
Spart” ch’pda de iarnă a tineretului

— Nu așa ! Uite cum e bine !
Cei de față privesc cu atenție ex- 

'icațiile date de maestrul emerit 
>n Cernea, vice campion olimpic și 
ondial...
Sîntem în prima zi a desfășurării 
rartachiadei de iarnă a tineretului 

tinerii constructori de pe șantie
re Capitalei, membri ai asociației 
KM-tive Construcția au fost printre 
■imii care au intrat în întreceri. In-

apărut I. Rumbach (dublu campion 
al școlilor sportive U.C.F.S.) și Alex. 
Baca. Apoi, a fost aplaudată demons
trația triplului campion R.P.R. pe 
1960 G. Dohi și a campionului de ju
niori Ștefan Dan. Luptele libere au 
fost și de prezente prin demonstra
țiile lui A. Radu și D. Carabineanu. 
A mai evoluat Și C. Turturea și I. 
Alionescu.

Antrenorul A. Cozma, ajutat de

spune maestrul emerit Ion Cernea celor 
constructori

iza corectă a degetelor se face așa — 
doi tineri

ației ziarului nostru de a veni în 
ilocul tinerilor participanți 
irtachiadei, i-au răspuns cu 
ită bucurie maestrul emerit 
■nea și alți sportivi fruntași,
nstrațiile de lupte conduse de an- 
lorul dinamovist prof. Victor Dona 
fost viu aplaudate. Pe saltea au

ai 
deo- 
lon 
De-

sportivii fruntași Gh. Mincu, Petre 
Roșea, Ion Popa și maestrul sportu
lui Alexandru Toma au făcut o bună 
propagandă halterelor. Pe lista oficia
lilor se înscriu primii concurenți : 
mozaicarul Alex, Duminică, zugravul 
D. Sincu, zidarul V. Monea, tinichi
giul N. Stan...

In „C.C.E.1'’

ÎNTILNESC fORMAJIIlE CAMPIOANE ALE
lîine, -louă dintre echipele frun- 

a1 handbalului nostru, Rapid 
ur ai și Dinamo București, susțin 
uiți decisive în cadrul unei im- 
ante competiții inteknaționale: 
pa Campionilor Europeni". Cea 

dificilă sarcină o are formația 
culină Dinamo București, care pen- 
a se califica în turneul următor, 
uie să treacă de redutabila echi- 
a studenților Institutului de Cul-

Fizică din Leipzig, D.H.f.K. — 
pioana R. D. Germane. Conform

regulamentului competiției, se joacă 
un singur meci, la Leipzig, iar în 
caz de egalitate partida se va rejuoa 
la București.

In vederea acestui meci, handbaliștii 
noștri s-au pregătit serios, susținînd 
o serie de meciuri de verificare în 
cadrul unui turneu întreprins în 
R. P. Polonă. La Gdnask, ei au în
vins pe Gwardia cu 21 —10 (13—5) și 
pe A. S. Gdansk cu 24—10 (11—5), 
confirmînd forma bună manifestată în 
ultimul timp. Din R. P. Polonă ei au

hipele feminine de handbal în 7 ale R. P. Romîne 
R. S. S. Ucrainene se întilnesc pentru a 3-a oară
.tă-seară, începînd de la ora 19,30, 

Dinamo din Capitală va găzdui 
de a treia întîlnire internațională 
handbal în 7 feminin dintre re
citativele R.P; Romine și R.S.S. 
inene. Ținînd cont de rezultatele 
■ilor precedente (ambele s-au în- 
it cu victoria echipei romîne), 
im și de buna valoare demon- 
ă de formația ucraineană, este 
e posibil să asistăm la o întîl- 
interesantă și de o bună cali-

același timp, meciul de astăzi, 
ul pe care îl susține reprezenta- 
R.S.S. Ucrainene în țara noas- 

'n cadrul acestui turneu, va con- 
un nou prilej de învățăminte 

■derea pregătirilor pentru campio- 
mondial, atît pentru echipa 

ră, cît și pentru formația oaspe 
cărei alcătuire se află multe 

jare din reprezentativa U.R.S.S. 
îtru partida de astă-seară, cele 
reprezentative vor alinia urmă- 

e loturi: R.P.ROMINA: Hector 
ea)-Ștefănescu, Leonte, C. Cons- 
lescu, Ștef, Nemetz, Gheorghiță,

E. Constantinescu, A. Vasile, Neako, 
Ziegler; R.S.S. UCRAINEANA: Osat- 
cina (Nazarenko)-Korolevskaia, Tiu- 
rina, Maliarenko, Vunteșmeri, Rjans- 
kaia, Timbaliuk, Lobanova, Georgieva, 
Plakasova, Misina. Meciul va fi con
dus de G. Szoltioky (R.P.U.).
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Mîine dimineață, pe stadionul „23 August14,

C. C. A.-DINAMO BUCUREȘTI
„ETERNUL DERBI” AL FOTBALULUI NOSTRU
• Cele două

• Mult

Iată-ne în .ajunul 
interesante cuplaje 
cestui sezon. Mîine 
dionul „23 August", 
și Dinamo București se înlîlnesc într-o 
partidă de mare tradiție, iar în „des
chidere" echipele de tineret ale ace
lorași cluburi susțin un meci care 
stîrneste un mare interes prin ineditul 
lui.

echipe și-au alcătuit cele mai bune formații 
interes pentru „deschi dere" ® Concursul

„Cine știe fotbal... cîștigă !"
unuia din cele mai 
fotbalistice ale a- 
dimineață, pe sta- 

echipele C.C.A.

ofere publicului bucureștean un 
de calitate (și sîntem siguri că 
face acest lucrul). De aceea, antre
namentele din această săptămînă s-au 
desfășurat cu aceeași seriozitate 
înaintea
campionat. Antrenorii au verificat mai 
multe formule de echipă și s-au oprit 
asupra unor soluții care asigură ran
damentul

joc 
pot

ca 
unei importante partide de

CELE MAI BUNE GARNITURI
Așa cum am mai arătat, cele două 

echipe acordă un mare interes par
tidei lor de mîine. Ele sînt dornice să

Mîine la fotbal
MECIURI AMICALE

Cuplaj pe stadionul „23 August" : 
. — Dinamo (tine-

Dulca ; la poartă: 
St. Munteanu ; la 
N. Păvălucă ; ora 
Dinamo, arbitri :

M. Popa, C. Prelici și I. Pișcarac. 
CATEGORIA A

Arad: U.T.A. —
Brașov.

Timișoara : Știința
București.

CATEGORIA B
Oradea : C.S.M. Crișana — Arie- 

șul Turda.
Iași: C.S.M.S. — Foresta Fălti

ceni.

ora 10,30 : C.C.A. 
ret), arbitri : Gh. 
Gh. Năstase I și 
tușă : V. Roșu și 
12.15: C.C.A. —

(restanțe) 
Steagul roșu

Progresul

(restanță)

maxim al echipelor.

la

R.

handbal in 7

plecat direct la Leipzig unde au ajuns 
ieri. Imediat după sosire, diriamo- 
viștii au făcut un ușor antrenament 
într-una din sălile Institutului de Cul
tură Fizică. Meciul va avea loc mîine, 
începînd de la ora 18, și va fi ar
bitrat de Frantisek Bocek (R. S. Ceho
slovacă).

Cea de a doua formație care va 
evolua mîine în „C.C.E." este echipa fe
minină Rapid București. După cum 
se știe, feroviarele bucureștene au 
cîștigat prima întîlnire cu scorul de 
7—3, ceea ce ne face să credem că 
ele se vor califica pentru turul urmă
tor, pentru aceasta fiindu-le suficiente 
și un meci egal sau o înfrîngere la 
numai trei goluri diferență. Intîlnirea 
retur a jocului Lokomotiv Rangsdorf— 
Rapid București se va disputa în lo
calitatea Frankfurt pe Oder, tot mîine, 
începînd de la ora 18. Delegația spor
tivelor. de la Rapid București a ajuns 
în Rangsdorf (o mică localitate din 
apropierea Berlinului), joi seara, iar 
vineri dimineața a plecat spre Frank
furt unde , a efectuat primul antrena
ment. Meciul va li condus de un ar
bitru danez.

ALERI BRUMEL— 
I mai bun sportiv 
al anului 1961

>ă cum scrie presa germană, 
rutul atlet sovietic Valeri Bru- 
recordman mondial la săritura 
ilțime, a fost ales drept cel mai 
sportiv din lume pe anul 1961. 
I sportiv din R.F. Germană 
razionale Sportkorrespondenz) 
licat rezultatul anchetei la care 
îspuns ziare din 27 de țări, 
îl a obținut 113 puncte, fiind 
de săritorul în lungime Ralph 

i (S.U.A.) cu 37 puncte.

Cine vor fi campionii?...
începînd d-e astăzi, un număr de 32 de 

scrimei! — floreiiste și sabreri — cej mai 
bine pregătit! Ia ora actuală, se vor alinia 
în fața planșelor, cu prilejul finalelor cam
pionatului republican, ediția 1961.

La Cluj (floretă fete) și Tg. Mureș (sa- 
amatorii de scrimă, care — după rc~ 

laturile corespondenților noștri — așteaptă 
cu mult interes desfășurarea acestui ultim 
,,act« ai competiției vor fi martorii unor 
întreceri de valoare, a unor asalturi spec
taculoase.

Cine vor fi campionii ? Răspunsul este 
greu de dat. pentru că ediția din acest an 
a celor două finale se anunță drept cea 
mai disputată din ultimii ani t

Dinamo, de exemplu, menține în 
poartă, în linia de fund și în linia de 
mijloc formația sa standard. In atac 
însă, se vor produce schimbări: Ene 
II va juca centru atacant, V. Anghel 
își va face reintrarea în prima echipă, 
după o îndelungată absență. Iată cum 
se prezintă formația probabilă a lui 
Dinamo București :

Datcu-Popa, Nunweiller III, Ivan- 
Ștefan (V. Alexandru), Nunweiller IV, 
(lancu)-Pîrcălab, Țîrcovnicu (Varga), 
Ene II, Eftimie, V. Anghel (David).

C.C.A. prezintă o formație în care 
experiența și tehnica unor jucători 
consacrați ca Voinescu, Zavoda II, 
Constantin, Tătaru se împletește cu 
elanul și dorința de afirmare a lui 
Tomeș, Voinea, Cojocaru, Varga. Și în 
echipa campioană liniile de fund și de 
mijloc sînt certe, unele modificări fiind 
posibile în atac. Iată cum se conturează 
formația: Voincscu-Zavoda II, Cojo
caru, Staicu-Jenei, Crișan-Cacoveanu

Fază din ultimul meci Dinamo 
București — C.C.A. Voinescu e 
căzut la pămînt, dar Crișan respinge 
balonul cu capul. David urmărește, 
faza in timp ce Cojocaru protejează 
poarta.
----- —---------  -• - — - ------ - - »u ------s!

(Continuare in pag. a 5-a) mai tînăr participant : 
Florin Gheorghiu

maestrul
(R.P.R.)

Mâine, ora 17:

Prima rundă a turneului international de șah
Aula Bibliotecii centrale universitare 

găzduiește începînd de duminică parti
dele celui de al V-lea turneu interna
țional de șah al R. P. Romîne.

In cursul zilei de ieri a sosit în Ca
pitală maestrul internațional 1. Bilek 
unul dintre cei mai puternici jucători 
ai R. P. Ungare. Viitorul participant 
la turneul interzonal din cadrul cam
pionatului lumii și-a exprimat satis
facția de a putea concura la Bucu
rești; oraș cu frumoase tradiții șahiste, 
cu public entuziast și cunoscător. 
Maestrul Bilek este pentru a doua 
oară oaspetele țării noastre. Șahistul 
maghiar ne-a vizitat în acest an cu 
prilejul meciului intercluburi Progre
sul — Vorbs Meteor, cînd a lăsat o 
impresie deosebită.

Jucătorii romîni și-au continuat pre

gătirile în vederea acestei importante 
competiții. Mezinul turneului, Florin 
Gheorghiu, ne-a declarat că este ho- 
tărît să încerce un rezultat bun pe 
măsura celui obținut în finala .cam
pionatului țării. „încerc emoția debu
tului într-un turneu internațional de 
seniori. Voi căuta să elimin greșelile 
pe care le-am făcut în cîteva din par
tidele finalei", nc-a declarat fostul 
campion al țării. I-am recomanda tî- 
nărului jucător mai multă atenție la 
luarea „startului" în noua competi
ție. Pierzînd „plecarea" în recenta fi
nală, el n-a mai putut remonta, cu 
tot finișul puternic..

fn cursul zilei de astăzi sînt aș
teptați să sosească și ceilalți partici
pant de peste hotare la turneul de ia 
București.



Fruntaș
Un exemip’u care trebuie urmat

Clubul sportiv Știința București 
beneficiază de o puternică masă de 
studenți (peste 30.000). Și totuși, 
fapt paradoxal, în activitatea spor
tivă de performanță a acestui .club 
sînt încadrați doar 600 de studenți 
și studente (mai precis — 612). Din
tre aceștia 7 sint maeștri emeriți, iar 
45 maeștri ai sportului. Ca perfor
manțe demne de reținut (ne referim 
la anul in curs) : cîștigarea - prin 
echipa feminină de handbal în 7 — 
a primei ediții a „Cupei campionilor 
europeni" și trei titluri balcanice la 
100 și 200 m plat (Elod Kineses) și 
suliță tete (Maria Diți-Diaeonescu). 
Ar mai trebui adăugat că în obține
rea locului II pe națiuni la Univer
siada de vară de la Sofia, contri
buția reprezentanților clubului spor
tiv Știința București a 
stanțială.

Cu toate acestea, față 
nateie posibilități pe care 

de studenți.
pleiadă de 
capabili

fos t su ti

Știinta 
general

de însem
ne are — 

precum și 
specialiști 

1 să-și aducă . 
unor perfor- 

activitatea c)u- 
București se 

- pesatisfăcă-

cînd un club sportiv 
cadre .cu un 
— în multe 
conferențiari

masă largă 
o adevărată 
și antrenori 
aportul la obținerea
manțe remarcabile — 
butoi sportiv 
prezintă — în 
toare

Intr-adevăr,
contează pe aportul unor 
înalt nivel de pregătire 
cazuri profesori, lectori, 
și asistenți ai Institutului de Cultură 
Fjiffoâ si pretențiile sipt. firește, 
mai mari. Cu alte cuvinte, este de 
așteptat ca performantele să se ri
dice la nivelul celor internaționale.

Acest aspect a fost scos în relief, 
recent, cu prilejul conferinței U.C.F.S. 
a clubului. Tovarășul EMIL GHIBU. 
vicepreședinte al Consiliului General

— .«in uuieți, miine 
merge la fotbal. Joacă 
trebuie să-i ineurajăm.

ce 
de 
de

toata brigada 
ai noștri si

faceți miine? 
i rușine bri- 
1 voi.

Nicolae, 
ne faci 

i alături
brigada lut Nicolae Ba

ți se rein- 
unde eclți- 
Balta fiă- 
partidă m 

cate-

- Ce zici 1 
Vezi, să nu 
aada. S intern

Tinerii din 
tat s-au despărțit 
tilni a doua zi 
va i 
rată, 
rndrul 
porta a II-a.

Astfel de 
codruț întreprinderii 
Sărată întregul colectiv 
cp dragoste echipa de Io 
rajează cind joacă acasă, 
cind susține partide in 
Acestei atenții, fotbaliștii 
cum se canine. Strădaniile lor pe te
renul de sport au făcut ca formația 
să termine turul campionatului pe 
primul loc al seriei.

- Faptul este îmbucurător, cu alit 
mai mult cu cit toii cei din echipă 
sint fruntași și ia locul de producție, 
ne 
torul 
mai pasionați

fntr-urlevăr 
brigada 
sarcinile 
peste 20 
tunul 
Oprea

Cuvinte asemănătoare pot fi spuse 
st despre alti fotbaliști, fruntași in 
sport ii in producție. Pentru aceasta 
toti sin' stimați 
mumă. apreciati 
cum se cuvine.

NI CU

pentru 
la stadion, 

lor favorită. Timișul 
, urma să susțină o 

campionatului regional, 
seria a I!I-a. 
exemple sint multe in 

IPROFIL Balta 
income,iră 

bal. o incu- 
ca și 'Alinei 

deplasare, 
îi răspund

spune tovarășul Vasile Pop. direc- 
intreprinderii, unu. d ntre -ei 

i suporteri.
toți sint fruntași. Iar 

Iu Nicolae Bein' depășește 
de plan lună de lună cu 

la sulă. Fruntaș este și căpi- 
formatiei utemistul Petru

de colegii lor de 
si încurajați rsa

cores p

Competiții
pen tru j uni ori
Cu mult interes mi List 

Uacău șt Roman jocurile 
boschet pentru junior și 
tate cri .Capa regimiîi Bac 
competiție confirmă încă o 
sul acordot se'cctionorii și 
drclor tinere de sportivi 
noastră

Im baschet (jocurile uu 
Racău ) cupa a revenit echipei din orașul 
Tg Ocna la fete 
Piatra Neamț la băi'ți 
desfășurate la 
de ridicat — 
golirea bană 
P Antoniu, 
al iii.

