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Spartachiada de iarnă a tineretului

Un reușit simultan la 13 mese
Textiliștii întreprinderii „Donca 

Simo“ din Capitală au sărbătorit 
zilele acestea un dublu eveniment 
sportiv: deschiderea Spartachladei 
de iarnă a tineretului și inaugura
rea noii săli de sport a asociației 
sportive Zefirul-

Bucuria tinerilor muncitori și 
muncitoare ai acestei întreprinderi 
a fost ilustrată cum nu se poate 
mai bine prin participarea in masă 
la primele întreceri desfășurate in 
cadrul Sparlachiadei. Deocamdată, 
membrii asociației sportive Zefi
rul au luat startul in competițiile 
de șah și tenis de masă. Cu acest 
prilej ei au avut o frumoasă sur
priză. Tinărul maestru al sportu
lui Mircea Pavlov fusese invitat 
să susțină un simultan. Cei mai 
buni 13 șahiști de la Zefirul au 
trebuit să ție piept maestrului. 
Multă vreme rezultatul luptei de 
pe tații» cu 64 de pătrățele a stat, 
la Snele mese, sub semnul incerti
tudinii. Pină la urmă insă chiar 
și cei mai redutabili adversari ai 
simultanistului, cum au fost mer
ceologul Vasile Nădășan, campio
nul de anul trecut al asociației, zu
gravul Ion Lefter, mecanicul Mihai

Ilinschi, ajutorul de maistru Ște
fan Săvulescu, instalatorul Alexan
dru Stănică sau funcționarul Ilia 
Constantin, au trebuit să se recu
noască învinși, dar au strins mina 
cu multă bucurie valorosului lor 
adversar. Rezultatul, a fost, firește, 
defavorabil (chiar prea net cate
goric: 0—13!), insă demonstrația a 
prilejuit o bună popularizare a șa
hului și totodată un... asalt de în
trebări privind activitatea sportivă 
a tinărului maestru, întrebări ce 
și-au găsit răspunsuri precise.

La tenis de masă, printre prota
goniști s-au numărat zugravul Pe
tre Lupan și ajutorul de maistru 
Ion Mina, iar la fete, ajustoarea 
Mariana Bolea, inginera Vartuhi 
Artanamian, muncitoarea fruntașă 
Maria Stănculescu. Frumoasa desfă
șurare a întrecerilor de inaugurare 
a Spartachiadei de iarnă a tine
retului la asociația sportivă Zefi
rul se datorește desigur și preocu
pării arătate de președintele aso
ciației, tov. Gheorghe Ceară, ca de 
altfel și sprijinului dat in a- 
oeastă direcție de clubul raional 
„1 Mai“.

R. JURUBIȚÂ-coresp.
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Cu aparatul de fotografiat 
printre sportivi...

Joi pe stadionul Dinamo din Capi
tală se va disputa — începînd de la 
ora 14 — un interesant meci între re
prezentativele A și B. Această partidă

un lot de 33 de jucători (17 la A și 16 T 
la B), care vor fi convocați la Bucu- * . 
rești. Din acest lot fac parte, printre X 
alții, Voinescu, Mindru (portari), Grea- 4
vu, Ivan (fundași), Motroc, loniță, Bar-
bu-Dinamo Pitești (stoperi), Jenei, Nun-
weiller IV, Koszka, Petru Emil, M.
Marcel (mijlocași), Pîrcălab, Ivansuc,
Czako, Seredai, Dridea, Mateianu. Crei-

I niceanu, Constantin (înaintași).

Ieri dimineață, componența e- 
chipei Dinamo Tbilisi au efectuat 
un antrenament de acomodare in 
sala Dinamo. Iată-i fotograf tați ina- 
intea începerii programului.

face parte din programul de pregătire 
a loturilor reprezentative.

Aseară, comisia de selecție a alcătuit

Moment de studiu... Protagoniste: Ecaterina Luzăr (C.S.M. Cluj) și Marina 
Stanca (Progresul București).

Foto : Ionel David-Cluj

Azi, in sala Dinamo

„Steaua" șt Dinamo Tbilisi debutează in ediția 
961-1962 a „Cupei Campionilor Europeni", la baschet

Astă-seară, echipele masculine 
ana și Dinamo Tiblisi de- 
eâ'ză în a V-a ediție a „Cupei Cani
nilor Europeni" la baschet. 
Dinamo Tbilisi, vicecampioana 
iunii Sovietice, este cunoscută pu- 
■ului bucureștean încă din anul 
0, cînd a jucat tot cu formația 
ilarilor în a Iii-a ediție a „Cupei 
npionilor Europeni". La București 
cîștigat campionii noștri cu 87—83, 

in revanșa de la Tbilisi valoroșii 
chetbaliști sovietici și-au impus în 
I categoric superioritatea, învin- 
1 cu 90—68. Desigur cei care au 
onat meciul de la București au ră- 
> cu o plăcută amintire despre 
nația sovietică, al cărei joc tehnic 
pectaculos a cucerit unanime apre- 
i. Dinamo Tbilisi, o demnă repre- 
antă a baschetului sovietic, are, 
altfel, un frumos palmares și în 
E., ajungînd, în 1960, pină în fi

nala competiției, cîștigată de A.S.K. 
Riga.

Oaspeții, sosiți în țara noastră du
minică seară, au deplasat un lot pu-

Nedef și Minafvili. doi dintre jucătorii 
de bază ai echipelor Steaua și Dinamo 
Tbilisi.

temic, antrenat de binecunoscutul 
Otar Korkija, maestru emerit al spor
tului. Lotul echipei Dinamo Tbilisi 
este alcătuit din: Hazaradze, Moseșvili, 
Ugrehelidze, Mitsașvili, Acrba, Alta-

„care sini cei mai bani 
aslră i io sportivi romîni ai anulai 1961?"

devenit un fapt obișnuit ca, în 
jma încheierii unui an de activi- 

ziarul nostru să organizeze prin- 
cititorii săi ancheta „CARE SÎNT 

MAI BUNI 10 SPORTIVI RO
II AI ANULUI 1961 ?“
:ntru aceasta recomandăm celor 

ne vor trimite răspunsuri ca, în 
ilirea ordinei celor 10 sportivi pe 

îi socotesc cei mai buni din a- 
an. să țină seamă de: valoarea 

jrmanțelor și a recordurilor rea- 
e, locurile ocupate la campionatele 
diale și europene la care au par
at, locurile ocupate și comporta- 
avută in diferite competiții inter- 
•nale de amploare (Universiada, 
>a Campionilor Europeni", campio

nate internaționale etc), constanța 
in obținerea rezultatelor, ca și de în
treaga lor comportare pe terenul de 
sport.

Indicarea celor mai buni 10 sportivi 
romîni ai anului 1961 se va face în 
ordinea valorii. Nu se vor indica mai 
mulți sportivi pe aceiași loc.

Așteptăm, așadar, dragi cititori, răs
punsurile dvs. Acestea trebuie să ne 
sosească la redacție pină în ziua de 
25 decembrie pe adresa : ziarul „Spor
tul popular", str. Vasile Conta nr. 16, 
cu mențiunea pe plic „PENTRU AN
CHETA SPORTIVĂ".

Rezultatul anchetei îl vom publica 
în numărul nostru de Anul Nou,

Baschetbaliștii

o misiune 
realizarea 
toată se

ech ipei

baev, Kiladze, Goghelia, Ințktrveli, A- 
bașidze și Djaparidze.

Campionii țării noastre au 
deosebit de dificilă, pentru 
căreia s-au pregătit însă cu 
riozitatea.
Steaua au privit cu mult simț de răs
pundere antrenamentele în vederea a- 
cestei partide, fiind animați de do
rința de a reprezenta cu cinste bas
chetul din țara noastră.

Prof. C. Herold, antrenorul echipei, 
va folosi următorul lot de jucători : 
Foîbert, Fodor, Nedef, Niculescu, No- 
vacek, Nosievici, Nagy, Cimpoiaș, De- 
mian, Nedelea, Valeriu.

Programul de azi, din sala Dinamo, 
cuprinde următoarele meciuri: înce- 
pînd de la ora 16: Dinamo—Progresul 
(masculin, amical). Știința — Voința 
Oradea (feminin, categoria A), 
STEAUA — DINAMO TBILISI („Cupa 
Campionilor Europeni"). 
Steaua — Dinamo Tbilisi 
dusă de arbitrii M. Cziffra 
gară) și Al. Kristov (R.P.

Partida 
va fi con- 
(R.P. Un- 
Bulgaria).

ii? '**'? 7 ;

Start in cursa juniorilor din cadrul competiției de cros dotată cu „Cupa Vulcan*.

4 .Un aspect din timpul concursului de tir, dotat cu cupa de iarnă, desfășurat 
duminică dimineața la poligonul Dinamo din Capitală.

Foto: T. Roibu

Conferința clubului sportiv C. C.A.
® Problema nr. 1: creșterea cadrelor tinere • Clubul sportiv al armatei se va iînmi „STEAUA*

Prin grija părintească a partidului și 
guvernului au fost create mișcării spor
tive din țara noastră minunate condiții 
de dezvoltare. Alături de oamenii mun
cii de la orașe și sate, care în anii 
noștri luminoși își petrec o bună parte 
din timpul liber in mod plăcut pe 
stadioane, intărindu-și sănătatea, os
tașii Armatei noastre Populare, fii 
devotați ai poporului, își oțelesc tru
purile pe terenurile de sport, pregătin- 
du-se pentru a fi apărători dirji aii 
cuceririlor poporului nostru muncitor.

Oîerindu-se largi posibilități pentru

practicarea sportului în armată, s-a 
deschis perspectiva unei complexe ac
tivități competiționale de mase. In 
anii petrecuți în armată ostașii îndră
gesc sportul și apoi, cînd după sa
tisfacerea stagiului militar se întorc 
la locurile de muncă, devin înflăcă
rați propagandiști ai sportului. Celor 
talentați Ii se oferă condiții optime 
pentru dobindirea măiestriei sportive. 
Antrenori și tehnicieni cu înaltă ca
lificare le îndrumă pașii pe drumul 
marilor performanțe.

împreună cu sportivii din celelalte

cluburi și asociații, sportivii militari 
— educați de partid — dovedind un 
înflăcărat patriotism au adus o con
tribuție importantă la creșterea pres
tigiului sportiv internațional al pa
triei noastre. Făcînd parte din repre
zentativele țării sau concurînd sub cu
lorile clubului sportiv C.C.A., spor
tivii militari au realizat performanțe 
de răsunet în marile întreceri inter
naționale. La Jocurile Olimpice, 1*' 
campionatele mondiale și europene,

(Continuare in pag. a 2-a)



Corespondenții noștri au întreprins

Un raid prin asociațiile sportive...
CONFERINȚA CLUBULUI SPORTIV C.C.A.

O SARCINA IMPORTANTA: 
ÎNDEPLINIREA HOTÂR1RILOR 

CONFERINȚEI

Consiliul asociației sportive Mine
rul — Cimpulung Muscel a tre
cut cu hotărîe la îndeplinirea 

sarcinilor trasate de conferință. In pla
nul de muncă întocmit imediat după 
desfășurarea lucrărilor conferinței au 
fost trecute o serie de obiective impor
tante, sarcinile fiind judicios reparti
zate pe fiecare membru al consiliului. 
Cu prilejul recentei vizite pe care am 
făcut-o în această asociație sportivă 
am putut constata că s-au obținut o 
serie de importante succese în realiza
rea hotărîrilor conferinței. Astfel, nu
mărul membrilor U.C.F.S. este de pes
te 95 la sută din totalul salariaților, 
cotizația a fost încasată cu regulari
tate, s-au organizat reușite întreceri 
sportive pe asociație la șah, tenis de 
masă, popice ș.a. care s-au bucurat de 
o largă participare, au fost inițiate 
două „duminici sportive" etc. Datorită 
bunei organizări a activității sportive 
consiliul asociației sportive Minerul a 
reușit să-și sporească serios veniturile, 
avînd acum un fond de peste 170.000 
lei. Membrii U.C.F.S. și ceilalți iubi
tori ai sportului au prestat pînă acum 
peste 20.000 de ore de muncă patrioti
că la amenajarea unei frumoase baze 
sportive.

Controlul și îndrumarea pe care con
siliul asociației o face permanent asu
pra activității secțiilor pe ramură de 
sport și analizarea cu regularitate a 
stadiului îndeplinirii sarcinilor ne dau 
garanția că succesele nu se vor opri 
aici și că în viitor vom putea consem
na în coloanele ziarului alte impor
tante realizări

V. Popescu

NU NUMAI FOTBAL!

Cu prilejul conferinței asociației 
sportive C.F.R. Caransebeș de
legații au scos în evidență fap

tul că în momentul de față baza ma
terială este în permanentă creștere.

