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DUMINICĂZIUA ALEGERILOR
V o t a J i L
Candidații Frontului Democrației Populare!

MĂRE
INTERNAȚIONAL 

PE TEREN ACO
PERIT

__ Uniunii Sovietice a 
început un mare concurs inter
național de tenis pe teren aco
perit la care participă jucători 
și jucătoare din șase țări : Ita
lia, Franța, Statele Unite, R. D. 

f Germană, Anglia și U.R.S.S. Iată
■cîțeva - rezultate înregistrate . în 
prima- zi de concurs ; MASCU
LIN : Lejus (U.R.S.S.)—Ciugurov 
(U.R.S.S.) 6-3, 5-7, 6-4. 6-4 ; Tac- 
chini (Italia)—Parmas 
6-2. 2-6, 6—4, 6—0. 
vana Lazzarino
^arrina (U.R.S.S.) 6-4, 6-4.

- R.P. POLONA—S.U.A. 2—1
LA HOCHEI PE GHEAȚA!

LA MOSCOVA: 
CONCURS 
DE TENIS

în capitala

Internațional Jubiliar la schi
«Reprezentanții Franței au cucerit locuri fruntașe la 
campionatele naționale « Loturile R.S. Cehoslovace 

și R. P. Ungare • Schiorii romîni se antrenează intens 
la Poiana Brașov

• Invingînd pe Vihnanovslci și Sido, tinărul nostru reprezentant Adalbert Rethi 
s-a calificat în semifinale

.Continuîhdu-si turneul în Eu-T 
tropa. Selecționata de hocneî PCX 
gheață a S.U.A. a evoluat dumi-X 

_■ nică la Varșovia. în compania X 
reprezentativei R. P. Polone. Vic-^ 

• toria a revenit hocheiștilor ame-i 
rldani cu scorul de S-l (1—#,.▼

8-1. 0-0).lerl, In meci revanșă. T
selecționata R. P Polone a ter-T 
minat învingătoare eu scorul del 

' î~1- *
CUPLAJ FOTBALISTIC JOI ț 

- n. IN GlULEȘTI *

a me- -r
(i-o,t

GA. Bălan, aști/iălorul probei de slalom uriaș din cadrul Sparta- 
chiadei de iarnă a armatelor prietene de la Zakopane, ne va repre

zenta țara la Concursul International Jubiliar
Fol» : D. Slănctikscu

4 Trei zile ne mai desparte de 
e .Toi „după-amiază. patru echipe 4 data desfășurării primelor probe 

bucureștene yor^ susține Ț din cadru) Cotwursuhu Interna-jocuri de verificare. Ele se vorT
intttnl. în cuplaj pe stadionul J t’onal Jubiliar de schi, una di«. 
din Ciulești, după următorul pro-Tcele mai importante competiții in- 
gram : Progresul—Metalul la oî^ r lonnatiouale organizate vreo-dală 14.15 si Rapid-C.C.A. la ora 16.4.. , , - >■ » - i Țm țara noas-lra la acest sport.

; IN C.C.E; LA VOLEI FEMININ Ți nsemnătatea acestui concurs re-
J iese din numărul țărilor panici- 

VARȘOVIA 27 (Agerpres). - tn-?palllp _ 9 _ din va|oarea
■ tr-un meci contind- pentru opti-T . .

mile de finals ale „Cuoei cam-1 sP<>,t,vllOT «'•' rindul cărora vom 
pionilor ■ europeni" la volei echipa X remarca pe săritorii polonezi Jan 

. feminină AZS Varșovia a învins Ț Furman și Antoni Kocjan (per- 
; cu 3—0 (8, 6. 13) echipa SK. Riga. Xforman|a de peste 90 de metri), 
. Returul acestei întîlniri se va des-Țpe fondiștii cehoslovaci Iosef 
t fășura la Riga. ȚProkes și Vladimir Jerabck. pe
- SANTOS (SAO PAULO) |șq.tc<>borîtorii austrieci Hans Scliem- 
' VINGATOARE IN TURNEUL Țmel 9‘ N&rbert Lippantz. Campio- 

DfN MEXIC Jnatele Franței, recent încheiate,
I ilustrează cît se poate de bine 

Turneul internațional de fotbal4valoarea celor cinci schiori care 
de la Guadalajara (Mexic) a fostT . .. .. __ T v°r concura pe pirtule din roianacîștigat de echipa braziliană San-4 ’ r
tos din Sao Paulo, care în ulti-4 Brașov. Arlette Grosso a cucerit 
mul meci a dispus cu scorul deXlitlul de campioană la combina- 
3—0 (2-0) de echipa America dinȚțg alpină și locul doi la coborîre, 
Rio. Fotbaliștii de la Santos auȚ- v . i x rr r ...‘ Țiar La aceeași probă lerese Leduc,totalizat 7 puncte, fiind urmați 4

■ de America Rio și America Me-ț*'3 dasat Pe locul dw’ Leo La‘ 
xico. fiecare cu cîte 5 p. Jcroix pe locul doi, George Du-

villard pe locul patru și Pierre 
Șlaitțos jte locul nouă.

După Franța, R. D. Germană, 
R.P. Polonă, Italia, Austria, âle 
Căror loturi le-am publicat săp- 
lămîna trecută, și-au mai anun
țat reprezentanții R. S. Cehoslovacă 
și R. P. Ungară. Echipa R. S. 
Cehoslovace cuprinde pe Eva Pau- 
lutova, Vlasta Strukova. Ladisja.u 
llruby, Iosef Prokeș și Vladi
mir Jerabck (ultimii doi au ocu
pat locuri fruntașe la Sparlachiada 
de iarnă a armatelor prietene la 
probele de fond). Din lotul R. P. 
Ungare fac parte lldiko Kovari. 
Laszlo Csavas, Miklos Marton, 
Ceza Nemeth și Andras Moros, 
Singura țară care nu a anunțat 
încă numele pârtiei pan ți lor esie 
R.P. Bulgaria.

Schiorii rom uit 
ultima vreme cu 
pe pîrliile din
Sîmbătă și duminică au avut loc 
întreceri de antrenament și veri fi 
care, care au reliefat buna pre
gătire a reprezentanților țării 
noastre. Ei așteaptă cu multă în
credere desfășurarea Concursului 
International Jubiliar, fiind liotă- 
rîți să facă tot posibilul pentru 
obținerea unor rezultate de va
loare în compania unor schiori 
de talie mondială.

• Azi au loc finalele probelor individuale 
pere șansele ’ în semifinale In 
fața lui Pignitzki.

(Jn alt jucător romîn. Radu 
Negulescu, a reușit în parti
dele susținute spectacole de 
calitate, dar spre regretul' no
stru el nu a lost în stare să 
finalizeze situațiile favorabile

întrecerile probelor indivi
duale care 
mioeață 
dat loc 
deosebit 
din plin 
care au 
în continuare la competiție. 
Este greu să dai uitării partide 
de un rar dinamism, presărate 
cu momente de adevărată mă
iestrie și bine înțeles încheiate 
cu... o ploaie de aplauze. Așa 
au fost de pildă întnnirile 
Stanek — Bottner. Sido — Lo- v____
vaci, Rethi— Vihnanovski, Rethi bativnate. de convingere. 
— Sido etc. în ultimele două : 
meciuri de altfel, tinărul no- c------  — --------
sțru reprezentant Adalbert mare măsură principalele hoa 
Rethi s-a întrecut pe sine, -o- ' “ ’ '

’ ferindu-ne două admirabile vic
torii care îl promovează în 
rîndul autenticelor „speranțe" 
de la noi. In urma acestor 
două succese, Rethi a intrat 
între primii patru jucători ai 
probei de simplu , și urmează 
ca astăzi diipa-amiaza să-și a-

S 

l 
w

1 f<

au început ieri di- 
sala Floreasca au 
general la dispute 
atractive, apreciate 

numeroșii seectatori 
ținui să fie prezenți

în 
în 
de 
de

nerecunoscut. De pildă. Pitică 
a pierdut trei seturi la rînd 
în fața maghiarei Mathe pe 

.c.are cu 2'1 ■ de ore înainte o 
depășise cu destulă ușu,rință. 
Iar Maria Alexandru care du
minică ne entuziasmase opin 

------------ __  , .._..... . ___  jocul său complet, atent si 
avute în sferturile de .finală la plin de inițiativă,, s-a resemnat 
maghiarul Pignitzki, .pierzind pur.'.și simplu cu irieea î.nlrîn- 
două seturi în prelungiri, și gerii după primul set pierdut 

Gheorghe in partida cu Diana Rowe. Ea 
satisfacție nu a luptat nicj o clipă, acțio- 

------  nind apatic, lipsit parcă de 
șitrîn-d un joc lipsit de corn- vlagă și d.e dorința de "a ob- 
u..,:---- __________ tine victoria,-cu țoale încurajă-

■ Gomportarța aceasta.-inexpji-. -cile. .publicului, care . a părăsit
cabilă-, au . manifestat-o ■ iii mai sala, pe .bună- dreptate, deza- 
____ ......... “ .‘.țir -măgit. Iri âceste condijiuhi fi- 
stre jucătoare Măria Alexandru na’a de simplu feminin, va 
și Geta Pitică.’ La numai o zi 
după frumosul succes repurtat 
în turneul pe echipe și 'victo
ria asupra formației R. P. 
Ungare campioană europeană;

■ cele două sportive au fost de.

tneciul. In - schimb
Cobîrzsn n-a dat 
sub nici lin aspect, ei, deslă-

disputa între Eva Foldi și 
Diana Rowe

C. COMARNISCHI 
N. MARDAN

(Cnntiuuare în p»g 3-«)

->■ .**'■ ■

Cunoscutul campion european, Zoltan Berczik, dă cu plăcere aut*» 
geaje, mai ales alunei cînd îi sînt cerute de două tinere și ialet^ 

late jucătoare ca Eleonora Mi hal ca și Mariana Jandrcxc.it
s-au pregătit in 

multă asiduitate 
Poiana Brașov.

%
?)

?)

Echipele de hand
bal și hochei pe 
gheață ale țării 
noaslre în campio
natele mondiale

„Stelele polare” d’n nou Ia București

invitație la spectacolul 
in jurul lumii pe... patine’

„Stelele polare" din nou la 
București. Ansamblul berlinez 
pe gheață ne va prezenta de 
data aebasta spectacolul inti
tulat „In jurul lumii pe... 
patine". Noua reyistă cuprinde 
34 de numere care ne vor reda 
prin dansuri, crîmpeie din fol
clorul și obiceiurile popoarelor.

Incepirrd de astăzi publicul 
bucureștean va putea viziona 
spectacolul pe care cei 60 de 
membri ai ansamblului „Stele 
polare" l-au pregătit cu minu
țiozitate. De fapt „artiștii 
gheții" din R.D.G. au intrat de 
aseară în scenă, cînd pe gheața 
artificială a patinoarului din 
parcul „23 August" a avut loc 
repetiția generală. Crteva din 
interesantele tablouri „Dansul 
saboților" (Olanda), „Dansul 
nuferilor" (Franța), -„Dansul 
săbiilor" (U.R.S.S.), „Un salut 
din munți" (Austria), „Rumba"

(Cuba). „Dans chinezesc" (R. 
P. Chineza), „Regele munților" 
(Norvegia) interpretate de so

liști și ansamblu. Numerele de 
atracție vor avea ca soliști pe 
virtuosul Bodo Bockenauer, 
Monica Zienke și cuplul Irine 
Miiller și Hans Georg Dallmer. 
Dar mai bine vă invităm astă- 
seară la premiera acestui spec
tacol care urmează să fie pre
zentat apoi și la Berlin. „Ste
lele polare" vor prezenta revis
ta „In jurul lumii pe... patine" 
între 28 februarie — 6 martie. 
SPECTACOLELE ÎNCEP ÎN 
FIECARE SEARA LA ORA 
19.30. BILETELE SE GĂSESC 
LA CASELE STADIONULUI 
DINAMO, AGENȚIA 
CASA DIN STR. ION
AGENȚIA CENTRALA 
NOSPORT ȘI CASELE
NOARULU1 ARTIFICIAL „23 
AUGUSr<

C.C.A., 
VIDU,
PRO- 

PATI-

Reprezentativa masculină de tineret a țării noastre a produs o frtv 
moașă impresie. lată-l pe Marius Rodea, care, după Adalbert Rethi, 

a fost cel mai eficace jucător din lotul „speranțelor"

Imediat după terminarea turneelor in'terechipe, multi dintre cont 
cuceriți au vizitat.,, panoul de afișa j pentru a vedea „rodul" cv+* 

lajiilor lor
Lxw SE. Boife»

Jandrcxc.it


G BI

SFERTURILE DE FINALA 
ALE CAMPIONATULUI REPUBLICAN 

PE ECHIPE
Tpțîlniri . interesante și în general 

echijiprște' au programat rundele a
3- a și ;i 4-a jale sferturilor de finală
din cadrul campionatului republican 
pe echipe, în Capitală. Electronica, 
avînd în formație pe maeștrii Driffler, 
Ghițescu și Paylov, a întrecut pe 
Știința cu 4—2, iar duminica aceasta 
a întrerupt la scorul de 3—1 (2)
meciul cu Geologia. O dispută strînsă 
a prilejuit întîlnirea Progresul — 
Spartac: 2*/2—2'/2 (!)■ Iată rezulta
tele parțiale: Troianescu — Bălanei 
‘/2—*/2, Pușcașu — Reicher 1—0, 
Nacht — Bondoc 0—1, Bozdoghină
— Georgescu 1—0, Sanda Voicu — 
Domnița Sutiman 0—1. Tn poziție 
egală s-a întrerupt, pentru a doua 
oară, partida Margareta Teodoreșcu
— Rodica Manolescu. Tn etapa a
4- a, Progresul conduce cu 5—0 (1) 
în meciul cu F.O.B., iar Spartac are 
4—1 (1) în fața Statisticii (Reicher
— Urseanu 1—0, Braunstein — Bon
doc ’/2—‘A, Sutiman — L. Rădulescu 
1—0 etc). Alte rezultate: M.T.T.C.
— Geologia 3%—2%, I.T.B. - Sta
tistica 3—2 (1) (runda a 3-a); I.T.B. 

•— Știința 3—1 (2) (runda a 4-a). 
Jucarea ■ partidelor, întrerupte,, în 
cursul acestei săptămîni, ne va per
mite, alcătuirea unui ejasament edi
ficator.

In regiunea Ploiești întrecerile au 
luat sfîrșit acum cîteva zile. Pe pri
ciul loc s a clasat echipa Petrolul 
Ploteșți, cal.ifiț.îridu.-se astfel pentru 
faza următoare a, competiției. De no
tat că petroliștii — în rîndurile că
rora ăp evoluat Gh. Mititelu, C. Ra
dovici, C. Partos și. Fl. Gheorghiu 
(campionul țării) — n-âfl pierdut 
nici o partidă atît în faza pe raion 
cît și 'în finala pe 
clasamentul turneului final, în 
s-au,întrecut învingătoarele din 
râională : Petrolul Ploiești 18 p., 
greșul I.G.O. Buzău 7, Rapid 
peni 7, Comerțul Qîmpina 4.

regiune. Iată 
care 
faza 
Pro- 
Plo-

^MARȚIȘOARE
Desene .de N. CLAUDHJ

Sprinterilor

„întinerirea" unor loturi 
(vezi: baschet, fotbal etc.)

,casărilor călătoareUnor arbitri de fotbal
j

Pentru unii sportivi bazați numai 
pe „forță*’

Pe marginea jocurilor 
din ultima etapă

• 48—83 (la C.C.A.), 
36^-84 (la Voința Iași), 
53—51 (ou Rapid Bucu, 
rești) și 60—51 (cu Ști
ința Cluj), apoi 48—101 
(la Știința Craiova) și din 
nou victorie, 57—51 
Dinanio Oradea) —-
rezultatele înregistrate 
retur de C.S.M. Galați. 0 
„serie11 cu totul contradic
torie, care firește dă oca
zie la diverse comentarii: 
victorii pe teren propriu, 
la Galați, înfringeri cate
gorice în jocurile disputate 
in deplasare. Explicația 
ne-au dat-o chiar jucătorii . 
gălățeni :. „ca să ne men
ținem în prima categorie 
trebuie să. ciștigim topic 
meciurile de fa ■ Galați ; în 
deplasare, nu ptea avem 
șanse..." 1. ,

După- cuBi. ușor, sc poate ? 
desprinde, singura dolean
ță (atît de modestă) ă 
basclietbâlișjtilor din' Galați 
este ■ de a juca hr prima 
categorie! Interesul, pen
tru creșterea; măiestriei Șjă-' 
cătoriior,' îmbunătățiră, ca
litativa a bascițeitului prac
ticat și la -urma Urmei,
pentru popularizarea aces
tui frumos sport înti-un
oraș de importanța . Gala- 
țiului, trece pe al doilea 
plan. Numai așa ne putem 
explica cum în deplasare, 
eejiipa se prezintă cu Im 
tuii incomplete, socotind 
meciurile dinainte pierdute. 
La Galați însă; echipa ;își 
schimbă complet fața; 
avantajul unei frenetice 
lățeați JuptS pentru fiecare minge din 
prima pină în ultima secundă, joacă mai 
atent în apărare și nu se hazardează în 
acțiunile de atac. Totuși, nivelul evolu
ției baschclbaliștilor gălățeni, chiar și’ 
atunci citul joacă la Galați, nu se ri
dică dccît pe alocuri la pretențiile cerute 
de la o echipă dc categoria A. Aceasta 
trebuie să dea de gîndit 'serios secției 
de baschet a clubului C.S.M., cârc în 
plus dovedește o insuficientă preocu
pare și pentru organizarea meciurilor în

Avind și 
„galerii", gă-

O spectaculoasă pătrundere a lui Popper (Știința 
București), care a adus echipei sale două puncte pre

țioase în meciul cu Rapid București .■<„■ 
‘ l oto : 15. Ciobanii

bune condiții. Duminică în jocul eu Di
namo Oradea, numărul celor prezenți în 
sală a fost mult prea mare, (spectatorii 
silit nevoiți să stea chiar în incinta 
terenului de joc), a lipsit stația de 
amplificare și atît de necesara tabelă 
de marcaj a scorului. .

demult i-a „folosit” antnenoru- 
Consliuitinescu critica recentă 

comportarea sa în timpul jocu-

• Cît 
liti Tr. 
privind 
rtty . (voci £e rări . și Repetate proteste Ia 
adresa arbitrajului) s-a putut constata 
și Ia meciul dc duminică. Din nou an
trenorul di n-a mov iști tor din Oradea și-a 
depășit adesea atribuțiile, fiind în per- 
manență - preocupat de felul cum .era o- 
glincfită desfășurarea jocului în foaî i 
de arbitraj. Astfel, la un moment dat, 
el și-a părăsit , locul dc pe banca jucă
torilor, înlocuind delegatul, echipei h 
masa oficială. Vă putețilesne închipui 
ce fed de „conducere tehnică4* au mat 
avut în acest meci dinamoviștii arădeni; 
ei au comis 
i-au și dus 
ciului.

o serie de-.erori laclice, eare 
de altfel la pierderea mr-

C.C.A. a 
de 'a It-a

înregistrat dnnu- 
vi’etnrie eoneeen- 

nu a

• Echipa 
nică și cea 
tivă, dar jocul militarilor 
sionat. Primul care și-a manifestat ne
mulțumirea fată de jocul echipei a fost 
chiar prof. C, Herold —- antrenorul for
mației ; „nu știu cină vor înțelege ju
cătorii mei să luțtle cit- aceeași ardoare 
(indiferent de adversarul intîlnit) pe în
treg parcursul unei partide, că nu nu
mai frumusețea fazelor, dar și efica
citatea lor,- contează in baschetul modem, 
că, în sfîrșit, meciurile de campionat con
stituie cea maț bună pregătire pentru în
trecerile din „Cupa Campionilor Euro
peni

ADRIAN VASILIU

★

Astă seară, începînd de la ara IS, are 
Ioc în sala Giuleșji întîlnirea restanță 
dintre fruntașele campionatului feminin 
Hapul și Știința București.

