
Lucrările primei sesiuni PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚl-VA 1

a celei de a patra legislaturi
a Marii Adunări Naționale
Republicii Populare Romîne

dimineață la ora . 10, la
Marii Adunări Na-Palatul Marii Adunări Na

ționale, s-au deschis lucrările 
primei sesiuni a celei de a IV- a 
legislaturi a Marii Adunări Na
ționale a Republicii Populare 
Romîne, aleasă la 5 martie

lojile rezervate invitaților 
prezenți fruntași în pro- 

din întreprinderi și in-

1961.
în

erau 
iucție
stituții ale Capitalei, reprezen 
fanți ai vieții științifice și cul
turale, ai organizațiilor oame
nilor muncii, ziariști romîni și 
corespondenți ai presei străine.

In loja conpului diplomatic 
se aflau șefii misiunilor, dipio 
niatice acreditați la București.

Deputății și invitații au întîtn- 
pinat cu îndelungi aplauze pe 
conducătorii partidului 
' la intrarea lor
<k ședințe.

In loja din dreapta
au luat loc tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, Emil Bod- 

Nicolae 
Drăghici, 
Dumitru 
general 
Sălăjan, 

Dalea,

și sta 
în sala

incintei

năraș, Petre Borilă, 
Ceaușescu, Alexandru 
Alexandru Moghioroș, 
Coliu, Leonte Răiutu, 
de armată Leorrtin
Ștefan Voitec, Mihai 
Janos Fazekaș și Alexandru 
Bîrlădeanu.

In loja din stingă incintei au 
luat loc tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer și ceilalți membri 
ai Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii. Populare 
Romîne.

Deputatul Mihai Gh. Bujor, 
din circumscripția electorală 

opina, președinte de vîrstă, 
« rostit cuvîntul de deschidere 
a sesiunii.

Potrivit Regulamentului de 
funcționare a Marii Adunări 
Naționale, președintele de vîrstă

este asistat de doi deputati. La 
propunerea deputatului Ion Pre- 
descu, din circumscripția elec
torală Pătulele, regiunea Olte 
nia, Marea Adunare Naționali 
a ales pe deputății Anton Moi-, 
sescu, din circumscripția electo
rală Matca, regiunea Galati și 
Ștefan Șt. Nicoiau, din circum- 
scrip{ia electorală Focșani, re
giunea Galați.

Deputatul Florian Dănălache, 
din" circumscripția electorală 
Va'siie Roaltă, orașul București, 
în numele unui grup de depu 
tați, a făcut propuneri pentru 
alcătuirea Comisiei de validare. 
Marea Adunare Națională a 
ales prfn vot secret în unani
mitate comisia de validare.

La propunerea deputatului 
Gheorghe Stan, din circumscrip
ția electorală Beceni, regiunea 
Ploiești, făcută în numele unul 
grup de deputati, Marea Adu
nare Națională a ales în una
nimitate prin vot secret Comisia 
de redactare a proiectului de 
hotărîre pentru modificarea Re
gulamentului de funcționare a 
.Marii Adunări NaȚo-nale.

La amiază, Comisia de vait 
dare și Comisia de redactare 
a proiectului de hotărîre pentru 
modificarea Regulamentului de 
funcționare a Marii 
Naționale s-au întrunit 
dințe de lucru.

★
în ședința de după

deputatul Demostene Botez, pre
ședintele Comisiei de vaii-dare, 
a prezentat raportul comisiei.

Marea Adunare Națională a 
validat apoi în unanimitate 
mandatele deputaților aleși la 
5 martie.

După constituire, Marea Adu
nare Națională a trecut la ale-

Adunări 
în șe

amiază

gerea Biroului celei de a IV-a 
legislaturi.' .

La propunerea făcută' de de
putatul Dumitru Balalia, în nu
mele unui grup de : deputați, 
Marea Adunare 
ales în unanimitate ’ ca , preșe
dinte al Marii Adunări Națio
nale pe deputatul Ștefan Voi. 
tec, .far ca vicepreședinți pe de
putății Anton Moisescu și Ște
fan Șt. Nicoiau.

In numele său și „al celor . 
lalți tovarăși din biroul ales, to
varășul Ștefan Voitec a mulțu
mit pentru încrederea aborda
tă.

Președintele Marii Adunări 
Naționale a propus pe cei 4 
secretari ai Marii Adunări Na
ționale — Haralambie Alexe, 
din circumscripția electorală 
Vidra, regiunea București, Ale
xandru Boabă, din circumscrip
ția electorală Brazi, regiunea 
Ploiești, Dumitru Popa, din 
circumscripția electorală Vitan, 
orașul București, Roman Mo
rar, din circumscripția electo
rală Cîmpia Turzii, regiunea 
Cluj, care au fost aleși în una
nimitate.

Deputatul Traian Ionașcu a 
prezentat raportul comisiei de 
redactare a proiectului de ho
tărîre pentru modificarea Re
gulamentului de funcționare a 
Marii Adunări Naționale. S-a 
trecut a.poi la citirea proiec
tului de hotărîre oare a fost 
aprobat în unanimitate.

In continuarea lucrărilor au 
fost alese cele 8 comisii perma
nente ale Marii Adunări Na
ționale

După suspendarea lucrărilor 
au avut loc ședințele de con
stituire a comisiilor permanente 
alese.

Lucrările sesiunii continuă azi. 
(Text prescurtat Agerpres).

Națională a
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a

au

din 
curent cu 
inovatori-

făcut pri-

O vizită la cabinetul tehnic 
al fabricii de rulmenți 
Birlad ne-a pus 
activitatea febrilă 
lor metalurgiști.

Printre cei care
mele propuneri de inovații in 

se află proiectantul Nae 
jucător și arbitru de 

Tinărul nostru proiec- 
propus un dispozitiv 
debitarea precisă la 
barelor la ciocanele de 
2.000 de kg. Fabrica va

de întreținere 
rectificare a fabricii 
o serie de fotbaliști 

de categorie B, 1 
Birlad.

a 
i lu- 

din 
Rul- 

Printre aceștia 
in 

Lu-

fost 
ra

1961 
Caleap, 
fotbal, 
tant a 
pentru 
cald a 
1.000 și
realiza astfel economii de peste 
120.000 lei. Prin această propu
nere, Nae Caleap și-a imbogă-

țit fișa cu incă o inovație: a 
șaptea.

La baza
secției 
crează 
echipa 
mentul
sint foarte mulți fruntași 
producție: O. Cărare, D. 
chian, P. Burtea și alții.

Intr-o zi, Petre Burtea a 
repartizat să lucreze la o
boteză. Și-a dat repede seama 
că pierdea prea mult timp cu 
schimbarea cursei mesei trans
versale. Atunci ? Atunci l-a 
chemat in ajutor pe Nicolae

Leață, portarul echipei Rul- 
mentul-Birlad. In doi, întot
deauna, te descurci mai bine. 
Au urmat propuneri, sugestii, 
încercări, soluții, calcule. După 
citeva zile cei doi sportivi 
s-au prezentat maistrului spu- 
nindu-i părerea lor despre îm
bunătățirea lucrului la acea

stă mașină și eliminarea tim
pilor morți. „Inovația voastră 
este bună și sînt de acord

(Continuare în pag. a 2-a)
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Din nou în mijlocul celor dragi

Echipa masculină de handbal in 7 a tării noastre, 
campioană mondială, a sosit aseară in Capitală

► . . 1 
modest, dar frumos omagiu ce 
inimoșilor noștri reprezentanți. 
Arătătoarele ceasurilor s-au 

in
și

Ieri seară, în Gara de Nord.
Ceasurile își mișcau alene ară
tătoarele, neținind seama de 
nerăbdarea numeroșilor iubi- mai mișcat de citeva ori, 
tori ai sportului, care numi- demnate de priviri mute
rau în gind minutele ce mai nerăbdătoare. La ora anunțată, 
rămăseseră pînă in clipa in in capul peronului au apărut 
care acceleratul 104 avea să intii doi licurici, care au de- 
aducă în București echipa venit apoi doi mari ochi de foc,

vesteau că, in curind, cei 
dragi vor fi in mijlocul nos
tru. Și iată, trenul s-a oprit.

In aplauzele entuziaste ale 
celor prezenți, din vagon co
boară unul cite unul toți mem
brii delegației noastre. In frun-

(Continuare în pag. a 8-a)

R. P. Romine, campioană mon
dială.

Dar, in sfîrșit... Peste zgomo
tul specific peroanelor s-a au
zit glasul crainicei : Atențiune! 
Atențiune ! Echipa campioană 
mondială de handbal în 7 so
sește cu acceleratul 104, 
venind din 
stație peste 
7. Și din 
Atențiune 1 
mondială...

Cei veniți
iubiților noștri 
mulțumit crainicei. Aceasta nu 
numai pentru că le anunța 
in sfîrșit mult așteptata sosire, 
dar și pentru că prin excepția 
pe care o făcuse aducea un

care 
direcția... intră în 
5 minute, la linia 
nou... Atențiune ! 

Echipa campioană

in intîmpinarea 
sportivi au

CONCU RS

Abia au cobortt din vagon șl sportivii noștri sint tntbnpinațl de 
un grup de pionieri, care le oferă buciiete de flori. Se văd de 
la stingă la dreapta antrenorul Oprea Vlase, , Petre Ivănescu, 
Virgil Hnat, Cornel Oțetea și alții. Foto : B. Ciobanu

Azi încep întrecerile campionatului republican
de hochei pe gheață

primelor două clasate în fie*  
care; grupă.

După cum se vede,
24 și 28 sînt zile de

(Continuare in pag.

zilele de 
pauză.

a 2-a)

La Brașov, ca de altfel in toate celelalte orașe unde 
erau programate jocuri in categoria A, începerea retu
rului a fost așteptată cu un mare interes. Iubitorii 
fotbalului din acest oraș au venit in mare număr la 
meciul Steagul roșu-Progresul. Ei au avut satisfacția 
să-și vadă echipa favorită ciștigînd partida și încă la 
un scor pe care nu-l sperau: 5—0. In fotografie : fază 
din această partidă. Fusulan, bine lansat de Meszaros. 
l-a driblat pe Mindru și a intrat cu mingea in poartă. 
Lui Soare, fundașul echipei Progresul, ajuns prea 
tlrziu, nu-i mai rămâne decit să scoată mingea din plasă 
Și s-o trimită la centrul terenului...

Foto: Gh. Corcodel-Brașov

IN CINSTEA ANIVERSARII A 40 DE ANI DE LA ÎN
FIINȚAREA PARTIDULUI Șl A ZILEI DE „23 AUGUST", 
ZIARUL .SPORTUL POPULAR" ORGANIZEAZĂ UN 
CONCURS .PENTRU CEA MAI BUNA CORESPON
DENȚA".

Cititorii ziarului nostru, corespondenții voluntari, tinerii 
din fabrici și uzine, din G.A.C.-uri și G.A.S.-uri etc., spor
tivii și activiștii sporiivi, studenții și e evii ne pot trimite 
articole în toate genurile gazetărești (știri, reportaje, foile
toane, cronici, analize, versuri, schije, fotografii) materiale 
care să scoată în evidență via(a nouă și munca plină de 
hărnicie și devotament a tineretului nostru sportiv din fa
brici, uzine și de pe ogoare, succesele dobândite de mișcarea 
noastră sportivă în orașele și satele patriei, în cluburi 
asociații sportive, rod al minunatelor condiții create 
partid.

Concursul se va desfășura în perioada 23 martie — 
august cu o etapă la 8 mai. Participanții vor trebui 
trimită minimum ti scrisori în fiecare etapă. Cele mai 
materiale vor fi publicate în ziar, iar cîștigătorilor 
vor acorda următoarele premii :

UN APARAT DE RADIO „FANTEZIA"
DOUĂ APARATE DE RADIO „ROMANȚA"
TREI APARATE FOTO „ORIZONT"
ZECE MENȚIUNI constind în serviete de piele și 

de șah.
La concurs nu pot participa poeții, scriitorii și ziariștii 

membri ai Uniunii Ziariștilor și Uniunii Scriitorilor.
Scrisorile vor fi trimise pe adresa redacției, str. Vasile 

Conta nr. 16 și vor purta mențiunea „Pentru concurs".

Ș> 
de

23 
să 

bune 
li se

cutii

Cele mai bune opt-echipe.de.. 
hochei pe gheață ale noastre 
se întrec, începînd de azi, în 
turneul final al camoionatului 
republican. La această impor
tantă comnetitie sportivă, care
se va. desfășura .pînă la sfîrși-. • 
tul lunii, participă două for
mații bucureștene și șase,pro
vinciale. împărțite în ‘doua 
grupe: C.C.A., Știința Buc., 
Steagul roșu Brașov și C.S.M. 
Rădăuți în prima, Voințe Mier
curea Cine, Știința Cluj, Pro
gresul Gheorgheni și Șurianul 
Sebeș în cea de a- doua.

Federația de specialitate a 
stabilit ca formula de desfășu
rare să

21, 22 
— numai 
pelor.

25, 26 
turneului
mele două clasate în 
grupă. In aceleași zile, jocurile 
dintre echipele clasate pe locu
rile 3 și 4 ale grupelor, pen
tru desemnarea locurilor 5—8 
ale campionatului.

29. 30, 31: returul turneului

ECHIPA DE LUPTE CLA
SICE A R.S.S. GRUZINE LA’

BUCUREȘTI

fie
Și 
tur

următoarea:
23 martie: jocuri
— în cadrul gru-

și 27 martie: turul 
la care participă pri- 

fiecare

Selecționata de lupte clasice 
a R.S.S. Gruzine va întreprin
de în curind tui turneu în țara 
noastră. Prima întîlnire a luptă
torilor gruzini în compania 
sportivilor romîni va avea loc 
duminică, urmînd ca după a- 
ceea oaspeții sa mai susțină 
alte doua întîlniri.

IN C.C.E. LA VOLEI 
FEMININ

O pagină de fotbal

Actualitatea sportivă 
internațională

Comentariile 
presei franceze despre 

bandbaliștii romîni

In meci retur pentru sierhi-i 
rile, de finală ale ,;Cupei Cam
pionilor Europeni" la volei, e- 
chipa feminină A.Z.S. Varșo
via a învins cu 3—2 formația 
Rotation Leipzig. Echipa polo- 
neză s-a calificat pentru sc' 
mifinalele competiției.
FRANJO 
GATOR IN 

.,5
Pentru a 

cutiv atletul 
Mihalici a cîștigat crosul celor 
„5 Mori" disputat în împre
jurimile orașului Milano. El a 
realizat pe distanța de 9,600 km 
timpul de 32:11,2, fiind urmat 
de Ben Moha Said (Maroc), 
cu 32:18,3,

M1HAL1CI
CROSUL 
MORI"

treia oară 
iugoslav

se-

INVIN- 
CELOR

conșe-
Franjo

echipe.de


Vă răspundem
Scrisorile ce ne sosesc zilnic con

țin printre altele și numeroase între
bări asupra apropiatelor întreceri din 
cadrul tradiționalei competiții crosul 
,,Să întîmpinăm 1 Mai“. în rîndurile 
de mai jos, răspundem la cîteva din 
întrebările puse de cititorii noștri :

UN GRUP DE ELEVI, ȘG. ME
DIE LUGOJ : ,,Bineînțeles. Participa
rea la cros echivalează cu trecerea 
probei respective din cadrul comple
xului G.M.A. Deci, toți „restanțierii" 
la această probă, din cadrul comple
xului G.M.A., să-și dea cît mai curînd 
„examenul" pe aleile parcului din 
vecinătatea școlii. Succes 1 Și nota: 
„printre primii".

AUREL FljORESGU președinte al 
a soc. sport. Semănătoarea București : 
„Pînă la începerea primei etape, (cea 
pe asociație) nu mai sînt decît cîteva 
zile. Mai precis, ea începe la 1 IV. 
și se desfășoară pină la 9. IV —1 în

orașul București — iar în . provincie 
prima etapă este trecută în calenda
rul sportiv între 1 —16 IV.1961. 
Muncitorii uzinei au fost în fiecare 
an printre primii. Tradiția trebuie 
deci... respectată".

MARIA PRISADA, învăț, corn. Lu
ciu, regiunea Ploiești. „Cum se vor 
legitima sportivii în întreceri ? La 
toate etapele, cu ajutori»! buletinului 
de identitate și al carnetului de mem
bru al U.C.F.S. Ultimul, bineînțeles, 
cu cotizația la zi. în ceea ce privește 
vîrsta junioratului au drept de partici
pare la această categorie cei născuți 
în 1942 și mai tineri".

Cu și fără cotizația la zi Știri din asociații

Poligonul Oțelul_ a 
fost locul de des
fășurare al unui

interesant concurs de tir dotat cu 
„Gupa primăverii". La startul între
cerii au fost prezenți cei mai buni
trăgători din Iași. Cu această oca
zie an fost doborîte trei recorduri re
gionale. Iată cîștigătorii probelor: 
SENIORI, armă liberă 3x20 — Tra
ian Cogut 559 p, nou record regional; 
SENIOARE, armă liberă 3x20 — Va
leria Rotaru 552 p, nou record regio
nal ; JUNIORI, armă liberă 3x20 — 
Petru Pădurarii 532 p. Al treilea re
cord regional a fost stabilit de Anca 
Dragomir la proba de armă liber.» 
3x20, junioare, cu 551 p.

Ionel Baciu — coresp.

C Tineretul din ora
li A J E G șui nostru a reîn-

----- ceput munca pa- 
triolica in vederea amenajării stadio
nului. Zilele trecute salariații de la 
cooperativele „Țara Hațegului" și „Re
tezatul", fabrica de marmeladă, Spi
talul unificat, D.C.A., I.R.I.C. ait pres
tat 760 de ore de muncă patriotică, 
lucrînd la transportul pămîntuluj de 
pe locul unde se va amenaja pista 
de atletism a stadionului.

Nicu Sbuchea — coresp.

rn o m « u TimP de trei zile>K U In A Fi în sala sporturilor
— ---- din Roman a avut
loc clapa regională a campionatului 
republican de volei al școlilor profe
sionale masculine și feminine. La 
băieți au luat parte echipe din Pia
tra Neamț, Tg. Neamț, Tg, Ocna, Ro
man, Onești, Adjnd și Bacău, în timp 
ce echipele feminine au fost din Ro
man, Piatra Neamț,-- Tg. Neamț, Ba
cău, Adjud și Tg. Ocna. După jocuri 
disputate și spectaculoase, întrecerea 
feminină a revenit echipei școlii pro
fesionale din Roman, iar cea mascu
lină formației școlii profesionale din 
Piatra Neamț.

H. Conamihel — coresp.

I (pe 
juniori 
seniori 
(inter-

In ultimul timp, la Reșița ți în loca
litățile învecinate s-a îmbunătățit sim
țitor munca de încasare a cotizațiilor de 
membru al U.C.F.S. Un merit deosebit 
revine consiliului orășenesc U.C.F.S. 
care a depus eforturi deosebite in a- 
ceăstă privință. De la 1 ianuarie 1961 
majoritatea membrilor U.C.F.S. din Re
șița sînt cu cotizațiile la zi. Fruntașe în 
această acțiune sînt asociațiile sportive 
Chimica Reșița (președinte ■ Mihai Va- 
siliu), Minerul Anina (președinte Petru 
Pența), Izvorul Bocșa, Voința Reșița 
precum și Clubul Sportiv Muncitoresc.

Din fondurile obținute de pe urma în
casării cotizațiilor, asociațiile sportive 
își construiesc baze sportive noi (Chi
mia Reșița — o popicărie, Minerul Anina 
— popicărie. Recolta Rafnic — o bază 
sportivă simplă, C.S.M. — o sală de 
sport și își procură noi echipamente 
sportive.

Nu același lucru se poate spune despre 
„grija” pentru încasarea la timp a co
tizațiilor U.C.F.S. manifestată de con-

ducerea unor 'ăs'dciații sportive' ca, de 
pildă, Fulgerul Ezeriș, Medars Reșița, 
Tractorul Berzavia, Gloria Reșița etc. 
Datorită acestui fapt, firește, activitatea 
sportivă desfășurată în cadrul asocia
țiilor respective este foarte redusă. Cam
pionatele pe asociație sînt ca și ine
xistente, iar la întrecerile Sparlachiadei 
de iarnă a tineretului participarea spor
tivilor a fost cît se poate de slaba. Cele 
cîteva secții așa-zise „de performantă” 
își desfășoară activitatea doar în cadrul 
competițiilor oficiale (campionate regio
nale, republicane etc.) organizate de con
siliul orășenesc U.C.F.S. Marii majorități 
a tinerilor din cadrul acestor asociații 
nu li se creează încă cele mai bune con
diții pentru practicarea sporturilor.

