
Campionatul monJiaî Je GocKeî pe glieața

CIȘTIGIND SERIA „C” ECHIPA R. P< ROMINE 
A CUCERIT „CUPA ORAȘULUI GENEVA”

R. P. R.-Franța 9-3 (3-1, 1-1, 5-1)

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ T

Nagy (in stingă) înscrie un nou gol pentru echipa R. P. Romine in meciul cu reprezentativa R.P.F. 
Iugoslavia. In clișeu se mai văd Ionescu (2) căzut jos, Takacs I (9), iar în fund, în partea dreaptă, 
Uiro Foto : A.T.P. Zurich
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Un deosebit succes

ECHIPA II. P. ROMÎNE ÎN FINALA
CAMP1ONAHJLD1 MONDIAL DE HANDBAL ÎN î

In ultimul joc R. P. R.—Norvegia 16-14 (9-6)
Handbaliștii noștri intîlnesc in finală formația R. S. Cehoslovac©

loianda Balaș pleacă 
la Leningrad

La invitația forurilor sportive 
din U.R.S.S., recordmana mon
dială loianda Balaș va pleca în 
cursul zilei de luni la Lenin
grad. In orașul de pe malurile 
Nevei valoroasa noastră atletă 
va lua parte timp de cîteva zile 
la o serii-» de antrenamente co
mune cu cei mai de seamă a- 
tleți sovietici, specialiști ai dfo- 
bei de sărituri in înălțime. Este 
probabil ca la sfîrșitul șederii 
sale in U.R.S.S. loianda Balaș 
să participe și la un concurs 
de sală la Leningrad.

Jiri Skobla la București
Fostul campion și recordman 

al Europei la aruncarea greută
ții, Jiri Skobla va sosi luni în 
Capitală, însoțit de antrenorul 
său Vomacka. Cei doi cunoscuți 
specialiști cehoslovaci vor par
ticipa la un schimb de experien
ță cu antrenori și atleți. fruntași 
de la noi.

Spadasinii noștri participă 
la tradiționalul concurs 

de la Leipzig
Joi au părăsit Capitala îndrep- 

tîndu-se spre R. D. Germană 
Constantin Stelian și Ștefan Hau- 
kler. Ei vor lua parte la tradi
ționalul concurs de spadă care 
va avea loc în zilele de 11 și 12 
martie. Spadasinii noștri se vor 
întrece cu sportivi din R.P. Un
gară, R.P. Polonă, R.D. Germană 
și din alte țări.

GENEVA 10 (prin telefon de 
la trimisul nostru special).

Cu toate că sîmbătă și du
minică se vor mai disputa încă 
două meciuri din cadrul seriei C 
a campionatului mondial, lupta 
pentru primul loc în această 
categorie s-a încheiat vineri 
seara în localitate, cînd s-au 
întîlnit echipele R.P. Romîne și 
Franței, ambele neînvinse pînă 
atunci. Fără să manifeste ace
eași formă excelentă ca pînă 
la acest joc, hocheiștii romîni 
s-au arătat totuși superiori și 
forțînd în cea de a IÎI-a repriză 
au realizat din nou o victorie 
concludentă: 9-3 (3-1, 1-1, 5-1).

în legătură cu acest joc este 
subliniat faptul că echipa țării 
noastre și-a intrat în ritm des
tul de greu, cu toate că a avut 
inițiativa în majoritatea timpu
lui. Doar în repriza secundă jo
cul a fost ceva mai echilitwat, 
remareîndu-se în mod deosebit 
apărările ambelor formații, în 
frunte cu portarii Sofian (care 
a intrat în locul lui Pușcaș) 
și Ranzoni. Golurile au fost în
scrise în ordine de: Varga, I. 

I Szabo, Ionescu, Lacarriere (rep. 
| l), Ferenczi, Gttennelon (re.p. 
! a Il-a), Popardin, Takacs I,

Biro, I. Szabo, I. Szabo, G. 
Szabo.

Cîștigînd și acest meci, echipa 
dc hochei a R.P. Romîne a for 
minat neînvinsă turneul, cla- 
sîndu-se pe primul loc al seriei 
C. In felul acesta hocheiștii ro
mîni au cucerit „Cupa orașului 
Geneva", oferită de municipali
tatea acestui oraș.

MIRCEA COSTEA

(Continuare în pag. a 7-a)

Călăreții iau startul

Acum, cînd sc știe că reprezentativa țarii noastre va disputa 
cu selecționata R. S. Cehoslovace finala campionatului mon
dial, se poate spune, indiferent de rezultatul cu care se va 

încheia acest joc, că Republica Populară Romînă este prima țară 
din lume în ceea ce privește valoarea atinsă pe plan mondial în 
handbal. Rezultate de necontestat stau mărturie în această privință.

Să vi le reamintim pentru a face 
singuri verificarea afirmației 
noastre. La handbal în 11, echipa 
feminină a R.P. Romîne a ieșit de
două orii consecutiv campioană 
mondială, iar cea masculină a cu
cerit medaliile de argint la ultima 
ediție a campionatului mondial 
disputată în 1959 în Austria. Rină 
aci, doar echipa unită a Germaniei 
s-ar menține în apropierea noastră 
(locul 111 la fete și locul I la 
bățieți). Cit privește handbalul 
în 7, practicat în țâra noastră 
numai de cîțiva ani, reprezentativa 
R. P. Romîne va obține, la această 
ediție, în cel mai rău caz, locul 
secund, în timp ce echipa unită

a Germaniei, care va juca cu 
Suedia pentru locurile 3—4, are... 
șanse să se claseze pe al 
IV dea Hoc. Deci sțu perii oi(i ta tea 
tot de partea handbalului nostru 
rămîne, fără să mai adăugăm fap 
tul că echipa feminină Știința 
bucurești, dispută în aceste zile 
finala „Cupei Campionilor Euro 
peni" la handbal în 7, ceea ce 
este desigur un alt argument ho

La începutul noului campionat de rugbî
Astăzi, începe cel de al 45-lea 

campionat de rugbi al ță
rii. Un campionat în care va 
apare, desigur, tot mai accen
tuat echilibrul de forțe dintre
cele 12 echi.pe participante.
Grupa fruntașă este alcătuită în 
acest an din formații de certă 
valoare care se ridică la ni
velul celor mai redutabile echi
pe de club din lume. Astfel, 
alături de C.F.R. Grivița Ro
șie. — fruntașa anului prece
dent — se remarcă prin buna 
lor valoare, echipele C.C.A., Di
namo și Știința Cluj. Pe lingă 
aceste formații, în actuala edi
ție a campionatului vor mai a- 
vea un cuvînt greu de spus și 
Știința București, C.S.M.S. lași. 
Știința Petroșeni, Metalul, Pro
gresul și I.T.B., alături de 
proaspetele promovate în prima 
categorie. Rapid București și 
Olimpia Brașov.

■pregătirile pentru noul cam- 
pionat au fost începute din 

luna ianuarie, majoritatea echi- 
’ pelor au arătat o grijă deose

tărî tor în sprijinirea clasificării 
făcute de noi.

De altfel valoarea handbalului 
din țara noastră a ieșit și mai 
pregnant în evidență cu ocazii 
ultimul joc disputat în cadrul 
seriilor finale <le reprezentativi 
R. P. Romîne. Iitîhfnd în această 
partidă echipa Norvegiei, hand
baliștii romîni s-au întrecut p® 
sine și au terminat învingători in 
„cel mai dramatic44 meci al cam
pionatului mondial, așa după cum 
caracteriza partida crainicul poe
tului de radio Berlin. încurajați 
frenetic dc cei 7.000 de spectatori

(Continuare in pag. a 7-a) 

bită pentru a avea mai apoi • 
comportare oît mai valoroasă. 
„Cupa Grigore Preoteasa" în 
special, a vădit lucruri frumoa
se, dar a scos în evidență șl 
lipsuri oare se cer grabnic re
mediate.

Aceste lipsuri provin și din 
faptul că pregătirile unora din
tre echipe nu s-au bucurat de 
atenția cuvenită d n partea con
ducerilor cluburilor si asocia
țiilor respective. Astfel, la lași. 
Petroșeni și Brașov, echipele nu 
au avut posibilitatea să se an
treneze pe terenurile unde vor 
juca în calitate de gazde, nici 
măcar o dată pe săptămînă. A- 
oest fapt deosebit de grav tre
buie să constituie obiectul unei

I. NIȚULESCU
vioepreședinte al F.R.R.

prof. N. PADUREANU
antrenor federal.

(Continuare in pag. a 4-a)

Ziarele au anunțat, vineri, IO martie a.c. noul și 
strălucitul succes al științei și tehnicii sovietice : lan
sarea în cosmos a celei, de a 4-a nave-satelit și readu

cerea la comandă a acesteia pe jnimînt

După luni de intensă pregă
tire călăreții noștri fruntași, și 
alături de ei membrii lotului 
de tineret și juniori, participă 
mîine la primul lor „examen" 
oficial din acest sezon. In ma
nejul din calea Plevnei vor evo
lua duminică dimineață, în pro
be de obstacole și dresaj, cîți- 
va din cei mai buni sportivi 
ai țării, care se antrenează în 
vederea apropiatelor concursuri 
internaționale din acest an.

In fotografie, maestrul spor
tului Gheorglie Langa (E.ll.A.) 

I pe calul Machedon.

In numărul da azi:

O PAGINĂ 
D£ FOȚJBAl

La reluarea campionatului 
feminin de volei

Actualitatea sportivă 
internațională

Din nou locul 11
Desen de N. GI1ENADIE

MAGAZIN
SPORTIV

Mîine, pe terenul I. T. B.,

Primul concurs de motocros din acest an
„Criteriul primăverii" — tro

feu cu care este dotat primul 
concurs de motocros al anului 
— reunește la start pe cei mai 
buni alergători din tara noa
stră. Organizatorii, asociația 
sportivă Metalosport, au asi
gurat cele mai bune condițiuni 
de concurs pentru ca întrece
rile să însemne un bun prilej 
de verificare a stadiului de 
pregătire a alergătorilor îna
intea începerii campionatului. 
Concursul se desfășoară mîine. 
cu începere de la ora 10, pe 
terenul I.T.B. (fost Constructo
rul) din șos. Olteniței (tramvai 
21).

La întreceri participă sportivi 
de la Dinamo (Vasiie Szabo, 
Mircea Cennescu, Traian Ma. 
carie, Iosif Popa, Cr. Dovitz). 

, Casa Centrală a Armatei (Gh. 
i loniță, Mihai Dănescu, Gh. Voi- 
i culescu, Fl. Costache, Eugen 

Keresteș). Metalul (Barbu Pre- 
descu, Șt. lancovici, Hugo 
Sitzier, Paul Enescu), Rapid 
(Erwin Seiler, C. Manea), Me
talosport (Al. Huhsi, Gh. Sta
fie). Poiana Cîmpina și Steagul 
roșu Brașov. Concurenții vor 
lua startul în cadrul următoa
relor categorii: 125 cmc, 175 
cmc. 250 cmc și 350 cmc (-o- 
vansați), pînă la 175 cmc Șl 
360. cane (începători)*

Traian Macarie (Dinamo) campion de motocros pe anul I960 va fi 
și anul acesta unul, din protagoniștii campionatului. Iată-1 în fota»-- 

grafie Intra dispută cu colegul șgu de club losifi F.opțk,/



Primăvara, mai grăbită ca în alți ani, a sosit, făcînd pe multi sportivi să 
înceapă sezonul în aer liber înainte de descinderea oficială. Pe aleile din 
curtea uzinei „Semănătoarea", din Capitală tinerii muncitori fac un prim 
antrenament în vederea tradiționalelor crosuri de masă ce îi așteaptă

DIN ACTIVITATEA UNUI METODIST 
CU GIMNASTICA IN PRODUCȚIE

Din viața organizației noastre

lUn sprijin de nădejde— 
activul obstesc

Sălile de sport, căminele culturale 
sînt în prezent martorele unor dispu
tate întreceri, fie în cadrul Spartachia- 
dei de iarnă a tineretului, fie a cam
pionatelor pe asociație sau a altor 
competiții de mase organizate pe plan 
local.

La toate acestea trebuie să adăugăm 
pregătirile și unele competiții amicale 
pe care le susțin echipele și sportivii 
care vor participa la actuala ediție a 
campionatelor R.P.R. Nu trebuie să 
uităm nici îndeplinirea unor sarcini 
organizatorice : antrenarea unui nu
măr cît mai mare de oameni ai mun
cii în competiții sportive și înscrierea 
lor în U.C.F.S., întărirea asociațiilor 
sportive cît și a secțiilor pe ramură 
de sport etc. De asemenea, amintim 
preocuparea pe plan educativ care tre
buie să stea în mod continuu în cen
trul atenției consiliilor asociațiilor 
noastre sportive. In fine, să nu uităm 
nici străduința pentru buna rezolvare 
a problemelor financiare cît și a întă
ririi continue a bazei materiale a a- 
sociațiilor sportive.

Pentru a rezolvă toate aceste sar
cini, în bune condiții, activiștii noștri 
U.C.F.S. trebuie să solicite din plin 
ajutorul activului obștesc. Acolo, unde 
s-a realizat acest lucru rezultatele 
bune . n-au întîrziat să apară. Astfel, 
in regiunea Argeș s-a făcut, nu de 
mult, un bilanț al activității depuse de 
cele cîteva mii de activiști obștești. Cu 
sprijinul lor au fost construite anul 
trecut peste 150 de terenuri sportive, 
au fost mobilizați peste 300.000 de ti
neri și tinere la diferite competiții de 
mase iar printr-o judicioasă muncă de 
strîngere a cotizațiilor s-a reușit cum
părarea de echipament sportiv în va
loare de peste 1.500.000 lei.

Consiliul regional U.C.F.S. Argeș a 
premiat, pentru străduința depusă, 
128 de activiști obștești printre care 
amintim pe Constantin Luca, Gh. Ma- 
covei, C. Bălănescu și Grigore Por- 
ceanu.

Și alte regiuni se pot mîndri cu a- 
portul unor entuziaști activiști obștești

IN CAPITALA
Azi

POLO : Bazinul Floreasca, ora 19.30 : 
C.C.A.—Dinamo (meci în cadrul ,,Cupei 
Progresul", competiție rezervată echi
pelor de seniori bucureștene); ora 20,15: 
C.C. A.—Progresul; ora 21 ; Rapid— CI. 
sp. școlar (jocuri în cadrul ,,Cupei Pri
măverii" pentru echipele de juniori).

RUGBI : Teren ..Parcul Copilului**, 
ora 16: C.F.R. Grivita Rosie-Ranid

HANDBAL : sala Floreas-ca, ora 18,30: 
Știința București — Dinamo Praga finala 
•„ Cupei Campionilor Europeni". De la 
ora 16 : jocuri în cadrul ..Cupei Spor
tul popular", după următorul program: 
Banat — Voința Buc (f); Mureșul — Lu
ceafărul (f): Clubul sportiv școlar — 
Voința Buc (m); Banatul — Harghita (m).

Mîine
GIMNASTICA : Sala Tineretului: faza 

pe* Capitală a Campionatelor republi
cane șco'are (de la ora 9 - fetele, de 
la ora 15 - băieții).

ATLETISM : ora 9 : campionatul pe 
echipe al Capita’ei, la marș (plecarea 
din , făta sălii F’.oreasca).

BASCHET : Sala. Giulești, de la ora 
9 : I.T.B.—Vcrnța Tg. Mureș (f), Ranid- 
st'inta* Cluj (m); fla’a IMnaino, r’e la 
ora 16,30: Știința—Voința Brașov (f) I.C.F.— 
Progresul București ((): Sa’a Floreasca, 
de la ora 12 : Știința-Voința las» (m); 
de la ora 19.30 : C.C.A.-Știinta Craio
va (m).

Foto: II. N-andy

care ajută din toate forțele tor bunul 
mers al dezvoltării sportului în locali
tatea unde activează. De un real folos 
a fost activitatea profesorului Petre 
Olteanu cu prilejul primei etape a 
Spartaehiadei de iarnă în cadrul aso
ciației sporlive Metalul 11 din Roman, 
Asociația se poate mîndri cu următoa
rele rezultate obținute la această 
competiție de mase: 400 participant 
la șah, 324 la schi (care și-au trecut 
și normele G.M.A.) etc. La Cîrnpia 
Turzii, prof. Z. Siikosd a angrenat 
peste 500 de elevi ai școlii medii mix
te în întrecerile Spartaehiadei. In 
București, Aurica Constantin, preșe
dinta comisiei de organizare a Spar- 
tachiadei în întreprinderile comerciale 
din raionul Tudor Vladimirescu. a de
pus o muncă susținută, împreună an 
întreg colectivul, in urma căruia 1.621 
de băieți și 274 de fete s-au întrecut 
în prima fază a Spartaehiadei.

Consiliul raional U.C.F.S. V. I. Le
nin acordă de asemenea o deosebită a- 
tenție muncii cu activul obștesc. Re
zultate bune au obținut Gh. Drulea, 
președintele comisiei raionale de. po
pice. Pe lingă numeroasele succese în
registrate de această activă comisie 
pe 1960 notăm și inițierea unui curs 
de arbitri frecventat de 14 elevi care 
se desfășoară și în momentul de față. 
Amintim și de profesorul Gh. l.ăză- 
rescu de la școala medie nr. 22, de 
Vasile Nuțescu, președintele comisiei 
de fotbal, din același raion, care de
pune eforturi susținute pentru bunul 
mers al activității sportive

Toate exemplele de mai sus converg 
spre aceeași concluzie: cu cît cerem 
mai mult ajutorul activului obștesc în 
organizarea și desfășurarea diferitelor 
acțiuni și competiții cu atît obținem 
succese mai mari în munca noastră. 
Iată de ce în fața activiștilor U.C.F.S. 
se ridică problema menținerii unui 
contact cît mai strîns și mai ales per
manent cu activul obștesc.

O. BANU

UNDE MERGEM?
CĂLĂRIE : Manejul din ca'.jea Plev- 

nei. ora 10’: concurs organizat de 
Știința București și E.H.A.

CICLISM ; Șos. Giurgiului km. 9. de 
la ora 10 : primul start în „Cupa Pri
măverii".

POLO : Bazinul Floreasca. ora 9,30 : 
Șc. sp. elevi—Voința (,;Cupa Primăverii"); 
ora 10,15 : Știința—Progresul („Cupa 
Progresul"); ora 11,15 : C.C.A.-Rapid 
(„Cupa Progresul"); ora 11.45: Șc. sp. 
elevi 1—Progresul II („Cupa Primăve
rii").

RUGBI : Teren C.C.A. (sos. Ghencea), 
ora 9 : C.C.A.—Metalul; Stadionul Dina
mo. ora 11 : Dinamo-Progresul.

VOLEI ; Sala Dinamo, ora 9 : Victo- l 
ria—Știința Galați (rh); ora 11 : Dinamo— I 
Partizan Belgrad (f); sala Metalul, de 
la ora 9 : C.P.B.—Progresul (f); Metalul— 
Țesătura Iași (f); Sala Giulești, ora 12: 
Rapid—C.S.M. Sibiu (f); Sala Fiore-as-ca, 
ora 16,30 : Progresul—Petrolul Ploiești
(m); ora 17,30 : Dinamo-Rapid (m).

HANDBAL : sala Floreasea, de la ora i 
9 : jocuri în cadrul „Cupei Sportul 
popular" ; Luceafărul—Voința Buc. (f); 
Voința Sibiu — Harghita (m); Banatul 
— Mureșul (f); Clubul sportiv școlar — 
Banatul (m).

ȘAH : sala 13 Deeembrie, era 9,30 : 
sferturile de finală ale campionatului 
republican pe echipe : Statistica - I 
F.O.B.; Electronica -I.T.B.; sala Lips- ! 
câni nr. li: Progresul - M.T.TC, Ști-! 
ința - Șp^rțac. ‘

în raionul nostru, gimnastica în 
producție a luat o mare dezvoltare, 
mai ales în ultimii doi ani. In pre
zent. -peste 7400 de o-ameni ai muncii 
din 18 întreprinderi, practică cu regu
laritate cele două forme ale gimnas
ticii în producție: cea de angrenare 
care se desfășoară înaintea începerii 
celor 8 ore de muncă și pauza de 
gimnastică, care are loc după cîtevi 
ore de la începerea lucrului.

In perioada anilor 1956—1958, cînd 
a fost introdusă gimnastica în pro
ducție în raionul nostru, au fost în- 
tîmpinate anumite greutăți. Această 
formă de educație fizică era încă 
necunoscută. Nu se înțelegea rostui 
ei, nu i se cunoșteau efectele și nici 
influenta pozitivă pe care ea o aduce 
în procesul de producție. Pe lingă 
toate acestea, trebuie să arătăm că 
au existat și unele greutăți de ordin 
organizatoric pe care le-am întîm- 
pinat din partea conducerii unor în
treprinderi.