O interesantă manifestare
cultural-artistică la C. C. A.

Ieri seară, sala Casei Centrale a 
Armatei din Bdul. 6 Martie a găzduit 
o interesantă manifestare cultural-er- 
tistică organizată în cinstea alegerilor 
de la 5 martie.

La ora 18, nici un loc nu mai era 
liber. Numeroși sportivi fruntași de 
ta C.C.A. — Mircea Dobrescu, Ghew-

După etapa de duminică

Au fost stabilite finalistele „Cupei școlarului”; 
Metalul și I. T. B. I

Jocurile din cadrul competiției de 
rugtbi în 8 dotată cu „Cupa școlta- 
ruiui" au continuat duminică în ace
eași atmosferă de mare interes.,

• Tn primul meci, rugbist li de la 
Dinamo au avut în echipa S.S.E, 
nr. 2, un adversar deosebit de te
nace. De altfel, dinamoviștii au și. 
fost conduși o bună parte din prima 
repriză. Ei au reușit în continuare 
să acționeze ma.i închegat și să-și 
impună inițiativa pe care au menți
nut-o aproape 
fluierul final, 
pentru Dinamo.

• Un meci 
dintre I.T.B. I 
tornioa echipă a I.T.B.-ului a 
față un adversar care nici

îngăduindu-i să înscrie ne- 
de fiecare dată. Așa se și 
proporțiile scorului: 87—0

neîntrerupt până la
Scor: 11—3 (8-3)

fără istoric 
și S.S.E. tur.

— cel
1. Pu- 

avut în 
nu s-a

.văzut", 
stânjenit 
explică
(34—0).
• Metalul a făcut o partidă ex

celentă, dispunând la scor — 29—0 
(16—0) — de cea de a doua gar
nitură a l.T.B.-ului. Echipa pregă
tită de Dragoș Țenescu și Marian

Gazde prea puțin atente...'
Cea «nai marc parte din tatttniri'e amtrenameht. im aceleași condiții vi- 

desfășurate în cadrul competiției de trege ca și în etapele anterioare, 
rugbi dotată cu „Cupa Grigore Preo- Și astfel, terenul a îmbrăcat deseori 
tcasa“ au fost găzduite anul acesta aspectul unui adevărat iarmaroc pe 
de terenul clubului I.T.B. (fost Con
structorul) din șos. Olteniței.

Acum, Ia sfîrșttul întrecerilor s-or 
fi cuvenit, firește, să adresăm cu
vinte de laudă clubului I.T.B. pen
tru că a înțeles să pună la dispo
ziție Unul din terenurile sale. Merită 
gazdele aceste cu
vinte de laudă? Au 
fost ele ta înălți
me ? Din păcate, 
clubul I.T.B. nu 
s-a dovedit a fi 
o gazdă pe măsura așteptărilor. La 
toate cele trei etape ale competiției, 
ordinea Ia teren a lăsat foarte mult 
de dorit, 
ordine au 
crul acesta a împiedicat buna des-

NOTĂ

mai precis, oamenii de 
lipsit cu desăvîrșire. Lu-

flșnrare a meciurilor, spectatorii pă- de inițiativă, a 
trtmzînd — deseori — pe teren. Nă
dăjduiam că cel puțin la întîlnirea 
finală cea de duminică dintre C.C.A. 
ți Metalul, clubul I.T.B. să se învred
nicească să asigure condiții normale 
de joc. In acest sens, cel mai bun 
lucru ar fi fost programarea me
ciului pe terenul central, care este 
împrejmuit și dispune și de o tri
bună cu aproape 2000 de locuri.

„Socotelile11 clubului I.T.B. au fost 
însă altele.’ Și din această cauză, me
ciul « avut toc tot pe terenul de

Programul turului campionatului republican
ETAPA I (12 martie) :

C.S.M.S. Iași—Știința Cluj
știința Petroșani-Știința București
Dinamo București-Progresul București
C.F.R. Grivița Roșie-Rapid București
C.C.A.-Metalul București
Olimpia Brașov-Constructorul București

ETAPA A II-A <19 martie) :
Stiirița București—C.S.M.S. : Iași
Știința Clu.i-Șliința Petroșani 
progresul—C.F.R. Grivița Roșie 
Constructorul—C.C.A.
Rapid-Dinamo
Metalul—Olimpia Brașov

ETAPA A IH-A (26 martie) i
C.S.M.S. Iași—Știința Petroșani
Știința București—Știința Cluj
Dinamo-C.F.R. Grivița Roșie
C.C.A .—Progresul
Olimpia Brașov-Rapid
Constructorul-Metalul

ETAPA A IV-A (2 aprilie) t
Dinamo—C.S.M.S. lași
Știința Cluj-Progresul
Rapid—Știința București
Știința Petroșani—Constructorul
C.F.R. Grivița Roșie—Metalul
Olimpia Brașov-C.C.A,

ETAPA A V-A (» aprilie) î
Progresu l-C.S.M.S Iași
Știința Cluj—Dinamo
Știința București—Olimpia Brașov
Metalul—Știința Petroșani

Ion 
mult

ghe Negrea, Cornel Pelmuș, 
Silahi ș.a. — au ascultat cu 
interes conferința „Democrat istmul
sistemului nostru electoral11.

De un deosebit succes s-a bucurat 
și programul artistic „Alegerile de 
ieri și de azi", prezentat de formațiile 
de estradă și teatru ale C.C.A, i-u_ 

Demetrescti' a acționat cu mult nerv, 
dezvoltînd numeroase faze aplaudate 
la scena deschisa. • Metalul, câte, 
dacă ar fi insistat putea realiză un 
scor '?i mai' sever se anunță drept 
o pretendentă sigură la cucerirea tro
feului. învingătorii au folosit în acest 
joc următorul lot *. Beianu, Florescu, 
Bobeanu, Dupulescu, Boritu, Soare, 
Șerban, Voica, Iordan, Leferman și 
Băltăreții.

• Tn cel mai pasionant meci al 
etapei, rugbiștiî de la Rapid au în
trecut pe cei de la Clubul sportiv 
școlar cu 18—16 (8—5). A fost o 
luptă dîrză, epuizantă, în care cele 
două echipe au condus pe rînd, la 
diferențe minime. Rapidiștii au avut 
un finiș mai bun, reușind să răs
toarne rezultatul chiar în ultimele 
secunde de joc.

• In finala „Cupei școlarului" se 
vor întîlni Metalul și I.T.B. I. Meciul 
va avea loc în ziua de 12 martie, 
probabil în deschidere la partida 
C.C.A. — Metalul cu care se inau-: 
giwează campionatul republican.

care se plimbau în voie de pe o 
parte pe alta, șiruri întregi de spec
tatori. Mai grav este faptul că ta 
o acțiune a echipei Metalul (în min. 
19) care putea fi pe deplin fructi
ficată, balonul în loc să fie inter
ceptat de sportivii aflați în Joc, a 

fost recepționat. de 
= un... spectactor. 

Metalul a pierdut 
astfel o bună oca- 

_ zie de a schimba 
scorul în favoarea 

sa (in mod normal acțiunea putea 
fi soldată cu o încercare transfor
mată).

Supărător este și faptul că unri 
diin antrenorii echipei I.T.B., Dumitru 
Icnesc, u. cunoscut pentru spiritul său 

i manifestat dumi
nică o totală indiferență, în Ioc să 
încerce a interveni pentru curmarea 
acelui du-te-vino interminabil de pe 
teren. Făptui este cu atît mai grav, 
cu cît duminică, clubul I.T.B a făcut 
și încasări. O obligație în plus, deci, 
de a asigura ordinea Ia teren.

Am dori ca federația să analizeze 
cu toată seriozitatea această inad
misibilă delăsare a clubului I.T.B. și 
să ta măsurile corespunzătoare.

T. STANA

Constructorul-C.F.R. Grivița Roșie 
C.C.A.—Rapid

ETAPA A VI-A (16 aprilie) :
C.S.M.S. Iași—Rapid
Constructorul—Știința Cluj
C.F.R, Grivița Roșie—Știința București 
Dinamo—C.C.A.
Știința Petroșani—Olimpia Brașov 
Metalul—Progresul

ETAPA A Vil-a (23 aprilie) :
C.F.R. Grivița Roșie-C.S.M.S. Iași 
Rapid—Știința Cluj
Știința Petroșani—C.C.A.
Olimpia Brașov-Oinamo 
Progresul—Constructorul 
Știința BuCurești-Metalul

ETAPA A Vin-A (30 aprilie):
C.C.A.-C.S.M.S. Iași
Știința Cluj—C.F.R. Grivița Roșie 
Constructorul—Știința București 
Dinamo—Știința Petroșani
Rapid—Metalul 
Progresul-Olimpia Brașov

ETAPA A IX-A <7 mai) ;
C.S.M.S. Iași—Metalul 
C.C.A.—Știința Cluj 
Știința București-Progresul 
Știința Petroșani-Rapid 
Dinamo—Constructorul 
Olimpia Brașov—C.F.R. Grivița Roșie

ETAPA A X-A (13 iunie) v
C.S.M.S. Iași—Olimpia Brașov 
Metalul—Știința Cluj
Știința București—Dinamo 
Progresul—Știința Petroșani 
Rapid—Constructorul
C.F.R. Grivița Roșie-C.C.A.

ETAPA A XI-A (25 iunie) :
Constructorul—C.S.M.S. Iași 
Știința Cluj—Olimpia Brașov 
C.C.A.—Știința București 
Știința Petroșani—C.F.R. Grivița 
Metal ul—Dinamo
Rapid—Progresul

★

Roșie

(
In intervalul de la 8 mai la 18 iunie, 

campionatul republican se întrerupe 
pentru a face loc pregătirilor și susți
nerii meciurilor din cadrul ediției a 
Hl-a a „Cupei Victoriei- și a întîlnirii 
cu reprezentativa Italiei.



AL

DIN
Activitate intensă de pregătire și in țară

30.1.1961. — Ședință de analiză la 
Colonia. Se discută comportarea echipei 
în meciul cu Palmeiras. Antrenorul Gicii 
Popescu face observații critice la adresa 
echipei, nu pentru faptul că a pierdut 
meciul, ci pentru că nu a jucat la nivelul 
așteptărilor.

După ședință plecăm la antrenament, 
dar numai 
cat ieri. A 
apăsătoare, 
este cauza 
torii noștri nu pot da randament nor
mal.

După-masă — odihnă. Mîine jucam 
din nou în Goiania, cu echipa Vila Nova.

31.1.1961. — Ne pregătim pentru jo
cul de după-masă. In formație intervin cîte
va modificări. Jucătorii care resimt unele 
traumatisme din partida anterioară sînt 
înlocui ți-, astfel că pe teren se aliniază 
echipa: Uțu — Jenei, Ioniță, Panait — 
Sercdai, Bone — Pîrcălab, Marca, Erie 
II. Țîrcovnicu, Tătaru. începe jocul șl 
dominăm, dar nu reușim să finalizăm 
mici după min. 20, cînd Vila Nova râ
mi ne în 
jucător. 
42 cînd 
bit ru să

seiro, ea toate celelalte echipe de aici 
posedă jucători cu o tehnică foarte bună, 
care acționează în mișcare și fac un joc. 
elastic; aglomerează insă jocul 
tru.

pe. cm-

cu jucătorii care nu au ju- 
plouat, totuși este o căldurii 
De altfel, aceasta cred că 

principală pentru care juca-

cu avi o- 
cu Pal-

ar-

10 oameni prin eliminarea unui 
Meciul a luat sfîrșit în min. 
o ploaie torențială face pe 
întrerupă jocul...

1.11.1961 — Din nou o călătorie, 
data asta în... rale. Dimineața la 6 
prim lot de jucători pleacă cu avionul 
de la Belo Horizonte, al doilea este ^pro
gramat** pentru după-masă. Plec cu al 
doilea lot. Mai avem timp pentru hm 

antrenament, pe care-l și facem la ora 
16. Apoi fuga la aerodrom și după 45 
de minute aterizăm, 
capitale, la Brasilia, 
nuăm drumul tot pe 
Belo Horizonte. Aid
ora 10, oarecum obosiți de, alîtea dru
muri...

de
un

pe aeroportul noii 
de unde ne conti- 
calea aerului spre 
aj ungeai seara la

3.II.1961 — Echipa pleacă 
nul la Sao Paulo pentru jocul 
meiras. iar eu râmin la Eelo Horizonte, 
cu Staicu care este in convolescență la 
spital. Așteptăm cu emoții seara. Băie
ții joacă ia Sao Paulo, li însoțim cu 
gitulurile noastre. Rezultatul însă, n-am 
reușit să-l aflăm.

4.11.1961. — Cum m-am trezit, 
zbughit-o in oraș după un ziar. Meciul 
insă nu se disputase. Avionul cu care 
călătorea lotul nostru întirziase și a a- 
juns la Sao Paulo după ora de începere 
a jocului. Astfel că partida a fost ami- 
nată pentru azt. De data aceasta aflăm 
rezultatul chiar seara. Din păcate, am 
pierdut din nou, cu 1—0.

8.11.1961. Eram îngrijorat că nu voi 
putea vedea meciul Yasco da Gama-- 
Real Madrid, dar un localnic m-a invi
tat la... televizor. Așa că pot urmări 
partida nu din tribunele stadionului Ma
rocana, ci din dintr-o locuință din Reia 
Horizonte. Stadionul a fost plin (bra
zilienii susțin că nici o dată nu au a- 
sistat alîția spectatori). Este și expli
cabil. Toate ziarele sportive sau cu ru
brici de sport au prezentat această întîl- 
nire drept ..meciul anului-. Pînă la 
urmă însă, din ,,meciul anului" a rămas 
mai mult... publicitatea... Comportarea 
faimosului Real Madrid a decepționat. 
In schimb Fasco da Guma, cu o echipă 
fără nume sonore, a făcut după pauză 
un joc excelent, fiecare jucător are o 
foarte bună tehnică, fentează aproape 
perfect și efectuează preluări cu mare 
ușurință.

Dumimcă, echipele de categorie A și B au susținut meciuri amicale
Șteth (min. 42) și Stăniilă (min. 71 
din 11 m) respectiv Chiriță (min. 
78), M. Mareei (min, 82) și Florea 
(min. 89). In min. 76 D. Mmnteanu 
a fost eliminat de pe teren. Iată 
formația Petrolului: lonescu (Rin- 
gheanu) — Pal (Dumbravă), Ce- 
polschi, Florea — Hie Stelian (Giu- 
rea). Marin Marcel — Badea, D. 
Munteanu, Bontaș, A. Munteanu, Chi
riță. (M. Susan-coresp.).

Drubeta Tr. Severin-Știința 
Craiova 0-1 (0 0)

TR. SEVERÎN (prin telefon). For
mația oaspe a înscris prin Dumi
trescu (min. 51). Vinerea trecută.

Corvinul Hunedoara-U.T.A. 
2-1 (01)

HUNEDOARA (prin telefon). Aproxi
mativ 7.000 de spectatori «u asistat la 
tui meci interesant și dittamic. Jucîiul 
mai clar și dominltid mai mult în prima 
repriză, oaspeții au deschis scorul priu 
Țîrlea (mirt 8). In repriza secundă lo
calnicii au preluat inițiativa, egalind 
prin Constantinescu (min. 63). și mareînd 
golul victoriei prin Vatani (min. 80). 

Niculcscu — Buzeșan, 
Molii ar

CORV1NUL:
Nacu, Tătara (Izghireami) 
(Tătaru), Izghireami (Balint) — Zauca, 
Pop (Cutcanu), Coiistantinesou, ~ 
(Vatani) Aii.

Tetei
U.T.A. : Conran (Faur)

Apărarea ieșenilor respinge un aloc al Științei. Fază din meciul Știința București-
C.S.M.S. lași

scris de trei ori prin Stâtescu (min. 
30), Gh. Ion (min. 46) și Coiccri-u 
(min. 50). Peniru Știința a marcat 
2gardan (min. 15). (C. Ră-diriesou- 
coresp.).
C.S.M. Baia Mare - Industria 
Locală Baia Mare 6-1 (4—0)
BAIA MARE (prin telefon). Sim- 

bătă, formația C.S.M. din localitate 
Șrii antrenat la două porți cu echipa 
industria Locală, ciștigîed cu scorul 
de 6—1 (4—()). Au înscris Țrifu (3) 
Ger gel y HT, Bâkoș și Măîăieru, res
pectiv Dobay. In aceeași zi Dinamo 
I Săsar a învins pe Dinamo II cu 
scorul de 4—2 (3—1). (V. Săsă-
ranu-coresp. regional).
C.S.M. Medias - Textila Mediaș 

3-0 (3—0)
(prin telefon). Acesta 

joc amical al echipei 
marcat: Szakacs (min.

MEDIAȘ 
este primul 
C.S.M. Au 
12 și 17) și Staudt (min. 40). (O, 
Vintilă-coresp.).