întrecerile 
orașul Roman 
tul de numeros ș-au încheiat cu victoria 
formațiilor S.S E. Piatra Neamț (femi
nin) și Ș..S.E 
s-au dovedit a 
ale turneului.

urmărite 
de rolei 
junioare

arul loc la

și fr)rwui<>i Ș E.

un tehnic flecul
mt scon în evi(Imită pre- 
a juniorilor O. Zamfir, 

.4. Gorp’n, ] Ni roiau și

de volei, desfășurate în 
și în fata unui public des-

RaeRy (masculin), care 
fi cele •mai bune echipe

EUGEN qF.IRÂU 
elev

de halterofili mai mulVom avea cu 100in muncă
un an, lotul republican

3 făcut o demonstrație
tică de antrenament. Cererea nu 
stat multă vreme în sertarele Fede 
ției, ci a fost repede rezolvată, 
sfîrșitul săptămînii trecute, un lot 
halterofili fruntași s-au întrecut 
Cîmpulung în cadru categoriei n: 
locie și semigrea. Printre ei se a£ 
Lazăr Baroga, Gh. Mincu, A. Vas 
helyi, Lisias Ionescu, V. Rudan. 
Bucur ș.a. Fată de acum un an, < 
tuziasmul și aplauzele celor peste 
de spectatori care au răsplătit ef 
turile halterofililor noștri fruntași 
fost și mai mari. Cînd Lazăr Bar< 
a ridicat cu ușurință 150 kg aplauz 
sutelor de spectatori nu au mai 
nit. Apoi, cînd Gh. Mincu, in 
de numai 17 ani, a ridicat la ...

de

de 
la

X Acum 
T haltere
X Cîmpulung. Atunci, din partea consi- 
Ț Jiului raional U.C.F.S. și a unor aso- 
Țciații sportive s-au primit asigurări 
Xcă în scurt timp la Cîmpulung și in 
X localitățile învecinate se vor înființa 
Țcîteva secții de haltere. Și iată că 
Tangajamentele de atunci au devenit
♦ azi fapte. începutul a fost făcut. Aso- 
Țciația Olimpia de pe lingă Școala 
Ț medie Dinicu Golescu are azi circa 
*30 de tineri halterofili, iar asociațiile
♦ Muscelul și Minerul Schitu Golești au
♦ secții in curs de afiliere, în timp ce 
Xla asociațiile de pe lingă Școala de 
i meserii, grupul școlar „Tinărul meta- 
Tlurgist" și „Unirea" — Văleni Dimbo-
♦ vița se vor înființa,
♦ in scurt timp, alte 
Ț secții de haltere.
X In total se con- 
Ț tează pe un număr
X de circa 100 de hal-
♦ terofili legitimați in 
X Iată prin urmare, că
♦ țiunea de popularizare se bucură de 
f interesul și sprijinul forurilor sportive 
Ț locale ea își atinge scopul.
♦ La Cimpulung, sportul cu haltere a
♦ prins rădăcini și nu ne indoim că 
Xîn scurt timp roadele nu vor intir- 
Țzia să apară, pentru că aici există
♦ multă preocupare pentru acest util
♦ sport, din jartea consiliului raional 
X U.C.F.S., f asociațiilor sportive și s 
Țprofesorilor de educație fizică. Desi- 
♦gur, începutul nu este ușor, mai eu

aț.epuu. ou mum e.ceanoo.. . , ....... , ,. , ♦ seamă in domeniul unui sport ca hal-
secției de atletism. Ne bazăm aici prea^.^^911, a unu trecuta rigm uncțe Se cere multă răbdare și

,nJpricepere in munca cu tinerii sportivi.
♦ Despre acest lucru sint convinși pro- 

^♦fesorii de-educație fizică, actualii in- 
aXsțructori și antrenori, cărora le revine

sarcina să conducă aceste secții nou 
înființate. De aceea, ei sint dornici 
să învețe să-și însușească in cele mai 
bune condiții noțiunile de tehnică,

al U.C.F.S. a spus : „Măsura de apre
ciere a activității fiecărei secții este 
numărul de sportivi de valoare inter
națională, Or, du.c.ă privim lucrurile 
prin .această prismă, situația din 
le secții nu este deloc bună. Sint 
ții care nici nu pot fi denumite 
fel — ele desfășoară mai mult p 
vitale de mase și intr-o prea 
măsură fac sport de performanți, 
pul sportiv Silința București se 
pe primul loc în ceea ce privește 
nicitatea antrenorilor. De ce atunci^ducțig. 
nu sg gf.lă și pe primul loc ip ce pri-> 
vește rezultatele ?... Cauza rezidă fnT 
stilul de muncă defectuos din uneleț 
secții. Este vorba, în principal, dej 
lipsa de exigență in muncă. RoadeleJ 
munpiț desfășurate de antrenori 
măsoară după rezultatele activitățiiJ 
lor. Lipsa de exigență a făcut ca m.un- > 
ca multor antrenori să nu se vadi“—'ț'

In vederea îmbunătățirii continue a+ 
mujicii, tovarășul Emil Ghibij a făcuti 
o ser ie de propuneri, printre care 
sporirea exigenței în muncă — tonul? 
va trebui să-1 dea consiliul clubului îi 
— fixarea unor obiective precise înj 
procesul de instruire — pe secții, peT 
echipe, pe sportivi și. efort susținut4 
pentru realizarea acestora, o mai bu-î 
nă armonizare a actjvjțății. de instru-J 
ire cu cea educativă etc.

In același Sens au luat cuvîntul șiî 
alți particjpanți la conferință, Astfel,* 
tovarășul Cfr;stea Țipa, din partea Co-Ț 
mitețului de partid al Centrului uni—* 
versitar București, a relevat faptul căT 
,.Pg lingă clubul sportiv Știința Bucu-1. 
rești funcționează numeroși antrenori-^ 
cu cea niai bună pregătire, provenițiț. 
din rindul absolvenților l.C.F. Cu toa-i 
ta acestea, performanțele chiar peȚ 
plan republican nu sint totdeauna la± 
nivelul așteptat. Să luăm exemplul-^

și in sport
une-
sec-_
ast-A-'n secția de montaj mașini aragaz a 

acti-T fabricii „/ Septembrie“ din Satu Mare. 
rnlcaT Pentru priceperea și conștiinciozitatea sa Clu-T. „ațfâT_!n munca, tovărășii lui din secție 
teh-+<des ca responsabil al brigăzii de

Tinărul Adalbert Ranovski lucrează

l-au 
pro-

irț ce pri--e 
rezidă fn* Organizing timeiaie activitatea bri-

sg a îndeplinit sarcinile de plan 
.proporția de lli9a/n

Adalbert Ranovski
in sport, 
asociației 
cipă in

mult pe citeva vîrfuri sportive, 
cântăm să creștem noi elemente din'fl 
ma.su pelor aproape 33.000 de studenți.^ 
Cauze ? Gesigur, țot stilul de muncă-ț 
defectuos.,.1': î'

Sînt aspecte asupra cărora noul>t 
consilia ales va trebui să reflecteze^ 
cu toată atenția, cu mai mult spirit^(>chipe, 
de răspundere. Pentru că numai ast-ț pe Adalbert Ranovski. în folo-
fei. performantele sportivilor de la+grafie, verificind un nau lot de mașini 
Știința București vor putea fi la inăl-.
țimea sarcinilor pe care partidul le-a 
trasat mișcării noastre sportive.

in cadrul 
IJnio Satu 
campionatul

obține succese 
secției de lupte

Mare, care parti- 
republican pe

aceste asociam ! 
atunci cînd ac-

itactică șl metodică de antrenament.
To anact cz>rvr» oi ou z>ornt rlin nm

Ț.

-aragaz. ♦ jn acesț scop ej au cerut din nou
MIHAIL DUMITRAȘCU-coresp.XFederatiei Romine de Haltere să or- 

ganizeze la Cîmpulung un concurs cu 
caracter demonstrativ și o lecție prac-

factor hotărîtorActivitatea sportivă de mase
in creșterea calității performantelor!

Comitetului de Or- 
de Culturii Fizică 
acuitate problema

con 
vîr 
in< 

k
cind a 
tentat 
dobor!

zi re 100 
grame și 
cut o 
pentru
recordului țării 
juniori, toți 

i> o'.eiii-i in sală au aplaudat în 
lung.

A doua zi, exact la oi'a fixată. | 
mii instructori de haltere din ra 
așteptau cu nerăbdare începerea u 
lecții model de antrenament. Erau 
fală profesorii de educație fizică < 
briei Bădescu Ilie Gheorghe, Ion 
lugăru, Vasile Staicu, instructorul 
colae Stoica și numeroși elevi, vii 
halterofili. Ei au ascultat și au n< 
cu atenție frumoasa expunere a an 
norului emerit Ștefan Petrescu, 
mărind, in același timp, demons 
țiile făcute de maestrul sportului 
zar Baroga. După ce această le 
plină de învățăminte a luat sfî 
cu toții și-au luat angajamentul 
ajute la dezvoltarea sportului cu 
tere in asociațiile din raionul Mus

La fel și Federația Romînă 
Haltere trebuie să-și ia angajarr 
tul de a continua acțiunea de pc 
larizare a acestui sport. Am dori 
asemenea ca exemplul < 
lung să constituie un 
munca de angrenare 
in sportul cu haltere 
multe regiuni ale țării,

de la Cîm 
stimulent 

a tineret 
in cit
• !

anul 1962 este prevăzută introduc 
a încă două discipline sportive.
Sectorul tehnic al consiliului 

nai U.C.F.S. Bacău urmărește 
proape îmbunătățirea recordurilor 
nale. Știind că numai astfel se 
asigura o creștere simțitoare a pe 
manțelor, activiștii, antrenorii și ti 
cîenii din regiunea Bacău și-au 
ca obiectiv permanenta îmbunătăți 
recordurilor raionale și regionale 
bucurător este și laptul că unele 
tre aceste recorduri sînt la nivelul 
cordurilor republicane. Anul aceslt 
fost îmbunătățite 58 de recorduri r< 
nale

Din lectura tabloului recordurilo 
constată că intr-c 
tice sportivii din 
dtiriie țării și că 
piat de valoarea 
îormartțe. Dar tot 
dea că la aruncări și sărituri siti 
este încă nesatisfăcătoare. De aici 
cina ca la viitoarele competiții de t 
antrenorii și tehnicienii să urinări 
evoluția acelor tineri care dovedes, 
lent pentru 
sportivi din 
țiilor și din 
U.C.F.S. să 
ciale pentru 
cesare.

re 
in 
re
P

rea numărului de sportivi legitimați 
și clasificați. Tabelul comparativ de 
mai jos in care sint arătate cifrele e- 
xisterrte în anii 1957 și 1961, precum 
și prevederile pentru 1962. sînt edifi
catoare in ceea ce privește calitatea 
muncii desfășurate.

sportivă, rezultatele obținute pot fi 
considerate bune, ele reflectînd munca 
intensă desfășurată de sportivii și acti
viștii sportivi din regiunea Bacău. Con
dițiile create de partid și guvern pen
tru dezvoltarea mișcării sportive au 
fost folosite din plin Noile stadioane 
construite in anii puterii dentocrat- 
populare. bazele sportive simple ame
najate prin muncă patriotică (in regiu
nea Bacău se află peste 5t»0 de sta
dioane. săli de spori, bazine, terenuri 
de volei, baschet, handbal etc), echi
pamentele și materialele sportive care 
au îmbogățit magaziile asociațiilor 
sportive — au permis consiliilor aso
ciațiilor sportive și consiliilor U.C.F.S.

Ultima 
ga i liza re 
și Sport 
folosirii competițiilor de mase pentru 
consolidarea organizatorică a asocia
țiilor sportive, pentru lărgirea bazei de 
mase a disciplinelor sportive și pentru 
ridicarea pe o treaptă superioară a per- 
lori na nțelor comunale, orășenești raio
nale. regionale și republicilne. în a- 
ceastă direcție s-a spus : „Succesul li
nei competiții de mase mi trebuie pri
vit numai prin prisma numărului de 
participauți. ci șî prin ceea ce rămine 
în mod concret după desfășurarea în
trecerilor, 
sport noi 
legitimați In federații, 
orășenești raionale, regionale sau chiar 
republicane au fost realizate și depă
șite. citi sportivi au obținut clasificări 
— iată elementele care trebuie să preo
cupe fiecare organ și organizație 
U.C.F.S iată criteriu! care ne indică 
de fapt valoarea și eficacitatea fiecăr»i 
competiții de rnase"

Consiliul regional U.C.F.S Bacău 
(președinte “*- I Bordea șefii 1 secto
rului tehnic prof Mihai Grigoraș, 
tehnician —, R Stratufgt) a pus ;n 
centrul preocupărilor sale tocmai înde
plinirea cu slices' a acestei importante 
sarcini trasată de plenara Coniitotului 
de Organizare a Uniunii de Cultură 

ultimii ani la star- ' 
mase s-au prezen- 
oameni ai 'muncii, 

acesta ia i titre- 
de iarnă a tinere- 
dccembrie 1960 și A; două echipe de 

continuată in ianuarie, februarie și mar
tie 1961) s-au înregistrat 107 000 de 
participauți, la crosurile de mase des
fășurate in cinstea zilelor de 1 Mai 
și 7 Noiembrie —- 110.000 de. partici- 
panți, la competițiile din cadrul Con
cursului cultural-sportiv al tineretului 
95.000. de participauți, iar la „Cupa 
Agriculturii'' peste SO.000 de partici
pant. Organele și organizațiile 
U.C.F.S. din regiunea Bacău au mun
cit deci intens pentru asigurarea suc
cesului de particioare al acestor între
ceri sportive de mase. Dar nu numai 
atît. Activiștii sportivi din această re
giune au urmărit cu atenție și reali
zarea de noi secții pe ramură de sport, 
îmbunătățirea performanțelor și mări-

I

Cite secții pe ramură de 
înființate citi sportivi noi 

cite recorduri

Fizică și Sport. In 
tul competițiilor de 
tat tot ma! .mulți 
Astfel, numai anul 
cerile Spartachiadei 
tului (începută in

i

1957 1961 1962

■Secții afiliate 
Sportivi legitimați 
Maeștri ai 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria

splaiului 
4 
a li-a 
a IH-a 
■juniori

Continiiind com
parația intre reali
zările din anii 
1957 și 1961 trebuie 
să arătăm că si
tuația echipelor de 
pertormaifță. 'ta 
urmare a creșterii 
clasificărilor sț'or- 
tive, s-a îmbună
tățit simțitor :

1957 - o 
de handbal 
in cat. B; o 
de fotbal in

1961 — o 
de handbal 
in cat. A; 
pa 
cat. 
de fotbal

echipă 
in 11 
echipă 
cat B 
echipă 
m 7 

o echi 
de baschet in 
A; o echipă 

în cat.

124
1.145

8
47

254
310

342
3.968

4
42

226
1.450

720

serie de probe
Bacău dețin r< 

in altele s-au i 
celor mai bune 
de aici se poate

fotbal în cat. B; 
trei echipe de rug- 
bi participante la 
campionatul de ca
lificare pentru cat. 
A.

Sportivii băcă- 
oani au cucerit a- 
nuf acesta titluri 
de campioni ai ță
rii stabilind și o 
serie de valoroase 
recorduri republicane.

finind seamă de faptul că în această 
regiune a țării — care acum în anii 
noștri luminoși devine o regiune in
dustrială — jiu a existat o tradiție

RECORDURILE DE ATLETISM ALE REGIUNII BACĂU

PROBA REC. REG. PREV. 1902 REC. K.P.R.

Senioare

100 m 12.5 sec. 12,3 sec. 11.8 sec.
200 m 25,7 sec. 26,2 sec 21,4 sec.

• MO in 2:15,6 2:15.6 2:06,8
! Lungime ” ‘.2 m 5,50 m 5-96 m
1 înălțime 1,63 m Î.70 m 1,91 m
; Greutate 13,15 m 14,00 rn 15,97 m
, Dfcw 3?.!9R m 4î.,00 m 54,29 m
i Suiită 33,98 m 33.98 m 55,64 m
i Pentatlon 3353 p. 3500 p.. 4328 p.

j Seniori

1 100 m 11 see 11 sec 10,4 sec
i 200 m 23,3 sec 23,3 sec 21,3 sec

wo m 52,3 sec 52,3 sec 47.5 sec
1 xoo m 1:57,3 l:5S,o 1,48,2
i 1500 m 3:57,2 3:55,0 3:40,5
t 3000 m 8:31,0 P:29,0 8:09,8

5000 m 14:36,2 14:33.0 14:03,6
10000 m 33:07,5 32:00,0 29:36,8
10 km mars 49:40,0 18:00,0 44:42,0
3000 m obst. 8:57,2 8:55,0 8:48.6

119 m.g. 15.9 sec 15,9 fie-c 14,5 sec
100 m.g. 57,9 sec 57,9 sec 51,6 sec

Lungime 6,79 m 6,79 m 7,46 m
înălțime 1.83 m 1,83 m 2,06 m
Triplusalt 13,51 m 13,80 m 15,93 m
Prăjina 3,90 m 4,10 m 4,42 m
Greutate 13,81 m 13,81 m 17,42 m
Disc 39,97 m 39,97 m 52,52 m
Suliță 58,71 m 58.71 m 79,96 m
Ciocan 47,02 m 47,02 m 62,46 m
Decatlon 4732 p. 4732 p 6773 p

aceste probe, iar acti 
cadrul consiliilor as 
cadrul consiliilor rail 
organizeze competiții 
selecționarea cadrelt.i

★

să desfășoare o vastă activitate spor
tivă. Edificator în acest sens este și 
faptul că în anul 1957 se practicau aici 
14 discipline sportive, în timp ce in a- 
nul 1S161 s-au desfășurat competiții și 
campionate la 20 de sporturi. Pentru

■Munca desfășurată de sectorul t> 
al consiliului regional U.C.F.S ii 
drumarea consiliilor raionale U.C 
și a asociațiilor sportive a fost 
nică. Firește, mai sînt încă o ser 
lipsuri care vor fi înlăturate în v 
Ceea ce trebuie desprins din act 
tea desfășurată la Bacău este 
cu care sînt urmărite întrecerile 
tive de mase și modul cum sin 
folosite pentru ridicarea calității 
formanțelor. Chiar dacă în mom 
de țață nu s-au obținut încă cele 
bune rezultate, ele nu vor întîrzi 
apară. Muncind cu aceeași intens 
folosind activul obștesc și prof, 
de educație fizică consiliul reg 
U.F.C.S. Bacău va reuși să conți 
la îndeplinirea sarcinilor trasat' 
partid și guvern mișcării sportiv

HRISTACHE NAI

ma.su


MARIA V1COL

la performante
Tema: Cum poți ajunge

constant bune
Marin Pico! reprezintă astăzi un nume 

n floreta noastră, o sportivă care — 
a și majoritatea sportivilor noștri răs- 
mnzînil grijii părintești a partidului, 
ondițiilor create de regimul democrat- 
lopular —■ și-a adus contribuția la fru- 
nosul prestigiu de care se bucură spor
ul astăzi. Printre performanțele în- 
■crise în palmaresul ci figurează : locul 
II la J. O. de la Roma și locurile I 
ie echipe la Universiada de vară de la 
iofia și la „triunghiularul" care a avut 
oc recent la Minsk.

Tema de față — cum poți ajunge la 
ierformanțe constant valoroase — ne-a 
nspi "rai-bînsăși evoluția talentatei 
loastre Tptwtivc.

Iată ce ne-a spus ca:
— Unii sînt înclinați să acorde scrimei, 

m caracter de... joacă. In realitate, 
>entru a atinge pragul consacrării, pen- 
ru a ajunge la performanțe de valoare 
ste necesar să desfășor! o muncă înde- 
ungată, migăloasă, stăruitoare. Voi a- 
■linii cazul meu: de la primul concurs 
uiblic și pină Ia cucerirea pentru prima 
•ară a titlului de campioană a țării mi-au 
rebuit nu mai puțin de 4 ani.

— Și constanța în rezultate ?...
— Este firește 

rebuie s-o aibă orice sportiv: de a 
iregistra fluctuații în comportare,

realiza mereu performanțe demne de 
onsemnat. Pentru a ajunge aici, — 
xistă decît o singură cale: să mun- 
ești totdeauna serios. Am văzut, de 
Udă, scriineri care, după ce au ajuns 
i un anumit grad de specializare 
lai ales după cîteva succese și-au 
lijat pregătirea. Ei au presupus

o năzuință pe care 
nu 
de

nu

Șl 
ne
ed 

•ot dobîndi, în continuare, succese nu-
iai pe baza faimei căpătate Și a unui 
•numit grad de rutină. Raționament 
implet greșit.

Procesul de Instruire și anlrena- 
meni-nu trebuie întrerupt în nici un 
m xnt. Exista, desigur, perioade

în care ritmul de pregătire este mai 
lent, mai puțin susținut — mai ales 
după marile concursuri — dar re
petarea elementelor de bază este im
perios necesar să se facă 
ședință de antrenament.

— Tinerii care se-inițiază 
deseori cum 
de pregătire a 

Cc ne-ați putea 
despre dv. ? 
normal, cu efectuez trei 

antrenamente pe săptămînă. Durata fie
căruia — circa două ore și jumătate 
Încep antrenamentul cil o 
tuturor grupelor musculare 
minute) cu mișcări specifice 
saltfandare, pasfandarc etc.
gări și lucru la spaliere, fn programul 
de pregătire propriu-zis — lucru cu flo
reta, la pernă (tmpungeri pentru exer
sarea preciziei), la mănușă, cu parte
neri, lecții cu antrenorul și în sfîrșit 
salturi libere cu parteneri (6—8 salturi 
la fiecare antrenament). In perioada de 
vîrf, încă două ședințe de antrenament: 
unul de pregătire fizică, altul de pre
gătire tehnică.

Discuția noastră cu Maria Vicol s-a 
apropiat dc sfîrșit.