Fără îndoială că se impun măsuri ho- 
i ari te din partea consiliului orășenesc 
U.C.FS. pentru ca activitatea sportivă 
de mase să fie impulsionată.

I. PLAVIȚ1U și M. MIILAILOVICI
corespondenți

sportive
■ Asociația sportivă Voința Craiova 
are o puternică secție de gimnastică. 
Sub conducerea antrenorului IIic Bis- 
triceanu, gimnastele Paula Stoian, 
l.tîcica Năsturică, Reta Mihâilescii, 
Constanța Pitiche, Doina Ștefânescu, 
Mimj Ștefan și altele se pregătesc 
cu multă sîrguință în vederea con
cursurilor viitoare. De altfel anul trecut 
Paula Stoian a cîștigat titlul de cam
pioană regională, în urma unor în
treceri de o bună valoare tehnică. 
In această asociație se acordă o mare 
atenție cadrelor tinere. Junioarele 
Domnica Iovii, Adela Bogoseru, Ale
xandra Ghițulescu și Maria lezoru au 
programate concursuri de verificare în 
tovărășia altor 
din oraș.

gimnaste, de vîrsta lor

Th. Ștefânescu — coresp.

FLOR1CA CUȘ, elevă șe. teh. finan
ciară București. „Vă interesează dis
tanțele de alergare? Iată ce sta
bilește regulamentul: etapa 
asociație) ; junioare 400 m. 
800 m, senioare 500 m, 
1.000 m. Etapa a doua
asociații — pe localitate) și ethpa a 
treia (numai în orașul București) ", 
junioare 500 m, juniori 1.000 m, se
nioare 800 m și seniori 1.500 m. Dec!, 
vă așteaptă, în etapa a doua, distan
ța de 500 m. Bineînțeles dacă, ieșiți 
prima pe școală. Noi vă urăm să par
ticipați și în 
București, ca

Inovatorii
(Urmare din pag. 1/

le-a 
dat 
alte

de acest tip din fabrica de rulmenți 
Bârlad. Sute și mii de minute pierdute 
pină acum vor fi redate producției..

ELIADE SOLOMON-coresp.

etapa finală, pe orașul 
amil trecut!

PAȘCALĂU profesor, 
început ș' 

finală. Ul-

I.R.T.A. Drăgășani a 
de curînd o asociație 

cu-
A-

La autobaza 
tost organizată 
sportivă, în secțiile căreia sînt 
prinși peste 110 membri U.C.F.S.
ceștia și-au propus să practice 4 dis
cipline sportive: atletism, tenis de
masă, volei și fotbal.

G. Stoican — coresp.

MARIAN
Cluj. ,,Competiția, nici n-a 
vă și interesați de etapa 
lima etapă, pentru întreaga țară, în
afară de orașul București, se va des
fășura la 23 aprilie 1961. Vă urăm, pe 
lingă o planificare judicioasă a antre
namentelor pentru elevi, cît mai multi 
campioni pe oraș. De! I neori 
pot număra bobocii și... primavara I

ș-o experimentați pe mașină", 
spus maistrul. Totodată, el le-a 
prețioase îndrumări. Au urmat 
cîteva zile de muncă, alte calcule ți
experimentări. Dar munca nu a fost 
zadarnică. Un pinion nou cu un număr 
de dinți mai mare, alte flanșe, alte și 
alte piese și iată scris negru pe alb: 
„Dispozitiv pentru micșorarea timpu
lui de schimbare a cursei 
răboteza cu cap mobil", 
inovație a muncitorilor 
N. Ueață.

Rezultatul: in loc de
pierdute cu reglarea vechiului dispo
zitiv, astăzi cursa mesei se schimbă 
doar intr-o secundă. Prin această ino
vație cei doi sportivi au micșorat 
timpul de reglare a cursei mesei de 
60-120 ori. Inovația lor urmează a- 
cum să fie aplicată la toate mașinile

mesei la 
propunere de 
P. Burtea și

1-2 minute

ÂtîtudÎElî

Azi încep îtârecerhe campionatului republican
(Urmare din pag. 1)

Discuția a avut loc in sediul aso
ciației sportive Progresul Băilești. 
Oaspetele tovarășului Vulpeș, preșe
dintele asociației, era noul președinte 
al consiliului raional U.C.F.S., tov. 
Dumitru Ciochia.

— Desigur, zice președintele aso
ciației, ați venit să vedeți cum 
merge treaba la noi, la Progresul. Ei 
bine, aflați că nu avem motive să ne 
plîngem. Echipa de fotbal este prin
tre primele din raion. Echipament 
sportiv avem din belșug, așa că, ve
deți, este destulă activitate competi- 
țională, dar să știți că ne îngrijim 
în același timp și de celelalte proble
me, știți, baza materială...

— Care este numărul membrilor 
U.C.F.S. ?

Tov. Vulpeș cercetează atent un dosar 
pe care scrie „U.C.F.S.", îl răsfoiește 
filă cu filă, dar degeaba. Nu poate 
să afle ctți membri are asociația pe 
care ® conduce. Dar, pe moment, prin 
minte îi trece o idee salvatoare „Eu 
nu-mi amintesc precis, dar vă poale

iniorma tov. Marian lonescu. Știți, 
el e „financiarul" nostru.

...Urmează aceeași întrebare. Cam 
la fel este insă si răspunsul pe care-l 
dă responsabilul financiar în consi
liul asociației Progresul Păi Iești. Iar 
tov. lori Metiță, secretar al consiliului 
asociației sportive Progresul, fiind 
foarte ocupat, a creat o nouă... funcție 
în consiliul asociației sportive; acela 
de „secretar adjunct", muncă pe care, 
a încredințat-o fotbalistului Gh. 
Gheorghișan! Acesta din urmă a re
cunoscut fără nici 
avom nici un fel de 
brilor U.C.F.S. și nu 
zații de un an de

Uri lucru e limpede. La Progresul 
Băilești activitatea competițională și 
organizatorică este departe de a fi 
satisfăcătoare. Și, bineînțeles, trebuie 
luate măsuri împotriva 
rașilor ' care răspund 
sportivă din Băilești.

Vorbind despre șansele echipelor, 
trebuie să arătăm că 
a campionatului este 
rei lot s-a întărit în 
șapte jucători care în 
făcut parte din echipa 
Voința Miercurea Ciuc. Pentru locul 
secund prevedem o 
între Știința Cluj și 
Voinței.

Lată 
cadrul 
Știința 
ora 9.30: Voința 
rianul Ssbeș, ora

mărea favorită 
C.C.A., al că- 

a«est sezon cu 
anul trecut au 

campioană,

luptă echilibrată ., 
noua formație a

jocurilor din 
AZI: ora 7.30; 
C.S.M. Rădăuți, 
M. Ciuc — Șu- 

-------  ----- 1930: Știința 
Cluj — Progresul Gheorgheni, ora 
21.30: C.C.A. — Steagul roșu Bra
șov, MIINE: Știința Cluj

programul 
grupelor; 
Buc. —

rianul, Steagul roșu — C.S.M. 
Rădăuți, C.C.A. — Știința Buc., 
Voința — Progresul. JO1: CC-A.— 
C.S.M., Progresul — Șurianul, 
Știința Buc. — Steagul roșu. Ști
ința Cluj — Voința.

Orele de disputare a jocurilor au 
fost astfel fixate deoarece din cauza 
căldurii, în cursul zilei gheata nu 
se prezintă în bune corniițiuni.

• In ultimul meci al campionatului 
întrecut pe Ști

ința București cu 4—1 
3-1).

• Duminică seara, în 
Știința Cluj a întrecut 
roșu cu H—0 (3—0, 7—0, 1—0)."

• Biletele de intrare se vor găsi 
în fiecare zi la casele stadionului.

Capitalei, C.C.A. a
(0-0, 1—0,

meci amical, 
pe Steagul

un ocol: „Nu 
evidentă a mem- 
am încasat coti- 
zile“.

delăsăru iooa- 
de activitatea

C. ROMEO
Luptă pentru puc, în plină viteză. Asemenea faze vom vetlea desigur în număr 

marc in întrecerile care încep azi

roată atenția scrisorilor iubitorilor sportului 
și răspunsurilor la criticilc iăcutc de ziar

Masele de iubitori ai sportului 
sprijină mișcarea sportivă în realiza
rea obiectivelor sale, se bucură la 
toate succesele obținute de sportivi, 
sînt mîhniți atunci cînd treburile nu 
merg bine, cind în munca organelor 
și organizațiilor lor sportive își face 
culcuș superficialitatea, lipsa de pre
ocupare pentru problemele importante, 
ale mișcării sportive, lată de ce citi
torii sportivii și activiștii sportivi 
se adresează cu încredere ziarului, 
își spun păsurile lor, propun măsuri 
de înlăturare a lipsurilor, contribuind 
astfel la generalizarea experienței 
înaintate la înlăturarea lipsurilor Ș> 
greutăților. Scrisorile oamenilor mun
cii, ale iubitorilor activității sportive,

au fost și sînt un neprețuit ajutor 
pentru ziarul nostru, pentru organele 
și organizațiile noastre sportive.

Nenumărate sînt exemplele cînd 
datorită scrisorilor primite de la ci
titori sau corespondenți s-au putut 
rezo va operativ probleme dificile ale 
muncii de cultură fizică și sport, 
s-au înlăturat lipsuri care frinau acti
vitatea.

In rîndurile de mai jos pu
blicăm cîteva aspecte in legătură 
cu modul în care organele și orga
nizațiile sportive acordă atenția cu
venită sesizărilor și răspunsurilor ce 
Ie datorează cititorilor și ziarului.

GRIJA DEOSEBITA PENTRU 
REZOLVAREA SCRISORILOR

Nu de mult, corespondentul ziaru
lui nostru Eugen Ursu din Iași ne-a 
semnalat faptul că la un meci de 
baschet s-au petrecut fapte care con

travin disciplinei sportive. Anaîizînd 
cu simț de răspundere sesizarea co
respondentului, Federația romină de 
baschet ne-a făcut cunoscut faptul că 
vinovății, antrenorul Dan Niculescu 
și jucătorul Negoiță — au fost sanc
ționați cu un sever avertisment, că 
s-au prevăzut măsuri eficace ce tre
buie luate de cluburile organizatoare 
pentru desfășurarea meciurilor în 
condiții normale de joc. Federația 
mulțumește corespondentului pentru 
sesizarea trimisă

In ziarul nr. 3750 din 7.1.1961 a 
fost criticat consiliu! asociației spor
tive Metalul, care nu ține seama de 
o serie de cerințe a e tinerilor în le
gătură cu activitatea sportivă, lată, 
pe scurt răspunsul :

.Ne însușim critica făcută, care e 
justă. Consiliul asociației sportive, 
analizînd această situație, a prevăzut 
în planul său de muncă reînființarea

secției de lupte. în acest scop s-au 
prevăzut măsuri concrete pentru ca 
activitatea noii secții de lupte să 
se desfășoare în bune condiții"

Ca răspuns la scrisoarea noastră 
nr. 812 cu privire la publicarea art!- 
cotului „Ai făcut rău. Ioane!", asocia
ția sportivă „Poiana" din Cîmpina 
subliniază că articolul apărut l-a 
ajutat mult pe tov. Ion Panaitescu să 
se îndrepte, să pornească pe un drum 
bun.

Asemenea răspunsuri și măsuri 
dovedesc simțul de răspundere cu 
care lucrează marea majoritate a 
organelor și organizațiilor sportive, 
oglindesc dorința lor legitimă de a 
pune capăt lipsurilor.

O serie de sesizări și scrisori au 
ajutat nu numai organizațiile spor 
five, dar și numeroase organe locale 
sau ale puterii de stat etc., 
la depistarea lipsurilor care stîn- 
jencau activitatea sportivă. Ast
fel, ca urmare a sesizării ce
tățeanului lacob Ruppert, Sfatul 
popu'ar a! raionu ui Arad ne comu
nică că nu a fost de acord ca pe 
terenul de sport al asociației sportive 
Recolta Orțișoara să se depoziteze 
diverse materiale aparținînd Direc
ției de Drumuri și Poduri din Timi
șoara. De asemenea, Radiodifuziunea

și Televiziunea Romînă, ca urmare a 
sesizării tov Florian Băcria pri
vind trasmiterea rezultatelor spor
tive la emisiunea sport, ne co
munică: „Sesizarea dv. în le
gătură cu citirea materialelor 
într-un ritm prea rapid în emisiu
nile „Sport" e justă. Crainicii repor
teri vor căuta ca în viitor în limita 
spațiului și ținînd cont și de mate
rialele pe care le au de difuzat, să 
le transmită în condiții cît mai bune".

Nu de multă vreme, tov. Andrei 
Aure'ian, președinte al asociației spor
tive Recolta-Tătărâi din comuna O’o- 
geni raionul Ploiești, ne-a trimis « 
scrisoare prin care ne sesizează că 
fondurile asociației sportive sînt folo
site pentru cumpărarea de lacuri șî 
vopse'e, pentru abonamentele la ziare 
necesare cooperativei etc. Consiliul 
raional U.C.F.S. Ploiești, tritlnd cu 
răspundere și verîficînd Ia fața locu
lui cele semnalate, a luat măsuri con
crete pentru înlăturarea lipsurilor, 
trimi|îndu-ne și răspunsul: „Sesiza
rea e justă. Conducerea Uniunii ra
ionale a cooperativelor de consum 
Ploiești nu a respectat instrucțiunile 
Centrocoop cu privire la strîngerea



recerea celor mai buni constructori de aeromodsle MARGINALII LA CAMPIONAT
maiorii sportului aviatic din Ocna 
ului, care au asistat sîmbătă și 
ainică la finalele campionatelor 
ublicane de micromodele nu vor 
i curînd aceste întreceri. Iluminată 
eroic de reflectoare, salina Ocna 
ului - unde-și disputau întîietatea 
mai buni micromodeliști din țară 

>ărea un tablou dintr-un spectacol 
basm. Micile aeromodele puteau 

urmărite cu ochiul liber pînă la 
țimea de 40 de metri. Ele se 
eceau în frumusețe și eleganță 
cadrul înconjurător al salinei care, 
umina reflectoarelor scînteia feeric, 
iondițiile optime de concurs (plus 
grade și fără curenți de aer) au 
mis concurenților să stabilească 
tormanțe de valoare. La categoria

350 mm, de pildă, locul I a fost 
pat de tinărul Petre Siegel din re- 
nea Mureș-Autonomă Maghiară cu 
pul de 16:54,0 — nou record republi- 
. La categoria micromodele aripi 
rătoare, Gheorghe Marinescu din 
ipa orașului București a cucerit 
ui de campion al R.P.R. cu timpul

13:26,0— nou record republican. 
tentativă de record, maestrul spor

scursurile organizate de A. S. Voința Sinaia in Bucegi
s-au bucurat

51NAIA 20 (prin telefon). Intrece- 
; organizate de asociația sportivă 
ința Sinaia pe pîrtiile din Bucegi 
■u bucurat de un frumos succes, 
npul primăvăratic, zăpada bună, 
meroșii spectatori și excelenta or- 
nizare au creat un cadru sărbăto- 
c, realizîndu-se astfel o frumoasă 
ipagandă pentru schi. Probele au 
t dominate, în general, de schiorii 
iciațiilor sportive Voința care au 
zentat de altfel și cei mai midți 
icurenți Iată rezultatele tehnice în- 
(istrate în cele două zile de con
’s.
HMBATA, SLALOM URIAȘ (din 
ful Furnica, pe Valea Dorului, lun- 
nea traseului 1300 m, diferența de 
el 180 m) seniori: 1. P. Clinei 
arpați Sinaia) 58,3 ; 2. Horst Ha
li (Voința Sibiu) 58,4; 3. M. Bucur 
arpați Sinaia) 59,1 ; 4. N. Șutea 
oința Brașov) 59,8; 5. I. Secui 

•imanul Bușteni) 60,0; 6. D. Foc- 
.inu (Carpați Sinaia) 60,9; se- 

>are : 1. Ana Scherer (Voința Sibiu) 
4; 2. Mihaela Ghioarcă (Voința 
așov) 77,9; juniori: 1. C. Bălan 
oința Sinaia) 63,6 ; 2. M. Ene (Vo- 
a Brașov) 64,4; 3. I. Rusu (Olim- 
i Brașov) 73,5; 4. E. Balint (Căr
ți Sinaia) 78,5; 5. T. Orghidan
dimpia Brașov) 78,9; FOND (pe 
tiile din jurul cabanei Piatra Arsă), 
liori, 15 km : 1. B. Olteana (Olim- 
i Brașov) lh 07:18; 2. 1. Șupeală 
•araimanul Bușteni) lh 07:47; 3.
i. Vilmoș (Voința Gheorghieni) lh 
:69; 10 km juniori cat. I: 1. M. 
istina (Voința Sinaia) 45:29; 2. I. 
•mau (Voința Brașov) 45:47; 3.

Lenț (Voința Brașov) 51:06; 5 km 
liori cat. a ll-a: 1. Gh. Codleanu 
oința Brașov) 22:56 ; 2. G. Șuteu 
oința Brașov) 25:36 ; 3. Ștefan
istina (Voința Sinaia) 27:11; 5 km 
e: I. Maria Găvenea (Olimpia Bra- 
v) 27:17; 2. Dorina Nilă (Olimpia 
așov) 27:33; 3. Rodica Babeș (O- 
ipi’a Brașov) 28:51. 

tului Otto Hintz a corectat perfor
manța lui Andrei Budai cu 4 min. 
57 sec. Iată rezultatele tehnice: cla
samentul individual la categoria sub 
350 mm : 1. Petre Siegel (reg. Mureș- 
Aut. Maghiară) 16:54,0— rec. republi
can; 2. Otto Hintz (Mureș-A.M.) 13:58;
3. Ludovic Kirsch (Mureș-A.M.) 11:15.0:
4. Andrei Georgescu (reg. Iași) 10:37,0;
5. Botond Ghepesi (Mureș-A.M.) 10:26,0.
Clasamentul individual la categoria 
peste 350 mm : 1. Andrei Budai (Mu
reș-A.M.) 13:26,0; 2. Remus Ștefan
(reg. Iași) 12:50,0; 3. Tamara Georgescu 
(reg. Iași) 12:06,0; 4. Otto Hintz (Mu
reș-A.M.) 11:41,0; 5. Alex. Bediu (Mureș-
A.M.)  11:16,0; Clasamentul individual 
la cate,g. micromodele aripi zbură
toare : 1. Gh. Marinescu (oraș Buc) 
11:07,0 record republican; 2. R. Kaizer 
(reg. Cluj) 9-37; 3. Otto Hintz (Mureș-
A.M.)  8:59.0; 4. M. Radu (reg. Iași) 
7:54. Clasamentul general pe regiuni:
1. Reg. Mureș-Autonomă Maghiară 
2.359 puncte; 2. Reg. Iași 1.901 p; 3. 
Reg. Cluj 1.720 p; 4. oraș București 
1.661 p; 5. Reg. Brașov 1.106 p, 6. 
Reg. Crișana 835 p, 7. Reg. Galați 
563 p.

de succes
DUMINICA, SLALOM SPECIAL 

(pe Valea Dorului, lungimea traseu
lui 700 m, diferența de nivel 180 m) ; 
seniori: 1. M. Bucur 75,6; 2. Gh. 
Cristoloveanu (Olimpia Brașov) 78,9;
3. I. Coliban (Olimpia Brașov) 80,7;
4. H. Hanich 80,9; 5. D. Focșeneamt 
81,1 ; 6. M. Clinei (Carpați Sinaia) 
86,2; juniori: 1. Sp. Bălan (Voința 
Sinaia) 88,8; 2. M. Ene 89,8; 3. G. 
Bălan 91,6; 4. E. Balint 108,0; 5. 
I. Rusu (Olimpia Brașov) 110,0; se
nioare: 1. Mihaela Ghioarcă 91,1; 2. 
Mihaela Casapu (S.S.E. Predeal) 
121,0; 3. Ana Scherer 121,3.

Regretabil este faptul că schiorii de 
Ia Dinamo Brașov și Casa Ofițerilor 
Brașov au absentat nejustificat de la 
acest concurs cu caracter republican, 
înscris în calendarul F.R.S.B.A.

MIHAI BOTA-coresp.