.CUPA AEROCLUBULUI BRAȘOV' 
LA ZBOR FARA MOTOR

Timp de trei zile s-a desfășurat 
pe aerodromul Ghimbav-Brașov un in
teresant concurs de zbor fără motor, 
dotat cu „Cupa aeroclubului Brașov". 
La concurs au luat parte reprezentanți 
din 12 regiuni, cea mai mare parte 
tineri cu reale perspective. După trei 
zile de întreceri, primul loc a revenit 
tînărulul Ion Văcaru (Tractorul Bra
șov) care a realizat un zbor deosebit 
de frumos și o aterizare foarte bună 
El a fost urmat de Zoltan Nagy (Rapid 
Tg. Mureș) și Vasile Tudor (Dinamo 
Pitești). Pe regiuni a cîștigat aero
clubul Brașov, urmat de echipele re
giunilor Mureș-Autonomă Maghiară, 
Argeș, Maramureș, Suceava, Bacău 

î Dobrogea, Cluj, Ploiești, Hunedoara, 
Crișana și București.

Gh. Corcodel-corespondent

O FRUMOASA INIȚIATIVA

Pentru prima dată s-a organizat în 
1 regiunea Argeș un. campionat regional 

de volei, sistem turneu, la care parti
cipă 6 echipe masculine și 6 feminine. 
Desfășurarea acestei competiții s-a do
vedit binevenită pentru formațiile ce 
vor participa la campionatul de cali
ficare. După cele 5 etape desfășurate 
pină acum, in fruntea clasamentului 
feminin se află Știința Curtea de 
Argeș, urmată de Metalul Pitești, Pro
gresul Găești, Școala sportivă de elevi 

• Cimpulung, Sănătatea Rimnicu Vilcea 
și Știința Slatina. La băieți conduce 
Metalul Pitești, urmat de Ș.S.E. Cim
pulung, Petrolul Leordeni, Oltul Că- 
limăneștt, știința Curtea de Argeș și 
Agro Slatina.

Ilie Fefeanu-corespondent

FRUNTAȘI IN MUNCA ȘI IN SPORT

Sportivii fabricii de binale din orașul 
Dr. Petru Groza sînt exemple demne 
de urmat atît în producție, cît și în 
sport. Ei obțin frumoase succese în 
confecționarea binalelor manuale și 
mecanice. Printre cei mai buni amin
tim pe Cornel Balint, Mihai Moș, 
Constantin Vieru și Traian Mager. 
Aceștia fac parte din echipa de fotbal 
a fabricii, fruntașă în campionatul ra
ional

JVicu Abrudan-corespondent 

Iubitorii sportului au. la dispoziție un 
frumos stadion, o popicărie, material 
și echipament sportiv. Dar vechiul con
siliu al asociației și-a îndreptat aten
ția doar spre fotbal. Participanții la 
discuții au făcut propuneri ca activi
tatea sportivă de mase să fie extinsă. 
Ei au arătat că trebuie să se organi
zeze excursii, concursuri de șah, tenis 
de masă, tir și ciclism pe asociâție. 
De asemenea, trebuie să se dea o mai 
mare atenție mobilizării tineretului la 
întreceri.

Muncitorii ceferiști așteaptă ca noul 
consiliu să aplice în practică măsurile 
preconizate de conferință.

Alex. Munteanu

AMENAJAREA DE NOI BAZE 
SPORTIVE

Sub îndrumarea organizației de 
partid, consiliul asociației spor
tive de la Schela Băbeni a mo

bilizat tineretul pentru amenajarea de 
baze sportive prin muncă voluntară. 
In acest fel au fost date în folosința 
sportivilor două terenuri de volei 
(peste 700 de ore de muncă patrioti
că), o pistă de popice (500 de ore de 
muncă patriotică) etc. Printre tinerii 
care s-au evidențiat în această acțiune 
se numără și Mircea Nicolae, Ion Vi- 
sarion, Mircea Gama, Leonte Manea, 
D. Sturzu, Zenovia Diaconescu ș. a.

Pe aceste baze sportive amenajate 
prin muncă patriotică se desfășoară o 
intensă activitate sportivă.

Florea Tistuleasa

GOSPODARI... CODAȘI

Printre bazele sportive din orașul 
Brașov se numără și cea a a- 
sociației sportive Hidromecanica. 

Pe terenul ei se joacă meciuri de fot
bal din cadrul campionatului orășe
nesc și regional. Pînă aici nimic... ex
traordinar. După ce se termină meciul 
insă, jucătorii se îndreaptă în mod fi
resc spre vestiare, pentru a se spăla.

loan Văcaru și planorul I'R-632 „Iiaby** cu care a cucerit primul loc în „Cupa 
aeroclubului Brașov**.

Foto : Gh. Corcodel
CONCURS DE ORIENTARE TURIS

TICA LA TG. MUREȘ

De curind, între Corunca și Iedu, 
lingă Tg. Mureș, a avut loc un inte
resant concurs complex de orientare 
turistică de gradul II, avînd și probe 
de alpinism, tir etc. Cei mai bine pre
gătiți au fost turiștii de la Viitorul I, 
echipă condusă de Mihai Gall, urmată 
de Poligrafia, Voința II, Fabrica de 
zahăr. Stăruința II, Viitorul II etc.

Ioan Păuș-coresp. reg.

SALA DE BOX 
PENTRU ANTRENAMENTE

Zilele acestea, cu sprijinul consiliu
lui orășenesc U.C.F.S. Botoșani, a fost 
Inaugurată o sală de antrenament pen
tru amatorii de box dotată cu tot 
materialul necesar unei bune pregă
tiri.

Cu această sală de sport, consiliul 
orășenesc U.C.F.S. Botoșani a început 
să pună în practică unul din punctele 
discutate la conferința de alegeri a 
organelor U.C.F.S. și anume : „crește
rea numărului de baze sportive".

V. Varganici-coresp.

Această o fac numai oaspeții, fiindcă 
gazdele știu că acolo nu se află nici 
dușuri și nici chiuvete. Echipa asocia
ției sportive Hidromecanica se duce 
în fabrică și acolo reușește să... înde
părteze neajunsurile proastei gospodă
riri a bazei sportive. Dar oaspeții sînt 
obligați să apeleze la cite un binevoi
tor, care le aruncă peste gard un 
furtun... Vă imaginați ce plăcută si
tuație I Ce părere are de pildă consi
liul asociației sportive Hidromecanica 
dacă la o viitoare deplasare i s-ar o- 
feri echipei de fotbal aceleași „condi
ții" î Sperăm că situația nu va mai 
dăinui și că în curînd Hidromecanica 
se va putea purta ca o gazdă ospitalie
ră cu echipele care susțin meciuri pe 
acest teren.

Carol Gruia

LA STARTUL COMPETIȚIILOR
DE MASE

Printre hotăririle luate de confe
rința asociației sportive Praho
va Ploiești a fost și aceea de a 

se acorda o atenție sporită desfășură
rii competițiilor de mase. Trecînd la 
traducerea în fapte a hotăririlor con
ferinței, noul consiliu al asociației 
sportive Prahova Ploiești a inițiat o 
competiție de mase pentru muncitorii 
din uzină. întrecerea este dotată cu 
„Cupa A.S. Prahova" și va fi acor
dată secției care va mobiliza cei mai 
mulți participanți la concursurile de 
șah, tenis de masă și cros. In calen
darul sportiv al acestei asociații spor
tive ploieștene mai sînt trecute și alte 
numeroase competiții sportive de mase, 
care să mențină într-o activitate con
tinuă pe iubitorii sportului. Cu prile
jul acestor întreceri consiliul asociației 
și-a fixat ca obiectiv să mărească nu
mărul membrilor U.C.F.S. cu încă 500.

Florian Albu

SEBEȘ. La faza regională a campiona
tului de calificare pentru categoria A 
la handbal în 7 au participat cele mai 
bune formații din orașele Deva, Pe- 
troșeni, Orăștie, Călan, Hunedoara, 
Alba Iulia și Sebeș. Iată clasamentele 
finale ale întrecerilor.

MASCULIN - 1. Unirea Sebeș, 2. 
Proiectantul Deva, 3. Oțelul Cugir;

FEMININ - 1. Sebeșul Sebeș, 2. E- 
levul Petroșeni, 3. Victoria Călan.

In etapa regională a campionatului 
republican de handbal în 7 pentru ju
niori, pe primele locuri, atit la băieți 
cît și la fete, s-au clasat formațiile 
Școlii sportive de elevi din Petroșeni.

loan Simion-coresp.

PITEȘTI. Consiliul regional U.C.F.S. 
Argeș a organizat prin comisia regio
nală de specialitate un campionat re
gional de atletism rezervat echipelor 
de juniori categoria I și a ll-a. La 
aceste întreceri au luat parte repre
zentativele raioanelor Rm. Vilcea, Sla
tina, Pitești și Cimpulung Muscel. 
După partru etape, pe primul loc în 
clasament se află atleții din Cimpulung 
Muscel, urmați în ordine de cei din 
raioanele Rm. Vilcea, Pitești și Sla
tina.

(Urmare din pag. I) 

la Jocurile Balcanice, in întrecerile 
cu reprezentativele Armatelor Prietene 
și în alte competiții de amploare, spor
tivii de la C.C.A. și-au înscris numele 
pe tabloul de onoare al învingători
lor, făcind ca steagul patriei noastre 
socialiste să urce adesea pe cel mai 
înalt catarg.

Cu prilejul recentei conferințe a 
clubului sportiv al Casei Centrale a 
Armatei, în darea de seamă și in dis
cuțiile participanților au fost eviden
țiate succesele realizate de sportivii 
militari, aportul lor la întărirea și 
dezvoltarea mișcării sportive din țara 
noastră.

BILANȚ BOGAT IN SUCCESE

Anul acesta, sportivii C.C.A. au ob
ținut numeroase și importante succese 
în competițiile interne și internaționale. 
Ca urmare a unui proces instructiv- 
educativ desfășurat pe baze științifice, 
nivelul măiestriei sportivilor militari a 
crescut mult. La C.C.A. activează 10 
maeștri emeriți și 118 maeștri ai spor
tului. Alături de cei 445 de seniori se 
pregătesc aproape 400 de juniori și 
200 de copii care vor asigura cadre 
de bază echipelor clubului militar. 
Luptînd cu deosebită dragoste pentru 
succesul culorilor C.C.A., sportivii mi
litari au reușit să obțină 10 titluri de 
campioni republicani pe echipe și 23 
de titluri de campioni individuali ai 
R.P.R. Totodată ei au îmbunătățit 30 
de recorduri ale țării, 4 ale Europei și 
4 mondiale. Din reprezentativele R. P. 
Romîne — care au cucerit strălucite 
victorii la campionatele mondiale și 
europene — au făcut parte 142 de 
sportivi militari, iar dintre antrenorii 
clubului C.C.A. — 21 au fost solicitați 
să se ocupe de pregătirea loturilor re
publicane.

Spectatorii întrecerilor sportive au 
admirat evoluția baschetbaliștilor, fot
baliștilor (în campionatul 1960/1961), 
rugbiștilor, hocheiștilor, scrimerilor, 
luptătorilor etc. Delegații la conferință 
au subliniat și creșterea calitativă rea
lizată de secțiile de haltere, pentatlon 
modern, tir, gimnastică, sporturi nau
tice ș.a.

Succesele realizate de sportivii mili
tari în sezonul competițional al anului 
1961 se datoresc condițiilor create de 
regimul nostru democrat-popular, mă
surilor pe care M.F.A. Ie-a luat în 
cadrul clubului C.C.A. Pe baza spor
tivă de la Ghencea, amenajată recent, 
se desfășoară o intensă activitate de 
pregătire. Antrenorii s-au ocupat cu 
atenție de educarea tinerilor sportivi 
în spiritul dragostei față de culorile 
patriei și ale clubului, a unei atitu
dini juste față de muncă, a unei com
portări demne pe terenul de sport.

PROBLEMA Nr. 1 : CREȘTEREA 
CADRELOR TINERE

Deși succesele obținute de sportivii 
militari în anul 1961 depășesc reali
zările din anii precedenți, totuși ele 
nu se situează așa cum au arătat de
legații la conferință — Gh. Corbescu, 
Gh. Popescu, R. Dobrescu ș.a. — la 
nivelul condițiilor create de partid și 
guvern, la nivelul posibilităților exis
tente. Intre performanțele realizate de 
o serie de sportivi și nivelul interna
țional există încă un nefiresc decalaj. 
Printre cauzele care determină rămî- 
nerea în urmă în anumite ramuri spor
tive, cea mai importantă este lipsa de 
grijă față de creșterea elementelor ti
nere. Antrenorii și tehnicienii au fost, 
pe bună dreptate, aspru criticați în 
conferință pentru dezinteresul de care 
au dat dovadă în selecționarea, creș
terea și promovarea elementelor tinere. 
In secțiile de motociclism, ciclism, fot
bal, atletism ș.a. se face în mod acut 
simțită lipsa unor elemente de pers
pectivă care să contribuie la ridicarea 
actualului nivel al performanțelor. Ce 
au făcut antrenorii Ervant Norhadian, 
Iulian Gociman, G. Mormocea, Șt. Oni- 
sie, V. Dumitrescu și ceilalți de-a lun
gul . anilor ? S-au mulțumit să „dădă
cească" cele cîteva vîrfuri sportive pe 
care le-au avut în pregătire, fără să 
se gîndească la schimbul de mîine. 
Timpul a trecut și astăzi în secția de 
atletism, de pildă, unde activează doi 
antrenori, se află doar 14 sportivi I 
Delegații la conferință au discutat cu 
simț de răspundere problema necesi
tății reîmprospătării unor loturi. Dar, 
mai ales, ei au pus cu maturitate pro
blema muncii în perspectivă.