■—Ceva din proiecte ?
— Obiectiv imediat. — să cuceresc 

și în acest an titlul de campioană n 
țării... Mai departe ? Să obținem victoria 
în „triunghiularul" din primăvară, de 
la Hudapestu...

Maria Vicol a deschis apoi o agendă, 
s-a gîndit cîteva clipe și în cele din 
urmă, ne-a spus :

— Deocamdată alît. E mai bine...

nc-au întrebat 
decurgă munca 
mor fruntaș, 
spre exemplu.

— în mod

în fiecare

în scrimă 
trebuie să 
unui scri- 

spunc,

încălzire a 
(15—20 de 
— fandare, 
/fpoi, aler-

T. STAMA

Pe urmele unor scrisori
Vrem să fim fruntași și în sport"

paginile
1 august

zia- 
anul

Vă mai amintiți ? In 
rului nostru din ziua de 
acesta s-a scris despre o frumoasă 
„Duminică cultural-sportivă" ce a 
avut loc pe meleagurile Olteniei. A- 
ceasta se întimpla la Poiana Mare, 
comună 
tunci o 
vîrstnici 
cine au 
sala căminului cultural și pe terenul 
de sport al comunei. Sportul a stat 
atunci 
plător. 
siune. 
alerge, 
trîntă.

„Duminica cultural-sportivă", iniția
tă de consiliul asociației sportive din 
Poiana Mare, trebuia după succesul 
înregistrat — și aceasta era părerea 
fiecăruia — să constituie un pas în
semnat în activitatea sportivă a co
munei. Dar...

...La redacție a sosit o scrisoare. 
Apoi încă una. Adresa expeditorului 
era aceeași : Poiana Mare. Le-am 
deschis cu curiozitate de fiecare dată, 
doream să aflăm 
tarea sportului 
Numai că 
pe nimeni.

„In anii 
resc — se

de lingă Calafat. A fost a- 
mare sărbătoare. Tineri și 
de aici ca și din satele ve- 
petrecut clipe minunate în

la loc de cinste. Și nu întîm- 
Căci poienarii îl iubesc cu pa- 
Le place să bată mingea, să 
să se întreacă la sărituri sau

președintelui Sfatului popular două 
drapele împodobesc încăperea. Unul e 
cel de comună fruntașă în muncile 
de vară, iar al doilea primit cu un 
an în urmă, de fruntașă în munca 
culturală. întreaga comună a pășit 
pe drumul vieții noi. Locuitorii fac 
parte din trei gospodării agricole co
lective, cu fonduri de bază care se 
numără în milioane. Gospodării frun
tașe, fiecare cu cîte trei autocamioa
ne „Steagul roșu", cu sectoare zooteh
nice puternice. In comună există, de 
asemenea, un S.M.T. ale cărei trac
toare brăzdează din plin ogoarele 
gospodăriilor.

cele

vești despre dezvol- 
din această comună, 
relatate nu bucurau

create de partid 
practicat de tine- 
In comuna noas- 
ridicat la nivelul

dec it 
bazele 
cu mii

urmele. Cam acestea 
sportive într-o co
de tineri dornici de

contribuie 
sportului 
activi în 
să devină 
fizică V.

mai 
in Po- 
mu nea 
profe- 
Stoica,

regimului burghezo-moșie- 
spunea într-una din scri

sori — in satele Olteniei nici vorbă nu 
era de sport. Azi, însă, datorită mi
nunatelor condiții 
sportul e îndrăgit și 
rii satelor noastre, 
tră insă, el nu s-a
corespunzător, deși condiții sint. Suc
cesul înregistrat cu ocazia „dumini
cii cultural-sportive", a demonstrat 
cu prisosință acest lucru. Poiana Mare 
este una dintre cele mai mari comu
ne din țară. Are in jurul a 15.000 de 
locuitori. Este o comună fruntașă in 
multe domenii. Numeroșii tineri din 
comuna noastră doresc să-și petreacă 
timpul liber pe terenul de sport. Vrem 
să fim fruntași și 
tului".

Jumătate tractoriști, 
Jumătate fotbaliști!

dată cu bunăstarea a pătruns în 
Există patru 

medie, cămin 
700 de locuri

PE URMELE

in domeniul spor-

SCRISORII...

urmele scrisorilor.Mai bine-zis pe
Iată-ne așadar, cu cîtva timp în urmă, 
Ia Poiana Mare. Străzi lungi, curate, 
case din ce în ce mai multe de con
strucție nouă, care îți dau impresia 
că te afli intr-un orășel. In biroul

Cu blocnotesul prin sălile expoziției

mină, temerarul alpi- 
in salt deasupra pri
ce să admiri mai mult 
sportivului sau cea a

Tema sportului este bine reprezen- 
ttă la cel de al III-lea Salon interna- 
onal de artă fotografică al R.P.R. ? 
rivind prin prisma calității și nu a 
reunui calcul procentual, răspunsul 
u poate fi decît afirmativ. Unul din- 
e premiile acordate de juriu revine 
Icrimerilor" un instantaneu al par- 
cipantului polonez Edward Hartwig, 

tipică „fază" de sport, în care miș- 
ire plină de elan a scrimerului în 
ac este măiestru subliniată de te.h- 
ca fotografului. Acesta este premiul 
I.
Alte lucrări inspirate de sport, chiar 
ră a fi primit lauri, reușesc lotuși 

se impună in acest ansamblu de 
tcepțional nivel al expoziției de la 
ilatul R.P.R. Ne gîndim în primul 
nd la cele două splendide instanta- 
e sovietice, vecine de panou, „Să- 
ura" de V. Suslov și „Ultimii me- 

de G. Vaidla. Sport cu S mare... 
i pioletul in 
st se avîntă 
strei. Nu știi 
performanța

porterului fotograf care a surprins 
eastă imagine cu totul ieșită din co
rn. A.lături, ciclistul lansat în sprin- 
’■ final pare a „aspira" distanța care 
separă de victorie, idee realizată 

in estomparea fondului fotografiei, 
ocedeul diametral opus este folosit 
Jan Wesdik (R.P. Polonă) în reda- 

i patinatorului: „Pe gheață". Aci 
idul este imobil, viteza fiind suge- 
‘ă de silueta aproape ștearsă a aler- 
torului, devenit o nălucă... Idee fo
ită cu succes și în trecut, dar care 
ă inevitabil impresia de artificial, 
ea -ce se situează desigur în con
st cu tendința 
prezentată in 
tmnă tocniai o
c.
Dintre lucrările 
ni la expoziție 
tic" de F. Brandrup, care a sur- 
ns pe campioana noastră Cristina 
traulea intr-o spectaculoasă sărltu- 

„Turiștii" văzuți la orizont de 
zii Roman și „i 
ni se pare fericit 
o bună imagine 

dion.
Jnii expozanți au
pretext pentru redarea plastică a

altor idei. Alăturarea dă 
zultate frumoase. Cităm 
Erich Haas (Austria) din 
urmă", spectatorii fără bilet din 
se întimpla..." 
slavia), demonstrațiile de mase din 
„Tinerețe" de L. Ovsik și „Sparta- 
chiada" de Z. Vazenilek (ambii din 
R. S. Cehoslovacă), sau subtila ima
gine „Pe stadion" de T. Tarasin (R. P. 
Polonă) — două siluete pierdute in 
imensitatea tribunei, intr-o zi fără 
meci... Dar, mai ales, am reținut at
mosfera intimă, sinceră, din „Figură 
nepermisă" de Oleg Negolov (U.R.S.S.). 
Tatăl și cu puștiul său se amuză co
pios in joaca de-a... fotbalul. Și acesta 
este sport, chiar in sensul său cel mai 
curat.

Nu ne contrazicem, spunînd totuși 
că viața sportivă poate oferi conside
rabil mai multe subiecte de inspira
ție pentru artiștii fotografiei. Imagini 
tipice ale luptei sportive, prin exce
lență plastică, se întilnesc prea rar 
pe panourile expoziției. Portrete de 
sportivi, momente caracteristice de 
meci, de asemenea. Fără îndoială, 
tema este departe de a fi epuizată. 
Am zice chiar, abia acum îi descope
rim toate tainele. O invitație deci pen
tru toți fotografii noștri: nu uitați a- 
casă aparatele cînd veniți pe sta
dion '....

adesea re- 
schiorii lui 
„Pe aceeași 

„Ce 
de T. Peternek (Iugo-

R. VOIA
Fotoreproduceri: P. Romoșan

$

cea mai nouă, bine 
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Poiana Mare și cultura, 
școli elementare și una 
cultural nou, cu sală de
și aparat de filmat propriu, bibliotecă 
cu peste 10.000 de volume și sute și 
sute de cititori. Iată pe scurt reali
zările obținute de locuitorii din Poia
na Mare, cu care, pe drept cuvînt, 
nu se poate mîndri orice altă comună. 
Și totuși, ceva nu se ridică la nive
lul celor arătate : sportul. De acest 
lucru oamenii sint nemulțumiți. Fiind
că în privința activității sportive au 
rămas în urma celor din comunele 
învecinate (Tunari, Ghidiciu, Basarabi), 
care deși sînt comune mai mici au o 
activitate sportivă mult mai intensă-

La Poiana există o asociație spor
tivă, înfrățirea, trecută de curînd 
pe lingă G.A.C. „Viață nouă". Con
siliul de conducere al acestei asocia
ții nu și-a îndeplinit nici pe departe 
sarcinile ce îi reveneau. Sînt membri 
ai consiliului care aproape nici nu 
știau că au fost aleși. Așa s-a făcut 
că situația membrilor U.C.F.S. este 
necorespunzătoare, că nu există o e- 
vidență pusă la punct. Cit privește 
un plan de muncă, de activitate spor
tivă organizată nici vorbă de așa 
ceva. Doar echipa de volei ce mai 
activează, datorită unor iubitori ai 
voleiului, entuziaști. Fotbalul, marea 
pasiune a poienarilor, cînd și cînd 
mai este jucat deși 
sînt destui. Medicii 
Oană și L. Țițirigă, 
din Calafat, alții la
și în alte părți. Material sportiv e- 
xistă suficient la Poiana. Nu se poate 
plînge nimeni. Numai că el nu e în
grijit cum trebuie. Ori se află pe la 
sportivi de luni de zile (profesorul V. 
Stoica, de exemplu), ori stă nespălat, 
așa cum a rămas după un joc, ză- 
cînd într-o ladă la grajdul comunal, 
o parte, iar altă parte împărțită la

cele trei G.A.C.-uri. Cît privește a- 
menajarea bazelor sportive situația 
nu e deloc mulțumitoare. Cum e 
posibil ca o comună cît un oraș să 
aibă doar un teren de volei (într-ade- 
văr foarte bun) și un teren de fotbal, 
a cărui împrejmuire a început cu pri
lejul „Duminicii sportive" (luna au
gust!!) și care nici pină în prezent 
nu e terminată definitiv ? Fără să 
mai vorbim de starea terenului, de 
groapa de sărituri din care n-au mai 
rămas 
sînt 
mună
sport și care sint gata oricînd ca prin 
muncă patriotică să amenajeze noi 
baze sportive. In această direcție un 
rol important trebuie să-1 aibă con
ducerea asociației, sfatul popular co
munal (președinte, tov. Ion Dinu), con
ducerile școlilor ca și ale gospodăriilor 
colective „Viață nouă" (președinte tov. 
T. Dobre), „înainte" (președinte tov. Gh. 
Pasă) și „Vasile Roaită" (președinte, 
tov. M. Ruscă). Toți aceștia vor trebui, și 
posibilități sînt. să 
activ la dezvoltarea 
iana Mare. Factori 
sportivă vor trebui 
sorii de educație
Speranța Bulai și ceilalți. Pregătirea 
și funcțiile pe care le au îi obligă.

Recentele alegeri U.C.F.S., care au 
avut loc în comună trebuiau să con
stituie așa cum se observă în întrea
ga țară, un moment de cotitură în 
activitatea sportivă de aici. Dar acest 
lucru nu s-a întîmplat. Ce părere are 
consiliul raional U.C.F.S. ? La slaba 
activitate sportivă din Poiana Mare 
o „contribuție" o are și insuficienta 
muncă de îndrumare și control a con
siliului raional U.C.F.S. Președintele 
consiliului U.C.F.S., Savu Buică, și 
tehnicianul consiliului, C. Carauleanu, 
trebuiau să ajute mai mult, pentru ca 
sportul la Poiana Mare, care se află la 
doi pași de Calafat, să se ridice la 
nivelul cerințelor. In schimb ei au 
manifestat o 
mulțumit să 
tot.

Acum cînd
rănii muncitori sînt mai puțin ocupați, 
e necesar să se 
rea activității 
Poiana Mare, 
sportive locale,
nai U.C.F.S. Oltenia, vor trebui să ia 
toate măsurile menite să facă din 
Poiana Mare, comună fruntașă în a- 
tîtea alte domenii de activitate, frun
tașă și în sport. E de fapt dorința nu
meroșilor iubitori de sport de aici. 
Și ea trebuie îndeplinită.

completă delăsare. S-au 
facă promisiuni și atîta

timpul permite, cînd ță-

treacă la îmbunătăți- 
sportive în comuna 
De aceea, organele 
ca și consiliul regio-

O. Negolov (U.R.S.S.)
„FIGURJ NEPERMISĂ'

(Cel de al Ill-lca Salon international 
de artă fotografică al R.P. Komîne)

>4’

-■ ■
$ < V «

■

băieți talentați 
comunei, Gh. 
joacă la echipa 
Lonea, Craiova

„CUPA 13 DECEMBRIE" 
ULTIMUL CONCURS

AL SEZONULUI DE CICLOCROS
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Ciclocrosiștii își vor încheia miine 
sezonul, participind la ultimul concurs 
din acest an, dotat cu trofeul „Cupa 
13 Decembrie". La prima sa ediție; 
desfășurată în sezonul trecut, această 
competiție s-a bucurat de un deosebit 
succes. Organizatorii au luat și de 
data aceasta toate măsurile ca între
cerile de duminică să se desfășoare în 
cele mai bune condițiuni. A fost ales 
un traseu situat în împrejurimile 
parcului sportiv Dinamo. Plecările și 
sosirile vor avea loc în fața întreprin
derii poligrafice „13 Decembrie 1918“ 
Concursul este deschis tuturor poseso
rilor de biciclete- Primul start se dă 
la ora 9,30.

La cea de a doua ediție a „Cupei 
13 Decembrie" au fost invitați alergă
tori de la cluburile sportive Dinamo; 
C.C.A., Flacăra roșie, Voința, I.T.B. și 
C.S.S. Sperăm că antrenorii acestor 
cluburi vor mobiliza întregul efectiv 
disponibil, nu așa cum s-a întîmplat 
duminica trecută, la „Cupa I.T.B."; 
cînd dinamoviștii, de pildă, nu au 
participat la nici una din probele 
concursului.

I. Mî/niică (R.PĂl.j nioz IN PLIQ1
£Cel dg aț 111-lea Salon intemațiopal ilg grti fotografică al R,C« Homing



tE NE POATE SPENT TN CLASAMENT
„Peste 8.000 de spectatori au asis

tat, ne scria entuziasmat coresponden
tul nostru din Giurgiu, Tr. Barbălată, 
la returul întilnirii dintre Olimpia 
Giurgiu și Dunărea Giurgiu, câștigă
toarele celor două serii ale campio
natului regiunii București. După ce 
învinsese pe stadionul din port cu 
1-0. Olimpia a suferit pe teren propriu 
o infringere cu 2-0. Fotbaliștii de la 
Dunărea au fost purtați pe brațe, iar 
antrenorul lor, directorul atelierelor 
navale „Filimon Sirbu", Lucian Miti
telu, încheia știrea corespondentul 
nostru, a fost călduros felicitat pentru 
succesul obținut".

In acele zile toată lumea era feri
cită. Chiar și cei mai înfocați supor
teri ai-.- Olimpiei: o echipă din Giur
giu participa la barajul de la Sibiu în 
vederea calificării in categoria B. La 
Sibiu, echipa giurgiuveană a început 
mai mult decit promițător : in primul 
meci a învins formația bucureșteană 
Flacăra roșie cu 1-0. Dar...

— Puteam ciș- 
tiga — ne explica —— 
cu amărăciune a- PE 1
cum cîteva zile 
maistrul A. Iorgu- EDUC 
lescu, component de 
bază al echipei —
cele două meciuri
pe care le-am terminat la egalitate. 
Și unul ne-ar fi fost suficient. Dar cu 
cine să faci treabă? După prima victorie 
ne-am și văzut in „B“. Fiecare era 
mai deștept decit celălalt. Ne certam, 
ne făceam reproșuri in timpul parti
dei și comiteam greșeli copilărești.

— Bine, dar cum a îngăduit antre
norul toate acestea ?

- A îngăduit-.. Unii jucători au con
diționat chiar de satisfacerea unor 
interese personale, venirea lor la Si- 
biu, a conchis interlocutorul nostru.

Barajul a trecut. Inflăcărațij supor
teri au fost complet dezamăgiți de 
comportarea echipei lor. Fostul con
siliu orășenesc U.C.F.S. și organele 
interesate au găsit util ca din cele 
două secții de fotbal să constituie una 
(și bună) care să reprezinte cu cinste 
orașul în viitorul campionat. Zis șl 
făcut. Noii echipe, aparținind celor 
două mari întreprinderi din oraș, fa
brica de zahăr „Popa Șapcă" și ate
lierele navale „Filimon Sirbu" i s-a 
dat numele de Victoria. Antrenor al 
echipei a fost numit tov- Gh. Girlea, 
proaspăt absolvent al cursurilor de 
perfecționare de la Poiana Cîmpina.

— L i început — ne-a spus antreno
rul Girlea — 
Terminasem 
avem un lot 
tori. Ne-au

treburile mergeau bine 
cu „păsările călătoare", 
valoros de 26 de jucă- 

fost puse la dispoziție
două baze sportive utilate cu tot ceea 
ce ne este necesar. In așteptarea cam
pionatului regional băieții veneau re
gulat la antrenament. Acum insă... 
Dacă „prind" la antrenament 5 oameni 
e... mult.

Ce se întimplă cu această echipă care 
deși se află încă pe primul loc în 
clasament joacă din ce in ce mai 
prost ? Tov. director Lucian Mititelu, 
dezolat probabil de eșecul suferit la 
Sibiu nici nu mai vine măcar pe la 
meciuri. Nici tov. Ion Pîrvuică, direc
torul fabricii de zahăr, nu manifestă 
prea mult interes față de secția de 
fotbal, motivînd că echipa este și a

Activitatea tinerilor
jucători de polo

JEchipele de juniori bucureștene par
ticipante la competiția dotată cu 
„Cupa de toamnă" se află înaintea 
clapei a IV-a, programată, astăzi >i 
miine. la bazinul Fierea sc-a In prima 
partidă, care începe astă-seară la ora 
20, se întîlnesc jucătorii Rapidului, a- 
Oați pe primul loc în clasament, cu 
cei ai Școlii sportive de elevi Nr. 1. 
Cel de al doilea joc opune echipele 
C.C.A. și Știința

Miine dimineață (după jocurile de 
pitici) se deslășoară alte două jocuri ; 
Clubul sportiv școlar—Școala sportivă 
de elevi Nr. 2 și Dinamo—Progresul.

