sala Flo
reasca după ce timp de 35 de minute 
miile de spectatori dăruiseră cu multă 
generozitate aplauzele lor valorosu
lui spectacol sportiv oferit de cele 
două formații fruntașe — C.C.A. și Ra
pid București, care se întîlneau într-o 
partidă decisivă, — au fost apoi ne- 
voiți să asiste la unul din cele mai 
penibile finaltiri de întrecere baschet
balist» la care au asistat în ultima 
vreme. Și a fost păcat 1 Atît pentru 
sportivii celor două echipe, care con- 
centnndti-și toate forțele și făcînd 
apel la tot talentul lor ne-au delectat 
minute in șir, cit și pentru miile de 
iubitori ai acestui sport prezenți cu 
multă fidelitate, duminică de duminică, 
la întrecerile acestui pasionant cam
pionat.

A fost o nouă partidă ratată din 
cauza nervozități; — un leit motiv de
venit aproape supărător. In focul luptei 
pentru întîietate, pentru acele „mira
culoase" puncte din clasament, jucă
torii noștri pierd adesea controlul ner
vilor. neglijează scopul educativ al în
trecerii sportive, oferindu-ne momente 
de cel mai prost gust, dezaprobate și 
de propriii lor susținători. O astfel de 
situație ne-a fost oferită și duminică. 
Pozînd în „victime" ale arbitrajului
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(care în ciuda unor greșeli nu a in
fluențat rezultatul final), baschetba- 
liștii de la Rapid, încurajați și de a- 
titudinea nesănătoasă a antrenorului 
Vasile Popescu, care a protestat la 
aproape fiecare decizie, au comis o 
serie de acte nesportive (au tras Ia 
propriul lor coș etc.) străine de etica 
unui sportiv de tip nou.

Oare cum pot fi considerate ast
fel de atitudini dacă nu lipsă totală 
de respect față de spectatori și chiar 
față de adversarul lor? Tot ca o lipsă 
de considerațiune pentru adversarul 
de întrecere poate Ti considerată evo
luția acelorași jucători de la Rapid în 
meciul cu C.S.M. Galați, sau a celor 
de Ia C.C.A. în partida cu Dinamo 
București, pentru a nu cita decît cele 
mai proaspete exemple. Actele nespor
tive ale unor baschetbaliști ca : Pre- 
dulea, Dinescu, Ianculescu (Rapid), 
Nedef, Fodor (C.C.A.), Voroneanu, 
Todirașcu (Voința Iași), P. Vasiliu 
Stanciu (C.S.M. Galați), Popovici (Ști
ința Timișoara), Sebestyen (Dinamo O- 
radea) ca și cele ale unor antrenori, 
care comentează veșnic deciziile 
arbitrilor influențînd astfel în mod 
negativ desfășurarea jocului (Cons- 
tantinescu — Dinamo Oradea, V. Po
pescu — Rapid, Szalteleki — Voința 
Oradea, Zoldi — Dinamo Tg. Mureș, 
L. Nagy—I.T.B. București), denotă nu 

numai lipsa de educație a celor vizați, 
dar și slaba preocupare a secțiilor de 
baschet respective în această direcție. 
Optica cu totul unilaterală prin care 
este privită de către unele secții de 
baschet participarea la acest campio
nat stă la baza lipsurilor constatate 
în educația sportivilor, cit și în cea 
a organizării în cele mai bune con
diții a întrecerilor. Serioase deficiențe 
organizatorice au fost constatate, în 
ultima vreme, la meciurile disputate 
la Galați, Craiova, Oradea și Brașov, 
care au atras după sine sancțiuni bine 
meritate (Știința Craiova. Dinamo 
Oradea).

Cele întimplate duminică la meciul 
C.C.A.-Rapid, ca și de actele nesportive 
constatate la alte cîteva meciuri an
terioare (C.C.A.-Dinamo București, 
C.S.M. Galați-Rapid București, Știin
ța Craiova-C.C.A., Voința Iași-Dinamo 
București, Dinamo Oradea-Rapid 
București, C.S.M. Galați - Știința 
Cluj) trebuie să dea de gîndit fe
derației, antrenorilor și jucătorilor. De 
asemenea, este de datoria tuturor sec
țiilor de baschet, prezente cu forma
ții în acest campionat, să elimine din 
activitatea lor lipsurile constatate, a- 
cordînd toată importanța pregătirii 
multilaterale a sportivilor, educației 
lor sănătoase la înălțimea sarcinilor 
mișcării noastre de cultură fizică și 
sport.

In același timp F.R. Baschet, care 

în general s-a preocupat în mod efi
cient de asigurarea unei îndrumări 
și instruiri competente a activității din 
întreaga țară, are datoria să urmărea
scă mai atent procesul de educare ce
tățenească a sportivilor, desfășurat în 
cadrul secțiilor de baschet fruntașe, 
să tragă la răspundere cluburile și 
asociațiile sportive, antrenorii care 

neglijează munca de educație a spor
tivilor, care cocoloșesc lipsurile a- 
cestora.

Pțima parte a acestui campionat, 
ca și meciurile din retur disputate 
pînă în prezent au arătat că activita
tea de performanță merge pe un drum 
bun. întrecerile au fost mult mai echi
librate ca în anii. trecuți, iar nivelul 
lor calitativ a crescut simțitor. Da
toria tuturor este de a folosi multiplele 
posibilități existente, muncind susținut 
pentru continua îmbunătățire a măie
striei și a educației baschetbaliștilor 
noștri fruntași, astfel ca în cel mai 
scurt timp (și ocazia ne-o prilejuiește 
apropiata ediție a campionatelor eu
ropene) țara noastră să-și recapete 
locul fruntaș, deținut cu cîțiva ani în 
urmă, în baschetul de pe continent.