Din nou curse spectaculoase
Timpul frumos de duminică dimi

neața și mai ales perspectiva unor în 
treceri de calitate a atras din nou pe 
traseul din spatele stadionului I.T.B. 
din șos. Olteniței aproximativ 20.000 
de spectatori, pentru a urmări alergă
rile de motocros organizate de fede
rația de specialitate. Și, într-adevăr, 
cei care s-au deplasat pînă la locul 
întrecerilor nu au avut ce regreta. 
Un entuziasm de nestăvilit a însoțit 
disputele motocicliștilor noștri, miile 
de spectatori răsplătind cu aplauze, 
adevăratele demonstrații de curaj și 
tehnică desăvîrșîtă a alergătorilor, in 
trecerea celor mai dificile obstacole 
naturale.

De data aceasta au impresionat în

Cea de a doua etapă a campionatu
lui ne-a prilejuit cîteva constatări 
care — credem — merită a fi con
semnate.

In primul rînd unele aprecieri des
pre comportarea cîtorva formații în 
acest început de sezon, aprecieri cu 
atît mai importante, cu cît — precum 
bine se știe — ne așteaptă, în acest 
an, un bogat program internațional.

Campioana țârii, C.F.R. GRIVIȚA 
ROȘIE, a dovedit din nou că se pune 
greu pe picioare. Rodajul „15“-lui fero
viar se dovedește a fi, ca de obicei, difi
cil. în orice caz se poate trage conclu
zia că ceferiștii evoluează deocamdată 
sub nivelul posibilităților. Care să fie 
cauzele ? în primul rînd echipa pare 
insuficient pregătită, îndeosebi pe li
nia de treisferturi. Și cum treisfertu- 
rile feroviare constituie de fapt în
suși scheletul naționalei, lucrul tre
buie cercetat cu luare aminte. Costel 
Stănescu este la fel de rapid în exe
cuții, dar neinspirat; Oblemencobate 
tot timpul cu piciorul; Irimescu nu 
mai știe să prindă balonul, iar Wusek 
intră lateral, în timp ce Bostan pare 
anchilozat. Țibuleac a evoluat la ni
velul obișnuit. Noi ii cunoaștem pe 
atacanții feroviari, le știm și le apre
ciem calitățile și talentul, pe care nu 
o dată le-am subliniat. Slăbiciunile 
provin dintr-o pregătire insuficientă. 
Dorim să tragem un semnal de alar
mă pentru că am vrea ca echipa noa- 
stră campioană să ne îneînte din nou 
cît de curînd prin atacurile sale spec
taculoase. Bineînțeles că absența din 
rîndurile formației a lui Viorel Mo- 
raru (bolnav) atîrnă greu în balanță 
ca și lipsa unor rezerve de o valoare 
apropiată cu aceea a titularilor.

O formație care se prezintă bine în 
acest campionat este C.C.A. Rugbiștii 
militari ne-au dovedit că alcătuiesc 
un „15“ plin de maturitate, în mare 
creștere care, anul acesta are deose
bite șanse la titlu, datorită jocului 
complet pe care îl furnizează.

Și DINAMO a pășit cu dreptul în 
noul campionat. Atacuri spectaculoase, 
pătrunderi furtunoase pe înaintare,în- 
tr-un cuvînt, un joc plăcut, lată ce 
ne-a furnizat duminică Dinamo.

ȘTIINȚA CLUJ, cu o formație mai 
bună ca anul trecut, pare că nu și-a

mod plăcut și probele rezervate înce
pătorilor. Astfel a plăcut cursa făcută 
de Dan Popescu (Dinamo) și Al. fo- 
nescu (Met.-sport) la clasa 350 cmc 
și M. Ciocîlteu (Met.) la 175 cmc. 
Dintre alergătorii avansați, o impresie 
deosebită au lăsat-o M. Dănescu 
(C.C.A.) și E. Zeiler (Rapid) Ia 250 
cmc, Gh. loniță (C.C.A.) și M. Cer- 
nescu (Dinamo) la 350 cmc, precum 
și M. Pop (Dinamo) împreună cu 
colegul său de club Tr. Macarie la 
clasa 175 cm;. Trofeele oferite de 
F.R.M. au revenit în urma punctaju
lui totalizat, la avansați, sportivilor 
dinamoviști, care au realizat 29 pct., 
urmați de cei de la C.C.A. cu 21 pct.. 
Rapid 13, Metalul 9, iar la începători

Dispută dîrză intre înaintări, aceasta a caracterizat partida dintre C.F.R. Gri vi (a
Roșie și Progresul (0—0)

Foto: P. Romoșan

găsit încă cadența. Să avem oare din 
nou de-a face cu acele regretabile di
ferențe de valoare de la meci la meci 
atît de dăunătoare jocului și presti
giului echipei ? Să sperăm că nu I

PROGRESUL joacă din nou într-o 
manieră învechită. In partida cu C.F.R. 
nu a construit nimic timp de 80 de 
minute. Totul s-a bazat pe distrugerea 
oricărei acțiuni a adversarului și (în 
rarele momente de atac) pe întîm- 
plare. Tn atari condițiuni ne întrebăm 
care sînt perspectivele echipei ?

Sînt doar cîteva aprecieri sumare, 
asupra cărora ne rezervăm dreptul să 
revenim cît de curînd, o dată cu des
fășurarea partidelor viitoare.

D. CALLIMACHI
CLASAMENT

1. C.C.A. 2 2 0 0 27: 3 6
X. Dinamo 2 2 0 0 26: 9 6
3. C.F.R. Gr. Roșie 2 110 9: 0 5
4. Știința Cluj 2 110 6: 3 5
5. Metalul 2101 23:17 4

6—7. Știința Petroșani 2 10 1 6: 6 4
6-7. C.S.M.S. Iași 2 0 2 0 6: 6 4
8. I.T.B. 2101 8:13 4

9—10. Știința Buc. 2011 6: 9 3
9—10. Progresul 2 0 11 6: 9 3
11. Rapid 2002 3:26 2
12. Olimpia Brașov 2002 3:28 2

la motocros
motocicliștilor de la Dinamo cu 15 
pct., urinați de Metalo-sport 15 pct. și
1. T.B. 6 pct.

Iată acum clasamentele: ÎNCEPĂ
TORI: 175 cmc: 1. M. Ciocîlteu (Met),
2. T. Văduva (Dinamo), 3. Al. Io- 
nescu (Met. sport) ; 350 cmc: 1. D. 
Popescu (Dinamo), 2. Al. Ionescu 
(Met. sport), 3. Al. Pop (I.T.B.) ; 
AVANSAȚI : 175 cmc : 1. M. Pop 
(Dinamo) 2. I. Popa (Dinamo), 3.
B. Predescu (Met.); 250 cmc: M. Dă
nescu (C.C.A.), 2. E. Zeiler (Rapid),
3. C. Dovitz (Dinamo) ; 350 cmc:
1. Gh. loniță (C.C.A.), 2. M. Cerne- 
scu (Dinamo), 3. E. Zeiler (Rapid).

G. ȘTEFANESCU

I. T. B. I a cîștigat 
„Cupa școlarului44 

in cel mai frumos meci 
al competiției

Rezultate tehnice: I.T.B. I — 
Metalul 18—6 (5—3); Clubul sportiv 
școlar - S.S.E. nr. 2, 21-15 (10-5);
S.S.E. nr. 1 - I.T.B. II 8-0 (5-0); 
Dinamo — Rapid 15-11 (15—0).

Finala „Cupei școlarului* la rugbi 
în 8 a prilejuit o întrecere de bun 
nivel tehnic, cu faze de o rară fru
musețe. Jucînd „ca la carte* cele 
două protagoniste. I.T.B. I și Metalul 
au demonstrat, din nou, cît de spec
taculos poate fi jocul de rugbi, cînfl 
e practicat în litera regulamentului.

I.T.B. I este cîștigătoarea trofeului 
pus în joc, dar Metalul s-a situat 
deseori Ia înălțimea echipei învingă
toare. De altfel, metalurgiștii au și 
condus în prima parte a întîlnirii, 
cind au acționat cu multă vervă. 
Mai tehnică și mai ales dozîndu-și 
mai judicios eforturile, eci.ipa I.T.B. I 
a reușit să echilibreze situația, să e- 
galeze și apoi să preia conducerea 
pe care n-a mai cedat-o pînă la sfîr- 
șitul partidei. Ambele echipe și an
trenorii respectivi merită felicitări 
pentru spectacolul oferit, pentru ți
nuta sportivă dovedită.

La fluierul arbitrului Ilie Milea 
care a condus excelent, pe teren au 
apărut următoarele formații: I.T.B. I: 
Jarnea — Goga, Pușcașu, Boiangian — 
Nlca—Niculescu M., Hulă, Polizu. 
METALUL: Soare—Băltărcțu, Beiantij 
Șerban — Florescu—Bobeanu (Oprea)» 
Lupulescu (Porumbel), Lefermann.

Iată și clasamentul final al între
cerii: 1. I.T.B. I (antrenor D. Io
nescu); 2. Metalul (antrenor Dragoș 
Tenescu); 3. Dinamo (antrenor FL 
Gheondea); 4. Rapid (antrenor A.’ 
Groman); 5. Clubul sportiv școlar 
(antrenor Cornel Munteanul; 6. S.S.E.’ 
Nr. 2 (antrenor I. Pugliesse); 7J
S.S.E. Nr. 1 (antrenor I. Baraș); &L 
I.T.B. II.

T. STAMA ț

îdurilor, ce revin asociațiilor sportive, 
ță de aceste lipsuri, s-a stabilit 
conducerea U.R.C.C. ca toate fon- 

rile pe 1961 ce revin pentru «cti- 
:atea sportivă de la cooperativele 

consum să fie colectate de 
R.C.C. și apoi virate prin consiliul 
ional U.C.F.S. la asociațiile spor- 
'c“.
Șirul acestor fapte pozitive în tra- 
-ea scrisorilor oamenilor muncii, în 
zolvarea operativă a sesizărilor și 
spunsurilor ce trebuie trimise ziaru- 
i e lung. Aceasta dovedește faptul 

marea majoritate a celor vizați se 
upă cu simț de răspundere și în spi- 
ul sarcinilor de partid de această 
oblemă importantă.

...Șl LIPSA DE RESPECT

Din păcate, mai sînt pe icî-colo aso- 
ații sportive, cluburi, consilii U.C.F.S. 
re manifestă o condamnabilă lipsă 
' grijă și chiar dispreț față de scri- 
•rile oamenilor muncii, față de re- 
•lvarea lor. Din această cauză, în 
iele sectoare de activitate ale miș- 
rii sportive persistă rutina în mun- 
, birocratismul în rezolvarea sarci- 
4 or, tendințe de timorare a celor ce au

♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
„curajul" să semnaleze diferite aspecte 
negative sau să critice lipsurile orga
nelor și organizațiilor sportive.

Cum poate fi calificat altfel răspun
sul consiliului orășenesc U.C.F.S. Si
biu care, ca urmare a unui material 
critic apărut în ziarul nostru, în lo: 
de măsuri de îndreptare ce ar fi tre
buit să le ia pentru lichidarea defi
ciențelor semnalate, ne cere... numele 
celui care a făcut sesizarea, pentru 
a ști ce... măsuri să ia ? Desigur, o 
atitudine incompatibilă cu munca noas
tră, cu datoria ce o avem față de iu
bitorii sportului, care vor să sprijine 
activitatea noastră.

Există de asemenea, la unele organe 
sportive „teoria" că de problema răs
punsurilor ce trebuie trimise ziarului... 
zis măruntă, e bine să se ocupe or
ganele în subordine. Unii secretari de 
federații și de cluburi motivează că 
n-au timp să se ocupe cu redactarea 
răspunsurilor ce trebuie adresate zia
rului sau celor ce semnalează o anu
mită stare de lucruri și în special lip
suri. lată de ce, imensa majoritate a 
răspunsurilor parvin ziarului, îndeosebi, 
de Ia consilii ale asociațiilor sportive 
mai „mărunte", consilii raionale orășe-

+♦»+ 4-4-M-4-4-4- 4-4-4-4-4-4- 4->4-4-4-»4-
nești U.C.F.S. etc. și mai puțin de ta 
marile cluburi sportive (Rapid, C.C.A., 
Știința Cluj, Dinamo Bacău, C-S.M.S- 
Iași etc.) de la federațiile de 
specialitate de care ne despart 
cîțiva metri. Astfel, nu s-au în
vrednicit să răspundă nici pînă în 
prezent, deși s-au scurs luni de zile, 
I.E.B.S. în legătură cu articolul 
„Masa presei la competiții". Federa
ția rotnînă de atletism (,,A venit tim
pul să se treacă la măsuri practice"), 
Federația romînă de ciclism (. Lipsuri 
care frînează activitatea ciclistă"), Fe
derația romînă de volei („în loc de 
concluzii serioase, scuze 1“ și ,,Se im
pun măsuri energice pentru pregătirea 
reprezentativei masculine") etc.

Sînt manifestări care depășesc orice 
fel de îngăduință și ele dovedesc o 
serioasă rămînere în urmă față de 
însușirea spiritului autocritic, față de 
problemele de orientare și îmbunătă
țire a muncii, ce le ridică fie cititorii și 
corespondenții, fie redacția. Cum poate 
ft explicată atitudinea antrenorilor 
care criticați de nenumărate ori în 
coloanele ziar-ului, (Traian Ionescu 

(20-V1.1960), Lengheriu (martie I960), 
Silviu Ploieșteanu (20 iunie), llie 

Oană (20 iunie) n-au răspuns zia
rului și probabil nici nu vor să răs
pundă ? Stranie concepție despre 
ajutorul în muncă ce-I pot da cititori' 
și presa acestor tovarăși !

In aceeași situație sînt o serie de 
sportivi, printre care Panait (Dinamo), 
David (Steagul roșu). Alex. Vasile 
(Dinamo), V. Zavoda (C.C.A.), Kosz- 
ka (Rapid), Pavlovici (Recolta Garei), 
Luchian (Rulmentul Birlad) ș.a. care 
au fost criticați în octombrie 1960 în 
articolul intitulat „împotriva brutali
tății pe terenul de fotbal".

Prin atitudinea lor de cocoloșire o 
serie de cluburi și asociații sportive 
înlesnesc această stare de fapte, pro
movează o atitudine nejustă față de 
sesizările cititorilor și ale redacției, 
față de critică. Astfel, cum se explică 
atitudinea jucătorilor echipei Steagul 
roșu care au fost criticați pentru acte 
de-a dreptul huliganice săvîrșite — a- 
nul trecut — în tren, sau a celor de 
la Mefahil-Tîrgoviște și Dinamo Ga
lați, care pînă în prezent nu s-au

-4-4-4-444 4 44-+4444 444444 4 4 44»
„obosit" să răspundă cititorilor ziaru- 
lui, cu alte cuvinte opiniei publice îl

★ i
Respectul oe trebuie acordat scriso

rilor cititorilor, iubitorului sportuM 
nostru și răspunsurilor adresate zte- 
rului trebuie să constituie o preocu
pare serioasă, de răspundere, pentrri 
organele și organizațiile U.C.F.S.. 
Ele sînt datoare să urmărească1 
cu grijă modul cum răspund cei vi
zați în scrisorile cititorilor, în artico-- 
lele publicațiilor sportive, măsurile ce 
se iau pentru înlăturarea deficiențe
lor. Mișcarea sportivă — parte inte
grantă a culturii noastre socialiste se 
dezvoltă continuu și ea își îmbunătă
țește activitatea înlăturînd din cate 
tot ceea ce este vechi, ceea ce îm
piedică mersul înainte, se dezvoltă 
promovînd neîncetat noul. Or, scri
sorile cititorilor ziarului și ale c<x 
respondenților prin conținutul for, 
prin semnalările respective constituie- 
un mijloc important de dezvoltare și 
întărire a U.C.F.S., de prevenire șt 
înlăturare a lipsurilor. Să acordăm 
deci toată atenția scrisorilor ^-imenilor 
muncii, răspunsurilor ce trebuie acor
date ziarului!
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Azi, la Brașov, întîlirirea internațională feminină 
R. P. Romină (taret) - R. P. F. Iugoslavia

Dinamo București învinsă la lupte libere de U.V.A.-AMEFA Ara 
dar la clasice a învins cu 16-0

Ouatu, 
Maria

Aâ, la Brașov, repre- 
■entativa feminină de bas
chet a R.P.F. Iugoslavia 
■us(ine al doilea meci din 
cadrul turneului pe care îl 
Întreprinde în tara noastră. 
De astă dată, oaspetele în- 
tîlncsc selecționata de ti
neret a tării noastre, din 
oare fac parte printre altele 
Florica Izbiceanu, Margare
ta Simon, Maria 
llaluca Manolache,
Borși ș.a. După partida 
de la Brașov, echipa R.P.F. 
Iugoslavia va mai juca vi
neri la Tg. Mureș cu prima 
reprezentativă a tării noas
tre și duminică la Oradea, 
eu selecționata locală.

In fotografie, o fază din 
meciul de debut al baschet
balistelor iugoslave în tara 
noastră : Anca Racovifă în
cearcă o aruncare la coș 
pe lingă Milica Radovano- 
yici.

Vă reamintim că partida 
de. duminică dintre cele 
două reprezentative s-a ter
minat cu victoria baschet
balistelor noastre (68-57).

Seria surprizelor continuă și in 
etapa a doua. Noua formulă de dis
putare a campionatului actual, adi
ționarea punctelor de la libere cuționarea punctelor de la libere 
cele de la clasice, face imposibil ori
ce pronostic și mărește totodată și 
interesul spectatorilor. In general, e- 
chipele care aveau formații puternice 
la clasice dar au neglijat luptei® 
libere rămîn în prezentul campionat 
„descoperite" în fața unor formații 
care au dovedit preocupare pentru 
ambele discipline.

LUGOJ 19 (prin telefon). Nici 
unul dintre cei peste 1.300 specta
tori localnici n-ar fi crezut că for
mația locală este capabilă, după 
comportarea mediocră din prima eta
pă, să depășească două echipe pu
ternice: C.S.M. Reși{a și C.S.M. Ga
lați. Și totuși așa s-a întîmplat. 
Luptătorii lugojeni, din rîndul căro
ra s-au remarcat: campionul republi
can V. Micula, S. Covaci și A. Stru- 
bert, au reușit această performanță, 
fapt care le-a permis să urce cîteva 
locuri în clasament. Din rîndul ce
lorlalți sportivi remarcăm buna com
portare a lui M. Bolocan (Reșița), 
C. Hathazi (Tg. Mureș), I. Popescu 
și V. Erhardt (Galați).

înregistrate: A.S.M.
Reșița 14—12 (cla-

6—4), cu Voința

Iată rezultatele 
Lugoj — C.S.M. 
sice 8—8, libere 
Tg. Mureș 15—11 (13—3, 2—8), cu 
C.S.M. Gala(i 13—11! (10—6, ‘ " 
C.S.M. Galați cu C.S.M. Reșița 
(6—10, 9—1 !), cu Voința Tg. 
15—11 (11—5. 4—6), C.S.M. 
cu Voința Tg. Mureș 19—7 
5—5!). In general arbitrajele 
corespuns.

3—5!);
15—11 
Mureș 
Reșița 
(14—2, 

au

I. LEȘ-coresp.

tate: Dinamo Buc. cu U.V.A.-AME1 
Arad 19—7 (clasice 16—0, libe 
3—7), cu C.F.R. Electroputerc Ci 
iova 24—2! (16—0, 8—2). cu C. 
Oradea -- -............
AMEFA 
Craiova 
Oradea 
Electroputere Craiova

15—11 (9—7, 6—4). Organiz
bună. Arbitrajul satisfăcător.

26—0 (16—0, 10—0); U.V. 
Arad cu C.F.R. Electropute 
12—12 (8-8, 4—4), cu C. 
19—7 (10—6. ‘ ~~

dea 
rea

9—1): C.F. 
cu C.S. Or

Foto: B. Ciobanu

UN CONCURS CARE
ȘI-A ATINS SCOPUL
In bazinul de la Floreașca alături 

de înotătorii fruntași, la startul pro
belor de sîmbătă și duminică, au fost 
prezenți și numeroși sportivi din ca
tegoriile inferioare care s-au străduit 
să obțină performanțe cit mai bune. 
Concursul — organizat de comisia 
orășenească — a cuprins probele de 
100, 200 și 400 m la toate procedeele 
tehnice. întrecerile au evidențiat o 
pregătire satisfăcătoare pentru ma
joritatea participanților.