Tractorul Brașov învins la 
Sf. Gheorghe

SF. GHEORGHE (prin telefon). 
Tractorul a întîlnit o combinată a 
echipelor locale Textila și Voința. 
După un joc dinamic și presărat cu 
faze interesante, victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 2—0 (2—-0), 
prin punctele marcate de Antal (min. 
10) și Pali (min. 25). (Papp Zoitan- 
coresp.).

campioana 
înainte de meci, 

care este 
ne poate 
avem în 

Cruzeiro

bolnav 
însoți, 

echipă, 
folosim
Panait

2.11.1961. —- Jucătorii iși rezervă ma- 
joritaifia timpului pentru odihnâ. Seara 
vor întîlni echipa Cruzeiro, 
statului Minas Gerais, 
îl vizităm pe Staicu, 
și regretă mult că nu 
Noi regretăm că nu-l

împotriva echipei
formația : Uțu —■ Jenei, Ioniță,

—Sere.dai, Nunweiller IV — Fîrcălab, 
Țîrcovnicu, Marcu, Eftimie, Anghel. 
După pauză facem cîteva modificări; 
Popa în locul lui Jenei, Seredai trece pe 
postul lui Panait, Bone half dreapta, iar 
extreme sînt Anghel si Tătaru. Mwlift 
cările au fost determinate de faptul că 
a doua zi ne așteaptă un meci la Sau 
Paulo, cu Palmeiras, și trebuie să mena
jăm jucătorii cart au fost mai des soli
citați,
* Jocul nu a fost prea 
imprimînd meciului o 
Noi deschidem scorul 
apoi sîntem egalați din 
înaintarea noastră nu

9—10—11.U.1961. îmi împart tim
pul stînd cu Staicu, vizi.tînd orașul, răs
foind ziarele sau recapitulind cele con
statate în jocurile din Brazilia : brazilie
nii sînt excelenți tehnicieni; fac să cir
cule balonul în mod variat. ; participă 
efetiv la acțiunile de atac sau apărare; 
au o pregătire fizică foarte bună; dato
rită rezistenței și vitezei ca și a așezării 
pe teren după formula 1—4—2—4 sau 
1—4—3—asigură controlul mijlocului 
terenului etc.

— Sziics, Bă-ouț II, Sereș — Capaș, 
Petschowschi I (Neamțu) — Tăucean, 
Mețcas, Pop, Țîrlea (Petschowschî II), 
Roman. (C. Moraru și V. Alt-roresp.)

Știința Timisoara-AJIA-E.F.A. 
5—2 (3—2)

TIMIȘOARA (prin telefon). Jocul a 
fost de un nivel mediocru. Interesant 
de remarcat că și săplămîna trecută 
Știința a învins» echipa arădeană cu a- 
cclași scor. Duminică, golurile au fost 
realizat de Petescu (2), Mifaru, I/ereter 
și Gîrleanu respectiv de Ciumga și 
Duma S-au remarcat Turca», 
Mițaru (Știin|a). Or:>szhcgyi, 
Chitic

frumos, echipele 
notă de luptă, 
prin Efțimie șl 
Hm. Din nou 

final'zează. Cru-

13.11.1961. — Trăim emoțiile plecării ș 
La 15 voi. porni împreună cu Staicu spre 
țară. Telefonează tov. A. Petroșanii si 
aflu că echipa a jucat la Itajuba și a 
cîștigdl cu ‘l-^r.2, după ce a fost condusă 
cu 2—0. Firește, vestea ne bucura.

Mai am un drum de făcut : la :,.4îr 
Franc?** pentru biletele de călătorie. Abia 
așteptăm ziua de miercuri.

15.11.1961. — In sfîrșii, plecăm! Tare 
ne e dor de acasă...

ȘTEFAN ONISIE
antrenorul echipei C.C.A.

Concursul Pronosport de duminică a 
fost fără discuție unul din cele mai in
teresante din ultima perioadă de timp. 
Surprizele s-au ținut lanț de-â lungul 
întregului program astfel îneît trierea’ 
a fost masivă. Elocvent este- faptul că 
nu s-a înregistrat nici o variantă cu 12 
rezultate.și nici măcar vreuna cu li re
zultate, astfel că și variantele cu 8 re
zultate vor fi probabil premiate ceea ce 
constituie o raritate în istoria concursu
rilor de pronosticuri sportive. ----------— —

Marile surprize ale concursului au fost 
victoria lui Udinese la Roma, în fața 
lui Lazio și aceea a Bolognei în întîl- 
nirea cu Napoli pe terenul acesteia din 
urmă. Au triat de asemeni considerabil

țffionosportî 6

ASTAZI ULTIMA ZI PENTRU 
CUMPĂRAREA BULETINELOR 
ABONAMENT PRONOEXPRES 

PE LUNA MARTIS -

Reamintim parti^pănților la

Turneul de pregât re a fotbaliștilor 
d namcvisti din Bacău și ItaeșiiFoto: II. N-andy

jucat cu C.S.M.S. Iași 
1—0 (0-0). Golul a 

de Steanță în min. 48.

Drubeta 
cîștigînd 
fost marcat
(Gh. Manafu-coresp.).

C.S.M. Brăila - Trefilatorul 
Brăila 4-2 (3-0)

BRAILA (prin telefon). Meciul, 
disputat în finala „Cupei Primăverii", 
â revenit formației de categorie B 
C.S.M..
Leșn (2), 
coresp.).

C.S.M.

3
CU

prin puncte!*» 
Coteț și Tudor.

marcate de
(N. Ccstin-

Sibiu-Chimia 
0-0

(prin telefon).

Făgăraș
Igna și 

Dușan
( A51E F A). ( L. Samuel-coresp.)

Mureșul Tg. Mureș—Știința 
Cluj 0-2 (0-1)

MUREȘ (prin telefon). Intîlnirea 
s-a desfășurat pe un teren desfundat, 
ceea e.e a îngreunai sarcinile jucători
lor. Apărările celor două formații s-ău 
dovedit a fi puse la punct; înaintările 
însă nu au jucat la valoarc-a lor. 
marcat Mateianu (din II m) și II. Moi- f^șurat pe un timp foarte frumos a 
dovaii. (V. Kadar-corcsp. reg.).

Petrolul Ploiești la Brad: 
meci nul...

BRAD («rin telefon). Echipa Di
namo Barza a dat o replică dîrză 
Puroiului, reușind să tormine jocui 
la egalitate, 3—3 (2—0), după ce 
avusese șanse să cîștigc chiar, 
un moment dat ploieștenii au 
conduși la trei puncte diferență ! 
torii golurilor: Rogojan (min.

Trbtîînifea
C.S,

VINERI, MAREA TRAGERE 
LOTO CENTRAL 

A MĂRȚIȘORULUI

SIBIU
dintre C.S.M. din localitate și Chi
mia Făgăraș 
alb. C.S.M.
dar a ratat 
tariu-coresp.).
Rulmentul Bîriad - Unirea lași 

2-2 (0—1)
4» B1RLAD (prin telefon). Jocul des-

s-a încheiat cu un scor 
a dominat mai mult, 
ocaziile create. (C. Pi-

La 
fost 
Au- 
19).

a 
in 
se

plăcut color peste 1.500 de specta
tori. Au marcat Cărare (min. 85 și 
90), respectiv Creangă (min. 31) și 
Măriuță (min. 62). (E. Solomon
coresp.).

C.S. Oradea - C.S.M. Cluj 
4—1 (4-0)

ORADEA (prin telefon). In prima 
repriză localnicii .au jucat bine mar- 
cînd 4 goluri prin Peirică (3) și 
Szakacs 1. In cea de a doua însă, 
ei au slăbit alura pcrmițînd cluje
nilor să domine. Oaspeții însă nu au 
reușit să însci-ie, decît o singură 
dată prin Crecan. (Al. Jiiău-coresp.). 
Rapid Focsani - Știința Galați

‘ 3x1 (1-1)
FOCȘANI (prin telefon). Dominînd 

majoritatea timpului, localnicii au m-

io R.O.C.
DRESDA 27 (<xin telefon). — Fot

baliștii dinamoviști din Bacău și 
București ‘ 
rile în 
Ei au 
verificare, 
combinata 
a jucat 
școlii de fotbal din Dresda a clubului 
Dinamo. Intîlnirea s a terminat la ega
litate: 1-1 (1-0). Punctul echipei diua- 
moviste a fost marcat de Băioiu. A 
doua zi, Dinamo Bacău s-a deplasat 
la Bautzen unde a întîlnit echipa Mo
tor (din liga a H a) de care a dis
pus cu 1-0 (0-0) prin golul marcat 
de Cirîpoi. Dinamo a aliniat forma
ția: Bticur-Giosanu, Lazăr, Gross-Vă- 
tafu, Cîrnaru-Drăgoi, Rădulcscu, Gram, 
Ciripoi, Publik.

Peste patru zile echipa din Bacău 
a evo’uat în orașul Brieske. De data 
aceasta a întîlnit echipa de prună 
categorie Aktivist Brieske, în fața că
reia a cedat cu 3-1 (2-1). Unicul gol 
al bâcăoanilor a fost înscris de Fiîip. 
In acest meci, Dinamo a aliniat echi
pa: Bucur (Cozma)-Giosanu, Gross, 
Cincu (Ivan)-Dragomir, Cîrnaru-Fi|îp, 
Radulescu, Gram. Ciripii (Nemeș), 
Publik (Sasu). Lazăr nu a jucat fiind 
ușor accidentat din meciul de dumi
nică.

Duminică, Dinamo Bacău a jucat 
la Berlin cu Dinamo, clasată pe lo
cul 2 în ultimul campionat. Jocul a 
luat sfîrșit cu lin rezultat egal (0—0). 
Dinamo Bacău a jucat mai bine ca 
în meciul precedent și a ratat o 
bună ocazie în min. 86 prin Sasu. 
Formația: Ghiță—Gross, Lazăr, Ivan 
(Gioșanu)— Vătafu (Cîrnaru), Drago-* 
mir—Filip, Radulescu, Gram, Ciripoi, 
Publik (Sasu).

Dinamo Bacău va pleca spre țară 
joi dimineață. Pînă atunci va maî 
susține o înlilntre, miercuri ia Leip
zig, cu Rotation. ...............

i Bacău 
și-au continuat pregâli- 

cursttl săptămînii trecute, 
susținut noi meciuri 

Astfel, la 18 februa.ie
Dinamo București-Bacău 
la Gorlitz cu formația

Vineri are loc Tragerea specială 
Mărțișorului la Loto Central la care

* afara obișnuitelor Vremii în bani
vor acorda din fond sup’imentar alte 
numeroase premii. în fruntea listei a- 
cestor premii suplimentare

20 AUTOTURISME
și alte premii suplimentare de 25.000, 
15.000, 10.000, 9.000, 5.000 lei etc.

Joi este ultima zi în care mai puteți 
cumpăra bilete pentru tragerea specială 
Loto Central a Mărțișorului.

ÎNSEMNĂRI
Prono- 

în care 
abona- 
martie. 
este a- 

R©S&tatție'' concursului ■-’'a'u ce!a 04 Participantii care le utilizează 
------  juca aceleași numere la toate con

cursurile din decursul unei luni. Pe de 
altă parte, pentru premiile obținute- pe 
buletinele abonament nu trebuie fă
cute declarații ca la buletinele obișnuite, 
premiile primindu-se acasă de către 
participant! prin poștă. în luna martie 
buletinele abonament permit participan- 
ților să joace la 
luna martie care 
în număr

x-unle de la meciurile Tculouj.e_Lens, „<exores că aatizT etfte mtirea n înNice-Lyon si - Torino-Atalehta' De re- expres c>«9’a.zl eale ult.ma zi In
marcat că semnul -1 a Apărut doar de se ”’^1 Pot cumpăra buletinele "
trei ori și ceea ce .este mai interesant ment la Pronoexpres pe luna
^"aT t^^^S^^’-vantajut buletine^ abonament 
babilității. C; ______
trezit un irit^res justificat' în rîndurile 
parțicipanților car.e sînț, desigur ambi
țioși să realizeze .12 rezultate exacte la 
^neur^ut următor, cel de dufțiinic.ă 5

Programul acestui concurs este 
.■ tMxnătoruL:• <•. ..

, 'î - V ' " ' -■"■■■ -V ' ' - .. ' '
I. Juventus — Fiorentina (camp, ita- 

l.iân> '
Roma — Napoli (camp, italian) 
Catania — Bo'ogna (camp, italian) 
Atalanta - Milan (camp, italian) 
Sampdoria - Spal (camp, italian) 
Bari — Torino (camp, italian) 

VIL Padova ~ Lanerossi (camp, italian) 
Vin. Sochaux - Xt. Etienne (Cupa Fran

ței)
IX. Nancy - Nîmes (Cupa Franței) 
X. Roubaix — Nice (Cupa Franței)

XI. Strasbourg — Sedan (Cuna Franței) 
XII, Lyon - Racing (Cupa Franței)

REZULTATELE TRIERII 
PRONOSPORT

în

IL 
in. 
iv.
V.

VI. de 5.

toate concursurile din 
de data aceasta sînt

★

Tragerea
miercuri 1 
Regiunea Argeș, începînd de la ora 19.

Pronoexpres de mîine, 
martie va avea loc la Găești,

urma trierii variantelor depuse 
concursul Pronosport de duminică 
februarie au fost stabilite următoarele 
rezultate provizorii :

23 variante cu
278 variante cu

1640 variante cu

la
26

io
9
8

rezultate 
rezultate 
rezultate.

Rubrică redactată de I. S. Loto-Prono- 
s<>ort.

ziere, de cele mai multe ori Lateral șl 
chiar Înapoi, ceea 
o face să piardă 
în joc Pasele în 
cînd sânt folosite 
țiunilor. Mijlocașii _ . , __
lucru și cînd nu trebuie, poate din do
rința de afirmare personală. La Progre
sul, linia de atac se dovedește încă 
confuză și ineficace (sîmbătă au marcat 
doi apărători, Soare și Știrbei), iar din- 

și Petrescu — și nu Pașcanu cum greșii 
s-a scris) doar Știrbei a corespuns în* 
tr'-o măsură, asigurind cu Maior o le* 
gătură ceva mai eficientă între apărade 
și atac. Adăugăm, în fine, 
aproape comună, frecvența 
ncsatisfăcătoare a șuturilor

Iată cîteva lipsuri care se 
nute in vederea înlăturării 
rioada rămasă pînă la reînceperea cam
pionatului. Trebuie intensificat efortul 
pentru ca echipele să se prezinte la 11 
martie cit mai bine pregătite.

Echipele de categorie A au intrat in
tr-o uouâ etapă a pregătirilor pentru 
retur : aceea a cristalizării, a omoge
nizării formațiilor și a preocupărilor mai 
intense de ordin tactic. Meciurile dis
putate In ultimul timp au subliniat stră
duințele antrenorilor în această dinecție. 
Unii au ajuns, în general, la o soluție 
(U.T.A., Rapid, Știința Cluj) ; alții se 
găsesc încă în faza încercărilor (Corvi
nul, Progresul, C.S.M.S.). Timp pen.ru ---- --- ----------------------- ------------- „ —
rezolvarea acestei probleme mai este; tre mijlocașii încercați (Maior, Știrbei 
returul va începe peste 2d de zilie. Totul “* ~
este ca perioada aceasta să fie folosită 
în mod judicios pentru punerea la punct 
a echipelor și 
gătire, pentru 
marcă lipsuri 
tic.

Intr-adevăr.
tilniri din Capitală am remarcat, de
dă, că la Rapid există tendința dăună
toare de a localiza jocul, precum si a- 
ceea de a se baza pe un singur om (L 
lonescu) în finalizarea acțiunilor. La 
C.S.M.S., mijlocașii Alexandrescu și Don 
exagerează în joc individual, conducing 
mingea prea mult și pășind cu întîr-

ce frînează echipa și 
caracterul constructiv 
apărare sînt necesare 
pentru pregătirea ac- 
ieșeni Insă, fac acest

ca 
că 
de

cu

formații dar și ca pre
ia unele din ele se re- 
Ordin tehnic sau

prilejul ultimelor

tac-

în’ 
pil

ea o notă 
și precizia 
la poartă, 
cuvin ieți" 
lor în pe-

SPORTUL POPULAR
Nr. 3780 P‘"£- a 3-4

pen.ru


La poalele
...O legendă de prin partea locului 

spune că de mult, tare de mult, trăia 
ne pămînt un uriaș hapsîn și lacom 
F.l colinda lumea în lung și în lat și 
strîngea în tolba sa toate bogățiile 
și frumusețile. Ajuns pe meleagurile 
noastre, rămase uimit de atîtea fru
museți. Revenindu-și din mirare se re
pezi lacom asupra lor. Și băgă el 
'n tolba sa de dimineață pîijă. noapte 
lîrziu, de toate, tot ce vedea cu ochii. 
Cînd se întuneca ajunse la poalele Gur- 
ghiului. Șe așeză, și își puse tolba 
alături. Pînă în zori nici nu se clinti.

Soarele, care îl urmărea pretutin
deni și voia de mult să scape omenirea 
de acest uriaș rău, răsări în dimi
neața aceea mai devreme ca de obi
cei. Razele sale fierbinți topiră copcile 
de aramă ale tolbei și frumusețile- și 
bogățiile se risipiră care încotro. Cînd 
se trezi, uriașul plînse amarnic de 
ciudă. Lacrimile îi curgeau șiroaie. Așa 
s-a născut lacul Urșilor, lacul Roșu, 
lacul Ana... Uriașul începu să urle 
de mînie. Ecoul urletelor despică pâ- 
mîntul în două și el se prăvăli în a- 
dîncimi. Soarele împinse munții Gur- 
ghiului și cei ai Ciocului asupra sa. 
Acolo a și rămas uriașul pe veșnicie.., 
Poate că și acum el plînge amarnic 
în captivitatea sa, cu gîndul la bogă 
tifle pierdute. Din lacrimile sale se 
nasc etern Tîrnavele, Mureșul și Ol
tul.

I In astfel de uriaș, hapsîn și zgîrcit, 
lacom și necruțător a existat și în rea
litate în țara noastră. El se numea 
capitalismul. Suflul nou, aducător de 

iață fericită, soarele regimului demo
crat-popular i-a năruit însă „picloa 
rele", îngropîndu 1 pentru veșnicie în 
filele cărților de istorie. Forțele descă- 
nșate ale poporului, conduse de mîna 
nțeleaptă a . partidului, au construit 
i viață nouă, din zi în zi, mai frti- 
ioasă.

’ Noul e prezent și în regiunea de la 
oalele Gurghiului, Mureș-Autonomă 

Maghiară. 11 întîlnești pretutindeni. 
fată1 colosul cu ochi de foc. de la Sîn 
jeorgiul de Pădure, care furnizează 
energie elcclri.'ă, uije eleganta fabrică 

e mobile d'n Tg. Mures cu nu mai 
puțin frumoasele ei produse, dincolo 
fabrica de zahar din raionul Luduș 
cu giganticul ei siloz iar . nu departe 
noua filatură de- i(i de la ptieorghieni.