Necesitatea de a .face anumite miș
cări, care rezulta din poziția necorec
tă. adoptată în timp-ui lucrului, a 
făcut ca după o scurtă perioadă de 
la' introducerea gimnasticii în pro
ducție, această activitate de edu
cație fizică să fie repede îndrăgită. 
Ba mai mult, înseși conducerile în
treprinderilor au observat roadele 

i ei. Gimnastica în producție s-a do- 
I vedît a fi utilă sănătății muncitori- 
| lor, rezultatelor pe care aceștia le 
’obțin la sfîrșitul zilei de lucru.

Acei ce practică gimnastica în pro
ducție de mai mulți ani declară în 
unanimitate că se simt cu mult măi 

; bine în ceea ce privește sănătatea. 
In urma cercetărilor metodice și 

i științifice s-a constatat că lj s-a 
I îmbunătățit circulația singeluj și ten
siunea arterială, le-a crescut capaci

Rezultate bune în etapa a doua
a Spartaehiadei
iarnă a tinere- 
anul acesta în

Spartachiada de 
tutui a antrenat
Capitală un număr mare de tineri 
din diferite asociații sportive de pe 
lingă întreprinderile și instituțiile 
din raionul Tudor Vladimirescu. La 
discipline ca : haltere, tenis de
masă, trîntă și șah, s-a înregistrat 
numărul cel mai mare de partici- 
panți. In total s-au întrecut 22.323 
tineri — dintre care 5.214 fete, care 
au totalizat un număr de 33.737 
probe.

Elevii de la. Centrul . școlar de. 
construcții au obținut rezultate fru
moase la competiția de haltere. 
Locul I a revenit sportivului Tudor 
Emil din categoria 55—65 kg, care 
a ridicat o greutate de 80 kg. 
Comșa Emil, de la școala de mun
citori calificați, care a ridicat tot 
80 de kg, a ocupat locul doi în 
urma departajării la cea de a doua 
ridicare. O formă bună a dovedit și 
lordache Mihai, din aceeași cate
gorie, elev la Centrul școlar de 
construcții. Bl a reușit să „arunce" 
77 kg.

întrecerile de șah au fost viu 
disputate în grupa asociațiilor din 
cooperație, care au desemnat pentru 
faza a doua raională pe cei mai

TN ȚARA
Mîine

BASCHET : Oradea : C.S.O.—Mureșul
Tg. Mureș (f), Voința—Știința Cluj (f); 
Ploiești ; Petrolul—Rapid București (f); 
Tg. Mureș : Dinamo—Dinamo Oradea 
(m); Timișoara : Știința—Dinamo Bucu
rești (m); Galați • C.S.M.-Steagul roșu 
Brașov (m).

RUGBI • Iași : C.S.M.S.-Ștdința Cluj ; 
Petroșani ; Știința - Știința Buc.; Bra
șov: Olimpia—I.T.B.

VOLEI : Bnașov j Olimpia—Farul Con
stanța (f); Cluj : C.S.M.—Știința Cluj 
(f); Știința—Știința Timișoara (m); Pe
troșani : Jiul—Tractorul Brașov (m).

„Cupa U.A.S.R.” la schi promite o largă participare
Primăvara a venit la Poiana 

Brașovului înainte de vreme, topind 
zăpada văzind cu ochii. Totuși ac
tivitatea schiorilor nu se întrerupe, 
deoarece stratul de zăpadă depus cu 
luni în . urmă, mai este suficient de 
gros pentru a permite desfășurarea 
curselor.

Sc'dorii partici.panți la „Cupa 
U.A.S.R." s-au antrenat în ultimele 
zile cu multă seriozitate in vederea 
întrecerilor care vor avea loc azi 
și mîine. Concursul cuprinde pro
bei-' de slalom uriaș (azi) și slalom 
wciiil (nwinș) pgțljrjj s&liipe de șa$e 

tatea de respirație și forța brațelor, 
se mișcă mult mai ușor în ultimele 
ore ale procesului de producție. De 
asemenea s-a ajuns la prevenirea 
instalării oboselii nervoase și fizice. 
Astfel de experimente s-au făcut și 
în raionul nostru la întreprinderea 
.Tricotajul Roșu“.

Rezultatele bune pe care le-am 
obținut în ultimii ani în domeniul 
lărgirii gimnasticii în producție se 
datoresc sprijinului direct pe care 
l-arn obținut din partea conducerii 
întreprinderilor. Cu ajutorul lor gim
nastica în producție s-a putut extin
de în întreaga întreprindere. Notăm 
atenția acordată acestei probleme 

în întreprinderile „Grigore Preotea
sa", „Tînăra Gardă", „Fraga" și „Vic
toria Cauciuc".

Activitatea de gimnastică în pro
ducție nu s-ar putea desfășura In 
mod normal și în bune condiții dacă 
n-am avea sprijinul permanent al 
instructorilor voluntari. Cadrele de 
care ne folosim în această activitate 
sînt recrutate din rîndurile muncito
rilor și funcționarilor. Fiecare acti
vează la locul său de producție și 
conduce activitatea în secția sa. In 
întreg raionul avem 125 de instruc
tori voluntari. Ei primesc la fiecare 
două săptămîni cîte un program de 
exerciții noi. Metoda de lucru este 
următoarea : împreună cu instructorul 
coordonator trec la instruirea practi
că și metodică a noilor exerciții. Fie
care instructor, după execuția colec
tivă a programului este pus la rîn- 
dul săiu să conducă grupa. In afara 
învățării practice a exercițiilor fie
cărui instructor îi este dat cîte un 
program scris, după care se va ghida.

Din experiență proprie am obser
vat că în întreprinderile cu specific 

buni șahiști partici.panți la întrecere. 
Dorel Albu de la asociația sportivă 
Start, Dinu Adrian și Olga Economii 
de la Orizontul și Maria Ulia de la 
asociația sportivă Metalosport, au do
vedit a fi pînă acum cei mai buni șa
hiști. Intre numeroasele discipline 
sportive la care s-au întrecut tinerii 
din raionul Tudor Vladimirescu, se nu
mără și trînta. In prima fază, din 
39 de participant!, s-au desemnat cei 
mai buni care vor lua parte la cea 
de a doua fază a etapei a doua. 
După două ture. Dumitru Bican de 
la I.T.B. împarte locul întîi cu Petre 
Anghel din asociația sportivă Spar- 
tac, la categoria de 55 kg. Pe 
locuri fruntașe s-au clasat și ti
nerii Mircea Craioveanu de to 
Sp-artac, și Nicolae. Ioniță de to 
Centrul școlar de construcții. Ei au 
doveidit o pregătire tehnică bună, 
datorită desigtîr muncii perseverente 
depuse în orele de antrenament.

Printre parțicipanții fruntași în 
Spartachiada din această iarnă, se 
numără și jucătorii de tenis de masă, 
care s-au calificat pentru turneul 
final. Dintre aceștia s-au remarcat 
Harafambie Podgoreanu și Valeria 
Veliu de la I.T.B., Aurica Popa dc 
la Banca de Stat și Gheorghe Li- 
zeanu de la asociația Avîntul. Re- 
z-ltate frumoase la tenis de masă 
au obținut și participanții din co
operație. Printre cei mai buni, care 
s-au clasat, de asemenea, pentru 
turneul final, se află Maria Teodo- 
rescu și Constantin Tabacu de la 
înfrățirea. Elena Mărgineanu de la 
Voința și Constantin Furcilă de l-a 
Unirea Sport.

Rezultatele bune obținute de spor
tivii din raionul Tudor Vladimirescu 
în această Spartachiada vorbesc 
despre dragostea tinerilor pentru 
sport, despre pregătirea lor sub în
drumarea unor antrenori cu pregă
tire superioară ca Nicolae Kocker — 
lupte. Dumitru Amzuică — haltere 
și I. Kauffman — gimnastică.

L, COLEȘ

aăieți și patru fete. „Cupa U.A.S.R.", 
concurs deschis tuturor categoriilor 
de schiori, promite să angreneze un 
mare număr de schiori. Cîștigătoni 
ediției de anul trecut ai „Cunei 
U.A.S.R." au fost: SLALOM
URIAȘ : Gh. Bălan (seniori), Uita 
Speck (senior re), N. Șu’teu (juniori), 
SLALOM SPECIAL: C. Tăbăraș 
(seniori), Mihăela Ghioarcă (senioare), 
N. Șuteu (juniori).' COBOR f RE: 
Gh. Bălai* (schiori), Ilona Mictoș 
(senioare). Pe echipe, „Cupa 
U.A.S.R." a revenit schiorilor de la 
Știy>U București. 

textil exercițiile care se fac cu cea 
mai mare plăcere .sînt cele de arcuire 
și extensie a spatelui. Metalurgiștii 
execută cu multă tragere de inimă 
exerciții de aplecare și genuflexiuni. 
In general, programele noastre sînt 
alcătuite pe specificul de producție, 
dar grija metodistului trebuie să fie 
aceea de a căuta forme cît mai va
riate de exerciții.

In munca pe care am depus-o am 
fost ajutată de către activul U.C.F.S., 
care, de cîte ori apelam mă sprijinea 
în îndeplinirea diferitelor sarcini pe 
care nu le puteam rezolva singură. 
In decursul activității mele am avut 
și lipsuri de oare voi trebui să țin 
seama în viitoarea mea activitate. 
Neglijînd controlul în unele între
prinderi s-a ajuns la o executare 
formală a exercițiilor, iar în alte în
treprinderi, unde am întîrziat schim
barea la timD a programului, am 
fost trasă la răspundere de către 
muncitori.

Trăgînd învățăminte din activita
tea de pînă acum, mă voi strădui pe 
viitor să muncesc din ce în ce mai 
bine pentru ca gimnastica în pro
ducție să capete o cît mai largă răs- 
pîndire în raionul nostru, fapt care 
va duce la îmbunătățirea sănătății 
oamenilor muncii.

ILEANA GHERZUM 
profesor metodist cu gimnas
tica în producție pe lîngă ra
ionul U.C.F.S. „V. I. Lenin"

Campionatul de marș 
pe echipe al Capitalei 
începând din acest sezon în' calen

darul competițional a! Comisiei* de 
atletism a orașului București va fi-; 
gura și o importanta întrecere pe e- 
cliipe a mărșăluitorilor bucureșfcni. 
Acest campionat se va desfășură în 
patru etape și este deschis .tuturor 
categoriilor de concurenți.

Startul în prima etapă .va fi dat 
mîine dimineață, la ora 9,00, din fața 
sălii Floreasca.

CU .DRUMEȚII VESELI" 
LA GHERLA

Consiliul regional U.C.F.S.. Cluj a 
organizat de curînd la Gherla un 
reușit, concurs „Drumeții veseli" cu' 
tema „Succesele sportivilor romîrii 
și sovietici la Jocurile Olimpice de 
la Roma". Dintre concurenți cei ., 
mai bine pregătiți s-au dovedit a fi 
Viorel Robu, Ana Munteanu și 
Alexandru Mirtaș, care au ocupat 
primele trei locuri. Concursul a fost 
completat de un frumos program ar
tistic prezentat dc soliști ai Operei 
de Stat și de echipa de gimnastică 
a asociației sportive Voința din 
Cluj.

AI. Nicula — corespondent

DE LA 439 LA 632 MEMBRI
U.C.F.S.

Datorită preocupării consiliului 
asociației sportive Spartacus d>n 
Medgidia, numărul membrilor 
U.C.F.S. a crescut de la sfîrșitul 
anului 1960 pînă în prezent de la 
439 la 632, iar cotizațiile au fost 
strînse în proporție de 100 la sută.

Ștefan Constantin — corespondent

BILANȚ RODNIC

Cei 600 de vînători și pescari *■ 
sportivi grupați în filiala A.G.V.P.S, j 
Bistrița și-au încheiat socotelile atiu- 

I lui 1960 cu rezultate dintre cele mai ' 
frumoase. Astfel, planul anual de 
valorificări a fost îndeplinit la 15 
noiembrie I960, adueîndu-se econom 
miei naționale 12.508 kg carne de 
vînat și 4.058 bucăți blănuri dife
rite. In acțiuhea de combatere a ră
pitoarelor au fost împușcați 21 de 
lupi și 4.621 răpitoare cu pene și 
păr. In aceste acțiuni s-au distins 
vînătdrii Alexandru Istrate, Simiorț 
Oance-a. Pavel Marcu. loan Cristeq 
și alții.



Pregătiri la Sofia in vederea 
ediției a Vl-a a Crosului Balcanic

Șirul confruntărilor din acest an 
dintre atleții țărilor balcanice va fi 
deschis la 9 aprilie, la Sofia. Mai 
sint citeva săptămîni pină atunci și 
totuși o vizită recentă în capitala Bul
gariei ne-a dat prilejul să simțim din 
plin pulsul pregătirilor ce se fac în 
vederea importantei competiții. Pregă
tiri organizatorice, în primul rînd, dar 
si de ordin tehnic-sportiv: atleții țării 
gazdă sint deciși să aibă o comportare 
cit mai bună la cea de a Vl-a ediție 
a crosului balcanic.

Intr-o convorbire cu tovarășul Spas 
Ghetov, vice-președintele Secției de 
atletism din R.P. Bulgaria, am putut 
afla multe noutăți în legătură cu Cro
sul Balcanic.

— Care va fi participarea la ediția 
din acest an a crosului ?

— Pentru prima oară, la startul în
trecerilor se vor alinia atleti din toate 
țărilor balcanice.

— Care va fi traseul ?
— La Sofia nu avem hipodrom, așa 

că traseul se va deosebi față de edi
țiile anterioare ale crosului. Dar tra
seul asupra căruia s-a oprit comisia 
de organizare — de curind definitivat 
— corespunde intru totul cerințelor 
acestui gen atletic. întrecerile vor 
avea loc pe aleile frumosului Parc al 
Libertății. La bărbați, plecarea va fi 
dată de pe stadionul Armatei Popu
lare. Apoi, concurența vor avea de 
făcut față unui urcuș de cca. 400 m. 
pină la Turnul de televiziune, după 
care urmează teren plat prin pădure. 
La întoarcere se trece pe lingă piscina 
Republicii, Observatorul Astronomic,

Crasul Balcanic 1960. Pe podium au 
urcat trei atleți reprezentind R.P. Po
mină : C. Grecescu, A. Barabaș și T 

Strzelbiscki
velodrom. Acest traseu, in lungime de 
5.000 m, cu o pantă medie de 1:42 va 
fi acoperit de două ori. Si traseul 
probei feminine este în circuit. Se 
pleacă tot de pe stadionul Armatei 
populare, se ocolesc terenurile de 
volei și baschet „Steaua Roșie", se 
trece pe lingă „Stadionul mic" și apoi, 
din nou la stadion. In total 2000 m, 
parcurși o singură dată.

— Credeți că traseele vor pune pro
bleme deosebite sportivilor ?

— Crosurile in parcuri și păduri, 
cum va fi cel de la 9 aprilie, are par
ticularități de care trebuie întotdeauna 
să se țină seama. Fără a prezenta 
accidente de teren deosebite, traseele 
vor fi, credem, mai grele decît la 
edițiile precedente. Va avea un cu-

A apărut revista

SPORT
nr. 5

La centrele de difuzare a presei 
din întreaga țară a fost pusă în vîn- 
zare revista ilustrată SPORT nr. 5.

Din cuprinsul variat al acestui nu
măr spicuim :

— (De vorbă cu purtătorii numă
rului 9 — fotointerviu cu centrii
înaintași al echipelor din catego
ria A.

— VOINESCU despre taina fotba
lului brazilian — două pagini cu 
fotografii inedite și mărturisiri inte
resante în legătură cu fotbaliștii 
din țara lui Pele și Didi.

— Vă prezentăm echipa de fotbal 
Progresul.

— Start în campionatul republican 
de rugbi — Interesante considerații 
asupra echipelor din categoria A.

— De vorbă eu ROBERT BUSNEL 
— părerile cunoscutului antrenor 
francez despre unele probleme ac
tuale ale baschetului.

— Sport-Magazin : Răspunsurile
exacte Și cîștlgâtorii concursului fo- 
toghicitoare organizat de revista 
SPORT.

1NCEPÎND DIN LUNA APRILIE, 
UN NOU CONCURS CU PREMII : 
„CONCURSUL PRIMĂVERII"

Procurați-vă din timp acest număr 
interesant al revistei z ilustrate 
SPORT. 

vint hotăritor de spus și starea timpu
lui in ziua crosului. Dat fiind faptul 
că, in afară de aleile parcului, traseul 
traversează citeva străzi pavate, este 
recomandabil să se folosească pantofi 
cu cuie mici.

— Cum se pregătesc atleții bulgari 
în vederea întrecerilor ?

— Anul trecut, la București, echipa 
noastră masculină s-a clasat pe ulti
mul loc. Sportivii noștri ar vrea, îna
inte de toate, să se revanșeze față de 
ei înșiși pentru această comportare 
slabă. Și, după ambiția cu care se 
antrenaază, sperăm să obțină de data 
aceasta un loc mai bun. Din lot fac 
parte, alături de „veteranii" Vucikov, 
Peev, Soloviov, și atleți tineri, ca 
Iliev, Marinov, Trifonov. Ultimul, în 
vîrstă de 23 ani, este campionul de 
cros al Bulgariei pe anul 1960. 
Caracteristica lotului feminin o con
stituie tinerețea. Alături de Da- 
nailova și Isaieva se antrenează 
citeva alergătoare tinere (17—ÎS 
ani) și foarte talentate: Stoi- 
ceva, Anghelova, Ilceva. Cu ele nă
dăjduim să facem o figură onorabilă 
în competiția pe echipe.

Pentru alte amănunte, tovarășul 
Ghetov ne-a cerut răgaz pînă la 19 
martie cind, la Sofia, pe traseele Cro
sului Balcanic se vor desfășura Cam
pionatele de cros ale Bulgariei. Va 
fi o adevărată „repetiție generală" 
pentru atleți, arbitri, organizatori.

I. MANOLE
NOTA REDACȚIEI. Alergătorii 

de fond din țara noastră care se 
pregătesc în vederea Crosului 
Balcanic de la Sofia trebuie să se 
antreneze cu și mai multă serio
zitate. Victoriile repurtate de ei 
anul trecut la București (locul 1 
pe echipe la băieți și fete, primele 
trei locuri în clasamentul indivi
dual la băieți) îj obligă desigur 
foarte mult. Ținînd seamă că, față 

de edițiile anterioare ale crosului, 
întrecerile de la Sofia se vor des
fășura pe un teren variat, suge

răm antrenorilor respectivi să or
ganizeze o serie de ședințe de 
pregătire și pe un asemenea par
curs mai pretențios, asemănător 
celui din Parcul Libertății de la 
Sofia.

Cum creștem și cind promovăm 
pa boxerii tineri ?

— O discuție cu antrenorul Ion Chiriac —

Ideea materialului de fa(ă ne-a fo-st 
sugerată de cîteva partide pe care le-am 
văzut de curind și In care evoluau bo
xeri tineri, chiar foarte tineri. Am văzul 
pe ring boxeri a căror pregătire tehnică, 
tactică și fizică diferea foarte mult. 
Unii aveau deja o experiență oarecare 
a ringului, în timp ce la alții — se 
vedea cît de colo — că abia făceau 
primii pași în acest sport. Aceștia din 
urmă erau, cum spuneam mai sus, foar
te tineri. In colțul lor, antrenori cu ex
periență care, deși vedeau bine dispro
porția de valoare dintre partenerii de 
întrecere, își trimiteau totuși elevii îna
inte, spre adversar, în speranța cu se va 
întîmpla vreo... minune! Dar. ce perspec
tive puteau avea tinerii boxeri în a- 
ceastă luptă inegală ?

Iată o întrebare care a dat naștere 
unei alte întrebări: Cum creștem și
CIND trebuie să promovăm pe boxerii 
tineri ?

Ne am gîndit să apelăm la cunoștin
țele antrenorului Ion Chiriac.

— Această problemă — a început el 
— de mare importanță pentru viitorul 
boxului nostru, a fost discutată mult 
cu prilejul recentei analize a activității 
competiționale din Capitală. S-a subli
niat că acomodarea cu sălile de box a 
celor ce doresc să practice acest sport, 
creșterea atentă a tinerilor boxeri, chiar 
de la vîrsta de 12—13 ani, ar asigura 
sportul nostru cu mănuși cu elemente 
de valoare pentru viitor.

— Unii antrenori (ca de pildă 
Oh. Zamfirescu, N. Rădan și alții), 
obișnuiesc — după cum ați observat 
și dv. — să urce în ring tineri 
insuficient dezvoltați, cu o insufi
cientă pregătire fizică, nemaivoit- 
bind de slaba lor pregătire tehnică. 
Ce ne puteți spune în legătură cu 
acest lucru ?