★
Ca urmare a celor petrecute la meciul 

Rapid București—C.C.A precum și a u- 
nor acte de indisciplină constatate In 
jocurile din retur, biroul F.R. Baschet 
a hotă rit in ultima sa ședință sancțio
narea celor vinovațl

HIPISM
Alergările de trap de mîine dimineață 

oferă publicului un program interesant 
în care figurează o serie de cal debu- 
tanți. Printre noii concurenti se nu
mără Tîmpa, înscrisă în premiul Doi- 
nița alături de Lotrioara și Racheta; 
treianii Hefaistos, Elegia, Zalău. Mureș, 
Nuca, Joc, Elbruz cuprinși în premiul 
Dumbrăvița avînd adversari pe Crin și 
Rodia, Olac în premiul Feldloara și Di- 
dona. Evantai, Vinetu șl Lustragiu în 
premiul Făgăraș. Această ultimă aler
gare se dispută pe distanța de 2109 de 
metri. Cei mai mulți dintre debutanți 
au fost plasați în cursele de condiție; 
handicapurile fiind rezervate pentru com
petițiile încadrate în seria .ordine!.triple, 
în care șansele candidaților sînt mai 
bine cunoscute și pot fi mai ușor cal
culate și selecționate la întocmirea bu
letinelor. Ordinea triplă Frățior - Zara 
- Horațlu a raportat duminica trecută 
cota de lei 1.643.40 pentru un leu. Com
petițiile de mîine sînt deschise și pro
mit întreceri spectaculoase. Ordinea tri
plă funcționează în :

Premiul Cotești
2100 Mezina, 2120 Harpagon, Utopist; 

Stegar, 2140 Graba, Adriatica, Zara, Ne
mesis, Distinsa, 2160 Frățior.

Premiul Fălticeni
2200 Tămîios. Raza, 2220 Avînt. 2240 

Harcov, Narcis, Secera. Egoist, 2260 Paf; 
Vulcan. 2280 Triumf. Zdravăn

Premiul Căldărușani
1700 Rovina, Ograda, 1720 Ivona, 1740 

Priveliștea, Eviva, Orient, Legendar, 
Rîvna, 1760 Postăvaru, Pamfil, Florida; 
Novac.

Premiul Făgăraș
2100 Frăslnet, 2120 Hoțu, Oltct, Lac, 

Didona, Evantai, Vinetu, 2140 Lustragiu# 
Demon. 2160 HamefaL



In pragul ediției a XXVII-a
lie pentatlon modern de la Moscovaa campionatului mondial de hochei pe gheață 

® Aceasta este cea mai importantă ediție • Meciuri de baraj pentru prima oară ® Tinerețea la 
ordinea zilei • Pregătiri, pregătiri...

In situația echipelor care vor tre- 
bui^ să dispute jocuri preliminarii se 
află și reprezentativa noastră. Ho- 
cheiștii romîni vor susține în ziu» 
de 2 martie, tot pe patinoarul Muni
cipal din Geneva, un meci de baraj 
cu. selecționata Austriei pentru a 
putea obține dreptul de a participa 
la jocurile din 
campionatului, 
echipa noastră 
multe ori de-a 
ționata Austriei, în cadrul campio
natelor mondiale. Ultima oară, în 
1959 la Plzen, hpeheiștii romîni au 
ieșit învingători cu scorul de 5—2 
(1—0, 1—0,’3—2), la capătul unui 
meci în care ei au fost net supe
riori. Dar de atunci în jocul ambelor 
echipe au fost înregistrate progrese 
însemnate. Ultimul rezultat al ho- 
cheiștilor austrieci (înfrîngerea la li
mită în fața reprezentativei R. D. 
Germane) este grăitor ta această 
privință. Austria a prezentat, ta 
recenta întîlnire cu formația R.D.G, 
o echipă mult întinerită în care au 
mai evoluat din vechii jucători doar 
Knoll (căpitanul echipei), Bachura, 
Znehnalik, Wechselberger, Monitzer.

De altfel, în hocheiul mondial pre
zentarea unor formații noi. cu multe 
elemente tinere, este la ordinea 
zHei. Tendința din ce în ce ma.i preg
nantă de a se pune accentul pe 
jocul rapid și ta forță a determinat 
ca majoritatea antrenorilor să se 
orienteze spre jucătorii tineri, ale 
căror principale calități stat, bine 
înțeles, forța și viteza, 
echipa Uniunii Sovietice, una din 
principalele pretendente la primul 
loc, au apărut nume noi, cum sînt 
cele ale portarului Cinov și ale jucă
torilor Brejnev, Ragulin, Almetov,

Miercuri, 1 martie, ora 20,45. Pe 
patinoarul Municipal dinpatinoarul Municipal din Geneva 
primul angajament de puc în meciul 
de baraj R. F. Germană — Elveția, 
consemnează totodată și începerea 
celei de a 27-a ediții a Campionatu
lui mondial, respectiv a 38-a a cam
pionatului european, de hochei pe 
gheață. Această ediție stîrnește un 
interes puțin obișnuit chiar și pentru 
acest sport atît de popular. De mai 
bine de cîteva luni, marile cotidiane 
sportive consacră coloane întregi 
acestui eveniment, comentînd șansele 
echipelor, meciurile de verificare — 
extrem de numeroase în ultimul timp 
— precum și ’formulele noi,'apărute 
în formațiile celor mai puternice re
prezentative.

Alături însă de aceste obișnuite 
preocupări . gazetărești, apropiata 
ediție a campionatului mondial de 
hochei pe gheață a provocat vii co
mentarii și printre tehnicienii de pre
tutindeni. Cauza nu poate fi alta 
decît faptul că este pentru prima 
oară în istoria acestor întreceri cînd 
se încearcă a se stabili o clasificare 
a echipelor, în așa fel încît ele să-și 

pute întîietatea pe categorii de 
»aloare. Ca urmare a discuțiilor 
purtate, la Congresul L.I.H.G. de la 
Praga (1959) și Rimini (1960) Di
rectoratul L.I.H.G., întrunit în pri
mele zile ale acestui an la Berna, 
a luat 
cipante 
(A, B, 
tuit un 
drept criteriu de apreciere rezultatele 
obținute la Campionatul mondial de 
la Praga (1959). Cum însă nu putea 
fi stabilit exact locul tuturor echi
pelor, această ediție a campionatu
lui mondial debutează..cu o serie de 
meciuri de baraj.

hotărîrea ca echipele parti- 
să fie împărțite în trei serii 

și C) după valoare. S-a alcă- 
clasament neoficial, luîndu-se

cadrul seriei B * 
După cum se știe 
a întîlnit de mai 

lungul anilor selec-

Ivanova-Mihalca 2-0, Peeva—V. Jan- 
drescu 2—1, Ivanova; Peeva—Mihalca, 
Krezsek 0—2, Peeva—Mihalca 0—2, Iva
nova— V. Jandrescu 2-0. Tinerele noas
tre jucătoare și-au apărat șansele 
cu multă dîrzenie, dar aportul cam
pioanei bulgare Ivanova a fost ho- 
tărîtor. U.R.S.S.—R.P.P. (f) 3-1.