„Duminicile sportive” se bucură de o foarte mare popularitate. Printre disci
plinele Sportive care Se practică la Sînvasi-i raion Tg. Murtș, să pare că și boxul 
va cuceri numeroși admiratori in viitorul aprbpiat. Aspect de la o demonstrație

Gwghiului
Pe ogoarele regiunii ară sute și sute 
de tractoare. Cultura a însoțit îndea
proape dezvoltarea economică. Numă
rul celor ce studiază crește pe zi ce 
trece. Și sportul a ținut pasul cu cele 
lalțe realizări. Nu crește însă numai 
numărul celor ce fac sport ci și mă
iestria lor In multe, reprezentative 
sportive ai s;î găsești și finer! de prin 
aceste părți. Multe titluri de campioni 
ai țării au fost aduse, cu justificată 
mîndrie, de tinerii din Tg. Mureș, 
Gheorgiiieni, Miercurea Cine, Reghin 
cînd s-au reîntors de la diferite cam
pionate republicane.

Schiill are multi amatori în regitl- 
ne. In cohîuna Valea Strîmbă, schiorii 
au pe lingă pîrliite de slalom și cobo- 
rîre și o ■ trambulină de sărituri. 
In fotografia alăturată puteți vedea 
pe cei nuli mici schiori din Valea 
Strîmbă la startul unei întreceri.

TREI INSTANTANEE ȘI O
— Fandează 1 Așa 1 Ținuta mai 

eleganta I
Antrenorul Andrei Kakucs s-a de

clarat in cele din urma mulțumit. 
Apoi, s-a apropiat de alți sportivi, 
întotdeauna găsește cite ceva de 
corectat, ba ținuta corpului, ba felul 
cum ține floreta, ba altceva.

Centrul de scrimă care funcțio
nează în sala de gimnastică I.M.F. 
Tg. Mureș găzduiește antrenamen
tele a 40 de studenți și 80 de elevi. 
Timpul de antrenament: de la 
orele 16 pînă la orele 22. Deci, 
ȘASE ORE DE ANTRENAMENT 
PE ZI! Rezultate? Un prim lot de 
speranțe în scrima. noastră: Fe- 
renez Boga, Emo Huszar, Laszlo și 
Caiman Szentmarton.

te
Argint viu, nu alta. E poate cea 

mai scundă din echipă, dar printre

LA IZVOARELE MUREȘULUI și OLTULUI
---------------- — i—— "r."-. n.  ~~~ A    — -             

Inc.ă un nou titlu de campion repu
blican a fost adus de un sportiv al 
regiunii. 1‘r Hallo primește primele 
felicitări de la cei mai mici suporteri 
ăi săi. Aspect de la finala campiona
tului de lupte libere disputat la Tg. 
Mureș I960

cele mai bune. Cînd în apărare, cînd 
sub panoul advers. Un dribling, 
apoi o fentă și un coș... imparabiil. 
Cînd antrenorul o schimbă din 
motive tactice, ieșirea ei de pe teren 
e însoțită de aplauzele celor 2CHT0 de 
entuziaști ai baschetului din Tg. 
Mureș. Aceasta este Olga Pirhan. 
N-am spus însă esențialul despre 
ea ; nu e mgîmfată și nici egoistă 
în joc, se integrează perfect în jocul 
echipei ei, Mureșul. De aceea o iu
besc colegele, de aceea cele mai 
tinere o stimează și caută să-i ur
meze exemplul.

★
Entuziasmul celor trei profesori de 

educație fizică de la centru școlar 
profesional „Encsel Mauriciu", 
Florea Viorel, Bela Koos și Ludovic 
Beregmeri în organizarea Sparta- 
chiadeî s-a concretizat în cifre foarte

CELE TREI PRIETENE...
Virsta de 18 ani a constituit subiec

tul a multe tomuri, pe coperțile că
rora figura numele unor cunoscuți 
poeți și prozatori. E virsta visuriloi 
înaripate, a visurilor ce se vor trans
forma intr-o zi in plină realitate. In
tr-un fel e punctul crucial al viitoru
lui. Făgașul copilăriei a fost străbătut 
iar drumul vieții iți stă deschis în 
față. Involuntar te întrebi încotro? Ce 
vei face in viață ? Ce vei deveni ? In
terlocutoarele mele, componente ale 
echipei de handbal a clubului sportiv 
școlar Harghita din Tg. Mureș știu însă 
precis ce vor face. In timp ce discuți 
cu ele nu simți in timbrul vocii nici

Sportul în stațî mea de lîngâ 
lacul Urșilor...

Competițiile sportive nu sînt o rari
tate la Sovata. în ultima vreme, de 
cel mai mare succes s-a i bucurat pro
bele de săniii.ș din cadrul Spartachia- 
dei. Peste 4Q0 “dintre vizitatorii veniți 
la odihnă, s-aif întrecut în diferite pro
be ale Sparfacfdadei, cei mai multi 
au ținut să-șf arate „măiestria" 
în sănius. Zilele trecute și-au dis
putat întîîefatea -«silele nr. 57 și 
15 în sportul popicelor. Vila nr. 
15 S-a dovedit mai bine pregătită. 
Ea a învins cu o diferență de peste

120 de popice doborîfe. Șahul se 
bucură și cl de numeroși admiratori 
în fiecare seară, dar totuși parcă cele 
mai pasionante sînt numeroasele ex
cursii ce se organizează la Vîrful Ci
reșului, Grota Ursului, pe Culmea 
Isog, la Vîrful Căfâlna sau pe Va
lea Sebeșului.

Cei aflați la odihnă indiferent dacă 
au făcut înainte sport sau nu, sc re
creează părticipînd la numeroase con
cursuri în diversele discipline sportive 
care .se practică în stațiunea de pe 
malul lacului Urșilor.

CONCLUZIE
elocvente. Din 958 de elevi ai cen
trului au participat la Spartacliiadă, 
în prima fază... 958! L.a o probă, de 
exemplu la trîntă, și-<au măsurat for
țele 734 de. elevi. Din cei peste 700 
de „luptători" era greu să devii cam
pion. Trebuia să treci prin nume
roase „calificări". Mihai Ontanu, 
Petre Comenschi. și Veres Gabor iată 
trei din cei ce au reușit .să cuce
rească mult rîvnâtul titlu. Acum se 
discută aprins prin școala; e vorba 
ca proaspeții campioni- să fie ad
miși în secția de lupte de la Voința 
Tg. Mureș. A

Concluzia se impune singură. Dra
gostea de a face sport, de a învăța 
pe alții de a promova și a con luce 
pașii , celor tineri pe drumul greu 
dar frumos al măiestriei sportive e 
prezentă și în orașul de pe Mureș, 
ea îft întreaga țară.

o ezitare, nici' un dubiu asupra celor 
ce vor face de-acum înainte. Sînt ti
nere crescute in anii noștri, tinere 
care știu că orice vis se poate realiza 
dacă te straduiești îndeajuns, dacă în
veți și lucrezi.

Viorica Grebenișan, Maria Arde
leana și Eugenia Negruțiu povestesc, 
intrerupîndu-se una pe alta. Sînt ve
sele și au de ce. Acum zece minute 
au terminat învingătoare intr-un meci 
greu. Au întrecut echipa fetelor de la 
Voința cu 8-1 (5-0). Dar Vorbeam de 
viitor. Toate trei sînt in aceeași clasă, 
intr-a El-a. Anul acesta vor avea deci 
examenul de maturitate. El trebuie

SCURT
BILANȚ

• ■ 3

1944 1961

Sportivi, . 2001) 91.558
Asociații sportive 15 551

*

în regiunea Mureș-Autonomă Ma
ghiară activează îq ’ prezent 1543 de 
secții pe ramură de sport: 112 la atle
tism, 31 la baschet, 13 la canotaj, 
410 la fotbal, 17 la gimnastică, 97 la 
handbal, 15 la hochei pe gheață, 9 la 
lupte, 14 la oină, 106 la popice, 73 la 
schi, 190 la șah, 146 la tenis de masă, 
18 ia tir, 15 la tir cu arcul, 238 la vo
lei etc.

★

în satele raionului Țg. Mureș, nu 
exista înainte de 1944 nici un fel de 
activitate sportivă. în prezent, sînt 96 
de asociații sportive cu 12.868 membri 
U.C.F.S., dintre care 2866 femei. Acti
vează 70 de secții pe ramură de sport 
afiliate.

★

In raionul Odoihci se organizează 
în fiecare an un campionat de ha 
bal pentru pionieri. La ultima sa < 
ție au participat 57 de echipe. La
băieți cei mai buni s-au dovedit cei 
din Odorhei, iar Ia fete elevele din 
Tăurei (un sat cu 121 de case) au 
cucerit prețiosul trofeu.

★

In raionul Miercurea Ciuc, înainte 
de 23 August 1944 numărul celor ce 
depuneau vreo activitate sportivă nu 
trecea de 100. Azi, sînt peste 11.000 
de membri U.C.F.S., dintre care 2379 
femei.

„luat" cit mai bine. Apoi, in timpul 
verii o nouă sarcină. Cucerirea locu
lui I in campionatele republicane șco
lare. Anul trecut n-au reușit să ocu
pe decit locul II pe țară și... acun 
pregătirile au început din plină iarn. 
Meciul de azi conta oarecum ca o ve
rificare a pregătirilor de pînă acum. 
Antrenorul deși nu a dat calificativul 
„bine" părea totuși mulțumit.

Va fi greu: și maturitate și campio
nat 1 Dar, „o dată are omul 18 ani".

Gîndurile spre viitor nu se opresc 
însă aici. Fiecare dintre ele dorește să 
urmeze o altă facultate, dar țelul final 
e comun. Sint prietene de zece ani. Ne
despărțite. Și în viață doresc acest 
lucru. Viorica a îndrăgit limba rusă. Va 
urma deci „Maxim Gorki". Maria vi
sează la serurile minunate ce tămă- 

' duiesc oamenii. Va fi deci farmacistă. 
Eugenia a îndrăgit istoria. Ea iși va 
continua studiile la Cluj unde speră 
să joace in echipa Științei.

Spuneam că vor și în viață să fie 
alături. Se gindesc de pe acum la un 
sătuc unde să meargă toate trei. 
Una va fi farmacistă, alta profesoară 
de limba rusă, și a treia va învăța pe 
copiii cu păr bălai că pe meleagurile 
noastre nici cind nu va mai fi ce-a 
fost: exploatare, foamete, analfabe
tism. Niciodată !

Eugenia ne-a mărturisit înainte de 
plecare: „Nu ne vom despărți de 
sport nici chiar in ... viitorul nostru 
sătuc. Vrem să creăm acolo o echipă 
de handbal, cel puțin ca a noastră!"

Colțul celor mai buni
• Echipa de hochei p? gheață Vo- 

îhța Miercurea Ciuc, campioafrăvR.P.R. 
pe amil 1960.

• Echipa masculină de baschet Di
namo Tg. Mureș locul 3 în campiona
tul din 1959 și locul 2 în I960.

• Echipa feminină de baschet Mu
reșul Tg. Mureș joctil 3 în arini i960.

® Echipa de hochei pe gheață Avîn- 
tlil Miercurea Ciuc locul 4 în anul
1960. Ea a fost compusă în majori
tate numai din JticfitOri foarte tineri.

o Echipa feminină de handbal în 
11 Mureșul Tg. Mureș a Cîștigat două 
campionate republicane.

★
® Aurelia Cqșma, recordmană șf 

campioană la fir; în 1959 a participai 

la Cărî{pA?natele europene din Italia.
• EvăQStfkaș, campioană absolută 

la pdfmaj -«ifM pe anul 1961.
® Maria Ma'tegx'campioană republi

cană — jsmioaf'e patinaj viteză
1961. ' ,

• Bella Soos, locul 3 AJa campio
natul republican de șah pe ««60.

® Măria Szekely participantă 
de la Roma proba caiac dublu

® Francisc Ballo, multiplu campion 
republican la lupte libere.

® Cafbl Hațhazf, campion republican 
lupte libere pe anul 1960.

© Jlițătoriil de polo Francisc Simon, 
a participat la trei olimpiade, ta Hel
sinki. Me'^niim? si Ro-mi



Dezvoltarea mișcării de cultură fizică și sport
Ploiești, în cifrem regiunea

alea Prahovei una dintre

cuvîntul:în

li norii handbaliști de la Teleajen se

In regiunea Ploiești există as- 
207.254 membri U.C.F.S.

; Doar

pregătesc intens — vor ca în returul cam/n'onMttlui să Se comporte tot mai bine

Valea Prahovei — iwi dintre cele mai frumoase regiuni ale patriei. 
Au renăscut aceste locuri în anii puterii populare. Au crescut 
păduri de sonde, s-au înălțat construcții semețe, s-au dezvoltat 

neîncetat marile rafinării. Stăpîni pe soarta lor, oamenii muncii scot 
acum bogățiile pămîntului pentru belșugul întregului popor. Viața celor 
ce muncesc, odinioară neagră ca și țițeiul ce țîșnea din adlncuri. a 
devenit luminoasă, fericită, plină de bucurii. Bunăstarea, lumina cărții, 
cultura, sportul au poposit temeinic pe meleagurile ploieștene, ca pre
tutindeni în patria noastră liberă.

Cifrele ilustrează mai bine ca orice marea dezvoltare a sportului 
regiunea Ploiești. Să le dăm

40 de grupări sportive 
anul Eliberării. In 1950 

colectivelor sportive a 
160. Astăzț activează pe 

regiunii 703 asociații

9
tăzi

e
existam în
numărul 
ajuns la 
cuprinsul 
sportive.

9 Paralel cu impetuoasa dezvol
tare a mișcării de ciSltură fizică și 
sport din regiunea Ploiești, au fost 
construite și date în folosință nu-

sportul are mulți prieteni
npina petrol. Ații însemna cu 

ani in urmă, pentru capitaliștii romini 
ji străini, orașul nostru. Atit și nimic 
mai mult. Viața aspră, mizeră, a celor 
tare trudeau zi și noapte fără intreru- 
tere, infruntind frigul sau arșița soa- 
•elui, pentru a scoate petrolul de la 
nii de metri sau a-l prelucra in rafi- 
tărie, nu interesa pe acei domni, ca- 
e-și umpleau lacomi buzunarele.

Petroliștii trăiau lipsiți de bucurii, 
lit despre sport, in adevăratul sens 
l cuvintului, prin părțile locului, in 
recut nu prea se vorbea. Se mai prac- 
\ca, intr-adevăr, dar... de către in- 
inerii americani, englezi, care jucau 
olf sau tenis. Muncitorii — și dintre 
-eștia foarte puțini la număr — ju- 
iu dgar fotbal, insă, in condiții deș
ii de vitrege.
Acele timpuri au apus pentru tot- 
launa. Astăzi, datorită grijii Parti- 
ilui s-au petrecut schimbări radicale 

viața petroliștilor din Clmpina, ca 
in viața întregului nostru popor, 

rașul s-a dezvoltat. De la o zi la 
s-a făcut mai frumos. Au apărut 
construcții, s-au ridicat noi sec

ate atelierelor mecanice și ale ra- 
lăriei nr. 4. La toate acestea se a- 
ugă . și frumoasele baze sportive, 
ortul a devenit in zilele noastre un 
n de preț al muncitorilor cimpineni. 
incitării se mindresc cu echipa de 
bal, clasată pe locul 3 în seria I a 
egoriei B, cunoscută pentru disci- 
na de care dă dovadă pe terenul 
sport, cu atleți, înotători, handba- 

i, boxeri. Dintre aceștia mulți sînt 
ntași în producție. Așa sint,. de 
lă, electricianul A. Cristorednu, 
tr olarul Gh. Ionescu, jurist-consul- 
T. Dima, fotbaliști, atletele Mioara 

•u, Paula Năuș și Mioara Popescu, 
rte mulți dintre sportivii noștri au 
it pe stadion cu ocazia numeroase- 
competiții de mase ca Spartachia- 

1 de vară și de iarnă ale tinere- 
i. Spartachiada petrolistului sau 
pionatele pe uzină. Avem o echi- 
<le juniori la fotbal, din care, an 
'.n, se ridică noi talente ce comple- 
ă lotul primei echipe. Cit despre 
lițiile materiale, ele sint dintre 
mai bune.

’ aceea tot mai mulți tineri 
a noastră au îndrăgit sportul 
tică in timpul lor liber.

S. MOSUC 
secretar al asociației sportive 

„Poiana‘‘-Cîmpina

din 
și-l

meroase baze sportive : de Ia 30 este 
existau în 1944 nusnărul lor a cres
cut la 86 in 1950. In prezent spor
tivii din regiunea Ploiești au la dis
poziție peste 1.000 de terenuri de 
sport, baze sportive simple, stadi
oane, bazine de înot etc.

© In saitele regiunii Ploiești spor
tul cunoaște o dezvoltare nemaiîn- 
tîlnită in aceste locuri: 387 asociații 
sportive cu 77.834 membri U.C.F.S., 
dintre care 12.953 fentei.

9 Sportul ploieștean de perfor
manță este demn reprezentat de clu
bul Petrolul. Printre cei 430 de spor
tivi ai săi, cuprinși în 17 secții pe 
ramură de sport se află o maestrâ 
internaționala de șah și 14 maeștri 
ai sportului. Din rînthtrfle sportivilor 
de la Petrolul Ploiești s-au ridicat 
numeroși campioni republicani, cum 
ar fi echipa de fotbal, echipa de 
scrimă (floretă bărbați), șah, călărie, 
ciclism juniori etc.

Ieri și azi
Rafinăria nr. 3 de la Teleajen a fosl 

înainte de 23 August 11)44 o întreprin
dere petroliferă stănînită de capitalul 
american și dc marii capitaliști interni,■ 
care storceau pînă la singe, vlaga injiilor 
dc muncitori, ce ,trudeau din-ai și :pîn4 
în noapte, în condiții mizere, în. schim
bul unui salariu de nimiț, Profitu
rile erau ale capitaliștilor care huzureau 
pe spinarea celor ce muncesc. Sportul 
în acea vreme era inaccesibil .muncitori
lor. O echipă de fotbal slab organizată 
și un teren (mai exact un loc viran), 
iatălacese reducea întreaga „activitate”.

la rafinăria Teleajen
...Dc ncrocunoscut este astăzi 

năria nr. 3 Teleajen Ploiești. Dc 
noscuț sînt nu numai locurile, 
oamenii, viața lor. Muncitorii, 
pe destinele lor, conduși cu 1 
ciune dc partid, 
noasă. Printre multele lor bucurii 
număra și activitatea sportivă.