O comportare frumoasă a avut di- 
namovista Cristina Balaban, care a 
obținut un nou record republican de 
sală pentru fetite în proba de 200 m 
liber (2:43,8)

Iată rezultatele t 
ZIUA I; 100 m liber seniori : N. 
roiu (c.c.a.) ■■■.:, 
niori II: M. Bucurescu (C.S.S.) l:06”ă;
200 m liber senioare : T. —
namo) 2:43,8 (nou record fetițe) : 
liber junioare II : M. Z 
greșul) 2:5»,0 ; 200 m bras seniori ; 
Chețan (C.C.A.) 2:48,7 ; 
niori II; I. j-’ -~
m delfin seniori ; V. 
greșul) 2:45,7 ; 100 m 
FI. Rambosec (C.S.S.) 
bras junioare II : L. ...... ....... ....... .
1:31,7 ; 400 m liber seniori : Șt. Tonescu 
(C.C.A.) 4:57,2 ; 400 m liber juniori II ; 
V. Pantazi (S.S.E. 2) 5:37,2 ; 100 m soațe 
senioare : A. Trohani (C.S.S.) 1:27,5 ;
100 m spate junioare II : M. Munteanu 
(Progresul) 1:36,9 ; îoo m spate seniori: 
I. Nagy (C.C.A.) 1:11,9 ; 100 m spatie
juniori II; Al. Bota (C.S.S.) 1:16.6.

ZIUA A n-A : 100 m liber senioare :
S. Iordan (Dinamo) 1:14,8 ; 100 m liber 
junioare II : M. Dumitrescu (C.S.S.) 
1:22,5 ; 200 m liber seniori : Șt. Ionescu 
(C.C.A.) 2:17,5 ; 200 m liber juniori II : 
V. Pantazi (S.S.E. 2) 2:34,3 ; 200 m bras 
senioare : FI. Rambosec (C.S.S.) 3:07.6 ; 
200 m bras junioare II : L. Hiilerin 
(C.C.A.) 3:18,5 : 100 m bras seniori : Ai 
Schmaltzer (C.C.A.) 1:16,4 ; îoo m bras 
junioare II ; Gr. Sftruleenu (C.S S.) 
1:26,8 ; 400 m liber senioare : N. Ște- 
fănescu (Rapid) 6:16,8 ; 400 m liber ju- 
nloare n : M. Munteanu (Progresul) 
6:49,7 ; 100 m delfin senîari : I. Nagy 
(C.C.A.) 1:09,7 ; 100 m delfin senioare : 
M. Rotaru (Rapid) 1:23,2 ; 100 m delfin 
junioare if : m. Tărnătieeanu (C.S.S.) 
1:37.2 ; 200 m spate seniori : L. Berea 
(Dinamo) 2:42,4 ; 200 m spate juniori II:
T. Georgescu (S.S.E. i) 2:54,3.

SĂRITURI: seniori : Gh. Banu (Di
namo) 141,15 p ; juniori ; Gh Ungu- 
reanu (Progresul) 90,n p ; junioare: 
P. Nitescu (S.S.E. 1) 61,01 p.

★

In cadrul „Cupei Progresul- Ja 
polo, Dinamo a întîlnit pe Rapid în 
tr-un meci decisiv. Rezultat: 8—3 
pentru dinanioviști. Iată formația fo
losită de echipa cîștigătoare: Fră- 
țilă, Zahan, Covaci, Rusii, Bădiți. 
Blajec, Grințescu, Mihăilescu, Gothe. 
T°l la polo în „Cupa primăverii" re
zervată juniorilor s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Rapid—Dinamo 
6—1, Progresul — S.S.E. 2 7— 1 
C.C.A. — C.S.S. 2—6

tehnice înregistrate: 
. i:. Fi- 

1:01,4 ; 100 m liber ju-

C. Balaban (Di- 
200 m 

Zarchievici (Pro- 
■------ „—1^.1 : P.

200 m brag ju-
Kende (C.S.S.) 3:18,0 : 200 

Medianu (Pro- 
bras senioare : 
1:26,6 ; 100 m

Hillerin (C.C.A.)

NICOLAE TOKACEK, cores?.

ECHIPA C. C. A.—VIRTUALA
a fost decisivă pen- 
cîștigătoarei titlului 
țării: învingînd în 
orădeană Dinamo,

Remareabilă

A XX-a etapă a campionatului re
publican masculin 
tru desemnarea 
de campioană a 
deplasare echipa
C.C.A. și-a asigurat punctele necesare 
cuceririi pentru a cincea oară a titlu
lui de cea mai bună echipă din 
R.P.R., obținînd astfel și dreptul de 
a participa la ediția viitoare a „Cupei 
Campionilor Europeni".
în această etapă a fost victoria for
mației Rapid obținută în deplasare în 
fața studenților craioveni. In „zona" 
retrogradării, situația continuă să fie 
încă nedecisă. Știința București, Stea
gul roșu Brașov și Dinamo Oradea se 
vor strădui în ultimele două etape să

CAMPIOANA REPUBLICANA
obțină victoriile necesare evitării locu
rilor 11 și 12. Dar, din trei echipe, 
doar o singură 
acest lucru.

formație va reuși

Clasamentul la zi se prezintă astfel:
1. C.C.A. 20 16 4 1474—1240 36
2. Dinamo Tg. M. 20 12 8 1368-1203 32
3. Rapid Buc. 20 12 8 1296-1252 32
4. Voința Iași 20 11 9 1244-1349 31
5. Știința Cluj 20 10 10 1456-1317 30
6. Știința Craiova 20 10 10 1367-1309 30
7. Dinamo Buc. 20 10 10 30
8. C.S.M. Galați 20 10 10 1098-1361 30
9. Știința Tim. 20 9 11 1227-1283 29

10. Știința Buc. 20 7 13 1342-1351 27
11. St. roșu Brașov 20 7 13 1195—1316 27
12. Dinamo Oradea 20 6 14 1298-1381 26

Echipa C.C.A. susține azi la Bra-
șov meciul cu Steagul roșu din ca
drul etapei a XXlI-a.

IMj >41 N.'. rt
In „Cupa consiliului raional U.C.F.S. T. Vladimirescu”

Peste 180 de alergători

CRAIOVA 19 (prin telefon). Cea 
mai mare surpriză a grupei din 
localitate poate fi considerată înfrîn- 
gerea echipei Dinamo București de 
către U.V.A.-AMEFA Arad cu 7-3, 
la lupte libere. Este adevărat că 
luptătorii arădeni n-au mai putut 
să facă fa{ă la „clasice”, unde au 
fost învinși cu categoricul scor de 
16—0, de către dinamoviș-ti. In 
schimb, arădenii au reușit un meci 
nul în fata localnicilor și i-au în 
vins destul de detașat pe orădeni. 
Dintre membrii lotului R.P.R-, parti
cipant! la această etapă, amintim pe 
I. Cernea, M. Sultz și Gh. Popovici, 
care s-au comportat satisfăcător. Am 
reținut, dintre ceilalți participanți, 
pe M. Cosmulescu, Alex. Poșulescu și 
M. Martinescu din echipa locală, pe 
I. Keffer și N. Soit din echipa arăda- 
nă. La această etapă nu s-au pre
zentat trei dintre arbitrii programați 
Nivelul luptelor clasice a fost mul
țumitor iar la libere, putem nota, un 
ușor progres fată de prima etapă. 
In general, se observă aplicarea a 
noi procedee tehnice, în urma cursu
lui inițiat de F.R.L. pentru reîmpros
pătarea cunoștințelor la lupte libere.

S-au înregistrat următoarele rezul-

R. SCHULTZ-coresp. reg.

Rapid București
C. S. M. S. Iași 4-7!

Tntîlnirea de lupte clasice dint 
echipele de juniori Rapid București 
C.S.M.S. iași, desfășurată dumirii 
în Capitală, s-a terminat cu un r 
zultat surprinzător: oaspeții au ci 
tigat cu 7—4.

Iată rezultatele tehnice: cat. i 
kg. Chișcoman (Iași) înv. la tuș; 
P. Dinu (Buc.); cat. 53 kg. Bac 
(B) înv. la pct. pe Țigănescu (I) 
Solomon (I) înv. la tuș Vereș (B 
cat. 56 kg. Marmara (B) înv. la b 
Andreescu (I) ; cat. 59 kg. I. Se 
bina (I) înv. la tuș I. Deoc 
cat. 63 kg. ~ 
tuș Baboie 
(B) înv. la 
Tudose (B) 
cat. 71 kg.
Tumnic (B) ; Botescu (I) înv. ta ti 
Șuier (B) ; cat. 75 kg. Zofotă ( 
înv. la tuș Marinescu (B).

C. Pătrașcu (1) înv.
(B); cat.' 67 kg. I. P< 
pct. N. Diaconii (I) ; < 

înv. la tuș Condurarii (T 
Grămescu (I) înv. Ia ti

AURELIAN AXENTE-coresp.

Intiliiiri de bună calitate
in reuniunea de sîmbătă scara

• Aproape 3000 de iubitori ai boxu
lui au fost prezenți în sala Floreașca 
la cea de a doua reuniune de verifi
care a boxerilor fruntași- De data a- 
ceasta, gala a corespuns din toate 
punctele de vedere. Am urmărit par 
tide de bună valoare tehnică, în care 
pugiliștii au făcut tot ce le-a stat în 
putință pentru a-i... convinge pe an
trenori de utilitatea prezenței lor în 
echipa reprezentativă. Și pentru ca 
programul st fie cit mai pasionant, 
mai comentat, nu au lipsit nici sur- 

. prizele. Prima și cea mai mult comen
tată a fost victoria tînărului D. Da- 
videscu (Rapid) în fața experimenta
tului dinamovist L. Ambruș. Consi
derăm însă că o decizie de egalitate 
ar fi oglindit mai bine realitatea din 
ring. D; tidescu a făcut, într;adevăr, 
unul dintre cele mai bune meciuri din 
cariera sa sportivă. S-a deplasat ex
celent Și a contrat aproape regulat — 
îndeosebi cu croșee upercutate — la lo
viturile trimise de Ambruș. Acesta a 
dominai categoric în primele două re
prize, cînd a și punct, t mai mult. în 
ultima, el nu și-a mai reglat atît de 
bine tirul și. ca urmare, a recepționat 
numeroase „un-doi“-uri la figurii.

Vasile Neagu, (Marina) — titularul 
categoriei semimiilocie din echipa re
prezentativă — a sulerit sîmbătă seara 
o înfrîngere (prin K.O. rep. 1), care 
a orodus uimire în tribune. Adversa
rul său, metalurgistul Gheorghe Du
mitru, s-a dovedit a fi același boxer 
caoabil de surprize. Chiar din primul 
minut el a fost pe punctul să-și tri
mită adversarul ia podea. Imediat 
după aceasta croșeul său de stingă, 
trimis cu precizie la bărbie, nu și-a 
mai greșit ținta 1 Neagu a făcut cu
noștință ou podeaua, de unde nu s-a 
mai ridicat decît după ce arbitrul a 
dictat „out”.

O întîlnire excelentă, mult aplau
dată, au furnizat penele C. Gheorghiu

fost credit; 
în meciul c 
cîteva schin 
care nici t 
reușit să i 
a doua di: 

Clujamil esl 
să marcliea

Vasile Neagu învins prin K. O.!
(Dinamo) și E. Gișmaș (CCA). Pr 
nia ultimelor evoluții, dinamovistu 
cîștigat clar, de o manieră care a e; 
tuziasmat.

G. Simonca (Cluj) a 
cu o victorie nemeritată 
I. Florea (CCA). După 
buri neconvingătoare, în 
nul dintre boxeri nu a 
vreun avans, în repriza 
pută devine pasionantă, 
în ofensivă și reușește
cîteva croșee Ia figură la care boxi 
rul de la CCA răspunde prompt c 
lovituri mai clare. In ultima repriz; 
atît Simonca cit și Florea au practic; 
un box confuz, pe alocuri cu obstru; 
ții. Ținînd seama de faptul că amb 
boxeri au obstrucționat, socotim inc 
portun avertismentul dat de arbitri 
I. Niculescu lui Florea 
considerăm că o decizie 
ar fi fost mai potrivită 

ALTE REZULTATE.
(Metalul) b.p. S. Crăciun 
Buc) ; N. Puiu (Progresul) 
D. Răgâiie (Marina), F. 
(Electroputere Craiova) b.p. V. Ante 
rwu (Brăila) ; C. Anton (Clubul școlar 
b.n. Gh Enache (Brăila) ; T. Pintili 
(Farul) b.p. C. Ciurea (Dinamo Buc) 
V. Bogoi (CSM Galați) egal cu 1 
Astaloș (Dinamo Buc) ; V. Mariuța 
(Dinămo Buc.l b.k.o. 1 1. Alexandr 
(Prahova 1 Mai Ploiești).

club, V. Voloșin, 
a trecut primul 

cursa rezervată 
întrecere a fost

10 
din

Duminică dimineața, tramvaiul 
fost aglomerat pînă la stația 

dreptul km. 8 de pe șos. Chitila, unde 
numeroși iubitori ai ciclismului din 
Capitală coborau pentru a asista la 
plecările și la sosirile participanților 
la concursul organizat de consiliul 
raional U.C.F.S. T. Vladimirescu. La 
start, a fost din nou abundentă de 
alergători. Peste 180 de cicliști din 
București ji Ploiești, în marea lor ma
joritate tineri rutieri, își făceau obiș
nuita încălzire dinaintea cursei. Urmă
rind apoi întrecerile, am constatat că 
avem o promoție de alergători talen- 
tați. Astfel, cu toate că ne aflăm 
în perioada precompetițională, am 
asistat la curse viu disputate, în care 
s a rulat cu vigoare. In ciuda vîntului 
care a suflat din față, pe prima parte 
a traseului s-au inițiat atacuri spec
taculoase și evadări reușite. Dar mai 
bine să vă redăm pe scurt citeva 
din momentele interesante ale între
cerilor.

Trecuseră 40 de minute și parcurse
sem doar 20 km. din cei 50 pe care-i 
aveau de străbătut cicliștii avansați 
în principala cursă a competiției. 
Deci, pînă aici nu aveam motive să 
fim mulțumiți. Dar iată că s-au găsit 
trei băieți mai inimoși, D. Rotaru, 
C. Baciu și V. Cohanciuc, care înainte 
de comuna Bîldana, punctul de în
toarcere, au evadat și pînă la sosire 
au agitat atît de puternic plutonul 
incit l-au fărîmițat, reușindu-se să 
se realizeze pînă la urmă o medie 
orară de peste 39 km. învingătorul, 
pistardul D. Rotaru, a devenit, se 
pare, specialist și în cursele de pe 
șosea, cîștigînd astfel și al doilea con
curs al sezonului 1961. Aceeași per-

Nr. 3792 formanță a realizat-o și colegul său

a
de velodrom și de 
care și duminică 
linia de sosire în 
tineretului. Această
însă mai puțin spectaculoasă și a în
registrat un număr de participanți 
mult mai mic decît in concursul 
inaugural. Motivul : cei mai buni ru
tieri selecționați în lotul de tineret 
au fost îndrumați să alerge alături de 
seniori și nu s-au prea... văzut. Con
siderăm că dacă ar fi fost lăsați să 
participe la categoria respectivă de 
virstă, s-ar fi putut verifica cel puțin 
calitățile lor tactice.

Ilie 
de

A.

I

Și acum, iată rezultatele tehnice : 
avansați (50 km): 1. D. Rotaru C.C.A.) 
1 h 16:28 ; 2. V. Cohanciuc (Voința); 2. 
C. Baciu (Victoria) același timp cu 
învingătorul. Tineret (30 km): 1. V. 
Voloșin (C.C.A.) 50:39; 2. E. Sima 
(Vict.) 50:40; 3. I. Tudorache (P.T.T.) 
același timp. Fete (S km): 1. Elena 
Capotă (Din) 15:30; Juniori cat. I 
(25 km): S. Mihălțeanu (Vict) 46:50. 
Juniori cat. a Il-a (15 km): Gh. Mol- 
doveanu (Voința PI.) 25:28. Biciclete 
semicurse (10 km): Gh. Cananopol (Din), 
Biciclete oraș (6 km): V. Stroe (I.T.B.). 
Competiția a fost cîștigatâ pe echipe 
de clubul C.C.A. urmat de I.T.B. și 
Victoria.

Reuniune

TR. 1OAN1ȚESCU

in sala I. S. B.
Joi seara, începînd de la ora 19, va 

avea loc în sala I.S.B. din str. Ber
zei nr. 21 o reuniune amicală, în 
cadrul căreia vor evolua, printre al- 

Ghidriceanu, P. Văleanca 
V. Lăzăreanu (Rapid), M. 
(Victoria), S. Saramando 

Voicu (Grivița

ții: S.
(I.S.B.),
Ghencea , _ . ,
(Timpuri Noi), Al. 
Roșie) ș.a.

și dec 
egalitat

Oltean 
(Dinam 
b.ab.

Pătrașc

R. CALARAȘANU

Examen pentru avansarea 
antrenorilor

Se aduce la cunoștința tuturor 
antrenorilor, că între 29 mai—4 iu
nie a.c. (și nu între 17—23 aprilie 
cum s-a anunțat anterior, se va 
organiza la institutul de Cultură 
Fizică un examen pentru avansa
rea antrenorilor de la categoria a 
IV-a la categoria a IlI-a, la toate 
ramurile sportive.

Se pot prezenta toți antrenorii 
care îndeplinesc condițiile cerute de 
regulament.

Examenul se dă la următoarele 
materii : anatomie și fiziologie,
socialism științific, igienă și con
trol medical, teoria și metodica 
educației fizice, pedagogie și psiho
logie, precum și specializare (scris, 1 
oral, practic).

Candidații vor depune cererile de 
înscriere pentru examen la con si- 1 
liîle regionale U.C.F.S pînă cel mai 
târziu la 1 aprilie a.c. |



Pentru fotbaliști, pentru antrenori

tNSEMNĂRI
Ne scriu spec'aiiștii

RÎNDURI DESPRE SELECȚIONATA DE TINERET
Nu ne amintim un început de se

zon care să se fi bucurat de un cadru 
atît de sărbătoresc ca „premiera" 
fotbalistică din acest an. Reluarea 
campionatului, așteptată cu atîtă ne
răbdare de iubitorii fotbalului, s-a fă
cut pe o vreme splendidă, cu cer se
nin și soare ca de mai, îmbiind miile 
de spectatori să ia drumul stadioane
lor, îmbrăcate in straie de sărbătoare 
pentru acest eveniment. La Bacău de 
pildă, meciul Dinamo-Petrolul a fost 
precedat de o frumoasă solemnitate; 
la București, pe pista de atletism a 
stadionului „23 August" litere mari 
albe urau „Bun venit" _ spectatorilor. 
Și îndrăgostiți! fotbalului nu s-au lă
sat mult rugați. La cei peste 60.000 
de spectatori de la București, li s-au 
adăugat — în bilanțul primei etape 
— 20.000 la Cluj, 18.000 Ia Arad, 
peste 15.000 la Bacău (record de asis
tentă) etc.

Cifre seci care însă exprimă în 
mod cit se poate de concludent marele 
interes cu care este privit campiona
tul nostru, pasiunea și dragostea pen
tru sportul cu balonul rotund.

In linii mari, jucătorii au răspuns 
acestui interes printr-o comportare 
promițătoare, oferind chiar unele 
spectacole de nivel tehnic mai bun 
(Steagul roșu, Știința Cluj, U.T.A., 
Dinamo București) desfășurate într-o 
notă de sportivitate. In meciul Mine- 
ruI-C.S.M.S., de pildă, jucătorii ambe
lor echipe nu s-au lăsat atrași de 
„miza" jocului și și-au disputat în 
mod corect, disciplinat șansele.

Desigur că am așteptat mai mult 
de la această primă etapă a unui re
tur pregătit ca niciodată în condi- 
țiuni din cele mai bune. Am așteptat.

Arbitrii jocurilor 
de duminică

C.S.M.S.  lași-Rapid București ■
AL loth, R. Pop și A. Pop-t)radea

știința Timișoara—Dinamo Bacău : 
M. Popa, A. Bentu și Gh. Olteanu- 
Buc.

Petrolul Ploiești — St. roșu Bra
șov : M. Cruțescu, R. Mărgărit și S. 
Mîndreș-Buc.

Corvinul Hunedoara — C.C.A.: M. 
Vasiliu, N. Cursaru și C. Denghel- 
Ploiești.

Dinamo București — Știința Cluj : 
I. Ritter-Timișoara, I. Dobrin-Petro- 
șani și P. Tomescu-Pitești.

Farul Constanța — Minerul Lupeni: 
I. Pișcarac, P. Costandatos și St. 
Munteanu-Buc.