Meciul care a încheiat reuniunea 
de ieri, R.P. Romînă—R.S. Cehoslovacă 
(f) s-a terminat tîrziu, aproape de 
miezul nopții. Victoria a revenit re
prezentantelor noastre 
un început timid au

(3—1) care după 
găsit suficiente

SIMBĂTA.».PROGRAMUL

tineret 
U.R.S.S. 

R.P.P. (f), 
R.P.R. (m), IV: R.P.B. 

U.R.S.S. - 
R.P.R. (f), 

R.P.R. tirieret (m), IV:

DE
i

Ora 9: masa I: R.P.R. tineret — 
Anglia (f), masa II: U.R.S.S. - R.S.C. 
(m), masa III : R.P.U. - R.P.B. (m), 
masa IV: R.P.P. - R.P.R.
(m); ora 10,30: I. R.S.C. - 
(f); ora li: II: R.P.R. - 
III: R.P.B. ' ...
- R.P.U. (f); ora 17; I 
R.P.P. (m), It: U.R.S.S. 
ni: r.s.c. - r.r.Ț.
R.P.U. - R.P.R. tineret (f); ora 18,30: 
II: Anglia,- R.S.C. (f), IV: R.P.P. - 
R.P.B. U); ora 19: I: R.P.P. - R.P.B. 
(m), III: R.S.C. - R.P.R. (m); ora 20: 
II: R.P.R. tineret - R.P.U. (m).

...ȘI DUMINICA

Ora 9: masa I: R.P.R. tineret — 
U.R.S.S. (m), masa II: U.R.S.S. - 
R.P.B. (I), masa III: R.P.P. - R.S.C. 
(m), masa IV: R.P.P. — R.P.R. tine
ret (t): ora 10,30: . II: R.P.R. - R.P.U. 
(m); ora 11: I: R.P.U. - R.S.C. (f), 
III: Anglia - R.P.R. (f): ora 17,30: I: 
R.P.B. - Anglia (f), II: R.P.U. - 
R.P.P. (m), III: U.R.S.S. - R.P.R. 
(m), IV: R.P.R. tineret - U.R.S.S. 
(f); ora 19: I: R.P.B. - R.P.R. tine
ret (m), IV: R.S.C. - R.P.P. (f); ora 
19,30: II: R.P.R. - R.P.U. (f).

resurse pe parcursul întîlnirii pentru 
a se impune în fața unor adversare 
foarte tenace. Rezultate : M. Alexan- 
dru-Svarcova 2-1 (15, -12, 24—23),
G. Pitică—Kroupova, 1—2 (20, -19, 18), 
M. Alexandru, Pitică—Kroupova, Uhro- 
va 2—1 (8, -18, 14), M. Alexandru— 
Kroupova 2—0 (8, 13).

E. Maiorov, Starșinov, B. Maiorov, 
Jakușev, Snetkov. Unii dintre ei 
(Jakușev, Snetkov Almetov, Ragu- 
Hn) au mai apărut în formația 
Uniunii Sovietice, dar de cele mai: 
multe ori erau doar rezerve. Acum 
ei sînt jucători consacrați, cîștîgîn-' 
du-și în ultimul timp aprecierile una
nime ale specialiștilor, cum este 
cazul liniei alcătuită din frații Maio
rov și Starșinov de la Spartak Mos
cova.

O echipă complet remaniată prezin
ți și S .U.A., majoritatea jucătorilor 
care anul trecut au cîștigat titlul de 
campioni mondiali și olimpici trecînd 
la profesionism. Cît privește Canada 
ea va fi reprezentată la acest, cam
pionat mondial nu de formația cîști- 1 
gătoare a Cupei Allen (Chataam 
.Maroons), ci de o echipă selecțio
nată, muflt mai puternică („Trail 
Smoke Eaters") și care de. aproape 
o lună se află în turneu în Europa.

(Urmare din pag. 1)
Alte rezultate : R.P. Ungară-U.R.S.S. 

(m) 5-1 : Peterfi-Averin 1-2. Tînărul 
jucător sovietic și-a dominat adversa
rul prin susținute acțiuni ofensive, 
obținînd astfel un frumos succes în 
fața finalistului probei de simplu' a 
campionatului maghiar. Berczlk-Novi- 
kov 2-0, Sido-Saunoris 2-0, Berczik- 
Averin 2-1. Din nou comportare pro
mițătoare a talentatului Averin care 
nu a fost intimidat de faima campio
nului european. Peterfi-Saunoris 2-0, 
Sido-Novikov 2-0. Anglia-U.R.S.S. (f) 
3-1 : D. Rowe-S. Paisiary 2-0, J, Har- 
rower-N. Romanauskaite 1-2, Rowe, 
Harrower-Romanauskaite, Paișiarv 2-1 
(-15, , 19, 14), D. Rpwe-N. Romanaus- 
kalte 2—0. Jucătoarele sovietice au avut 
o comportare frumoasă. Ele puteau în
registra un scor mai strîns și chiar 
victoria dacă în al doilea set al me
ciului de dublu cînd conduceau cu 
18-15 (după ce cîștigaseră primul set) 
ar fi continuat în aceeași cadență ac
țiunile de atac. Lă situația de 2-2, Pai- 
siarv avea șanse la Harrower.