La dispoziția celor aproape 900 dc 
membri ai U..C.F.S. stau condiții minu
nate. Un frumos teren de fotbal, cu 
pistă de atletism și sectoare de sărituri,

Rttli- 
nercc'i- 
4ar și 
slănini 

înțelcp- 
trăiesc o viață lumi- 

se

După un scurt 
popas în gara Plo- 
iești-sud, locomo
tivei șueră din nou, 
anunțînd plecarea 
trenului mai de- , 
parte, spre melea
gurile moldovene. 
Dar la numai cîte- 
va minute, privirile 
călătorilor sînt 
trase de o sondă 
imensă ce se 
înalță cutezătoare 
spre cer. Este noua 
instalație de foraj 
4-LD, mîndria 
muncitorilor 
nei „1 Mai' 
iești, una 
meroasele 
construite 
stă uzină, 
noscută 

calitățile utilajului, atît în 
tră cit și în străinătate.

Cel care vizitează după 
uzina, nu ar mai recunoaște nimic 
din micile și insalubrele ateliere ale 
fostei „Concordii". Noua și moderna 
uzină de utilaj petrolifer te întîm- 
pină cu muncitorii ei harnici, mîndri 
de realizările lor, cu halele impună
toare dotate cu utilajul cel mai per
fecționat.

Nu a rămas in urma aqestor realizări 
nici mișcarea sportivă de aici. Dacă 
în trecut nu exista aici o altă acti
vitate decit aceea a unei echipe de 
fotbal, astăzi asociația sportivă „Pra
hova" se mîndrește cu cei peste 3000 
de membri U.C.F.S., și cu cele zece 
secții pe ramură de sport. Preferin
țele sînt împărțite : unii practică, 
șahul, tenisul de masă, voleiul, hand
balul, alții boxul, alpinismul, atle-

Acolo unde se înaltă 4-LD
9

a-

uzi- 
Plo- 
nu-din

instalații 
în acea- 
bine cu- 

pentru
țara noas-

mulți ani

tismul etc. Numai atunci cînd este 
vorba de echipa de fotbal preferința 
este unanimă și... îndreptățită. Doar 
echipa uzinei „1 Mai" reprezintă cu
lorile asociației la meciurile de fotbal 
din categoria B !

O altă ramură sportivă care atrage 
tot mai mulți tineri din uzină este 
atletismul. Spfb ' exempliWca'rp"’ vom 
arăta faptul că anul trecut, ia-^'pri^a 
ediție a campionatului individual pe 
uzină, au participat 250 de țindrl. pe 
fapt în acest sport afirM’at că
sportivi fruntași pe plan republican 
mulți tineri muncitori de ăj<a ca 
lăcătușul Xenofonte Boboc - maeștfu 
al sportului, cazangiul Vasile "Uqor- 
gesqu, lăcătușul Vasile Puiulețt turnă
torii Teofil Chiriluc și Nicolae Cotarii, 
miezuitoarele Elena Ghiță și JUliana 
Popa. Am putea' să mai dăm îfică 
multe exemple de tineri .care șe pre
gătesc intens pentru a se comporta 
cît mai bine în viitoarele competiții 
la care vor lua parte.

Rezultate frumoase realizează și ti
nerii boxeri. In frumoasa sală de bpx, 
special amenajată în incinta uzinei, 
boxeri ca Mircea Albu, Gheorghe 
Rălieanu, Vasile Cotaru și alții, îndru
mați de antrenori calificați, își îm
bunătățesc pe zi ce trece pregătirea 
tehnică și 
ticipă cu 
gional, ca 
deși este 
superioară 
regiune. Este un lucru cu care mun
citorii uzinei „1 Mai" se mindresc. 
Dar cea mai mare mîndrie pentru 
toți este faptul că sportivii sînt pre
ocupați nu numai de a aduce succese

! frumoase asociației lor sportive, ci 
i în primul rind de a-si face datoria 

la locul de muncă. Ei răspund cu bune
■ rezultate obținute in producție, mi

nunatelor condiții care le sînt create
- de regimul nostru democrat-popular,

■ pentru a munci și a face sport.

FLORIAN ALBU-coresp.
a-

fizică. Echipa de volei par- 
succes în campionatul re- 
șl cea de handbal, care 
mai tinără s-a dovedit 
multor alte echipe din

De la 6.000 de locuri, capacitatea stadionului „Petrolul" a fost mărită in 
ultimii ani la aproape 20.000. El este astăzi gazdă a numeroase întreceri 

sportive de mare amploare.

In anii noștri luminoși mișcarea 
sportivă a cunobcut o dezvoltare im
petuoasă» și in nodurile tineretului să' 
fese. Azi, în raionul Ploiești, sînt tot 
mai mulți tineri care în orele libere 
practică exercițiile fizice, participă la 
diferite competiții sportive. Vara și 
iarna în satele raionului pulsează o 
activitate vie, interesantă, iar întrece
rile care se organizează scot la iveală 
noi și noi talente. Competițiile de 
mase atrag la start un numlir tot mai 
mare de participant!. Acest-lucru s-a 
văzut și cu ocazia recentei Sparta 
chiade de iarnă a tineretului cînd, nu
mai din raionul Ploiești, au participat 
peste 15.000 de tineri și tinere din cele 
61 de asociații sportive sătești. In co
mune se desfășoară o activitate spor
tivă susținută, vom aminti mai ales a- 
sociațiile sătești „Recolta*' din Cor- 
nești, care are 460 de membri U.C.F.S., 
dintre care 140 de femei, „Prahova" 
din Gherghița, cu 220 de membri, „Re
colta" Cătunul cu 260 de membri și 
multe altele. De asemenea, în cornii-, 
ne ca Lipănești și Vlădeni, în G.A.C. 
Vernița și G.A.S. Movila Vulpii, au 
luat ființă recent, noi asociații spor
tive, ceea ce a dus la creșterea cu încă 
1000 a numărului membrilor U.C.F.S.

Au fost create noi baze sportive
• j ; ■ .

un teren de baschet și unul dc volei, 
teren de tenis, un ștrand și o frumoasa 
sală de popice, așteaptă primitoare pc 
muncitori, familiile lor.

La competițiile dc masă desfășurate 
în anul I960 au participat sute și sute 
de tineri. Secțiile de handbal în 7, po
pice, șah, natație, tenis de masă și fot
bal sînt afiliate la federații. Echipa de 
handbal în 7 a Rafinăriei a promovat 
în categoria A. Ea este alcătuită din 
tineri muncitori, fruntași la locul de 
producție, cu toți elevi ai școlii medii 
serale din Rafinărie.

Sînt multe dc spus despre sportul și 
sportivii de aici, 
poate mîndri cu 
peseu, component 
la handbal în 7.

Secția de handbal se 
jncălori ea Ion Po- 
al lotului de tineret 

cu Ion PăraSchiv ca
zangiu, cu Gheorghe Iconaru, instalator. 
La fel. fotbalistul Chim Angliei, meca
nic, jucătorii de popice Silvestru ML 
nea și Sîrzea Teodor, electricieni, sînt 
fruntași și pe terenul de sport și la 
locurile de muncă. Toți aceștia, alături 
de Sutele 4c tineri din rafinărie, mun
cesc, învață și fac sport, datorită con
dițiilor minunate pe care le au, la dispo
ziție.

iată cîteva exemple din viața dc ieri 
și dc azi a acestei mari KafinărFi.

M. GHEORGHE-coîesp.

i pentru a se da posibilitate tineretului 
să practice disciplinele preferate în 
cele mai bune condiții. Astfel, s-a cons- 

I truit un frumos teren de fotbal la 
Scăeni, un altul la Boidești, s-au anie- 

i najat terenuri de volei la S.M.T. Buda 
și Pucpenii Moșneni. La Scăeni ru 

' prilejul Soartichladți de iarnă a tine
retului s-a amenajat o sală spațioasă 
dotată cu mese de șah și tenis, sala 
care cunoaște seară de seară o afluen
ță deosebită. Și în Bilciurești și Ga- 
lata șahul și tenisul de masă se 
bucură, de asemenea, de multă apre
ciere din partea tineretului.

Cu ocazia competițiilor și mai ales 
cu ocazia Spartachiadei de iarnă a ti
neretului, au ieșit la iveală noi ta
lente din rindul tineretului sătesc. 
Nume ca Maria Ioan — campioană 
raională la tenis de masă, Lelia M'- 
hăilescu și Sofia Onoiu — șahiste. 
Ion Stoian, Constantin Simion, Nico- 
făe Cepoiu — haltere. Victoria M'- 
-ftiaru — tenis de masă, și multe altei» 
sînt binecunoscute în întreg raionul. 

'Aceste exemple confirmă faptul că 
sportul are și pe aceste meleaguri, 
mulți prieteni, că tinerii sportivi sînt 
dornici să muncească pentru rezultate 
cit mai 
sportive

frumoase pentru asociațiile 
sătești din raionul Ploiești.



Perspective frumoase și în 1961
• 20 de echipe îa startul etapei 
accent pe creșterea măiestriei

De la 22 ianuarie, data inaugurării 
sezonului alpin de iarnă, numeroase 
echipe din întreaga țară, printre care 
CorVinuI Hunedoara. Torpedo, Visco- 
za Lupeni și altele, pot fi întilnite 
în Munți) Retezat, în Bucegi sau 
Piatra Craiului pregătindu-se în ve
derea etapei de iarnă a Alpiniadei 
republicane. Pentru a afla mai multe 
amănunte despre această etapă ca și 
despre perspectivele alpinismului nos
tru în 1961 iie-am adresat tov. Petre 
Focșeneanu, secretar general 
F.R.S.B.A.

de iarnă a Alpiniadei republicane *> In 1961 se va pune 
tinerilor alpiniști • Intensă activitate din martie pînă în octom

brie
— în 1961, a îneepM' irtterlckhi- tră, din martie și pînă la mijlocul lui 

torul nostru, păstrăm aproximativ a- octombrie. Prima etapă, aceea de 
celași sistem de întrecere între șg(f iarnă, se va disputa între 8-12 mar- 
tiile de alpinism folosit și anul trecut, > tie in masivul Bucegi, țn loc de Fă- 

— De ce „aproximativ"? ..nubiv

'.ful Ș

Activitate bogată
la Poiana Brașov
BRAȘOV (prin telefon). Duminică 

s-a desfășurat în Poiana Brașov, pe 
o pirtie care s-a prezentat in cele 
mai bune condițiuni. competiția de 
bob dotată cu „Cupa Federației". Au 
participat 12 echipaje. In lipsa echi
pajelor Ene-Pașovschi și Staicu-Mo- 
iceanu, ieșite din concurs încă de la 
începutul primei manșe, lupta pentru 
intiietate s-a dat între echipajele 
Hogea-Ștefănescu, Rădulescu-Costa- 
magna și Maftei-Brăeșteanu, care s-au 
și clasat în această ordine in manșa
1 In cea de-a doua manșă, Hogea- 
Ștefănescu au avut din nou cel mai 
bun timp. Clasamentul final al „Cupei 
Federației" : 1. Hogea-Ștefănescu (Pro
gresul Sinaia) 2 : 18,0 ; 2. Constantin- 
Bonea (Start II Buc.) 2 :22,5 ; 3. Maf
tei-Brăeșteanu (Casa Ofițerilor Br.)
2 : 23.3.

In aceeași zi, concursul de skeleton 
în două manșe a revenit lui C. Par
carea (Progresul Sinaia) în 2:46,9.

Sîmbătă s-a desfășurat o competiție 
de bob în 2 manșe pentru tineret. 
Ln-ul I : Stoica-Terecoasă (Voința- 
Sinaia) - categoria I, Nedelcu-Miha- 
lache (Casa Ofițerilor Brașov) — ca
tegoria a Il-a și Oancea-Niculescu 
(Progresul Sinaia) — categoria a IlI-a. 
(C. GRUIA-coresp).

Mai multă atenție 
„punctelor slaftc’ ale echipelor

găraș, așa se stabilise anterior,
participa maeștrii 

și sportivii de 
I (zece echipe), 

de 11 și 12 mar- 
zece echipe alcâ- 
sportivi de cățe

ii
tor

traseu 
de varii.

Gh. Crăciun (Torpedo) iese în creastă
Foto: V, Gsmier

— Pentru că anul acesta punem 
accent pe ridicarea valorii celor in- 
trațl In 1960, „în famitia" alpiniș- 
tilor. Și nu se poate spune că au 
fost pufini: peste 1.200. Pentru acest 
lucru, In regulamentul de anul aces
ta cui fost incluse o serie de acțiuni 
mai dificile, cum sînt premierele rea
lizate atît vara cit și iarna etc. Fe
derația nu va abandona însă proble
ma creșterii numărului de alpiniști.

— Ce activitate vor avea alpiniști» 
anul acesta?

— Ca și anul trecut, Alpiniada re
publicană, care are mai multe etape, 
va tine intr-o continuă activitate al- 
p'.niștii și alpinistele din (ara noas

For 
sportului 
categoria 
Iu zilele 
tie, alte 
tuite din 
goriile 
lila, 
pe un 
Etapa 
alpinișlilor și alpinistelor 
da toate categoriile, va a- 
vea loc în masivul Bu
cegi (19—20 iunie și
9—10 octombrie), masivul 
Piatra Craiului 
iulie ), 
în Cheile Turzii 
septembrie). ț 

— Revenind la 
iarnă, ce echipe 
var lua parte ?

— In etapa „mare”, 
dică aceea între 
martie 
ticiparea Casa 
Brașov, Torpedo, 
sporț 1 
Brașov, 
Metalul 
ra roșie 
cealaltă 
parte Corvinul Hunedoara, 

C.F.R. Petroșani, C.F.R. Grivița Ro
șie, Caraimanul Bușteni, Celuloza Zăr- 
nești și altele, in total zece echipe.

II a 
lua

mai

și a 
startul 

ușor, 
deschisă

(17—18
masivul Retezat și

(11—12

etapa 
știti

de 
<•5

a-
8—12 

și-au anunțat pat- 
Ofițerilor 

Metalo- 
Dinamo 
Brașov, 
Flamu- 

lu

București, 
Voinfa 

București, 
î Cisnădie etc. 

categorie vor lua

MIRCEA TUDORAN

Deși toate formațiile care au parti
cipat la prima etapă a campionatului 
republican de lupte pe echipe au pre
zentat loturi complete (cu excepția 
Voinței Tg. Mureș care a avut un 
sportiv lipsă la lupte libere), au exis
tat încă numeroase lacune în alcătui
rea echipelor.

Desigur că actuala formulă de des
fășurare, 8 sportivi la „clasice" și 5 
la „libere", a ridicat numeroase pro
bleme în fața antrenorilor. Pentru re
zolvarea acestora este nevoie in pri
mul rînd de o atentă selecționare a 
cadrelor existente în secții. Exemple 
pozitive în această privință ne-au fost 
oferite de echipele C.S.M. Galați, Me
talul București, Progresul București, 
Steagul roșu Brașov, C.F.R. Timi
șoara și într-o măsură mai mică de 
C.C.A. Permanenta preocupare atît 
pentru „libere" cît și pentru „clasice" 
dovedită de aceste echipe a dat roade 
neașteptat de bune cu prilejul primei 
etape a acestui campionat.

Acolo unde această preocupare a 
fost însă îndreptată mai mult spre 
una din discipline, fie „clasice", fie 
„libere", au existat și există încă greu
tăți în alcătuirea unei echipe omogene. 
Cel mai... „clasic" exemplu ni-1 oferă 
formația lugojeană. Ei au aliniat 8 
sportivi de „clasice" care pot face față 
cu succes tuturor întîlnirilor din actua
lul campionat, dar au 5 sportivi de 
„libere" care au prea puține șanse de 
a cîștiga măcar o singură întîlnire în 
toate cele 10 etape. Este adevărat că 
toți cei de la libere ~ ‘ 
antrenorul Gh. Luca 
corde o mai mare 
tor tehnice.

Aceeași observație
la adresa echipelor C.S.M. Cluj și C. Ș. 
Oradea. Antrenorul clujean Dionisie 
Kiss a făcut un pas îndrăzneț. Din 
cei 13 luptători, numai 3 sînt „vete-

rani"
Bîrz, „ .v.„„ 
ceilalți fiind juniori. Antrenorul Kiss 
va trebui să acorde o atenție mărită 
?i pregătirii tactice, deoarece în ceea 
ce privește tehnica, clujenii au arătat 
deșțiije lucruri îmbucurătoare.

în altă ordine de idei, trebuie să 
arătăm că întîinirile de „clasice- pot 
fi calificate ca bune, pe cînd celor de 
„libere" nu li se pot acorda dedt, cu 
multă indulgență, calificativul „sufi
cient". O veche problemă, pe care am 
mai discutat-o de nenumărate ori în 
coloanele ziarului nostru, este aceea a 
arbitrajului. Prea puțin simț de răs
pundere, prea multă lipsă de atenție 
împletită cu necunoașterea modificări
lor regulamentului. Așteptăm cu multă 
nerăbdare noile cadre de arbitri care 
în prezent urmează „școlile" diferitelor 
comisii orășenești de lupte. Unii ar
bitri, Baczani și Șt. Babin vrînd să 
se dovedească exigenți au acordat ctl 
foarte mare ușurință cel de al treilea 
avertisment de pasivitate eliminînd de 
pe saltea luptători care au încercat 
procedee tehnice, dar n-au 
le concretizeze.

Dăm mai jos clasamentul 
tape :

ai campionatului pe echipe: i. 
I. Torok și Marius Radu, toți

reușit să

prhnei e-‘

sînt juniori, dar 
va trebui să a- 

atenție pregătirii

o putem face și

1. Steagul roșu Brașov
2. C.C.A București
3. C.S.M. Galați
4. Metalul București
5. C.F.R. Timișoara
6. Progresul București
7. C. S. Oradea
8. A.S.M. Lugoj
9. Voința Tg. Mureș

10. C.F.R. Electroputere 
Craiova

11. U.V.A. AMEF Arad
12. C.S.M. Cluj
13-16. C.S.M. Reșița
13-16. C.S.M. Baia Mare
13-16. Unio Meteorul roșu

S. Mare
13—16. Dinamo București

.3 3
3
3
3
3
3
3
3
3

3 0 
3 0
2
2
2
1
1
1

0 0 57-19 9
9
9
7
7
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5
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1
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53-25
50-24
52—26
49-29
46-28
33—43
33-45
27-47

3
3
3
0
0

oo 
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o o 
o o 
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3
3
3
0
0

21-57
18-54
17-59

3
3
3
0
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Copiii de azi, schiorii fruntași de mîine

Turneul final al
întrecerile turneului final al 

de iarnă", organizată de F.R. 
bel, încep mîine în Capitală.