•— Iată o greșeală pe care, din pă
cate, o fac nu numai Zamfirescu și Ră- 
dan, ci și al ți antrenori. După părerea 
mea, antrenorul trebuie să cunoască per
fect organismul copilului (bineînțeles 
cu sprijinul medicului), să nu-l forțeze 
punîndu-l la eforturi peste posibilitățile 
sale, ci să-i recomande exerciții de gim
nastică, ușoare, într-un cuvînt, să-l facă 
pe copil (prin participarea la jocuri 
sportive) să se aclimatizeze cu sala. 
După vîrsta de 14 ani, tînărul pugilist 
este de acum capabil să primească, trep
tat, în sală, noțiuni din tehnica boxu*

Puncte de vedere la
Două mari competiții — Concursul 

Internațional Jubiliar și campionatele 
republicane la probele nordice — a-au 
încheiat la sfîrșitul săptămînii trecute 
pe pirtiile din Poiana Brașovului. 
Două concursuri care ne-au prilejuit 
deosebite satisfacții, dar care au ridi
cat totodată o serie de probleme, de 
rezolvarea cărora depinde în mare 
măsură progresul schiului din tara 
noastră.

★

S-a afirmat deseori, că schiorii 
! noștri fruntași au atins la probele 

alpine o valoare tehnică foarte a- 
propiată de cea a concurenților fran
cezi sau austrieci, considerați în mo
mentul de față cei mai buni din lu
me. Disputele din Poiana Brașov au 
confirmat pe deplin acest lucru, de
oarece in timpul curselor a fost evi
dent că procedeele tehnice utilizate 
de Tăbăraș, Pandrea, Bălan, Gohn, 
Zangor, Bucur, Ilona Micloș ș.a. sint 
sensibil asemănătoare cu cele folo
site de Lacroix, Duvillard, Stamos, 
Arlette Grosso, Schemmel, Lippautz.

Ceea ce ne pune încă în inferiori
tate față de schiorii din Franța și 
Austria este factorul SIGURANȚA în 
porțiunile de mare viteză sau în 
punctele „cheie" ale curselor. Schiorii 
noștri nu au ajuns încă la acea si
guranță, la acel echilibru devenit act 
reflex, care să permită continuarea 
normală a cursei după un moment de 
dezechilibrare. In această privință, 
manșa a doua efectuată de Leo La
croix ne-a pus în fața unui exemplu 
cît se poate de clar : în porțiunea cea 
mai grea a traseului, concurentul 
francez s-a dezechilibrat, a dat im
presia că va cădea, a atins cu mina 
zăpada, dar, datorită siguranței de
pline — proprie schiorilor cu mare ex
periență de concurs — s-a pus din nou 
pe „linia de alunecare", continuînd 
manșa, pe care a încheiat-o cu al 
doilea timp.

Cum se poate ajunge la însușirea 
acestui element esențial ? Prin cît 
mai multe coboriri, prin „kilometri" 
parcurși zilnic la antrenamente, în 
condiții de concurs. Bineînțeles, pre-

lui. Acum este perioada cea mai critică 
■— aș putea spune — pentru tînărul pugi
list. De ce? Pentru că acumulînd puțină 
forță și unele cunoștințe tehnice, acesta 
este dornic s<I se și afirme. Iar antre
norul, din aceeași dorință lesne de in 
țeles, programează elevului său primele 
partide oficiale, și... așteaptă victoriile 
Uneori — de ce să nu recunoaștem — 
tinerii care abia fac primii pași pe un 
ring de box reușesc să obțină cîteva 
succese. Dar, de cele mai multe ori, ur
carea timpurie pe ring a boxerilor, mai 
cu seamă in compania unor adversari 
mai experimentați, nu le aduce acestora 
nici un folos. Dimpotrivă. Primind lo
vituri puternice, boxerii tineri își pierd 
încrederea în forțele proprii, devin fri
coși și, în cele din urmă fie că se pla
fonează, fie că abandonează boxul.

— Deci, problema care se pune în 
mod deosebit la boxerii tineri este a- 
legerea adversarului...

— întocmai. Alegerea partenerului de 
ring este, dacă vreți, vitală pentru bo
xerul începător. Personal mă preocupă 
foarte mult această problemă. Dar, din 
păcate, antrenorii nu colaborează așa 
cum trebuie pentru ca la reuniunile pu- 
gilistice să existe un echilibra de va
loare între boxeri. Interesul îngust, de 
echipă, primează adeseori în fața inte
reselor generale ale sportului nostru cu 
mănuși. Și aceasta se explică prin do
rința puternică a antrenorilor, și îndeo
sebi a conducerilor unor asociații și clu
buri sportive, de a obține victorii cu 
orice preț. I)ar ce preț poate avea vic
toria unui boxer cu multă experiență, 
asupra unui începător ? In sala noastră 
de antrenament — de pildă — (n.a. a 
uzinelor Timpuri Noi) vin mulți tineri 
care au îndrăgit boxul. Dintre aceștia, 
cele mai mari speranțe mi le dau Ion 
Sabău (14 ani), Ion Marcof (15) și Gh. 
Manolache (16). Experiența îmi dă cer
titudinea că acești tineri vor deveni bo
xeri de mare valoare. Pînă acum ei n-au 
însă nici un meci la activ și nici nu vor 
avea așa curind. Nu i-aș „strica" oare 
folosindu-i de pe acum în intîlniri cu 
adversari mai puternici ?

★
...Ion Chiriac are dreptate. Problema 

creșterii și promovării tinerilor boxeri 
este de mare importanță. Asupra ei tre
buie să reflecte toți antrenorii noștri !

R. CALARAȘANU

sfiîșitul a două mari competiții de schi

Ion Zangor (Casa Ofițerilor Brașov) a avut In actualul sezon o comportare con
stant bună. In fotografie, o imagine din cursa de coborîre din cadrul Concursului 
Internațional Jubiliar, unde s-a clasat pe locul 5 Foto: T. Chioreanu

gătirea pentru slalom nu trebuie ne
glijată, dar baza trebuie să o con
stituie coborîrea, care creează sigu
ranța atit de necesară schiorilor noș
tri fruntași.

★
Desfășurarea campionatelor repu

blicane de fond a evidențiat buna 
pregătire a schiorilor de la Olimpia 
și Casa Ofițerilor Brașov, care au 
produs surpriza competiției, învingînd 
la majoritatea probelor pe favoriții 
întrecerilor, reprezentanții clubului 
Dinamo Brașov. Performanțele obți
nute de Elena Tom, la 5 km, și Ste- 
lian Drăguș, la 15 km, sint cu atit 
mai valoroase, cu cit au fost reali
zate în compania schiorilor cehoslo
vaci Vlasta Srnkova, Eva Paulusova, 
Hruby, Jerabek și Prokes. Remarca
bilă a fost și comportarea junioarelor 
Doina Boboc, Dorina Nilă și Maria 
Găvenea componente ale ștafetei clu
bului Olimpia Brașov, ciștigătoare a 
titlului de campioană republicană. Tot 
ca un fapt pozitiv menționăm prezen
ța, pentru prima dată la un campio
nat republican, a reprezentanților a- 
sociației sportive Steagul roșu Bra
șov. In sfirșit, această puternică aso
ciație, aflată într-un oraș de munte 
a trecut la organizarea unei secții de 
schi. Sperăm că activitatea ei nu se 
va opri la acest frumos debut și va 
continua cu rezultate din ce în ce 
mai rodnice.

Schiorii dinamoviști au dezamăgit 
în primele două zile, cind s-au com
portat cu mult sub posibilități, pier- 
zînd la diferențe apreciabile, în fața 
unor adversari care se arătaseră mai 
slabi în concursurile anterioare. Fap
tul că au ciștigat un titlu (la 30 km 
băieți) este meritoriu, dar nu poate 
șterge impresia generală, aceea de

Tribuna schimbului de experiență

Toată atentia la trecerea 
normelor de control!

Performantele înalte realizate azi în 
întrecerile cicliste internaționale sînt 
rezultatul unei continue îmbunătățiri 
a metodicii de antrenament. S-a ajuns 
acum la concluzia că în metodica an
trenamentului la ciclism nu mai are 
ce căuta concepția învechită a „rula
jului" pe bicicletă și a „kilometraju
lui în picioare". Datorită evoluției teh
nicii în ciclism, precum și a traseelor 
de multe ori loarte dificile, a mediilor 
orare din ce în ce mai ridicate, nu
mai acei sportivi care posedă calități 
fizice și morale dezvoltate în cel mai 
înalt grad și perfect îmbinate cu o 
bună pregătire tehnico-tactică, pot as
pira la locuri fruntașe.

In conținutul procesului de antrena
ment se aoordă acum o deosebită a- 
tentic dezvoltării calităților fizice, mo
rale și de voință. Pentru a avea sigu
ranța că pregătirea se va desfășura 
in cele mal bune conditiuni, cu res
pectarea tuturor datelor pe care expe
riența practică și activitatea științifi
că ni le pun la îndemînă. este nevoie 
ca antrenorii să-și planifice judicios 
activitatea și să țină în permanență e- 
vidența realizărilor.

Pentru verificarea periodică a cicliș
tilor este necesară stabilirea unor nor
me de control specifice șl nespecifice, 
care împreună cu controlul medical să 
constituie „barometrul^ cu ajutorul că
ruia antrenorul poate cunoaște gradul 
de pregătire al elevilor săi, ca și sta
diul de îndeplinire a sarcinilor de in- 
struire-antrenament planificate pen
tru etapa respectivă. Experiența prac
tică a unor antrenori de seamă ne-a 
arătat că printre cele mal utile probe 
de control sînt : a) PENTRU CALITĂ
ȚILE FIZICE GENERALE : flotări șl 
tracțiuni în brațe pentru determinarea 
forței ; alergare (50-100 m) pentru vi
teză ; alergare pe teren variat (3000 m) 
pentru rezistentă; ridicarea genunchilor 
I» piept din poziția aliniat la scara 

comportare nesatisfăcătoare, care tre
buie să formeze obiectul unei analize 
din partea conducerii secției.

★
Un capitol special se cuvine a fi 

rezervat probelor feminine. S-a sub
liniat în repetate rinduri, că elemen
tul feminin este slab reprezentat, atit 
în schiul alpin, cît și in cel de fond. 
Faptul a ieșit în evidență și de a- 
ceastă dată prin numărul foarte re
dus al concurentelor și prin valoarea 
necorespunzătoare a majorității schi- 
oarelor. In afară de Ilona Micloș, 
Mihaela Ghioarcă, Elena Tom, Mar
cela Bratu și alte cîteva tinere schi
oare cu reale perspective de dezvol
tare, restul participantelor au avut o 
evoluție mai mult simbolică, nesem
nificativă. Cît privește numărul re
dus al concurentelor la probele de 
fond, situația este de-a dreptul În
grijorătoare, deoarece la ștafeta 3x5 
km și la 10 km nu s-a realizat nici 
măcar numărul de participanți pentru 
a se putea decerna — in mod regula
mentar — titlul de campion al țării. 
Totuși, F.R.S.B.A., călcînd litera re
gulamentului, alcătuit de același for, 
a dat dovadă de prea multă îngăduin
ță, creînd astfel un precedent...

Lipsa elementelor feminine în 
schiul de performanță trebuie înlă
turată. Se impune, insă, în primul 
rind ca Federația de specialitate să 
acorde mai multă importanță acestui 
sector rămas în urmă, îndrumînd co
misiile regionale și raionale de schi, 
controlînd modul cum își duc activi
tatea. Atenția va trebui îndreptată 
asupra centrelor de copii, izvorul per
manent de cadre tinere și talentate 
pentru cluburile și asociațiile noastre 
sportive.

D. STANCULESCU 
G. NICOLAESCU

fixă pentru forța abdominală; săritura 
în lungime fără elan pentru forța de 
explozie. Mai pot ti folosite exerciții 
ca : genuflexiuni cu haltere, urcarea 
și coborîrea unul număr de trepte pe 
scări, în timp determinat etc.; b) PEN
TRU CALITĂȚILE SPECIFICE : viteza 
— prin cronometrări individuale (200; 
500 și 1000 m) și pe echipe (500 și 1000 
m); rezistenta — prin cronometrări in
dividuale și pe echipe pe distanțe care 
variază în funcție de etapa de pregă
tire și de valoarea sportivilor respec
tivi.

Trecerea probelor de control în a- 
ceastă perioadă de pregătire șl înre
gistrarea rezultatelor trebuie făcute cu 
toată atenția și cu mult simt de răs
pundere, întrucît de buna interpretare 
șl folosire a datelor culese depinde o- 
rientarea procesului de antrenament 
pentru etapele următoare. In această 
perioadă Se pune accent, mai cu sea
mă, pe trecerea probelor referitoare la 
calitățile fizice generale.

Avînd în vedere că peste puțin timp 
va începe activitatea competlțlonală pe 
șosea este necesar ca antrenorii noștri 
să găsească loc, în cadrul ciclului de 
antrenament, pentru programarea și 
trecerea probelor de control șl să or
ganizeze concursuri interne, gradata 
progresiv, pentru trecerea acestor nor
me specifice.

In felul acesta cicliștii noștri vor n 
bine pregătiți și capabili să facă fată 
cu succes cerințelor calendarului com- 
petițional, care a fost astfel întocmit 
incit prin curse săptămînale (caracte
rizate prin viteză) să se poată ajung» 
pînă la 9 aprilie la o pregătire de vi
teză șl de rezistentă specifică cores" 
punzătoare primei mari competiții • 
anului „Cupa F.R.C.-.

Prof. NICOLAE OȚELEANU.
antrenor federal la ciclism



PRIMELE MECIURI ALE „CUPEI SPORTUL POPULAR”-JUIIIOR1
Aseară sala Floreasca a fost gazda 

primelor meciuri din cadrul celei de 
a IV-a ediții a „Cupei Sportul popu
lar". întrecerile au adunat la start 
cele mai bune opt echipe de juniori 
— băieți și fete — calificate în eta
pele precedente. Iată pe scurt desfă
șurarea partidelor: Mureșul Tg. Mu
reș — Voința București (fete) 10—5 
(6—5). începutul partidei a aparți
nut jucătoarelor de la Voința dar ex
periența handbalistelor din Tg. Mureș 
și-a spus însă cuvîntul. Acestea au 
reușit să egaleze la 5 și apoi să preia 
conducerea pe care n-au mai cedat-o 
deloc. Mureșencele și-au atras victoria 
de partea lor datorită unor contra
atacuri bine construite din care au 
marcat multe goluri.

Banatul Timișoara — Voința Sibiu 
(băieți) 15—12 (8—8). Tehnica su
perioară a juniorilor de la Banatul a 
decis în bună parte rezultatul final. 
Spre sfîrșitul partidei, Albert, Krei- 
Iing și Sauer înscriind punct după 
punct, fac ca scorul să ajungă în mi

Cupa de
care

iarnă — o competiție 
și-a atins scopul

întrecerile primei ediții a „Cupei de 
iarnă" au însemnat un categoric pas 
înainte în activitatea handbalistică de 
la noi din țară. In primul rînd majo
ritatea echipelor și în special cele din 
provincie, au avut asigurată o acti
vitate competițională continuă pe în
treg sezonul de iarnă (aproape patru 
luni). Acest fapt a oferit echipelor 
participante și ne referim în special 
la cele la care a existat o preocupare 
serioasă în acest sens (C.C.A., Rapid 
București, Știința București, Știința 
Timișoara (m), Dinamo Tg. Mureș, 
Tractorul Brașov), posibilitatea unei 
pregătiri cît mai bune, în vederea re
luării campionatelor republicane: le-au 
dat ocazia să verifice posibilită
țile unor tinere talente, care vor îmbo
găți în scurt timp loturile formațiilor 
noastre fruntașe.

După cum se știe, cele două trofee 
au rămas in Capitală. Primele lor 
deținătoare, echipa feminină a clubu
lui Rapid și cea masculină a C.C.A. 
s-au prezentat în ansamblu mai bine 
decît celelalte participante la turneul 
final, succesele lor fiind pe deplin me
ritate. Iar dacă handbalistele de la 
Rapid au terminat întrecerea finală 
fără să fi cunoscut înfrîngerea, în- 
vingînd clar în jocul decisiv pe ve
chile lor rivale de la Știința București, 
handbaliștii militari au trecut prin 
multe emoții pentru a putea obține pri
mul loc în clasament. învinși în mod 
cu totul neașteptat de Dinamo Tg. 
Mureș (se mai întîmplă atunci cînd 
îți subapireciezi adversarul 1), conduși 
timp de 40 de minute în meciul cu 
Știința Timișoara, bucureștenii au fost 
nevoiți să facă apel la întregul lor 
bagaj de cunoștințe tehnice și tactice 
pentru a termina victorioși. Buna ei

^,Cupa Start4* a revenit 
organizatorilor

POIANA BRAȘOV, 10 (prin tele
fon). Sezonul de bob s-a încheiat vi
neri, o dată cu desfășurarea ultimelor 
două manșe din cadrul „Cupei Start", 
concurs organizat de asociația spor
tivă Start București. întrecerile, la 
care au participat echipaje de avan
sați și de începători evidențiați cu 
pride jut concursurilor anterioare, au 
prilejuit dispute vii. de ridicat nivel 
tehnic. Dovadă sînt timpii excelenți 
realizați de primii clasați: la cate
goria consacrați — Panțuru—Petres
cu (Carpați Sinaia) 1:11,3, iar la ca
tegoria tineret — Tătara—Zeitz (Start 
București) 1:12,5. Mai merită să fie 
evidențiate echipajele: Constantin — 
Roșea (Start București), Mattei— 
Nedelcu (Casa Ofițerilor Brașov), 
Beldiga—Otărăscu (Steagul roșu Bra
șov), clasate în ordine la categoria 
consacrați. Cu prilejul acestui con
curs s-au putut vedea și roadele ta
berei organizată de F.R.S.B.A. pen
tru tinerii boberi, care au obținut 
performanțe foarte bune, apropiate de 
cele ale eonsacraților. Trofeul a fost 
cîștigat de boberii asociației sportive 
Start București (locul 2 la consacrați 
și locul I la tineret).

Nu putem încheia această cronică 
fără a menționa excelenta organizare 
a întrecerilor, asociația Start meritînd 
felicitări pentru contribuția adusă la 
reușita propagandă a acestui sport. 

nutul 36, la 13—9. Cu tot efortul ju
cătorilor de la Voința rezultatul n-a 
mai putut fi schimbat astfel că Ba
natul a obținut o frumoasă și meri
tată victorie.

Banatul — Luceafărul (f) 15—9
(7—7). Prin dinamismul cu care s-a 
jucat a fost unul dintre cele mai 
frumoase meciuri. Fazele au alternat 
de la o poartă la alta încheindu-se 
cu numeroase șuturi la poartă. După 
pauză, Banatul, avînd în Ana Nemetz 
o excelentă realizatoare (a înscris 7 
goluri) a reușit să cîștigc partida la 
un scor concludent.

G. S. Școlar București—Harghita 
(b) 14—9 (6—5). Tinerii handbaliști 
de la Harghita deși au pierdut me
ciul la 5 puncte diferență n-au fost 
cu nimic inferiori partenerilor lor. 
Trebuie menționat faptul că handba- 
liștii de la C. S. Școlar au beneficiat 
de numai puțin de 8 lovituri de la 
7 m dintre care 6 au fost trans
formate.

al. e.

orientare și conducere tactică, ca și 
pregătirea fizică superioară sînt după 
părerea noastră factorii care au deter
minat succesul formației C.C.A.

Și cele două formații masculine stu
dențești au avut comportări remarca
bile. Nervozitatea jucătorilor în mo
mentele decisive însă (cazul Științei 
București), sau lipsa unei bune pre
gătiri fizice (Știința Timișoara) au 
făcut ca ambele echipe să piardă în 
final partidele cu C.C.A.

îmbucurătoare prezența cîtorva reale 
talente în formația timișoreană (Pîrva, 
Schmidt, Niesz, Sauer), ca și compor
tarea meritorie a tinerei echipe femi
nine Tractorul Brașov, care a realizat 
meciuri bune în compania Științei și 
Rapidului.

A. VAS1LIU

La
(Urmare din -pag. 1)

analize temeinice din partea organelor 
U.C.F.S. locale, care sînt datoare să 
asigure un tratament și o importanță 
egală tuturor ramurilor s|x>rtive.

Dacă preocupările antrenorilor și 
jucătorilor pentru o pregătire cit mai 
completă sînt — în parte — meritorii, 
nu același lucru se poate spune și 
despre arbitri. Aceștia s-au preocupat 
prea puțin de pregătire, deși lipsurile 
lor sînt binecunoscute (interpretări 
diferite ale regulamentului, o insufi
cientă pregătire fizică). Corpul nostru 
de arbitri are datoria să presteze 
arbitraje de vaioare, la nivelul cerin
țelor actuale ale rugbiului.