Progresul București — U.T.A. Arad: 
C. Nițescu-Sibiu, C. Geană și G. Pop- 
Brașov.

de
își continuă

C.S.M. Sibiu—Mureșul Tg. Mureș 
3-2 (1-0)'. Au marcat Popa (min. 44 
și 47) și Ardelean (min. 49), respectiv 
Hajdu (min. 51) și Tuzson (min. 87). 
(I. lonescu-coresp.).

Dinamo Pitești — Poiana Cîmpina 
2-2 (1-0). Autorii golurilor; Barbu și 
Halagian (D), Dima și Apostol (P). 
(AI. Momete-coresp.).

Unirea Iași — Rulmentul Bîrlad 
2-0 (1-0). Joc frumos. Cele două go
luri au fost înscrise de Dascălu 11. 
(P Codrea-coresp. reg.).

Rapid Focșani — Rapid Buzău 5-2 
(3-0). Au marcat Codreanu (min. 8), 
Gheorghe (min. 30), Stătescu (min. 
44 și 70 din 11 m) și Coman (auto
gol), respectiv Panaitescu și Pripaț. 
(H. Cohn și C. Rădulescu-coresp.).

Dinamo Barza — Metalurgistul Cu- 
gir 1-2 (1-1). Joc confuz în care pen
tru oaspeți au marcat Vizuru și Mun- 
teanu, iar pentru gazde Noian. (M. 
Susan-coresp.).

C.S.M. Brăila — Academia Mili
tară 1-0 (1-0). Unicul gol a fost în
scris de Military. (I. Baltag-coresp.).

Metalul Tirgoviște — Tractorul 
Brașov 1-1 (1-1). Joc spectaculos care 
însă, a degenerat spre sfîrșit în joc 
dur datorită și arbitrajului foarte 
slab prestat de arbitrul Smanioto din 
localitate- In mm. 89 el a acordat 
nn penalti în favoarea tîrgoviștenilor, 
fapt care a determinat pe oaspeți, ca 
la îndemnul antrenorului Grosaru să 
părăsească terenul. Colegiul central 
de arbitri va trebui să ia în discuție 
arbitrajul acestui joc chiar dacă me
ciul a avut un caracter amical, far 
federația să analizeze comportarea ne
sportivă a antrenorului Grosaru. Au
torii golurilor: Prodanciuc, respectiv 
Vigheci (M. Avanu-coresp.).

Știința București — Vulcan Bucu
rești 2-1 (2-0). Studenții au prestat 
un joc de bună calitate în prima re- 

de pildă, un fotbal mai tehnic, cu mai 
puține pase fără adresă, cu un ritm 
susținut de la început și pînă la sfîr
șit. Din păcate însă în unele meciuri 
au abundat execuțiile tehnice greșite 
(Dinamo Bacău-Petrolul) și unele e- 
chipe au dovedit o insuficientă pre
gătire fizică. A fost penibilă, de 
exemplu, comportarea sub orice critică 
din punct de vedere al pregătirii fi
zice a unor jucători de ia Știința Ti
mișoara. înaintarea studenților timi
șoreni (în special Manolache și Le- 
reter) nu a mai avut în repriza se
cundă resurse fizice, iar Codreanu — 
mult solicitat în joc — a suferit un 
„cîrcel" la picior tot din lipsă de pre
gătire fizică. Bruscările și intrările 
violente din meciul Rapid-Știința Ti
mișoara, precum și faulturile repetate 
ale lui Florea și Rădulescu în partida 
Dinamo Bacău-Petrolul, dovedesc lip
să de respect față de spectatori, față 
de oamenii muncii care vin pe sta
dioane să vadă spectacole plăcute, nu 
să asiste la dueluri nepermise pentru 
balon, comise de jucători certați cu 
disciplina. Nu putem trece cu vederea

O fază din meciul C.C.A. — Farul Constanța (2—2): portarul Ghibănescu 
respinge balonul Foto: B. Ciobanii

nici practica nesportivă a unor apă
rători de la Știința Timișoara, care 
spre sfîrșitul jocului au „tras" de 
timp într-un mod flagrant, aruneînd 
mingea în aut și jonglînd cu ea în 
spatele porții. Tot ca lipsă de respect 
față de spectatori, trebuie considerat 
și dezinteresul cu care au privit pri
mul meci din retur unii jucători care 
și-au creat deja un „nume" în fotbal, 
cum sînt de exemplu Dinulescu și 
Ciosescu, de la care se așteaptă mult 
mai mult decît dau într-un joc.

Nu trebuie să uităm însă că felul cum 
se comportă fotbaliștii pe teren reflectă

categorie B 
pregătirile

priză cînd au înscris de două ori prin 
Moldoveanu (Aurelian Axente-coresp.)

Dinamo Galați — Dinamo Obor 
2-1 (1-0). Au marcat: Dudaș și Ma
tei, respectiv Popescu. (V. Paladescu- 
coresp.).

C.S. Oradea — Recolta Cărei 3-1 
(1-1). Au înscris Harșani, Dulgheru 
și Szakacs 1 (din 11 m) respectiv 
Hauiler II. (llie Ghișa-coresp. reg.).

C.S.M. Baia Mare — Gloria Bistri
ța 3-1 (1-0). Punctele au fost înscrise 
de Mălăieru, Gergely III și Nedelcu 
I, respectiv Rădulescu. (V. Săsăranu- 
coresp. reg.).

S.N.M. Constanța — Steaua Man
galia 2-2 (0-2). Au marcat Șeitan și 
Busegeanu, respectiv Constantinescu 
(2).

C.S.M. Mediaș — Ind. Sîrmei C- 
Turzii 2-4 (1-1). Au înscris: Staudt 
și Szakacz pentru C.S.M., Kraus (2), 
Jack și Moraru (autogol) pentru oas
peți. (Dan Vintilă-coresp.).

Chimia Făgăraș — Textila Sf. Ghe
orghe 3-2 (1-1). Golurile au fost în
scrise de Bețcaru, Pantici și Ciobanu 
(Chimia), Antal și Csiinta (Textila). 
(Lazăr Valentin-coresp.).

C.F.R. • Timișoara — C.S.M. Reșița 
4-1 (1-0). Au marcat: Ionescu (3), și 
Serfozo, respectiv Sporea. (Ladislau 
Samul-coresp.).

Știința Craiova — Jiul Petroșani 1-1 
(0-0). Autorii golurilor: Dumitrescu 
(Șt.) și Ciurdărescu (J).

C.F.R. Electroputere Craiova—Dru- 
beta T. Severin 1-1 (1-1). Au înscris: 
Bratu (min. 45 din 11 m), respectiv 
Zaharia (min. 32). (N. Gherghinoiu- 
coresp.).

Prahova Ploiești a jucat dumi
nică o repriză cu juniorii Petrolu
lui (scor 0-0) și o repriză cu echipa 
lor de juniori (scor 6-0). Au marcat 
Zinculrscu (2), Voinea (2) și Chirilă 
(2). (I. Rădulescu-coresp.). 

și modul cum s-au ocupat antrenorii 
cu ei, oglindește fidel autoritatea și 
personalitatea lor. Aici putem da două 
exemple concludente: Silviu Bindea 
(care împreună cu Reuter este direct 
răspunzător de slaba pregătire a 
fotbaliștilor de Ia Știința Timișoara) 
în timpul jocului de la București s-a 
agitat mereu pe lingă tușă, dînd 
„sfaturi" fotbaliștilor săi care însă 
nu i-au respectat indicațiile. Augustin 
Botescu a intervenit de la tușă doar 
o singură dată, ca să-i calmeze pe ju
cătorii de la Farul (care la un mo
ment dat au început să joace „tare") 
și a fost suficient: din acel moment 
constănțenii au continuat să joace 
calm, în limitele sportivității.

împreună cu zecile de mii de spec
tatori am dori ca în etapele viitoare, 
care programează o serie de meciuri 
echilibrate, să asistăm la cît mai 
multe jocuri de calitate, lipsite de du
rități, în care toți fotbaliștii să dea 
un randament în raport cu condițiile 
optime de pregătire și cu posibilită
țile pe care le au.

Tril una spectatorului
TRAIAN DEMIAN, miner la Lupeni: 

„Mi-e dragă nespus echipa noastră de 
fotbal. Asist nu numai la meciurile ei 
de campionat, ci și la cele amicale și 
chiar la Miluirile de verificare. Am fost 
dezamăgit. în această primă etapă, că 
tocmai la capitolul putere de luptă, în 
care ne evidențiusem de atitea ori, am 
dovedit slăbiciuni, pierzînd astfel un 
punct prețios, pe care îl meritam cu pri
sosință. Ieșenii au jucat mai slab ca 
Minerul. In repriza a doua au șutat 
numai de două ori. Dar... a fost de-ajuns: 
au înscris două goluri!...

ȘTEFAN IO AN. mecanic la centrala 
telefonică din Bacău: „Ca fost jucător 
slut nelipsit de la fotbal. Și, totodată, 
sînt un înflăcărat susținător al dinamo- 
vișlilor. De aceea, în acest an am fost 
prezent la toate jocurile lor de verificare.

La 26 martie concurs special Pronosport
Cu prilejul împlinirii a 7 ani de ia 

introducerea concursurilor de pro
nosticuri sportive, Loto-Pronosport 
organizează la 26 martie a.c. un con
curs special Pronosport, la care se 
atribuie din fond suplimentar premii 
în valoare de 350.000 lei.

La acest concurs special, orice par
ticipant poate obține :

— premii obișnuite în bani
— premii suplimentare în obiecte 

pe bază de extragere din urnă a 
numerelor cupoanelor.

— premii pentru „0“ rezultate.
Lista premiilor suplimentare in obiecte 

— pentru cupoane —
1 autoturism „Volga"
30 călătorii cu autocarul în R.P. 

Ungară prin O.N.T..
1 motocicletă M.Z. 350 cm.c.
1 motocicletă Simson 250 cm.c.
2 motociclete M.Z. 125 cm.c.
5 scutere „Manet"
3 motorete „Jawa" 48 cm.c.

10 biciclete „Carpați" cu motorașe
20 biciclete „Carpați"
Frigidere, televizoare, aparate de 

radio ș.a.
— pentru „0“ rezultate —

A. Prin tragere din urnă
1 motoretă „Simson" 48 cm.c.

28 de călătorii cu autocarul în R P. 
Bulgaria

2 aparate de radio „Balada"
30 mingi de fotbal
42 almanahuri O.N.T.

B. Pentru cele mai multe variante cu „0" 
1 motocicletă M, Z. 125 cm.c.

In opt zile, fotbaliștii noștri au 
susținut in R.P.F. Iugoslavia patru 
jocuri, in patru orașe diferite, cîști- 
gind toate jocurile, primind doar un 
gol față de 13 marcate in total, și 
practicînd un fotbal modern, în con
tinuă mișcare, bine susținut, tehnic 
și tactic.

„N-am crezut, după rezultatele ce 
le-a înregistrat echipa dv. națională 
in ultima vreme, ■ că tineretul joacă 
atît de bine și e atit de valoros". 
Remarca aceasta am auzit-o destul 
de frecvent cu prilejul turneului. Ea 
a aparținut specialiștilor iugoslavi cu 
care ne-am întreținut, simplilor ama
tori de spectacole fotbalistice care au 
aplaudat cu căldură evoluțiile echipei 
noastre, ca și presei, care >a consem
nat jocurile disputate.

Itinerariul turneului a fost Suboti- 
ța—Borovo—Belisce—Sombor.

Pe marginea acestui turneu voi 
face cîteva sublinieri privind com
portarea echipei noastre.

SUBOTIȚA. Jocul a fost cîștigat 
cu scorul de 3—0. Puteam să marcăm 
mai mult, dar să jucăm și mai bine. 
Impresia produsă a fost totuși bună. 
Noi insă trebuie să fim mai exigenți 
cu jocul ce-1 tace această echipă, 
care cuprinde o serie de autentice 
speranțe ale fotbalului nostru.

BOROVO. Am cîștigat cu 3—0, dar 
echipa încă nu a jucat la valoarea ei.

BELISCE. Am întîlnit o echipă 
bună, tînără, plină de vigoare, care a 
impus un ritm ridicat, înaintarea mai 
ales mișcîndu-se mult. Noi am jucat 
acum bine. A fost cel mai bun meci 
al nostru de pînă acum. Scor: 5—1 
pentru noi.

SOMBOR. Un meci greu, cu un 
adversar valoros (Radnicki), cu multă 
putere de luptă. Jucătorii au o con
strucție atletică (ca și cei de la Spar
tak Subotica) și o pregătire fizică 
excepțională. Ii antrenează fostul in
ternațional Ața Pcpovici, care a im
primat echipei marcajul strict la om. 
In atac joacă cu patru oameni in 
față, ceea ce a produs unele încurcă
turi apărării noastre, care nu s-a pri
ceput să combată întotdeauna bine

După stadiul de pregătire aveam impre
sia că echipa mea favorită a remediat dtn 
lipsurile manifestate în tur și că in returul 
campionatului îmi va aduce numai 
bucurii. Dar, in prima partidă Dinamo 
liacuu a trebuit să se mulțumească cu 
un singur punct De fapt, nici nu este 
de mirare : cu un Gram lipsit de orizont, 
cu o linie de mijloc mereu depășită și un 
stoper de nerecunoscut, rezultatul este 
chiar ...bun! In general, pol spune că 
jucătorii noștri au manifestat lipsuri 
serioase mai ales în ceea ce privește 
tehnica Se impune ca dinamoviștii să 
se pregătească mai intens și in următoarele 
in ti Ini ii să arate tot ce Știu, trecînd jocul 
de duminică la capitolul „accidente”. 
Lui Ghiță, portarul nostru, toate felici
tările"

2 călătorii cu autocarul în R.P. 
Bulgaria prin O.N.T.

1 aragaz cu 3 focuri și butelie.
Premii Pronoexpres

La concursul Pronoexpres nr. 10 
din 8 martie a.c. au fost obținute 
două premii de valoare : un premiu 
de 150.000 lei la Ploiești și unul de 
125.000 lei la București.

Iată acum premiile concursului 
Pronoexpres nr. 11 din 15 martie a.c. 
(premiile de la acest concurs se plă
tesc în întreaga țară începînd de 
astăzi).

PREMIILE CONCURSULUI PRO
NOEXPRES DIN 15 MARTIE 1961

Categoria I 1 variantă cu 6 din 
8 căreia îi revin lei 115.963.

Categoria II 10 variante a cîte lei 
8.933.

Categoria III 44 variante a cîte
lei 2.186.

Categoria IV 444 variante a cîte
lei 278.

Categoria V 1170 variante a cîte
lei 105.

Categoria VI 7304 variante a cîte
lei 23.

Premiul de categoria I a revenit 
fui PAVEL CARABIN din Galați, 
Str. Justiției nr. 6, care a participat 
pe schema nr. 7.

★

Tragerea din urnă a numerelor 
concursului Pronoexpres de mîine, va 

(in special stoperul Motroc) această 
așezare. Radnicki a forțat nota de du
ritate, ajungînd uneori $ă joace chiar 
brutal, pentru că ținea să cîștige cu 
orice chip.

Echipa noastră a arătat, totuși* 
maturitate, dominînd terenul, păstrind 
contactul cu o cadență ridicată. Scor: 
2—0 pentru noi.

★
Lotul s-a dovedit valoros în tur

neul din Iugoslavia. Majoritatea ju
cătorilor au tehnică, rezistență, ace
lași nivel de pregătire, valori și vira
te sensibil apropiate. Aceste asemă
nări sînt deosebit de importante a- 
tunci cînd se urmărește să se închege 
un schelet de echipă de perspectivă.

Fotbaliști din 12 formații de club 
au jucat ca o echipă omogenă, bine 
sudată, cu mult spirit colectiv, ceea 
ce a constituit punctul forte al echi
pei. Rezultatele obținute sub acest 
raport merită să fie luate in consi
derare, pentru că ele arată că se pot 
alcătui selecționate și cu jucători din 
mai multe echipe. E deci și aceasta 
o cale pe care se poate păși cu suc
ces și care prezintă avantajul că 
evită perturbări in activitatea com- 
petițională a cluburilor ca și in pro
gramul întîlnirilor cu caracter amical 
ce vor să le dispute.

Au încercat multe execuții de fi
nețe Unguroiu, Dridea, O. Popescu 
și Greavu — acesta din urmă renun- 
țînd aproape total la atacul prin alu
necare (un soi de „tackling") pe care 
nu-1 folosește totdeauna regulamen
tar. Renunțarea i-a permis o compor
tare calitativ superioară. Au tras 
foarte mult la poartă și destul de 
precis Dridea, Czako, Unguroiu, O. 
Popescu și Crișan — ceea ce nu se 
poate spune însă și despre Tabarcea, 
care n-a șutat de loc sau Matei, că
ruia i-a lipsit total precizia în șut. 
Tabarcea s-a prezentat Ia lot cu greu
tate în plus ceea ce a arătat că la 
clubul îui n-a lucrat cu toată serio
zitatea.

Buna rezistență dovedită de echipă 
a apărut în joc și pentru că fotbaliș
tii n-au făcut risipă de energie. Teh
nica i-a ajutat să execute lesne ceea 
ce aveau de executat. Nepus Ia punct 
cu rezistența a fost numai Matei* 
care duce o viață nesportivă.

Echipa a marcat și cîteva goluri 
excepționale. La Belisce, de pildă, 
Unguroiu a aruncat mingea pe rînd 
peste trei jucători, a atras portarul 
afară din poartă și a marcat. La Bo
rovo, Dridea a înscris un gol dintr-o 
întoarcere de 180 de grade. Iar la 
Sombor, Czako a marcat de la 16 me
tri, cu un șut-bombă.

In aceste cîteva trăsături ale echi
pei și jucătorilor ei se află și ceea ce 
trebuie să fie făcut ca să i se asigu
re mersul înainte: 1. înlocuirea jucă
torilor ce n-au corespuns: 2. rodarea 
la anumite intervale.

Cu aceste corective, selecționata de 
tineret va fi capabilă să confirme 
speranțele ce au încolțit cu prilejul 
turneului din R.P.F. Iugoslavia.

C. TEAȘCA
antrenor

avea loc, începînd de la orele 19, la 
Tecuci, regiunea Galați.

★
Iată care este programul concursului 

special Pronosport din 26 martie 1961.

I R. S. Cehoslovacă (A) - Suedia (A)
II Dinamo Buc. - știința Cluj (cat. A)

III Progresul - U.T.A. (cat. A)
IV Corvinul - C.C.A. (cat. A)

V Petrolul - Steagul roșu (cat. A)
VI știința Tim. - Dinamo Bacău (cat A) 

VII Farul - Minerul (cat. A)
VIII C.S.M.S. Iași - Rapid (cat. A)

IX Intemazlonale - Milan (camp, ital.)
X Bologna — Juventus (camp. Kalian) 

XI Lazio — Fiorentina (camp, italian) 
XU Napoli - Sampdorla (camp, ital.)

★
Un premiu d° 150.000 lei și un 

de 125.000 lei la concursul PRONOEX
PRES din 8 martie.

Și dumneavoastră puteți obține utl 
premiu mare participînd la consursul 
PRONOEXPRES de miercuri.

AZI ȘI MIINE ULTIMELE ZILE DE 
DEPUNERE A BULETINELOR !

★
In urma trierii variantelor depusd 

la concursul Pronosport din 11 martie! 
au fost găsite :

5 varinte cu 11 rezuitate
141 variante cu 10 rezultate

1168 variante cu 9 rezultate
Rubrică redactată de I- S. Loto-Prono

sport.



După marele concurs de
De eîteva zile s-au reîntors din 

Moscova cei doi halterofili romîni — 
Balaș Fiți și Lazăr Baroga — care 
au participat la „Cupa orașului Mos
cova**  *.

• După o „pauză" de cîțlva ani atle
tismul a reapărut în completarea meciu
rilor de fotbal din Capitală. Inițiativa 
de a programa eîteva curse atletice în 
pauzele meciurilor a fost mai mult decît 
binevenită și suocesul obținut este de 
bun augur. Zecile de mii de spectatori 
bucureșteni și... constănțcni — dintre 
care cu siguranță au fost destui cei care 
au făcut abia duminică cunoștință cu 
atletismul — au urmărit ou interes des
fășurarea celor eîteva probe. Felul în 
care ei au știut să-i susțină și să-i în
curajeze pe partieipanți ne-a arătat că 
atletismul și-a făcut acum noi prieteni 
și lucrul acesta este desigur foarte 
important.