„Cupei 
Hand- 
După 

cum am mai anunțat, în competiție au 
mai rămas formațiile masculine 
C.C.A., Știința București, Știința Ti
mișoara, Dinamo Tg. Mureș și cete 
feminine Știința București, Știința Ti
mișoara, Rapid București și Tractorul 
Brașov, care își vor disputa întîieta-

„Cupei, de iarna“
tea în lupta penTru cucerire-a trofeu
lui pus în joc. Cele 4 meciuri din 
prima zi a turneului final încep de 
la ora 16 și se vor desfășura după 
următorul program : Știința Timișoa
ra—-Dinamo Tg. Mureș (m) ; Rapid 
—Știința Timișoara (f) ; Știința 
București—Tractorul Brașov (f) 
C.C.A,—Știința București (m).

Și

„Sărbătoarea tinereții schiului din 
țara noastră", astfel pot fi numite 
concursurile desfășurate la sfirșitul 
săptămîriii trecute în frumosul cadru 
al orașului Predeal. Intr-adevăr, oa
menii muncii aflați în concediu de 
odihnă, ca și numeroșii turiști sosiți 
cu excursiile Organizate de O.N.T., 
au avut prilejul să aplaude evoluția 
celor mai tineri șchiori din țara noas
tră, veniți să se întreacă în cadrul 
finalelor campionatelor republicane 
de fond ' pentru juniori și ale con
cursului republican al centrelor 
inițiere și instruire organizate 
F.R.S.B.A.

PEPINIERE BOGATE...
•• ; .< ■ , • '
...astfel pot fi denumite cele 20

centre de copii, care au împlinit trei 
ani de la înființare. Cei mai buni

de 
de

de

peste 2.000 de copii care au 
să schieze în cadrul acestor 
ne-au demonstrat că antre- 
instructorii lor au lucrat cu

din cei 
învățat 
centre, 
norii și 
multă seriozitate pentru însușirea ele
mentelor moderne de tehnică, pentru 
crearea unei baze de pregătire fizică. 
Copii ca : Ana Țeposu, Niculae Băsea, 
Mihai Stoian (Fundata), Ana Arvay, 
Adela Șerban, Rodica Stoica, Cor
nelia Vintilă, FI. Dumbravă (Predeal), 
C. Vlădea, N. Cristoloveanu (Rîșnov), 
Woltraut Klein 
Cotacu (Sinaia), 
Maria Bălan
Georg (Lonea), I. Bobiț (Brașov), Gr. 
Cioflica (Lupeni). Gh. Felea (Abrud), 
Maria Nemeth (Sighet) ș.a. au arătat 
după numai cîteva luni de antrena
ment metodic un nivel de pregătire 
destul de ridicat, fapt dovedit de

(Iacobeni), Florin 
St. Moldoveanu, 

(Bușteni), Victoria

Cum ne organizăm activitatea fizica

GIMNASTICA DE I N A I OIRt A IRt E
PROGRAMUL II (femei)

r
EX. 1. — Stînd cu spatele la perete 

la un pas depărtare: ducerea brațelor 
prin înainte sus, ridicarea pe vîrfuri 
și extensia corpului pe spate pînă ce 
miinile ating peretele. Exercițiul se 
repetă de 4-6 ori.

deasupra capului, celălalt fiind îndoit 
în fața corpului, cu împingerea bazi
nului in partea opusă îndoirii. Se exe
cută de 8-10 ori.

EX. 4. — Culcat pe spate : îndoirea 
genunchilor la piept (1), întinderea pi
cioarelor la verticală (2), coborîrea 
lentă a picioarelor întinse (3—4). Se 
execută de 4-6 ort.

maniera în care au oarcura

care au evoluat la finalele

altfel de 
traseele.

Copiii 
de la Predeal, precum și ceilalți pre
gătiți în cadrul centrelor, reprezintă 
o temeinică bază de mase pentru 
schiul din țara noastră, deosebit de 
utilă pentru cluburile și asociațiile 
sportive cu secții de schi. Acestea 
trebuie să folosească din plin prilejul 
creat de existența centrelor organi
zata de federația de specialitate. Re- 
crutind pe cei mai talentați, punîndu-le 
la dispoziție antrenori, instructori, 
echipamentul și materialul necesar, 
cluburile și asociațiile sportive au po
sibilitatea ca în scurtă vreme 
împrospăteze loturile de juniori 
implicit să aibă perspectiva unor 
niori de valoare-

să-și
Si

se-

JUNIORI TALENTAȚl. DAR.. T

EX. 3. — Stînd : legănarea amplă a 
piciorului sting oblic spre dreapta sus.

EX. .6. — Pe genunchi, pe călciie 
șezînd, cu trunchiul aplecat și pal
mele sprijinite pe sol: îndoirea bra
țelor și împingerea umerilor înainte 
(1-2), întinderea brațelor cu extensia 
corpului în sus (3-4), revenirea prin 
retragerea bazinului înapoi (5-8). Se 
execută de 4-6 ori.
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EX. 5. — Stind cu picioarele mult 
depărtate, cu brațele întinse lateral: 
îndoirea alternativă a cîte unui ge
nunchi cu ghemuirea corpului deasu

EX. 7. — Stînd cu trunchiul drept 
cu miinile încrucișate la spate : sări
turi ca mingea cu legănarea alterna

EX. 2. — Stind cu picioarele ușor 
depărtate: îndoirea laterală a trun
chiului cu o arcuire, ducînd un braț

cu legănarea simultană a brațelor în 
nartea opusă. Aceeași cu piciorul 
drept. Se execută cite 4-5 legănări cu 
fiecare picior.

pra piciorului care se îndoaie. Se exe
cută cîte 4 genuflexiuni cu fiecare pi- 
cion

tivă a piciorului liber lateral și 2
săltări pe piciorul de sprijin. De 4 
ori în 4 timpi.

Text și desene :
ZENO DRAGOMIR

...insuficient pregătiți, aceasta a fost 
nota generală a finalelor campiona
telor republicane de juniori la fond 
și combinată nordică. Cu excepția 
cîtorva (N. Sumedrea, N. Sfetea de 
la Dinamo Brașov, Gh. Codleanu de 
la Voința Brașov, N. Țeposu de la 
Steagul roșu Brașov, Radu Zărnescu de 
la Olimpia Brașov, Doina Boboc și Do
rina Nila de la Olimpia Brașov, 
Rodica Șindilaru de la Știința Bucu
rești ș.a.), ceilalți participanți nu au 
manifestat pregătirea tehnică impusă 
de finalele unor campionate repu
blicane. Ne referim mai cu seamă 
la fete, dintre care foarte puține au 
reușit să se oprească după trecerea 
liniei de sosire fără a cădea, A fost 
vădită preocuparea antrenorilor de a 
asigura concurentelor pregătirea ne
cesară la urcuș și la mersul pe plat, 
în detrimentul tehnicii la coborît, 
care s-a dovedit insuficient însușită.

O remarcă în legătură cu concuren- 
ții la combinata nordică. Fără a omite 
aprecierile pozitive pentru cluburile 
Olimpia, și Dinamo, asociația Voința 
(toate din Brașov), și Școala sportivă 
U.C.F.S. Gheorghieni, singurele care 
au prezentat concurenți, vom sublinia 
că nivelul tehnic a fost total necores
punzător, în special la sărituri care 
nu au măsurat mai mult de 25—26 
de metri. Nu mai vorbim de tehnica 
executării lor, de-a dreptul rudimen
tară, fapt care ne fa‘ce să socotim 
ca absolut necesară intervenția co
legiului de antrenori din F.R.S.B.A. 
pentru verificarea și împrospătarea 
cunoștințelor antrenorilor. Tinerii 
participanți la proba de combinată 
nordică au arătat talent și curaj. 
Acestea trebuie completate însă d« 
tehnică. Altminteri, progresul esta 
limitat.

D. STANGULESCU



După 46 de întîlniri la „muscă” și „ușoară’
■ pa .âdxt'

în formă boxer al tumeuinj: Bun-.Timp de patru zile, iubitorii spor- După cele 46 de întîlniri desfășurate mai
lui cu mănuși din orașul Cluj au la Cluj se poate răspunde la cîteva în- tehnician, Mihai Dumitrescu (Bucur 
laudat (e drept cu cîteva excepții...) trebări importante pentru valoarea 
oluția celor mai buni boxeri ai țării 
categoriile muscă Și ușoară. încă o 

tă a fosț confirmată utilitatea unor 
smenea turnee și credem că (poate 
ii bine organizate) ele trebuie re- 
îte în viitor. Cit despre nivelul teh- 
: al întrecerilor se poate spune că,
general, el a corespuns scopului și 

•ințelor turneului, pregătirii actuale 
boxerilor noștri. Seriozitatea în pre- 
tirea pentru aceste întreceri s-a re- 
ctat îndeosebi la categoria muscă 
de am observat mult mai puține re- 
ize de „bătaie" decît la categoria 
oară.

boxului nostru la categoria muscă și 
la ușoară.

CUM S-AU COMPORTAT BOXE
RII FRUNTAȘI ? CARE ESTE FOR
MA LOR ACTUALĂ? Prin cele două 
victorii (ambele prin abandonul ad
versarului) realizate în fața lui D. 
Grădinaru (Lupeni) și Gh. Cojocaru 
(Brașov), prin victoria obținută — nu 
atît de ușor însă — în compania lui 
Marin Ion (București), dar mai ales 
datorită modului în care a realizat a- 
ceste succese, boxului tehnic, comba
tiv, pe care l-a practicat, Iosif Mihalic 
a cucerit pe merit cupa oferită celui

IN TURNEUL „PENELOR" ȘI „MIJLOCIILOR MICI"
BOXERII TINERI AU FOST CEI MAI BUNI

= affirm r ui .-nd ;— -
OMOGENITATEA ȘI-A SPUS CUVÎNTUL

■i> ’jitnra-xe'i-.-..
Pliț) ă 'A p *; ș i m» I a

Turneul pugiliștitor din categoriile 
nă și mijlocie mică, desfășurat la 
«stanța, a constituit un bun prilej 

afirmare a elementelor valoroase 
t cele două categorii de greutate, 
ti '
E,

ile s-au bucurat de un fru- 
jcces atît datorită celor 48 

sportivi (22 la categ. pană și 
la categ. mijlocie mică) care 

în marea majoritate s-au prezen- 
i bine pregătiți —, cît și arbitra- 
or competente prestate de P. Epu- 
înu, A. Rișat, Gh. Dumitrescu, C. 
iraschivescu, C. Tudose și I, Dco- 
tă.
Meciurile din cadrul categoriei 
na au fost dominate categoric de 
-menitele tinere și îndeosebi de spor
ii Tănase Pintilie (Constanța) și 
>rea Pătrașcu (Craiova). Pintilie, 
xer cu multiple calități, a te-rmi- 
1 turneul neînvins. El a cîștigat Jn- 
cerile cu C. Rush, M. Dincă și FI. 
trașcu.
3raiovea.mil FI. Pătrașcu a irnpre- 
•iiat prin boxul în linie și loviturile 
ride, dovedindu-se a fi unul din- 

cei măi burii pugillști de cate- 
ri-e pană din țara noastră. O va
ite ' ridicată ‘aii mal arătat Fr. 
vaș (Oradea) și V. Antoniu (Bră- 
). Acesta din urmă a reușit să-l 

'ă prin abandon pe experimen- 
. ooxer brașovean Pop® Georgică. 
-a .categoria mijlocie' mică, pe lîn- 
b.oxerii cbnsacrați — N. Stoenesou, 
Balaș, O. Silberman — o fru- 

>asă comportare ău avut și tinerii 
Astaloș (București)' și C. Conc-

sag (Tg. Mureș). I. Astaloș s-a do
vedit a fi un pugilist cu o excep
țională putere de luptă, un adversar 
deosebit de <........
„mijlociu mic" 
toria pe care 
în meciul cu 
aceasta.

Cu toate că 
ticipat la acest turneu după o înde
lungată inactivitate competițională, 
el a arătat că este un boxer de mare 
valoare și că posedă un bogat bagaj 
de cunoștințe tehnice.

Turneul caTe s-a desfășurat la 
Constanta, a demonstrat că în limi
tele categoriilor pană și mijlocie mică 
avem multe elemente tinere de va
loare oare pot reîmprospăta cadrele 
lotului republican.

PETRE HENȚ

dificil pentru oricare 
din țara noastră. Vic- 
i-au acordat-o arbitrii 

M. Balaș Confirmă

Mircea Balaș a par-

rești) s-a dovedit, de asemenea, în 
formă bună. Tînărul Vasile Mîrza a 
plăcut prin boxul său frumos, dar rij 
s-a părut sub valoarea obișnuită. In 
ușoară scădere de formă: Ion Marin 
(mai bun însă în ultimul meci, cu Io
sif Mihalic). C. Gherasim nu a boxat 
în plenitudinea forțelor și, ca urmare, 
rezultatele sale au fost sub așteptări!

De la „muscă" am remarcat prima 
evoluție a reșițeanului C. Ciucă (dar 
continuă să se hazardeze prea mult), 
a lui Gh. Badiu (C-lung Muscel), Ma
rin Cristea, L. Ambruș și D. Davi- 
descu, cu puțin sub valoarea lor obiș
nuită.

CUM AU EVOLUAT TINERII ? 
Se pare că tehnicienii recunosc în 
unanimitate că revelația acestui tur
neu a constituit-o tînărul Ștefan Po- 
poacă. Comportări promițătoare au 
mai avut: Ion Marin (C-lung Muș- 
cel), M. Bucși (Tg. Mureș), C. Vass 
(Oradea) etc.

Cîteva probleme privind pregătirea 
boxerilor. S-a constatat o îmbunătățire 
a pregătirii fizice. Folosirea mijloace
lor de apărare lasă însă mult de dorit 
(Silviu Burtan, Stelian Cotescu etc). 
Aproape inexistentă lupta corp la 
corp. Continuă să se neglijeze pregă
tirea atacului și dezvoltarea lui (la
cună aproape generală).

Este desigur lăudabilă inițiativa fe
derației de a organiza la Cluj, în zilele 
reuniunii, o analiză cu toți boxerii 
participant, în care aceștia au primit 
și indicații metodice corespunzătoare 
dar acum ește rîndul antrenorilor de 
a aplica toate aceste indicații în pre
gătirea elevilor lor, de a lichida toate 
deficiențele constatate în acest turneu.

DAN GIRLEȘTEANU

După 'o-’-tu-șmla cerce- 
Tard M -âM r'eWtl-ta te lor in- 
-•dividuale ' Înregistrate 
șîmbăță. și. duminică pe 
ajena Iuta din Capitală 
de jucătorii echipelor Vo
tata București și Motor 
Karl Marx-Stadl, devine 
clar că sportivii romîni 
și-au TnaL o revanșă ca
tegorică.- Avind mereu în 
față ' cei^ 172 „de piin-cae 
cu ca r 6 4ost; în vidș i
anul treclr&rlftKafl Marx- 
Stadt, pojdear:! Voinței 
s-au pregătit intens în 
vederea -pățțidei de la 
București*, reușind să-și 
întreacă adveisam la o 
difereiGa .inti’t mai mare: 
275

Să . nu vă imaginați 
însă că ' întrecerile di
recte dintre jucătorii ce
lor două formații au 
fost — cel puțin cum 
lasă să se întrevadă re
zultatul final: 5.090—
4815 p.d. — lipsite de 
dinamism.! Fostul jucă
tor de fotbal, Gică 
drei, acum un bun 
piear, și-a întrecut 
tenerul . W. Slawik 
numai 4 p. Sportivul 
man D. Seifert l-a 
vins pe maestrul spor
tului L. Gallo cu 12 
popice, iar restul confruntărilor au cizi-a în lansarea bilei. Motor Karl 
avut perioade, viu disputate. Succesul Ma-rx-Stadt, 'care va susține azi un 
popicarilor romîni se datorește fap- nou meci cu o selecționată a Voih- 
tului că ei au avut o comportare ț-ei din Ploiești, este o echipă t’mără 
constantă de-a lungul celor 200' bile'■ (media de Vtrstă’23 de ăhl)' caph- 
«nixțe. Tiberiu Șzemanyi, Francisc Sa- bilă de rezultate valoroase. Plusul 
lainon. Alexandru Andrei, Gică An- de experiență și dorința jiiCătorilor 
drei și Fr. Scheltz aii arătat nu numai bucureșteni de â realiza ■ cevă 
dorința de a învinge, ci și de a se mult decît o Simplă t . ă ' , : 
prezenta la nivelul posibilităților lor spus cuvîntul în obținerea' unui' scor 
maxime. , Liaix, p.m

Jucătorii de la Voința au format gistraț-e în 
o ectțipă mult maț omogenă, fiind 
'superiori și în ceea ce privește pre-

An- .
po

pa r-
cu

ger-
j,n. Fază din meciul Voința București—Motor Karl Marx- 

Stadt : Gică Andrei în plin efort
Foto: P. Romuț.ni

,i măi 
revattșă și-au

măre, ftrintre cele mai bune înFe-’ 
' 1 întîlriirile internaționale.

IOAN1ȚESCU

FAZA DE ZONA 
CONCURSULUI REPUBLICAN

DE CALIFICARE
din 

concursului 
calificare, 

se vor în
de zonă —

Gabriela Rădulescu ((Păscută . na 1947), 
Sanda Necula (1945), Amanta» (1946), 
Dorina Solea (1947),;țiMa0iiaij5I'țușcă 
(1947), Marian Ijac (194flJ: ,Și .JDimiirie 
Popa (1946), '» Dănol;DuțulescU. (1946), 
Ion Devesel (1946), Victor Dobrișan 
(1947), Anton Ignat (1945) etc.