Jocurile de la sfîrșitul fiecărei săp- 
tărnîni vor trebui să ofere seiec- 

' ționerilor noștri posibilitatea de a a- 
precia o formă sportivă superioară la 

j cit mai mulți jucători, ținînd seama 
că ne aflăm in fața a trei mari con
fruntări internaționale : 22—29 mai - Fază din meciul C.C.A. — Știința București, una dintre cele mai disputate par

tide din campionatul republican al anului precedent : Ciobănel încearcă o acțiune 
în stilul său personal urmărit îndeaproape de Georgescu (în spate) și Tudorache

Campionii țăs?ii
1948: C.F.R. Grivița Roșie; 

1949 : C.C.A.; 1950 : C.F.R. Grivița 
Roșie; 1951: Dinamo; 1952: Di
namo; 1953: C.C.A.; 1954: 
C.C.A.; 1955 : C.F.R. Grivița Roșie ; 
1956; Dinamo; 1957—1960:
C.F.R. Grivița Roșie.

„Cupa Victoriei" ta Praga; 11 iunie 
— jocul R.P-R. — Italia la București; 
12 noiembrie — întîlnirea Franța — 
R.P.R. în Franța.

Încă de acum se vădește forma 
bună a unor jucători ca Penciu, Cio
bănel, Chiriac, Irimescu, Țîbuleac, Zlă- 
tolanu, Graur. Rămine ca pe parcurs 
să asistăm la o creștere a valorii 
jocului prestat de acești sportivi, dar 
și de ceilalți rugbiști fruntași, în așa 
fel îneît sezonul de primăvară să a- 
ducă consacrarea rugbiului nostru, 
atît în „Cupa Victoriei" cît, în spe
cial, în întîlnirea cu Italia.

In noul campionat, din dorința de 
a se putea urmări jocul tuturor echi
pelor, F.R.R. a căutat ca prin pro
gramări la ore diferite — în special 

; la jocurile din București — acestea 
i să poată ti văzute, atît de selecționeri 
| cît și de publicul spectator iubitor 
I al rugbiulsui. Astfel, programările ofi
ciale se vor face întotdeauna în func- 

de aceste neceșit’.ți și nu pe con
siderente cu caracter subiectiv. Jjn a-

Etapa de zonă 
a campionatului de juniori

MEDIAȘ 10 (prin telefon). De 
două zile au început în localitate în
trecerile din cadrul fazei de zonă a 
campionatelor republicane de juniori. 
Participă campionii regiunilor Bucu
rești, Galați, Ploiești și Brașov. 
S-au evidențiat în mod deosebit pen
tru boxul tehnic pe care l-au pre
stat, tinerii : Al. Dumbravă și I. 
Neagu (ambii din Galați) și C. Nî- 
culescu (Brașov).

REZULTATE TEHNICE: A. Dum
bravă (Galați) b.p. I. Manițiu (Bra
șov), S. Bocioroagă (Buc.) b. dese. 
Gh. Victor (Galați), I. Alexandru 
(Ploiești) b.p. Z. Berechet (Brașov), 
A. Stănescu (Ploiești) b. ab. St. 
Stanciu (Buc.), E. Spătaru (Galați) 
b.p. V. Enciu (Ploiești), C. Nicu- 
lescu (Brașov) b. ab. G. Dedu (Buc.), 
N. Băleanu (Galați) b.p. N. Enache 
(Ploiești), P. Stătulescu (Ploiești) 
b.p. N. Ionescu (Buc.), I. Covaci 
(Galați) b. ab. C. Pal (Brașov), 
Gh. Stanciu (Buc.) b.p. N. Gînguță 
(Brașov), A. Stănciufescu (Galați) 
b.p. N. Vasile (Ploiești), I. Neagu 
(Galați) b k o. Al. fAanciu (Buc.). 
I. Mărgean (Galați) b. ab. St. Bălan 
(Ploiești), I. Cioranu (Galați) b.p. 
Gh. Căpraru (Brașov).

DAN VINTJLA-coresp.

Turneul final
a! campionatului de juniori
Pe patinoarul artificial din parcul 

„23 August" se desfășoară întrecerile 
turneului final al campionatului re
publican de juniori. Participă echipele 
Avintul Miercurea Ciuc, C.S.M. Ră
dăuți și I.T.B.

Astă-seară are loc jocul Avîntul 
Miercurea Ciuc — C.S.M. Rădăuți, 
iar mîine seară Avîntul — I.T.B. 
Ambele întîlniri se dispută începînd 
de la ora 19,30.

începutul noului campionat

ceastă privință, cluburiile au datoria 
să ajute în mod eficient federația 
noastră.

Campionatul trebuie să însemne, 
pentru toate echipele, o temeinică 
preocupare pentru calitate, pentru un 
joc tehnic și spectaculos. El trebuie 
să ducă în același timp la creșterea 
și la consolidarea bazei de mase a 
rugbiului nostru. Sînt necesități pe 
care jucătorii, cît și corpul tehnic 
(antrenori și arbitri) sînt în măsură 
să le realizeze și au datoria de onoa
re să le facă cu toată dragostea și 
seriozitatea.

Cu prilejul începerii campionatului 
pe 1961, F.R.R. a dait o serie de 

indicații echipelor participante: men
ținerea unei pregătiri fizice multila
terale permanente și Ia un nivel cît 
mai ridicat, insistîndu-se ou precădere 
pe îmbunătățirea continuă a vitezei, 
a forței și a rezistenței; creșterea ne
contenită a nivelului tehnic și tactic. 
In acest sens, trebuie să se ajungă 
acolo, îneît tot mai numeroși să fie 
acei jucători care să îndeplinească 
cu mult succes normele fizice: 100 m 
sub 13,0 sec (înaintașii liniilor I și 
a Il-a), sub 12,5 sec. (înaintașii din 
linia a IH-a) și sub 12,0 sec. (ju
cătorii liniilor dinapoi). La tehnica 
de bază, indicațiile menționează că 
trebuie să se insiste pe rapida exe
cuție a tuturor procedeelor tehnice, 
în special pentru jocul de atac, uți-

C. S. M. Reșița —Lokomotiv Virșeț 12-4
REȘIȚA, 10 (prin telefon de ta tri

misul nostru). In fața a peste 1.500 
de spectatori formația locală C.S.M. 
a obținut o frumoasă victorie în fața 
echipei iugoslave Lokomotiv Vîrșeț. 
Localnicii s-au prezentat în general 
cu o echipă bine pusă la punct și 
au cîștigat partida cu scorul de 
12—4.

La categoria 52 kg. C. Turturea, 
după cîteva atacuri reușește să ob
țină victoria la tuș, în min. 7, în 
fa{a luj J- Stancovici. 57 kg: Al. Io
nescu obține o rapidă victorie la tuș 
în min. 3 printr-un șurub prelungit 
cu aruncare peste umăr, în fața lui 
Toth Bela. P. Popescu obține o difi
cilă victorie la puncte în fața lui M. 
Pavicici la categoria 62 kg. La 
,.ușoară" M. Bolocan învinge în 20

= ~----  -
Azi—prima etapă a

Astăzi are loc în București și în 
țoale celelalte orașe din țară în care 
există asociații și cluburi cu secții 
de scrimă, etapa 1 a campionatului 
R.P.R. individual și pe echipe. Este 
prima confruntare din acest an a 
scrimerilor, pentru care în asociații 
și cluburi s-au făcut din timp pre
gătirile cuvenite. In ce au constat 
acestea? Firește, în primul rînd în 
organizarea unor concursuri — pe 
asociație sau club — cu prilejul că
rora s-au selecționat trăgătorii ce vor 
participa la întreceri.

Etapa de azi — care deschide șirul 
altor concursuri premergătoare „zo
nelor" — este organizată de comi
siile locale de scrimă, cărora le-a re
venit sarcina asigurării unor condiții

Foto : B. Ciobauu

lizîndu-se asocierea a două-trei pro
cedee (exemplu: schimbarea de direc
ție, tampon, pasă). Acestea vor aduce

Loturile echipelor din „A”
C.F.R. GRIVIȚA ROȘIE (antrenor V. 

Moraru) ; Buda — Rotaru, Irimeseu, 
Wusek, Țîbuleac, Bostan — Oblemenco, 
Stănescu - Mo rara, Rusii, Pleu - Mla- 
din, Posmoșanu, Stoenescu — Răduleseu, 
Alexe, Manole. Stanciu, Șerban.

C.C.A, (antrenor P. Cosmănescu) : 
Penciu — Ciobănel, Krammer, Ghiță 
Dan, Nanu Radu, Coj ocara — Nica, 
Merghișescu — Enache, Preda, Bărbălău, 
St. Constantin — Blăgescu, Mehedinți — 
Ionescu, Căpușan, Danciu, Iatan.

DINAMO (antrenor D. Ionescu) : Dăi- 
ciulescu — Diaconeseu, Balcan, Iile, 
Rahtopol, Ghiondea, Barbu — Giugiuc, 
Pilă - Mazilu (Dragomir), Țuțuianu, 
Zlătoianu — Graur, Busu — Stoica (Al- 
dea), Iordăchescu. Sebe.

ȘTIINȚA CLUJ (antrenor D. Manoi- 
leanu) . Cri șan, Stefu - Simion, Cor- 
doș, Căi im an, Hagiu, Tolu - Gherasim, 
H. Pop — Paloșanu, Demian, Hossu, 
Petreanu — Fodor, Boboc, Cîrligelu, 
Sălăjan — Gebcftigi, I. Pop, Manoiache, 
Grigoriu.

C.S.M.S. IAȘI (antrenor G. FaneJla) j 
SandtUescu, Gîdei, Penciu II, Matev - 
schi, Vizitiu, Huțan, Dellappupa, MĂ- 
nescu, Stoian, Jinga, Herghelegiu, Do- 
ruțiu, Dăscălescu, Rotaru, Borșaru, Mi
hailov, Zanca, Anghel, Drobotă.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI (antrenor Al. 
Carnabel) : Ciuliani, Vizitiu - Rădu
lescu, Gudov, Borilă, Stănculescu, 
Georgescu. Tănase H, Teodorescu — Cli- 
movschi, Le-onte - Nagel, Bacă, Di- 
BCbco, Hlescu « Teixenbaum, Dumi

sec. pe I. Balaș. La 73 kg. D. Gro
zavii învinge la puncte pe D. Jiva- 
novici. La 79 kg. N. Baciu este frus- 
tat de victoria pe care a meritat-o. 
Doi dintre arbitrii de margine au de
cis egalitate în meciul său cu R. 
Tîrculea. Prima victorie a sportivilor 
iugoslavi este obținută la categoria 
semigrea de către Țuțici. La categoria 
grea tînărul N. Martinescu reușește 
o splendidă performanță, în prima 
sa întîlnire internațională în fața lui 
M. Stoicov (112 kg) în care a ter
minat la egalitate,

Intîlnirile au plăcut prin dinamis
mul și mai ales prin combativitatea 
luptătorilor Mîine dimineață oaspeții 
vor evolua la Lugoj.

OTTO BENKO

campionatului republican
optime desfășurării întrecerilor. ȘI, 
printre acestea se numără și alcătui
rea unui corp de arbitri obiectivi, 
competenți. De ce insistăm tocmai 
asupra acestui capitol? Pentru că, după 
cum a dovedit-o practica, arbitrajul 
este un element care poate influența 
în mod direct întrecerea.

Trăgătorii au și ei sarcini precise. 
In fruntea acestora se situează, de
sigur, obligația de a se comporta 
disciplinat, de a dovedi că înaintea 
concursului s-au pregătit temeinic. A- 
ceasța, atît în interesul întrecerii cît 
și al fiecărui sportiv în parte, întrucit, 
după cum se știe, trăgătorii se cali
fică în etapele superioare ale cam
pionatului pe baza punctajului adițio
nal în etapele de oraș.

desigur rugbiului nostru o substan
țială creștere valorică a mijloacelor 
de joc, o îmbunătățire a eficacității. 
Din punct de vedere tactic, echipelor 
noastre li s-a făcut recomandarea să 
insiste pe deplina cunoaștere și apli
care a combinațiilor tactice din mo
mente fixe, precum și pe un judicios 
joc al grămezii spontane în terenul 
advers, mai ales la fazele de joc din 
atac. Se cere, de asemenea, să se 
ia unele măsuri practice ca : talonajul 
rapid și o menținere cît mai scurtă 
a balonului în grămadă, pasa rapidă 
a mijlocașului de grămadă, colabo
rare, spirit de înțelegere intre cel ce 
aruncă balonul și jucătorul oare-1 
prinde la margine; protejarea prin- 
zătorului din margine prin manifes
tarea intenției de a juca balonul și 
nicidecum împiedicînd adversarii să 
joace; realizarea acoperirii terenului 
din spatele liniilor de treisferturi; și, 
în sfîrșit, încadrarea jucătorului pur
tător de balon.

lată doar cîteva indicații pe care 
biroul federal a ținut să le reamin-
tească și pe această cale, acum în 
ziua începerii întrecerilor, căci noul 
campionat trebuie să constituie deplina 
confirmare a creșterii valorii rugbiului 
romînesc.

trescu, Pavelescu — Ghiță L., Doru Pa
vel (Smigelischi), Tudorache.

ȘTIINȚA PETROȘANI (antrenor N. 
Ureche) ; Galdea — Butuc, Nicolescu, 
Mezdrea, Anton — Ureche. Mateescu — 
Petrache, Georgescu, Grigoriev, Anti 
moianu — Drăghici, Coiculescu, Zal- 
mann, Chiosea, Dijmărescu, Ciornei.

METALUL (antrenor T. Moldoveanu): 
Negulescu — Chirvase, E. Teodorescu, 
Crișan, Blum. Constantin - Cernat, 
Iancu - Manole, Mihalcea, Cristea — 
Morărescu, Luscan, Mușat, Voicu — A. 
Torna, Scarlat, Grun,

PROGRESUL (antrenor Al. Marina- 
che) : Alexandrescu, Tănase I - Ghiu- 
zelea, Oriță, Cochia, Dobre — Chiriac, 
Reus—Șerbu, Tăbăran, E. Dumitrescu— 
Marinache, Făgărășanu — Vicol, Dra- 
gomirescu, Bojenescu, Labo.

I.T.B. (antrenor Al. Teofilovlci) : Chi
riei - Sideri, Vasilescu, Sava, Bărăscu- 
Vasilc Nistor, Leați, Lanț - Ghica, Va
lentin Nistor, Jabin — Țuțuianu, Iaco- 
veanu — Teofilovici, Grigorescu, Ma- 
rica.

RAPID (antrenor Gh. Pîrcălăbescu) : 
D. Marinescu — Trandafir eseu, Baciu, 
Trache, Ani - Witting, Nasta, Hume- 
niuc — Ciobanu, Vanghele, Spirea — 
Bănică, Mihai — M. Marinescu. Cosmu- 
lescu, Călinescu, Pîrcălăbescu.

OLIMPIA BRAȘOV (antrenor AI. 
Ștefănescu) : Gh. Niculescu, Penciu III, 
Andruță, H&ndrea, Ciucalău, Albu, Du- 
țescu, Țințu. Văgîi, Cișmașiu, Chivu, 
Dănciulescii. Epure, Mclinăj, Voinea* 
Farfcnic, Luca.



In preajma reluării campionatului categoriei A

ii multă disciplină, mai multă sportivitate 
in interesul calității jocului

iste cîteva zile Va începe re- 
I campionatului categoriei A, aș- 
it cu nerăbdare atît de către 
>e, cît și de către masele largi 
iubitori ai fotbalului. De la 
îetițta care se reia la 18 mar- 
așteptăm progrese mai accen- 

: pe linia îmbunătățirii calității 
ui popular sport. In această 
i, echipele au avut de altfel con 

din cele mai bune de pregă- 
creîndu-se astfel premisele a- 

rii unei forme bune chiar de 
rimele jocuri ale returului.
Iul cum s-au desfășurat pînă 
i pregătirile ne-a arătat că — 
nd îndrumările colegiului cen- 

de antrenori — echipele de 
«orie A au acordat mai multă 
ie perioadei pregătitoare, în 

— alături de îmbunătățirea 
itirii fizice — accentul a căzut 
rincipal pe perfecționarea teh- 

Este un domeniu în care și 
cum înainte ele trebuie să |n- 

știut fiind că tehnica este 
■ul esențial în acest sport și 

constituie obiectivul numărul 1 
cțiunii de ridicare a nivelului 
ului nostru.

ie să subliniem însă că e- 
antrenorii lor, conducerile 

lor de fotbal sînt datoare să a- 
aceeași atenție și muncii educative 
tbaliștii. PROBLEMA SPORTI- 
TII, A DISCIPLINEI PE TE- 
JRI ARE O DEOSEBITĂ IM- 
ANȚA IN LUPTA PENTRU 
iRESUL FOTBALULUI NOS- 
INCORECTITUDINEA, JOCUL 

RUCTIONIST, SIMULĂRILE, 
TATEA Șl BRUTALITATEA 

DUȘMANI AI FOTBALULUI 
ALITATE SPRE CARE TIND 
E EFORTURILE ȘI MASU. 
LUATE IN ULTIMUL TIMP.
acest punct de vedere, se

diu toamna anului trecut ne-a 
it un bilanț promițător. Cea 
mare parte a întîlnirilor s-a 
urat într-o notă de sportivi- 
ca urmare a unor preocupări 
astă direcție.
fost însă și cîteva excepții de 
astă regulă, care au atras și 
u să atragă atenția, deoarece 
‘ele lor se ascundeau unele 

i sau toleranțe față de ten- 
unor jucători de a continua 

argă alături de spiritul regn
ului și de regulile sportivi- 
Vsemenea abateri de la spor- 

și disciplină s au înregistrat 
ie meciuri de ta Brașov. Cluj, 
onstanța. Tendințele spre du
și incorectitudine ale unor 

I (Seredai, Panait, Ozon. 
Eftimie etc), slaba preocu- 
unor cluburi sau asociații 

organizarea jocurilor (Brașov, 
ița), arbitrajul lipsit de au- 
și curaj al unor conducători 

uri (Al. Toth, I. Chirițescu 
oate acestea au umbrit în 
: măsură nota de corectitu- 

care s-a desfășurat sezonul 
>nă.
păcate, toate aceste abateri 
: privite cu îngăduință de 
: organe sportive care ar fi tre- 
1 poziție energică față de ele. 
unii arbitri n-au sancționat 
nptitudine și curaj abaterile 
sub ochii lor. Conducerile 
de fotbal și chiar antrenorii

• continuă să meargă pe 
a se transforma în avocați 

tarilor nedisciplinați. Ei nu 
ă nu au luat măsuri disci- 
dar au căutat să „cocolo- 
uneta abateri, de teama de 
lipsiți de aportul unuia sau 

linfre jucători în meciurile 
Jonat. Dar, când au constă
rii jucători cea mai mică in- 

a părăsi clubul sau asocia- 
a fost cazul cu Izghireanu, 

eahevici, Cazacu etc.), con- 
■<-au amintit repede de orice 

chiar au și inventat unele 
i aibă motiv de a suspenda 

jucători 1 Pentru ca imediat 
rit au revenit la... sentimen- 
me, să le ridice suspendarea 
ioasă practică, în orice caz, 
bilă pentru efectele dăună- 
care le are asupra educa- 

vilor. Comisiile locale de 
i avut o atitudine pasivă 
actele de indisciplină ca și 
poziția unor conduceri de 
fotbal, iar consiliile locale 

n-au intervenit nici ele cu 
în această problemă.
ilt chiar, însăși comisia de 

din cadrul federației a 
ț o indulgență nepermisă 

față de abaterile unor jucător] de 
categorie A.