Faptul că în conferința clubului spor
tiv C.C.A. s-a acordat o atenție deo
sebită lichidării lipsurilor manifesta
te în legătură cu selecționarea, creș
terea și promovarea cadrelor tinere ne 
arată că atît activiștii și antrenorii 

cit și sportivii acestui club doresc 
în viitor frumoasele tradiții ale c 
bului să fie îmbogățite cu noi succ 
de prestigiu.

★

Tovarășul Ion Balaș — vicepre 
dinte al Comitetului de Organizare 
Uniunii de Cultură Fizică și Sport 
a arătat în cuvîntul său că: „Sub c< 
ducerea partidului și guvernului miș 
rea sportivă din patria noastră a fă 
mari progrese. Sportivii romini s 
afirmat pe toate meridianele globe 
ridicînd prestigiul sportiv al pati 
noastre. Sportivii militari au adus 
contribuție de seamă la obținerea ac 
tor succese. Clubul sportiv' C.C.A. c 
are o activitate de aproape 
deceniu și jumătate este cun 
cut și apreciat nu numai în ț; 
ci și peste hotare. Numele lolandei I 
laș, al Iui Iosif Sîrbu, Alexandru P- 
ciu, Ion Voinescu și al altor spori 
militari sînt cunoscute în multe ț 
ale lumii. Faptul că succesele obțin 
nu i-au înfumurat pe sportivii milit 
care au luat cu curaj cuvintul in ci 
ferință și au criticat cu asprime lip 
rile manifestate în munca de prei 
tire, dovedește că ei sint animați 
dorința de a contribui cu to 
torțele la progresul continuu 
activității sportive din țara noasl 
Cei peste 40 de antrenori cu indeli 
gată activitate, precum și cei 10 ma 
tri emeriți și cei 118 maeștri ai sp 
tului au datoria să se îngrijească p 
manent de creșterea cadrelor tine 
schimbul de miine al actualei ge 
rații de sportivi fruntași. Condrț 
existente permit acest lucru și este 
datoria tuturor factorilor să contrib 
la realizarea lui".

Vorbitorul s-a ocupat apoi 
larg de problemele muncii de educa 
de ridicarea nivelului procesului 
structiv-educativ, de sarcinile noi 
consiliu printre care un loc import 
îl ocupă instruirea și calificarea 
drelor tehnice.

HOTARIRI IMPORTANTE PENT 
DEZVOLTAREA CLUBULUI 

SPORTIV MILITAR

Spiritul critic și autocritic care 
caracterizat conferința clubului sp 
tiv C.C.A. a contribuit efectiv la e 
borarea unor măsuri menite să adt 
un serios reviriment al activității. Pr 
tre hotăririle elaborate, cele mai i 
portante sînt:

— Continua lărgire a bazei de 
lecție prin organizarea periodică a c 
cursurilor rezervate copiilor și jur 
rilor (la aceste întreceri de sele< 
vor fi angrenați copii și juniori, fii 
salariaților M.F.A. sau copii din 
drul școlilor elementare și medii c 
se află in vecinătatea bazei sport 
Ghencea).

— Pregătirea tinerilor (selecțior 
pe baza aptitudinilor și a conforma 
fizice corespunzătoare) în centrele s 
cial inițiate care vor fi conduse 
antrenori pricepuți, buni pedagogi.

— Promovarea cu curaj a elemer 
lor tinere în echipele „Steaua", c 
participă la campionatele republic: 
și lărgirea efectivelor unor secții c 
sint cele de atletism, natație ș.a.

— Consiliul clubului va trebui 
muncească intens și să îndrum 
birourile secțiilor, pe antrenori și I 
nicieni, pentru desfășurarea unui | 
ces instructiv-educativ bazat pe p 
cipiile metodice moderne de an 
nament in vederea ridicării per 
manțelor la nivelul european și m 
dial și pentru pregătirea unui lot 
meros de sportivi care să fie se 
ționați în reprezentativa R. P. 
mine pentru Jocurile Olimpice de 
Tokio.

—- Cu ajutorul organizației 
partid și cu sprijinul organizi 
U.T.M. se va desfășura o temeii 
muncă de educare a sportivilor 
bului.

In hotărîrea conferinței sint de ; 
menea prevăzute măsuri organizato 
și tehnice care vor asigura ridic-, 
calității muncii la nivelul exigenț 
și prestigiului cucerit

La propunerea delegaților la < 
ferință a fost adoptată hotărîrea 
în viitor clubul sportiv C.C.A. 
poarte denumirea de „STEAU

★

Desfășurarea conferinței a ar 
că la clubul „STEAUA" există c 
te toate condițiile și suficiente f 
pentru a asigura sportivilor și ech 
lor o continuă creștere a nivelului 
iestriei sportive. Calificarea și e 
riența cadrelor tehnice, munca e 
ziaștilor activiști și susținători ai 
bului și dragostea sportivilor pe 
culorile clubului lor pot și trebuie 
contribuie într-o măsură și mai r 
la realizarea de noi succese spoi 
pe tărîm intern și internațional.



f.flNDUCFREA ȘCOLII SPRIJINĂ ACTIVITATEA SPORTIVĂ
Oră de educație fizică la școala 

medie nr. 1 din Oradea... Două 
clase, a VHI-a, lucrează conco

mitent : grupa de fete cu profesoara 
Viviana Torjoc, cea de băieți cu pro
fesorul losii Harta. Cită armonie în 
exercițiile de gimnastică ale fetelor I 
Cit dinamism în cursele de sprint ale 
băieților 1 O oră de educație fizică de
osebit de atractivă prin priceperea cu 
care cei doi profesori au reușit să an
treneze toți elevii. Un adevărat mo
ment de voie bună, de destindere, 
înaintea altor ore de studiu intens.

Urmărind desfășurarea lecției, ne 
gmdim ce fericiți trebuie să fie elevii 
acestei școli I Doar au la dispoziție nu 
numai un local frumos îngrijit, cu cla
se mari, luminoase, ci și o curte spa
țioasă, în incinta căreia au fost ame
najate terenuri de volei și baschet 
(prevăzute și cu instalație pentru în- 
tîlnirî în nocturnă!), sectoare pentru a- 
runcări, gropi de sărituri, pistă de a- 
lergări (în curs de terminare); în a- 
celași timp, mai rămine un spațiu su- 
fick'uL pentru ca amatorii de hăndba.l 
în T șă se poată antrena în voie. In 
totul, un adevărat complex sportiv,
cum sînt puține în oraș. i

Aproape tot ce vedeți aici, în . 
curtea școlii, ne spunea în } 
recreație profesorul Barta, 

s-a realizat astă-vară, prin munca vo
luntară, entuziastă, a elevilor și ca
drelor didactice. Drept să vă spunem, 
fără această bază sportivă, nici nu 
știu cum ne am fi descurcat. Pină a- 
tunci, orele de clasă și cele de colec
tiv sportiv se desfășurau in sala de 
sport, este adevărat foarte mare, bine 
amenajată. Dar, gi nd iți-vă, școala
noastră adăpostește aproape 1.200 de 
elevi I... Acum, lucrurile stau cu totul 
altfel...

In altă recreație, profesorul Barta, 
reluînd povestirea, ne-a prezentat „ac
tul dc naștere" al complexului sportiv: 
în primăvară, la terminarea anului de 
invățămînt, din inițiativa utemiștilor 
din școală s-au creat echipe de lucru. 
Obiectiv — întreaga curte a școlii să 
fie transformată într-o bază sportivă. 
Organizate de către colectivul cate
drei de educație fizică, aceste echipe 
au realizat aproape 5.000 ore de mun
că voluntară I însăși conducerea școlii 
prin tovarășii profesori Pavel Variu și 
Gordana Blajovici au sprijinit acțiu
nea. Un amănunt interesant: aflîn- 
du-se deseori în mijlocul tinerilor con
structori, profesorul Variu a prins gust 

Fotocritica noastră

Cinci antrenorul uită de obligațiile sale...

Baschetbalistele de la Voința Brașov au jucat duminica la Cluj și 
au pierdut meciul cu Știința. Au pierdut datorită greșelilor lor, în parte și 
arbitrajului prestat de lonescu-Oradea. Dar au pierdut și pentru că, în 
momentele de dificultate, antrenorul Voinței Brașov, prof. Gh. Roșu, în loc 
să-și stăpînească, să-și calmeze elevele, să le organizeze jocul, s-a ridicat 
de la locul său., contești nd deciziile arbitrului, creînd atmosferă și împiedi- 
cînd prin aceasta buna desfășurare q meciului... f

/' otoreporterul Ionel David l-a surprins pe prof. Gh. Roșu intr-un moment} 
în care jucătoarea din Brașov, Ilanelore Kraus încearcă să-l... tempereze ! ?\ 
Să recunoaștem : un moment penibil păntru un antrenor...

__________________________________________

pentru sport. De atunci a fost nelipsit 
de la întrecerile sportive susținute de 
elevii școlii, iar recent, cu prilejul a- 
legerii noului consiliu al asociației 
sportive, profesorul Variu a fost ales 
președinte. Și cu un președinte atît de 
entuziast, se înțelege că treburile nu 
pot merge decît foarte bine.

ste lesne de ghicit — după nu
mărul amenajărilor sportive — 
că pasiunea micilor sportivi de 

aici o constituie atletismul. Elevii șco
lii au fost deseori fruntași în competi
țiile organizate în localitate, cucerind 
titluri de campioni prin Ioan Duțu 
(înălțime), Tiberiu Biliari (suliță și 
disc), loan Boro.ș (lungime și greuta
te), Elisabeta Moțica (100 și 200 m 
plat), Doina lecmenciuc (înălțime și 
probele de alergări peste garduri). 
Chiar în momentul vizitei noastre, a- 
sociația sportivă a școlii primise o 
chemare la întrecere din partea atle- 
ților de la școala medie nr. 4, altă 
școală orădeană cu o bogată și va
riată activitate sportivă.

In afara atletismului, elevii de aici 
practică, cu frumoase rezultate, vo
leiul — locul 2 pe țară, anul trecut, 
la finalele școlare feminine de la Con
stanța, handbalul — locul 2 la zonă 
anul acesta, gimnastica.

Sportivii de la ,,Caibochim“
Duminica trecuta, la Gluj. în sala 

sportivă a U.C.E.S. 6 băieți, unul mai 
tinăr ca celălalt, se străduiau să ob
țină un rezultat cit mai bun în între
cerea cu mai îneercații lor parteneri 
de joc, voleibaliștii de la T'lacăra roșie 
București. Sînt debutanți în prima ca
tegorie a țării la volei, tineri care în 
timpul liber, după programul de pro
ducție, deslușesc ore în șir tainele 
sportului pe care l-au îndrăgit.

— Sînt muncitori ai uzinelor „Car- 
bochim" — ținu să ni-i prezinte unul 
din numeroșii lor suporteri. Ultați-vă 
la jucătorul cu nr. 5, căpitanul echi
pei. Andrei Mureșan este un apreciat 
bobinator, șef de brigadă și în același 

I timp un inovator. I. Szenkyrai este 
un bun strungar la atelierul mecanic. 
Apoi, priviți-1 pe trăgătorul acela bru
net. El... Și uite așa, neașteptatul in
terlocutor ne prezentă pe rînd întreaga 
echipă, o parte din tinerii sportivi ai 
„Carbochim“-uluf, pe care a doua zi 
aveam să-i întilnim la locurile lor de 
muncă.

Ca fiecare întreprindere, uzina „Car- 
bochim“-Cluj își are fruntașii săi. De 
pe panoul de la intrarea în uzină te 
privesc chipurile lui Aurel Coroiu, mun
citor la secția carbură, ale lui A. Fără- 
gău și Ștefan Mureșan, muncitor la 
secția electrozi. Acești harnici munci

Ințelegind să stimuleze elevii cu ap
titudini spre diferite discipline sporti
ve, conducerea școlii, la propunerile 
catedrei de educație fizică și a comi
tetului U.T.M. a îndrumat către Școala 
sportivă de elevi aproape 200 de ti
neri (40 la volei, 30 la handbal, 25 la 
atletism etc).

Înainte de a părăsi școala am fă
cut cunoștință și cu... magazia 
asociației sportive. Curate, sti

vuite cu mult simț gospodăresc, mingi 
de volei, baschet, oină, handbal, fot
bal, alături de un bogat sortiment de 
materiale pentru atletism, de echipa- j 
ment sportiv reprezintă un adevărat 
îndemn către desfășurarea unei activi- I 
tați sportive multilaterale.

— Avem aici, aproape tot ce ne este 
necesar. Și aceasta tot datorită con 
ducerii școlii oare a răspuns totdea
una cu multă înțelegere la nevoile a- 
sociației sportive, mai ales prin tova
rășul director Vasile Roșea...