Competiția organizată de clubul 
Progresul și rezervată formațiilor de 
pitici programează miine, cu începe-e 
de la ora 9.30. următoarele două par
tide: Rapid—Școala sportivă de elevi 
Nr. 1 și Progresul—Școala sportivă de

atelierelor navale. Tot așa văd lucru
rile și celelalte organizații 
din cele două întreprinderi, 
colaborare și preocupare a 
interesate a dat mina liberă 
baliști, stăpîniți de ambiții 
Astfel, jucătorii Alex. Ghiță, C. . - 
pescu. St- Stan, Ilie Ion, Gh. Anghel, 
N. Nemțescu și chiar A. Iorgulescu 
condiționează participarea la antrena
mente de anumite avantaje la locul 
de muncă. Obișnuiți să li se satisfacă 
tot ce doresc, unor jucători (Alex. 
Ghiță, Pană și alții) le vine greu 
acum cind li se cere să respecte dis
ciplina în producție. Pentru că nu li 
se satisfac pretențiile (învoiri nejus
tificate din timpul producției și al
tele) ei lipsesc cu săptămînile 
de la antrenament, invocînd fel de 
fel de motive. Unii jucători ca lorgu
lescu, Gh. Anghel etc. se supără cind, 
ca urmare a lipsei lor de pregătire 
nu sint incluși în formație și pur și

-simplu nu mai

de mase 
Lipsa de 
organelor 
unor fot- 
vedetiste.

Po

c. c.a
Cu toate că, in „derbiul" etapei tre

cute, C.C.A. a întrecut Grivița Roșie 
cu 6—0, mărindu-și considerabil șan
sele de a cîștiga ediția din acest an 
a campionatului republican, militarii 
tnai au de trecut un „hop" destul de 
greu pină ce vor îmbrăca tricourile 
de campioni ai țării. Este vorba de 
jocul pe care C.C.A. îl susține dumi
nică în compania Științei București, 
partidă în care, e adevărat, „calculele 
nîrtîei" îi indică favoriți pe rugbiștii 
<ie la CC A Dar. deși în rugbi mn-

vin la meciuri. Au 
fost jocuri la care 
nu a existat nici 
o rezervă. Alți ju
cători ca Alex. 
Ghiță și in mai 
mică măsură C. 
Popescu își petrec 
timpul liber prin 

lestaurante. Extrema stingă St. Stan 
practică de regulă un joc periculos, 
aducind prejudicii echipei. In felul 
acesta e și normal ca echipa Victoria 
să nu joace la nivelul posibilităților 
ei, motiv pentru care acum mai vin 
doar 300-400 spectatori la meciurile 
susținute „acasă".

Toate acestea sint cunoscute de or
ganele locale și chiar de consiliul re
gional U.C.F.S. Dar fiecare se mul
țumește să arate că de cind aparține 
celor două întreprinderi această echi
pă nu mai are... stăpîn. că antrenorul 
a scăpat jucătorii din mină. In această 
situație era și este de așteptat să se 
ducă o susținută muncă de educație 
in rîndurile fotbaliștilor, să-i facă pe 
aceștia să-și iubească echipa. Direc
țiunile celor două întreprinderi și con
siliul asociației sportive trebuie să 
se intereseze mai mult de echipa lor. 
Conducerea secției să promoveze ele
mentele tinere și să sancționeze cu 
severitate jucătorii care nu înțeleg să 
se Încadreze in morala sportivilor de 
tip nou. Fotbaliștii trebuie să simtă 
îndrumarea și sprijinul celor pe care-i . 
reprezintă, mai ales acum cind echipa . 
Victoria Giurgiu este amenințată să-și 
piardă locul fruntaș în campionatul 
regional.

Ultimii clapă a campionatului republican

. —Știința București
gea nu este... rotundă, surprizele sini cunoscut o luptă strînsă, echilibrată 
tot atît de posibile ca și la fotbal. Mai și deosebit de pasionantă pentru pri- 
ales că studenții bucureștenî manifestă 
un „finiș" excelent în acest campio
nat (victoria realizată duminica tre
cută în fața echipei Dinamo: 6—0 
este, desigur, concludentă) și este su
ficient un meci n il pentru ca, in 
eventualitatea victoriei asupra Științei 
Petroșeni, Grivița Roșie să cucerească 
din nou titlul de campioană. Deci, 
incertitudine pină în ultimele jocuri 
.cheie" ale acestui campionat

Ciobănel inițiază un nou atac pentru echipa sa. laxă dintr-unul din focurile 
disputate intre C.C.A. și Știința București.

In campionatul pe echipe

Dinamo București— C. S. M. Cluj 28 11
Intîlnirea pugilistică care a avut loc 

joi seara între echipele Dinamo Bucu
rești și CS.M. Cluj a luat sfîrșit cu 
victoria categorică a bucureștenilor: 

.28-11.
| C.S.M. Cluj a prezentat o formație 
i extrem de tinără care nu a putut ține 
’• pugj|iști dinamoviști.

clujeni, boxul

Mihaîic.
muscă, L. Ambruș 

ripostă neașteptat de 
tînăruiui A. Murg

i piept rutinaților
TRAIAN 1OANITESCU I Totuși, sportivii

A TITUDIN1

Discuție despre calitate
sub posibilități, 
trei secții frun- 
republican pe 
a retrogradat : 
din orașul de

și C.C.A. Meritele antreno- 
Șuteu, V. Popovici, I. Mu- 
D. Cuc constă mai ales în 
luptătorii acestor secții au

de dîr- 
fi însă

Țăranu, 
să con-

învins pe 
juniori A. 
cu directe 
croșee deși fulgerătoare

nu i-a dat posibilitate lui 
inițieze nici un atac peri-

neplăcut surprinși de com- 
nesportivă a dinamovisluluî

antrenori 
de aceea 
de cali-

meritoriu

mul loc.
Ultima etapă a campionatului pro

gramează, și alte partide interesante 
care chiar dacă nu vor duce la schim
bări esențiale în clasament, se anunță 
foarte disputate, fiecare echipă do
rind să incheie această competiție cu 
un joc valoros și, dacă se poate, cu 
o... victorie. Astfel, C.S.M.S. lași in- 
tîlneșle „acasă*' echipa bucureșteană 
1 T.B., Olimpia Brașov care — după un

CLASAMENTUL, ÎNAINTEA ULTIMEI
ETAPE

1. C.C.A. 21 18 2 1 290: 38 59
2. Gri’-ița Roșie 21 18 2 1 329: 74 59
3. Dinamo 21 12 4 5 253: 89 49
4. C.S.M.S. £asi 21 9 6 6 IM: 77 45
5. Știința Petroșeni 21 9 2 10 109:117 41
6. știinta București 21 9 3 9 84:119 41
7. I.T.B. 21 8 3 10 106:126 40
8. Progresul 21 7 5 9 90: 76 40
9. Metalul Buc. 21 7 5 9 91:106 40

10. Știința Cluj 21 7 3 11 111:116 38
11. Rapid Buc. 21 4 1 16 99:167 B0
12. Olimpia Brașov 21 0 0 21 44:612 20

meci bun făcut duminica ejpecjită in 
compania ieșenilor — priVțe. ’ «eiltn 
vizita studenților din Cluj iar Dinamo 
va primi replica Metalului, recent în
vingătoare in partida cu Știința Cluj. 
Ultima 
mează 
Rapid.

etapă a campionatului progra- 
astăzi o partidă : Progresul—Și

ACTUALITĂȚI...

inițiativa comisiei de rugbi* Din
a orașului București, are Joc. începind 
de astăzi, o nouă și frumoasă compe
tiție rezervată juniorilor și dotată cu 
„Cupa orașului București" In cadrul 
primei etape se dispută următoarele 
jocuri : simbătă : Grivița Roșie — Ști
ința (teren Parcul Copilului, ora 15) ; 
duminică : Progresul — Rapid (teren 
Tineretului 111, ora 9), Afiiobuznl — 

(teren Tineretului II. ora 9) 
— Combinata școlilor spor- 
elevi {teren Tineretului îl,

Dinamo 
și I TB 
live de 
ora 15)

La 1" 
arbitri

19 decembrie va începe cursul 
Li de rugbi organizat dede _ ___________ _____

U.C.F.S. oraș București. înscrierile pen
tru cursurile, care vor avea loc de 
două ori pe săptămină, se primesc la 
sediul U.C.F.S. oraș pină 1a 12 de
cembrie. »

IMP ■' ■
• Marți, in sala „Ecranul", la 

ora 19, prof. N. Pădureanu. antrenor 
al echipei noastre reprezentative d? 
cagbi, va prezenta un relerat in legă
tură cu desfășurarea ... 
Bayonne.

jocului de îs

• Duminică a avut toc pe stadio
nul Tineretului finala „Cupei Știința" 
organizată de clubul Știința Bucureșt 
și Consiliul Asociației Studențești 
•S-au intîlnit formațiile Arhitectura ș
Universitatea. După o repriză albă, îr 
cea de a doua parte a meciului, arhi 
lecții
11-0
pusă

pun stăpînire pe joc și cîștigăci 
primind in același timp cop, 
în joc. (V. H ).

Nicicând nu ni s-a părut mai oportună 
ca acum o discuție in jurul calității mun
cii antrenorilor de lupte clasice. Cu 
puțin timp in urmă a luat sfârșit cam
pionatul republican pe echipe iar zi
lele trecute s-a disputat finala cam
pionatului republican de lupte clasice 
seniori. Iată deci două criterii impor
tante care pot sluji ea punct de ple
care intr-o asemenea discuție.

Cei mai bine pregătiți s-au prezen
tat, in ambele campionate, sportivii 
de la Steagul roșu Brașov, Dinamo 
București 
rilor Gh. 
reșanu și 
faptul că
știut să imprime campionatului indi
vidual o notă de dinamism și 
zenie raf'intîlnite. Nu putem 
de acord cu faptul că lui Ion 
deși accidentat, i s-a permis
cureze. Pot fi puse oare interesele -de 
club mai presus de interesele lotului 
reprezentativ ? Categoric nu ! Sporti
vul dinamovist are nevoie de timp 
spre a se reface: el nu trebuie deo
camdată să participe la competiții.

Satisfăcătoare credem e munca 
antrenorilor de la C.S.M. Reșița, Vul
turul Tulcea. C. S. M. Crișana Oradea 
și C.S.M.D. Baia Mare. Reșițenii, care 
s-au clasat pe locul III în campiona
tul republican pe echipe la lupte clasi
ce, au reușit să ocupe în campionatul 
republican un loc II la 70 kg, un loc 
III la 63 kg și un loc V la cat. grea. 
Mai slabă ni se pare munca depusă 
de antrenorul Ion Donose (C.S.M. Ga
lați). Gheorghe Ilie (Metalul București) 
și Valentin Bați (C.F.R. Timișoara). 
Aceste secții aflate pe locuri fruntașe 
in campionatul pe echipe se pot mul
țumi oare cu locuri modeste în cam
pionatul individual ? Să fie oare sa- 
tisfăcuți metalurgiștii 
un singur loc IV (la 
kg) ? Ce au de spus
cu chiu cu vai, au reușit să ocupe un 
singur loc VI ? Considerăm că la a-

■ceste cluburi calitatea muncii desfă
șurate este necorespunzătoare, iar re
zultatele sint cu mult

Să comparăm aceste 
tașe in campionatul 
echipe cu una care 
C.S.M. Cluj. Sportivii
pe malul Someșului au cucerit un ti
tlu republican la cat. 87 kg, prin Va- 
sile Onoiu, un loc III la 70 kg, prin 
I. Birz, și un loc IV la cat. grea, prin 
dr. Radu Marius. Desigur, meritele 
bunei pregătiri a sportivilor clujeni 
aparțin antrenorului A. Kiss. Dar vrem 
să întrebăm cui aparțin „meritele" 
slabei pregătiri a metalurgiștilor bucu- 
reșteni, a sportivilor gălățeni și timi
șoreni ? Noi știm că acești 
pot da cu mult mai mult și 
sîntem mai pretențioși față 
tatea muncii lor.

Lugojenii au obținut un
loc II la 63 kg prin fostul campion 
republican, V. Micula. Cunoscînd per
formanțele modeste, din ultima vreme, 
ale acestor sportivi, ne punem între
barea : „Cu o singură floare se face 
primăvară pe plaiurile lugojene ?“ 
Dacă sportivii din orașul de pe malul 
Timișului au reproșat colegilor lor de 
echipă, celor de la „libere", că din 
cauza slabei lor comportări nu au 
putut să ocupe un loc mai bun în 
clasamentul republican pe echipe, de 
ce nu au dovedit practic că ei sint 
capabili de rezultate frumoase ? Ar 
fi fost timpul să arate acest lucru.

Considerăm că in secțiile mai sus 
amintite se acordă încă o prea mică 
atenție ridicării de noi cadre. Cea mai 
bună dovadă 
o constituie 
ficați nu au 
campionatele
strălucite. Soluția ? O mai mare se
riozitate în muncă, mai multă atenție 
tineretului, o pregătire științifică și, 
mai ales, control din partea federației 
de specialitate.

practicat, au arătat spectatorilor că in 
orașul lor există încă „școala" care 
l-a daț pe fosil

La categoria 
(D.) a primit o 
dîrză din partea
(C.S.M.). Clujeanul, avantajat de a- 
lonjă a știut s-o folosească și a con
trat des cu directe la față. Ambruș a 
avut inițiativa dar a abuzat de ob
strucții, fapt pentru care a primit un 
avertisment. Juriul a acordat victoria 
la puncte sportivului dinamovist cu 
toate că un rezultat de egalitate ar fi 
fost mai just.

O partidă foarte frumoasă a oferit 
S. Crăciun (D.) care l-a 
fostul campion al țării la 
Verdeș (C.S.M.) Punctînd 
de stingă 
dreapta e] 
Verdeș să 
culos.

Am fost 
portarea
Gr Dumilrescu. in meciul cu E Chio- 
reanit (C.S.M.), in repriza a doua, la 
un corp la corp, Dumitrescu se clati
nă dar este gala să reia lupta. Totuși 
arbitrul începe să-1 numere. Atunci, 
dinamovistul cade la .podea și simu
lează primirea unei lovituri joase. 
Este regretabil faptul că și arbitrul s-a 
lăsat «nșelat de această simulare și 
l-a descalificat pe boxerul clujean.

C.S.M. Cluj a obținut o singură vic
torie prin E. lanovici care, făcind mai 
mult box, l-a învins la puncte pe I. 
Astaloș.

lată celelalte rezultate: S Birsu 
(D.) b. p. P. Pr-uoea (C.S.M ): Gh. 
Ciurea (D.) b ab li I Pop (C.S.M.); 
M. Dumitrescu (D ) b p. G. Kadar 
(C.S.M.): G Stănescu (D.) b. p 1. 
Bumbu (C.S.M ); D. Gheorghiu (D) 
b ab. II Șt. Szentanai (C.S.M ): V 
Mariuțan (D.) b. p. V. Teglas (C.S.M ).

• Joi după amiază, 
Parcul Copilului, s-a 
restanță dintre Grivița 
pia Brașov. Net superiori, rugbiștii d 
la Grivița au obținut o victorie clar, 
cu scorul de 55-0 (24-0).

pe terenul dii 
disputai jocri 

Roșie și Olim

Jocuri interesante
în ambele campionate

i

PETRE HENȚ

bucureșteni cu 
categoria de 70 
timișorenii care

a celor afirmate mai sus 
faptul că antrenorii cri- 
reușit să obțină nici în 
de juniori rezultate prea

CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI

Etapa a V-a a campionatului ma‘ 
culin este dominată de intîlnirt 
C-C-A—Rapid, una dintre cele mi 
așteptate partide ale campions tulii 
Jocul va avea loc duminică seara 1 
sala Dinamo. Partide interesante se i 
nunță și Flacăra roșie București—D 
namo. ca și jocul de la Constant 
Farul—Știința Timișoara. în care ■ 
chipa locală va avea de dat un 
men dificil

Din cauza indisponibilităților 
echipă (Elisabeta Nodea și Lia
riea), partida dintre Dinamo— Metah 
dîn cadrul campionatului feminin, 
pare mult mai echilibrată *.a altădat 
Tot din campionatul feminin se m 
evidențiază partidele Combinatul P 
ligraîtc București—Farul Constanța : 
datorită echilibrului de valoare, Pr 
greșul București—C.S.O. Craiova.

ex.

d
V

O. BENKO

Populara competiție „Cupa orașului 
București" programează astăzi și mîi- 
ne, în sala cinematografului Combina
tului Poligrafic Casa Scititeii. două 
reuniuni pugilistice. Prima gală are 
loc astă-seară la ora 19, iar a doua, 
miine dimineață la ora 10.



1u Leixoes a cîștigat, ci Progresul a pierdut
Fotbaliștii bucureșteni au dominat categoric, dar au ratat 
calificarea în etapa următoare a „Cupei Cupelor

— dezaprobarea unanimă a publicului. 
Echipa Leixoes nu a arătat cine știe 
ce valoare. Cuprinde însă cițiva fot
baliști cu calități remarcabile, ca 
Raul I, Osvaldo, Roldao și Gomes, 
care s-au evidențiat în acest meci, 
alături de loniță. Marin și Protopo
pescu (ultimii doi în prima repriză). 

Unicul punct a fost înscris de Os
valdo în min. 61, la o greșeală a apă
rării Progresului.

se recomanda pe un teren alunecos, 
încetinirea ritmului în apropierea por
ții, lipsa de variație în acțiuni, de 
schimbare a jocului de pe o parte 
pe alta pentru dezorganizarea apără
rii portughezilor, menținerea lui Proto
popescu într-o poziție retrasă, ca și 

meciul ■ cum Progresul trebuia să-și întăreas-

Adăugînd și faptul că înaintașii ou 
au acționat cu toată răspunderea în

In aceeași zi în care la București 
i Zilina se disputau ultimele partide 
le optimilor de finală ale „Cupei Cu- 
elor", la Budapesta comisia de orga- 
lizare a acestei competiții efectua tră
irea la sorți a ..sferturilor". Și unul 
in cele patru meciuri stabilite prin 
orți era : învingătorul din t.._ 
Aotor Jena — Alliance Dudelange con- că... apărarea), 
ra învingătorului jocului Progresul — 
.eixoes. Așadar, aveam destule șanse 
ă vedem o echipă romînească califi- 
ată in semifinalele „Cupei Cupelor" I

Dar, jucătorii și în primul rînd 
naintașii echipei Progresul nu au ținut 
ă dea această satisfacție iubitorilor 
le fotbal. Joi — ca și Petrolul în urmă 
u doi ani la Ploiești, în fața echipei 
'ieneze Wiener S.K.. în „Cupa Cam- 
>ionifor Europeni" — au prilejuit o 
imară decepție celor peste 40.000 de 
spectatori. Ei au pierdut cu 1—0 
0—0) meciul retur cu Leixoes, în care 

— o -, wă/zultatul de egalitate reușit 
a Lisabona cu o săptămînă înainte și, 
nai ales, după aspectul jocului de 
oi — nu ie era îngăduit să rateze 
•alificarea.

Și totuși, a fost posibilă și această 
iurpriză, care a provocat o explozie 
le bucurie în rîndurile fotbaliștilor 
jortughezi, învingători cînd nici nu 
se așteptau... Vorbind despre meci, zia- 
istul portughez Justino Lopes, trimisul 
special al unui ziar din Lisabona, spu- 
lea în drum spre vestiare: „Progre
sul n-a avut noroc și cap, a ajutat 
>e Leixoes să-i reușească tactica și a 
«ierdut cu 1—0 un meci pe care tre- 
mia să-l cîștige cu 4—0 sau 4—1".