★
Sală plină, ca la finale, după amia

ză.'.La ora 17 cele șapte loturi repre
zentative ale țărilor . participante se 
aliniază pentru festivitatea de deschi
dere a campionatelor internaționale.: 
După cuvîntul de deschidere rostit 
de tov. Marin Stanciu, președintele 
F.R.T.M., spectatorii își îndreapță pri
virile spre mesele de joc. Cel mai 
mare interes îl stîrnește desigur în- 
tilnirea masculină R.P. Romînă—R.P. 
Polonă. La capătul a trei ore de joc, 
partida revine jucătorilor noștri cu 
scorul de 5—2: Negulescu—Garczinski
2— 0 (17. 14), Popeșcu—Kalinski 0—2
(19, 21), Cobîrzah—Kusinski 2—î (-16, 
12, 17), Negulescu—Kalinski 2—0 (11, 
13), Cobirzan—Garczinski 2—0 (17, 12), 
PopeScu—Kusinski 1—2 (9, -14, -15),
Cobirzan—Kalinski 2-1 (-22, 22, 14). 
Victorie muncită obținută prin com
portarea bună a lui Negulescu și Co
birzan. Nesatisfăcătoare evoluția lui 
Popescu.

Alte rezultate : R.P.U.-U.R.S.S. (f)
3- 0, R.S.C.-R.P.B. (f) 3-1, Anglia— 
R.P.P. (f) 3—1, R.P.U.-Anglia (f) 3-0: 
Mathe—Rowe 2—1, Foldi—Harrower 
2—1, Foldi, Mathe—Rowe, Harrower 
2-1, R.P.U.-R.S.C. (m) 5-1. Singurul 
punct al învinșilor a fost realizat de 
Stanek la Peterfi. U.R.S.S.-R.P.B. (m) 
5-1, R.P.B.-R.P.R. tineret (f) 3-2:

Pregătiri intense fac și celelalte 
formații. După cum precizam mai 
înainte, în Ultimul timp sr.u dis
putat zeci de jocuri de vgrifțcare, 
care au avut o importanța, „hotărî-, 
toare în conturarea formațiilor re
prezentative ce vor participa la ,a- 
ceastă importantă ediție a cainplo- 
natului mondial. Dar, adevăț-ata veri
ficare se va face începînd de miercuri, 
1 martie pe terenurile de gheață ale 
celor două patinoare (din Geneva
și din Lausanne), care vor găzdui de 10:29,8, în timp ce Dawn Fraser 
meciurile acestei atît de așteptate, a fost cronometrată - pe locui V - 
întreceri internaționale. cu 10j 54,8.cu 10 :54,8.'. e

Astfel, în

Peste câteva xlle

12 formații reprezentative iau startul in turneul final 
al campionatului mondial masculin de handbal in î

pele clasate pe locurile 1 în : fiecare kio, Takehito, Kaniefairo. După în- 
serie își vor disputa locurile 1—2 ale cheie'rea campionatului mondial hand- 
clăsamentului final, cele clg. pe locu- balistii japonezi vor evolua în R.F. 
rilfe 2 din fiecare serie, ‘locuirile '€&rihani,,și Cehoslovacă.
3—4 etc. Selecționata țării noastre va juca

Să ne ocupăm însă înv cîteva cuvint în cadrul seriei C în ziua de 2 măr
ie . despre seria C a turneului î final, 'tie, dar Ureibotirr;, cu Japonia și a

FOTBAL PE GLOB

Săptămîna viitoare atenția iubitori
lor de sport va fi atrasă de marele 
eveniment sportiv pe care îl consti
tuie cea de a IV-a ediție a campiona
tului mondial masculin de handbal 
!n 7. De fapt, jocurile din cadrul ă- 
cestei ediții au început cu citva tim;y 
ta urmă* prin disputarea meciurilor' seriei care •,pe noi ne .'interesează-:' îbv.-i’doua :>eii: ta -cliassloch cu selecționata 
de calificare, așa incit partidele din food deosebit., Cea mai valorpasă, fpr.-i,’R.S. <Ce/țostoi>aee. 
cursul săptămînii viitoare nu vestesc mâție din cadrul acestei serii este „o 
declt începerea turneului final care fără îndoială selecționata R.S. Ceho- 
se va desfășura în mai multe orașe slovace, clasată la ultima ediție a 
din R.F. Germană. i campionatului mondial (1958 <*+ R.D.

Alături de alte 11 formații, selec- Germană) .pe locul Secund. Hșridba- 
ționata țării noastre va fi și ea pre--: lișțg. cehoșlbvaci, priritie cei mâi buni 
zentă la acest turneu final, deoarece din Iunie, > și-aw încheiat- reoent pre- 
— după cum se știe — handbaliștii ro- gătirile, dlsputind o serife de meciuri 
mini au avut Un golaveraj mai bun de, verificare^ 'AîltrenpriiȚfpJținației au 

' - anunțat-echipa de bază pe.jcare o vor
folosi ta jdcurile din Cadrul campio
natului mondial : Vicha — Trojan, 
Skala, Sobora, Herman, Havlik, Lu- 
kasik, Duda: Frollo, Rada. Echipa Ja
poniei,' -care participă pentru prima 
oară la campionatul mondial, a ■ sosit 
în Europa și a jucat o serie de 
ciuri în Franța. Lotul japonez 
alcătuit din următorii jucători : 
nihiko, Hirosi (portari), Kojiro, 
zuki, Josikuni, Josihide, Jukyosi, 
maki, Tosio, Hirosuke, UirohUo,

■’-^X ;---- -—;—ăl 2.1: j  ---- ’ ; 

la capătul celor două jocuri cu .țegfe> 
zentativa Uniunii Sovietice. Echipa 
țării noastre va juca în cadrul tur-, 
neului final, în seria C alături de for
mațiile R.S. Cehoslovace și Japoniei. 
Conform regulamentului de disputare 
a campionatului mondial, echipele 
clasate pe primele două locuri în cele 
patru serii (deci 8 formații) se vor 
califica în semifinale, cjte 4 în fie
care grupă semifinală. Și aci, în se
mifinale, ca și în serii, se va juca 
sistem turneu, numai tur. Apoi echi-

Campionatele europene feminine de baschet din 1962 
după o nouă formulă

• ''t ir jrri.'GM.t -■ .• ■ 2

■st

PRAGA 24 (Agerpres). Gea I de an alte., patru pchipe_ ce. vor fi desemnate 
HI-a ediție a Campionatelor europene în turneul.de calificare programat pen-> 

tru 27 aprilie — 5 mai'anul âcesta în 
Franța. Ș-a dtâbîlit ca în eaznl că re
prezentativa Franței se va califica pen
tru turned! rfinal, campionatele euro
pene din 1962 să aibă’loc la Paris. 
In caz contrar ele ver fi ,organizate la 
Praga. iv l .;ri