Relevind succesul acestei inițiative 
trebuie să arătăm însă că la viitoarele 
manifestări atletice, din pauzele meciu
rilor, ar fi de dorit ca arbitrii să se 
prezinte în costumul lor alb, iar crainicul 
să urmărească mai mult întrecerile, să-i 
prezinte pe concurenți, să informeze mai 
pe larg despre rezultatele obținute și 
despre valoarea acestor performanțe.

După succesul de duminică ne-am gîn- 
dit că ar fi bine ca organizatorii să pro
grameze (cu vreo oră înaintea primului 
meci) chiar și un mic concurs atletic. 
In programul unui asemenea concurs 
trebuie să figureze nu numai alergări de 
viteză și de semifond, ci și alte probe 
spectaculoase ca : prăjina, obstacole, di
ferite ștafete, garduri și... săritura în 
înălțime. Evoluția lolandei Balaș pe sta
dionul „23 August”, în fața a peste 
60.000 de spectatori, ar constitui fără 
nici un fel de discuție un mic „eveni
ment”, cu atît mai mult cu cît poate că 
mulți dintre cei care via la fotbal în mod

BĂIEȚI : 200 rn: C. Amzică (născut 
1945) 24,9; lungime : M. Popescu (1946) 
5,34; greutate (5 kg): Ov. Creții (1945) 
12,05; ciocan (5 kg): I. Ținea (1945) 
38.28 m. (G. DUMITRESCU și G. 
BADESCU, corespondenți).

• Aproape 50 dc concurenți au luat 
parte, duminică dimineața, la întrecerile 
din cadrul etapei a ll-a a campionatului 
Capitalei la marș, care s-au desfășurat 
în Împrejurimiile Stadionului Ciulești. 
Cursa seniorilor a fost dominată de con- 
curenții diuamovi.șli Răcescu și Popa 
care au terminat proba pe locul întîi. 
întrecerea juniorilor s-a încheiat cu vic
toria neașteptată a tînăruilui Victor Fur
nică de la Șc. sp. U.C.F.S. Giurgiu (an
trenor Ch. Rugină).

Clasamentele curselor de duminică au 
avut următoarea înfățișare: SENIORI 
(8 Km) : 1—2. II. ltăcescu și 1. Popa 
(Diuamo), 3. I. Barbu (Victoria), 4. A. 
Valtăr (Surdo-muți), 5. 1). Chiose (PTT), 
6. D. Iloaloș (Victoria), 7—8. 13. Pa- 
rascliivesou (Victoria) și V. Mitre» 
(PTT), 9. Al. Negulescu (Surdo-muți), 
10. C. Muscă (Diuamo); JUNIORI ȘI 
(NCEPĂTORI (4 Km.) -. 1. V. Furnică 

U.C.F.S. Giurgiu), 2. C. Cle- 
3. L. Caraiosafoglu 
Bulacu (Autobuzul),

I. Rusnac (Victoria), 6. D. Iofoiu 
(Dinamo), 7. D. Popescu (Dinamo), 8. 
V. Suh (Victoria), 9. D. Negulescu (Di
namo), 10. P. Balaș (Surdo-muți).

După două etape, clasamentul — neofi
cial — pc echipe are următoarea înfăți
șare ; 1. Victoria 63 p (30-Ț33), 2. 
P.T.T. 76 p (364-40), 3. Dinamo 84 
p (344~50), 4. Surdo-muți 91 p (43-|-48). 
Etapa a III-a este programată pentru 
duminică. (NICOLAE I). N1COLAE, co- 
respondent).

ț
• In organizarea Clubului Sportiv 

Școlar a avut loc duminică pe Stadionul 
Tineretului din Capitală o competiție 
de erO3 pentru juniori dotată cu „Cupa 
Școlarului". La întreceri au participat 
180 de tineri alergători. Iată rezultatele 
înregistrate; Junioare II (500 m): 1. 
Leontina Frunză (Rapid), 2. Doina Bîr- 
san (Dinamo), 3. Gcorgeta Drăgliioi 
(CSS); Junioare I (800 rn) : 1. Victoria 
Cosa (Farul C-ța), 2. Maria Gheorglta 
(Dinamo), 3. Ofelia Săvescu (CSS); 
Juniori II (800 m): 1. M. Drăgoi (CSS),
2. N. Geac (Metalul), 3. I. Devescl 
(CSS); Juniori l (2.000 m): 1. I. Buia* 
clii (Farul), 2. N. Fanaragiu (Rapid),
3. V. Teodorcscu (I.T.B.). Trofeul „Cupa 
Școlarului" a revenit atleților de la 
G.S.S. care au totalizat 44 p, Ei au fost 
urmați de reprezentanții cluburilor Dina
mo (40 p) și Metalul (34 p).

Tovarășul Ștefan Petrescu, secreta
rul general al F. R. H., care a în
soțit la Moscova pe cei doi haltero
fili romîni, și în același timp a și 
arbitrat întrecerile categoriei mijlocie, 
ne-a acordat un interviu pe care-1 pu
blicăm în rîndurile de mai jos

— Care a fost valoarea con
cursurilor ?

— „Cupa orașului Moscova**  a 
constituit una din cele mai mari com
petiții internaționale de haltere, la 
care am asistat vreodată. Pot afirma 
că întrecerile s-au ridicat la nivelul 
unui campionat mondial sau turneu 
olimpic. Explicația ? Valoarea foarte 
ridicată a concurenților și, îndeosebi, 
a halterofililor sovietici, care au par
ticipat în număr mare la toate cate
goriile : 6 la semigrea, cite 5 la grea 
și la ușoară, 4 la mijlocie etc. Iată 
de ce media rezultatelor obținute pe 
primele 6 locuri depășește pe cea a 
marilor întreceri mondiale care au 
avut loc în ultimul timp.

în total, au participat 73 de con- 
curenți din 15 țări, cifre care sint 
în măsură să sublinieze amploarea 
acestui concurs. Rezultatul s-a văzut 
prin performanțele deosebite care au

5= MW.-f.TiiiAhd

Peste zece zile Criteriul Mal al Tineretului

La uri antrenament al tinerilor scrimsri
In fiecare an, primăvara, tînăra 

generație de scrimeri din lume (pînă 
la 21 de ani) se întîlnește pentru a-și 
desemna - in cadrul unor aprige 
dispute — campionii mondiali la cele 
patru probe. Criteriul Mondial al Ti
neretului este, de fapt, campionatul 
mondial al tineretului, competiția cea 
mai importantă a acestor sportivi.

Sportivii noștri au fost prezenți de 
fiecare dată la această mare competi
ție internațională. Și, tot de fiecare dată 
ei au „interpretat" roluri de frunte, 
încununarea frumoasei comportări a 
trăgătorilor romîni în aceste confrun
tări de mare amploare s-a făcut anul 
trecut, la Leningrad, cind Adalbert 
Gurath a cucerit titlul suprem la spa
dă. Din nefericire, valorosul nostru 
spadasin nu-și va putea apăra titlul 
fiind oprit de medic să concureze un 
timp. Totuși, Republica Populară Ro- 
mină va fi reprezentată la Criteriul 
Mondial care va avea loc între 31 
martie — 3 aprilie la Duisburg (RFC) 
de alți tineri de la care așteptăm o 
frumoasă comportare.

Am vizitat zilele trecute grupul de 
scrimeri care se antrenează Intens 
pentru marile întreceri ce vor avea 
loc in curînd. I-am văzut „lucrind", 
am ascultat aprecierile antrenorului 
Andrei Vilcea și ne-am format con
vingerea că „puștii" (este cel mai 
tinăr lot pe care l-am prezentat vreo
dată la Criteriu) sint perfect conștien- 
ți de răspunderea ce Ie revine de a 
apăra cu cinste culorile țării, renu- 
rnele frumos pe care „înaintașii" lor 
l-au creat Este suficient să arătăm 
că, constatind o reală diferență între 
pregătirea componenților lotului (vi
novăție ce aparține cluburilor și aso
ciațiilor din care fac parte trăgătorii 
și cărora li s-a atras atenția să acor
de toată grija acelor juniori care in
tră in vederile selecționerilor pentru 
Criteriu) sportivii și antrenorii au 
hotărit să se facă antrenamente cit 
mai intense. Cu aceeași dorință de a 
învăța cit mai mult, de a-și însuși 
cit mai bine cele mai diferite proce
dee tehnice și tactice, Ana Ene, Ion 
Drimbă, Francisc Boga, Mihai Țiu și 
ceilalți trăgători repetă o dată, de 
două, de zeci de ori. Cînd antrenorul 
are lecție cu unul dintre tineri, cei
lalți nu așteaptă. Se încheagă pe loc 
asalturi pe/ care le arbitrează tot... 
adversarii.

La antrenamentul pe care l-am ur
mărit, Lucia Enăchescu a absentat. 
Insă, motivat. Avea teză. Iar pregă
tirile pentru Criteriu nu trebuie să 
aducă prejudicii învățăturii. Acesta 
este și motivul pentru care s-a re
nunțat la unul dintre bunii sabreri 
Anton Iercoșan. Cr>!«*rtnvu)  a hotărît
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fost realizate: 8 recorduri mondiaie 
și aproape 20 de recorduri ale țărilor 
participante.

— Ce ne puteți spune despre 
cei mai buni halterofili î

— Nu numai mie, ci și tuturor spe
cialiștilor străini și miilor de specta
tori care au asistat în fiecare seară 
la întreceri, ne-au lăsat o impresie 
deosebită halterofilii sovietici Serghei 
Lopatin, Jagli-Ogli, Anatoli Jgun, 
Alexandr Kurinov și Viktor Korș, 
americanii Tomy Kono și Isaac Ber
ger, polonezul Ireneusz Palinski, ma
ghiarii Intre Foldi și Gyozb Veres ș.a. 
Rezultatul lui Serghei Lopatin este ex
cepțional. El este primul „ușor**  din 
lume care a trecut limita celor 400 
de kilograme. Cu 161 kg Viktor Korș 
a bătut recordul lumii la „aruncat" 
(cat. ușoară). El a dovedit o uimi
toare coordonare a mișcărilor și o 
tehnică perfectă. Foarte bun este și 
recordul semigreului Palinskj la 
„aruncat" (186 kg) performanță pe 
care a obținut-o după ce ratase prima 
încercare ia 182,5 kg. In sfîrșit, Tomy 
Kono, care a trecut la categoria mij
locie, a doborî! două recorduri nwn 
diale : 152 kg la ;,împins" și 460 kg 
la total. N-a lipsit mult să doboare 
și recordul la „smuls" (142,5 kg) 
Kono are 31 de anj și este, după cum 
se știe, de origine japonez din Insu
lele Hawai.

să nu-1 primească la antrenamente 
dacă nu-și îmbunătățește situația la 
învățătură. Iar Federația de speciali
tate a întărit măsura, hotărînd să-l 
recheme numai atunci cînd notele 
proaste vor fi înlocuite cu unele bune

Neavînd adversară, Ana Ene, a 
„încins" o dispută cu Francisc Boga. 
Scorul este strîns. Dar in final învin
ge Anișoara. Francisc Boga nu se 
vrea învins, ci caută s-o convingă că 
din... cavalerism ă lăsat-o să-l învin
gă. Noi care i-am urmărit însă nu-1 
credem...

Am cerut părerea antrenorului An
drei Vîlcea în legătură cu stadiul de 
pregătire și forma în care se află ti
nerii noștri scrimeri. Iată răspunsul 
său: „Ceea ce vreau să precizez, de 
la inceput, este că toți se antrenează 
cu o deosebită perseverență. Mai 
bine pregătiți sint Ana Ene șt Ion 
Drimbă, pentru că lor li s-a acordat 
toată atenția in cluburile din care 
vin (respectiv Progresul București și 
C.C.A.). Urmează, în ordine, Mihai 
Țiu (C.S.S. Buc.), care pentru vîrsta 
lui — 15 ani — este foarte talentat, 
și... bătăios, Francisc Boga (Și'A ița 
Tg. Mureș) și Radu Manoliu (Ști: :ța 
București) care sint mai in urmă 
pentru că sint insuficient pregătiți. 
Or, puținul timp afectat antrenamen
tului lotului nu poate face ca forma 
să fie egală tuturor. Cu Ștefan Hau- 
kler n-am lucrat. Cred insă că e 
bine pregătit. Locul I cucerit la Karl 
Marx-Stadt in compania unor trăgă
tori consacra ți îmi îndreptățește pă
rerea. Ceea ce pot să vă asigur este 
că noi, antrenori și sportivi, slntcm 
pătrunși de importanța misiunii pe 
care o avem. Și nu vom precupeți' 
nici un efort pentru a culege roadele 
așteptate pentru care avem asigurate 
toate condițiile".

Am părăsit sala de la Stadionul 
Republicii cu mulțumirea de a fi a- 
sistat la un antrenament reușit. 
Ne-am înțeles cu Ana Ene și cu Ion 
Drimbă să ne revedem peste eîteva 
zile (25—26) cînd au loc campio
natele republicane ale juniorilor, ulti
ma verificare înainte de Criteriu, și 
pe care cei doi sportivi au promis 
să le ciștige.

ELENA MATEESCU 

I ÎNTREPRINDEREA DE EX-t
PLOATARE A BAZ-.LCȚ SPOR " 
TIVE aduce la cunoștința asocia-.*  
țiilor și cluburilor sportive pre-" 
cum și comitetelor sindicale că în-" 
cheie contracte pentru bilete de in-- 
trare la toate jocurile de fotbal" 
interne și internaționale ce vor a--- 
vea loc, în anul 1961, pe stadioa-" 
nele „23 August" și „Republicii"." 

Contractele se pot încheia numai-■ 
pînă la data de 1 aprilie 1961. "

Pentru informații, cei intere- - ■ 
sați se vor adresa la sediul între-" 
prinderii din str. Vasile Conta nr.Ț 
16, telefon 11.60.52. « ► •

la Moscova
— Halterofilii noștri ce învăță

minte pot trage după aceste în. 
treceri ?

— Pot spune că ne-am întors de la 
Moscova cu o serie de învățăminte 
prețioase. Va trelati să punem accent 
deosebit pe 'ridicarea rezultatelor la 
„aruncat". Trebuie să fie limpede 
pentru fiecare antrenor că rezultatele 
mari la total se pot obține, în primul 
tind, prin corectarea recordurilor la 
„aruncat". Nu pot fi mulțumit de com
portarea halterofililor noștri. Este ade
vărat că Fiți Balaș a concurat bol
nav, dar dacă s-ar fi antrenat mai 
intens la „aruncat" n-ar fi ieșit din 
concurs. Baroga a „aruncat" doar 155 
kg. performanță insuficientă pentru 
calitățile sale. Mai atent el putea 
„smulge" 127,5 kg. Baroga trebuie să 
dovedească mai mult simț de răspun
dere în pregătire, iar în concursuri să 
aibă o putere de luptă mai mare șl 
mai multă dîrzenie.

— In viitorul apropiat ce alte 
competiții mari stau in fața halte
rofililor noștri ?

— La sfîrșitul lunii aprilie vom 
participa la „Cupa Dunării", care va 
avea loc în R.F.G., iar în septembrie 
vor avea Ioc campionatele mondiale 
și europene din Austria. Iată, deci, că 
halterofilii noștri au în față competiții 
grele în vederea cărora trebuie să se 
pregătească intens. De aceea, în pe
rioada care ne desparte pînă la aceste 
mari confruntări, antrenorii vor tre
bui să supravegheze cu și mai multă 
atenție pregătirea halterofililor frun
tași.

Interviu luat de 
ION OCHSENFELD

—.. - - imiiijuaai • - . 1 2 3 :
Concursuri... rezultate

Start în proba de 100 m desfășurată duminică pe Stadionul „23 August" 
l oto : B. Ciobanii

DESPRE PRIMA ETAPĂ
A ALPINIADEI REPUBLICANE

începută cu multe luni in urmă, pre
gătirea alpiniștilor noștri a avut ca 
obiectiv imediat etapa de iarnă a Al- 
piniadei republicane, desfășurată acum 
citva timp in munții Bucegi. Obișnuiți 
pînă acum cu parcurgerea (mai mult 
pe schiuri) a munților Retezat (in 
1959) sau a unor creste din Făgăraș 
(așa cum a fost anul trecut), alpiniștii 
au avut de străbătut (de data asta in 
Bucegi) trasee care au ridicat proble
me deosebit de dificile : trebuiau par
curse in condiții de iarnă trasee esca
ladate de obicei in timpul verii, cum 
ar fi Creasta Ghințurei, Cele trei sur
plombe, Creasta picăturii, Creasta 
Coștila-Gălbinele etc. Escalada era 
mult mai dificilă decit in timpul verii 
pentru că, de data asta, condițiilor at
mosferice defavorabile (tot timpul a 
bătut un vint rece) li se adăugau 
gheața și zăpada care ingreuiau 
foarte mult ascensiunea.

„Nu de puține ori s-a întîmplat ca 
pe o lungime de coardă, adică aproxi
mativ 40 de metri, să trebuiască să 
schimbăm de mai multe ori espadri- 
lele pentru cățărătură cu bocancii cu 
colțari, să împletim tehnica ascensiu
nilor din timpul verii cu cea de iarnă, 
ne spunea maestrul sportului Aurel 
Irimia, din echipa întîi a Casei Ofi
țerilor Brașov. In plus, acest gen nou 
de escaladă a cerut din partea tuturor 
alpiniștilor pe lingă cunoașterea per
fectă a zăpezilor, o foarte bună pre
gătire fizică. Vreau că vă dau un sin
gur exemplu : alpiniștii de la Dinamo 
Brașov au inceput escalada lor, „Cele 
trei surplombe", la ora 5 dimineața și 
abia la 3 și jumătate noaptea, deci 
după aproape 24 ore de lucru, s-au

(Șc. sp.
ment (Victoria), 

sportiv școlar Banatul din. (Diuamo), 4. M.

obișnuit, n-au avut încă prilejul s-o 
vadă sărind pc recordmana noastră mon
dială, sau să-i vadă la „lucru” pe foarte 
mulți dintre atleții noștri fruntași, (R. 
VILARA).

• Clubul
Timișoara a găzduit pe stadionul Tine
retului primul concurs în aer liber din 
acest sezon. La întreceri au luat parte 
elevi ■ai școlilor medii și elementare din 
localitate.

Pe foile de concurs au fost notate 
următoarele rezultate : BĂIEȚI ; 100 m: 
G. Stroe (CSS) 11,9; M. Bauer (CSS) 
11,9; 200 m: C. Stroe 24,9; 800 m. : 
G. Perju (CSS) 2:*08,4;  M. Bota (CSS) 
2:09,2; 1.500 m: C. Perju 4:27,6; lun
gime : C. Stroe 6,7*0  ; înălțime: D. But a 
(CSS) 1,65; triplu : M. Bauer 13,22; 
greutate (5 kg.): N. Ezocliil (CSS) 
11,55; suliță (800 gr.): M. Dumitra 
(CSS) 55,80 m; FETE: 100 m: L. Ve- 
selinovioi (CSS) 13,7; El. Vasi (CSS) 
13,8 ; 400 m: A. Cimponieru (CSS) 
64,8; înălțime: El. Vasi 1,45; disc: 
R. Moțiu (CSS) 31,06; suliță: R. Bu
cea (CSS) 38.00. Dintre rezultatele ob
ținute se remarcă în special cele reali
zate de Rodica Bucea Ia suliță, Elena 
Vasi la înălțime și Cornel Stroe la lun
gime. LIVIUS MICȘAN, corespondent).

° Pregălindu-se cu asiduitate în ve
derea apropiatelor campionate republicane 
școlare de atletism, elevii și elevele li
ceului Dinicu Golescu din Cîmpulung 
Muscel au participat recent la primul 
lor concurs în aer liber. Cîtcva rezultate: 
FETE : lungime : Mirela Vasiliu (născută 
1946) 4.70 m; 6Q_ m: M,. Vasiliu 8,2; 

înapoiat la refugiul Coștila! Aceasta 
cere o pregătire fizică deosebită".

Motivele care au făcut ca de data asta 
să se aleagă astfel de trasee, le-am a- 
flat de la maestrul sportului Emilian 
Cristea, membru al comisiei de alpi
nism din cadrul F.R.S.B.A. : „Traseele 
au fost stabilite în mod special. Mai 
întîi, s-a ținut seama de faptul că ela 
să se afle numai pe versantul nordic 
al Bucegilor, unde există suficientă 
zăpadă. încercarea a fost în mare 
măsură încununată de succes".

Revenind la întrecerea propriu-zisă; 
trebuie arătat că patru echipe 
au primit punctajul maxim (100 p): 
Casa Ofițerilor I Brașov, Voința Bra
șov, Metalosport București și Metalul 
I București. Din rindul lor s-au re
marcat alpiniștii Aurel Irimia (Casa 
Ofițerilor I Brașov), Al. Stătescu (Me
talul I București), N. Hiemesch (Voin
ța Brașov), T. Hurbean (Metalosport 
București).