Se apropie data începerii returului. 
DORINȚA UNANIMA A IUBITORI
LOR FOTBALULUI ESTE CA A- 
CEASTA A DOUA PARTE A CAM
PIONATULUI SA MARCHEZE UN 
NOU PAS ÎNAINTE PE DRUMUL 
ÎMBUNĂTĂȚIRII FOTBALULUI 
NOSTRU. IN ACEASTA DIRECȚIE, 
UN DOMENIU CĂRUIA BIROU
RILE SECȚIILOR DE FOTBAL TRE
BUIE SA-I ACORDE TOATA A- 
TENȚIA ESTE CEL AL MUNCII 
EDUCATIVE. In sezonul de primă
vară nu trebuie să se mai înregi
streze durități și atitudini nespor
tive față de adversari, arbitri și 
spectatori. FĂRĂ O DISCIPLINA 
IN PREGĂTIRE ȘI JOC, FĂRĂ O 
PREOCUPARE ȘI MAI ACCENTU
ATA PENTRU CALITATEA FOTBA
LULUI, NU SE POT ÎNREGISTRA 
PROGRESELE SPRE CARE ȚINTIM. 
De aceea este necesară o serioasă 
și intensă muncă educativă cu fot
baliștii. Această sarcină revine în 
primul rînd conducerilor cluburilor 
și asociațiilor sportive, care trebuie 
să manifeste mai multă exigență și 
principialitate față de activitatea 
secției de fotbal respective, față de 
modul cum antrenorii își exercită 
rolul de educatori, față de întreaga 
activitate a jucătorilor la locurile 
lor de muncă, pe terenul de sport 
sau în viața particulară. UN ROL 
DEOSEBIT IN ÎNDRUMAREA JU
CĂTORILOR SPRE UN JOC DE 
CALITATE ȘI COMBATEREA TEN
DINȚELOR SPRE INDISCIPLINA 
ȘI DURITĂȚI ÎL AU ANTRENORII, 
oamenii cei mai apropiați de jucă
tori, care cunosc cel mai bine felul 
de manifestare și temperamentul 
acestora.

In buna desfășurare a activității 
secțiilor de fotbal o contribuție în
semnată pot și trebuie să o aducă 
comisiile locale de fotbal, care au 
datoria să exercite un control și o 
îndrumare permanentă asupra muncii 
birourilor de secție, precum și asupra 
procesului instructiv-educativ desfă
șurat in cadrul acestor secții. CO
MISIILE LOCALE TREBUIE SĂ 
DEVINĂ ADEVĂRATE ORGANE 
DE CONDUCERE A ACTIVITĂȚII 
FOTBALISTICE PE PLAN LOCAL, 
VEGHIND LA ADUCEREA LA ÎN- 
DEPLINIRE ÎN CLUBURI ȘI ASO
CIAȚII A MASURILOR ELABORATE 
DE FEDERAȚIE PENTRU ÎMBUNĂ
TĂȚIREA FOTBALULUI NOSTRU.

De asemenea, in problema repri
mării jocului dur și a atitudinilor 
nesportive, federația și comisia sa de 
disciplină trebuie să lichideze cu 
atitudinile oscilante în aprecierea și 
sancționarea abaterilor. să nu le 
mai privească în funcție de cate
goria și echipa din care face parte 
jucătorul vinovat. încălcările disci
plinei și sportivității trebuie sancțio
nate proporțional cu gravitatea lor, 
indiferent cine Ie-a comis. Orice ma
nifestare de slăbiciune și îngăduință 
din partea comisiei de disciplină 
față de actele nesportive înseamnă 
o încurajare a jucătorilor nărăviți. 
Cu aceeași severitate trebuie sanc
ționați și acei jucători care și-au 
făcut un obicei din a simula loviri. 
Aceste simulări sint tot atît de dău
nătoare ca și duritățile în sine, 
pentru că ele creează o atmosferă 
nesănătoasă pe terenuri. La fel de 
dăunătoare este și atitudinea uaor 
jucători care și-au făcut un prost 
obicei din a-și exprima tot timpul, 
prin vorbe sau gesturi, la deciziile 
arbitrului nemulțumirea pentru hotă- 
rîrile conducătorului jocului. Aseme
nea atitudini trebuie curmate cu 
toată hotărîrea, deoarece induc în 
eroare pe acei spectatori care nu 
cunosc bine regulamentul, creînd o 
stare de spirit nesănătoasă pe teren. 
IATA DE CE APARE MAI IM
PORTANT ȘI ROLUL ARBITRILOR, 
CARE TREBUIE SĂ APLICE CU 
CURAJ, CONSECVENTĂ ȘI IN 
MOD UNITAR REGULAMENTUL, 
SA URMĂREASCĂ CU MAXIMUM 
DE ATENȚIE JOCUL, SĂ FIE 
MEREU APROAPE DE FAZE.

Am semnalat aceste lucruri Den- 
tru că echipele — aflate în preajma 
începerii returului — au datoria 
să-și îndrepte atenția cel puțin la 
fel de mulf și în direcția asigurării 
tuturor condițiilor pentru desfășu
rarea disciplinată, sportivă a cam
pionatului. în interesul calității jo
cului. Eforturile . tuturor factorilor 
amintiți să fie canalizate spre reali
zarea aces'i >biectiv important al 
fotbalului nostru.

Turneul balcanic intercluburi

Un gol care a rezistat 69 minute...
Steagul roșu —Partizan Tirana 1<*O (1-0)
Intîlnirea Steagul roșu — Partizan 

Tirana a fost așteptată cu un mare inte
res la Brașov. Dovadă că în tribunele cil 
13.800 locuri numerotate ale stadionului 
Tractorul au luat loc — cu mult timp 
înainte de începerea jocului — aproape 
20.000 de spectatori. Faptul era explica
bil : 1. era prima partidă internațională 
a anului la Brașov ; 2. avea un caracter 
oficial, fiind disputată în cadrul tur
neului balcanic, în care Steagul roșu 
poate juca un rol important.

Susținătorii echipei brașovene au avut 
o satisfacție : aceea de a vedeu pe lo
calnici cîștigînd cu 1—0 (1—0). Dar 
ea a fost prea mică în raport cu ceea ce 
așteptau din partea lor ca joc. Intr-ade
văr, Steagul roșu s-a comportat sub ni
velul său obișnuit, sub posibilitățile ju
cătorilor, în special ale înaintașilor. Ei 

Goool! Portarul albanez Mali (/aii și 
șutul puternic și plasat al lui

stoperul Papadhopoulli nu au putut opri 
Ilașoti și mingea a poposit în plasă

Foto: T. Roibu

nu au reușit, ou excepția primelor 15 
minute, să-și desfășoare jocul obișnuit, 
combi na tiv, larg desfășurat pe extreme, 
hotărî! și eficace în fața porții. Au co
mis greșeala că s-au lăsat angrenați în 
nota de luptă dură imprimată de fotba
liștii albanezi și deși era ușor să sesi
zeze că erau dezavantajați în „duelurile” 
directe, în lupta corp la corp, ei au con
tinuat să rămîiă în „trena" impusă 
de oaspeți. în loc să încerce — cum au 
și reușit de cîteva ori — să facă un 
joc cu pase de la distanță (evitînd 
astfel contactul cu adversarii), cu multe 
demarcări. Așa se explică de ce înaintașii 
brașoveni nu au ținut mingea și, ca ur
mare, de ce tot greul a căzut pe apărare, 
(în frunte cu Chiță. Nagy și Szigeti) 
care și-a făcut în general datoria și a 
reușit să păstreze timp de 89 de minute 
un avantaj minim.

Adăugind faptul important, firește — 
că fotbaliștii echipei Partizan au jucat 
mai omogen, au fost mai iuți (aproape

ÎN PREAJMA ÎNCEPERII RETURULUI...
PETROLUL-PROGRESUL 0-1 (0-1). 

— Poate pare paradoxal, dar joi la 
Ploiești — deși a învins doar cu 1—0, 
printr-un gol marcat din 11 m de Ioni- 
ță (min. 16) — Progresul a jucat, in 
special în prima repriză, mai bine ca 
în meciul de la București cind învin
sese cu 4—0 pe Petrolul. Progresul a 
avut multe perioade în care a jucat 
intr-adevăr fotbal, dovedind o pregă
tire individuală și de ansamblu su
perioară adversarului. Jucătorii s-au 
demarcat incontinuu, linia de atac a 
căutat — și a reușit de multe ori — 
să se apropie de poarta ploieștenilor 
prin pase „dintr-o bucată", terminînd 
acțiunile cu șuturi.

După pauză, Petrolul a avut o re
venire destul de puternică, după ce 
în prima repriză dovedise lipsă de 
omogenitate. Intr-o formație modifi
cată, înaintașii s-au „înțeles" mal 
bine în repriza a doua. Dar compor
tarea generală a echipei este necores
punzătoare perioadei actuale. O notă 
proastă se cuvine lui Tabarcea care 
și-a umbrit buna-i comportare tehni
că printr-o atitudine nesportivă față 
de arbitru, pentru care a și fost eli
minat în min. 85. A condus bine ar
bitrul N. Cursaru. Dintre jucători 

Cuplaj la „23 August" la 19 martie
Federația a stabilit, de comun acord cu secțiile de fotbal respective, 

cum se vor disputa meciurile de la București, din primele cinci etape ale 
returului. Cele 10 jocuri vor avea loc în cuplaje pe stadionul „23 August", 
după cum urmează ;

19 martie : Rapid-Știința Timișoara (ora 14.30) și C.C.A.-Farul (ora 
16.15) ; 26 martie : Dinamo - Știința Cluj și Progiesul-U.T.A. ; 2 aprilie :
Progresul — Dinamo București și C.C.A.—Rapid; 9 aprilip : Rapid—Steagul roșu 
și C.C.A.—C.S.M.S.; 16 aprilie : Dinamo-Minerul și Progresul - Știința Timi
șoara.

Ordinea jocurilor din etapele n—V ale returului va fi stabilită în 
funcție de clasamentul echipelor.

• Meciul C.S.M.S. Iași-U.T.A., fixat la 2 aprilie, se va disputa Ia 29 
martie, deoarece la 2 și 4 aprilie U.T.A. va juca iu B.P. Ungară.

întotdeauna au ajuns primii la balon), 
că ei au controlat mai bine balonul, s-au 
repliat foarte rapid (cee-a ce a dus la 
existența unei legături permanente între 
atac și apărare) și că și-au impus jocul 
atletic, în forță, dur (ceea ce a intimi
dat tocmai pe înaintașii brașoveni) aveți 
și explicația faptului că inițiativa a a- 
parținut mai mult oaspeților, mai ales 
în repriza a doua (raport de cornere . 
9—2 pentru Partizan).

Jocul, fără să ofere — sub aspect 
tehnic — acțiuni spectaculoase prea 
multe, a fost totuși interesant prin nota 
de luptă intensă, dinamică ce l-a carac
terizat, prin incertitudinea rezultatului. 
Fiecare echipă a ratat numeroase ocazii 
(Merja, Meszaros, Pano, Meszaros — 
bară în min. 32, Merja, Fusulan, Năf- 
tănăilă, Pano). Pînă la urmă însă, re

zultatul a fost cel fixat în primul mi'.iut 
de joc, de Ilașoti, în urma unei acțiuni 
splendide : Năftănăilă — Ilașoti — Năf
tănăilă șut, un apărător respinge la Da
vid care pasează lui Hașoti și șutul 
acestuia nu mai greșește ținta.

Excelent arbitrajul „trio”-ului turc S. 
Zoroglu (la centru) — R. Atacam — 
D. Babacan (la tușă).

STEAGUL ROȘU: GIHȚĂ — Zbîr- 
cea, ZAHĂR IA, NAGY — Seredai, SZI
GETI — Ilașoti, Năftănăilă, Fusulan. 
MESZAROȘ, David.

PARTIZAN: Maliqati — DELIALIS1 
PAPADHOPOULLI. Dingu — NDIN1, 
SHLLAKU — Kraja, MERJA, PANO. 
RESMJA, S heliu (Bytyci).

P. GAȚU 
CLASAMENTUL

TURNEULUI BALCANIC
1. St. roșu Brașov

2—3. Fenerbahce Istanbul 
2—3. Levski Sofia

4. A.E.K. Atena
5. Partizan Tirana

2 2 0 0 5:2 4
1 0 1 0 0:0 1
1 0 1 0 0:0 1
1 0 0 1 2:4 0
1 0 0 1 0:1 0

s-au remarcat : Mindru, Ionițâ, Dinu- 
lescu, Maior, Coicea, Smărăndescu, 
Badea și Dridea. (al. i.)

DINAMO BACAU-RAPID FOCȘANI 
1-0 (5-0). Dinamoviștii s-au mișcat
bine și au fructificat de șapte ori 
prin Gram (3), Nemes (2), Filip și 
Publik. (Gh. Dalban — coresp.)

C.S.M. REȘIȚA-ȘTIINȚA TIMIȘOA
RA 2-3 (1-1). Au marcat : Manolache, 
Lereter și Mițaru pentru timișoreni, 
Apro și Sporea pentru gazde. (I. Plă- 
vițiu și M. Miliailovici — coresp.)

C.S.M.S. IAȘI-DIN AMO GALAȚI 
1-1 (0-0). Gazdele au evoluat sub aș
teptări. Au marcat : Voica (min. 80), 
respectiv Dărăban (min. 83). Dumini
că C.S.M.S. va întîlni „acasă" pe A- 
cademia Militară. (P. Codrea — 
coresp.)

C.S.M. SIBIU-CORVINUL HUNE
DOARA 2-0 (1-0). Sibienii au obținut 
o victorie meritată. Corvinul a evo
luat sub așteptări. Au marcat: Cher- 
ciu și Dombrovski II. (G. Pitariu și 
M. Vlădoianu — coresp.).

CHIMIA GOVORA-DINAMO SA- 
SAR 0-1 (0-0). Disputat miercuri la 
R. Vîlcea, meciul nu s-a ridicat la 
nivelul dorit din cauza gazdelor care

însemnări.,.
Am asistat joi la meciul dintre Stea~ 

gul roșu-Brașov și Partizan-Tirana. 
Interesant ca luptă, jocul nu a plăcut 
ca nivel tehnic. In plus : 1). „Schipe- 
tarii" (jucătorii albanezi), au practicat 
un joc dur; 2). „Stegarii" - așa cum 
le spun spectatorii fotbaliștilor din 
Brașov — au jucat palid, fără orienta- 

\ re, bizuindu-se numai pe lupta pen
tru balon; 3). „Galeria" la Brașov este 
rece, nu știe cind și cum să-și încu
rajeze echipa iubită; 4). Unii specta
tori — ce-i drept puțini la număr — 
nu sint disciplinați, n-au o ținută co
respunzătoare.

In rindurile care urmează dorim să 
vorbim despre spectatori.

La intrarea echipelor pe stadion, 
intr-adevăr, ei au scandat de repe
tate ori numele echipei lor favorite, 
căutind să-i înflăcăreze pe jucători, 
să-i poarte spre victoria finală. Chiar 
in primul minut, ca urmare a unei 
combinații spectaculoase, „stegarii" 
înscriu: 1—0. Din acest moment ga
leria a „căzut", ca și cum n-ar mai 
fi fost nevoie de ea. Cel puțin in re
priza a doua, cind jucătorii albanezi 
exercitau o oarecare presiune la 
poartă, galeria brașoveană tăcea chi
tic. Doar, din cind in cind. cite o 
voce izolată, care părea nefirească, 
spărgea liniștea de „mormint" sta
tornicită in tribune.

La ieșire, unii spectatori, in spe
cial de la peluze, au luat cu „asalt" 
gardurile și plasele de sirmă, esca- 
ladindu-le și producind stricăciuni. 
(Nu e vorbă că oamenii de ordine 
nici nu erau la locurile lor. Pasămi
te ei își terminaseră treaba !). Cițiva 
dintre componența fanfarei, care 
cîntase la începutul și sfirșitul parti
dei, au găsit cu cale că a deschide o 
poartă incuiată și legată cu sirmă 
e o „bravură". Au forțat deci incuie- 
toarea, au rupt sirma de legătură șt 
au reușit astfel să iasă pe o poartă 
care li se părea „mai bună de ieșit".

Florile care au fost oferite arbitri
lor la începutul meciului, aplauzele 
furtunoase din primul minut al parti
dei, ordinea perfectă in care specta
torii au intrat pe stadion, toate aces
tea au pălit I Au pălit din cauza u- 
nor spectatori care sint rămași in 
urmă cu educația, din cauza organi
zatorilor care nu iau măsuri eficiente 
pentru asigurarea evacuării in ordine 
a frumosului stadion din Brașov. Și 
cu cită trudă s-a făcut acest stadion !

V. G.

s-au întrecut în greșeli. Unicul punct 
a fost înscris de Toma (min. 60). (D. 
Roșianu - coresp.). Joi la Craiova, Știin
ța a învins pe Dinamo Sâsar cu 1-0 
(0-0).

RAPID BUZAU-PRAHOVA PLO
IEȘTI 2-1 (1-1). Ău marcat : Firică și 
Panaitescu pentru învingători, Sta- 
noilovici pentru învinși. (Marin Du
mitru — coresp.).

C.S.M. BAIA MARE-RECOLTA 
CĂREI 1-1 (1-1). Joc de bun nivel 
tehnic. Au marcat : Drăgan (C.S.M.) 
și Hauler (Recolta), direct din lovitură 
de colț. (V. Săsăranu — coresp. reg.)

METALUL T1RGOVIȘTE-FLACA- 
RA MO RENI 6-0 (4-0). Joc frumos, de 
bună valoare tehnică. Localnicii au 
avut un atac combativ și o apărare 
impenetrabilă. Echipa din Moreni s-a 
arătat imprecisă in șut. Punctele au 
fost marcate de Pop (2), Cazacu, 
Cruțiu, Mure.an și Prodanciuc. (ĂL 
Avanu — coresp.).

ARIEȘUL TURDA-C.S.A. CLUJ 1-2 
(3-1). Au marcat : Mărgineanu, Do- 
brata, Bona, Podaru, Ivan și Băluț 
(2), respectiv Butași și Mitrici. Dumi
nică Ariesul joacă cu C.S.M. Cluj. 
(I. Pataki — coresp.).
• Progresul își continuă pregătirile 

azi și mîine pe stadionul din str. Dr. 
Staicovici. Azi va folosi o parte din 
jucători într-un meci cu Dinamo Obor 
(ora 16), iar mîine altă parte vor juca* 
de la ora 10,30, cu Voința.
• Dinamo București își va continua 

pregătirile la Brașov, unde e probabil 
să susțină mîine o partidă cu Tracto
rul.
• Turneu la Sibiu. Azi : Știința Cluj— 

A.S.A. Sibiu și C.C.A.—C.S.M. Mediaș ; 
mîine : C.S.M. Mediaș-A.S.A. și C.C.A.- 
Știința Cluj.



La reluarea campionatului feminin
COMPETIȚII INTERNAȚIONALE ALE SPORTIVILO

NOȘTRI ÎN LUNA APRILIE

volei al echipelor din cate-

data aceasta meciurile sint 
cu mult interes. S-au făcut 
intense, și au avut loc tur-

O dată cu jocurile de mîine, începe 
a doua jumătate a campionatului fe
minin de 
fforia A.

Și de 
așteptate 
pregătiri
nee de verificare, așa cum a fost cel 
disputat la sfirșitul săptămânii tre
cute la Constanța, ciștigat de Rapid 
București. Ca și altădată, cu toții, 
spectatori, tehnicieni ai voleiului și... 
ziariști așteaptă cu nerăbdare reve
derea cu formațiile noastre fruntașe. 
Aceasta și in speranța că echipele 
vor face mult doritul pas spre un joc 
de calitate.

Voleibalistele noastre au de altfel 
resurse să facă acest pas. Au dove
dit-o și in prima parte a campionatu
lui cind au existat și meciuri fru
moase. Ne amintim și acum cu plă
cere de jocul dintre voleibalistele de 
la 
cit 
de 
12
minin 
muncească mult și cu sirguință. Este 
îndemnul pe care îl facem acum, 
pragul returului.

Rapid și Metalul. Pentru a vedea 
mai multe meciuri spectaculoase, 
bun nivel tehnic, antrenorii celor 
echipe din campionatul nostru fe- 

și elevele lor au datoria să

in

In luna ce urmează sportivii romîni 
vor lua pante la o serie de noi competiții 
internaționale.
tante :

ATLETIȘM. 
sului Balcanic 
de senioare (Sofia, 9).

BASCHET. —■ Competiția masculini 
„Turneul orașelor” cu participarea re
prezentativelor orașelor Atena. București, 
Sofia și Varșovia (Varșovia, 7—9) ; 
Campionatele europene masculine (Bel
grad, 29 aprilie—10 mai) ; returul în- 
tîlnirii din C.C.E. dintre C.C.A. și Spar- 
tac Sokolovo Fraga (București, 4).

BOX. •— Întîlnirea între selecționatele 
R S.S. Ucrainene și R P. Romîne (Kiev, 
1-5).

Iată-lc pe cele mai impor-

— Ediția a Vl-a a Cre
de seniori și a IlI-a ediție

GIMNASTICĂ. — Participare Ia r 
cursul internațional, masculin și fe 
nin, (Kiev, 9 —1(1).

HALTERE. — Întreceri în cadrul e< 
petiției dotată cu „Cupa Dună 
(Milnchen, 28—30).

LUPTE. — Concurs internațional 
lupte clasice și libere (Bucure 
28—30).

ȘAH. — Turneu internațional feiri
(Tbilisi, de la 20 aprilie).

SCRIMĂ. — Meciul R. P. Romîn 
R.S.S, Bielorusă (București, 22—2 
Criteriul mondial al tineretului (D 
burg, 31 martie—3 aprilie).