VIII-a ediție a Campionatelor europene 
feminine de baschet din anul, 1962 se 
va desfășura după o nouă formulă. La 
turneul final vor lua parte primele 
șase clasate la ediția trecută a cam
pionatelor europene — U.R.S.S., R. P. 
Bulgaria, R. S,. Cehoslovacă, R. P. 
Polonă, R.P.F. ; Iugoslavia și R. P. 
Romînă — cărora li se vor adăuga

lf ___ _____Memorialul „nel< Marusarz șî Bronislav Czech"
ZAKOPANE 24 (prin telefon). In- pul de ,32:01,9. De remarcat că. V.il- 

trecerile din cadrul marelui concurs moș este singurul junior prezent la 
internațional Memorialul „Helene această probă. Cursa de 10 km femei 
Marusarz și Bronislav Czech" i ’ ’
continuat joi cu probele de 15 km „de schioarele din 
bărbați și 1.0. km femei. Deoarece ' ' " ' "
zăpada este foarte puțină, concursul 
nu s-a desfășurat exact pe pîrtiile 
fixate inițial.. Marea majoritate, a 
traseului trece, prin pădure și se pre
zintă foarte înghețat. în proba mas
culină de 15 km au luat startul 88 
de concurenți. Pe primele locuri s-âu 
clasat schiorii sovietici Kaganov 
(46“47,8), Kolcin (47:34,9), Kuzne- 
țov (47:36,4) și Anikin (4'7:39,2); Rri'

au (34 de concurente) a fost dominată 
, "_i U.R.S.S. Rezul
tate: 1. .Maria Gusakova (U.R.S.S,) 
36:55,2;. 2. Olga Fjzrachmanova
(U.R.S.S:), 37:02,9; 3. Rafia Jerohina 
(U.R.S.S.) 37:06,0; 4. Ștefania Bie- 
gun (R. P. Polonă) 37:21,1. Marcela 
Bratu (cea. mai tînără concurentă) 
s-a clasat pe locul 25 cu 42:28,0, 
La km. 5 da a fost cronometrată în 
20:56,0, iar Gusakova și Fjzraphma- 

■ nova în 18:54,2 și respectiv 19:26,1. 
prezentantul nostru Gheorghe Vil- Cealaltă reprezentantă a țării noas- 
moș s-a clasat pe locul 55 cu tim- tre, Elena Tom, a abandonat.

Comisia de organizare a campiona
telor mondiale de pentatlon modern 
a stabilit programul acestei impor
tante întreceri sportive ce va avea 
loc în a doua jumătate a lunii august 
la Moscova. Tragerea la sorți se va 
face ta seara zilei de 17 august, 
a doua zi va avea loc festivitatea 
de deschidere, iar de la 19 august vor 
începe întrecerile campionatelor care 
vor dura pînă la 23 august. Cele 5
------------ ------ ----------------------------------

PE TRAMBULINA 
DE LA OBERSTDORF

O săritură de 141 m
Cti prilejul unui concurs interna

țional de sărituri pe schi de lă tram
bulină, desfășurat la Oberstdorf (R.F. 
Germană) schiorul iugoslav Josif Sli- 
bar a reușit o săritură de 141 m. 
Performanța ameliorează cu 2 m. cea- 
mai lungă săritură înregistrată pină 
acum, apărținînd finlandezului Luio.

Dawn Fraser—pe locul V!
Intr-un concurs' de înot desfășurat 

la Brisbane (Australia), in proba de 
880 yarzi liber femei recordmana 
mondială și campioana olimpică Dawn 
Fraser a fost învinsă de patru con
curente. Invingătoarea, Jon Paine, 
în vîrstă de 17 ani, a realizat timpul

me- 
este 
Ku- 
Ka- 
To- 
Ju- 

probe : călăria, scrima, tirul. înotul 
și crosul se vor desfășura în cele mai 
pitorești locuri din împrejurimile 
Moscovei și pe marile baze sportive 
ale stadionului central V. I. Lenin.

Se așteaptă ca la campionate să 
participe peste 60 de concurenți din 
20 de țări ale lumii. La dispoziția 
concurenților vor fi puși 105 cai al 
căror antrenament a și început sub 
îndrumarea . unor cunoscuți specialiști.

Comitetul de organizare pregătește 
de asemenea, un buletin informativ, 
afișul campionatelor, insigne și ma
teriale sportive necesare bunei des
fășurări a competiției. (Agerpres)

Pregătirile cicliștilor
cehoslovaci

Cicliștii cehoslovaci se pregătesc 
intens în vederea apropiatelor com
petiții internaționale cu care se va 
inaugura sezonul din acest an. După 
Cum ș-a mai anunțat, o echipă a 
cicliștilor cehoslovaci va participa la 
Turul Tunisiei, care va începe la 1 
aprilie. Din lotul selecționabililor fac 
parte printre alții NoVak, Fagala, 
Landa, Pohovali, Wimmer și Kleibl. 
Uri alt lot de cicliști și-au început 
pregătirile pe șosea în vederea par
ticipării la „Cursa Păcii". In fruntea 
selecționabililor se află cunoscuții in
ternaționali Revay, Heller, Malten, 
Hashman etc. (Agerpres)

• La Salonic, s-a desfășurat o în-
tîlnire între două selecționate ale 
Greciei și Franței. Fotbaliștii francezi 
au terminat învingători la limită: 
2—1 (1—0). 'Punctele învingătorilor
iu ’fost marcate di Alba și Salem, 
iar pentru înviiișl1 2 3' sriînscris Totibelis. 
De remarcat cfi’> gazdele au ratat un 
penalti în mituitul 89.
' • Echipă ceiioșlpvecă de fotbal 
'Spartak Trnavă â' sil ținut două întîl- 
niri în R. D. Germană. Spartak a ter
minat la egalitate (0—0) cu Chemie 
Hâlle și a învins cu 2—1 pe Turbine 
Erfurt.