In afara acestora, o comportare fru
moasă au mai avut N. Jitaru (Dinamo 
Brașov), S. Severin (Mătasea roșie 
Cisnădie), D. Lubenescu (Știința Bucu
rești), V. Garner (Torpedo). Echipele 
lor (pentru că nu au terminat in cele 
mai bune condiții traseele alese) au 
fost insă penalizate.

Paralel au luat startul și alte echipe 
alcătuite din alpiniști mai puțin ex
perimentați, avind categoria a ll-a 
sau a IlI-a de clasificare, sau chiar 
neclasificați. Acestea au parcurs tra
see mai ușoare, văi și creste, avind 
grade de dificultate pină la III A. Din 
rindul acestora trebuie să evidențiem 
pe alpiniștii de la Corvinul Hunedoa
ra, Caraimanul Bușteni, Mureșul Tg. 
Mureș, Prahova Ploiești.



JK AEROCLUBUL BULGAR CEN
TRAL A SOSIT O SCRISOARE...

Recent, la Aeroclubul bulgar cen- 
ral a sosit o scrisoare din partea di
rectorului general al Federației Inter
naționale de Aviație, prin care acesta 
nformează că F.I.A. a omologat și 
nscris ca record mondial oficial per- 
ormanța realizată de către un grup 
le parașutiști bulgari la proba de 
salt combinat in grup pe timp de 
toapte de la înălțimea de 1500 m : 
',78 m de centrul cercului 1 Această 
performanță a fost realizată la 30.IX. 
960 pe aeroportul de lingă Mihailov- 
rrad de către următorii parașutiști: 
naestrul emerit al sportului Kiril 
lodenicearov (0,75 m), maestrul spor
ului Gheorghi Galabov (1.97 m) și 
firii Zahariev, maestru emerit al 
portului (2,61 m). Toți trei sînt spor- 
ivi bine cunoscuți atit in R.P. Bul- 
'aria cit și peste hotare, prin rezili
atele excelente pe care le-au obținut 
n cadrul campionatelor . mondiale 
au alte competiții de valoare inter- 
tațională.

Miiev care, acumulind ■ 12‘l. p din 17 
posibile, a cucerit pentru a treia 
oară titlul de campion al țării. El 
a ciștigat 9 partide, a terminat re
miză 7 și a pierdut una singură — 
la Cr. Dimitrov, situat pe ultimul loc 
al clasamentului. Locul II a revenit 
lui N. Minev cu 12 p. El are meritul 
de a fi terminat Campionatul fără 
a fi cunoscut infringerea.
HOCHEIUL PE GHEAȚĂ 

MAI NOU SPORT IN ‘ “ 
RIA

R.P. BULGAL

este o disci- 
tinără în R.P.

ÂJRAVKO MILEV, CAMPION DE 
ȘAH AL R P. BULGARIA

Timp de aproape o lună iubitorii 
\e șah din R.P. Bulgaria au urmărit 
u interes desfășurarea campionatului 
epublican pe 1961. Deși la această 
diție a întrecerii au lipsit trei din 
ei mai buni șahiști ai țării, disputa 
fost

c <t
pastonantă, campionul fiind cu- 
abia după consumarea ultimei 
Caracteristicile principale ale 
au fost participarea a nume-inalei

ași tineri, pe de o parte, precum și 
codificarea . regulamentului, pe de 
Ită parte, care au imprimat intre- 
erii un caracter dirz. Modificarea de 
egulament se referă
rintr-o hotărire a federației 
e specialitate, s-a interzis 
area rezultatului de remiză 
e efectuarea a cel puțin 30 
iri. Pentru titlul 
•iptat 20 de șahiști, 
eosebită impresie a 
iu sigur și foarte

la aceea că, 
bulgare 

consem- 
inainte 

de mu-
de campion au 
Dintre aceștia o 
lăsat, prin jocul 
'variat, Zdravko

GaiRcr
ra liScde primul loc in „Tofneul

celor 5 națitmi" la rugbi
internatio- 

celor 5 na-
In cadrul compe-tiției 

ale de rugbi „Turneul
■i" echipa Angliei a învins cu 
ul de 6—0 (3—0) formația

coției. In clasament conduce echina 
îrii Galilor cu 4 puncte din 3 în- 
Iniri urmată; de Scoția cu același 
tmăr de puncte realizate însă din 

meciuri. Echipa Franței se află 
: locul 3 cu 3 puncte din 2 jocuri, 
t meciul decisiv pentru desemnarea 
-hipei cîștigătoare a turneului 
>r întîlnj la 25 martie la " 
hipele Franței și Țării 1 
«cui Franța-Irianda a foM grogra- 
iat pentru 15 aprilie

se 
i Paris 
Galilor.

la Dublin. 
(Agerpres).

CURSA SAN REMO
Ș'IGATA DE UN „NECBNOSCOT“

52-a ediție ă cursei cicliste 
Remo a avut un fepilog 

rprinzător. Primul a trecut lihia 
sosite un tînăr ciclist francez, 

tymond Poulidor, care se află la 
ima sa mare victorie. El a reușit 
evadare la cîțiva kilometri de so- 

•e, păstrind un avans de numai 25 
. la finiș (288 km în 7 ore 41 min, 
sec,). In urma sa un pluton de „ași" 
apropia amenințător... Sprintul plu

gului a fost Cîștigat de Van Looy 
elgia), urmat Se Bruni, De Filippis, 
rtore (I talia); Darrigade, Bobet. 
isseriforder, Graczyk (Franța). Doi 
ntre favoriți,: Baldini și Anquetil, au 
andonat pe parcurs.

Cea de a 
ilan-San

1,86 in nu e decît începu{u
1961. Tînă-

Brumel a 
ridicată la 
performanță

peste ștacheta 
realizînd o

uimit lumea, pe toți cei care 
ca și pe cei mai puțin cu

tii ale atletismului...
In vi-

Tamara 
sportivă 

la un

Leningrad 28 , ianuarie
rul atlet sovietic Valerii 
trecut 
2,25 m, 
care a 
cunosc
noscători

Leningrad 18 martie 1961. 
zită la buna s-a prietenă 
Press, excepționala noastră 
Iolanda Balaș & participat

u
jt • a»

Duminică !
Sbter. Era 
această veste, 
cred că loli a fost în stare să sară 
acum, în martie, la 1 86 m. Deși a 
lucrat zi de zi cu toată nădejdea, 
deși se simțea foarte bine din punct 
de vedere fizic și psihic, totuși n-o 
vedeam într-o asemenea formă, egală 
cu cea maj bună formă din viața

seara am v or tot 
foarte impresionat 

. „Nici nu-mj vine să

cu 
de

în a doua zi a concursului de 
atletism pe teren- acoperit desfășurat 
pe stadionul de iarnă din Leningrad,- 

Tamara

Hocheiul pe gheață 
plină sportivă relativ 
Bulgaria. Primul campionat republi
can a avut loc in anul 1951. Clima 
moderată crea insă serioase dificul
tăți atit pregătirii echipelor, cit și 
desfășurării in bune condițiuni a 
campionatului. Din 
trecerea celor mai 
desfășura de cele 
lacurile de munte, 
2500 m. Necesitatea unui patinoar 
artificial se resimțea tot mal mult. 
Cum era și firesc, știrea că un mic 
stadion 
fia va 
tificial 
ție in
Bulgaria. Patinoarul a fost dat in fo
losință in noiembrie anul trecut. De 
atunci pe noul patinoar artificial al 
Sofiei au avut loc numeroase intil- 
niri de hochei pe gheață cu caracter 
intern . și internațional. De o mare 
popularitate s-a bucurat cea de a 
IX-a ediție a campionatului republi
can de hochei pe gheață, care s-a 
desfășurat cu participarea a șase e- 
chipe. Formația Cerveno Zname din 
Sofia a cucerit pentru a șasea oară 
titlul de campioană, totalizind 20 
din

această cauză 
bune formații 

mai multe ori 
la altitudinea

A

m.

pentru jocuri sportive din So- 
ji transformat in patinoar ar- 
a fost primită cu vie satisfac- 

cercurile sportive din R.P.

tot atitea posibile.

TOMA HRISTOV
corespondentul ziarului 

„Sportul popular" la Sofia
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BOTEV PLOVDIV 
REALIZAT SURPRIZA

cunoscuta atletă sovietică
Press, campioană olimpică, a reușit 
o performanță excepțională la arun-i 
carea greutății. Eă a înregistrat o 
aruncare de 17,15 m, stabilind astfel 
cea maj bună performanță mondială 
obținută vreodată pe teren acoperit. 
Rezultatul Tamarei Press întrece cu 

cm vechiul record mondial în 
la aruncarea greutății femei.

Participînd la o reuniune atlej 
pe teren acoperit în Japonia,, 

fondistul neozeelandez Murray HalJ 
berg a cîștigat proba de 1 milă în 
4:06,2.

Pentru titlul mondial de șah
Botvinnik are avantaj

partida a treia
a treia partidă a
mondial de șah, în care cu al-

meciului p<m-

P-

ETAPEI

săptămlnăDupă succesul de acum o 
în partida cu Levski, se părea că pen
tru Ț.D.N.A. nu mai există „probleme" 
în returul campionatului. Dar iată că 
în etapa a 15-a campioana a fost ne
voită să cedeze la Plovdiv cu 1—2 în 
fața echipei locale Botev. în celelalte 
meciuri s-au înregistrat în generai re
zultate normale, scoruri strînse : Spar
tak Sofia - ...................... ”
temvri — 
Levski 0—0, 
nav - 
Vama _____ _
Ț.D.N.A. - 21 puncte, Levski — 20, Mi- 
nior — 18, Dunav, Marek și Spartak
Vama — fiecare cu cîte 16 p.

- Spartak Plovdiv 0—2, Sep- 
Marek 1-1, Lokomotiv - 

Miinior — Slavia 2—2, Du- 
Ciornoe More 1-1, Spartak 
- Be-roe 1-1. Pe primul loc

UJPESTI DOZSA 
CONTINUA SERIA SUCCESELOR

Fruntașa clasamentului maghiar, Uj- 
pesti Dozsa, a repurtat sîmbătă cea de 
a patra victorie consecutivă din retur. 
A dispus cu 3—0 de echipa din Debre
țin. Dintre celelalte jocuri ale etapei, 
desfășurate duminică, 
nat succesul lui Vasas 
gyof !) precum și 
de Ferencvaros la 
rezultate : Honved 
M.T.K. - P6cs 2-2, 
pel D—0, Szeged —

în clasament conduce Uj pești Dozșa 
cu 30 de puncte, urmată d« Vasas — 24 p.

este de mențio- 
(4—0 cu Dios- 

înfrîngerea suferită 
Gybr : 1—2).

— Tatabanya 
Salgotarjan - 

Do-rog 2—1.

Alte
1-1.

Cse-

S CORURI STRINSE
ÎN CAMPIONATUL CEHOSLOVAC

Duminică s-au disputat jocurile celei 
de a doua etape a returului campio
natului 
tapei 
Kladno 
Dukla
Hvezda ___ _ _.
putut profita de eșecul liderului, 
dînd la rindui său cu 1—0 în fața lui 
Spartak la Praga. în celelalte partide :

R. S. Cehoslovace. Surpriza e- 
a constituit-o infringerea la 

a fruntașei clasamentului, 
Praga ; 2—1 pentru Snop. Ruda 
Bratislava, a doua clasată, n-a 

...................... ce-

Pe terenurile de tenis
© învingătorii 
ernațîonai de "la
în probele de simplu ale întrece- 

jr de la Alexandria, încheiate du
mică. Proba de simplu feminin a 
>t cîștigată de campioana ceho- 
ivacă Vera Puiejova, care a în- 
is în finală cu 6—1, 6—3 pe aus- 
Ijana Margaret Hellyer. La mas- 

italianului

recentului turneu 
Cairo an triumfat

Ann Haydon s-a revanșat în parte 
cîștigînd, împreună cu Yolanda Ra
mirez • • ’ ’ '
mei, 
(Br),
6-1, 
culin.

lin, victoria a revenit
Pietrangcli, învingător cu 6—2, 

-4, 6—3 în meciul cu Moore (Aiis- 
lia).

(Mexic), finala de dublu fe- 
în fața cuplului Maria Bueno 

Darlene Hard - ■ • • ■
In finală la simplu mas- 
trei ore de joc chilianul 

Luiz Ayala l-a întrecut pe „veteranul" 
Vic Seixas (S.U.A.) : 5—7, 6—8,
6—2, 9—7, 6—0. La dublu masculin : 
Fraser, Emerson (Australia) — Sei
xas, Reed (S.U.A.) 6—8, 7—5, 7—5.

6-4. 
după

(S.U.A.) cu

* In cadrul turneului de la San 
in (Porto Rico) jucătoarea engle- 
Ann Haydon n-a reușit să repete 

toria de anul trecut asupra Măriei 
eno (Brazilia). Aceasta a cîștigat 
finală disputată, adjudeeîndu-și vic
ia în trei seturi: 3—6, 6—4, 6—3.

© Un nou turneu în sudul Franței, 
la Menton, a fost cîștigat de Jackie 
Brichant (Belgia) învingător în trei 
seturi asupra italianului Maggi. La 
simplu femei, Mimi Arnold (S.U.A.) 
a întrecut-o în finală pe Florence' de 
la Curtie (Franța) cu 6—4, 6—2,

concurs de sală, fața aceleiași 
ștachete peste care trecuse și Bru
mei.
rezultat 
prejos decît 
Căci 1,86 m 
mare ! Este 
în aer liber, 
forfntanță de

Iolanda a reușit, la rîndu-i un 
excepțional cu nimic mai 

cei al atletului sovietic, 
este un rezultat foarte 

egal record ml ui mondial 
este cea mai bună per- 

sală a lumii și mai 
ales este cea mai convingătoare do
vadă că pî-na la 1 90 m nu trebuie 
să mai aștep'tăm prea murit timp.

ei, atinsă trecut în preajma
Jocurilor Olimpice. Trebuiie să știți 
că de Ia 13 februarie, deci de mai bine 
de o lună, ea nu 
un antrenament la ștachetă, 
convins de pe acum că i 
lumii nu mai are multă viață!“

In fotografia noastră i 
TASS-AGE'RPRES) Iolanda 
peste ștachetă, la 1,86 m.

a maj făcut nici 
Sînt 

recordul

(Telefoio 
i Balaș

* 
w e 1

Cea de 
țru titlul 
bill 'a jucat Botvinnik, a debutat ca și 
prima ou o variantă a Initianei Nimzovioi. 
De data aceasta, șalengerul a ales o 
altă oale de joc, în care Tal a avut de 
luptat cu greutăți tot mai mari, el ră- 
mmîn>d în vizibil dezavantaj. In jocul de 
mijloc Botvinnik a jucat foarte energie, 
obligîudu-și adversarul său să stea în 
defensivă. In poziția de întrerupere al
bul deține avantajul unui pion în plus 
și o poziție mai activă a figurilor ;

Alb (Botvinnik) : Rg2, De4, Thl, 
Pa3, b5, e5, f4, g.3, g4.

Negru (Tal) : Rg7, DeS, Tff), 
Pa7, b6, c5, g6, li7.

Botvinnik a dat în plic mutarea 
Partida continuă astăzi, 
rul

Nd3,

Nd4,

43-a. 
pînă atiHH’i sco 

meci ii l ui ră mînî ol 1 — 1.

Tal a dominat net partida 
a do«a

APARAREA KARO-KA.NNMilanment ; Inter. 35 p, Juventus 34,
32, Roma 30, Fiorentina și Sampdoria 
cu cîte 28 p etc.

Bratislava
Praga 
Ruda

1—0, Ta tran Preșov — 
Spartak Tmava — Spar- 

1—1. în clasament : 
Ruda Hveada Bratis- 

Banik Ostrava 17. Kladno

Banik Ostrava — Slovan 
3-2, Slovan Nitra - Dynamo 
1-0, Spartak Hradec _Kraiove 
Hvezda Brno
Jednota 2—1, 
tak Stalingrad 
Dukla Praga 22, 
lava

AUSTRIA VIENA
ARE O BUNA PROVIZIE DE PUNCTE...

Alb : M. Tal Negru : M. BotvirnikJ

— Partida a 2-a din meci —

19. 17.

In
după trei etape 
CAMPIONATUL R.D.G

D.echipă din campionatul R. 
n-a reușit ca, după trei etape,

Nici o
Germane ___ ___ - -„--- . .
să acumuleze punctajul maxim. în 
fruntea clasamentului se află cu cîte 
5 puncte Lokomotiv^ Leipzig și Rota
tion Leipzig, ambele învingătoare în 
ultima etapă : prima 3—0 cu Chemie 
Halle, iar cea de a doua 1—0 cu Motor 
Jena. în deplasare. Alte rezultate : Wis- 
mut Karl Marx-Stadt 
Stendhal 4—0, 
Motor Zwickau 
Dynamo Berlin 
Einheit Dresda 
Rostock 2—0.

Deși n-a făcut decît meci nul cu mo
desta Simmering (1—1). 
pionatului, Austria Viena 
uh avans de 4 puncte 
W.A.C. Aceasta din urmă 
revenire (3—1 la Graz) după insuccesul 
din etapa trecută (0—1 ou Linz). Cele
lalte rezultate de sîmbătă și duminică : 
W.S.K. - L.Â.S.K, 2-3, Rapid - Schwe- 
chat 1—0, Vienna — S.V.S. Linz 3—1, 
Wiener Neustadt — Austria Salzburg 
4-1, Wacker — Dornbirn 0—6. Pe pri
mele locuri : Austria Viena 27, W.A.C 
23, Rapid 22, Vienna 21,

liderul cam- 
a rămas cu 
asupra lui 

s-a arătat în

Graz 20
Lokomotive

Aufbau Magdeburg — 
5-0, Turbine Erfurt - 
1—2, Vorwărts Berlin— 

1—1, Aktivist — Emnor

VA REUȘI TOTTENHAM .DUBLUL' 7...

mai întîmplat

PARTIZAN BELGRAD ÎȘI MENȚINE 
AVANSUL DE „O LUNGIME*

Deși a jucat In cea de a 13-a etapă 
în deplasare, liderul campionatului iu
goslav, Partizan Belgrad, a reușit o 
prețioasă victorie la Zagreb : 1-0 cu 
Dinamo, menținindn-și astfel avansul 
de 2 puncte față de Steaua roșie, în
vingătoare cu 1—0 in partida ou Sara
jevo. In celelalte jocuri : Split ~ 
nicki 6-0, Rjeka — 
lej - Hajduk 2—0. 
Vardar 2—2. In clasament f 
20 p. Steaua roșie — 
namo cu cîte 16 d.

Ra-d- 
Vojvodina 1—3. Ve- 
O.F.K. Beograd — 

Partizan — 
18, Hajduk și Di-

MONACO ȘI
CONTINUA ..CURSA

RACING
DE URMĂRIRE'

Faptul că în etapa trecută Monaco 
a cîștigat derbiul campionatului fran
cez — 2—0 cu Reims — n-a pus la adă
post pe lider de... pericol. Racing con
tinuă să păstreze „pasul-, menținîn- 
du-se la distanță dP două puncte. Du
minică ambele fruntașe au cîștigat la 
scoruri identice : Monaco — Toulouse 
3-1, Racing — Limoges 3—1. Reims, care 
nu mai participă direct la lupta pen
tru titlu, a cîștigat cu 2—0 în fața lui 
Stade Franțais. In rest : Angers — St. 
Etienne 2—4, Nîmes — Le Havre 2—1, 
Rouen — Valenciennes 3—0, Lens — Se
dan 0—0. Nice — Rennes 3-1, Lyon - 
Nancy 0—1. Troyes — Grenoble 3—3. 
în clasament : Monaco 46, Racing 44, 
Reims

0—1. Troyes 
clasament : Monaco 46, Racing

38. Nlmes și Rouen 36, Sedan 35.

INTERNAZIONALE 
ÎNVINSĂ LA MILANO

de a 24-a etapă a campionatului 
s-a consumat sub semnul unor

c6 2.d4 d£ 3.Cc3 d:e4 4.C:e4 NfS 
Ng6 6.Nc< (în partidele 5, 7 și
meciului de anul trecut Tai a 

aici 6.Cge2, fără a obține ceva.
Tal în 
dovedit
Cf6 8. 
decurs

Cea 
italian _ _________ ___ ______ ____
surprize de mari proporții. Liderul. In- 
ternazionale, după ce pierduse acum o 
săptămînă la Lecco, a fost nevoită să 
cedeze din nou (1—2), de data aceasta 
pe teren propriu în meciul cu Padova, 
situată undeva în a doua parte a cla
samentului. De acest lucru a profitat 
campioana Juventus (învingătoare cu 
1—0 în meciul cu Torino), care s-a 
propiat la numai un punct de Inter. 
Alte rezultate : Lazio — Roma 1—0, 
Bari — Atalanta 2—2, Spăl — Bologna 
0—1, Lanerossi — Catania 1—0, Samp- 
doria — Lecco 1—0, Udinese — Milan 
0-0, Florentina - Napoli 0-0. In clasa-

a-

Din anul 1896 nu s-a _____
ca atît campionatul englez cît și Cupa 
Angliei să fie cîștigate de aceeași e- 
chipă... Tottenham Hotspur este pe 
cale să realizeze acest dublu succes. 
Conducînd detașat în campionat, e- 
chipa londoneză s-a calificat și pentru 
finala Cupei; Sîmbătă. într-o semifi
nală-.,derbi“, Tottenham a întrecut clar 
pe Burnley : 3-0. Cealaltă semifinală
se rejoacă joi : Leicester — Sheffield 
United 0—0 !