Intr-adevăr, după neta superioritate 
eritorială avută pe parcursul celor 90 
le minute de joc (raport de cornere î 
2—3 pentru Progresul), (lupă numă- 
til mare de ocazii avute de echipa 
îoastră în raport cu cele două ivite 
oaspeților, după diferența de valoare 
ndividuală și ca ansamblu evidențiată 
ie joc intre echipe în favoarea Pro
gresului. - aceasta trebuia să cîștige 
ără emoții partida, la un scor con
cludent. Nu a fost așa însă și vina 
•ste numai a jucătorilor bucureșteni, 
n sperai a liniei de atac, care a ac- 
ion" .sub așteptări. Ceea ce i-a îm- 
>ie.'acat să marcheze; din noianul 'de 
jcazii avute — și ratate într-un mod 
«admisibil — au fost:

— lipsa de calm (deși jucau 
si nu aveau nici un motiv să 
leze nervos, crispat) j

— execuții tehnice greșite și 
:iate (au executat prost majoritatea 
oviturilor de colț, unii jucători — 
Marin, Baboie — au ținut prea mult 
ningea, frînînd jocul, alții au pasat 
:u întîrziere și au jucat pe sus, ceea 
:e i-a avantajat în mod hotărît pe 
laspeți)!

— o greșită orientare în joc (rare 
nituri de la distanță și pe jos, cum

acasă 
acțio-

întîr-

Pepiniera fotbaliștilor
In secția de fotbal a asociației 

sportive industria Sîrmei din Cîmpia 
Turzii. se duce o politică sănătoasă 
in ceea ce privește creșterea și pro
movarea tinerelor cadre. De mulți ani, 
echipa din categoria B este întărită 
numai cu jucători care și-au făcut 
tot aci „ucenicia". Astfel au fost pro-
>OOOOOOOOOOOUOO(XXXJOCXXX>X)OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCț

Practicați
sporturile de iarnă
in vacanțe ideale!

Agențiile și filialele

0. N. T. Carpați
organizează

TABERE
pentru elevi? 
și studenți 

?in stațiunile de munte?
§ Se asigtir.1 transportul, masa ți 8 
Jț cazarea la hoteluri, vile sau cabane § 
R>oOOOOOOO<XXIOOuOO<X>WXXXXXXXXXXXXKX»OOOOOOOOOOC

și el la minge) urmăresc parcă speriați 
Foto' T. Chiorcanu

rămînă fără

București să 
prin contra-

O nouă acțiune la poarta echipei Leixoes, o nouă situație de gol pierdută... 
Portarul Roldao are timp să sară și să boxeze balonul, cu toată intervenția 
lui Oaidă. Marin și Raul I (care sărise 
continuarea fazei...

perioadele în care puteau decide în 
favoarea echipei lor soarta partidei, 
avem aproape toate elementele care 
explică de ce jucătorii, echipele noas
tre, în general, nu reușesc să ducă 
la bun sfîrșit meciurile decisive.

Toate acestea au făcut ca efortu
rile, elanul și voința cu care au Jucat, 
totuși, jucătorii Progresului, întreaga 
lor dominare, uneori (la începutul fie
cărei reprize) de o manieră categorică, 
puzderia de ocazii să 
nici un rezultat

Oaspeții au venit la 
se apere și să încerce 
atacuri să marcheze. Acest lucru s-a 
văzut de la început Permanent pe 
linia de fun’d s-au găsit cinci jucă
tori. Mulțumită înaintașilor noștri, 
tactica le-a reușit Iar cînd s-au vă
zut și conducînd cu 1—0, au făcut 
totul pentru a menține rezultatul, de- 
gajînd mingea la întîmplare, de cele 
mai multe ori aruneînd-o intenționat 
în aut, ceea ce a dăunat Jocului și 
așa de o 
ceea ce a

factură tehnică modestă, șl 
atras — pe bună dreptate

din Cîmpia Turzii
movați juniorii Mihai Adam, golgete- 
rul echipei, selecționat in echipa de 
juniori a R. P. Romîne participantă 
la turneul U.E.F.A. din Portugalia, 
portarul Vasile Duca și înaintașul 
Joan Mureșan (care au jucat în echi
pa de juniori a țării noastre ta me
ciul cu R. P. Polonă), Vasile Jac. 
Vasile Ciubuc și alții. De echipa de 
Juniori se ocupă antrenorul Vasile 
Felecan, care dă o atenție deosebită 
și echipei de fotbal a școlii profesio
nale din Gmpia Turzii, cîștigătoarea 
locului 1 la campionatul școlilor pro
fesionale — ediția 1961.

La ora actuală echipa de Juniori 
Industria Sîrmei Cîmpîa Turzii parti
cipă la campionatul regional de Ju
niori. seria centrală, și după șapte 
meciuri este neînvinsă, avînd on gola
veraj de 46:11 In această echipă se 
pune mult accent pe Joc colectiv, exe
cuții tehnice bine realizate. Dintre 
juniorii cu perspective, trebuie citați 
Nicolae Tîmpinariu, Titus Onacă, Va
sile Felecan, Vasile Goarnă, Zamfir 
Metea.

Pepiniera echipei de Juniori o for
mează un fot de 60 de pitici, copii 
între 10 și 14 ani, care fac cîte două 
antrenamente săptăminal. Cei mai 
bunî 22 din cursul săptămînii își mă
soară forțele duminică după amiază 
pe gazonul stadionului, intr-un joc de 
2 X 30 minute, înaintea 
echipei din categoria B sau 
rilor.

meciului 
al junto-

G, PICK - coresp.

l

Brigada austriacă 'de arbitri (Fr. 
Mayer, D. Vlahoianis și O. Wawronek) 
a condus bine.

de selecțieUn nou joc
a lotului de juniori U.E.F.A.

PROGRESUL: Mîndru — Smărăn- 
descu li, Caricaș, Nedelcu — loniță, 
Pașcanu — Oaidă, Protopopescu, Voi
nea, Marin, Baboie.

LEIXOES : Roldao — Santana, Mo
reira,. Jacinto — Raul I, Pecheco — 

Olivera,Medeiros, Venturo, Osvaldo, 
Gomes.

P. GAȚU

ȘTIRI, REZULTATE
DOUA RESTANȚE IN CATEGORIA A

Mîine au loc două din cele trei 
restanțe ale campionatului categoriei 
At la Arad, U.T.A. primește vizita 
liderului campionatului Steagul roșu, 
iar la Timișoara Știința pe aceea a 
Progresului.

Echipele s-au pregătit atent săptă- 
mîna aceasta în vederea jocurilor de 
mîine. Astfel, St roșu s-a antrenat 
aproape zilnic și a susținut și două 
partide 'de verificare cu formația de 
tineret Jucătorii brașoveni pleacă azi 
la Arad, unde vor alinia probabil for
mația lor standard. (C. Gruia, coresp. 
reg.).

Mîine, începe seria concursurilor cu mari avantaje
Despre meciurile cuprinse in pro

gramul concursului Pronosport nr. 50, 
de mîine, 3 decembrie, ne-am ocupat, 
în linii mari, în numărul trecut.

Astăzi vom sublinia că, potrivit ce
lor anunfate, începe seria concursuri
lor, pe luna decembrie, cu mari avan
taje. Cei care vor juca la oricare din 
cele 5 concursuri din luna decembrie 
(la 3, 10, 17, 24 și 31 dec.) vor bene
ficia de mari avantaje, deoarece, în 
afara premiilor atribuite pentru rezul
tatele meciurilor de pe teren, se mai 
acordă premii — tot în bani — și pen
tru pronosticurile trase din urnă. Deci, 
cu o variantă participanții pot cîștiga: 
premii in bani pentru 12, 11 sau 10 
rezultate pentru meciurile de pe te
ren; premii în bani pentru 12, 11, 10 
sau 9 rezultate, pe baza pronosticurilor 
extrase din urnă; premii cumulate 
(pentru pronosticurile meciurilor ju
cate și pentru pronosticurile extrase 
dir urnă).

Prima extragere din urnă a pro
nosticurilor, pe luna decembrie, va a- 
vea loc mîine pe stadionul 23 August 
în pauza meciului C.C.A.—Dinamo.

Taxa de participare, la fiecare con
curs, este de 2 lei varianta.

REȚINEȚI 1 azi, ultima ?i în care

G. C. A. DINAMO BUCUREȘTI
„ETERNUL DERBI” AL FOTBALULUI NOSTRU

(Urmare din pag. 1)

(Varga), Constantin, Tomeș (Afexan- 
drescu, Voinea), Raksi, Tâtaru.

REPETIȚII LA O „UVERTURA' 
INEDITA!

După ce au luat cunoștință de con
dițiile regulamentare în care se va 
disputa meciul lor din deschidere, e- 
chipele de tineret C.C.A. și Dinamo 
București au Jucat la antrenamentele 
din această săptămînă fără ofsaid și 
bătînd o lovitură liberă indirectă în loc 
de aruncare cu mîna de la tușă.

Jocurile echipei C.C.A. au dat re
zultate foarte interesante, fn această 
privință, antrenorul echipei, Eugen 
Mladin, ne-a spus: „Cred că duminică, 
în deschidere, vom asista la un spec
tacol interesant. In condițiile stabilite, 
jocul capătă mai mult dinamism, pe 
teren este mai multă mișcare, se fo
losesc mult mai mult pasele lungi. 
Noutatea situațiilor create a prezentat 
o atracție deosebită pentru jucători, 
care au participat cu multă vioiciune 
la antrenamente”.

La Dinamo București, jucătorii 
chipei A au fost tentați și ei de 
astfel de Joc și — deși meciul lor

e- 
un 

, . cu 
C.C.A. se va disputa după regulile 
normale n-au putut rezista tentației 
de a „face* 70 de minute la două 
porți cu „tineretul" după regulile ori
ginale ce se vor aplica in deschidere. 
Rezultatul ? In 70 de minute s-au mar
cat șapte goluri: 4—3 pentru echipa 
întîi.

Iată formațiile echipelor de tineret: 
C.C.A.! Eremia-Măndoiu, Mihăilescu

Lotul de juniori U.E.FA. A — Lo
tul de juniori U.E.F.A. B 2—1 (1—1). 
Au marcat: Pavtovici și Panait pentru 
lotul A și David pentru lotul B.

In condiții dificile — teren de zgură, 
alunecos, pe alocuri plin cu apă — 
juniorii din lotul U.E.F.A. au depus 
eforturi sporite în meciul de selecție

U.T.A. a întîlnit Joi echipa sa de 
tineret și a cîștigat cu 7—0 (2—0).

Știința Timișoara a jucat miercuri 
cu Vagonul Arad, de care a dispus 
cu 5—1 (2—1). Curcan — Jenei (Co- 
dreanu), Țurcan, Hălmăgeanu — Pe- 
tescu, Tănase — Gîrleanu, R. La- 
zăr, Manolache, Lereter, Mițaru. 
(Al. Gross, coresp. reg.).
• Joi ia Tg. Ocna: Oituz — Di

namo Bacău 2—2 (1—1). Au marcat 
Gram și Nemeș (D). Bogdan și Mar
cel (O). Joc frumos, spectatori: 2000. 
(Damian Tătaru, coresp.).

• Meciul internațional Dinamo Ba
cău — Moldova Chișinău, care urma 
să se dispute mîine la Bacău, a fost 
contramandat 

mai puteți depune buletinele pentru 
concursul Pronosport de mîine

ETAPA DE DUMINICA 
10 DECEMBRIE

Programul concursului Pronosport de 
duminică 10 decembrie cuprinde urmă
toarele meciuri din campionatul italian. 

Pronosport
I. Atalanta—Roma (seria A)
II. Torino-Milan (seria A)
III. Sampdoria—Bologna (seria A)
IV. Udinese-Juventus (seria A)
V. Fiorentina—Lecco (seria A)
VI. Palermo—Lanerossi (seria A)
VII. Venezia-Padova (seria A)
VIII. Spăl—Mantova (seria A)
IX. Internazionale—Catanig (seria A)
X. Brescia—Genoa (seria B)
XI. Messina-Bari (seria B)
XII. Lazio—Pro patria (seria B)

UN NOU CONCURS SPECIAL
PRONOEXPRES

Miercuri 6 decembrie va avea loc 
un nou concurs special Pronoexpres 
la care se atribuie numeroase și va

II, Giurcuț-Alexe, Cicu-Stănoaie, To- 
tan, Toia, Donciu, lacob. Rezerve : Ma- 
tușinca și Șandru.

DINAMO: Niculescu-Petrescu, Ma- 
ghiaru, Panait-Constantinescu, Nun- 
weiller Vi-Dumitrescu, Stoenescu, 
Ene III, Frățilă, I. Ștefan Rezerve: 
Șerban, Nuțu.

De remarcat că un meci de acest 
fel se organizează pentru prima oară 
în țara noastră.

VREȚI SA C1ȘT1GAȚI UN PREMIU 
DE VALOARE?

numeroase ma- 
date statistice 
fotbalistică și 
două echipe)' 

de fotbal Răs-

Atunci, participați la concursul 
„CINE ȘTIE FOTBAL... CÎȘTIGA 1", 
organizat de ziarul nostru și Loto-Pro-, 
nosport cu ocazia cuplajului de mîine. 
In programul jocurilor (apărut in 16 
pagini și care cuprinde 
teriale interesante și 
legate de activitatea 
de palmaresul celor 
veți găsi 10 întrebări 
pundeți la aceste întrebări și trimite- 
ți-le pe adresa ziarului nostru, pină la 
data de 10 decembrie. insotindu-vă 
răspunsul de cuponul de participare 
pe care-1 veți găsi in paginile progra
mului. Puteți cîștiga astfel un pre
miu valoros: o bicicletă „Diamant", 
ceasuri de mină, ceasuri deșteptătoare, 
stofă pentru un palton. Trimițind mai 
multe răspunsuri, însoțite de numărul 
corespunzător de cupoane de partici
pare, vă măriți șansele de a obține 
un premiu. PROGRAMUL CUPLAJU,. 
LUI DE MÎINE. O ADEVARATA 
BROȘURA FOTBALISTICA. SE VA’ 
GĂSI DE VINZARE LA DISTRIBUI-. 
TOR1I DE PE STADION Șl COSTA1 
1 LEU.

■*

Năsiurescn, 
Libardi și

disputat joi pe terenul IV din com-i 
plexul sportiv „23 August". Destgur că 
în aceste condiții speclacohil fotbalistici 
a avut de suferit, însă jocul a constk 
tuit un nou prilej de verificare a po-. 
sibilităților juniorilor. Miile de spec-, 
tatori care au vizionat partida au ex-> 
primat multe cuvinte de laudă la a- 
dresa jucătorilor pentru unele faze 
frumoase create, pentru reușitele exe-, 
cuțit tehnice și, uneori, pentru orienta
rea tactică. Menționăm comportarea 
bună a lui Suciu, Adamache (portari), 
Mîndoiu, Ivăncescu, Vădan (fundași), 
Gergely, Donciu (halfi), 
Pavlovîci, David, Matei, 
Pavel (înaintași).

După jocul de selecție 
fi obținut mai multe concluzii folosi
toare activității viitoare dacă o serie 
de jucători s-ar fi prezentat ia acest 
trial. Astfel, au lipsit Sidac (Dinamo 
Suceava), Szabo (Recolta Cărei), Pe-, 
tescu (Știința Timișoara). PopesCM 
(Știința București). Haidu (Mureșul 
Tg. Mureș), Răcelescu (C.S.O Reșița) 
ș.a. Socotim că federația de fotbal tre
buie să ia măsuri împotriva celor care 
prin atitudinea lor aduc prejudicii ac
țiunii de pregătire a lotului repre- 

unei competiții 
Turneul U E.F.A.

de joi s-ar

prin atitudinea lor i 
țiunii de pregătire 
zentativ în vederea 
atît de importante ca

V. POMPILIU

loroase premii suplimentare in obiecte;
Nu uitați: depunerea buletinelor se 

face pină marți 5 decembrie. Toi pină 
atunci se pot procura și abonamente 
Pronoexpres pe luna decembrie, care 
vă dau posibilitatea să participați la 
toate tragerile din cursul lunii, cu a- 
celeași numere, inclusiv tragerea spe
cială din 6 decembrie.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT NR. 49 din 26.XI 1961

6.50 variante cu 11 rezultate a' 
12.548 lei îiecare.

133.50 variante cu 10 rezultate S 
916 lei fiecare.

Report la categoria I pentru con
cursul următor: 67.970 lei.

Deoarece meciul XII C.C.A.—Dinamo 
București începe la ora 12,30 la a- 
gențiile care stat deschise și duminica 
dimineața depunerea buletinelor se 
face numai pînă la ora 10.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.



Continuitatea in muncă — 
factor esențial

in activitatea sportivă
venirea anotimpului receO dată cu 

o serie de discipline sportive (înotul, 
canotajul, atletismul, rugbiul, fotbalul 
etc.) sînt nevoite să-și restrîngă sau 
chiar să-și suspende activitatea com
petițională.

Problema continuității în muncă 
este însă astăzi factorul fundamental 
în activitatea noastră sportivă, fie că 
este vorba de sportul de performanță 
fie că ne referim la sportul de mase. 
Această continuitate este asigurată 
printr-o planificare judicioasă a an
trenamentelor, eșalonate pe întreaga 
perioadă a anului. Firește,, trebuie să 
căutăm mijloacele prin care să asi- nă că pregătirea fizică trebuie să asi
gurăm pregătirii fizice continuitatea 
de-a lungul întregului an, indiferent 
de anotimp. In această privință tre- 
bie să subliniez faptul că numai prin- 
tr-o foarte bună organizare, dublată 
de inițiativă și de dorință de lucru 
din partea sportivilor și a cadrelor 
tehnice, se poate face față cu succes 
tuturor problemelor care se ivesc.

Asupra gradului de pregătire fizică 
a sportivilor influențează conținutul 
antrenamen t e 1 o r, 
numărul ședințelor 
de lucru săptămî- 
nale, ca și numărul 
competițiilor la 
care sînt chemați 
să participe.

O parte dintre 
disciplinele sportive (gimnastica, 
boxul, luptele, halterele, scrima etc.) 
își pot desfășura nestingherite acti
vitatea obișnuită pe tot timpul anu
lui, deoarece aceste sporturi se pot 
adapta cu ușurință condițiilor de 
lucru în aer liber sau în sală. Ano
timpul rece nu trebuie să fie con
siderat însă ca un impediment pen
tru nici un fel de activitate sportivă. 
Fiecare disciplină trebuie să se 
adapteze situației respective, prin 
alegerea exercițiilor cele mai indicate 
care să asigure continuitatea antrena
mentelor și să contribuie la îmbună
tățirea nivelului de

Pregătirea fizică 
cadrul ședințelor 

i Tocmai de aceea nu 
nici un antrenament care să nu in
fluențeze asupra gradului de pregă
tire fizică, indiferent de forma pe care 
o îmbracă antrenamentul. Mijloacele 
prin care se realizează pregătirea fi
zică sint exercițiile cu caracter speci
fic de pregătire fizică, sau cu carac
ter nespecific luate din sportul res
pectiv și introduse în cadrul cicluri
lor de antrenament.

îmbinarea dintre mijloacele speci
fice de pregătire 
specifice (proprii 
în parte) duce la 
timp scurt a unui 
fizică mai înalt și 
de ce recomandăm 
nilor de iarnă să se introducă în ca
drul ciclurilor de antrenamente exer
ciții cît mai variate și din care să nu 
lipsească acele exerciții proprii acti
vității sportului respectiv.

Anotimpul rece contribuie în mod 
deosebit la călirea organismului și de 
aceea este de dorit ca antrenamentele 
desfășurate în aer liber să nu fie in 
nici un caz abandonate. Pentru aceasta 
este nevoie însă ca echipamentul spor
tivilor să fie adaptat la condițiile de 
lucru pe timp de iarnă.