• . Echipa spaniolă F. C. Barcelona 
a fost eliminată ifirtj competiția inter
națională „Cupa orășelor-tîrguri". In 
meci retur, la Edinburg, echipa sco
țiană Hibernians a întrecut pe F. <S. 
Barcelona cu 3—2. Golul victoriei a 
fost înscris în ultimele minute din 
penalti. In ungă acestui rezultat, 
scoțienii s-au calificat pentru semifi
nalele competiției. In. primul meci, 
disputat la B-jreeliiiJa, rezultatul fu
sese egal: .4—4c

• La Liverpool' ș-a desfășurat îrr- 
tîinirea internațipn^ță dintre echipele 
de tineret ale Angliei și Țării Galilor 
(jucători sub. 23 ani). In mod sur
prinzător victoriana revenit echipei 
galeze' .care .s-a/ impus cu scorul de 
2-0 (1—.0).
,.. • La . Londpa : . Arsenal—Wiener
Sport Klub 1—0. .

• Ia coniimiarea turneului pe ca
re- 1 întreprinde. în Izracl echipa turcă 
de fotbal Galatasâray a jucat la Haifa 
cu selecționata prpșidui: Echipa turcă 
a terminat învingătoare cu scorul de 
2-0 • (0-0)..

• Echipa iugoslavă de fotbal _ Ri
jeka și-a încheiat . turneul în Liban 
jucînd la Beirut . c(u o selecționată lo
cală. Fotbaliștii: iugoslavi ait obținut 
victoria cu scorul, de 4—1 (2—0).

• Turneul internațional de fotbal 
din orașul Gtiâdalâjara a continuat 
cu disputarea 'a două întîlniri. Echipa 
America (Mexico. City). a terminat la 
egalitate,, 2—2 (2—1), cu Atlas din 
localitate, iar echipa braziliană San
tos (Sao Paulo) a întrecut cu 6—2 
(3—0) echipa Guadalajara.

■< i
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Pe munte

in 5 minute
Ra-

HOCHEIȘTI1 SUEDEZI SINT PRUDENȚI

sta- 
în

Poveste mică
Mitică, îmi spunea ieri, la o bere. 
Și-argumenta, cu lux de amănunte 
Că, după el, excursia pe munte 
E cel mai practic gen de recreere!

Mi-a povestit cum a urcat ast-vârâ 
Pe-un virf de munte cu un drac de fată 
Cu toate că n-a fost sportiv vreodată. 
(Si n-a făcut nici febră mușchiulară!)

Avînd drept călăuză brazi sihaștri 
Urcau voioși pe stinci scăldate-n soare 
Și a avut la munte rău de... mare 
Cind a privii in ochii ei albaștri...

Atunci, zic eu puțin nelămurit.
De ce nu pleci, cind muntele te-mbie
Ca sd-ntilnești iar fata cea zglobie 1
Mitică, mă privi, înveselit :
— De ce să urc pe munte după ea. 
Doar fata. an... nevasta meal!

ALEX. LAPUȘNEAhfo

Hotărlt lucru, hocheiul pe gheață nu este un sport 
de domnișoare ! Portarul, pentru a se apăra de lovl- 
turi'e de crose și de micul puc care lasă urme cînd 
te izbește, îmbracă un echinament de protecție atit 
de voluminos, incit devine ... dublu și acoperă aproape 
toată poarta. Trebuie să știți că acest echipament 
cântărește în jur de 15 kilograme I

Dar iată că hocheiștii suedezi sînt și mai precauți. 
Ei echipează portarul și cu o... mască, confecționată 
din piele groasă și prevăzută în dreptul gurii cu un 
fel de gratii de sîrmă, ca o... botniță.

Deh ! Se apropie campionatele mondiale și meciu
rile cu canadienii. Trebuie să fii... prevăzător !

«i

l

r-*-

gloria se cucerește greu!
Se înșeală - cei care 

cred că performanțele lui 
Valerii Brumei sînt nu
mai rodul excepționalu
lui său talent. Munca 
depusă de marele atlet 
pentru r perfecționarea 
măiestriei a . foșț titani
că. Sărituri ■ nenumăra
te. alergări, ridicări de 
greutăți, exerciții pentru 
fiecare mușchi, 
fiecare ’ mișcare 
tele pe care Ie 
pus să biruie

• Trebuie să fii 
ca să găsești în această 
trudă de „cărăuș11, de 
„spărgător de piatră", 
cum spunea un emerit 
antrenor,

Pasumafii fotbalului au 
aia in minte meciul 
pui — Steagul roșu, dis
puted acum 3 ani pe 
dional „23 August", 
minutul 85, Rapid con
ducea cu 3—1 și ntulfi 
spectatori începuseră să 
părăsească stadionul, con- 
siderind întîlriirea ca șl 
încheiată. Ajunși acasă 
aveau să afle, de la ra
dio. că Steagul roșu mar
case 3 goluri In cinci 
minute, cîștigind Intîlni- 
rea cu 4—3 /

Și totuși, nu e vorba 
de un record îg materie, 
pentru că in „arhivele" 
fotbalului internațional in- 
tilnim, printre altele, ur
mătorul caz: la 16 octom
brie 1922, în meciul 
Blackburn Rowers — E- 
ver ton. din liga l a cam
pionatului englez, centrul 
înaintaș al prunei echipe. 
Mac Intyre, a înscris în 
ultimele 5 minute nu mai 
puțin de... 4 goluri, a- 
ducind victoria .echipei 
sale t

pentru 
din su- 
face cel 
înălțimi, 
pasionat

Iar suc- 
să răsplă-

Foto • ghicite aresă ia a-

IFoto :H. Nandy

I
Obiectivul aparatului „a privit* 
linia de fund, prin părțile laterale 
in realitate, poarta râmine mult 
acesta, la prima vedere imparabil.

gol sau nu e gol?... Nu vă grăbiți cu răspunsul, 
la prima vedere el pare cu țolul simplu. Mingea 
impresia că se va opri nestingherită în plasă, 
nu e așa! Avem de a face cu o iluzie optică

provocată de unghiul din care fotoreporterul nostru 
a surprins faza, 
aproape paralel cu 
ale plasei. Astfel, 
in stingă iar șutul
nu-i va da prea multe emoții Iui Dungu.