Seriozitatea cu care acești i-tineri 
atleți, dar și alții ca ei,.se-pregătesc 
in vederea sezonului atletic 1961- ne 
face să fim convinși că în acest an 
vom putea înregistra în atletismul

In calendarul competițiilor atletice 
de sală figura — pentru sfîrșitul săp- 
tămînii trecute — un concurs de probe 
clasice pe teren acoperit. Conducerea 
secției de atletism a Clubului Sportiv 
Școlar, organizatorul întrecerii, a ho- 
tărît însă ca în programul acestei 
competiții să figureze numai probe 
combinate poliațlon pentru juniorii 
mari și triatlon pentru cei mici) cu 
scopul de a face o apreciere cît mai 
exactă a stadiului de pregătire a tine
rilor noștri atleți, la capitolul călită- nostru o serie de rezultate': btine și 

, că numeroși tineri aspiră cu hotărîre 
la cinstea de a îmbrăca tricoul. na
țional cu ocazia primei ediții a Jo
curilor Balcanice pentru juniori: de 
la Cluj.

j Primul concurs al sezonului
și-a atins scopul

lupă consumarea întrecerilor 
Irul etapei a doua a 
tublican individual de 
tigătorii acestei etape 
ii într-o nouă fază — 
anizată de comisiile regionale de 
c. Intilnirile se vor desfășura în 
ișele Cimpulung Moldovenesc, Ctm- 
ă, Oradea și Hunedoara, începînd 

ăstă-seară și pînă la 3 martie. 
Cimpulung Moldovenesc vor fi 

zenți boxeri din regiunile Iași, 
cău, Galați, Dobrogea și Suceava; 
Cimpina: 
regiunea 
ramureș, 
ghiară și 
aat, Oltenia, Brașov și Hunedoara.

Ploiești, Argeș, orașul 
București; la Oradea: 
Cluj, Mureș-Autonomă 
Crișana; la Hunedoara:

i ților fizice de bază.
In cele două zile de concurs am 

avut posibilitatea să urmărim evolu
ția a 106 concurenți. Ținînd seama 
de scopul acestor întreceri, ca și de 
faptul că regulamentul admitea par
ticiparea a cite 10 atleți de club 
pentru fiecare categorie de probe, 
trebuie să spunem că numărul parți- 
cipanților este nesatisfăcător pentru 
orașul București.

In schimb, am 
țări dintre cele 
faptului că foaște 
noștri atleți s-au 
pregătiți, în special juniorii 
Acest lucru ne face să așteptăm cu 
toată încrederea concursurile în aer 
liber, atunci cîrid pregătirea de iarnă 
își va spune serios cuvîntul în rea
lizarea unor performanțe de valoare.

Pentru buna pregătire, probată și 
la acest concurs, putem cita pe:

putut face consta- 
mai bune asupra 
mulți dintre tinerii 
arătat a fi bine 

mici.

NICOLAE PAIȘ
antrenor la C. S. Școlar-București

★
In cadrul concursului de sîmbătă 

s-a desfășurat și proba de săritură ’ 
cu prăjina. Cu acest prilej Afanasie 
Savin a obținut rezultatul de 4,03 
m-nou record republican de . .ș^j^,,. 
pentru juniori, iar Eugen, Simioneșpu 
a sărit 3,90 m. La seniori, Dumitru 

'Girleanu a realizat 4,08 m. . . Maghiar (Dîaamo) 541 p; 4. I. Nițu (Pro-

ÎNOTĂTOARELE de la

întrecerea celor mai bani juniori fără
T* „Cupa 6 Martie"

fineri și simbătă va avea loc la 
ața finala concursului de gimasti- 
„Cupa 6 Martie". La întrecere 

t invitați —. pe bază rezultatelor 
inute în primele două fa±e — cei 
i buni juniori și junioare din toa- 
țara. Această competiție cu carac- 
sărbătoresc reprezintă o nouă e- 

ă importantă în șirul concursurilor 
verificare a juniorilor în vederea 
ituirii unei selecționate de tineret , 
tru întrecerile viitoare.
concursul dă la Reșița — pentru 
e comisia regională de gimnastică 
ăcut pregătiri minuțioase — se va 
fășura după sistemul „Cupei Eu- 
ei“: gimnaștii și gimnastele vor 
cură numai la exercițiile liber 
te, în prima zi pentru alcătuirea 
tamentului individual compus, și 
cea de a doua pentru stabilirea

primilor 6 pe aparate. Iată acum 
lista participanților: FETE: C. Săvu 
(Bacău), M. Tamași, E. Adorjanyi 
(Tg. Mureș), H. Ristea (Cimpulung 
Muscel), A. Moldoveanu, N. Gheor- 
ghe (Constanța), . Ti Mayer, M. David 
(Brașov), C. Mildt, C. Schinker (Si
biu), A. Ionescu, D. , Calopăreanu 
(Craiova), I. Kniess, GJ Parisianu, C. 
Doboșan (Timișoara), M. Frankl, I. 
Nesnera (Arad), -C. Marinescu, E. Ilie, 
C, Andrița (București)'; BĂIEȚI t A. 
Bota, A. Jakab, A. Kerekes (Cluj), 
C. Stark (Iași), Gh. Simion (Cimpu
lung Muscel), Z. Simon (Tg. Mureș), 
C. Kasper (Sibiu), V. Kuhn, F. Hand
ler (Timișoara), Gh. Sechereș, T. Co
pil (Arad), Gh. Tomescu, N. Oneșan 
(Lipova), Al. Szilagyi, A. Kadar, P. 
Minea, S. Popcscu, Gh, Condovici 
(București). - ~

și

grosul) 540 p; 5. T; Maiiicatiile.-(Sănă
tatea) 538 p; PISTOL VITEZA: 1. M. 
Dumitriu (C.CiA.) 576 p; 2; Ștj-Petrescu 
(Metalul) 573 p: 3. 'G. Maghiar (Dina
mo) 572 p: 4. N. Flamaropo] -(Voința) 
571 p; 5. I. Olărescu (Știința) 563 p; 
ARMA LIBERA 3x20 foruri SENIORI:

Peste ț)0 de . trăgători s-au întrecut 
sîmbătă și duminicii, pe poligonul Di
namo, în cadrul primului concurs de tir 
al sezonului oficial din acest an. între
cerea a avut menirea să verifice stă-' 
diul de pregătire a trăgătorilor fruntași 
și mai ales a componenților Iotului R,P.R.

Deși șîntem la mijlocul perioade^ pre- 1. I. Văcăru (Dinamo) Ș54 p: 2. G. 
gătitoare, majoritatea trăgătorilor aii do- Toth (Dinamo) 548 p; 3. A. Bițică
vedit o bună pregătire. In cadrul întrece
rilor am remarcat stadiul avansat al tră
gătorilor de pistol precizie, confirmat 
prin făptui că- 4 trăgători au trecut 
granița celor 540 p. Evidențiem pe V. 
Manciu (cîștțgătorul probei de pistol 
precizie), T.' Bodnărăscu, 6. Maghiar,
I. Văcaru, P. Almășan, I. Olărescu.

Probele desfășurate s-au încheiat cp,, 
următoarele rezultate: PISTOL PRECI
ZIE: 1. V. Manciu 547 p; 2,
T. Bodnărăscu (C.C.A.) 542; .p;.-3. G,..

(Voinfa) 547-.tp; 4. M- Toader. (C.C.A.) 
516 p; 5. L. Cristescu (C.C.A.) 545 p; 
SENIOARE: 1; P. Almășân' (Dinamo) 
556 p; 2. S. Popa (Dinamo) 541 p, 3. 
J. Zvonevsclii (Dinamo) 540 p; 4. M. 
Fleancu (Voinfa) 535 p; 5. S. Casetti 
(Metalul) 532 p: JUNIORI: 1. I. Olă- 
rcscu (Știința) 550"pi 2. ' Gh Stoian 
(Știința) 548 p; 3i S. DSncscu (Știința) 
542 p; 4. N. Comart (U.G:A,) 542 p; 
5. M. Lazar (Dinamo) 530 p.-

70s P. GORETI
Mitre» or

A
PROGRESUL AU CIȘTIGAT ,tCUPA 8 MARTIE"

narno) 1:13,2'; 160 m brasFloren
tina Rambosec (C.S.Ș.) 1:25,6 — re
cord de sală junioare cat. I; Sanda 
Iordan 1:26,5; 100 m fluture: Nico- 
leta Ștefânescu-Gardin (Rapid) 1:24,4; 
M.' Wittgenstein 1:33,8; 400 m liber: 
Anca Troharri (C.S.Ș.) 5:55,4; Varsi- 
lica Iurciuc (Din.) 6:08,5; 200 m 
liber: M. Wittgenstein 2:42,4; C. Ba- 
laban 2:49,6; 200 m bras; Fi. Ram
bosec 3:06,8; S. Iordan 3:09,2; 100 
m spate: A. Trohani 1:19,9; M. Witt
genstein 1:23,3; 4x100 m mixt: Rapiid 
5:50,3; Dinamo 5:52,0; 4x100 m liber: 
Dinamo 5:15,0; Clubul sportiv șco
lar 5:23,4; 66,66 m spate; Monica 
Munteanu (Prog.) 59,7; Dana Tomov 
(C.C.A.) 59,9; 66,66 m liber: Ga
briela Tămăuceanu (C.S.Ș.) 51,5;
Gabrielâ Talpan (C.S.Ș.) 53,0;.

Sîmbătă și duminie-k .piscina aco
perită. de. la Fioreasca a găzduit în-r., 
trecerile tradiționalei competiții de 
înot : „Cupa 8 Martie'*."' ?

Cea maj bună performanță a lost 
obținută de reprezentanta Clubului 
sportiv școlar, Florentina Rambosec, 
care a reușit s-o întreacă — în proba 
de 100 m bras — pe dinamovista 
Sanda Iordan. Timpul ej7„(I:25Ă6) .con
stituie un -record de sală pentru ju
nioarele de cat. I. ’Reamintim că 
recordul republican în bazin de 50 
m îi aparține cu timpul, de 1:25,7. 
Pasionantul duel, început anul tre
cut, între aceste două talentate bra- 
siste continuăr după cunt. Se vede, 
și anul acesta. Din „lupta" lor, spe
răm că rezultatele pe care le vor 
realiza să se apropie de nivelul per- _ . ..
formanțelor buYbperie. Ccg mai bună 4x66,66 m liber: Clubul sportiv șco- 
coniptortare.de: ansambluau - ayub-O'. 
înotătoarele clubului Progresul, care 
au totalizat la sfîrșitul probelor cel 
mai mare număr de puncte: 108. Iată 
rezultatele tehnice: SENIOARE: 100 
m liber: Margareta Wittgenstein 
,4Prog.) 1:12,1; Cristina Bata ban (Di-

'»•

Iar 3:38,3; I.T.B. 3:45,8; 33,33 m 
spate: Eugenia Botezatu (Prog.) 
28,8; Eva Zucker (I.T.B.) 28,9; 33,33 
m fluture: Agneta Sterner (I.T.B.) 
26,4; Monica Munteanu (Prog.) 27,2; 
4x33,33 m mixt: Progresul 1 ;52,5; 
C.C.A. 1:57,8; 33,33 m liber: Marina 
Fnank+a (Prog.) 28,1; MihaeLa Bar-

der (â.S.E.I.) 29,5; 33,33 m fluture: 
M. Barder 35,6; M. Frankia 36,7. 
CLASAMENT GENERAL: Progresul 
108 pi; CI. sportiv școlar 102 p; 
I.T.B. 53 p; Diiiamo 52 p; C.C.A.- 
42 p;, Rapid 40 p; S.S.E. II 34’p; 
S.S.E. I 14 p.

Știinja București cîșțig’ătoarea „Cu
pei 8 Martie" ediția 1960 a prezentat 
Ia acest concurs o singură înotă-; 
toare. ■ Dezinteresul clubului Știința 
față de secția sa de natajie. pîhă 
mai ieri fruntașă - îil natația bucu- 
reșteană, se reflectă cam de multă 
vreme în slabele rezultate și în parti
ciparea redusă a sportivilor săi. 0 
revizuire a atitudinii se impune 1

Rezultatele jocurilor de polo: „Gim 
pa Progresul" (pentru echipele de 
seniori) : C.C.A.—Știința 5—,1; Ra
pid — Progresul 7—3, „Cupa pri-i 
măverii" (juniori): Rapid — Pro-' 
greșul 7—2, Dinamo — Voința 5—1; 
S.S.E. II - C.C.A. 8-0.
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Prima parte a lotului de hocheiști romitii a sosit in Elveția
• Azi meci de antrenament R. P. Romînă-Elveția ® Echipa Uniunii Sovietice a lăsat o excelentă 

impresie după primul joc ® In Elveția continuă să sosească și alte echipe

Camp’onatul mondal de handbal înHANDBALițjTH ROMÎNI AU SOSIT DUMINICĂ
GENEVA 27 (prin telefon de la 

trimisul nostru special) —
După c călătorie de șase ore cu 

avionul, puma pane a delegației 
noastre compusă din 10 jucători și 
antrenorul Mihai Flamaropo! a sosit 
.a Zurich. de unde in cursul după 
amiezii și-a continuat drumul cu 
trenul spre Geneva. Tn pitorescul oraș 
așezat pe malurile lacului Geneva am 
simțit chiar de la orimii pași apro
pierea marelui eveniment sportiv pe 
care îl constituie campionatul mon
dial și european de hochei pe gheață. 
Afișe mari, reclame, case de bilete

cărora publicul staționează 
grupuri și comentează șan-

in fața 
grupuri, __ ...........
sele echipelor. Totul vorbește despre 
aceasta importantă competiție inter
națională. care va începe peste două 
zile aci și la Lausanne.

Primii sosiți au fost hocheiștii so
vietici care au și. susținut un meci 
de antrenament, pe care l-au cîștigat 
la un scor categoric. Sportivii Uniunii 
Sovietice au lăsat o impresie exce
lentă. arătindu-se foarte bine pregă
tiți. Ziarele ..Tribune de Geneve" și 
„Tribune de Lausanne" au consacrat 
spații largi primului meci susținut

Campionatele internaționale de tenis 
R. P. Rominede masă ale

(Urmare din pag. I) nitzki-Negulescu 3—1 (22. 20, —18, 
i8). Simplu femei, turul I: Szmidt- 
Paisiarv 3—1, Harrower-M. Jandrescu 
3—0, Svarcova - Berbecaru 3—0, 
Mathe-L. Cobîrzan 3—0, K-roupova- 
Ivanova 3—1, Lukina-Krezsek 3—0, 
Pitică-E. Max 3—0, Atexandru-Veliu 
3—0, Peevă-V. Jandreseu 3—0, Be- 
loțerkovskaia-Mihalca 3—1, Uhrova- 
Răduică 3—0, Rowe-Erdreich 3—0, 
Folea-Noworyta 3—1, Ramanauskaite- 
Novac 3—0. Kerekeș-Si'ăvescu 3—1 ; 
turul II: Foldi-Szmidt 3—1, Harro- 
#er-Svarcova 3—0, Mathe-Kroupova 
3—0. Pitîcă-Lukina 3—1, Alexandru- 
Peeva 3—0, Uhfpva-Belbțerkovskaia 
3—0. Rowe-Eolea 3—I, Kerăkeș-Ra- 
mănauskaite S—.'L; sferturi de finală:

Rezultate: simplu bărbați, turul I: 
Polakovic—Trupei 3—1, Sivacev—
Nazarbeghian 3—0, Kalinsld—Anto
nescu 3—0. Gerdgikov—Bodea 3 — 1, 
Io. sett—Bărbiilescu 3—I, Ciubrieov 
—Cosfin 3—1, Pignitzki—Gheorghiu 
3—0. Garczinski—Giurgiuta 3—2. 
Giurgiucă a cîștigat primele două se
turi și a condus in al treilea cu 17— 
14. dar a acționat apoi hazardat ?t a 
rai.it astfel o’ frumoasă victorie. Tu
rul II ; Berczik—Goltac 3—0. Kușin- 
skf—Polakovic 3—0. . Angețeșcu — 
Luchian 3—I, Sattnoris—Sivacev 3— 
1, Cobîrzan—Hovfkov 3—0, Pete,ti— 
Kalinșki 3—0, ■bottner^-Gerdg'Lov-3— 
1. Stanek—Pesțli 3—3. Meci cu 

.schimburi ditiatpice 'de mingi, Sfanek 
a cîștigat insa Iară emoții.Sido— 

. Sî.ideaiiii ^-^„. Cdypct—Ionesai 3'-3, 
:!?ethi—Ciiițricov 3—1. Vihhanovski— ___r._ ,
-Zaliaria 3—1, Popescn -HidyegL.3—0, . imale ta dublu femei ; turul 1, TI, III 
; Piguitzkre-Averiii! 3—1.- Garezițisiri— 
Svar' • Neguii’s:'U—Vri'i.ea'ar
3—0 suupiu. oarirap. rmaimc : veiui

Dublu femei, .turul .-hp :Kroupav(i, probe individuale: simplu 
Uhrbva-SlâvesctL N'ovar; : 3-0.; Rp- ‘simpiu bărbați. / dubiu femei, 
ma.njiskattei țuMna—1. >WrZ«n. dubh* mixt: ;
Rad'iiVâ 3—2.. RAw . Harrowerre-ivă- - .-ș • „
nova. Peeya_ 3j^0v Paisiarv, l’>eto|c£- '
kovsiiaia^-KereKeș, Erdreich ’SPTJt f o- Fdldi-Rârrower (—10, 14;
lea ~ “ '■■■■ ■....... " n '■
3--> - i ' ..i

Dublu bărbați,' turul L:
Sicțo—Sivacev, Gerdgikov 3—0. Sim- 
noris. Averjure-Bodea,. Gheorghiu 3 - 
.0, Neguiesm. Retbț^rPe.spli, Ciuhfi-
eov 3.-2. . . .. s------- ------------- —---- -

Alte rezultate: Simplu' bărbați, tu- nfek, . PolakovtoSîndeanii. .,., 
rul UI: Berczik-Kusinskl. 3—1. Șau-,.chiaii ,3—Q. Popescu, Novikov-Vihna- 
noris-Angelescu 3--1.’ Peterfi-C&bîr- n ,ski, Syarc 3—9. Pețerli, Pignitzkț- 
zan 3-C (17. 8. 9). Stanek-Bottner Boltncr. Garczinski 3-r-l, . Cobîrzan, 
3—1 . (•_|8 16, 15. 17j, Sido-Covaci Govaci-Hidvdgî'. Giurgîtica’.3-0. Dublu

Z3- ’ 1—20 19 1.9. Î5,, ]4>, Retlii- . feiiiei. ’ tiirul . 1:' M. .JÂndreșcu. Mi-
: Viiitiauovski-3— I (15, — 18, 17, 15), ' halcaiȘzhiidt,‘ Npw.qryta' Ș—2. sferturi 

/.ki-Popescu 3 — 1 (—18, 9, ?9, Ue * «<«., •.
Negul eseu-Garczinski 3—0 (6, Uhrova 3—1, Rowe, Harrower-Ra-

PROGRAMUL DE AZI

De la - :i 13 : turul II și semifi
nalele proliei de dublu bărbați; semi-

;și semifinale lă dublu mixt.
- ’ De '-la 1 173-21,30 : i semifinalele de 
simplu: bărbați.. Filialele celor

: individuale: simplu
cinci 

femei, 
dțiblu

.„r c

-7,. - 18), Mațhe-Piticâ.. 3-0 {19, 18,
17), Ăiexandru-Uhrova -3—0 (10,- 15, 

PeiX'zik,’ 7); RoXe-Kerekeș"3—D 120. 18, 11);
semifinale: Fiildi-Mathe 3—0 (16, 11, 
J6); Rowe-Alexandru 3—0 '(18, 14; 11).. 
.Dtfb’.u bărbați, turul I : Zaharia, An- 
g'elescu-Kâirnski, Kusinskl 3—0; Sta- 
... .w r. Nazarbe.-

18, 17, 15), ' liațca-Szfhidt,"'Now.oryta 3—2, sferturi
'9.' dl' fitiaiă: " Foldip Măthe-Kfouhova,Pignitzki-Popescu 3;-

"»• J’--'---"'
15. 5) : sferturi de finală re Berczik-
Saunons 3—0 (11, 17. 22). Peterfi- Beloțerkovskaia-M.
Stanek 3—1 (-18. 14, 19. 15). Hefhi- halca 3—2, .Mc::; 

ț Șidp 3—1 

r

Ă

de hocheiștii sovietici și, în comenta
riile făcute, au apreciat că 
nata Uniunii Sovietice poate 
siderată printre principalele 
dente la titlul suorem.