Coltul 
specialistului

pregătire fizică, 
se realizează în 
de antrenament, 
trebuie să existe

fizică cu cele ne- 
fiecărei discipline 
realizarea într-un 
nivel de pregătire 
mai complet. Iată 
ca in perioada lu-

★
Să vedem acum care sînt catego

riile de mijloace fizice mari prin care 
putem realiza pi.gâtirea fizică. Tre
buie amintită in primul rînd gimna
stica. prin ale cărei exerciții multiple 
și de o mare varietate se poate asi
gura pregătirea fizică generală nece
sară practicării oricărei alte disci
pline sportive. Alături de gimnastică 
amintim jocurile sportive și sportu
rile complimentare, la care trebuie să 
adăucâm elemente sau combinații din 
activitatea sportului respectiv. Folo
sirea acestor trei categorii de mijloace

S DE MASĂ

Acti itatea competițională
Luna decembrie anunță o intere

santă activitate competițională inter
națională și internă la tenis de masă. 
Astfel, peste cîteva zile urinează să 
părăsească Capitala un lot de spor
tivi care va reprezenta țara noastră 
la campionatele internaționale ale 
R.P Polone care vor începe la Var
șovia la sfîrșitul săptăminii viitoare. 
.Vor face deplasarea Maria Alexandru.

SPORTUL POPULAR
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(gimnastica, joc sau sport compiimen- 
tar și elementele proprii activității 
sportului respectiv) asigură o pregă
tire fizică generală și multilaterală a 
organismului.

★
Cunoscînd mijloacele pe care le pu

tem folosi în vederea unei pregătiri 
fizice cît mai complete, să vedem 
acum ce trebuie să știm și ce urmărim 
prin această pregătire fizică, ce sar
cină de bază trebuie să îndeplinim. 
Pregătirea fizică trebuie să asigure 
dezvoltarea tuturor capacităților de 
muncă a sportivului. Aceasta înseam- 

gure sănătatea integrală a organis
mului, prin dezvoltarea normală și 
îmbunătățirea continuă a calităților 
fizice, morale și de voință. Astfel, de 
pe urma pregătirii fizice trebuie să 
ne alegem cu : 1. ținută corectă, care 
exprimă gradul de dezvoltare și sta
rea de sănătate, ca și funcționarea 
normală a organismului; 2. mobilita
tea articulară și elasticitate musculară 
naturală, necesare supleței în timpul 
activității ; 3. forță musculară de 

tracțiune, de îm
pingere, 
care,

de ridi- 
de agățare, 

de deplasare și de 
susținere, fără de 
care nu putem în
vinge dificultățile 
care se ivesc în 

timpul competițiilor; 4. rezistență la 
efort, care să acopere cel puțin du
rata unei lecții de antrenament; 5. 
viteză și detentă ; 6. coordonare bună 
pentru a putea executa mișcările cele 
mai variate.

★
Din punct de vedere moral, o bună 

pregătire fizică asigură : starea de dis
poziție favorabilă pentru lucru ; vo
ință dirză de a munci, manifestată 
prin perseverență în antrenament; 
hotărîre, siguranță și promptitudine 
în timpul execuției diferitelor acțiuni ; 
încredere în forțele proprii și curaj 
în situațiile mai grele care se ivesc 
în timpul antrenamentului și mai ales 
în timpul competițiilor; o întrebuin
țare judicioasă a energiei în timpul 
ședințelor de pregătire ; interes deose
bit pentru îmbogățirea cunoștințelor 
generale din domeniul activității spor
tive ; dorință de afirmare.

deci unul din 
obținerea ce- 
atît în activi- 
cea profesio-

★
Pregătirea fizică este 

factorii determinanți în 
lor mai bune rezultate, 
tatea sportivă cît și în 
nală, datorită faptului că ea contri
buie în mod nemijlocit la mărirea ca
pacității de muncă a individului, prin 
dezvoltarea calităților fizice de bază 
și prin influența pe care o are asu
pra formării unor trăsături morale 
fundamentale.

N. G. BĂIAȘU
lector la Facultatea de educație 
fizică de la Institutul Pedagogic j 

din București

CONCURSURI... REZULTATE...
Duminică dimineață in incinta stadio

nului Progresul din Capitală se vor 
desfășura întrecerile din cadrul celei 
de a Vil-a ediții a tradiționalei compe
tiții de cros „Cupa Vulcan". Concursul 
va fi organizat de asociația sportivă 
Vulcan de pe lingă Uzinele de utilaj 
chimic și petrolier în colaborare cu clu
bul raional Progresul.

Se vor desfășura 6 probe (junioare 
cat. I — 600 m. cat. a Il-a — 400 m.

internațională și internă
Geta Pitică, Catrinel Folea, Virgil 
Sindeanu și Dorin Giurgiucă.

Pe plan intern, între 20 și 24 de
cembrie, la Cluj, va avea loc ultimul 
concurs al etapei finale a campiona
tului republican individual și a Cu
pei P.R.T.M. și turneul final al cam
pionatului pe echipe al R.P.R.

Astăzi după-amiază. de la ora 16, 
în sala asociației Bere Grivița, se 
va disputa un concurs deschis junio
rilor și - junioarelor Concursul este 
dotat cu „Cupa 30 Decembrie*.

C C. A. - Dinamo Tbilisi, un meci așteptat 
cu deosebit interes

Palmaresul echipei C.C.A. in Cupa Campionilor Europeni*

In luna ianuarie a anului 1960, sala Floreasca din București a găzduit 
prima întîlnire dintre C.C A. și Dinamo Tbilisi. In fotografie, o fază din acel 
meci: Emil Niculescu a trecut de Ințkirveli, dar îl are în față pe masivul 
Lejava.

In cadrul celei de a V-a ediții a 
Cupei Campionilor Europeni, valo
roasa noastră echipă C.C.A. va în- 
tîlni, marți seară, în sala Dinamo 
din București, redutabila formație so
vietică Dinamo Tbilisi, clasată pe locul 
secund în ultimul campionat al 
U.R.S.S.

Azi, în sala Giulești,
Rapid—I.C.F., în campionatul feminin
In penultima etapă a campionatului 

republican feminin de baschet, frun
tașa clasamentului seriei I, echipa 
Institutului de Cultură Fizică, neînvinsă 
pînă acum, intîlnește în sala Giulești 
(azi, la ora 19) pe Rapid București, 
actuala campioană a țării. Pentru 
tinerele baschetbaliste de la I.C.F., 
meciul cu Rapid constituie un examen 
deosebit de dificil, mai ales că răpi- 
distele au manifestat în ultimele două 
etape o evidentă creștere de formă.

Tot în această etapă, la băieți însă, 
învingătorii de săptămîna trecută ai 
echipei Rapid, baschetbaliștii de la 
C.S.O. Craiova, se deplasează la 
Iași, unde au de înfruntat valoroasa 
echipă locală Voința.

Iată programul complet al etapei i 
MASCULIN, seria I : C.S.M. Galați— 
Dinamo București, Constructorul 
Arad—Dinamo Oradea, Progresul

juniori cat. I — 2.200 m, cat. a Il-a — 
1.500 m. seniori — 6.000 m și senioare 
— 1.000 m) pe echipe formate din cite 
4 concurent! (în clasament contează 
primii 3). Primul start se va da la ora 
9,15.

T1RGOVIȘTE, Pe stadionul Metalul 
din localitate s-a desfășurat un concurs 
la oare au luat parte aticii și atlete din: 
Ploiești (80 p), Cîmpina (64 p), Tîr- 
goviște (49 p), Buzău (37 p). (M. 
AVANU-coresp.).

CLUJ. Echipa Clubului sportiv școlar 
a întrecut combinata Turda-Cîmpia Turzii 
cu 146—103 p. Cîteva rezultate : FETE: 
100 m: FI. Davidovici (CSS) 12,9: 
200 m: M. Olteana (CSS) 28,1; lun
gime: FI. Davidovici 5,07: înălțime: 
L. Anton (T) 1,35: BĂIEȚI: 200 m: 
P. Grigorcscu (T) 23,6: 400 m: P. 
Grigorescu 54,6: 800 m: 1. Kalo
(T) 2:08,2; lungime: S. Botczan (CSS) 
6,07. (N. TODORAN-corcsp.).

în cadrul unui concurs de decatlon, 
organizat de clubul Știința, au fost în
registrate rezultatele: 1. Kurt Sokol 
4.973 p (11,8 — 6,15 — 12,72 —1,70 
— 57,1 — 17,1 — 42,30 — 2,40 — 
51,42 — 5:11,8) ; 2. Mircea Axcnte 4.275 
p, 3. Cornel Porumb 4.098 p, 4. Marian 
Pășcălău 3.835 (P. NAGY-coresp.).

Cele două formații s-au mai întîlnit 
în cadrul acestei competiții, care, an 
de an, cîșligă în importanță. Ne a- 
mintim ctt toții de pasionanta dispută 
desfășurată în seara zilei de 17 ia
nuarie 1960, cînd C.C.A., condusă în 
minutul 31 cu 63—48, a reușit ca în 
minutul 37 să egaleze, iar în prelun

București—Știința Cluj; seria a Il-a: 
Voința Tg. Mureș—Rapid București, 
Steagul roșu Brașov—Știința Bucu
rești,. A.S.A. Bacău—Dinamo Tg. Mu
reș, Voința Iași—C.S.O. Craiova ; 
FEMININ, seria I: Voința Tg. Mu
reș—Petrolul Ploiești, Crișana Ora
dea—Agronomia Iași, Rapid Bucu
rești—I.C.F., I.T.B.—Știința Timi
șoara; seria a ll-a: Știința Cluj— 
Voința Brașov, Voința București— 
Voința Oradea, Știința București— 
Progresul București, Blănuri Oradea— 
Mureșul Tg. Mureș.

COLOCVIUL ARBITRILOR
Miercuri la ora 19 va avea loc la 

sediul școlii auto-moto „Motorul" 
(strada Batiștei 6—8) obișnuitul co
locviu lunar, la care sînt invitați toți 
arbitrii bucureșteni.

BACĂU. In localitate a avut loc re
cent tradiționalul concurs de toamnă 
Ia care au participat reprezentativele 
regiunilor: Bacău (281 p), Brașov (193 
p). Ploiești (157 p). Iași (110 p), Galati 
(56 p). Cele mai bune rezultate : FETE: 
100 m : V. Furdui (Bc.) 12,5; 200 m: 
Furdui 27,6; 400 m: L. Păulct (Bc.) 
61,3 ; 800 m : Păulct 2:22,3 ; lungime i 
Ec. Potoroacă (PI.) 5,15; greutate:
E. Scherer (Br.) 12,63 ; disc: A. Ma- 
covei (Bc.) 37,50; suliță: Eug. Lcahn 
(Be.) 28,20; BĂIEȚI: 100 m: D. 
Comșa (Br.) 11,2; 200 m: Comșa 22,6: 
400 m: Tr. Sudrigean (Br.) 52,9: 
800 m: D. Rădulcscu (I) 2:00,7; 1.500 
m: FI. Vasile (Bc.) 4:06,0; 5.000 m: 
FI. Vasile 15:47,2; 110 mg: V. Geor
gescu (PI.) 16,1 ; 400 mg: Georgescu 
57,6 ; 3.000 m obst.: FI. Vasile 9:28,4; 
5 km marș: I. Baboie (Br.) 24:13,0; 
înălțime: Al. Merică (I) 1,80; prăjină: 
S. Blaga (Bc.) 3,40; lungime: G. Si- 
bianti (PI.) 6,45; triplu: II. Haller 
(Br.) 13,61; greutate: G. Constantin 
(C) 14,31; disc: Constantin 39,18; su
liță : I. Duștiintă (Br.) 52,65: ciocan :
F. Amcls (Br.) 45,64, (A. AR0M1NE- 
SEIr coresp.). 

giri să cîștige cu 87—83. In retur, 
la Tbilisi, baschetbaliștii sovietici și-au 
luat revanșă, învingînd cu 90—68 și 
calificîndu-se astfel pentru turul urmă
tor al Cupei Campionilor Europeni. 
Din lotul echipei Dinamo Tbilisi, 
demnă reprezentantă a baschetului 
sovietic, fac parte, printre alții, cu
noscută Ugrehelidze, component al 
formației campioană a Europei, Mi- 
nașvili, I.cjava, Ințkirveli, Kiladze, ju
cători evidențiați deseori pentru înalta 
lor pregătire tehnică și tactică. De
sigur, evoluția vicecampioanei Uniunii 
Sovietice constituie un eveniment de 
seamă pentru baschetul din țara noa
stră, un fericit prilej de noi și pre
țioase învățăminte, atît pentru parte
nerii lor de la C.C.A., cît și pentru 
ceilalți jucători, pentru antrenorii și 
tehnicienii ce vor asista la întrecere.

Baschetbaliștii de la C.C.A. aș
teaptă cu multă încredere „^■’constă 
primă partidă din ediția >r,i j.' -1962 
a Cupei Campionilor Europeni. Ei 
au folosit jocurile din campionatul 
republican ca pe un prețios mijloc 
de îmbunătățire a formei, de verifi
care a posibilităților și, după cum an 
evoluat pînă acum, se poate spune 
că au privit cu seriozitate meciul cu 
Dinamo Tbilisi și că sînt capabili să 
obțină o performanță bună.

I). STANCULESCU

Azi și miine 
pe terenuri și in săli

SIMBÂTĂ

BASCHET : sala Giulești, de la ora
17.30 : Știința—Progresul (fem.). Rapid- 
I.C.F. (fem.).

RUGBI : stadionul Progresul, de Ia ora
14.30 : progresul—Rapid (campionatul re
publican), J

POpiCE: arena Victoria ; Vie. i— 
Iuta; arena I.T.B. ; I.T.B.-I.O.R.; a 
Cimentul ; Cimentul — Recolta; arena 
Iuta : Voința—Laminorul; arena Metalul: 
Metalul — Rapid; arena Bere Grivița : 
Spartac-M.T.Tc. (meciuri în cadrai cam
pionatului masculin al Capitalei); arena 
Frigul : Fligul—Laminorul (meci în ca
drul campionatului feminin al Capitalei). 
Toate jocurile încep la ora 17.

HANDBAL : sala Dinamo, ora 18,00 : 
C.C.A.-C.S. Școlar (m); ora 19,30: R.P.R.- 
R.S.S. Ucraineană (fem.).

NATAȚIE : bazinul Floreasca. dc Ia 
ora 20 : jocuri de polo în „Cupa de 
toamnă” (juniori).

DUMINICA
ATLETISM : stadionul Progresul, dc 

la ora 9,30 : întreceri dc cros în cadrul 
competiției dotată cu „Cupa Vulcan”.

BASCHET; sala Dinamo, de la ora
9.30 : Voința—Voința Oradea (fem.), Pro- 
gresul-Știinta Cluj (mase.). I.T.B.—Știin
ța Timișoara (fem.).

VOLEI : sala Ciulești, de la ora 8,30 : 
Rapid-Sănătatea (tem.), C.P.B. - Farul 
C-ța (fem.), Flacăra roșie — Dinamo 
(mase.); sala Dinamo, de la ora 15 : Pro
gresul—c.S.o. Craiova (fem.). Dinamo— 
Metalul (fem.), Progresul—C.S.O. Craiova 
(mase.), c.C.A.-Rapid (mase.).

RUGBI; stadionul Tineretului IV, ora 
10 : știința-C.C.A.; teren Parcul Copilu
lui, ora 11,30 : Grivița Roșie—Știința Pe- 
troșeni; stadionul Dinamo, ora 14,30; 
Dinamo—Metalul (campionatul republi
can).

NATAțTE; bazinul Floreasca, de la 
ora 9.30 : jocuri de polo în ,,Cupa 30 
Decembrie" (pitici) si în continuare 
jocuri in „Cupa de toamnă” (juniori).

POpiCE: arena Victoria : Victoria— 
Iuta; arena I.T.B. ; I.T.B.-I.O.R.; arena 
Cimentul • Cimentul — Recolta; . rena 
Iuta : voința-Eaminorul; arena Metalul: 
Metalul—Rapid; arena Bere Grivița : 
Spartac-M.T.Tc. (partea a Il-a a meciu
rilor masculine din cadrul campionatu
lui Capitalei). Toate jocurile încep la 
ora 8.

fotbal : stadionul 23 August, ora 
12,15 ; C.C.A.—Dinamo București; ora
10,30 : C.C.A.-Dinamo (tineret).

IN ȚARĂ
RUGBI: campionatul republican: lași: 

C.S.M.S.—I.T.B.; Brașov : Olimpia—Știin
ța Cluj.

VOLEI : campionatul feminin • Brașov: 
Olimpia—I.F.A.; Iași : C.S.M.S. - C.S.M. 
Cluj; cluj: Știința—Voința M. ciuc : Ti
mișoara: C.F.R.-C.S.M. Sibiu: campio
natul masculin ; cluj : știința-Petrolul; 
petroșenl s Știința—Dinamo Orașul Dr. 
Petru Groza; Galați; Știința-C.S.M.S. 
Iași; Brașov t Tractorul-C.S.M. Cluj 1 
Constanțaa Farui-știința Timișoara.
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TELEGRAMA
— Carnet de reporter —

Tinăru-l s-a oprit o cli- 
ț i locului. Și-a strîns 
prosopul plușat în jurul 
gitului. și-a ridicat fer
moarul de la bluza tre
ningului și a coborit 
treptele din fața sălii de 
sport din Craiova. Cine
va l-a strigat din ușă
dar el a făcut semn că-i
grăbit. S-a îndreptat 
spre oraș. Trebuia să 
găsească pe undeva, de 
urgență, un oficiu poș
tal. Neapărat! Voia să
împărtășească cuiva bucu
ria sa. Retrăia încă mo
mentele de înaltă ten
siune prin care trecuse.

Nu ar fi îndrăznit nici 
el, cu o jumătate de oră 
in urmă, să creadă in 
victoria sa. Cunoștea ad
versarul destul de bine. 
Il intîlnise doar cu cîte
va săptămini în urmă in
tr-un

tdc și 
jos Ion 
adversar 
alte 
mai buni „semimijlocii" 
din țară. Cînd a început 
in tilnirea 
tru 
la un 
dată și o dată, 
răbdare și 
la fel de

■acum, poți 
cucerirea titlului 
nion republican 
clasice". Aceste cuvinte i 
le spunea foarte des an
trenorul său, din orașul 
lui ■ natal. Marghita. A- 
cum iată-l in intilnirea 
decisivă. Dacă va fi pru
dent, dacă nu va da el 
„tonul" 
prinde curaj și 

dezlănțui forțele, 
va fj pierdut.

Primul 
a fost 
>na pol. 
brațe, 
cru atit de fulgerător 
cit și arbitrul a sărit 

narte ...speriat.
in picioare.

său.
Baciu,

meci hotăritor, la 
Bine pregătit 

mai ales cura- 
Baciu era 
de temut.

un 
Cu 

cuvinte printre cei 
buni

tinărul nos- 
nu se gîndea decît 

singur lucru : „O 
dacă ai

te pregătești 
bine

să
ca pînă 
speri la 
de căm
in lupte

va 
va

adversarul
își
Atunci

sarul
Ion 
curind

adversarul execută 
asemenea o acțiune teh
nică. Pînă acum deplină 
egalitate. Deci, 
cuceri titlul de < 
Mai sînt 30 de 
20 de secunde, 
cînd nimeni nu 
tinărul nostru 
cele două brațe 
șoveanului a 
chiar in colțul 
un „salt“ fulgerător. 
Sportivii de la C. C. A. 
l-au scos pe brațe. Pen
tru prima oară campion!