Și dv. erați gata să puneți... mina în foc că 
e gol.

atracție. Brumei a știut 
să le .găsească, 
cescle știu 
tească pe cei harnici.

Iată
de antrenamente

mai jos „porția 
a Ic

Brumei în vederea J. O. 
de la Roma. Sărituri 
măsurate și nemăsurate, 
sărituri cu ingreuiere 
(purtind greutăți), - ridi
cări de haltere. Brumei 
a făcut la antrenamente
le dinaintea J. O. peste 
6.000 de sărituri (!) 
ridicat peste 50.000 
(!!). Publicăm acest 
tastic tabel. Cei 
vor să cunoască gloria 
recordmanului 
minte...

Sărituri cuSărituri Sărituri

romantism și
ridicare de

măsurate nemăsurate ingreuiere haltere

Ianuarie 310x1 85 m. 700 1000 9 000 kg
Februarie 230x1,87 m 150 700 8.000 kg
Martie 75x1,90 m 200 250 8.000 kg

Aprilie 210x1,95 m 300 300 4 000 kg
Mai 210x2,00 m 310 50 4 000 kg
Iunie 110x2,08 m 200 100 11.000 kg
Iulie 100x2,00 m — 150 5 000 kg
August 100x2,10 m 100 150 3 000 kg
Totalul celor opt luni de antrena-
ment: 1575x1,918 m 1960 2.700 52 000 kg

Un campion prodigios
Campionul francez de 

mofociclism Georges 
Monneret este, orice s-ar 
spune, un sportiv prodi
gios. Intr-adevăr, după 
cum aflăm dintr-un re 
cent jiumăr - al revistei - 
„Miroir Sprint", el a par
ticipat pînă acum Ia 600 
de competiții în sporturile 
cu motor, bcupînd de 471 
de ori primul loc și dobo- 
rînd - nu mai .puțin de 
170 de recorduri mondiale 
la diferite' probe.' * •

In afara, concursurilor 
la care,, a participat și 
pe care-, după cum ați, 
văzut, le-a cîștigat
marea lor majoritate, 
Georges Monneret și-a 
înscris în palmares și alte 
performnanțe de seamă. 
Astfel, el a făcut Tunul 
Franței pe motocicletă, 
parcurgînd 4.764 de kilo
metri în 6 zile. De ase
menea, Monneret s-a 
luat la întreerec cu un 
tren rapid, pe distanța 
Paris-Alpes d’Huez, reu-

0 întâmplare
care nu se uită atît de ușor

I

I

I

să întreprindă, 
în primăvară, un 
motocicîist Paris- 

în zece

un jucător, nu se pare 
că Paul Hansen, s-a lo
vit la un picior. Trau
matismul a fost atît de 
serios incit Hansen și-a 
dat seama că nu mai 
poate continua jocul. „Ies 
de pe teren 1 strigă el de 
la o distanță de 15-20 de 
metri. In clipa urmă
toare,. în tăcerea genera
lă, se auzi un glas din 
tribună: ,.Ia-l și pe ar
bitru cu tine

întrebat de către zia
riști care din întîmplărife 
de pe terenul de joc sur
venite de-a lungul anilpr 
i-a rămas mai bine înti
părită în minte, cunoscu
tul arbitru de fotbal da
nez, Bock, a povestit, 
zîinbind, următorul epi
sod :

I. ■

șind să ajungă la desti 
nație înaintea trenului. 
Georges Monneret, care 
are acum 52 de ani, in
tenționează să-și pună în 
aplicare 'anul acesta o 
veclie dorință : el proiec
tează 
chiar 
raid
Moscova-Paris
zile I

Interesant este că „de
canul" campionilor fran
cezi are -doi fii care se 
conșacraseră și ei moto- 
ciclismului, îriregistrînd 
performanțe valoroase. A- 
nul trecut, aceștia ati a-, 
bandonat activitatea com- 
petițională, dar Monde- 

ret-tafăl, sportivul care a 
descoperit, pare-se, elixi
rul veșnicii tinereți, nu 
vrea încă să se dea bă
tut. EI participă la con
cursuri, cîștigă campiona
te, doboară recorduri și 
visează un raid motocf- 
clist măreț. Și, toate a- 
cesfea, la o vîrstă cînd 
alți sportivi glorioși au 
devenit bunici și poves
tesc nepoților, la gura 
sobei, cum era cîndva, 
de mult de tot, cînd se 
aliniau și ei la startul 
concursurilor...

„Conduceam un 
între selecționata

j

I

tnecl
orașului Copenhaga și o 
echipă din provincie. Gu 
tot caracterul lui amical, 
meciul era disputat cu 
multă dirzenie — chiar 
cu prea multă ! — astfel 
că a trebuit să intervin 
în cîteva rinduri pentru a 
mai potoli spiritele pe te
ren. La un moment dat,

In patru rinduri

V. D. POPA

ION POȘTAȘUL

Dinsul se interesează 
De băieți, fără scăpări, 
Și la meci ii antrenează 
Insă... la vociferări !

tarea pa care 
aUt pe terenul 
cit și In viață 
care urmează să
această înaltă distincției

că este probabil ca 
din campionatul 

să se acorde punc- 
obișnuit (2 puncte

in

La meciul de baschet 
cu C.C.A., V. Popescu, 
antrenorul Rapidului, 
și-a îndemnat jucătorii 
să protesteze la deci
ziile arbitrului.

PETRU IZGHIREANU. 
FĂGET — 1) Am mai vor
bit despre această ches
tiune : dacă mingea se 
ivește de arbitru și rico

șează in gol... e goi ! — 2) 
I.i retur, Pârcălab va juca 
la U.T.A. tot pe postul de 
aripă dreapta.

NICOLAE BĂNICĂ, GA
LATI. - 1) Laszlo Papp a 
cucerit medalia de aur la 
3 ediții ale Jocurilor O- 
Umpice : 1948 (Londra),
195? (Helsinki) și 1956 
(Melbourne). — 2) Dinamo 
Bacău joacă pe tocul lui 
Dinamo Cluj, care s-a mu
ta. Ia Bacău. Cei mai 
mulți dintre jucătorii ve
chii echipe de categorie 
B Dinamo Bacău au tre
cut la Dinamo Galati.