TENIS DE MASĂ. — A XXVI-a e< 
a campionatelor mondiale, masculini 
feminine (Pekin, 5—14).

Cum s-a ajuns la 5.167 p c
Citeva concluzii pe marginea intilnirii dint 

Voința Ploiești—Motor Karl Marx-Stadt

De aici se reia campionatul.

1. Dinamo Buc. 11 11 0 33: 2 (523:262) 22
2. Rapid Buc. 11 10 1 31: 8 (547:377) 21
3. C.P. București 11 8 3 25:16 (548:476) 19
4. Metalul Buc. 11 7 4 25:16 (534:470) 18
5. Știința Cluj 11 7 4 25:17 (556:471) 18
6. Farul C-ța 11 6 5 22:18 (501:471) 17
7. C.S.M. Sibiu 11 6 5 21:19 (490:505) 17
8. C.S.M. Cluj 11 5 6 21:28 (538:577) 16
9. O!im. Brașov' 11 2 9 13:30 (456:582) 13

10. Prog. Buc. 11 2 9 11:30 (449:542) 13
11. Sănăt. Buc. ■ 11 2 9 11:30 (395:550) 13
12. Țesătura Iași 11 0 11 4:33 (291:545) 11

Fază din meciul Metalul București — C.S.M. Sibiu (3—2) disputat în prima 
parte a campionatului feminin

Prima etapă programează următoa
rele jocuri : C.P. București — Progre
sul București, Rapid București—C.S.M. 
Sibiu, Metalul București—Țesătura Iași, 
Olimpia Brașov—Farul Constanța, C.S.M. 
Cluj - știința Cluj. Partid Sănătatea 
București—Dinamo București a fost a- 
mînată.

Partida cu D'namo, un dificil
examen pentru sportivii 

de ia Rapid, înaintea jocurilor 
cu M.V.K. Reva Amsterdam

„C. C. E,"
Dinamo București —Partizan Belgrad
un meci așteptat cu mult interes

Mîine dimineață, în sala din șoseaua 
Ștefan cel Mare, voleibalistele de la Di
namo București își dispută calificarea 
în sferturile de finală ale „Cupei Cam
pionilor Europeni", în compania forma
ției Partizan Belgrad, campioana R.P.F. 
Iugoslavia. Este a doua partidă pe care 
o joacă dinamovistele în compania echi
pei iugoslave. Duminica trecută, la Bel
grad gazdele au eîștigat cu 3—1 (15—9, 
16—18. 15—9, 15—13). Despre acest 
meci, antrenorul dinamovist Oh. Con- 
stantinescu, ne-a declarat următoarele la 
sosirea în Capitală : „Am întâlnit la 
Belgrad o echipă mai bună decît ne 
așteptam, care are patru trăgătoare bune, 
servicii puternice și preluări de calitate. 
La î nfrin ger ea noastră au contribuit in 
mure măsură și defecțiunile avute în e- 
chipă. Li a Vanea n-a jucat și nu știu 
dacă va putea fi folosită nici în al doilea 
med, Elisabela Preda este accidentată și 
n-a dat randamentul scontat, iar apoi 
a devenit indisponibilă și Elena Covaci, 
pe care, vo 'am s-o folosesc ca trăgătoare 
principală în locul Liei Vanea. Și Preda 
și Covaci sînt semne de întrebare pentru 
meciul de duminică. In orice caz, fetele 
sînt hotărî te să lupte pentru calificarea 
noastră**.

Pentru a merge 
„C.C.E.”, Dinamo are 
cu 3—0 sau cu 3—1, dar în acest din 
urma caz la o diferență mai mare de 12 
puncte (in primul meci Partizan a tota
lizat 61 puncte față de 49 realizate de 
bucureștence).

La rîndul său. Sava Crozdanovici^ an
trenorul formației Partizan Belgrad, ne 
spunea ieri dimineață la sosirea în Ca
pitală : „Cele 11 jucătoare care au venit 
la București doresc desigur ca 
să-.și mențină avansul luat la 
Dar, nu va fi ușor. Șanse de 
are și Dinamo". Am mai aflat 
Grozdanovici că din echipa sa
7 jucătoare din reprezentativa R.P.F. Iu
goslavia, și a nime : Natașa Lukovici, 
Milița Stoiadînovici, Radioka Grozdano- 
vici, Miliana Rajacici. Miliana Despot o- 
vici, Paulina Tolici, Vidosava Popovici. 
toate prezente la București. Din lot mai 
fac parte Maria 
Slavka Glavan,

Partida va fi 
(U.R.S.S.).

Pentru acest 
sole roșii și albastre 
ziariști și carnetele 
ștampila ,,volei”.

mai departe în 
nevoie de o victorie

Partizan 
Belgrad, 

calificare 
de la S. 

fae parte

Nesici, Djakula Liubița. 
Liliana Lazarevich 
condusă de Vcra Mik eva

joc sîn-t valabile pi-cmi- 
în piele, verzi de 
albastre și gri cu

Peste cîteva zile, voleibaliștii de Ia 
Rapid București, campionii țării, vor pleca 
în Olanda. Ei vor disputa la Amsterdam, 
în zilele de 18 și 20 martie, cele două 
jocuri (turul și returul) ou M.V.K. Reva, 
în cadrul „Cupei Campionilor Europeni”. 
Pînă atunci, feroviarii vor avea de dat 
un examen dificil, duminică după-amiază 
In sala Floreasca, cînd vop întîlni pe 
Dinamo. Este unul dintre cele mai aștep
tate jocuri ale campionatului masculin. 
In afara acestei partide, etapa a X-a 
mai programează următoarele îatîlniri : 
Progresul București — Petrolul Ploiești, 
Victoria București — Știința Galați, Jiul 
Petroșani — Tractorul Brașov, Știința 
Cluj — Știința Timișoara.

Cele 5.167 de popice doborî te de spor
tivii Voinței Ploiești în partida cu Motor 
Karl Marx-Stadt reprezintă, după cum 
am mai scris, cea mai bună performanță 
romîncască în întîlni rile internaționale 
de pînă acum. Să vedem care sînt fac
torii principali ai acestui succes, mai 
ales că popicarii noștri au acum în față 
jocurile cu reprezentativele R. P. Ungare 
și R.P.F. Iugoslavia și mai multe me
ciuri proiectate cu echipe de cluburi din 
străinătate.

1. Omogenitatea. Ce însemnează la 
popice omogenitate? Este vorba de a 
ține pasul cît mai aproape de adversar, 
în așa fel ca coechipierul să nu aibă mai 
nimic de recuperat, sau și mai bine, 
să „plece* cu un mic avantaj. Omoge
nitatea are un rol important în obținerea 
unui rezultat superior, lucru dovedit 
cu prisosință de jucătorii selecționatei 
Voința. Cum s-a ajuns la omogenizarea 
echipei Voința? lată ce ne-a răspuns an
trenorul Alexandru Andrei la această în
trebare : „Pregătirea continuă și metodică 
ca și obișnui rea sportivilor cu jocul la 
„canal" sint singurele căi care pot duce 
pe sportivi la randamente apropiate de 
forțe. Jocul la centru este depășit, nu 
mai prezintă siguranța unui rezultat la

Activitatea la zi
• De la începutul 

șahistele fruntașe se vor întrece în ca
drul primului turneu de anvergură din 
acest an : „Cupa primăverii”. Participă 
Elisabeta Polihroniade, Alexandra Nico 
Iau, Margareta Teodorescu, Maria Des- 
mireanu, Rodica Rcicher, Eleonora Go- 
gîlea, Sanda Voicu, Elena Rădodanu, 
Elena Rădăcină, Vera Zsigmond, Virginia 
S terci ti, Maria 
concursului 
îi sala 
5—7.

• Două jucătoare din țara noastră 
au fost invitate să participe la turneul 
internațional feminin de la Tbilisi, care 
începe la 20 aprilie. Alături de șahistele 
sovietice vor evolua Ia acest turneu ju-

săptămmii viitoare,

Haimovici. Deschiderea 
are loc marți (ora 17,30) 

I.T.B. din sir. 13 Decembrie

cătoare din mai multe țări, printre care 
R.P. Ungară, R. S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R.P.F. Iugoslavia.

• Mîine se reia întrecerea echipelor 
bucureștcne pentru sferturile de finală 
ale campionatului republican. Dintre 
meciurile programate se remarcă Electro
nica — I.T.B. și Progresul — M.T.T.C. 
care se anunță deosebit de echilibrate.

•O O frumoasă 
luată de secția
„Progresul’* din Capitală, 
anunță că începînd de la 3 aprilie 
deschide un curs de șah pentru juni
ori (12—16 ani). Doritorii de a se în
scrie pot culege informații la sala 
clubului, în str. Lipscani 14, în fiecare 
după-amiază (orele 17—22).

inițiativă a fost 
de șah a clubului 

care ne

Așa cum arătam 
în rubrica noastră 
de joi, concursul 
pronosport de du
minică e foarte a- 
t ra c tiv datorită par
tidelor interesante 
€iin campionatele ita
lian și francez pe 
Mi’.an—Juventus nu 
oarecare măsură un derbi al campio- 
natuui care poate în ultimă instanță 
sa decidă și primul loc dar și o par
tidă de tradiție așteptată totdeauna cu 
deosebit interes, indiferent de poziția 
celor două echipe în clasament dar 
mai ales atunci cînd ele ocupă locuri 
ce frunte. In campionatul 
lenciennes—Troyes este un 
dașelor în care Troyes nu 
nvc de pierdut pentru că 
mul loc la o diferență de .
nu permite nici color mai optimiști su
porteri ai formației să spere.

"ată de altfel care este programul 
concursului de duminică și care sînt 
pronosticurile pe care antrenorul Cor
nel Simionescu le-a indicat în ultimul 
număr al Programului Loto-Pronosport,

^yonosport
care le cuprinde, 
este numai în

francez Va- 
derbi al co- 
mai are ni- 
este pe ul- 
puncte care

i. :
ii.
in.
IV.
v.
vi.
vii. Bologna—Bari
vin. - ‘ "
IX.
X. '
XI. Nancy—Toulouse
XII. Nimes—Rouen

Milan—Juventus
Lecco—Internazionale 
Torino—Padova 
Ata lanta—Roma 

Lazio—Sa mpdoria
Napoli—Spal

Lanerossi—Udinese 
Valenciennes—Troy es 

St. Francais—Angers

x, 1
1. 2
1, X
1, X

1
1
1
1
1

1. 2
1

1. X

așteptatCu deosebită nerăbdare este . .
de' participant! concursul Pronosport de

duminică 19 martie, 
care cuprinde pri
mele meciuri din 
campionatul catego
riei A. Cele mai 
bune echipe de fot
bal din țară își re
încep întrecerea pen

tru titlu și această inaugurare este pe 
bună dreptate așteptată de iubitorii 
sportului și ai concursurilor Prono
sport. Iată care este programul con
cursului Pronosport de duminică 19 
martie :

C.C.A.—Farul (cat. A).
Rapid București—Știința Timișoara. 

U.T. Arad—Dinamo București. 
Steagul Roșu—Progresul București. 
Dinamo Bacău—Petrolul Ploiești.
Știința Cluj—Corvinul Hunedoara. 
Minerul Lupeni—C.S.M.S. Iași,

l. 
H.
m.iv.
v.
vi.
vn. .......
VIU. Roma—Lazio (camp, italian).
IX. Udines e-Milan (camp, italian).
X. Juventus—Torino (camp, italian).
XI. Bari-Ataianta (camp, italian).
XII. Spal—Bologna (camp, italian).

★
Nu putem încheia această rubrică fără 

a menționa premiile deosebit de Im
portante pe care le-au obț.’nut parti- 
cipanții la Tragerea Specială Loto Cen
tral a Mărțișorului. Cinci premii a cite 
117.697 lei și 7 autoturisme sînt cape
tele de afiș ale unei liste mari de pre
mii importante și care dovedește o da
tă în plus marile avantaje pe care le 
prezintă participarea la tragerile și 
concursurile speciale organizate de I.S. 
Loto-Pronosport.

★
Azi la ora 13 expiră 

depunerea buletinelor 
tragerea Pronoexpres 
martie 1961.

termenul pentru 
cîștigătoare la 

de miercuri 8

Rubrică redactată de 
nosport.

L S. Loto-Pro-

Jocuri interesante
mîine a campionatului 
echipe bucurate ne și 
Știința și C.G.A, stis-

In etapa de 
masculin trei 
anume Rapid, 
țin partide interesante, pe teren pro
priu, în compania formațiilor Știința 
Cluj, Voința Iași și, respectiv, Știința 
Oraiova. Cea de-a patra echipă 
Capitală, Dinamo, are o sarcină 
dificilă la Timișoara, unde va 
ou formația locală Știința,,

Un meci echilibrat, de o mare 
portanță pentru partea inferioară a 
clasamentului, va avea loc la Galați, 
unde se întîlnesc C.S.M. Galați și 
Steagul roșu Brașov. De notat că 
în tur, victoria a revenit brașovenilor 
cu scorul de 86—57.

In campionatul feminin, fruntașele 
clasamentului (Rapid și Știința Bucu
rești) au probleme mai puțin dificile 
în meciurile cu Petrolul (la Ploiești) 
și Voința Brașov (la București).Mult 
mai echilibrat se anunță insă jocul

din 
mal 
juca

lm-

în etapa de mîine
de la 
reșul 
t,Uriide 
al etapei.

Oradea dintre C.S.O. și Mu- 
Tg. Mureș. Citiți la rubrica 

mergem?" programul complet

nivelul marilor confruntări internațioru 
Intr-adevăr, la Ploiești am văzut ( 
mulți ani, o echipă cu jucători de I 
sensibil egale. Toți au depășit cu 
granița celor 800 p.d. realizînd o ir 
individuală de 861 p.d.

2. Tactica a avat și ca un cuvin 
spus. Antrenorii Tiberiu Szcmaiiy 
Alex. Andrei au știut să indice ori 
intrării pe pistă nu numai în
de adversari, dar și în raport du 
bilitățile fiecărui jucător. Astfel, 
mentele mai puțin experimentate au 
încadrate între jucătorii de bază ai 
pei în așa fel ca coi neexperimenta 
joace relaxat și să poată acționa e 
pe măsura posibilităților lor.

3. Orientarea în joc i-a ajutat jx 
picarii Voinței să rezolve multe f 
dificile atunci cînd au spart Ia „izol 
Folosirea unor procedee tehnice ava 
(alegerea celor mai potrivite „cai 
lovituri false etc.) a fost determina 
buna precizie în lansarea bilei, căp 
prin antrenamente coordonate la 
guratice" și „canale”.

4. Sportivii noștri au 
pregătire morală și de 
fost animați nu numai

avut și o 
voință. I' 

de dorința 
victorii, ci și de a se prezenta la n 
posibilităților lor maxime. Jucător 
mini nu s-au descurajat cînd au 
sau au fost conduși, oi dimpolrh 
avut suficiente resurse morale ț 
a-și regăsi ritmul normal.

Iu concluzie, considerăm că prog 
de pregătire alcătuit de Alexanf 
drei și Tiberiu Szemany (amîndo. 
bri în colectivul de antrenori ai 
rilor republicane) și-a atins de d. 
ceasta scopul. Valorosul rezultat de 
p.d. este de bun augur și obligă ț 
trenori și pe jucători la o munc 
temeinică de ridicare a măiestriei 
tive.

TR. 1OANIȚ

MÎINE START ÎN PRIMUL CON

AL ANULUI
Sezonul competițional din acest 

fi deschis prin concursul dotat cu 
Primăverii" organizat duminică c 
siliul raional U.C.F.S. Ni*c. Băle

lată programul: Avansați — <■ 
Tineret — 30 km. Juniori cat. I 
km. Juniori cat. a Il-a — 15 kw 
—• 10 km. Biciclete semi-curse — 
Biciclete oraș — 5 km. întrecerile 
desfășura pe șos. Giurgiului î 
de la km. 9. Primul start se vj 
ora 10.

HIPISM
Programul alergărilor 

ne dimineață cuprinde 
care patru sînt incluse _ _ _
triple. Printre concurenți figurează cî
teva elemente noi. Astfel Femlna și 
Solfegiu iau parte în premiul Islaz : 
Hedera, Mugurel, Parodia, Onor, Turela 
și Perinița în premiul Isvoarele ; frun
tașii Tarantella, Florinei și Băltăreț în 
premiul Dealul Mare pe 1700 m șl Fie
răstrău 
pe 2200 
și de 
de înscriși,- în special cele desti
nate ordinei triple. Sînt probele pre
ferate de public prin valoarea cotelor 
raportate. La cursele de miercurea tre
cută ordinea Jibou—Elegant—Delicioasa a 
plătit cota de 2.885 pentru un leu.

Spicuim din programul de mîine cî
teva din competițiile cele mal intere
sante a

de trap de mîi- 
opt probe, din 
în seria ordinei

și Breton în premiul Hîrlău 
metri. Alergările au întrunit 

data aceasta un mare număr 
în special cele

PREMIUL ISVOARELE
1720 Hedera (Voronin), Ancuț 

nea), Garona (Teofil), Mugurel 
Parodia (Moldovan). 1740 Romar 
Gh.), Onor (Marcu), Turela (Oar 
Perinița (Toderaș)

PREMIUL DEALUL MAR
1700 Tarantella (Brailovsky), Ne 

fii), Pamfil (Avram), 1720 Egoi.1 
nea), 1740 Evantai (Popa), P 
(Szabo), Olteț (Toderaș), Florini 
dovan), Hoțu (Crainic), 1760 
(Ichim), Lustragiu (Bonțoi), 1780 
(Tănase).

PREMIUL HÎRLAU
2200 Distinsa (Buțan), Ivona G 

2220 Orient (Bonțoi), 2240 Florid 
nic); Eviva (Moldovan), Holtei 
Raza (Dinu), 2260 Fierăstrău < 
2280 Paf (Solcan), Vinetu (Teof 
ton (Oană)»



irffrn URI
I

Astă-seară, Ia Floreasea,
PRIMUL JOC ȘTIINȚA BUCUREȘTI-DYNAMO PRAGA

Patinatorii rornîni 
voluează la Sofia

din R.P. 
grup de 

tara noa- 
un 
va

orul de specialitate 
garia a invitat un 
inatori artistici din 
i pentru a participa la 
curs demonstrativ care 
a loc sîmbătă și duminică la 
ia. Delegația romînă este 
nată din: Cristina Patraulea,- 
na Moiș,- Roxana Găbunea,- 
«a Zaharescm Aurica Ion, Ra- 
lonian. Carol Hertl, Marcel 

oanld șl Nicolae Belu. Antre- 
1: F. Gămulea și B. Horosz. 
rtivil noștri au părăsit Capi

ii» cursul zilei de Ieri.

REZULTATE EXCEPȚIONALE 
IN „CUPA ORAȘULUI MOSCOVA**

LA HALTERE

DIN FINALA „CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI"

l$TII PISTELOR DE ZĂPADĂ 
ÎNTREC LA HOLMENKOLLEN

MOSCOVA 10 (prin telefon). Joi 
a început în Palatul sporturilor din 
Capitala U.R.S.S. marea competiție 
interna'ționa'lă de haltere dotată 
„Gupa orașului Moscova", La 
treceri iau parte hailterofili din 
țări.

In prima zi s-au desfășurat
sputele la categoriile cocoș și pană. 
In general, rezultatele înregistrate 
sî.nt de mare valoare și ele 
nivelul înalt al acestui 
Iată rezultatele:

curs după două probe, clasificînd'U-se 
pe locul 9 cu 207,5 kg.

cu 
în-
15

di-

listele de la Holmenkollen, lîn- 
o, a început tradiționalul con- 
: solii rezervat fondiștilor, care 
ște și în acest an o numeroasă 
«are. Proba de 10 km. femei a 

scâtioarei sovietice Alevtina 
, care a paircurs distanța în 
. Ea a fost urmată de Sonhilde 
(R. D. Germană) — 51:27,8. 
km. bărbați primul ioc a fost 
de norvegianul Harald Gronin- 

57:15,1,

confirmă 
concurs.

V.CATEGORIA COCOȘ: 1. 
zugtov (U.R.S.S.) 337,5 kg; 
Fdl'di (R. P. Ungară) 335 

Voronin (U.R.S.S. )
Li Ciu-iun (R.P. Chineză) 
Campionul și recordmanul 

V. Sto’gov a ieșit din con-

3. Alex. 
kg; 4.
325 kg. 
mondial

Mar- 
2. I.
kg;

327,5

CATEGORIA PANĂ: I. I. Ber
ger (S.U.A.) 362,5 kg; 2. E. Mihaev 
(U.R.S.S.) 360 kg; 3. Pak Kan Man 
(R.P.D. Coreeană) 357,5 kg; 4. M. 
Medvediev (U.R.S.S.) 355 kg; 5. V. 
Korș (U.R.S.S.) 347,5 kg ; 6. H. Abas 
(R.A.U.) 335 kg. Balaș Fiți (R.P.R.) 
nu a terminat concursul, întrucît s-a 
accidentat la cea de a treia probă 
(aruncat). După două stiluri, (îm
pins și smuls) el totalizase 190 kg 
(95 -ț- 95),

Ultimul act al primei ediții a „Cu
pei Campionilor Europeni" la hand
bal în 7 feminin se va desfășura în 
parte (meciul tur) astă-seară, în sala 
Floreasca, între campioanele R. P. 
Routine și R.S. Cehoslovace—Știința 
București și Dynamo Praga.