Oficianta l-a privit cu 
compătimire, 
ochilor a-vea 
strălucitoare, 
vreun caz in 
nărui i-a 
formularul zimbind: „Sînt 
lacrimile bucuriei. Știți 
eu..." Fata citi: „SEC
ȚIEI DE LUPTE MAR- 
GHITA STOP CUCERIT 
TITLUL DE CAMPION 
AL ȚARII STOP MUL
ȚUMESC DIN INIMA 
ANTRENORULUI MEU 
STOP IOSIF MOCA".

rugbistice

nu va 
campion. 
secunda,

15... și 
t credea 
primind 
ale bra- 
exe cutat

saltelei

în colțul 
două perle 

Probabil 
familie. Ti- 

înaintat însă

OTTO BENKO

Duminică dimineața, 
scena verde de la Ghencea, 
o orchestră de doi XE: 
C.C.A. și Gri vi ța Roșie au 
oferit un 
de rugbi. 
fotbalul 
sportului, 
grea. Comparația — 
pare — a mai fost făcută, 
dar nu cred că cu temeiul 
din dimineața aceasta...

Concerto-grosso 
Jntr-adc-văr, dacă 
este „estrada" 

rugbiul e muzica 
mi se

tribunele Giu- 
spunea într-o 
că un dri- 

Ila- 
asemuit cu 

.servită “ ad- 
Drop-golul lui

Au pierdut ceva?

Cineva, în 
leș tiu lui, îmi 
după-amiază 
bling sclipitor al lui 
șoti poate fi 
o epigramă „ 
versarului. 
l’enciu, de la cel puțin 10 
de metri de buturile gri- 
vițcnilor, a fost un poem...

al feței pilierilor în clipa 
contactului celor două ta
bere ale grămezii. De altfel, 
am impresia că 
lipsesc publicul 
mai „tari" 
tacolului...

clipe

★

★
A fost o

distanțele 
de eele 

ale spec-

FABIAN MAGDALENA muncitoare la exploa
tarea minieră Sorecani din raionul Huedin clasată 
pe locul I în anul I960 și pe locul III în anul 
1961 la fazele regionale ale campionatelor R.P.R. 
de popice Este delegată la conferința regională 
U.C.F.S. Cluj din partea consiliului raional 
U.C.F.S. Huedin.

FUG. RUSU — corespondent

zi mare pentru 
rugbiul romînesc. De ce ? 
Poate și numai pentru fap
tul că întîia oară, la ca
sele unui stadion pe care 
se juca un singur meci de 
rugbi, biletele s-au epuizat, 
înainte ca două-trei mii 

de bucureșteni să le fi 
văzut... culoarea. A fost 
o defecțiune a organiza
torilor? De acord Au însă 
o circumstanță atenuantă : 
așa ceva nu se mai întîm- 
plase

Ce știți despre badminton?
Se spune adesea fotbal- 

asociație, se consumă tone 
de cerneală pentru a con
vinge pe sportivi și supor
teri. că voleiul, handbalul 
sau baschetul sînt jocuri 
colective. Cred însă că nici
unde spiritul colectiv nu e 
rnai stăpîn ca între butu
rile dreptunghiului rughis- 
tic. Scriind aceasta nu mă 
gîndesc numai decît la ‘gră
mezile închise sau deschi
se...

O știre sumară, transmi
să nu de mult de agențiile 
de presă, făcea cunoscut că 
în finala campionatului 
mondial (deocamdată, neo
ficial) de bandminton. care 
a avut loc la Djakarta. In
donezia a învins Tailanda 
cu 
lă. 
de 
de

niciodată...

★

lo- 
Jo- 
nu- 
d is

on ră

★

tenis și se apucară să joa
ce mai departe partida în
treruptă... Dar. cum min
gea sărea prea tare pe 
parchet, i-au atașat cîteva... 
pene, pentru a-i „domoli" 
zborul și hotărîră s-o 
vească numai din voie, 
cui nou creat primi 
mele vilei în care s-a 
piuat pentru prima

Badminlonul se joacă pe 
un teren mult mai mic de
cît cel de tenis: 13 m lun
gime și 6 m lățime. Fileul 
este așezat la 1.50 
(imc. Sînt folosite 
asemănătoare celor 
nis. dar mult mai 
„Mingea 
rioasă. I 
tr-un corp plastic cu mai 
multe pene fixate solid în
tr-o parte. Ea cîntărește în
tre 4,73 și 5.50 grame 
Cînd zboară peste fileu, 
mingea de badminton pare 
purtată de o... parașută.

In 1957. cu prilejul Fes
tivalului Mondial al Tine
retului de la Moscova, a 
avut loc și o competiție de 
badminton. De atunci, 
cest sport a început să 
bucure de popularitate în 

rîndurile tineretului sovie

tic. Au fost înființate mai 
multe secții de badminton, 

fabricile specializate în 
producția de inventar spor

tiv au început să producă 

în scrie materialele ncee- 

sape acestui joc, iar între
cerile de pînă acum au re
levat talentul deosebit 

pentru acest sport al... cu
noscutului tenor de 
rctă Nikolai Ruban.

6—3. Deci, la ora actua- 
indonezicnii dețin titlul 
cei mai buni fucătoroi 
badminton din lume.

Ce este însă badminto- 
nul ? Cei care l-au văzut 
vor răspunde fără ezitare; 
este o rudă apropiată, un 
..frate mai mic” al tenisu
lui de cîmp : un joc in
teresant și atractiv. Istoria 
badmintonului începe în 
1873. Intr-o zi din acel 
an, pe un teren de tenis 
din Anglia, se disputa o 
partidă de dublu, la un 
moment dat, o ploaie toren
țială întrerupse jocul, go- 
nindu-i pe jucători de pe 
teren. Si se refugia ră în 
vila Badminton”, situată 
chiar lîngă teren, iar acolo, 
găsind o încăpere goală, 
întinseră degrabă fileul de

Un 
tului 
să mă convingă o dată că 
rugbiul c cel puțin tot atît 
de pasionant ea fotbalul

Cu opt minute înainte de 
sfîrșitul partidei (C.C.A. 
conducea cu 6—0), fotba
listul Ion Alexandrescu a- 
lerga pe marginea terenu
lui. S-a oprit o clipă pen
tru a-mi mărturisi oarecum 
stingherit :

— Am frisoane, de emo
ție...

Concludent, nu ?

vechi iubitor al 
cu balonul oval căuta

spor-

m înăl- 
rachele 
de te- 
ușoare, 

are o formă cu- 
fiind formată din- 

corp plastic cu

Fotoreporterii au predi- 
lecție pentru „repunerile* 
de Ia tușă. Ciudat, deoarece 
am convingerea că acestea 
se numără printre cefe mai 
statice faze dintr-o intîl- 
riirc rugbistică. Mi-ar plă
cea să găsesc într-o pagină 
de revista un instantaneu

atacat 
drept, 

în 
lu- 
in- 

t IP 
Din 

Adver- 
brașoveanul 

și-a revenit 
din emoțiile prin 
trecut. Cu toate 

căuta să-i prindă 
execute 
favorit, 

greu, cel

care a
el. A plecat 

cu adversarul 
A făcut acest

ca sd 
său 

trec 
simte tinărul 

i pauza dintre 
reprize, noul

care a 
forțele 
brațele
procedeul 
Minutele 
puțin așa 
nostru. In 
cele două 
*âti antrenor, căci tină
rul nostru își satisface in 
prezent serviciul militar, 
îl povățuiește: „Treci in 
atac!* Ultimele cinci mi- 

vor fi hatăritoare. 
învinge este cum- 
Primul care atacăpion.

și reușește este el. Apoi

I

Ce caută voleibaliștii 
Zoltan Cozonici și Mir
cea Cristea cu atita gri
jă ? Au pierdut... min
gea sau unul dintre ad
versari a tras atit de pu
ternic incit balonul... a 
intrat sub podea ? Nici 
una nici alta. Răspunsul 
ni l-au oferit., organi
zatorii La intilnirea de 
volei uinamo— progresul 
desfășurată in sala Giu- 
Iești o minge ricoșată a 
lovit un bec fixat in pla
fon și acesta neavind a- 
părătoare bune. firește 
s-a făcut... țăndări.

Consecința ? Meciul 
trebuit să fie oprit ; 
minute pină 
*i... detectate 
burile. Deci, 
„minutul de 
prevăzut in 
am avut și 
întrerupere 
nicăieri, dar 
organizatori.

a 
zece 

putut 
cio- 

lîngă

ce au 
toate 
pe

întrerupere" 
regulament, 
minutele de 
neprevăzute 

provocate de

Fototext: T. ROIBU

Un clasament original
Revista de specialitate „Der Leichlalhlet“ din 

R. D. Germană publică, în ultimul său număr, un 
interesant clasament mondial ai celor mai bune 
aruncătoare de greutate și disc. Clasamentul este 
întocmit prin adiționarea rezultatelor aceleiași atle
te obținute la ambele probe.

Primul loc, cum este și firesc, este ocupat de 
excepționala atletă sovietică Tamara Press, record
mană a lumii atit la greutate cît și la disc. Repre
zentanta țării noastre Lia Manoliu nespecia listă ia 
greutate este clasată a IX-a din 30 de atlete luate 
în evidență.

1. Tamara Press (URSS) 17,78+58,98=76,76 in
2. Nina Ponomareva (URSS) 15,04+56,62=71.66 ni
3. Earlene Brown (SUA)
4. Irene Schuch (RDG)
5. Jirina Nemcova
6. Lamara Ttiguși
7. Valerie Sloper
8. Jolan Kontsek
9. Lia Manoîiu (RPR)

10. Bella Ulbricht (RDG)

(RSC)
(URSS) 
(N.Z) 
(RPU)

16.69+53,91=70,60
14.55+55,01=69,56
15,09+51,39=69,48
14,46+54,61=69,07
16,59+52,18=68,77
14,73+53,85=68,58
12,37+54,29=66,66
13,55+52,50=66,05

m
m
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VAL. PÂUNESCU

i ca
... meciurile turneului 

final al campionatului 
mondial de fotbal din 
Chile vor fi conduse de 
27 de arbitri selecționați 
din diferite țări de c^tre 
o comisie specială nu
mită de F.I.F.A. ? Din
tre acestea 14 sînt din 
țările europene.

...Numărul sportivilor 
activi din Moscova

a- 
se

cu
Astfel, capitala 

se mîndrește a- 
un milion de

eresc.iit in acest an 
162.000 ?
sovietică
cum cu
sportivi.

seara, campîo-...luni
nul mondial la toate ca
tegoriile, negrul Floyd 
Patterson, își va pune tit
lul în joc ? Adversarul lui 
este Mc Necley.

LAZAh FEODOR. PE
TROȘANI. - Ati făcut un 
pariu că C.S.M. Crisana 
va promova în categoria 
A la fotbal si vreți să cu
noașteți si uărerea noastră. 
Să vă spun dreot, nu văd 
la ce 
as 
dv.
tii de __ _ .
ales ...adversarii lor, _____
făcut nimic ! In orice caz, 
un astfel d<» pariu, înche
iat cu privire ja o echipă 
din seiia a IlI-a. unde sînt 
atîtea 
egale, 
poate 
Si în 
șana ’

v-ar folosi 
fi si eu de 
Dacă nu 

la

Degeaba 
părerea 

vor fotbaliș- 
Crisana și mai 

n-am

formații sensibil 
e hazardat. ^ar 

că aveți, 
special...

noroc. Dv. 
C.S.M. Crl-

BRAICU, BISTRI-ION
TA- — 1) Proai, de la Stea
gul roșu, nu mai joacă 
fotbal. împreună cu 'cole
gul său rte echipă, Hidi- 
șan, el activează acum ca 
antrenor, o-eup'ndu-fie de 
piticii si de juniorii stea
gului roșu. Să-i urâm spor 
la muncă ’ 2) Adresa clu
bului Dinamo : București, 
șoseaua Ștefan cel Mare 
nr. 43, raionul i Mai.

FKEDi REINHARDT,
SATE MARE.
cord cu epigram^ pe 
o adresați echipei A 
Dinamo Satu Mare, 
marginea rezultatelor 
contradictorii ;

De... a- 
care 
S.M.

pe 
ei

Una caldă, una rece... 
Cu Dinamo am motiv 
Să afirm că-ntr-una trece 
Prin., curent alternativ ț

dan stroescu, ga
lați. - V-am trimis, prin 
poștă, palmaresul interna
țional a! echipei ț>« care 
spuneți că o simpatizați 
foarte mult: Dinamo Bucu
rești, Dv. ne rugați să vă 
dăm st datele, orașele unde 
s-au disputat aceste me
ciuri, cine a înscris golu
rile, precum și... formații
le pe care Ie-a aliniat Di
namo de fiecare dată. Vă 
ro^ să mă credeți că mi-e 
cu totul imposibil să vă 
dau atftea amănunte. Mi-ar 
trebui enorm de mult 
timp, poate în... concediu!

s-a rtotiHS din ring în 1952. 
Avea atunci numai 28 de 
ani. A fo<st unul dintre cel 
mai buni boxeri ai noștri. 
A cîștigat de 7 ori titlul 
de campion al tării, a fost 
campion mondial univer
sitar în 1951 și a ajuns in 
semifinale, în 1952, la O- 
limpiada de ia Helsinki. 
Din cele 41 de meciuri in
ternaționale ne care le-a 
susținut, a cîștigat 29 și a 
pierdut 12.

NELU COLTAirr. BUCU- 
REȘTI. — Gheorghe Fiat a 
început boxul în 1945 șl

DUMITRU CASTAN. ClM- 
PULUNG MOLDOVENESC. 
Fotbalistul Onoiiu Boian, 
care a jucat in urma cu 
cfțiva ani la Dinamo Bucu
rești, pe postul de aripă 
dreaptă, s-a restabilit com
plet de pe urma acciden
tului pe care l-a suferit. 
EI face parte din linia de 
înaintare a echipei Minăs- 
tlrea, din campionatul le
giunii București.

NICOLAE SIMZLAN, PE- 
TÎÎ.1I.A. — i) Există vreo 
legătură de rudenie in
tre portarul Jiului. Gram, 
șl centrul înaintaș cu ace
lași nume de la Dinamo 
Bacău ? Sînt 
tot ! 2) Cele

scoruri obținute <le echipa 
de fotbal a Romjniei ; 7-0 
cv Bulgaria la Balcaniada 
din 1933 si 8-1 cu Grecia 
in 1930. .

SIMA LEUCUJIA, HU-. 
NEDOARA, — Ati pierdut, 
primul pariu, dar... l-ați, 
cîștigat pe al doilea. E, 
bine și așa, nu ? 1) Baia( 
Mare a avut echipă de fot-j 
bal în categoria A. Se nu-( 
mea F.C. Carpați. 2) Echi-^ 
Pa Arieșul din Turda a ju-< 
cat plnă în anul i960 în« 
campionatul regional. Fu-| 
zionind cu C.F.R. cluj a( 
luat locul acesteia în ca-, 

—s- „ clasîndu-se t>*, 
în ediția 19«0-,

m
in

aceste

(Bă spun suri : cifrele res
pective reprezintă o parte 
din cele mai bune rezultate 
mondiale ale anului la 
înot bărbați).

Ce reprezintă 
cifre ?

1. — 100
2. — 100

m
ni

— Scuzați, vă rog, unde e poarta ?

Din Sport Katowice

•scaq ui 00[
— F f aptds ut 

001 — £ iammy
1U 001 (9‘8S) = 7 ;j-’T.l 
>" 001 “1 <9‘£S> = l

frați. Atita 
mal mari

tegoria B, 
locul vi 
1961
NICOLAe DIACONU, IAȘI ( 

- Cite echipe poate avea, 
un oraș din provincie în, 
categoria A ? Nu există-, 
nici o limită în această, 
privință. Teoretic, toate e-ț 
chipeie care participă la, 
un campionat pot fi dinj 
același oraș, practic e maiț ) 
greu ! Deocamdată, la.șu'1 > 
s-ar mulțumi probabil cuj >RAPI DELE, cu regularitate, 

nu? Deci,j jiic Uluj, dacă dorești;
I J/Vumoj RAPIDU-ăsta, din păcate,

ION POSTAȘU * hVu a putut să treacă de... Ploiești f

ÎN 4 RÎNDURI
După donă victorii consecutive 

(în meciurile cu C.C.A. și Știința 
Cluj), Rapid a pierdut duminică 
partida cu Petrolul Ploiești.

Jucătorii de la 
șoara vorbesc mult

Știința Tiini- 
pe teren.

un singur loc. 
„Hai C.S.M.S. !“.

Le-as trimite-o epigramă 
Crîticînd a lor manie, 
însă tare-mi este teamă 
Că fac iarăși... gălăgie !

V. D POPA



Trei interviuri pe o singura temă:
Turneul candidatelor

In cursul zilei de marți s-au îna
poiat în țară șahistele Alexandra Ni
colau și Elisabeta Polihroniade, mae
stre internaționale, care au reprezen
tat R. P Romînă în turneul candida
telor la titlul mondial feminin de 
șah desfășurat la Vrnjacka Banja, în 
R.P.F. Iugoslavia. Ele au fost însoțite 
de antrenorul Petre Seimeanu, maestru 
al sportului. în această dificilă com
petiție internațională, jucătoarele noas
tre au obținut rezultate meritorii. 
Campioana țării, Alexandra Nicolau, a 
figurat in primul pluton de-a lungul 
întregului concurs, clasîndu-se pe lo
cul VII, iar Elisabeta Polihroniade a 
obținut victorii prețioase in fața unor 
adversare redulabile. terminind cu un 
punctaj de 50 la sută. La întoarcerea 
în Capitală, cele două participante la 
turneul candidatelor și antrenorul lor 
au făcut următoarele declarații unui 
reporter al ziarului nostru :

ALEXANDRA NICOLAU :
Impresia cea mai puternică mi-a 

lăsat-o desigur ciștigătoarea turneului,

excelenta șahistă sovietică Nona Gap
rindașvili. 
victoria in 
tei șahiste 
sovietică a 
de grăitor 
cum se știe, reprezentantelor U.R.S.S 
le revin și următoarele două locuri 
în clasament. Dar Nona Gaprindașvili 
s-a ridicat cu siguranță deasupra tu
turor. Neuitată îmi va fi pentru mine 
prima sa partidă cu olandeza Heems- 
kerk, in care a fost pusă in dificultate, 
dar a știut să complice jocul și să gă
sească nebănuite resurse tactice obți
nînd pină 
Cu mutări 
a învins-o 
Dovedind 
deșt ie, ce 
nirile noastre cu 
Tbilisi și București, 
vili s-a distins șl prin această latură 
a personalității sale. Sint convinsă că 
o va întrece in meci pe actuala cam
pioană mondială. Elisabeta Bikova.

Ea a meritat incontestabil 
această confruntare a eli- 
feminine, in care școala 
demonstrat cit se poate 
superioritatea sa. După

la urmă un punct prețios, 
de adevărată măiestrie ea 
și pe iugoslava Lazarevici. 
aceeași seriozitate și mo- 
i-o cunoscusem și la intil- 

șahiștii gruzini la 
Nona (iaprindaș-

Franța - R
Gimnaștii romîni au lăsat o exce

lentă impresie cu ocazia întîlnirii cu 
reprezentativele Franței, de la Stras
bourg.