în campionatul primei ligi : Wolver
hampton - Birmingham 5-1, Sheffield 
Wednesday - Bolton 1-0, Everton - 
Nottingham 1-0, Blackbum - Man
chester City 4-1. Chelsea - Preston 
1—1, Manchester United — Arsenal 1—1, 
Fulham — West Ham 2—1. Cu un joc 
mai puțin, Tottenham are 4 puncte 
avans fată, de Sheffield.

l.e4
5.Cg3 
9 ale 
jucat 
Continuarea 6.Nc4, 
a doua parte a meciului, s-a 
mult mai activă) t...er> 7. Cge2 
CI4 Nd« 9.0—0 (Pînă aici jocul a 
ca în partida a 17-a din primul meci; 
cînd Tal a jucat 9.C:g6 h:g6 lfl.Ngs Cbd7 
11.0-0 Da5 cu șanse aproximativ ef-Je) 
9...C45 10.Cgh5 0-0 H.Nb3 CW 
h:gG 
C7I6 
nici o perspectivă

fără a obține 
, utilizată de 
meciului,

ECHIPA ELVEȚIANĂ SERVETTE. 
IN MARE FORMA

în etapa de ieri a campionatului el
vețian, Servette a dispus de Young 
Fellows cu 7—0. Liderii clasamentului 
au manifestat o formă foarte bună și 
au mari șanse să termine pe primul 
loc. Cea de-a ____
Boys, a cîștigat cu 4—2 derbi-ul etapei, 
în care a întîlnit pe Chaux d<» Fonds. 
Alte rezultate : Basel — Grenchen 1—1, 
Bier — Chiasso 1—0, Zurich — Winter
thur 3—1, Friburg — Lucerna 0-0, 
Grasshoppers - Lausanne 0-0. în cla
sament, conduce Servette din Geneva 
cu 30 p. urmată de Young Boys cu 22 p.

doua elasată, Young

12.C:g« 
15.Td 

nu are 
regelui;

Tad8
(Negrul 
flancul
deschidă jocul

N:cl lS.Trel DM
Pe bună dreptate 

deoarece după

coloanei ,,d“ de către 
un important avantaj 

lanțul de pioni de pe 
foarte 
25.De2
28.NC4

slab)
T:dl
Db8

23.CC4
26.T:<J1
29.1X12

13.Cg3 Dh4 14.Dd3 
16. h3 Nf4 17.C3 b6

Pe
de aceea încearcă să 
pe aripa damei) 18.DI3 
2O.De2 (Albul evită 
schimbul damelor,
2O.D:f4 C:f4 caii negri devin dintr-o dată 
foarte activi) 20...c5 21.Tcdl Dc7 22.d:c5 
b:c5 (După 22...D:c5 ar urma 23.Td4 și 
ocuparea 
constituie
legic. Acum 
damei este 
24.D:e4 Cf6 
27.T:d8+D:d3
3O.Nfl Rf8 31.b4 c:b4 32.c:b4 Cd5 
Dc3 34.Dg5 ! Df6 (Evident, 
urma 35.D18 mat; dar 
34...f6 35.D:g6 D:a3 36.t5 
nim pentru alb) 35.Dg3
37. a4 ! Rg8 (37...C:b4 ?
38. a5 I Del (38...C:b4 ?
40. Dh4+ Rg8 41.D:b4) 3$.Dd4 at 4O.b5 ! 
a:b5
41. De3
42. a7 
Rh7 
44.Nb5
Urma
48.Na4

era
cu

DM
38.

39.DO8 +

alb 
stra- 
aripa
C:e4
TM8
Dc7

33.a3
la 34...D:a3 

mai bine 
avantaj mi- 
3«.Dd3 D«1 
DU8 mat)

Rh7

(4O...D:a5 41.D:a6 sau 40...CC3
!) 41.a6 Da5 (Mutarea din plic)
b4 43.NC4 Î6 (43...Cb6 ? 44.Dd8 +
45.a8D ! și albul pierde calul) 
I b3 45.Da4 și negrul a cedat. 
45...D:a4 46.N:a4 Cc7 47.N:b3 Rf7 
și 49.NC6 cu cîștigul caluluL

Cmursit! de schi de la Toussoîre
- C. Tăbăraș (R.P.R.) pe locul 13

PARIS, (Agerpres). — In stațiunea 
de iarnă Toussouirc (Savoia) s-a desfă
șurat un important concurs internațional 
de sold la care au luat parte și spor
tivi din R. P. Romînă. In proba de «la- 
loni uriaș femei victoria a revenit repre
zentantei Franței, Tlierese Ixxluc cu 
timpul de 1:51,10. Ilona Micloș a căzut 
și s-a clasat pe locul 14. La băieți pri
mul loc a revenit austriacului Nem’ng 
eu 1:39,35. Dintre schiorii romîm cel mai

la slalom uriaș -
comportat Cornel Tăbăraș, care 

1:43,6. Ceililți 
următoarei» 
și Bălana

bine s-a
a ocupat locul 13 cu 
schiori romîni au ocupat 
locuri : Golm 25, Zangor 27 
care a căzut, 36.

Combinata alpină a revenit austriaoei 
Traudl llecher. Ilona Micloș s-a clasat 
pe locul 17.



Iți mulțumim, Patrie scumpă, 
iți mulțumim, Partid iubit!

...lată-ne din nou acasă. După emoțiile atîtor meciuri decisive, 
după satisfacția biruinței, după bucuria revederii cu cei dragi, abia 
acum, dereticînd prin gînduri, poți așterne pe hîrtie cîteva 
primele din atîtea și atîtea, adunate noian.

O amintire stăruie cu insistență. La Dortmund, ne întreba 
cialist apusean în ale handbalului:

— Ce fel de oameni șîhteți voi romînii ? Cum ați putut

impresii,

un s-pe-

să s>tră- 
’■ bateți într-un timp atît de scurt drumul uriaș de la anonimat la 
- ► consacrare ?

Oameni obișnuiți... fiii acestui popor... învățăm, muncim, facem 
" sport. Pentru noi au fost înălțate și se înalță uzine și fabrici uriașe, 

cvartaluri moderne de locuințe, școli luminoase, cămine confortabile, 
" stadioane. Nici un efort nu .este precupețit ca viața ce o trăim să fie 
- - mereu mai frumoasă, mai fericită.
•’ La floarea minunată a realizărilor poporului, sportul este o stră- 
“ lucitoare petală. Și nici nu s-ar fi putut ca» mișcarea de cultură fizică 
--să nu meargă în pas cu avîntul general, înregistrat pretutindeni în 
" patria noastră dragă. Sportul se sprijină pe temeliile solide ale activi- 
-> tății de mase, înălțîndu-se ca o piramidă uriașă. Milioanele de parti- 
" cipanți la întreceri, sutele de terenuri amenajate prin munca patriotică 

a tineretului și marile stadioane ridicate de brațele harnicilor noștri 
” constructori, promoțiile de antrenori și tehnicieni cu o înaltă calificare. 
" cucerirea culmilor
♦ ziasm, entuziasm,X ►
-► de handbal în 7,
" romînesc.
T Fiecare ne-am 
y de campioni ai lumii ne era înmînată, și cînd acolo, departe de patrie, 
■1 ascultam înecați de emoție imnul patriei noastre dragi și vedeam 
-• drapelul tricolor cu stema țării înălțîndu-se falnic pe catargul cel mai 
“ înalt. Iar gîndul se îndrepta cu recunoștință și nemărginită dragoste 
y către Partid, conducătorul nostru încercat și înțelept, făuritorul vieții 
y noi pe care o trăim,, al tuturor succeselor cu care ne mîndrim ! Merită 

de strădanii,’ merită munca grea de 
ca să poți trăi o. asemenea clipă, 
sus, să poți spune cu simțămîntul

!’ t 
științei sportive și, pe deasupra, entuziasm, entu- 4- 
iată premisele recentului succes al echipei noastre I 
iată .secretul" tuturor marilor victorii ale sportului T

amintit toate acestea în momentul solemn cînd cupa

-■ nenumărate ore de antrenament și 
.. pregătire, merită truda și efortul

Să poți privi mîndru, cu fruntea 
datoriei împlinite:

•f îți mulțumim, Patrie scumpă.
modestul nostru răspuns pentru grija nemărginită

Partid iubit! Primiți 
ce ne-o purțați I

PETRE
din echipa de handbal

IVĂNESCU
în 7 a R. P. Romine,

campioană mondială

Handbaliștii romîni au lăsat
o excelentă impresie în Franța

Comentariile presei pariziene
PARIS 19 (prin telefon). — Evoluția 

eclwpci masculine de handbal în 7 a 
R.P. Koanîne în capitala Frairței a stîr- 
nit un interes deosebit m rânduirile ama
torilor de sport parizieni, care au um
plut .vineri seara tribunele sălii Couber
tin. Jocul reprezentanților țării noastre, 
ritmul pe Oare l-au impus partidei, va
rietatea schemelor tactice, spectaculo
zitatea acțiunilor ofensive și siguranța în 
apărare au cucerit cele mai elogioase 
aprecieri, atît din partea publicului cât 
și din partea tehnicienilor și ziariștilor 
prezenți la întâlnirea R. P. Romînă — 
Franța.

a tării noastre,Echipa masculină de handbal în 7 
campioană mondială, a sosit aseară în Capitală

(Urmare din pag. 1)

Campioane mondiale, maestre emeă 
rite ale 
pinarea 
diali.

sportului, au venit in intim- 
proaspeților campioni mon-

Foto : B. Ciobai

Sincere felicităriFăcîndu-se ecoul impresiei excelente 
lăsate de echipa 11. P. Române, campioa
nă a lumii, numeroase ziare pariziene au 
consemnat la loc de frunte evoluția spor
tivilor romîni. Astfel, unul din cele mai 
citite ziare din Paris „France Soir", 
publica pe cinci coloane în ediția sa de 
sîmbătă seară 
joc. ! 
torul 
stilul 
litere 
DIN 
HANDBAL 
ȚEI”. Ziarul „Liberation' 
„IERI LA COUBERTIN 
DEMONSTRAȚIE A ROMINILOR” scria: 
„Mai mult decit amploarea scorului este 
maniera de joc a românilor. care a im
presionat publilcul cunoscător orezent 
ieri în număr mare la Coubertin".

Un alt ziar francez, apărut sîmbătă 
scara, „Parisien libere" preciza : „După 
o repriză destul de npdecisă. rorhinii au 
schimbat ritmul în cursul celei de a doua 
reprize. Am avut atunci o veritabilă de
monstrație a romîtiilor, care a entuzias
mat publicul. Ei au jucat ca niște inte
lectuali ai handbalului, găsind o. plăcere 
deosebită în surprinderea adversarilor". 
De asemenea, ziarul „Paris Jour”, după 
Ce în titlu remarca valoarea echipei noas
tre : „FESTIVAL ROM1N LA COUBER
TIN11, spune în concluzie : „Niciodată 
cei 3.000 de spectatori prezenți n-au 
pus la îndoială strălucitoarea superiori
tate a oaspeților, atît a apărut ea de 
evidentă o dală cu trecerea minutelor, 
pentru ca, mai apoi, să devină zdrobitoare, 
după pauză".

Trebuie precizat, de asemenea, că cea 
de a Il-a repriză a întâlnirii a fost te
levizată, astfel că la evoluția handbaliș- 
tilor romîni au asistat desigur zeci de mii 
de spectatori. Urmărind jocul, crainicul 
televiziunii franceze repeta la fiecare 
acțiune a jucătorilor ..romîni că „stilul 
lor este fantastic" și că în ceea ce pri
vește handbalul, jocul lor constituie... 
„ceva nemaivăzut”.

Un spațiu larg a acordat acestei hi- 
tîhîiri și cunoscutul ziar francez de sport 
„L’Erțuipe". Intr-unuL din cele trei ar
ticole consacrate meciului dintre selec
ționatele Franței șl R.P. Romîne, în zia
rul „L’Equipe11 se precizează : „In mâinile 
acestor romîni handbalul devine o artă 
superioară, făcută din precizia în pase 
fi din forța șutului”.

din țară și de peste hotare

o fotografie de la acest 
Sub această imagine, în oare jucă- 

Ivănesou este surprins trăgînd în 
1 său caracteristic, ziarul anunța cu 
I mari : „ROMÎNII, CEI MAI BUNI 

LUME, AU DAT O LECȚIE DE 
(25—6) ECHIPEI FRAN- 

Ziarul „Liberaitioii” sub titlul 
SPLENDIDA

adresate handbaliștilor noștri
în ultimele zile ne-au sosit la re

dacție zeci de scrisori din cele mai 
îndepărtate colțuri ale țării, adresate 
handbaliștilor noștri, care au cucerit 
recent titlul de campioni ai lumii. 
In cuvinte pornite din inimă, nume
roși muncitori, tehnicieni, studenți, e- 
levi și funcționari își exprimă bucuria 
de a vedea că într-o mare întrecere 
sportivă internațională reprezentanții 
noștri sînt cei mai buni din lume. 
Citind aceste scrisori, simți dragostea 
cu care poporul nostru își înconjoară 
sportivii. „Fiecare victorie a voastră 
ne umplea sufletul de bucurie, fiindc 
ne reprezentați cu cinste in întrece 
rea cu cele mai bune echipe de pe 
glob11, ne scrie un grup de muncitori 
de la uzinele „Wilhelm Pieck11 din 
Brăila.

„In momentul în care am auzit că 
rezultatul este de 9—8 pentru R. P. 
Romînă două lacrimi s-au prelins pe 
fața mea și, fără să-mi dau seama, 
am izbucnh într-un URA puternic. 
M-am gîndit că pentru tot ce a făcut 
regimul de democrație populară pen
tru sportivii noștri, pentru toate con
dițiile create de către statul nostru 
democrat, acești sportivi ca și mulți 
alții din țara noastră au știut să 
mulțumească prin fapte partidului și ------ : x. a , jșj 

numele lui 
ai

Aurel Duma adresează calde
handbaliștilor

— E mai greu ca la Dortmund ! — 
exclamă Aurel Bulgaru.

Apoi, prin marea de oameni, dele
gația se îndreaptă, împreună cu. un 
grup de pionieri care le-a oferit bu
chete de flori, spre salonul oficial de 
primire al Gării de Nord, unde spor
tivii sint intimpinați de tovarășul 
Aurel Duma, președinte al Consiliu
lui General al U.C.F.S., de tov. Mi
ron Olteanu vicepreședinte 
liului General al U.C.F.S., 
Petre Capră, președintele 
Romine de. handbal și de
reprezentanți ai mișcării sportive din 
Capitală. Vrindu-le bun sosit, tova-

rășul 
cuvinte de felicitare 
noștri. In încheiere tovarășul Aurel 
Duma a spus: „Sîntem convinși că 
exemplul vostru va fi 
pentru ceilalți sportivi, 
aceeași conștiinciozitate 
în pregătire, de ■ fi, 
la înălțimea condițiilor create 
partid și guvern activității sportive, 
de a lupta cu elan și dîrzenle pentru 
o cît mai puternică afirmare a miș
cării noastre sportive peste hotare1*.

Luind cuvintul in numele compo- 
nenților echipei noastre campioane 
mondiale, sportivul Petre Ivănescu 
a spus că cei 14 tineri care au alcă
tuit lotul reprezentativ 
ție a campionatului 
fericiți că pot închina 
tru, întregului nostru 
victorie a echipei 
țării în campionatul mondial1*.  In cu
vinte simple, dar pornite din inimă, 
sportivul Petre Ivănescu a încheiat 
apoi: „Făgăduim că nu vom precupeți 
nici un efort pentru a ne menține pe 
un drum ascendent, ilustrând și în 
sport uriașul avânt realizat în patria 
noastră scumpă, sub conducerea în
țeleaptă a partidului, pe drumul de- 
săvîrșirii construcției socialismului11. 
In aplauzele celor prezenți sportivul 
Petre Ivănescu predă tovarășului 
Aurel Duma frumoasa cupă decernată 
echipei campioane a lumii.

intea lor, 
brațe o 
care, in

Petre Ivănescu poartă 
frumoasă cupă de argint, pe 
dreptul anilor de disputare 

a diferitelor ediții ale campionatului
mondial de handbal in 7, sint tre
cute numele țărilor ciștigătoare: 
Germania, Suedia, Suedia... Acum, 
în dreptul anului 1961 vă fi scris 
REPUBLICA POPULARA ROMINA. 
îmbrățișați, felicitați, cu brațele pline 
de flori, handbaliștii trebuie să se 
„supună" mai intii asaltului insis
tent al fotoreporterilor și operatorilor 
de cinema

un imbold și 
de a dovedi 
și seriozitate 
prin aceasta, 

de

al Consi- 
de tov. 

Federației 
numeroși

înscria primul golLa capătul unei acțiuni colective, Aurora Leonte 
al echipei Știința.

la această edi- 
mondial „sînt 
partidului nos- 
popor, această

reprezentative a

TUDOR VORNICU
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Drumul spre trofeu al Științei București
Așa cum am anunțat, echipa femi

nină de handbal în 7 Știința Bucu
rești a cucerit prima ediție a „Cupei 
Campionilor Europeni**.  în drumul ei 
spre cucerirea trofeului, echipa cam
pioană a R. P. Romîne a eliminat pe 
rînd din competiție formații țjtiterniee 
ca Spartak Subotița, Jalgiris Kaunas

și în finală pe Dynamo Praga, în
scriind 47 goluri și primind doar 24. 
De subliniat faptul că atît în semifi
nale, 
cești 
cum 
ces :

cît și în finală, Știința Bucu- 
nu a pierdut nici o partidă! Iată 
a fost obținut acest frumos ’suc-

ȘTIINȚA 8-1 (5-0)» 
BUC. 5-4 (2-4)

Dynamo Praga 
Danubia Viena

U. S. Ivry Paris
R.S.V. Miilheim

Dynamo

R.S.V.

8-6 (3-6)*
4-2 (0-1)

13-3 (6-1)*
12-7 (5-3)

Dynamo 6-3 (1-3)
4-2 (2-1)*

Cracovia Krakow Jalgiris 5-3 (3-2)
Jalgiris Kaunas 8-6 (5-1)* ȘTIINȚA 12-4 (5-2)*
Spartak Subotița ȘTIINȚA 5-6 (3-3) 8-3 (6-2)
ȘTIINȚA BUC. 9-6 (6-3)*

(♦ = rezultate obținute pe teren. propriu)

guvernului nostru drag". Astfel 
exprimă sentimentele, în 
și al unor numeroși simpatizanți 
sportului, muncitorul Puii- Moldovan 
de la Autobaza din comuna Alinaș, 
raionul Gura-Honț, regiunea Crișana. 
Dar, una din cele mai emoționante 
scrisori este cea primită de la elevul 
Eugen Roșea din clasa I a școlii nr. 
21 din București, pe care o reprodu
cem alăturat.

*!
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vadea

Ia redacție continuăDe asemenea, 
să ne sosească și felicitări din străi
nătate. Printre 
este telegrama 
de handbal a Uniunii Sovietice. „Feli
cităm călduros pe handbaliștii romîni 
cu prilejul cuceririi înaltului titlu de 
campioni mondiali. Vă dorim sănătate 
și noi succese pe tărîm sportiv. In 
numele federației, Rakitin și Suslov1*,

acestea, emoționantă 
din partea federației
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