Concluzia ? Se desprinde de la sine, j 
Vom adăuga numai că elevii de la 
Școala medie nr. 1 din Oradea — cu 
entuziasmul care îi caracterizează — ! 
promit să obțină succese și mai fru- 1 
moașe, prilej de mîndrie pentru toți 
școlarii din localitate

TIBERIU STAMA

„Cupa 13 Decembrie", ultima com
petiție a actualului sezon de ciclocros, 
s-a desfășurat duminica dimineața în- 
tr-im cadru... primăvăratic. Organiza
torii concursului (asociația sportivă 
Tipograful) s-au orientat bine, alegînd 
un traseu cu porțiuni specifice curse
lor desfășurate, de obicei, pe șosea în 
zilele călduroase. Astfel, cei aproape 
90 de concurenți au luat startul, în 
diferitele probe, din fața întreprinde
rii poligrafice „13 Decembrie 1918" 
(tot aici au fost marcate și sosirile) 
parcurgind mulți kilometri sub privi
rile miilor de cetățeni ai Capitalei. 
Dar mai bine să vă redăm, pe scurt, 
filmul celei mai interesante probe, 
care a reunit pe tinerii alergători și 
cicliștii seniori (la sfirșitul întrecerii

tori împreună cu întreg colectivul uzi
nei.- au reușit să obțină succese de 
seamă în producție. Au contribuit cu 
toții la îmbunătățirea calității produ
selor, la realizarea de economii și be
neficii care în prezent se numără în 
milioane de lei. Hărnicia lor în muncă 
a făcut ca produsele uzinei să se bu
cure de aprecierea celor care, le folo
sesc.

Dar sportivii ? La această întrebare, 
oricui te-ai adresa, toți vor răspunde 
la fel : la toate realizările obținute de 
noi și-au adus din plin contribuția și 
sportivii. Din rîndurile lor s-au ridicat 
fruntași în producție, cu care colecti
vul „Carbochim"-ului se mîndrește. A- 
1aluri de utemistul Andrei Mureșan, 
de la electrică, de care am mai vorbit, 
se află fotbaliștii Nicolae Popa, metrolo- 
gul E. Bodea, mecanicul Nicolae Roș
ea, Petru Buzaș, un bun canotor, con
trolor tehnic la finisaj-polizoare. Aceș
tia sînt doar cîțiva din sportivii care 
reprezintă uzina sau C.S.M. Cluj în 
competițiile oficiale la fotbal, volei 
(categ. A), șah sau tenis de masă, 
fruntași în producție, inovatori, ale că
ror sarcini de plan sînt mereu depășite. 
Mai trebuie totuși adăugați șahiștii ing. 
N. Ștefănescu, F. Covaci, de la serviciul 
financiar, remarcați cu ocazia campio
natelor pe asociație, ’ tinerii fotbaliști 
din echipa de juniori, cîștigători ai 
unei frumoase cupe cu care a fost do
tată o recentă competiție orășenească, 
cupă ce se află în vitrina de la intra
rea în uzină. Aceștia sînt sportivii de 
la „Carbochim", reprezentanți ai celor 
1000 de membri U.C.F.S. pe care-i are 
asociația sportivă Dacia. Fruntași în 
producție, băieți harnici, care se stră
duiesc. ca împreună cu întregul colectiv 
al uzinei, să întlmpine anul 1962 cu 
cît mai frumoase realizări in muncă. 
Iar sportivii, bineînțeles, cu rezultate 
bune... și în sport

C. ALEXE

Pe urinele materialelor nepublicate
VINOVĂȚII AU FOST ÎNLĂTURAȚI

Cu cîtva timp în urmă, tov. I. Bazil 
din Oradea și-a însoțit echipa favo
rită de fotbal, C.S.M. Crișana-Oradea, 
la Timișoara, pentru a vedea jocul 
cu C.F.R. „In trenurile speciale, ne 
scrie cititorul nostru, care au dus la 
Timișoara foarte mulți orădeni, s-au 
pus în vînzare bilete pentru peluză 
ia prețul de 8 lei bucata, in care era 
inclus și prețul de 1 leu al unei șepci 
de liirtie care trebuia luată o dată cu 
biletul. La Timișoara. am văzut însă 
că un bilet la peluză costa numai 
4,50 lei 1 Mă întreb: de ce oare pe 
orădeni ii costă același bilet mai mult 
decît pe timișoreni ?“ în răspunsul 
său, clubul sportiv muncitoresc Cri
șana-Oradea ne scrie: „Intr-adevăr, 
ia meciul cu C.F.R. Timișoara din 
returul campionatului 1960—1961, o 
parte din excursioniști au avansat 
bani pentru a li se procura biletul 
de intrare. Mai mulți activiști volun
tari organizatori din cadrul clubului 
au încasat sumele necesare, dar nu 
au restituit în toate cazurile dife
rența de preț excursioniștilor, fapt 
pentru care au fost sancționați, re- 
ntmțindu-se definitiv la serviciile lor. 
De asemenea, este reală și sesizarea 
că tot aceste persoane au pus în vîn
zare șepci apărătoare de soare, insă 
nu în mod obligator, ci numai la cei 
care solicitau. In urma măsurilor de 
reorganizare s-a pus capăt acestor 
metode neprincipiale, in viitor, con

„Cupa 13 Decembrie" la ciclocros

Ca în plină primăvară...

/■ <î întrebați, /toate, de ce acești cicliști ulearnă alături de biciclete pe un 
traseu plat ? Pentru cine nu știe, menționăm. că în competițiile de ciclocros, 
concurentii iau astfel startul în cursă. Fază de la startul în proba rezervată 

juniorilor din categoria a II-a.
Foto : T. Itoibu

însă s-au făcut clasamente separate). 
Au plecat in cursă 24 de concurenți. 

Pe calea Dorobanți, în drum spre sta
dionul Voința (capătul tramvaiului 5— 
sos. Pipera) plutonul rula compact 
(o „fază" puțin obișnuită întrecerilor 
de acest gen). La stăvilarul Floreasca, 
unde începuse terenul accidentat, plu
tonul s-a înșiruit pe cîtcva sute de 
metri. In frunte se instalase tînărul S. 
Revenco, urmat de P. Simion, C. Stau 
ciu, N. Niculescu, D. Rotarii, I. Vlai
cu ș. a. li urmărim in continuare, îm
preună cu numeroși spectatori, mulți 
dintre ei postați ocazional pe margi
nea gropii de lîngă stadionul Voința 
cea mai dificilă porțiune a traseului pe 
care cicliștii aveau să o străbată de 
3 ori. In primul tur, la o coborîre, S. 
Revenco se dezechilibrează și cade. 
Ncputînd frina, P. Simion, care îl se
cunda, se răstoarnă și el, dar se ri
dică mai repede și preia conducerea 
astfel că, la urcușul unde concurența 
sînt nevoiți să descalece de pe bici
clete, ordinea este următoarea : P. Si
mion, C. Stanciu, S. Revenco, I. 
Vlaicu, D. Rotarii, N. Niculescu, C 
Slobozeanu, A. Zin, A. Hirju etc. Tot 
în acest loc, la turul li, notam urmă
toarea trecere: P. Simion, secundat 
de S. Revenco, 1. Vlaicu. C. Stanciu, 
C. Slobozeanu, A. Hîrju și N. Nicu- 
lescu, ultimii cinci despărțiți de distan
țe mai mari. In ultimul tur, tinerii P.

ducerea clubului va verifica cu aten
ție toate aspectele legate de organi
zarea și vinzarea legală a biletelor 
la toate manifestațiile sportive".

La aceeași sesizare ne-a răspuns 
și consiliul regional U.C.F.S. Crișana, 
care scrie în încheiere: „Pentru 
aceste abateri arătate de cititorul dv. 
ca și pentru altele, bi oul consiliului 
regional U.C.F.S. Crișana a hotărit 
înlăturarea unor conducători din ca
drul conducerii C.S.M. Crișana- 
Oradea și a secției de fotbal care au 
aprobat sau au trecut cu vederea 
aceste abateri".

ZIARUL AJUNGE DIN NOU 
LA DESTINAȚIE

Neagu Ignat din comuna Gheorghe 
Doja, raionul Slobozia. regiunea 
București, ne-a scris despre un necaz 
al prietenului său Vasile Botiș, di
rectorul școlii din comună : „Din 
cauza unor defecțiuni, ""Sportul popu
lar" se difuzează neregulat în comuna 
noastră. In plus, de multe ori, în 
zilele în care ziarul apare în 8 pa
gini, abonatul primește doar... patru 
pagini! Noi ne am interesat la cei 
in drept, am făcut reclamații verbale, 
ni s-au promis luarea unor măsuri 
eficiente, dar nimic. De aceea ne-atn 
adresat redacției".

Scrisoarea cititorului nostru a fost 
îndrumată „oficiului raional P.T.T.R. 
Slobozia pentru cercetarea cazului. 

Simion și S. Revenco (antrenorul pri
mului alergător, I. Gocimart, ne-a spus 
că și-a înscris „elevul" la seniori pen
tru că i a inspirat mai multă încre
dere decît colegii lui mai mari) s-au 
distanțat serios. Comportarea lor fru
moasă ne-a determinat să urmărim 
duelul dintre ei pină la sosire. După 
ultimul obstacol (escaladarea tribune
lor stadionului Dinamo), cei doi ci
cliști se studiază —- așa cum fac „e- 
vadații" in cursele de fond — pentru 
sprintul final. Cu circa 200 metri 
înainte de sosire, P, Simion își sur
prinde adversarul cu un demaraj sec 
și cîștigă detașat.

Citeva cuvinte și despre cîștigătorii 
celorlalte probe. Scundul M. tacaci a 
fost din nou la... înălțime. Cu o du 

minleă in urmă el a întrecut pe cam
pionul țării, II. Chelaidite, iar acum 
a cîștigat fără drept de apel, concursul 
juniorilor din prima categoric. De a- 
semenea, Gh. Radu și D. Dobrescu 
și-au reeditat victoriile, confirmînd 
astfel bunele aprecieri. Nu putem în
cheia fără a aminti lăudabila inițiati
vă a. organizatorilor de a include în 
programul concursului o probă nouă, 
rezervată cicloturiștilor. Astfel, aceia 
care, făceau pînă acum numai plim
bări recreative pe bicicletă au făcut 
duminică primii pași în activitatea 
competițională.

Și acum iată rezultatele. Seniori: 
1. P. Simion (Steaua), 2. C. Stanciu 
(Dinamo), 3. C. Slobozeanu (I.T.B.), 
4. A. Mitei (Voința), 5. N. Niculescu 
(Steaua); tineret: 1. S. Revenco, 
(I.T.B.), 2. A. Hîrju (Steaua), 3. E. 
Șiina (Steaua), 4. N. Chiriacescu 
(Steaua), 5. C. Popescu (I.T.B.); 
jun. cat. I : 1. M. Tacaci (FI. r.), 2. 
N. Danielopol (I.T.B.), 3. Șt. Toader 
(Met.); jun. cat. II : 1. Gh. Radu (FI. 
r.), 2. E. Dumitrescu (C.S.Ș.), 3. V. 
Alexin (I.T.B.); biciclete oraș: 1. D. 
Dobrescu (Ciinpina), 2. T Dobre 
(Met.), 3. M. Muică (Met.); ciclo- 
turiști: 1. S. Curea (Șc. sp. elevi nr. 
2), 2. M. Dumitru (Șc. sp. elevi nr. 
2), 3 G Trandafir (individual)

TR. 1OANIȚESCU

„Din constatările făcute de noi a re
zultat că cele sesizate de tov. Ignat 
sînt juste. Noi am luat măsurile co
respunzătoare împotriva celor care se 
fac vinovați de nedistribuirea ziaru
lui abonaților și de dispariția pagi
nilor de mijloc. Salariatul în cauză 
a fost sancționat". Răspunsul este 
semnat de tov. 1. Prangu, dirigintele 
oficiului raional P.T.T.R. Slobozia.

DESPRE OBSERVATORII FEDERALI 
LA FOTBAL

Tov. V. Săsăranu, corespondent re
gional al ziarului nostru în regiunea 
Maramureș, ne-a scris mai de mult 
despre „obiectivitatea" unor observa
tori delegați de F.R. Fotbal la me
ciurile de categorie B. La această 
scrisoare, F.R. Fotbal ne-a răspuns 
următoarele: „Sesizarea este foarte 
justă Ea este valabilă nu numai pen
tru regiunea Maramureș, ci și pentru 
alte regiuni. Constatînd acest lucru. 
Colegiul Central de Arbitri a propus 
și F.R. Fotbal a aprobat formarea 
unui corp de observatori proveniți din 
foștii arbitri, care vor fi școlarizați și 
apoi folosiți în alte localități și re
giuni decît acelea din care provin. 
In asemenea condițiuni se vor realiza 
observări competente și obiective. 
Mulțumim corespondentului dv. pen
tru sesizarea făcută".
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Voința (fete) și I.T.B. I (băieți)» —----- ' »

campioane ale Capitalei
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Haritina Jandrescu $i Titorov învingători in „Cupa 30 Decembrie1*
Concursul de tenis de masă „Cupa 

30 Decembrie", organizat într-un ca
dru corespunzător de asociația Bere 
Grivița, a reunit pe cei mai buni ju
niori bucureșteni. Jocurile au fost de 
un nivel tehnic mulțumitor, iar cîș- 
tigătorii și cei clasați pe locurile ur
mătoare au primit frumoase premii 
(materiale și echipament sportiv) din 
partea organizatorilor.