Succesul întîlnirii și-a găsit un larg 
ecou și în coloanele presei, care s-a 
ocupat pe larg de această întrecere 
sportivă. Ziarul „Les dernieres nouvel- 
les d’Alsace", de exemplu, a consa-

cronicii întîlnirii o pagină. Un

Hocheiștii romîni
participă Ia turneul

de ia Katowice
După cum am anunțat, echipa 

reprezentativă de hochei pe gheață 
a țării noastre participă la un tur
neu internațional în R.P. Polonă. 
Turneul începe azi la Katowice 
însă echipa noastră nu e progra
mată în prima zi. Mîine hocheiștii 
noștri vor întilni pe Banik Ostrava 
(R.S. Cehoslovacă), iar luni 4 de
cembrie pe Gornifc Katowice.

crat 
subtitlu pe trei coloane subliniază că 
„gimnastele romîne au dovedit un stil 
și o grație remarcabile". In comenta
riu se arată, de asemenea, că „intilni- 
rea feminină a adus o importantă con
tribuție la succesul dublei confruntări 
de gimnastică franco-romine, deoarece 
aici farmecul, eleganța și — la exer
cițiile la sol — chiar muzica s-au îm
pletit cu dezinvoltura, suplețea, forța 
și detenta" Ziarul publică și fotogra
fii mari ale gimnaștilor noștri Frede
ric Orendi și Elena Leușteanu, învin
gători în probele individuale.

Cu ocazia recepției oferite de pri
marul adjunct al orașului Strasbourg, 
dl. Schmidt, în cinstea delegației spor
tive romîne, acesta a rostit un discurs 
în care a subliniat că este o mare o- 
noare pentru orașul Strasbourg să 
găzduiască o întîlnire sportivă între 
reprezentanții celor două țări și că a- 
ceastă manifestație sportivă . înseamnă 
o „excelentă propagandă pentru pace 
și pentru buna înțelegere intre cele 
două popoare".

La încheierea concursului, dl. Bail- 
lard, președinte al uniunii de gimnas
tică a departamentului Bas-Rhin, a ți
nut un scurt discurs în care a avut 
cuvinte elogioase la adresa comportă
rii echipei romîne. i

Să nu uit... A 
rundă, poșta a 
o telegramă de 
Gaprindașvili. Semna: E. Bikova..
' ELISABETA POLIHRONIADE

Superioritatea șahistelor sovietice și 
rezultatele comparativ mai bune ob
ținute in concurs de reprezentantele 
țărilor socialiste au o singură expli
cație. Anume, pregătirea lor superi
oară, rod al condițiilor deosebite care 
sint asigurate in aceste țări dezvol
tării șahului. Aș vrea să subliniez 
atmosfera de prietenie care a domnit 
in tot timpul întrecerii.

PETRE SEIMEANU:
Nota generală a acestui concurs 

foarte puternic este progresul pe care 
l-au făcut majoritatea jucătoarelor in 
domeniul pregătirii teoretice, la cel 
mai ridicat nivel situindu-se desigur 
șahistele sovietice. Alexandra Nicolau 
a realizat 4 
partide apoi 
(oarele 5, ca 
Fluctuații de 
părerea niea, 
tiri fizice. Subliniez 
foarte bun a avut loc după trei zile 
consecutive de odihnă. Oricum, amin- 
două jucătoarele noastre au cîștigat o 
serie de partide foarte frumoase, pri
mind felicitări de la toți cei prezenți.

doua zi 
adus de 
felicitare

după ultima 
la Moscova 

pentru Nona

puncte din primele 6 
imul singur din urmă- 
să termine cu 4 din 5.

formă datorate, după 
unei insuficiente pregă- 

că finișul său

Campionatul de șah
al U.R.S.S

BAKU 1 (Agerpres). — Mihail Tal
Vasili Smîslov au remizat 

mutarea 32. Cu același rezultat au
Și 
la 
luat sfîrșit partidele Taimanov — Po- 
lugaevski, Vladimirov — Bronstein și 
Hasin — Lein. Tînărul maestru $am- 
kovici, revelația acestui campionat, l-a 
învins pe Holmov, Vasiukov a cîștigat 
la Koț, iar Averbach, în criză de 
timp, a pierdut la Gipslis. Cîteva re
zultate din runda a IX-a: Keres — 
Tal, Spasski — Lein, Koț — Aver
bach, Gipslis — Scianovski — remi
ze; Bronstein — Taimanov 1—0, Hol
mov — Vladimirov 1—0, Nejmetdinov 
— Gurghenidze 0—1.

I

J

In al treilea meci U. R. S. S. — Uruguay 2 — 1
MONTEVIDEO (Agerpres). — Echipa 

de fotbal a U.R.S.S. a 
miercuri seara la Montevideo 
succes remarcabil, învingînd 
(2—1) puternica selecționată 
guayului, 
două

țară care a 
ori campionatul

★
După lumeul echipei ,1c 

fotbal a iTiimiii Sovietice 
în America de Slid.

— Caramba ! Jos... som- 
br eroul 1

★

obținut 
un nou 
cu 2-1 
a Uru-

In repriza a doua jocul se desfă
șoară în aceeași cadență rapidă cu 
nenumărate atacuri la ambele poeți 
insă nici una din echipe nu reușește 
să mai înscrie.

Arbitrul argentinian Juan Brozzi 
a condus următoarele formații :

cîștigat 
mondial

TE VIDEO 

NOS AIR.C S

1930 și 1950). Meciul 
foarte bun nivel teh- 
pe stadionul Centena-

fotbal (în anii 
dinamic și de 
nic s-a disputat 
rio în fața a 50,000 de spectatori.

In primele 10 minute de joc gaz
dele au atacat dezlănțuit, dar apă
rarea echipei sovietice și în special 
portarul Iașin nu au lăsat să treacă 
nimic. In continuare jucătorii so
vietici preiau inițiativa, lansează tot 
mai multe atacuri spre poarta echipei 
uruguayene. In minutul 27 Gusarov 
primește o pasă de la Netto, 
blează doi
înscrie plasat, 
guayene este 
două minute, 
billa egalează.
echipa U.R.S.S. trece din nou la ofen
sivă și în minutul 42 Ponedelnik 
mărește scorul cu un șut imparabil.

Maslen-
Me-
Ma-

Al-

dri- 
apărători uruguayeni și 

Reacția echipei uru- 
imediată. După numai 
extrema dreaptă Cu- 
Spre sfîrșitul reprizei,

U.R.S.S. : Iașin, Dubinski, 
kin, Ostrovski, Netto, Voronin, 
treveli, Gusarov, Ponedelnik, 
mikin, Meslii.

URUGUAY : Maidana, Troceh,
narez, Gonzales, Conceives, Marique, 
Cubilla, Silva, Sosia, Douskas, Pintos.

Fotbaliștii sovietici și-au încheiat 
astfel în mod strălucit turneul între
prins în America de Sud. Ei au de
pășit cele mai optimiste pronosticuri, 
obținînd trei 
ceea ce nici 
nu a izbutit 
în America 
știe, înaintea meciului de la Monte
video 
Buenos 
2-1 și 
1-0

victorii din trei meciuri, 
o altă echipă europeană 
pînă acum cînd a jucat 
de Sud. După cum se

„U“-le sovietic a învins la 
Aires echipa Argentinei cu 

la Santiago echipa Chile cu

Vorwărts Berlin— C. C. A. 10-8 la box
Pugiliștii de la C.C.A., aflați în tur

neu în R .D. Germană, au susținut 
miercuri seara în compania echipei 
Vorwărts Berlin prima întîlnire. Me
ciul a avut Ioc în localitatea Frank
furt pe Oder din apropierea Berlinului 
și a fost cîștigat de sportivii germani 
cu scorul de 10—8. Cei peste 3000

10 PLUS 1? NU, 11!
însemnări asupra tehnicii portarului Ia fotbal

— Nu înțeleg, de ce in unele me
ciuri mă simt cuprins de 
de singurătate? Care să

Această întrebare mi a 
de unul dintre portarii 
și cu perspective

La început, n-am știut 
pund. Dar in seara aceleiași zile, a- 
mintindu-mi de tinerețea mea sporti
vă, retrăind in memorie jocul mai 
multor portari de renume și făcînd 
comparația trecutului cu prezentul, am 
găsit, dacă nu mă înșel, răspunsul.

A fost o vreme cind iubitorii de- fot
bal spuneau : „O echipă este formată 
din 10 jucători și un portar" Firește, 
nu te simți prea bine cind ești pus 
deoparte fără motiv, cind ești izolat 
de colegii tăi de echipă Se pare insă, 
că atunci această regulă caracteriza 
Jocul portarului de fotbal

Atacanții pentru a putea infringe 
rezistența adversarilor trebuie să fie 
in continuă căutare, să creeze pe te
ren Căutările dau loc citeodată și la 
greșeli Dar erorile atacanților sint 
corectate de mijlocași și apărători, care 
caută să reciștige baloanele pierdute 
în favoarea adversarilor In 
sfert de secol s-au schimbat princi
piile de joc ale liniei de fund Astăzi 
apărătorii nu sint numai distructivi, ci 
au devenit și ei creatori, inițiatorii eoni 
binațiilor. Ca rezultat, și ei au drep
tul de a comite., greșeli 1 Dar portarii ? 
Pînă foarte de curind ei rămăseseră pe 
pozițiile anterioare Greșeala portarului 
nu poate fi corectată — mingea se o- 
prește in plasă !

Și astfel zece jucători au dreptul la 
creație, nu insă și cel de al 11-lea.

Portarul a fost multă vreme „pri
zonierul" unui sector foarte redus din 
terenul de joc El nu se putea depărta 
prea mult de micul pătrat formal din 
cele trei bare de lemn și linia de poar
tă. E drept, unii portari din trecut, ca 
Nikolai Trusevici și Alksei Dorohov au 
căutat să treacă de această graniță 
ieșind in spațiul operativ. Dar, se pare 
că în acea vreme dezvoltarea fotbalu-

un sentiment 
fie cauza ?
fost adresată 
noștri tineri

ultimul

- Articol transmis pentru ziarul 
„SPORTUL POPULAR" de 

Agenția de presă „NOVOSTI"-

lui nu permitea înnoiri prea mari. Nu 
era pregătită pentru aceasta în special 
linia de apărare.

Dar fotbalul a mers înainte cu pași 
de gigant. S-a schimbat tactica de joc, 
maniera de atac și apărare. In această 
vreme, jocul portarului a rămas parcă 
pe loc sau în cel mai bun caz a mers 
înainte cu pași de ., melc. E drept, 
trecutul apropiat fotbalul sovietic a 
vut maeștri recunoscuți ai jocului 
poartă ca A. Akimov, L. Ivanov, 
Nikanorov. A. Homici. Stilul lor 
deosebea însă prea puțin de cel 
predecesorilor lor.

Saltul care a rupt vechile zăgazuri a 
lost realizat, după părerea mea, de Lev 
Iașin.

Prin ce se deosebește jocul lui Iașin 
de cel al precursorilor săi ?

In apărarea imediată a porții, Iașin 
acționează exact ca și colegii săi. Un 
plasament excelent ii permite în marea 
majoritate a cazurilor să se așeze e- 
xact acolo unde va veni mingea Dacă 
nu este 
șutului, 
tuate cu 
mitează 
apărării

in 
a- 
in 
V. 
se 
al

vinte, portarul Iașin a devenit al 11- 
lea jucător de cimp din echipă.

Adesea Iașin este acuzat că riscă 
prea mult cu ieșirile sale. De regulă, 
însă, aceste incursiuni întrerup acțiu
nea ofensivă a echipei adverse, permi- 
țînd apărătorilor să ocupe poziții cheie, 
chiar in cadrul porții. Iar aceste in
cursiuni se fac cu asentimentul tacit 
al colegilor săi din echipa Dinamo 
Moscova, care au înțeles că și porta
rul are dreptul să... greșească, lor re- 
venindu-Ie sarcina să corecteze aceste 
greșeli.

In același stil joacă și Vladimir 
Maslacenko (Lokomotiv Moscova). De 

aceleași 
acuzații 

antre- 
care le

........_ nu fac
decit să frineze tendințele inovatoare 
ale multor portari tineri.

Sint convins că nu există portar 
care să nu dorească să joace în stilul 
nou. Dar dorințele rămin deocamdată 
numai dorinți și mulți portari tineri 
sint nevoiți să rămină la vechea ma
nieră de joc. Tocmai această veche ma
nieră creează portarului sentimentul de 
singurătate despre care vorbeam la în
ceputul articolului.

Abia încearcă portarul să facă o ie
șire mai curajoasă și parcă auzi vo
cea antrenorului: „Unde ai luat-o raz
na ? Nu te pricepi, stai acasă 1“

Lev Iașin a făcut și el meciuri proas
te la începutul carierii. Dar maestrul 
emerit al sportului Mihail lakușin, ex
celent cunoscător al legilor fotbalului, 
ii spunea totdeauna: „înainte, cu cu
raj I Cine nu știe să riște, nu est.e 
jucător 1“

Da. cine nu riscă, nu e jucător. Fot-

de spectatori care au fost prezenți la 
întîlnire au avut prilejul să asiste 
la dispute interesante care s-au ridi
cat la un bun nivel tehnic. Rezultatul 
galei a fost favorabil echipei Vor- 
wărts datorită erorilor de arbitraj 
care au dat cîștig de cauză gazdelor 
în meciurile Ciucă—Milek și Florea 
Ilie— Olech.

Singura victorie prin K.O. înregis
trată în această reuniune aparține re
prezentantului nostru N. Mîndreanu. 
Adversarul său, germanul Hoffman, 
a fost surprins în repriza a doua de 
o serie de croșee la cap care l-au 
făcut K.O.

Deosebit de disputate au fost meciu
rile dintre M. Balaș—Peci și Gh. Ne
grea—Grunberger, în care ambii pu- 
giliști de la Vorwărts au fost numă
rați de cite două ori, sportivii romîni 
obținînd victorii categorice la puncte.

Iată celelalte rezultate.: M. Do- 
brescu (C.C.A.) b.p. Felix (Vorwărts), 
Schultz (Vorwărts) b.p. E. Cișmaș 
(C.C.A.), Lukau (Vorwărts), b.p. O. 
Baciu (C.C.A.), Wollf (Vorwărts) b.ab. 
II M. Rînjeu (C.C.A.).

★
Corespondentul Agenției France 

Presse scrie că echipa Uruguayului 
a făcut un meci bun în ansamblu, 
dar înaintașii nu și-au puty ’C- 
tifica ocaziile, portarul Iașin, din i 
a făcut un meci excelent și a saSLn, 
echipa sa în trei sau patru rînduri 
prin intervenții de-a dreptul senza
ționale. Din echipa U.R.S.S. toți ju
cătorii merită felicitări.

Deplîngînd Insuccesul echipei lor 
(mai ales că unii cronicari au pro- 

o diferență de cinci go- 
favoat-ea echipei gazdă), zia- 
Montevideo arată că „ll“-le 

a dat o adevărată lecție de

nosticat 
luri în 
rele din 
sovietic 
fotbal eficient, practic, arătînd cum
se cîștigă un meci, că pentru aceasta 
nu este suficientă numai virtuozitatea. 
Ei au remarcat la echipa U.R.S.S. 
sincronizarea perfectă a comparti
mentelor, disciplina jucătorilor, cal
mul acestora, pregătirea lor atletică 
perfectă. Ca și la Buenos Aires, Iașin 
a impresionat publicul, confirmind 
că este unul dintre cei mai mari 
portari ai tuturor timpurilor. Alături 
de el, specialiștii sud-americani au 
remarcat pe Netto, căpitanul echipei; 
excelent coordonator, îndeplinind tot 
timpul dublul rol de atacant și apă
rător.

fapt, și el este invinuit pentru 
greșeli. Mi se pare că aceste 
caracterizează poziția multor 
nori față de acele înnoiri pe 
comportă stilul lui la.șin. Ei

i
De vorbă cu Vladimir Kut

posibilă deplasarea in direcția 
el uzează de plonjoane efec- 
măiestrie Dar Iașin nu se li
la mijloacele obișnuite . ale 
porții, deși perîecta lor exe

cuție l-ar fi putut situa fără dificulta
te in fruntea generației sale. El a por
nit înainte, pentru a intra in vîrtejul 
care se rotește in careul din fața sa 
Determinarea și justa calculare a si
tuațiilor ivite l-au transformat în al 
patrulea apărător, care distruge corn- balul modern — cel de azi și, mai ales, 
binațiile adversarilor in momentul lor 
culminant, la efectuarea loviturilor fi
nale Lev Iașin a devenit stăpinul ca
reului de pedeapsă, de contribuția sa 
in joc au trebuit să țină seama cei
lalți colegi din apărare. Cu alte cu-

MOSCOVA (Agerpres). — Ce cre
deți, va fi doborît recordul dv. mondial 
la proba de 5.000 in plat (13:35,0) în 
anul viitor și cine va putea fi autorul 
acestui record ? l-a întrebat corespon
dentul sportiv al agenfiei TASS pe Vla
dimir Kuțt fostul campion olimpic de 
atletism.

în sezonul trecut recordul meu a fost 
„atacat" în repetate rînduri, dar a re
zistat, — a spus Kut. Cred însă că anul 
viitor nu va mai rezista, Poate că va 
cădea în septembrie la campionatele 
europene de la Belgrad, sau poate chiar 
mai de vreme.

Cine va fugi pe distanta de 5 hm mai 
repede decît mine ? Dintre alergătorii 
europeni în primul rînd pot s-o facă 
Hahs Grodotzki din R.D.G. și Kazimier 
Zimny din 11.P Polonă. E drept
cel mai hun rezultat pe 1961 l-a realizat 
australianul Murray Ilalbcrg. dar cred 
că a fost un succes întîmplălor.

Dintre alergătorii sovietici îl voi nu
mi pe Alexandr Arini ill: din Leningrad 
și pe tînărul, dar foarte capabilul Ni
kolai Potehin, din Așhabad. Acum Po
tehin are 24 de ani. Cel mai bun rezul
tat al său la 5.000 m plat este deocam
dată de 14:12,4, dar l-am văzut la 
crosul de la Mukacevo și cred că acest 
sportiv are multe de spus de aci înainte.

Este greu de vorbit despre șansele

că

cel de mîine — a confirmat o nouă 
formulă : nu echipe din 10 plus. 1 jucă
tori, ci echipe din 11 jucătorii

ALEKSEI LEONTIEV 
maestru al sportului

campionului olimpic Piotr Bolotnikov. 
In 1961 el s-a prezentat mai slab decît 
anul trecut. Nu cred că va putea să îm
bunătățească rezultatul meu.

L-am rugat pe Ku| — transmite cores
pondentul TASS — s.l se pronunțe în 
legătură cu recenta declarație a atletului 
Cordon l’irie în ziarul englez „People 
în care a afirmat că la cea de-a XVI-a 
Olimpiadă, Kuț ar fi folosit dopinguri.

Nu pot să spun decît că acuzația lui 
Pirie este o pură născocire, a declarat 
campionul Olimpiadei de la Melbourne. 
în articolul său Pirie a declarat că la 
Jocurile Olimpice m-am comportat „stra
niu". Dar nici miile de spectatori. în 
timpul cursei și după cursă, nici zecile 
de ziariști cărora le-am acordat un in
terviu timp de 40 minute, imediat după 
terminarea finalelor, nu au observat în 
comportarea mea nimic anormal.

Ziariștii sportivi, care. datorită profe
siunii lor sînt oameni cu mult spirit de 
observație, ar fi putut observa ceva neo
bișnuit în comportarea mea, dacă ar fi 
existat. Mă aflam alături de ei și totuși 
nici unul dintre aceștia nu a văzut nimic 
„straniu" la mine.

îmi pare rău, a declarat Kuț. că Gor
don l’irie pe care în trecut îl stimam ca 
sportiv și ca om, și-a vîndut propria 
conștiință, după toate probabilitățile, 
în goană după reclamă.
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