Firește că un joc cu o astfel de 
miză a determinat pregătiri intense în 
ambele tabere. Jucătoarele de la 
Știința și-au continuat în ultimele 
zile antrenamentele, antrenorii for
mației inșistînd în mod deosebit pe 
îmbunătățirea jocului în apărare, ca 
și pe omogenizarea acțiunilor ofen
sive. Desigur că handbalistele noastre 
nu-și vor precupeți eforturile, căutând 
să obțină un rezultat cît mai bun, 
care să le facă mai puțin dificil me
ciul retur.

Handbalistele cehoslovace sosite în 
Capitală în, cursul zilei de joi au fă
cut ieri un antrenament mai „tare" 
în sala FlOrdascju Cu acest prilej am 
constatat că formația pragheză a de
plasat la București lotul complet, com-

pus din următoarele jucâtorae: Herg 
mankova și Vychodilova — portari; 
Arnostova (11), Balikova (2), Blaz- 
kova (4), Duskova (8), Humlova 
(6), Kratochvilova (10), zMalerova 
(3), Nejedla (1), Rysankova (7) și- 
Vlnazova (9). (In paranteză sînt tre? 
cute numerele pe care le vor purta- 
jucătoarele în meciul de azi).

Știința București va alinia în acesl 
joc următoarea formație: Irina Hecu 
tor (Ecaterina lonescu) — Aurora 
Leonte, Carolina Cîrligeanu, Aurelia 
Szoko, Josefina Ștefănescu, Elena Pă- 
dureanu, Gerlinde Reipp, 
- • - ■ Ștef,
dureanu,
Constantinescu, Maria 
Ungureanu.

In lipsa arbitrului 
lioff (R. D. Germană) 
în ultimul 
deplasarea, , . 
un arbitru din R.P.F. Iugoslavia. Me
ciul începe la ora 19,30 și va fi pre
cedat de jocuri din cadrul turneului 
final al „Cupei Sportul popular".

moment că 
partida va

Cornelia 
lordana

Edgar Feder- 
care a anunțat 
nu poate face 
fi condusă de

PIONATUL MONDIAL
'Urmare din pag. 1)

eara, pe patinoarul „Parc Mont- 
din Lausanne s-au întîlnit în- 

neci de o extremă importanță 
desemnarea campioanei mon- 

echipele R.S. Cehoslovace și 
i. La fluierul arbitrilor elve- 
livieri și Breitenstein s-au ali- 
mătoarele formații : R.S. CE- 
'VACA : Mikulas-Swentek, Gre- 
sper, Potsch-Vlach, Pantucek 
Dolana, Bukac, Prosek-Cerny, 
Vanek;
\DA : Martin-Fletcher, Sly-
Fergusson-McLeod, Jones, Mc 

iussnel, Tambellini, Lagace- 
l, Lenardon, Peacosh.
ia a inceput în nota de do- 
a formației cehoslovace, care 

: pe teren decisă să scoată un 
mare. Atacurile primei linii 

Pantucek, Bubnik), s-au dovedit 
la început extrem de pericu- 

■e rînd Dolana (min. 4), Cerny 
, Pantucek (min. 12) și Bukac 
>) au scăpat bune ocazii de a 

’a rezultat al unei puternice 
, echipa cehoslovacă a reușit 
hidă scorul : la un contraatac, 
a pasat precis lui Vlach și 

:estula a fost necruțător (1—0 
19).

:a a doua a aparținut, in ge- 
chipei canadiene, care a for
area. Au fost minute de mare 

pentru formația cehoslovacă, 
Mikulas a „scos" excepțional 

s-a tras. Cu toate acestea, 
cehoslovaci puteau majora 

această repriză (Sly și Flet- 
fost eliminați pe rînd, pe 
minute), dar Cerny și Starși 
In min. 35, la un atac al

R.S. Cehoslovace, McLeod a 
:at pucul, l-a deschis pe con- 
r>e McIntyre și acesta a reu- 
;aleze : 1—1.
ima repriză fiecare echipă a 
orturi deosebite pentru a 
:olul victoriei. Atacurile s-au 

cu mare repeziciune de la 
la alta, dar Mikulas și Mar- 
dovedit de netrecut. Pe rînd 
lui Fletcher (min. 42 și 46), 
: (min. 47), Peacosh (min. 51) 
ana (min. 52) au greșit de 
ita. In ultimele 5 minute jo- 
st dramatic. Avînd pe Dolana 

(min. 56), hocheiștii cehos- 
■au apărat cu strășnicie timp

î
ii
1

ă

DE HOCHEI PE GHEAȚA
de două minute, apoi au trecut la 
atac (min. 58 și 59), asaltînd poarta 
lui Martin. In ultimele 48 de secunde 
a fost rîndul canadienilor să rămînă 
în 5 jucători (Rusnel eliminat pe două 
minute), dar scorul n-a mai putut fi 
modificat. Șl astfel partida a luat 
sfîrșit cu un rezultat egal : 1—1 (1—0, 
0-1, 0-0).

In urma acestui rezultat, șansele 
hocheiștilor cehoslovaci de a cuceri 
titlul mondial au crescut considerabil. 
Ei mai au de jucat sîmbătă cu R.D. 
Germană și duminică cu Suedia, în 
timp ce formația canadiană va întîlni 
sîmbătă Finlanda și duminică echipa 
Uniunii Sovietice.

Alte rezultate :
(2-2, 1-3, 3-0) ; 
(3-0, 3-1, 6-0) ;
(6-0, 1-1, 2-0) ;
3-2 (1-1, 1-0,
tria 7-2 (2-0, 1-2, 4-0) ; 
goslavia-Franța 2—3 (1—2, 
Finlanda-R.F.G. 3—3 (1—0, 
Elveția — Anglia 2—2 (0—0, 
Norvegia — Italia 7—1 (3—0, 
Austria — R.P. Polonă 3—2 
2-rl); Olanda — Belgia 5—4 
2—3).

R.D.G.-S.U.A. 6-5 
Suedia-R.F.G. 12—1 
U.R.S.S.-R.D.G. 9-1 
Anglia-R.P. Polonă

1—1) ; Norvegia-Aus- 
R.P.F. Iu- 
1-0, 0-1) ; 
0-1, 2-2). 
1-1, 1-1); 
1-1, 3—0); 
(0-0, 1-1, 
(2—0, 1-1,

Wimbledonul va fi turneu 
„deschis” ?

La ultimul congres al federației de 
tenis a Angliei, încheiat ieri, a fost 
luată o importantă hotărâre în legă
tură cu organizarea ediției 1962 a 
turneului internațional de la Wim
bledon, care contează ca un campio
nat, mondial. neoficial pentru probele 
individuale. Forul britanic are inten
ția să supună spre aprobare federației 
internaționale de tenis (F.I.L.T.) o re
zoluție prin care se permite partici
parea la Wimbledon și. tenismanilor 
trecuți la profesionism. Propunerea 
datează încă de anul trecut, dar la 
precedentul congres al F.I.L.T. ea n-a 
putut să întrunească majoritatea. De 
data aceasta, se pare că cei mai rnuiți 
dintre membrii forului internațional 
au adoptat punctul de vedere favorabil 
organizării de turnee „deschise". In 
acest sens s-a exprimat și președintele 
F. I. L. T., francezul Jean Borotra, 
precum și reprezentanții federațiilor 
din mai multe țări.

CU ȘI FĂRĂ
AȚ1E... OLIMPICĂ

frica de Sud, țara 
negrilor nu le este 
iciodată să calce pe 
de sport alături de 

parvin noi ămănun- 
ivința modului cum 
•.ează“ odioasa, dis- 
’ rasială. Pină de 
vistau aci două fe- 
» fotbal, una „albă" 
„neagră". Acum se 
•ă organizarea pe 
segregație rasială 
să fie extinsă și în 
tenii sportive, la 
oi, baschet. Motiv 
iriguitorii sportivi 
hannesburg să 
gura mare : „.
mai spună că

negrilor dreptul de —prezervat pentru albi“~

se
.. Să

nu

Echipa R. P. Romine în finala
campionatului mondial de handbal in 7

(Urmare din pag. 1)

a

prezenti în Miînstcrlandhalle — petrtru 
care singura șansă de a vedea echipa lor 
favorită, echipa unită a Germaniei, în finajă 
era ca Norvegia să învingă — handbaliștii 
norvegieni au făcut tot ce le-a stat în 
putință pentru a depăși formația noastră. 
Ei au reușit să egaleze scorul în cea 
de a Il-a repriză de trei ori și chiar 
să conducă o dată (min. 45), dar în 
cele din urmă maturitatea, superioritatea 
tehnică și mai ales tactică a handbaliș- 
tilor roniîni și-a spus ouvîntul. Jucătorii 
noștri au revenit mereu în atac, nu s-au 
angrenat în jocul dur al adversarilor și 
acționînd variat și — spre sfîrșit —- 
într-un ritm sufocant, au ieșit învingă
tori la capătul unui joc de neuitat.

Arbitrul francez Paillou — care
condus atent și autoritar — a chemat 
la întrecere următoarele formații : R. P. 
ROMÎNĂ : Bedl — Telman, Ivănescu, 
Covaci, Bădulescu, Bulgarii. Hnat, Moser, 
Costache II, Nodea; NORVEGIA: Rus. 
tad — Larsen, Ringlund, Svestad, Strom. 
Kleven, Johanssen, Killerod. Jandsvein. 
Gulden, Sandsven.

Primele minute aparțin echipei noastre 
Jucînd calm, mai mult pozițional, fără să 
folosească pătrunderi rapide la semicerc 
handbaliștii romîni 
ta tea, concretizată 
■scrise de Ivănescu 
N orv e g ie n ii reduc 
Sandsven (min. 9), 
două „bombe” ale 
prească în plasa porții lui Rustad. Au 
trecut doar 13 minute și scorul est®, 
de 4—1 pentru R. P. Romînă. In con
tinuare, jocul devine mai echilibrat. A- 
părarea noastră este surprinsă de dou^ 
ori și Kleven (din 7 m.) și Gulden (pe 
contraatac) înscriu, astfel că scorul de
vine 4—3. Este o perioadă de joc foiri o 
echilibrat. Marchează Telman (5—3) și 
Strom (5—4), iar apoi handbaliștii ra

își impun superiori- 
prin două goluri în- 
(min. 1 și mia. 7), 
din handicap prio 

pentru ca după 'acee'<
lui llnat să se »■

mini se distanțează. O serie de acțium 
frumoase se termină toate cu goluri la 
fel de spectaculoase : Moser (6—4). 
Ivănescu (7—4), Moser (8—4). Cu 3 
minute înainte de a se termina repriz'a. 
Kleven transformă o lovitură dc la 7 
m., pentru ea imediat Ivănescu să ridice 
scorul la 9—5. In ultimele sccunue, un 
contraatac al norvegienilor este oprit 
neregulamentar și Kleven transformă din 
nou lovitura dc la 7 m : 9—6.

După reluare jocul devine extrem de 
rapid. Se înscriu o seric de goluri dc o 
parte și de alta (Svestad. llnat. Sands 
ven, Ivănescu). In min. 36 scorul este 
de 11—8 pentru R. P. Romînă. Hand- 
baliștii norvegieni au o perioadă în care 
arun-cSz toată energia pentru a reduce 
din handicap. Larsen, Strom, Gulden 
(din 7 m.) marchează și în min. 38 
scprul devine egal: 11—11. Egalitatea 
dă speranțe spectatorilor, care încura
jează echipa norvegiană. Depășiți tactic, 
jucătorii norvegieni se apără disperat, 
comițînd în cîteva minute numeroase 
faulturi. Echipa noastră beneficiază de 
7 lovi turi dc la 9 m., rămase însă fără 
rezultat. In min. 44, la o înghesuială în 
fața porții noastre, arbitrul acordă 7 
m. și Gulden transformă aducînd — în 
delirul spectatorilor. — conducerea echi
pei sale. Imediat el este eliminat de pe 
teren pentru faulturi repetate. Deși su
perioară numeric, echipa noastră nu reu
șește să egaleze, ratînd situații clare 
prin Costache II și Ivănescu. Abia în 
min. 49 o nouă „bombă44 -a lui llnat 
se oprește în plasă : 12—12... Acum pe 
teren este o singură echipă. Două mi
nute mai tîrziu, Node» pătrunde printre 
apărători și înscrie imparabil : 13—12 
pentru R.P.R. In același minut llnat 
transformă o lovitură dc la 9 m., scorul 
devenind 14—12. Cu ultimele resurse 
handbaliștii norvegieni reușesc să ega
leze prin golurile lui Ringlund și Larsen. 
Dar bucuria spectatorilor este de scurtă 
durată. Cîteva secunde după goiul lui

Larsen, Ivănescu șutează fulgerător prin
tre apărătorii norvegieni și mingea se 
oprește în plasă. In ultimul minut llnat 
pecetluiește scorul final de 16—14 
tr-un șut formidabil. ECHIPA R.P. 
MINE ESTE FINALISTA !

prin-
RO-

rezultate : Echipa unită a
— Danemarca 15—13 (5 
Cehoslovacă — Suedia 75 

(10—5) ; Islanda — Franța 20—1.' 
Mecilirile finale vor avea loc as 

astăzi la Essen: Echipa unită a 
maniei — Suedia (locurile 3—4) și 
nemarca — Islanda (locurile 5 
mîine la Dortmund (West falenha 
R. S. Cehoslovacă — IL P. Romînă 
curile I—2), Franța — Norvegia 
curile 7—8).

Iată clasamentele finale ale color două 
grupe :

Alte 
maniei 
R. S.

Ger-

SERIA A

1 . R.P. Romînă 3 3 0 0 43:36
2. Echipa unită a Ger-

maniei 3 2 0 1 39:33
3. Danemarca 3 1 0 2 36:39
4. Norvegia .3 0 0 3 31:41

SERIA B

1. R.S. Cehoslovacă • 3 2 1 0 55:31
2. Suedia 3 2 0 1 43:36
3. Islanda 3 1 1 1 45:46
4. Franța , 3 0 0 3 30:60
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Știri despre
Campionatele europene de box de la Belgrad

Intre 3 si 10 iunie va avea loc 
La Belgrad cea de-a 18-a ediție a 
campionatelor europene de box. 
Pînă acum și-au anunțat partici
parea : Anglia, Austria, R.S. Ceho
slovacă, Elveția, Franța, Grecia, 
R.D. Germană, R.F- Germană, R.P.F.

Iugoslavia, Norvegia, R.P. Polonă, 
Scoția, R.P. Romînă, R.P. Ungară, 
U.R.S.S. (cu echipe complete), 
Olanda (8), Finlanda (7), Irlanda 
(5), Suedia și Țara Galilor (cîte 2). 
Prin urmare, numărul boxerilor in
sei iși pînă în prezent este de 174. 
Se mai așteaptă confirmarea partici- 

R.P. Albania,

COMENTARII
a face sport ! Ei vor avea 
federațiile lor, campionatele 
lor, n-au decit să facă sport 
cit poftesc !..."

Pentru a înțelege mai 
bine concepțiile care stau la 
baca acestei „politici" este 
suficient să adăugăm că ști
rea de mai sus a fost ur
mată la scurt interval de o 
alta care anunța 
de aci încolo, nici 
tiv de culoare nu 
putea face parte
prezentativele Africii de Sud 
pentru Jocurile Olimpice.

Firește, rasiștii dc la capă
tul continentului negru ar 
vrea neapărat să vadă scris 
pe frontispiciul Olimpiadei

răspicat : 
un spor- 
va mai
din re-

UN CEAS
PREA

DE AUR?
PUȚIN...

țările occiden- 
zi de zi noi

„ama-

Atleții din 
tale ne dau 
mostre ale purității 
torismului" lor... Cunoașteți
faptele dezvăluite de Mike 
Agostini, în legătură cu su
mele grase pe care atleții 
americani le încasează pen
tru evoluțiile lor pe diverse 
stadioane din Apus. Un fapt 
recent vine să confirme pu
treziciunea așa-Zisului. ama
torism al sportivilor 
rile capitaliste. Iată 
ce e vorba :

Atletul belgian 
Moens a fost invițat 
ticipe la proba de o
yarzi din cadrul campiona
telor pe teren acoperit ale

zile de 
de 
se știa 
o șter-

asupra

S.U.A. El a venit la New- 
York dar, după două 
ședere, n-a mai fost 
sit la hotelul unde 
că locuiește. Moens 
sese pe furiș...

Întrebat ulterior
motivelor ce l-au determinat 
să „tragă chiulul" de 
start, Moens a declarat 
cinism că— a apreciat 
prea mică indemnizația 
10 dolari pe 2i pe care

la 
cu 
ca 
de. 

o
primea pentru diverse chel
tuieli. $i — în plus — pre
miul acordat învingătorului 
(acesta a fost primul lucru 
de care s-a interesat Moens!)

Roper și anume un ceas de aur a 
să par- 
mie de

din ță- 
despre

fost apreciat de amatorul 
belgian ca... „total insufi

cient".
Fără comentarii^,

parii boxerilor din
R.P. Bulgaria, Italia. Belgia, Por
tugalia și Turcia.
nemarca și Luxemburg au anunțat
că nu vor participa).

★
întrecerile vor avea loc în sala 

„Expozițiilor internaționale" din 
Belgrad, care este acum în curs de 
amenajare. Tn prezent se montează 
aici tribune cu o capacitate de 
18.000—20.000 locuri, urmînd ca lu
crările să fie terminate pînă la sfîr- 
șitul lunii 
această sală 
și meciurile 
lor europene

(Spania, Da-

aprilie. In acest caz, în 
se vor putea desfășura 
din cadrul campionate- 
de baschet.

★
Afișuil competiției înfățișează 

cheta sălii, o pereche, de mănuși 
box și steagurile țărilor afiliate 
A.I.B.A.

ma
de 
la

★
180 ziariști și re- 

și televiziune și-au 
în vederea urmă-

Un număr de 
porteri de radio 
anunțat prezența 
lirii și transmiterii întrecerilor.

• In Palatul Sporturilor din Mos
cova s-a desfășurat întîlnirea retur 
de baschet dintre echipele masculine 
Ț.S.K-A. și Charleville (Franța), con- 
tînd pentru Cupa- Campionilor Euro
peni. Baschetlraliștii sovietici au re
purtat victoria cu scorul de 95-33 
(45-16), calificîndu-se pentru semifij 
nale. în primul joc victoria revenise 
echipei sovietice cu 68-28.

• întîlnirea din cadrul sferturilor 
de finală ale Cupei Campionilor Euro
peni la fotbal dintre echipele Benfica 
(Portugalia) și Aarhus- (Danemarcă) 
s-a terminat cu victoria echipei portu
gheze cu scorul de 3-1. (1,-0). Returul 
acestei întîlniri va avea ioc la 30 njar-, 
tie în orașul Aarhus.

• Au luat sfîrșit campionatele de 
box amator ale Italiei, criteriu de se-: 
lecție în i 
nate europene de 1.

vederea apropiatelor campio-: 
ipene de la Belgrad. In or-! 

diriea celor 10 categorii, titlurile au 
fost cîștigate de următorii pugiiișiti: 
Vacca, Zamparini, Mazzakurati, Sadri, 
Breski, Mervinio, Venturi, Pautaseo, 
Saratidi, Cane. Trei dintre campionii 
de anul trecut (Vacca, Zamparini și 
Saraudi) și-au păstrat titlurile. Ei 
sîrrt de altfel singurii, pugiliști din 
echipa olimpică a, Italiei care nu au 
trecut Ia profesionism.

• Echipa de fotbal Real Madrid 
a întrecut la Cairo o selecționată a
R. A.U. cu scorul de 4-2 (2-1).

• Mîine, la Riga, are loc o impor
tantă partidă din cadrul competiției 
masculine de volei „Cupa Campionilor, 
Europeni". Se întîlneșc în meci retur
S. K.I.F. Riga, a doua clasată în cam
pionatul masculin al Uniunii Sovietice, 
și A.Z.S. A.W.F. Varșovia campioana 
R;P. Polone. In primul meci, formația 
poloneză a câștigat cu 3-0. Meciul va 
fi condus de arbitrul romîn Mila-n 
Stănescu.