Iată rezultatele tehnice : simplu ju
niori, sferturi de finală : M. Costin-S. 
Dumitriu 2-1, Stroescu-M. Antonescu 
2-0 (!), Titorov-Podgoreanu 2-1, D.
Antonescu-Rădășanu 2-0; semifinale: 
M. Costin-Stroescu 2-0, Titorov-D. An
tonescu 2-0; finala: Titorov (Bere 
Grivița)-M. Costin (Voința) 2-1 ; sim
plu junioare, sferturi de finală: V. 
Jandrescu-A. Vasilescu 2-0, I. Ebincă- 
V. Anghel 2-0, A. Pascu-V. Veliu 2-1 
(!), M. Jandrescu-L. Țarălungă 2-0 ; 
semifinale: V. Jandrescu-I. Ebincă 
2-0, M. Jandrescu-A. Pascu 2-1 ; finala: 
M. Jandrescu (Progresul)-V. Jandrescu

■ (Progresul) 2-0.
Competiția s-ar fi bucurat de un 

succes și mai mare dacă asociațiile 
și cluburile cu secții de tenis de masă 
din Capitală ar fi răspuns cum se 
cuvine inițiativei lăudabile a asocia
ției Bere Grivița. La întrecerile de 
sîmbătă nu au luat parte decit 24

■ de juniori și 14 junioare. Număr cu 
totul insuficient față de posibilitățile

existente în capitala țării, unde sînt 
6 antrenori salariați și cîțiva instruc
tori. Slaba participare de sîmbătă să 
reflecte oare adevărata stare de lu
cruri în ceea ce privește grija și 
atenția care se acordă în București, 
creșterii tinerelor cadre la tenis de 
masă ? Adevărul este că există o preo
cupare pentru elementele tinere, dar 
uneori își face loc și multă indiferen
ță, ceea ce este dăunător. Ar fi bine 
ca cei vizați să ia aminte !

(CLC).
★

In campionatul pe echipe al orașu
lui București au mai rămas să se 
dispute numai trei meciuri : Voința- 
I.T.B. I (feminin), Dinamo-M.T.Tc. și 
Dinamo-Progresul II (masculin). In
diferent de rezultatele acestor jocuri, 
campionii sînt cunoscuți de pe acum. 
Ei sînt Voința la fete și I.T.B. I la 
băieți. Iată clasamentele, bineînțeles 
fără meciurile restante :

Feminin : 1. Voința 22 p., 2. I T.B. I 
21 p,, 3. Progresul 20 p., 4. I.T.B. II 
17 p., 5. Spartac 16 p., 6. Confecția 14 p., 
7. Sănătatea 11 p.

Masculin: 1. I.T.B. I 34., 2. Voința
I 34 p., 3. Voința III 31 p-, 4. Progre
sul I 28 p., 5. Voința II 28 p., 6. I.T.B.
II 26 p., 7. Dinamo 24 p., 8. M.T.Tc. 
20 p., 9. Progresul II 19 p., 10. E.F.A. 
10 p.

Așadar, întrerupînd îndelungatul șir al 
frumoaselor victorii realizate de va
loroasa formație a Griviței Roșii în e- 
dițiile precedente ale campionatului re
publican, 
au

rugbiștii clubului STEAUA 
rezolvat în favoarea lor „due-

adresăm felicitările cuvenite campioni
lor, rugbiștilor de la Grivița Roșie. Ju
cătorii militari alcătuiesc, la rîndul lor, 
o formație puternică, de fiecare dată 
prezentă în lupta pentru primele locuri. 
Iată, de altfel, palmaresul echipei, de

După încercarea realizată da Enache, Penciu transformă sigur și scorul final 
al partidei Steaua — Știința ~

atât de pasionant pentru pri- 
loc, cucerind — după multe emo

ții — titlul de campioană a țării.
Succesul echipei Steaua nu este 

„surpriză" deși de ani de zile nc-am 
bișnuit ca la sfirșitul campionatului

lul“ 
mul

O 
o- 
să

Tehnica și tactica individuală,
capitole incă deficitare la unele echipe

București este stabilit : 14—0.
Foto : P. Romoșan

ia înființarea sa : 1948 — locul 111, 
1949 — campioană a țării, 1950 — 
„ocul II, 1951 — locul II, 1952 — Io- 
eul II, 1953 —■ campioană a țării, 1954
— campioană a țării, 1955 — locul II, 
1956 — locul II, 1957 — locul II, 1958
— locul III, 1959 — locul III, 1960 — 
locul II și... 1961 — campioană a țării.

Practicînd un j’oc colectiv, reușind să 
pună în valoare calitățile fizice speci
fice fiecărui jucător, cu un sistem de 
joc simplu dar eficace axat pe posi
bilitățile jucătorilor, militarii s-au im
pus în mod deosebit în campionatul re
publican încheiat recent, avînd ca punct 
„forte" înaintarea 
formă excelentă.

încununată de succese. Este încă un 
motiv pentru a privi cu încredere evo
luția viitoare a Griviței Roșii în „Cupa 
Campionilor Europeni" la rugbi.

In „plutonul" fruntaș al clasamentului 
se mai află echipa Dinamo București, 
care a făcut în acest campionat multe 
jocuri bune, 
mari. O dată asigurat locul III, echipa 
n-a mai dat însă același randament deși 
uneori a luptat mult pentru un rezultat 
favorabil. Un progres substanțial au 
marcat rugbiștii de la C.C.M.S. Iași, 
foarte buni în special în retur. Și ta 
anul viitor, desigur, ei își vor pune can 
didatura Ia primele locuri.

Progresul, Metalul București (mult 
mai bună în ultima parte a campiona
tului), Știința Petroșeni, Știința Bucu
rești și I.T.B. au evoluat, de asemenea, 
ta progres, avînd valori foarte apro
piate.

Știința Cluj a avut un start bun, dar 
apoi a înregistrat o scădere care a dus-o 
spre... coada clasamentului: Rapid ne-a 
oferit cîteva partide frumoase, de cali
tate și multe altele neașteptat de slabe; 
Olimpia Brașov n-a reușit să ob|ină nici 
o victorie și aceasta din cauza unei- pre
gătiri necorespunzătoare a echipei.

In ansamblu, desfășurarea acestei e- 
diții a campionatului republican a relie
fat creșterea valorică a echipelor noas
tre fruntașe, progresul realizat în pre
gătirea jucătorilor. în ceea ce privește 
problemele atît de importante ridicate 
de evoluția fiecărei echipe, acestea vor 
face desigur obiectul unei ample ana
lize a tehnicienilor noștri astfel încll 
viitoarea ediție a campionatului repu
blican să marcheze o și mai puternică 
creștere calitativă.

D. G1RLEȘTEANU

dovedind că are resurse

DOUA ATITUDINI
și pe... Penciu, în C. Munteanu a fiu- 

dimineata, sfirșitul 
— ȘTIINȚA BUC.,

Se pare că antrenorii echipelor de 
baschet participante la campionatele 
republicane insistă prea mult asupra 
pregătirii tacticii colective, în dauna 
tehnicii și tacticii individuale. Acest 
fapt l-am constatat etapă de etapă, 
dar, îndeosebi, în cursul meciurilor 
desfășurate sîmbătă și duminică.

Să luăm, de exemplu, întîlnirea 
dintre formațiile feminine^ Rapid 
București și I.C.F., fruntașe în clasa
mentul seriei I. Studentele de la 
I.C.F., despre care trebuie să spunem 
că au realizat un evident salt cali
tativ față de anii trecuți, au fost de
pășite categoric în repriza a Il-a, 
cînd rapidistele au trecut la aplicarea 
apărării agresive. De ce ? Pentru că 
nu au folosit procedee elementare ale 
tehnicii și tacticii individuale

scoțînd o minge din dribling sau 
teh- 
îm-

.. .... . T.._____ .... 1 necesare 
împotriva presingului, adică opririle 

: direcție,fntr-un timp, schimbările de 
demarcarea individuală.

în întrecerea dintre echipele 
I.T.B. și Știința Timișoara am văzut 
din nou evoluînd pe talentatele baschet
baliste de pe malul Begăi. Cu un 
fizic adecvat jocului modem, avînd o 
bază de pregătire tehnică și fizică 
destul de bine pusă la punct, stu
dentele timișorene nu au arătat însă 
că și-au îmbogățit prea mult bagajul 
de procedee tehnice și tactice. Nu am 
văzut nici o jucătoare executînd arun
carea la coș din săritură, din cîrlig 
sau semicîrlig, dînd pase cu pămîn-

Clasamentsie campionatelor

tul, 
ptmînd un „capac". Procedeele 
nice însușite inițial nu au fost 
bogățite și, din această cauză, rezul
tatele sînt încă sub posibilitățile reale 
ale acestor Jucătoare de mari per
spective.

Un mare număr de greșeli de teh-

feminine

calorii care au dexteritate în ambele 
mîini pentru executarea aruncărilor la 
coș, a driblingului sau paselor, pot 
fi numărați pe degete.

Firește, aceste lipsuri în pregătirea 
tehnică și tactică individuală au in
fluență directă și asupra tacticii co
lective în atac și apărare, care, în 
condițiile baschetului modern, soli
cită un baga j complet de procedee teh
nice și tactice. Degeaba se va stră
dui o echipă să aplice o combinație 
tactică mai 
nu vor fi 
problemele 
mul rapid

Iată de 
echipelor de categorie A să se ocupe 
mai îndeaproape de îmbogățirea cu
noștințelor jucătorilor și în acest do
meniu, a cărui importanță este in
contestabilă. Iar cursivitatea, efica
citatea și spectaculozitatea jocului 
practicat de unele echipe ca Steaua, 
Rapid București, Știința Cluj, Dinamo 
București, la băieți, Rapid București, 
Știința București, I.T.B., Mureșul Tg. 
Mureș, Știința Cluj, la fete, indică, 
în primul rînd, complexitatea pregă- 

alcătuiesc

pretențioasă, dacă jucătorii 
capabili să rezolve toate 

de tehnică, impuse de rit- 
al baschetului modern.

ce opiniem ca antrenorii

campionatului
Pe anul 1961

1.
2.
3.

Clasamentul 
republican

Steaua
Grivița Roșie
Dinamo

4. CSMS Iași
5. Progresul
6. Știința Petroșeni
7. Metalul Buc.
8. știinta Buc.
9. I.T.B.

10. Știința Cluj
11. Rapid Buc.
12. Olimpia Brașov

S-a dat joc pierdut echipelor știința 
Cluj șl Olimpia Brașov pentru compor
tare nesportiva în ultima etapă a cam
pionatului.

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

1
1
5
6
9

11
9

62304: 38 
338: 77 62 
259: 95 51 
120: 77 48 
102: 79 43 
103:126 42
97:112 42
84:133 42 

106:132 41 
111:113 39 
102:179 31

44:615 21

Cu toate că în acest an n-au mai îm
brăcat tricourile de campioni, rugbiștii 
Griviței 
porterii. 
loroasă 
plus, o

Roșii nu și-au dezamăgit su- 
Ei au avut o comportare va- 

dc-a lungul campionatului și în 
bogată activitate internațională

Cind arbitrul 
ierat, duminică 

jocului STEAUA 
spectatorii au aplaudat cu căldură pe 
noii campioni ai țării, dar și gestul 
atît de frumos al studenților. Aliniați 
In fața echipei campioane, ei au fost 
primii care i-au felicitat, sărutîndu-i 
pe obraz 
versari.

Am

i-au felicitat, sărutîndu-i 
pe cei care le fuseseră... ad-

fi dorit ca această imagine să

Notă

filmul ultimelor jocuri ale 
Dar, din 

La Săcele,

Încheie 
campionatului republican, 
păcate, n-a fost așa... 
arbitrul N. Popa, care a condus me
ciul Olimpia Brașov — Știința Cluj, 
a trebuit să întrerupă jocul după 23 
de minute din cauza durităților și 
actelor nesportive la care s-au dedat 
majoritatea jucătorilor ambelor for
mații. O situație care va trebui ana
lizată de forurile respective, vinovății 
urmind să fie 
exigența.

sancționați cu toată

SERIA IMASCULIN,
71. Steaua 6 6 0 503-341 12
2. Știința Cluj 6 5 1 478-359 11
3. Dinamo București 6 5 1 427-293 11
4. Știința Timișoara 6 2 4 388-372 8
5. Progresul București 6 2 4 376-373 8
6. Dinamo Oradea 6 2 4 382-414 8
7. C.S.O. Galați 6 2 4 360-434 8
8. Constructorul Arad 6 0 6 221-549 6

SERIA A II-A
1. Rapid București 6 5 1 444-349 11
2. Dinamo Tg. Mureș 6 4 2 418-389 10
3. Voința Iași 6 3 3 382-339 94. știința București 6 3 3 408-387 95. Steagul roșu Brașov 5 3 2 344-311 86. Voința Tg. Mureș 6 2 4 365-417 87. C.S.O. Craiova 5 2 3 322—299 78. A.S.A. Bacău 4 0 4 175-367 4

FEMININ,
5 
5
5
3
3
1
1
1

I
1
1
1
3
3
5
5
5

11
11
11

9
9
7
7
7

347-256
452-248
299-278 
320—302 
283-323 
308-353 
249-364 
230-364

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. 