ION PISICA, COMUNA 
VOINEȘTI. - 1) De-a lun
gul anilor, 
a stabilit 
mondiale 
1,76, 1,78,
1,83, 1,84, 
camdată ! 
pionatul 
fotbal a 
C.C.A.,

lolanda Balaș
10 recorduri 

și anume :
1,80, 1,81, 

1,85 și 1,86.
2) In 1953, 

categoriei

: 1,73.
1,82, 

Deo- 
cam- 

A la 
fost câștigat de 

care avea atunci 
următoarea formație de 
bază ; Toma (Voinescu) — 
Zavoda n, Apolzan, ivă- 
nescu - Balint, Bone - 
Victor Moldovan, Zavoda 
1, Drăgan, petschovschi și 
Bădeanțu. - 3) Boxerul
Gheorghe Negrea este o-

riginar din Sibiu. Ei împli
nește in aprilie 27 de ani. 4) 
N-avem date precise in a- 
ceastă privință, dar este 
foarte puțin probabil că e- 
xistă vre-o țară pe glob 
unde nu se joacă fotbal. 
N-ațl citit ? Și indienii din 
îndepărtatul 
Mato Grosso 
aibă discuții 
•au n-a fost

fi pustiul 
au a.wns sâ 
daeă a fost 
ofsaid

CALIN VASILE. BUCU
REȘTI. - 1) Raymond
Kopa împlinește ta octom
brie 30 de ani. E mic de 
statură, mal alee pentru 
un centru Înaintaș 
m. - 21 „Ciciobalul"
un fel de fotbal pe... 
cletă. - 3) Veți primi 
puns detailat prin 
soare.

l.n 
este 
bici- 
răs- 
•eri-

VIOREL KADAR, BRA
ȘOV. - 1) Atlelii iau star
tul de jos nu pentru că 
așa cere regula meniul — 
o astfel de prevedere nici 
nu există — ci fiindcă sis
temul acesta de start este 
mult mai avantajos decât 
cel din picioare. Acest lu
cru se cunoaște încă din... 
1896. de la prima Olim
piadă modernă, cînd ame
ricanul Burke, câștigăto
rul cursei de 100 m, a fost 
singurul concurent care a 
luat startul de jos. Și s-a 
văzut că a pornit mult 
mai iute declt toți ceilalți, 
lucru ce l-a și ajutat să

ajunsa primul I* sosire. - 
2) TUI ut de maestru eme
rit al sportului se acorda 
pentru o performantă ex- 
cepționaU - de pildă cu
cerire. unui campionat 
mondial — mu pentru un 
ansamblu de rezultate va
loroase obținute de-a lun
gul anilor, care marchează 
aportul sportivului respec
tiv la progresul mișcării 
noastre de culturi fizică 
,1 sport. Firește, se tine 
wama totodată de compor- 

a avut-o 
de spori 
sportivul 

primească

lor — care dau Jiu-jitsulul 
un caracter periculos sint 

i interzise la judo. Am pu
blicat, de altfel, mal aoum 
un an. In pagina noastră 
„Sport Magazin** un arti
col amplu In legătură eu 
noul sport olimpic: Ju-
<lo-ul - 2) Boxerul Bay 
„Sugar* Robinson are *1 
de ani.

GHEORGHE,
ce e- 

fotba- 
de la 
în a- 
și A-

Nu-

PETRE 
PLOIEȘTI. - 1) „La 
chipe a mai activat 
listul Pcotopopescu 
Progresul București 
fără de C.S.A. Sibiu 
batorul București
nun la acestea. Nu e... des
tul ? — î) Di Stefano are a- 
eum 33 de ani

HOGEA MIRCEA, AIUD. 
— 1) E greu de pzocizat ori
ginea jiu-jitsului. se pase 
că s-a practicat tntii în 
China, de unde a fost... 
transplantat in Japonia, ta
ră in care avea să cunoască 
o mare răspindire. Judo 
este aplicarea sportivă a 
jiu-jitsului. O serie de 

metode de luptă — în pri
mul rind răsucirea brațe-

Se poate zbura fi fără aripi? Se pare că da t 
Cel puțin Eugene Hughes a dovedit acest 
lucru... zburind pur și simplu spre corzile 

ringului, în urma unui formidabil upercut pe care l-a 
primit de la adversarul său, Columbus Burell. Și to
tuși, meciul nu s-a încheiat prin K.O., cum ați fi 
dispuși să crede/i. La „9", llughes s-a ridicat, a 
reluat lupta și n-a fost învi-ns, în cele din urmă, 
decît la puncte, de justețe.

strămoș" al fot
balului, cunoscutul „îl 
calcio", practicat acum 

cîteva veacuri în Italia, 
îndeosebi la Florența, se 
juca pe un teren lung de 
272 de metri și lat de 
139 metri ? Jucătorii care 
izbuteau să ajungă pînă 
la capătul terenului erau 
însă pe deplin răsplătiți, 
fiindcă „poarta** era în
treaga linie de fund și 
marcarea unui punct nu 
mai constituia deci o pro
blemă... (Mulți dintre 
înaintașii noștri poate că 
se vor gîndi cu... nostal
gie la acele timpuri!.,.)

...în anul 1960 au aban
donat activitatea compe- 
tițională patru dintre fot
baliștii „echipei de ainr“ 
a Ungariei din perioada 
1950-1955 ? Aceștia sînt 
Hidegkuti, Lorant, Zaka- 
rias și Bnzanski.

...emblema echipei de 
rugbi a Țării Galilor, 
una din participantele la 
turneul „celor 5 națiuni", 
este un... praz ? Scoția 
are drept emblemă un 
seaete. Irlanda un trifoi. 
Anglia un trandafir, iar 
Franța binecunoscuta! co
coș (galic...).

...în campionatul Gre
ciei punctajul acordat în 
clasament este diferit 
decît cel obișnuit în ma
joritatea țărilor? Intr-a
devăr, în Grecia se acor
dă 3 puncte pentru victo
rie, 2 pentru meci nu.1 și 
1 punct pentru înfrân
gere. S-a propus insă ca 
să -fie adoptat sistemul 
folosit în celelalte țări, 
astfel 
chiar 
viitor 
tajul 
pentru victorie și 1 punct 
pentru meci nul).