Argentina" la București

— M —rugăm respec-

Interesant de știut

SURII VLASOV!

In patru rinduri

Tu

DE LA JOHN SULLIVAN
LA FLOYD PATTERSON

hkursiune in istoria campionatelor mondiale ale „greilor

uJ mi țoi re a 
m fată dc 
obținut in

in careu. Arbitrul

lui Brumei. r După' 
ști.cj la 29 ianuarie,, 
sovietic a reușii 
concurs desfășura l"

acum, cum s-a

CULMEA...

GREU CHIAR Șl PENTRU...

va ataca

crai-nic-reporter de la televiziune 
s-ar fi aflat în fata grupului din fotografie, 
primii centimetri de bandă ar fi întregi strai 

următorul text:
„Ne aflăm pe 

Braziliei, . 
această t 
„Braziliei" 
„vestiar", 
managerul 
naționalul 
polzan. Se 
dința tactică

strada
34. în 
echipa

la nr.
clipă, 

a apărut din 
însoțită 
său,

Alexandru
> pare că 

a 
furtunoasă, deoarece 
omis un amănunt esen
țial : . umflarea mingii. 
„Stoperul" echipei Bra
ziliei, Gabi Apolzan, bă- 

internaționalului, 
ajută tatăl la cre- 

., balonului rotund", 
nu vă surprindă 

mișcările stîngace ale 
„bătrinului". In copilărie, 
„stoperul" echipei cam
pioane era specializat 
doar în „stoparea"... min
gilor de cârpă.

Și acum, in așteptarea 
echipei „Argentinei", care 
e reținută cu transpor
tarea :~i !or nece
sare „barelor", trec mi
crofonul reporterului de 
la „Sportul popular", 
care va face o scurtă 
avancronică a meciului..." 

Pină
sezonului 
caldarîm 
mai sînt 
minute. Perne și carpete 
acoperă pervazurile 
restrelor, care încep 
fie populate cu bunici și 
mame.

Forma spontană a fot
balului 
teaptă 
oficial 
fi rău 
tri fruntași să mai în- 
tîrzie, din cînd în cînd, 
cu privirea — ca și A- 
polzan — pentru a ur
mări fotbalul cu 
rornere — un 11 
S-ar începe, astfel, 
foarte dorită pre-selecție, 
care i-ar îndruma, chiar 

la început, pe cei 
vioi dintre cei

de 
inter-

A- 
șe- 

fost 
s-a

fotbaliști, cu pri- 
zilei de 19 martie : 
jucătorii fără ar- 
vă
să deveniți idoli.

Tibi a
geam,

II,
dar
La

De cînd i-am
a

și

șutat 
tocmai 

l-am
i-a
fel și

area

la deschiderea 
fotbalistic de 
și de asfalt 

doar cîteva

nostru nu aș- 
— deci — fluierul 
al returului. N-ar 
ca jucătorii noș-

zglobii, 
în 

ducem 
apelul

11 m ! Cea mai gravă 
sancțiune la fotbal. Lo
vitură care, 
majoritate 
nu poate fi

Cum s-a 
troducerca
mentul de fotbal a aces-

a
ne

în marea 
a cazurilor, 

apărată, 
ajuns la in- 

in regula-

tei sancțiuni? Pentru 
afla acest lucru, să 
întoarcem în anul ...1889. 
In acel an, echipele en
glezești Stocke City și 
North Country își dispu
tau cu ardoare un meci 
de cupă. Mai erau doar 
două minute pînă la 
sfirșitul partidei și echi
pa North Country con
ducea cu 1-0. 
pentru a se 
departe. La 
celor de la 
unul dintre
North Country, fîstîcin- 
du-se, atinge mingea cu 
mina
acordă lovitură liberă de

Destul... 
califica mai 
un atac al 

Stocke City, 
fundașii lui

născut“ lovitura
■ • • . ' * » A

de la 11 metri

în viitor, la executa- 
loviturii de la 11 me
in careu să nu mai 
decît cel care trage 

bineînțeles,

Anul a Lie tic ,,1961“ a în
ceput sub semnul pasionan
tei dispute pentru supre
mația mondială la săritura 
în înălțime dintre Valerii 
Brumei și John Thomas.

Cei doi mari atleți s-au 
înlîlnît prima oară în acest 
an... p ifi n <coresp ond enț ă. 

Și kdrsputa a dat cîștig de 
. cauză ”

cum șe 
atletul 
într-un 
la Leningrad fantastica per-, 
.formanță de 2,25 m. In

aceeași zi, la Boston, Tho
mas sărea în replică 2,22 
ni. De ambele păr li mănușa 
f u se s e ar unc-a t ă...

Lesne de 
că întîlnirca 
cei doi mari 
înălțime era 
sufletul la ■gură* 
iubitorii atlet ism ului, 
ne ui untreprins de Brumei 
în S.U.A. (februarie -— 
martie 1961) a dat definitiv 
răspunsul la întrebarea 
„cine este cel mai, valoros 
specialist ' al acestei difi
cile probe ?“.

Atletul sovietic l-a în
vins categoric, în 3 reprize, 
pe sportivul american, mar- 
cînd de fiecare dată o di
ferență concludentă de cen
timetri :

17 februarie — Brumei 
2,21 in; Tliomas 2,16 in.

25 februarie — Brumei 
2,185 in; Thomas 2,134 m.

3 martie .— Brumei .2,22 
in: Thomas 2,08 m.

Brumei a reușit în cele 
trei concursuri 
medie de 2,205 
2.127 in cît a 
vin sul său.

Acum Brumei 
desigur record ui mondial 
oficial (în aer liber). Lă- 
Sîndu-și detașat în urmă 
toți partenerii de concur* 
singurul său adversar 
cel mai de temut 
mas... ștacheta.

ințeles, deci, 
directă dintre 
ai săriturii tn 

așteptată: „cu 
i“ de tot* 

'l'ur-

nat din , nou- infringerea 
echipei Stocke City. A- 
ceasta a introdus o nouă 
plingere, după studierea 
căreia s-a: stabilit 
pentru executarea
lovituri de la 11 metri, 
arbitrul trebuie să pre
lungească 
lui peste 
mentar...

...Știți,
„născut* penalty-ul, sanc
țiune care, de-a lungul 
anilor, avea 
ta bătaie de 
lor și atitea 
porterilor...

că, 
unei„11 metri". Antrenorul 

echipei adverse s-a adre
sat atunci jucătorilor săi: 
„băieți, pină la, șfirșit, 
mai sint doar 30 de se
cunde". Unul din fotba
liștii de la Aston Villa 
înțelese... aluzia și, pre- 
făcindu-se nemulțumit 
de decizia arbitrului, a- 
runcă mingea în tribu
nă. Pină cind aceasta a 
fost readusă pe teren, a 
trecut timpul regulamen
tar și arbitrul a consem-

durata meciu- 
timpul regula-

sa dea atî- 
cap arbitri- 
emoții su

la 11 metri. întreaga e- 
chipă a lui North Coun
try se masează insă in 
...poartă și lovitura fa
mine fără efect.

Stocke City s-a plins 
atunci Federației engleze 
de fotbal, care a hotărît 
ca, 
rea 
tri, 
fie
lovitura și, 
portarul advers.

Ceva mai tîrziu, aceea
și echipă Stocke City a- 
vea să tragă ponoase de 
pe urma altei imperfec
țiuni a regulamentului. 
Din nou, intr-un meci 
cu Aston Villa, a fost 
condusă cu 1-0 și, din 
nou, a beneficiat de un

... că R. S. Cehoslovacă se situează 
printre primele țări din lume în con
strucția de avioane sportive. Anul a- 
cesta la fabrica de avioane sportive 
din Otrokovice a început construcția 
avioanelor de înaltă clasă de tip 
„Trener“ *și „Mașter". La primul cam
pionat mondial de acrobație care s-a 
desfășurat anul trecut la Bratislava 
titlurile supreme la toate categoriile 
au fost cîștigate de sportivii cehoslo
vaci care au pilotat avioane de fa
bricație autohtonă.

in
ia 

numit 
trecut 

cu 
zis

noștri fruntași, de către 
micii 
lejul 
„A/oi, 
bitru, 
tuos
Ducem o mare lip că de 
porecle. îl avem doar pe 
Andrieș, zis Iașin și pe 
Gogu, zis Pele. în colo, 
aproape nimic. Alai ăierl, 
cînd 
tr-un 
etajul 
Oaidă,
repede.
Lică.
„Dinulescu", a încetat 
să dribleze și copacii. 
Ionel, premiantul clasei, 
spune că aici e „efectul 
satirei 
și idoli 
lann și Pele".

Semnează, în numele 
copiilor, componenții lo
tului... Braziliei.

Și pentru că pe plicul 
cu apelul era scris „prin 
bunăvoință", nu ne 
mîne decît să facem 
cest mic oficiu de 
termediari.

Noi. insă, 
adevărați.

vrem
Ca

ră- 
a- 

in-

campion 
deținător al 
mondial la 

uimitoarea 
de 537,500 

considerat la 
1 a

Nu este

Iurii Vlasov, 
olimpic și 
recordului 
haltere cu 
performanță 
kg, este
Moscova figura nr. 
lumii sportive, 
deci de mirare că Vlasov 
este mereu solicitat să 
țină prelegeri cu subiect 
sportiv.

Recent, el a ținut aIOAN CHIRILA

10-a conferința pe mar
ginea Jocurilor Olimpice 
de la Roma. După ce a 
vorbit timp de o oră, 
Vlasov a făcut... impru
dența de a se adresa au
ditorilor, invitîndu-i să 
pună întrebări. Cei pre- 
zenți, atîta au așteptat. 
Ei i-au pus lui Vlasov 
nu mai puțin de 100 de 
întrebări !

Nu știm cît timp i-au 
cerut lui 
șurile la 
întrebări, 
renumitul
vietic a ținut să preci
zeze că... a fost mai greu 
decît atunci cînd a tre
buit să ridice cele 537,500 
kg, care i-au adus re
cordul mondial !

Vlasov răspun- 
aceste 100 de 
dar la sfîrșit, 
halterofil so

...baschetbalistului : să 
nu facă pași nict la... 
tango.

...boxerului: să fie fă
cut K.O. cind boxează 
cu... umbra.

încheiere, repro- 
în cîteva cuvinte 

adresat jucătorilor

— ...Și, după cum îți spuneam, pescuitul e un sport 
care liniștește nervii!!

Desen de S. NOVAC

dar...
2) Nepo- 
iar dv., 
fotbalul: 
să facă

ediția 1952.

Dușan, Topșa - 
Zeană — Călin, 

Alexân- 
și

și

națio- 
echipa

mal evoluat în
Echipa 

juniori, 
și echipa Bucu-

3-3 (1-3)
Wednesday,

cu
4-3 
0-5 

Wolverhampton.

VASILE DUCA, CÎMJPțA 
TURZII. - C.S.A. Câmpu
lung Moldovenesc s-a cla
sat pe locul III în cam
pionatul de. fotbal al ca
tegoriei A.
Formația de bază a fost : 
Traian Ionescu (Coman) — 
Cernea, 
O.nisie, 
Cojereanu (Vlad). 
drescu, Smărăndescu 
Bădeanțu. Campionatul a 
fost cîștigat în acel an de 
C.C.A. Au retrogradat a- 
tuncî Flacăra Ploiești 
Mei aiul... Cîmpia Turzii.

AUREL POPSA. - 1) La 
cei 7 ani - neîmpliniți — 
nu este indicat ca nepo
țelul dv. să joace prea 
mult șah, chiar dacă do
vedește, cum spuneți dv., 
o mare înclinație pentru 
acest sport. înțelegem că 
doriți să-l vedeți cît mai 
lepede... campion, 
mai are timp ! — ~ 
țelul cu șahul, 
bineînțeles, cu... 
Sfetcu continuă 
parte din lotul Petrolului.

LUPU DUMITRU, SIGHI
ȘOARA. - De-a lungul a- 
nilor, au fost trei echipe 
care au cîștigat în același 
an campionatul și Cupa :

Ripensia (ediția 1935-1936). 
U.T.A. (ediția 1947-1948) și 
C.C.A. de două ori conse
cutiv : 1951 și 1952.

NICOLAE CIORNEI, 
IAȘI. — 1) Antrenorul Un- 
guroiu de la C.S.M.S.. Iași 
a jucat în categoria' A. la 
Venus, după cum am mai 
arătat, dar n-a fost selec
ționat niciodată în echipa 
națională. — 2) Valerii Bru
mei este student la Mos
cova. Vreți să-i scriți și 
nu-i cunoașteți adresa ? 
Nici eu ! Vă asigur însă 
că e suficient să scrieți 
pe plic - Valerii Brumei, 
Moscova — pentru ca scri
soarea să-i ajungă. Or 
mai fi și alții cu numele 
de Brumei în Moscova, 
dar n-au sărit 2,25 m !

IULIAN DALIDIS, TI
MIȘOARA. - Atletul grec 
Roubanis nu s-a retras din 
activitatea competițională, 
dar nici nu se... cunoaște 
că mai activează. în sep
tembrie. la Balcaniada de

atletism de la Atena, n-a 
reușit să sară cu prăjina 
decît 4,40 m, clasîndu-se 
pe locul al treilea.

ION HERTA, MO RENI.— 
1) Luton Town a susținut 
două meciuri 
rești. în 
na mo și 
turneul 
luni mai 
C.C.A. ;

în 
1956: 2-1 
1-5 cu C.C.A. 
întreprins

l tîrZiu în Anglia, 
a obținut urmă

toarele rezultate : 1-1 (0-0) 
cu Arsenal.
Sheffield 
(1-3) cu Luton Town,
(0-3) cu ..............
2) Ce echipe romînești de 
fotbal au 
Anglia ?
nală de 
de tineret 
restiului.

CERNEA 
ZA. - 1)

Redacția și administrația : București, str,

Bucu- 
cu Di- 

In 
cîteva

VICTOR, BREA- 
Volumul ..Jocu

rile Olimpice delaRoma", 
de Tudor Vornicu și Radu 
Urziceanu, e în curs de 
apariție. 2) Bodola este 
în prezent antrenorul e-

...trăgătorului : să facă 
atitea muște, incit să-l 
...amendeze Sanepidul.

ohipei Dlosgydr din cam
pionatul primei ligi a R. 
P. Ungare.

CORNEL MINCIUNA, 
PUCIOASA. - 1) Mircea 
Dobrescu are acum 31 de 
ani. Nu cred că intențio
nează să părăsească 
de curind ringul. Ei nu

,. grăbit, iar performan
tele pe care le obține îi 
dau dreptul să continue 
activitatea comipetițională. 
Pe urmă, desigur, va de
veni " “
are 
te 
Va 
de 
mai
U.T.A.-ed: 0-9 ia
rești cu Petrolul. Cel mai 
mare scor cu care a pier
dut C.C.A. : l-«, tot cu
Petrolul, la Ploiești.

B. GHEOBGHE, BUCU
REȘTI. — 1) Buzeșan este 
legitimat la Dinamo Obor. 
Transferul cerut pentru 
Corvinul Hunedoara nu 
i-a fost aprobat. 2) Iosif 
Varga de la Dinamo este 
născut în București. Să 
vă spunem și cînd : la 6 
aprilie 1941. In curind va 
avea deci 20 de ani.

ION POȘTAȘUL

atît

e...

antrenor. 2) Ozon 
34 de ani. El face par- 
din lotul Rapidului, 
fi utilizat In funcție 

nevoile echipei. 3) Cea 
severă lnfrfngere a 

0-9 la Bucu-

Schiorului. Gheorghe Băilan
Numele tău va fi recunoscut 
Și-n țări struine-n ciuda depărtării 
Căci lunecînd la slalom printre porii 

ai trecut... de poarta consacrării.
Schiorului Kurt Gohn 

spune-ntruna despre tine 
ești schiorul... care vine 
închinăm un singur gind 

Vino băiete... mai curînd !
I. CH1VU

Se
C.ă
Hi

Acum, cînd au mai rămas numai 48 
de ore pînă la mult așteptata și me-» 
reu.. amînata „revanșă a revanșelor44 
dintre Floyd Patterson și Ingemar Io- 
hansson, o incursiune în istoricul cam
pionatelor mondiale de box la „toate 
categoriile" este, desigur, interesantă. 
Puțini știu, de pildă, că primul meci 
„oficial44 pentru titlul mondial al „grei
lor44, disputat în 1889 între John L. Sul
livan și 
ultimul 
cîștigat 
ziu, de 
mănuși, 
vins prin K.O. 
Corbett.
campion - . _
care în 14 reprize a obținut cîștig de 
cauză asupra lui Corbett. Performanța 
lui Fitzimons a stîrnit mare vîlvă la 
vremea ei, dat fiind că acest boxer, 
din punct de vedere al greutății, era 
un „mijlociu". Curând avea să intre în 
arenă Jim Jeffries. Acesta îl învinge 
pe Fitzimons, câștigă apoi și celelalte 
întîlniri pe care le-a susținut, 
1905, nemaigăsind adversari de 
sa, se retrage din ring...

In același an, Marvin Hart îl 
ge prin K.O. pe Jack Roth și Jim Jef
fries care a arbitrat meciul îl declară 
pe acesta... campion mondial. Un an 
mai tîrziu, titlul se află în mîinile ca
nadianului Tommy Burns, dar curând, 
în 1908, el îl cedează iui Jack Johnson, 
primul boxer de culoare campion mon
dial. Rasiștii americani nu se împăcau 
însă cu gîndul că titlul suprem aparține 
unui negru. Cum nu găseau un boxer alb 
de talia lui Johnson, l-au cerut lui Jef
fries, să reintre în ring. înaintea me
ciului, Johnson a fost de mai multe 
ori amenințat cu moartea, 
ziare, îndeosebi din statele sudice, au 
dus campanii violente împotriva lui. 
In ziua sorocită pentru marea întrece
re, organizatorul, Tex Richard, a stat 
personal la poarta de intrare și i-a... 
perchiziționat pe spectatori, pentru a 
vedea dacă nu cumva sînt înarmați. Și 
totuși, înainte primului sunet de gong,-

Jake Kilrain, a coincis și cu... 
meci de box cu pumnii goi. A 
Sullivan, dar trei ani mai tîr- 
data aceasta într-un meci cu 
el a pierdut titlul, fiind în- 

în repriza a 21-a de J.
In 1897, 
mondial

boxul are un nou 
pe Bob Fitzimons,

ia r în 
forța

învin

iar unele

un spectator rămas nedescoperit (fire 
te !), a tras un foc de revolver în a 
recția lui Johnson, dar glonțul, din f« 
ricire, a nimerit... prosopul care atîrr 
pe corzile ringului. Iar meciul l-a cî 
tigat Johnson.

Lui Johnson îi succede, în 1915, Je 
Willard, apoi titlul este cucerit de Jac 
Dempsey. în 1919. Acesta „rezistă44 
te ani, pînă în 1926, cînd 
puncte de Gene Tunney 
ma oară un campionat 

ajunge la limită !).
revine tot

Primul dintre aces 
recordul mondial 
numărul de spect

ȘB| 
e învins 
(pentru pi 
mondial < 

Revanșa. di 
lui Tunni

„grea1 
putată în 1927, 
și tot la puncte, 
meciuri deține și 
ceea ce privește 
tori : 120.000 !

Tunney s-a retras din ring 
In 1929 devine campion Jack 
iar în 1930 titlul este cucerit 
Schmeling. Shârkey redevine 
mondial în 1932. Urmează o serie de cai 
pioni fără suprafață : gigantul Prir 
Camera (1933), Max Baer (1934), J 
Braddock (1935). In 1937, titlul suprt 
este cucerit de negrul Joe Louis și i 
mine în mîinile lui 12 ani ! In 1! 
Louis se retrage din box. Titlul, dever 
vacant, și-1 dispută Ezzard Charles 
Joe Walcott. Cîștigă primul, dar < 
ani mai târziu, Walcott își ia revan 
și cucerește și el campionatul mondi 
Următorul campion, în 1952, e Roc 
Marciano, care renunță la box în 1£

Floyd Patterson avea să fie apoi 
mai tînăr campion mondial. In 11 
la vîrsta de 21 de ani, el l-a scos < 
luptă în repriza a 5-a pe Archie Moo 
luînd în... primire titlul cel mare. 
1959, la 27 iunie, se produce însă o s 
priză : Patterson este învins prin K 
în repriza a III-a de suedezul Ingen 
Iohansson, după ce fusese 
7 ori la podea ! Patterson 
un an mai tîrziu, la 20 
K.O. în repriza a V-a.

Ce va fi la 13 martie ? 
Patterson. Dar dacă organizatorii 
în vedere un al patrulea meci ?...

JACK BERARII

neînvir 
Sharke 
de M. 
campi<

expediat 
s-a revani 

iunie 19

Favorit c
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