.3.
A

i.

■‘3.
4. 

.5
C. 

‘7.

I.T.B.
Rapid București 
I.C.F.
Crișana Oradea
Voința Tg. Mureș 
Știința Timișoara 
Agronomia iași 
Petrolul Ploiești

SERIA
Știința București
Știința Cluj 
Mureșul Tg. Mureș 
Progresul București 
Voința Oradea 
Voința Brașov 
Blănuri Oradea 
Voința București

SERIA
6
6 i
6 :
6 :
6 :
6
6 :
6 :

1I-A
6 '
6
6 !
6 !
6 :
6 :
6 :
6 (

5

5
3
2
2

0

1
1
1
3
4
4
4
6

O 
tată 
vacek.

panou desăvîrșit execu-săritură la
din punct de vedere tehnic de No-

nică (pase 
scăpate din 
pași, minge 
gistrat la multe din partidele desfă
șurate atît între formațiile masculine, 
cit și între cele feminine. în plus, ju-

date la adversari sau 
mîini, dublu dribling, 

condusă etc.) este înre-

tirii baschetbaiiștilor ce 
aceste formații.

îmbunătățirea tehnicii 
colective, accentuată pe 
metodice date la consfătuirea pe țară 
a antrenorilor, este una di-n sarcinile 
principale aie antrenorilor în vederea 
realizării concepției unitară, de joc 
și pregătire, în baschetul din țara 
noastră. Misiunea antrenorilor constă 
in a aplica, întocmai, hotărîrile con
sfătuirii, fără a neglija nici unul din 
punctele prevăzute. Sperăm că în pe
rioada de pregătire dintre turul cam
pionatelor republicane și returul aces
tei competiții, antrenorii se vor ocupa 
în mai mare măsură de îmbunătățirea 
pregătirii tehnice și tactice individuale 
a jucătorilor, fără de care un progres 
real nu este posibil.

Avem juniori foarte buni,
și tacticii 

indicațiile

D. STÂNCULESCU

Un nou record republican în „Cupa de iarnă4*
La poligonul Dinamo din Capitală 

au continuat duminică întrecerile de 
tir din cadrul competiției amicale 
dotată cu „Cupa de iarnă". Un fru
mos rezultat a obținut trăgătorul di- 
namovist Mircea Lazăr, care la po
ziția în picioare la 3x30 focuri seniori 
a stabilit un nou record al R.P. 
Romîne cu un rezultat de 282 p. 
(vechiul record era de 275 p.). Iată 
rezultatele înregistrate în cele două 
probe disputate duminică : armă liberă 
calibru redus 3x30 focuri seniori : 
culcat: 1. L. Cutcudache (Progresul) 
295 p., 2. Ion Văcaru (Dinamo) 292 p..

3. I. Olărăscu (Știința) 292 p.; ge
nunchi: 1. I. Văcaru 284 p., 2. M. 
Lazăr (Dinamo) 282 p., 3. I. Olărăscu 
280 p.; în
282 p. (nou
Cutcudache 264 p.,
258 p.; pe

picioare: 1. M. Lazăr 
record republican), 2. L.

3. I. Olărăscu 
trei poziții: 1. M. Lazăr 

848 p., 2. I. Văcaru 833 p., 3. L. Cut
cudache 831 p. Proba de pistol penta
tlon 20 focuri a fost dominată de 
către trăgătorii de la Știința, care — 
de altfel — au ocupat primele trei 
locuri : 1. N. Moisescu 193 p„ 2. M. 
Țapu .189 p., 3. D. Bețea 184 p.

PAUL GORETI-coresp,

puțini!

Recentul turneu final al campio
natului republican de juniori 
ne-a dăruit multe prilejuri de 

bucurie. Evoluția tinerilor noștri 
rugbiști a fost mai mult decit con
vingătoare ; a arătat progresul vizi
bil realizat de echipele fruntașe. 
Intr-adevăr, putem spune că avem 
juniori foarte buni, excelent pregă
tiți, tineri sportivi cu reale perspec
tive de afirmare. De altfel, mulți 
dintre acești juniori și-au făcut „de
butul" și în formațiile de seniori 
(la București, Cluj, Tecuci, Con
stanța etc.).'

Avem însă toate motivele să fim 
mulțumiți de activitatea desfășura
tă in această direcție ? După pă
rerea noastră, nu 1 Și aceasta pen- 
tra că preocuparea pentru creșterea 
tinerilor rugbiști este încă foarte 
restrînsă. La Timișoara, Ploiești, 
Roman, Cluj, Constanța, s-au obți
nut unele rezultate bune și ele se 
datoresc sprijinului pe care antre
norii I-au primit din partea clubu
rilor și asociațiilor sportive, din 
partea organelor U.C.F.S. Muncind 
cu dragoste, cu pasiune și price
pere, antrenorii de rugbi din aceste 
centre au reușit să pregătească nu
meroase elemente tinere care prac
tică astăzi un joc valoros. O fru
moasă și rodnică activitate desfă
șoară și comisia orășenească Bucu
rești care manifestă o grijă per
manentă pentru campionatul junio
rilor. Dar... atît I

In multe alte orașe în care spor
tul cunoaște o dezvoltare continuă, 
rugbiul se află la „periferia" preo-

asociațiilor spor-cupării cluburilor, asociațiilor spor
tive și chiar a unora dintre orga
nele U.C.F.S. Este de neînțeles cum 
într-un centru sportiv puternic cum 
este Brașovul să nu existe nici o 
echipă de juniori la rugbi. Aceeași 
situație la Iași unde, nu știm din 
ce cauză, cele două echipe de se
niori nu se gîndesc cîtuși de puțin 
la cei care vor trebui să împrospă
teze loturile respective, la Sibiu, 
unde cele cîteva inițiative luate pe 
linia organizării unei activități 
rugbistice a juniorilor au fost aban
donate total, ca și în alte orașe 
unde există suficiente condiții pentru 
dezvoltarea rugbiului.

Iată de ce, se poate aprecia că 
numărul tinerilor rugbiști este încă 
foarte redus, că nu peste tot se ma
nifestă grija cuvenită pentru asigu
rarea „schimbului de mîine" al 
rugbiului nostru. Tocmai din această 
cauză numărul participanților la di
feritele competiții rezervate juniori
lor este adesea restrîns, tocmai de 
aceea nivelul de pregătire a unor 
echipe angrenate în campionatul de 
calificare este necorespunzător. Cre
dem că exemplul pozitiv pe care 
l-a oferit instructorul Aurei Bu- 
huș din Tecuci care, muncind 
cu multă pasiune, a reușit să or
ganizeze o Cupă disputată de șase 
echipe de juniori, să pregătească o 
echipă de valoare — participantă la 
campionatul republican de juniori 
— și să promoveze în mod curajos 
pe tinerii rugbiști în prima forma
ție, ar trebuie urmat de cit mai 
mufți antrenori!



Jupă carte, tovarăși antrenori, nu după... ureche!
In perioada construcției desfășurate 
socialismului activitatea de cultură 
:ică și sport ocupă un loc din ce în 

mai însemnat. Mișcarea sportivă 
prinde pe zi ce trece un număr mai 
are de tineri și vîrstnici, care își 
elesc trupul și își călesc voința pe 
izonul verde al stadioanelor, pe pis- 
le de atletism, în bazinele de înot 
în sălile de gimnastică. Sportul 

ce astăzi parte integrantă din ta
sul vieții noastre noi, devenind o 
tivitate care se bucură de tot mai 
uită popularitate.
Rezultatele obținute pe tărîm spor- 
/ în țara noastră, precum și puterni- 

afirmare a sportului nostru pe plan 
tcrnaționaj au ridicat în mod im- 
rios problema stabilirii unei legături 
■rinanente între teoria și practica 
ortivă. Azi nici nu mai pot fi con- 
pute performanțele de valoare ri- 
cată fără ca sportivii respectivi să 
i fi folosit în pregătirea lor cele mai 
i cuceriri ale științei. Exemplul han-d- 
iliș/tilor și handbalistelor noastre, 
re ajt_atins culmile măiestriei sper
ie, confirmă pe deplin acest adevăr.

pregătirea handbaliștilor noștri care 
i cucerit invidiatul titlu de cam- 
oni mondiali, antrenorii Oprea Vlase

Ion Kunst au folosit tot timpul 
etodica modernă de antrenament. A- 
■astă aplicare în ședințele de pre- 
itire a celor mai noi cuceriri ale 
inței nu s-a făcut intimplător, ci dato- 
tă faptului că studiind permanent 

au putut ține pasul cu progresul 
registrat în ramura sportivă respec
tă. De asemenea, în același fel se 
plică performanțele cu răsunet mon- 
al ale rugbiștilor noștri.
Din exemplul handbalului și al rug
ului, precum și al altor discipline 
ortive din țara noastră, reiese clar 

și acțiunea de ridicare calitativă 
fotbalului la nivelul sporturilor 

untașe este legată în mod indiso- 
bil de pregătirea continuă a cadre- 
r de specialitate.
Este bine cunoscut faptul că antre- 

>rii de fotbal au avut în acest an 
'sibilitatea să-și ridice nivelul cu- 
«ștințelor profesionale la cursul de 
rfecționare de la Poiana Cîmpina, 
ganizat de federație, precum și cu 
azia celor două examene de califi- 
re, organizate pe plan central de 
tre U.C.F.S. Tot în acest an, în- 
: 4 și 13 decembrie, unii specialiști 
n această ramură sportivă vor par- 
:ipa la un curs de perfecționare 
ganizat de Consiliul General 
C.F.S. De asemenea, s-au ținut o 
"ie de cursuri de instructori volun- 
ri pe plan regional. Pentru anul 
62 s-au prevăzut pe plan central 
amene de avansare pentru antre- 
ri de la categoria a IV-a la ca- 
joria a IH-a și de la categoria a 
l-a Ia categoria a 11-a, la care vor 
rticipa și antrenori de fotbal, iar 
pă terminarea campionatului se vor 
ganiza cursurile obișnuite de per- 
■.(ionare.
Am enumerat aceste exemple pen- 
i a arăta că antrenorii noștri de 
tbal au avut și au posibilitatea de 
și ridica nivelul profesional în mod 
ganizat. Dar, nu numai anul a- 
sta, ci și în anii precedenți s-au 
ganizat cursuri de specializare ale 
ror roade se și văd în munca unor 
trenori. Astfel, antrenorii Silviu 
oieșteanu, Ilie Oană, Traian Iones-

cu, Andrei Șepci, Gh. Popescu, C. 
Teașcă, N. Săbăslău etc. caută să 
aplice în munca lor noile metode de 
antrenament. Ei conduc ședințele de 
pregătire după o planificare judicioa
să, colaborează cu medicii sportivi și 
cu cabinetele metodice Credem că ni
meni nu poate contesta meritele an
trenorului Silviu Ploieșteanu în pre
gătirea echipei Steagul roșu care a 
cucerit recent Turneul balcanic inter- 
cluburi. Succesele acestui antrenor în 
pregătirea sportivilor pe care îi are 
sub îndrumare se datorează faptului 
că el se preocupă permanent de ridi
carea cunoștințelor sale profesionale, 
studiind tot ce e nou în literatura 
sportivă mondială în ceea ce privește 
dezvoltarea fotbalului.

Mai există insă antrenori care lu
crează „după ureche", în mod empi
ric, fără să îmbine teoria cu practica. 
Printre aceștia se numără 1. Mihăi- 
lescu, Al. Marki, toachim Moldoveanu 
și alții. Acești antrenori uită că prac
ticismul îngust duce Ia stagnare, la 
regres.

Practica de toate zilele, din toate 
domeniile de activitate din țara noas
tră. arată clar că azi se pune un ac
cent deosebit pe pregătirea teoretică. 
Știm bine că strungarul zilelor noas
tre își completează studiile la cursuri 
serale; literatura tehnică e nelipsită 
din biblioteca Iui personală și în tim
pul său liber ia parte Ia conferințe 
cu caracter științific, pentru a-și îm
bogăți bagajul cunoștințelor teoretice. 
Marile transformări în industria noas
tră și în celelalte domenii au făcut 
ca fiecare muncitor, fiecare tehnician 
și inginer să tindă spre o calificare 
superioară, spre însușirea celor mai 
noi cuceriri ale științei. Numai astfel 
pot fi și mai folositori în munca de 
construire a socialismului.