De asemenea, în Elveția 
și selecționata Marii Britanii 
participă anul acesta pentru prima 
oară, după o întrerupere de 10 ani, 
la campionatul mondial. Jucătorii bri
tanici au susținut și ei un joc de 
antrenament. întîlnind în localitatea 
Villars o selecționată a orașului de 
care au dispus cu 5—2. Tot în cursul 
zilei de azi au mai sosit în Elveția 
și selecționatele R.F. Germane și 
Canadei. Alte echipe reprezentative 
își încheie pregătirile în aceste zile 
disputînd jocuri de verificare. Astfel, 
selecționata Franței a întîlnit la 
Chamonix Italia B de care a dispus 
în primul meci cu 9—7. iar în = al 
doilea joc a fost învinsă cu 5—3.

Selecționata țării noastre, deși' nu 
are efectivul complet deoarece o 
parte din jucători vor pDcă din Bucu
rești abia în cursul zilei de marți, 
va face un antrenament marți di
mineață pe patinoarul descoțierit 'din 
orașul Geneva, deci nu" pe cel unde 
vor avfea loc jocurile din cadrul 
campionatului mondial. După 'antrena
ment, hocheiștii romîni vor •’ vizita 
orașul Geneva. La ora 14 (ora lo
cală), acceptînd o propunere făcufă 
de federația țării gazdă, lotul de 
hochei aflat în Elveția va susține' 
un - joc de antrenament cu Teprezen-; 
tativa Elveției. Jocul va avea Ioc 
cu „porțile .închise" și va#consțitui un 
■biin .prilej de verificarea pregătirilor 
ambelor formații. 1

* " ; ’ - - ■> MIRCEA COSTKA

LA KARLSRUHE
selecțio- 
fi con- 
preten-

se află 
care

„La Stuttgart, am sosit pe un timp 
ca de primăvară" — acestea au fost 
primele cuvinte pe care le-am auzit 
ieri dimineață la telefon cînd am 
vorbit cu tov. Lucian Grigorescu, se
cretar general al F.R.H., care a ple
cat cu delegația de handbaliști ro
mini la întrecerile campionatului 
mondial. Sosiți în acest oraș vest- 
german, după o călătorie de 4 ore 
cu avionul, sportivii noștri au fost 
întknpinați de o... vreme călduroasă, 
care a făcut inutile 
șile și fularele luate 
curești.

După un scurt 
noastră a plecat apoi cu autobuzul și a 
spre Karlsruhe, unde a ajuns în

paltoanele, mănu- 
cu grijă de la Bu-

popas, delegația

F. G.)

i!
A luat sfirșit concursul international ’ ’£

de schi de la Zakopane
ZAKOPANE 27 (Agorpres). ' — ’In 

stațiunea de sporturi de iarnă de la 
-Zakopane au luat- sfirșit întrecerile 
de schi din cadrul concursului -inter
național ■ „Memorialul - B. Czech și 
H. Maruszarz", In proba de 30 km 
victoria a revenit : schiorului sovietic 
Vaganov,' care a realizat 'timpul de 
lh 34:35,9, El a fost urmat- de Storo- 
lymo (Norvegia) lh 35:09,4, Kuznetov 
(U'.R.'S.S.) "lh 35:44,9. Anikin 
(U.R.S.S.) Th 35:47,6, Di Bona (italia) 
lh 36:50.5. Proba de sărituri de la 
trambulină s-a' încheiat cu un' rezul
tat surpriză : a,cîștigat jfaliariul. Dino 
de Zordo eu 446 puncte (cea mâi 

.bună săritură a sa a măsurat 98 m).

cursul după-amiezii de duminică, 
dimineață handbaliștii romîni au 
cut o vizită prin orașul Karlsruhe, 
după-amiază s-au antrenat timp 
aproape două ore. In încheierea 
dinței de antrenament ei au su 
nut un meci-școală cu o echipă 
cală. Astăzi dimineață delegația n 
stră părăsește orașul Karlsruhe 
dreptîndu-se spre mica localii 
Schoneck, unde va fi găzduită ' 
preună cu delegațiile R.S. Ce 
slovace și Japoniei pe timpul cit 
dura jocurile din cadrul seriei C 
campionatului mondial. Echipa I 
Cehoslovace a sosit ieri la Karlsri 

făcut după-amiază un antre
ment, iar delegația japoneză c 
vine din Franța unde a întrepi 
un turneu — este așteptată să 
sească astăzi dimineață direct 

I SchOneek.
• Primul joc al reprezentativei n 

stre va avea loc, după cum am i 
anunțat, în orașul Hassloch, în c-< 
pania selecționatei Japoniei. Me 
a stîrnit un deosebit interes in 
ceastă localitate-. Tbațe biletele de 
Pfălzhalle au fost . vîndute încă 
ieri. Meciul va avea loc intr-o t 
cu ciment pe jos, ceea ce va c 
stitui fără îndoială un impedin' 
pentru jucătorii noștri, obișr ' = 
joace în săli cu podea de lei 1 
mai pentru acest motiv, la Karlsr 
handbaliștii romîni au făcut antre 
mentul într-o sală de expoziție, c 
avea eiment pe joș. Intilnirea de 

-va incepe la orele 20,30 (ora loc 
și va fi condusă de cunoscutul a 
tiu danez Knud. Knudsșen, ajutat 
cele două porți de Ahronius (Știe 
șt Tuominen (Finlanda).

Corespondențâ din Sofia

CAPITALA it. P. BULGARIA SE PREGĂTEȘTE PENTRU
acestui an — între pi tatei K.P. Bulgarru studoauele

26 august $i. 3 septembrie — capitula „i'asil Ițevski'" și a'rodha Arni^â**' — 
R.P Bulgaria va fi gazda unei mari în- vor fi și ele amenajate special pentru 
treceri sitorlive . internați opale • Jocurile desfășurarea jocurilor.

Dar cu aceasta' nu am amintit decît 
o- fjarle din intensele pregătiri ce se 
fac la Sofia în vederea „Universiadei".

VIITOAREA UNIVERSIAI
. Irecerileț. ev ■ se - vor desjUșura pe tei 
de ioc cu dimensiuni de 34 m luu\ 
fi 20 m. lâținifi. £ .

ciuda anotimpului friguros mi 
pentru ridicarea scheletului sălii 
In toi. Constructorii lucrează de ,zo 
sălile de antrenamente. Sînt deja 
sălile de. box. luptet baschet, hal 
și unele încăperi destinate pers 
administrativ

In timpul, cfire a mai rămas pîtt 
vii toarcă ,,Ufiivermad(i"\ organele i 

. f iubitorii de șport ciiți
Bulgaria au-și vor precupeți efort

mahauskaite, Lukiha, 3—1,. Paisiarv, 
~ ‘ ' 1 * - • Jandrescu. Mi-

-1 ț—halca 3—2, Alexandru, Pitică-Folea, 
1 (—13,’ 18,’ 24. 18), Pig- Svarcova 3—1.

UN MARE TALENT: GHENADI AVERIN

Mondiale Universitare, ediția 1961 Sini 
ășieptdți (la -Sbfîa 2.000 ‘de sportivi și 
sportive din peste 50 de țări ale lumii.
S-au înscris, printre primele. Uniunea So- Cel mai' mare eveniment în această: di-
vietlcă. Ș:U:îj_., - K.S. Cehoslovacă, -HP. ' recție este; fără îndoială, construcția
Ungară R.I* Polonă. R.P.F Iugoslavia, unei impunătoare săli de sport, care,
Italia, Franța, Marea Brftănie. Brazilia, în cinstea competiției amintite; va piirta
liban. Turcia. Etiopia Japonia, Indone- numele de ;;UnivGrsiada". Ea ■ se înaltă
zia, precum și țara noastră. Se contează la marginda Sofiei; în cartierul G. Milev.
pe . prezența unor mari campioni ca Brn- De departe se văd schelele de fier ale
mei: Ozolina. Berruti, Elliot ș.a. Din rin- sălii, iar fațada ei se Conturează tot pentru ca cei peste 2.000 de sp<
dările ce urmează cititorii pot afla o serie mai mult cu ' fiecare zi: im sfîrșilul și sportive din 50 de țări ale h
t . ‘ .. _ -___
Jocuri Mondiale Universltdre.

iz
Capitala R.P. Bulgaria, orașul „Uni

versiadei”, se pregătește intens pentru a 
asigura condiții optime de întrecere so
lilor sporțivi ai țărilor care vor participa 
la ‘Jocurile Mondiale Universitare. Se iau, 
de asemenea, toate măsurile pOntră găz-1 
duirea miilor, de. excursioniști care vor’ 
vizita orașul Sofia ca aceșt prilej.

Comitetul de organizare de pe lingă
C.C. al Uniunii Tinerelului Comunist I)i-’ 
mițrovist a elaborat un plan amănunțit 
privind pregătirile pentru Universiada din 
august — septembrie.

In „orășelul studenților”, 
cazate delegațiile sportive, se 
pe acum apropierea 
sportiv.. Constructorii, arhitecții, muncito
rii lucrează de zor la amenajarea clădiri
lor. a încăperilor destinate viitorilor oas
peți. Serioase refaceri va cunoaște și sa
tul olimpic Diana Bat din Parcul liber-' 
tații. Cele mai mari baze sportive ale ca-

de amănunte organizatorice ale viitoarelor “ funii iunie 'sala va 'fi' termijaită' și dală care vor fi' în august—septembrie 
peții ca-pitalei bulgare,' să fie bine 

această duiți, să obțină performanțe cit ma 
este doar loroase în întrecerile în care se voi 

începutul unui complex sportiv ce se va gaja. 
înălța în viitorii ani în acest cartier al 
capitalei R.P. Bulgaria. El va cuprinde 
terenuri de fotbal, de volei, de b'ascheț, 
un bazin de înot 'acoperitj precltm și 
un parc pentru staționarea automobileldr 
șir motocicletelor. Suprafața acestui com
plex sportiv va fi de '35.000 metri pă-.
trați. ’ ' ; n ;........ '

In construcția Sălii sporturilor, care 
ramîne principalul element al noului corn- 

’ plex sportiv, colecti-vld -de 'cortsttuctori J 
unde vor fi — arliitecti, ingineri 'și -muncitori'-^ 
,,s1mtea de ține seama de cele mai 'perfecționate 

marelui eveniment realizări 'ale tehnicii iiio3erne\ Sala va 
dispune de instalații 'perîtru - buna des
fășurare a îrilrecerilo'r lâ mai- multe 
discipline sportive, va avea o acustică 
perfectă,' iar venli.10’toaî'ela pentru aeri- • 
sire vor fi „mute”. Peste" 3.500' 'de iu
bitori ai sportului vor putea urmări în-

îif folosința sportivilor bulgari. ' 
Trebuie subliniat faptul că 

sală —■ „Universiada" ' —

IVAN VlAI

i‘

Pl fCWi
Numele lui Ghenadi Averfn. 

(Uniunea Sovietică) devine pe zice 
trece tot mai cunoscut ?i apreciat ■ 
m lumea tenisului de masă. Acest 
jucător este unul dintre partid- ■ 
panții de valoare ai actualei edi
ții a campionatelor internaționale ■ 
de tenis de masă ale țării noastre. -

. De „aceea, ne.-a.m_ propus, ca în.
findurile ce urmează să vi-l pre
zentăm . pe acest, tijiăr_ pdn de
calități, exemplu de voință și per
severență'. ..........—---------------—

Ghenadi Averin are 18 ani. Este 
student in anul I la Facultatea de 
biologie din Moscova. A început 
încă de la 11 ani sa facă spoit': 
baschet și tenis de cimp. Cu timpul 
însă a îndrăgit tenisul de masă.
De curind - împlinit 6 ani de cînd 
practică acest sport. Multă sudoare 
a curs în acești șase ani, in de
cursul nenumăratelor ore de pre
gătire tehnică și tactică. Sînt pe
rioade cină Ghenadi se antrenează, de mare viitor. De altfel, cu pri- 
zî de zi. cîte 4—5 ore ! lejul turneului întreprins anul

Intr'ebindu-l care a fost cont- trecut în Anglia, el a cîștigat toate 
petiția care i-a produs cele mai iniilnirile susținute. Jn amintirea 
puternice satisfacții, el ne-a răs- lui mai stăruie și acunț interesan- 
puns : „"Finalele campionatelor unio- tul turneu pe care, l-a efectuat
nale de' tenis de masă.' din anul î/t S.U.A.,’ in decembrie .1960; cu 
1960 cînd am obținut trei titluri echipa de. tinej-ei a . Uniunii Sovie- 
de campion !“ tice. Peste ocean el a participat

, De cîțiva aM Ghenadi Averin la cinci cpncursufi, cîștigindu-le
♦ • participă cu echipa Uniunii Sovie- pe . todte. j)af,' iui Averln îi placeJ tice la marile concursuri interna-- (ă?a cum iinstă bine fiecărui spor-
♦ ționale din străinătate. încă de la: tiu,mțâțest) să -adauge la victoriile
* liri ’ele întreceri internaționale el: lui numele antrenorului său Va-
s a atras atenția specialiștilor din lentin Sergheevici • Ivahov, care-l
•» Cehoslovacia, Anglia, R-.D.G. și pregătește, cu multă dragoste și
, Ungaria, prin jocul său - variat,' competență.
* inteligent și curajos. Cronicarii de 
1 specialitate văd în el un jucător
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T. ROIBU

: SELECȚIONATA DE HOCHEI PE GHEATA A U.R.S.S.
A SOSIT IN ELVEȚIA

Evghenii și Boris Maiorov și Strași- 
nov, toți studen'ți la Institutul de 
Aviație din Moscova. V. Iakușev, 
N. Snetkov și V. Țiplakov vor consti
tui cea de-a treia linie' dc atac. * 

Antrenorii echipei U.R.S.S., care 
participă pentru â '8-ă oară Ta cafn- 

actualul sezon, Pentru pionatele mondiăle și • europenej’ sînt'

de
18

hochei 
jucători

pe 
în

Federația unională 
gheață a selecționat 
vederea campionatelor mondiale care 
vor începe la 2 martie în Elveția. 
Dintre aceștia numai 9 au participat 
la campionatele din anii trecuți, restul 
fiind hocheiști tineri care s-au re
marcat în —; 
postul de portar au fost selecționați foștii internaționali Arkadii • Cernîșev: 
Viktor Konoyalenko (Torpedo Gorki) și Alexandr Vinogradov; In ' actualul 
și V. Cinov (pînamo Moscova). In sezon selecționata ,U.,R,Ș:Ș. a susținut 
apărare vor juca N. Sologubov, ve- 6 partide internaționale cu echipe din' 
teranul echipei în vîrștă de 37 ani, Suedia și Canada, cîștigînd.4 și; pier-' 
Ivan Tregubov, Henrik Sidorenkov, zînd 2. In ultimul său ;ntecî de ve-’ 
Vladimir Brejnev și Alexandr Ragulin, rificare înaintea plecării Jn Elveția,' 
mezinul echipei în virstă de 20 de hocheiștii sovietici au întrecut . cu; 
ani. Prima linie de atac va.fi alea- 15—1 (5—0; 7—0; 3—l)' echipa'
tuită din K. Loktev, Al. Almetov și S.Z. Litvinov, din prima ligă a cam-, 
V. Alexandrov. Această linie, care pionatuiui ceho'slov'âc.
se remarcă printr-o tehnică avansată, • Reprezentativa . de; hochei ' pe 
a dovedit o mare efioacitate la uțti- gheață a U.R.S.S., sosită. în';EivețiaL 
mele campionate mondiale. Selecțio- a susținut un meci de . verificare' cu’ 
nerii își pun, de asemenea, mari spe- selecționata orașului Chaux de'Fond, 
ranțe în liniă : formată din frații cîștigtod cu scorul de 21—6. ’ . .

HW
• Mare surprîz.ă^'la , Oslo. In 

concurs’ de patinaj, yjteză primii 
în clasament a revenit sporti' 
Van Ciu-in (R.P. Chineză.)1 ca: 
totalizat 196,357. puncte. El a î 
cut printre alții pe proaspătul .. 
pion, mondial absolut, olandezul 
der Grift, cate 'nu a reușit s 
claseze pc primele șapte locuri.

• Meciul de hochei
dintre reprezentativele Ganade 
R.F. Germane, desfășurat duminl 
Fiissen, s-a încheiat cu-victoria < 
dienilor cu scorul de 8—3 (
2-2, 2-0).

• Schiorul' austriac Pepi -Sti 
a cîștigat. proba de slalom st 
din cadrul concursului internai 
de la Chamonix, întrecîndu-1 pe 
Perillat (Franța), Proba de c< 
nată alpină a revenit lui Perii

• într-un meci 
handbal în 7 selecționatele 
Polone și R. D. Germane au 
nat la egalitate: 4—4.

• în împrejurimile orașului

Pe ’ g>

intemațional"" . . p
t

• în împrejurimile orașului 1 
(Suedia) s-a desfășurat campio

‘mondial*de biatlon. Titlul de car 
a revenit schiorului finlandez k 
Huskonen, urmat de Alexandr 
valov ■ (U.R.S.S ).

• Campionatele de tenis de 
ale R.D. Germane s-au închei; 
■victoria lui Schneider (simplu băi 
și Kuntz (simplu femei),

■ La nigbi: Anglia—Franța 
(0—0), Scoția—Irlanda 16—8 (f
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