Nu se poate, deci, concepe ca unii 
specialiști din mișcarea de cultură fi
zică și sport, cum sînt antrenorii de 
fotbal, să nu tindă și ei spre continua 
îmbunătățire a pregătirii lor teoretice. 
Și trebuie să subliniem că nu este 
îndeajuns să participe la cursurile 
organizate pe plan central sau local. 
Ei trebuie să studieze permanent tot 
ce e nou în domeniul fotbalului, să 
folosească din plin experiența spe
cialiștilor de peste hotare și în pri
mul rînd experiența sovietică în do
meniul metodicii antrenamentului. Pre
gătirea lor pentru examenele de cali
ficare sau avansare dintr-o categorie 
în alta trebuie să aibă drept scop lăr
girea cunoștințelor pentru a putea a- 
plica în practică cele învățate și nu 
de a obține cu orice preț note de ..tre
cere". Lucrările de specialitate origi
nale sau străine nu trebuie să lip
sească din biblioteca personală a an
trenorilor noștri. Cabinetele metodice 
trebuie să fie locurile de întîfnire ale 
antrenorilor și ale altor specialiști 
care să discute la un nivel teoretic ri
dicat problemele tehnice cele mai ac
tuale. Aici, la cabinetele metodice, an
trenorii și specialiștii își pot împăr
tăși observațiile și învățămintele trase 
în urma vizionării unor meciuri in
ternaționale în țară și peste hotare, 
concluziile la care au ajuns stînd 
de vorbă cu antrenorii străini despre 
metodele de pregătire folosite în 
străinătate. In felul acesta se poate 
realiza un larg și rodnic schimb de 
experiență. în această direcție, cole-

giului central de antrenori din federa
ția de fotbal îi revine importanta sar
cină de a organiza asemenea întîl- 
niri și de a îndruma pe antrenorii 
care fac deplasări peste hotare să sus
țină referate cu caracter metodic. Este 
absolut necesar ca acești antrenori 
să-și împărtășească observațiile tutu
ror antrenorilor din țară, lucru care 
nu s-a întîmplat pînă acum.

Comisiile locale de fotbal au dato
ria să organizeze cit mai multe se- 
minarii șl discuții pe teme profesio
nale la care să participe, în afară de 
antrenori și medici sportivi, oameni 
de știință care pot aduce un aport 
serios în elucidarea unor probleme le
gate de pregătirea fotbaliștilor.

Pentru folosirea la maximum a lu
crărilor de specialitate (U.C.F S. are 
la dispoziție aproape 30 de publicații 
periodice de fotbal din străinătate) 
este absolut necesar ca federația de 
fotbal, prin colegiul central de antre
nori, să pună la punct traducerea ce
lor mai valoroase articole și studii, 
să le multiplice și să le difuzeze sub 
forma unui buletin tehnic.

Comisiile locale de fotbal, conduce
rile cluburilor și ale asociațiilor spor
tive au datoria să vegheze permanent 
asupra felului în care antrenorii și 
instructorii voluntari își îmbogățesc 
cunoștințele lor teoretice și cum le 
aplică în practică. Numai printr-o 
muncă susținută in acest domeniu 
vom reuși să ridicăm calitatea fotba
lului nostru Ia nivelul celorlalte dis
cipline sportive fruntașe din țara 
noastră.

Cinci minute după meci
Adrian Petroșanu, vicepreședinte al 

clubului Dinamo : „Inițiativa organi
zării acestui cuplaj a fost foarte bine
venită și meciurile s-au bucurat de 
un real succes. Este foarte bine ca 
echipele noastre să-și prelungească ac
tivitatea - profitînd de vremea favo
rabilă — prin astfel de partide- Am 
apreciat in mod deosebit calitatea teh
nică și spectaculozitatea întrecerii 
dintre echipele A, precum și atmos
fera de sportivitate în care s-a dis
putat partida".

Gică Popescu (antrenorul echipei 
Steaua) : „Acțiunea ziarului „Sportul 
popular" de a organiza acest cuplaj 
atractiv a fost cit se poate de bine
venită. Prin intîlniri de acest gen 
putem să ne continuăm activitatea 
încă multă vreme. Meciul dintre echi
pa pe care o antrenez și Dinamo a 
fost plăcut, spectaculos și a demon
strat, încă o dată, că avem jucători 
în stare să ridice nivelul fotbalului 
nostru. In ceea ce mă privește, după

cum ați văzut, încerc o serie de ju
cători tineri pentru a completa postu
rile deficitare în echipă. Sîntem de
sigur la începutul acestei acțiuni".

Voinescu : „Mi-a plăcut meciul. Așa 
aș vrea să se joace mereu. Pe primul 
plan să stea construirea acțiunilor fru
moase, spectaculoase și nu distrugerea, 
lor. Dar la aceasta nu se poate ajunge 
decît urmărindu-se mingea și nu o- 
mul. decît atunci cînd jucătorii SE 
RESPECTA RECIPROC".

Constantin: „Foarte binevenită ini
țiativa ziarului „Sportul popular". Cu 
ajutorul meciurilor cu caracter ami
cal ne vom obișnui să jucăm și pentru 
puncte, dar și pentru public Aseme
nea acțiuni sînt, după cîte știu, uzi
tate chiar și în Brazilia, unde clasa 
fotbalului este ridicată. Sînt foarte 
mulțumit de aportul adus de tinerii 
jucători recent introduși în formația 
noastră.

Nunweiller Ill : „Joc frumos și spor
tiv. — Așa le-aș dori și de aci înainte"»

Note, comentarii

Să nu repetăm greșeala!
Sezonul oficial de fotbal s-a în

cheiat pentru marea majoritate a echi
pelor noastre din categoria A și B. 
De fapt, numai două au rămas in 
restanță, Progresul și St. roșu, care-și 
dispută duminică, în Capitală, pe sta
dionul „23 August", ultimul meci de 
campionat Celelalte au intrat în pe
rioada de întrerupere a campionatului 
pînă la 18 martie, cînd va începe 
returul.

Așadar, cum se spune, echipele au 
intrat în vacanță. Dar nu într-o va

Alte jocuri amicale de duminică
VICTORIA GIURGIU—DINAMO 

OBOR 3—2 (0—0)

GIURGIU 3 (prin telefon). Cele 
două echipe au furnizat un joc fru
mos, aplaudat de cei peste 2.000 de 
spectatori. Au marcat: C. Popescu 
(min. 46), P. Crăciun (min. 50 și 81) 
pentru gazde, iar pentru oaspeți au în
scris Nagy (min. 63) și Rusu (min. 
82), ultimul cu concursul portarului 
giurgiuvean. (Tr. Barbălată-coresp.).

ȘTIINȚA CLUJ — C.SM CLUJ 
4—2 (3—2)

CLUJ 3 (prin telefon). Aproxima
tiv 2000 de spectatori au asistat la o 
partidă spectaculoasă, încheiată cu 
victoria formației studențești. Punctele 
învingătorilor au fost înscrise de Pe
tru Emil (3) și Ivansuc, iar ale în
vinșilor de Lungu (2). (V. Cacoveanu- 
coresp.).

C.S.O. BAIA MARE — A.SJW.D. 
SATU MARE 3—0 (1—0)

BAIA MARE 3 (prin telefon). Par
tida a satisfăcut exigențele spectato
rilor. Mai buni, băimărenii au cîști- 
gat cu 3—0 prin punctele înscrise de 
Szakacs (min. 32), Miculan (min. 58 
autogol) și Toma (min. 67 din 11 m). 
(V. Săsăranu-coresp. reg.).

CHIMIA FĂGĂRAȘ — TRACTORUL 
BRAȘOV 2—5 (0—3)

FĂGĂRAȘ 3 (prin telefon). Joc fru
mos, terminat cu victoria meritată a 
oaspeților. Au marcat: Iancu (2), Ne
meș, Roșea și Vătafu de la învingă

tori, Georgescu și Feher de Ia în
vinși. (V. Lazăr-coresp.).

JIUL PETROȘENI — C.S.O. 
CRAIOVA 4-1 (1-0) ■

PETROȘENI 3 (prin telefon). — 
Intr-un meci amical, disputat în pre
zența a 3.000 de spectatori, Jiul a dis
pus de C.S.O. Craiova cu 4—I (I—0). 
Au înscris: Ciornoavă (2), Melinte și 
Sardi, respectiv Anton. (Staicu Băloi- 
coresp.).

METALUL OȚELUL ROȘU — 
IND. SIRMEI C. TURZI1 3—3 (2-2)

OȚELUL ROȘU 3 (prin telefon). 
Azi a avut loc întîlnirea amicală din
tre Metalul Oțelul Roșu și Industria 
Sîrmei Cîmpia Turzii. Meciul a luat 
sfîrșit cu un rezultat de egalitate: 
3—3 (2—2). Au înscris : Birău, Ani 
și Plavsteak pentru gazde și Adam 
(2) și Chețan din 11 rp pentru oas
peți.

RADU ZENO-coresp.

DINAMO GALAȚI — DINAMO 
PITEȘTI 2—1 (1-1)

GALAȚI 3 (prin telefon). Meciul a- 
mical dintre Dinamo Galați și formația 
de categoria A Dinamo Pitești a prile
juit un spectacol care a plăcut publi
cului spectator datorită îndeosebi jocu
lui frumos prestat de către fotbaliștii 
gălățeni. Victoria localnicilor, realizată 
prin golurile înscrise de Dărăban (min. 
10) și Oprea (min. 82), este pe deplin 
meritată. Pentru piteșteni a înscris Lo
vin (min. 38). A arbitrat bine O. Tur- 
citu-Galați.

GH. ARSENIE-coresp.

canță completă, cum greșit s-a pro
cedat in perioada pregătitoare dira- 
timpul verii, ci: într-una activă. Ne 
reamintim că în vară, după termina
rea campionatului pe anul 1960—61, 
unele echipe (Steaua, Jiul. Di
namo Bacău etc.) au comis 
greșeala de a acorda jucătorilor un 
repaus prelungit intrerupind complet 
activitatea de instruire timp de 3 și 
chiar 4 săptămîni. Altele, ca Minerul 
sau Rapid, au căutat să suplinească 
sau să înlocuiască munca de pregătire 
planificată, organizată, prin jocuri 
amicale. în general, echipele și-au în
ceput tîrzlu antrenamentele, au fo
losit intr-un mod cu totul necores
punzător această perioadă pregătitoare 
și din această cauză ele au în
ceput actualul campionat insuficient 
pregătite din toate punctele de vedere. 
Efectele s-au văzut imediat in incon
stanța lor de la o etapă la alta, ir» 
calitatea scăzută a jocurilor disputate, 
sub nivelul competiției precedente șt 
sub posibilitățile reale ale echipelor 
(Știința Cluj, Steaua, U.T.A., Dinamo- 
Bacău etc.).

Această greșeală nu trebuie să se 
mai repete. Actuala perioadă de în
trerupere a Campionatului trebuie fo
losită în mod judicios, respectîndu-se 
întocmai indicațiile federației privind 
activitatea echipelor în perioada de 
tranziție (pînă la 7 ianuarie) ș-. pre
gătitoare (7 ianuarie-18 martie), in
dicații care izvorăsc din analiza me
dului cum s-a desfășurat în ultimul 
timp munca de pregătire la echipe și 
care țin seamă de cerințele fotbalului 
nostru. Să nu uităm nici un moment
că metodica modernă de antrenament 
pretinde o activitate în tot timpul 
anului și că în acest interval dintre 
tur și retur echipele trebuie să-și con
tinue activitatea, chiar și în perioada- 
de tranziție, printr-o odihnă activă 
bine organizată, cu scopul de a con
solida realizările din sezonul recent
încheiat și de a începe perioada pre
gătitoare de la un grad ridicat de 
pregătire. In felul acesta procedind, 
echipele vor avea posibilitatea să în
ceapă returul bine antrenate și să 
ofere jocuri de calitate din ce i i c© 
mai bună.

P. GAȚU

Aspecte de la meciul Steaua — Dinamo București, disputat dumi- In mijloc: Printr-un șut spectaculos cu stîngul, Ene II înscrie 
a dimineața pe stadionul 23 August. unul din golurile echipei sale.
In stingă : căpitanii celor două echipe, Voinescu și Țircovnicu în dreapta : Ivan a înscris... imparabil în propria poartă. Cocchi- 

string mîiiule prietenește la terminarea partidei,. pierii sui Nunweiller IV, Țîrcovnicu și Ștefan se îndreaptă spre.

mijlocul terenului, în timp ce Ivan a rămas parcă împietrit într-uUl 
gest care exprimă în același timp și dezolarea și rușinea...

Toto: P. Romoșan și T. Chioreaniț
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Floretistele noastre n-au confirmat așteptările...
Finala <le floretă feminină desfășu

rată la Cluj n-a eorespuns decât în parte. 
Ignorîndu-se îndrumările date de fede
rația de specialitate, trăgătoarele noastre 
au urmărit prea mult rezultatul, în de
trimentul calității. Intr-adevăr, am asis
tat foarte des la asalturi caracterizate 
prnHr-o dispută epuizantă și... cam atît.

Firește, au fost și excepții. Una din
tre ele —■ comportarea echipei Școlii 
sportive de elevi din Satu Mare. Ginci 
fete (Dragoș, Tasi, Jencsik, Olajos, 
Gvulai) care n-au depășit încă vîrsta 
junioratului au cules aplauze la „scenă 
deschisă" prin evoluția lor mai mult 
dreit promițătoare. Antrenorul Alexandru 
Csipler și-a 
priceperea, 
ochi 
mere 
rloi-trci 
cele mai 
în acest 
toare din 
pioană, G.S.M. Cluj, este cel mai con
cludent: 8—8 scor final, după ce echipa 
clujeană a fost condusă cu 3—1, 5—2 
și 7—5 ! Doar emoția care le-a oo- 
vîrșit în ultimele asalturi a privat echipa 
din Satu Mai-e de o remarcabilă vic
torie. Evident, echipa S.S.E. Satu Mare 
mai arc mult de învățat. Vor trebui să 
mai treacă cîțiva ani, pînă cînd elevele 
antrenorului Csipler — bineînțeles lu- 
crînd în același mod conștiincios — își 
vor îmbogăți într-atît bagajul cunoștin
țelor îneît să fie în măsură să . facă

dovedit și de data aceasta 
reușind să seleefioneze, cu 

de specialist, un lot de tinere scri
eți frumoase aptitudini și care în 

ani au ajuns să se întreacă cu 
reputate floretiste ale tării, 
sens, meciul tinerelor trăgă- 
Satu Mare cu formația cam-

față oricărei echipe. Și așa însă, flore
tistele din Satu Mare au meritul că și-au 
pus în valoare cunoștințele lor tehnice, 
făcînd prin aceasta o bună propagandă 
scrimei feminine, stimulînd totodată 
sutele de eleve clujene aflate în sală.

Preocupare pentru latuna tehnică a 
pregătirii lor au arătat și alte cîteva 
trăgătoare din rîndul consacratelor — 
dieberia Ștefănescu, Paula Roman-Lă- 
zărescu și Lidia Grieh. Dar cu cîtcva 
flori—

Iată de ce aducem critici antrenorilor 
Adalbert Pelegrini (G.S.M. Gluj), An
gelo Pelegrini (Progresul) și Constan
tin Ciocârlie (Steaua) pentru că au pri
vit îngăduitor evoluția nesatisfăcătoare 
a elevelor lor, nu le-au dirijat cu sufici
entă convingere pentru a renunța Ia 
lupta de uzură m care s-au angajat dc 
ceîe mai multe ori. De altfel, această... 
scăpare a determinat echipa Steaua să 
nu mai poată conta, în meciul decisiv, 
cu G.S.M. Cluj, dccît pe trei trăgătoare 
(Lăzărescu, Bejan și Grieb), cea de a 
patra (Sachclarie) fiind complet epui
zată n-a mai arătat nimic.

O mențiune pentru organizatorii fina
lei. De data aceasta, comisia orășenească 
de scrimă din Cluj s-a preocupat efectiv 
de rezolvarea tuturor problemelor pe 
care le-a ridicat un eveniment sportiv 
atît de important. Nădăjduim că și pe 
viitor, clujenii vor ști să asigure con
cursurilor dc scrimă o organizare cores
punzătoare.

CONCURSURI...
TG. MUREȘ. Pe arena asociației 

sportive Voința s-a desfășurat dubla 
întilnire dintre sportivii reșițeni și 
cei din Tg. Mureș, lată rezultatele i 
feminin: Voința Tg. Mureș — C.S.O. 
Reșița 2.155—2.178 p.d. j masculin: 
Voința Tg. Mureș — Olimpia Re
șița -1.859—4.792. ’ Cele mai bune 
rezultate individuale au fost realizate 

„ de Margareta Szemanyi (Voința) 404
р. d., Maria Stanca (C.S.O.) 391 p.d., 
I. Tiberiu (Voința) 857 p.d. și I. Mi-
с. oroiu (Olimpia) 848 p.d.

• în cadrul campionatului catcgo- 
riei a II-a din orașul Tg. Mureș își 
dispută întîietatea 14 echipe. întrece
rile se desfășoară la proba de 100 
bile mixte. Cel mai mare rezultat a 
fost obținut pînă la etapa a IV-a, de 
Gh. Buță (Rapid 1) marcat cu 418 p.d. 
(ION PAUȘ — coresp.).

etape a 
întrec 27 
categorii.

SIBIU. în cadrul primei 
campionatului republican se 
de echipe împărțite în trei 
La întrecerile feminine participă 5 for
mații : Voința, Libertatea, Construcții, 
C.F.R. și Electrica.

în întîlnirile masculine s-au remar
cat pînă în prezent echipele Poligra
fia II, Construcții II, Voința Arta ma
nuală și Voința îmbrăcămintea. (MIR
CEA LUPUȚIU — coresp.).

BAIA MARE. Opt echipe au parti
cipat la ediția 1961 a „Cupei de toam
nă". După întreceri viu disputate pri-

V

T, STAMA

REZULTATE.
mul loc în clasament a revenit for
mației Dinamo Săsar I urmată în or
dine de Industria locală, Chimistul, 
Dinamo Săsar II și Minerul Baia 
Sprie. De reținut că la această com
petiție a participat și echipa feminină 
Chimistul care a acumulat 7 p. Nicu- 
lae Zolyoni (Industria locală) a doborit 
din 100 bile mixte 400 popice ocupînd 
primul loc în clasamentul individual. 
(V. SÂSÂRANU — coresp. reg.).

PLOIEȘTI. Actuala ediție a campio
natului republican pe echipe se află 
în plină desfășurare în raionul nostru, 
în campionat se întrec un număr de 6 
echipe printre care și o formație din 
comuna Brătăsanca. (A. VLASCEANU 
și GH. ALEXÂNDRESCU — coresp.).

ORADEA Timp de două zile s-au 
desfășurat pe arenele Voința și Con
structorul din localitate întrecerile fi
nale ale campionatului Cooperației 
meșteșugărești. S-au întrecut peste 30 
de jucătoare și patru echipe mascu
line. La fete campionatul a fost cîști- 
gat de Ecaterina 
Constanța) cu 407 
helmina Remenyi 
cu 407 p.d. (însă
ferica- la „fcolate") și Ana Felsegi 
(Voința Sibiu) cu 399 p.d. In clasa
mentul concursului masculin 
loc a revenit formației Voința 
care a totalizat 4.934 p.d. 
GHIȘA — coresp. regional).

Antonovici (Voința 
p.d. urmată de Vil- 
(Voința Timișoara) 
cu un rezultat in-

primul
Oradea 
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iSMPiTmriM .......... —
Despre inconstanță, îrica de adversar și de... sală!

Șapte meciuri — zece ore de 
volei I Acesta a fost programul a- 
matorilor de volei în duminica tre
cută. Mulți dintre ei au fost _ pre- 
zeriți dimineața ta sala Gtalești, au 
mtacat pe fugă la prtaz, pentru ca 

“i începutul 
Progresul Bucu- 

Di- 
7 me-

la ora 15 să nu piardă 
partidei feminine 
rești—C.S.O. Craiova, în sada 
namo. Un spectator ia aceste 
ciuri — și cu atît mai mult un cro
nicar — a avut ce să-și noteze. Să 
discutăm mal tatii î

DESPRE INCONSTANȚA

Să învingi cu 3—0 pe voleibaliste
le de la Rapid București, care ailcă-

toate meciurile sînt la fel de grele 
și inconstanța se plătește.

Tot săptămîna trecută, voleibaliștii 
de la C.S.O. Craiova au obținut un 
frumos succes în fața Tractorului 
din Brașov. Era de așteptat ca ei să 
fie un adversar redutabil pentru Pro
gresul București. Vicecampionii no
ștri, trecînd peste oboseala unui tur
neu din care se înapoiaseră ta di
mineața meciului, s-au comportat la 
înălțimea așteptărilor și a reziliate
lor frumoase obținute ta U.R.S.S. In 
schimb, C.S.O. Craiova ne-a deza
măgit. Echipa lui Crivăț s-a com
portat foarte slab, așa cum nu ani 
mai văzut de multă vreme o forma
ție masculină de volei. Din nou

Șl de data asta H. Nicolau (Rapid) a ieșit învingător din disputa cu blocajul 
formației Steaua (Fază din meciul Rapid — Steaua 3—1) 

Foto : P. llomoșan

inconstanța. Numai că 
acesta ea poate fi reme- 
mai multă atenție dată

luiesc una dintre cele mai puternice 
echipe feminine din țară, nu este la 
îndemîna oricui. Și totuși, adueîndu-și 
probabil aminte că în urmă cu cîțiva 
ani era o formație redutabilă, pre
zentă în primele locuri ale clasa
mentului, C.S.M. Sibiu a 1 
săptămîna trecută 
care a fost îndelung comentată în 
lumea .
creștere în valoare a formației din 
Sibiu? Se puteau aduce argumente 
și pentru, și contra. Noi am înclinat 
spre cele care scoteau în evidență 
progresul formației sibiene, gîndin- 
du-ne la condițiile create, la talen
tul jucătoarelor ca și la capacitatea 
antrenorului Bodeșcu.

Nu a trecut ta6ă decît o săptă- 
mînă și iată că la Timișoara, C.F.R., 
o echipă promovată anul acesta _ în 
categoria A și care realizase pînă 
atunci jocuri slabe, reușește să în
vingă cu 3—0 aceeași formație si- 
biană I S-a întâmplat ceva deosebit 
cu C.S.M. Sibiu? N-au fost prezente 
la Timișoara toate jucătoarele? Nici 
una, nici alta. Ci — aceeași veche 
meteahnă a echipelor noastre de vo- 
lei: inconstanța. O victorie realizată 
în fața unui adversar de valoare, 
mal întotdeauna îi face pe tavtagă- 
iori să capete o încredere nejustifi
cată în forțele lor proprii, nu se mai 
pregătesc cu aceeași atenție. Dar,

reușit
această victorie

voleiului. Era vorba de o

Șl DUMINICĂ 10 DECEMBRIE SE TRAG PRONOSTICURI DIN URNĂ!
După cum se știe, participanții la 

concursurile Pronosport beneficiază 
în cursul lunii decembrie de avantaje 
în plus :

Acordarea de premii pe baza extra
gerii din urnă a pronosticurilor.

Deci, cu aceeași variantă 
obține :

1. premii 
tele cu 12, 
rezultatelor

2. premii

se pot

varian- 
pe baza

obișnuite pentru 
11 și 10 rezultate, 
de pe teren, 
pentru variantele

11. 10 și 9 rezultate pe 
sticurilor trase din urnă.

3. premii cumulate în 
varianta jucată conține 
sau 10 rezultate exacte 
obișnuite, cit și 12, 11, 10 sau 9 re
zultate la premiile acordate pe baza 
pronosticurilor extrase din urnă.

Prima extragere de pronosticuri din 
urnă a avut loc duminică 3 decembrie 
în pauza partidei Steaua — Dinamo 
București.

Participanții care posedă buletine 
cu 12, 11, 10 sau 9 rezultate pe baza 
pronosticurilor extrase din urnă tre- 

' buie să le depună ca și buletinele 
pentru premiile obișnuite în bani pînă 
în ziua de joi următoare concursului 
la ora 13. Participanții vor primi 
pentru aceste premii adeverințe-chi- 
tanță separate.

cu 12, 
baza prono-

cazul cînd 
atît 12, 11 
la premiile

Se precizează. că și pentru prono
sticurile extrase din urnă valoarea mi
nimă a unui premiu este de 10 iei. 
In cazul cînd la un concurs valoarea 
unui premiu este sub 10 iei, cota ca
tegoriei respective se împarte ta mod 
egal celorlalte cațegprii de la aceiași 
concurs.

In cazul cînd la premiile pentru pro
nosticurile extrase din urnă nu va 
exista nici o variantă cîștigătoare la 
vreuna din categorii, suma alocată 
acestei categorii se va reporta la con
cursul următor la aceeași categorie 
de premii pentru extragerea din urnă.

Omologarea variantelor pentru pro
nosticurile extrase din urnă se va face 
în același timp cu omologarea varian
telor pentru premiile obișnuite în 
bani, iar plata premiilor pentru pro
nosticurile extrase din urnă se va

face în același timp și mod cu pre
miile obișnuite în bani.

Reamintim că taxa de participare 
este de 2 lei varianta, participanții 
putînd depune chiar o singură variantă.

- Astăzi este ultima zi în care vă 
triaj, puteți depune buletinele pentru 
concursul special Pronoexpres din 
6 decembrie, la care se acordă supli
mentar numeroase premii în obiecte 
și bani. In fruntea premiilor 2 auto
turisme I

Rubrică redactată de Loto — Pro
nosport» >i

■r ri t P t

PBHBOE CONCURSULUI 
„PRONOEXPRES' NR. 48 DIN 29.XI.19C1

Categoria 1 premiu a 62.827 lei.

din Băicol.
- Tragere Spe-

Categoria a H-a 4 premii a 17.015 lei
fiecare.

Categoria a m-a 25 premii a 2.931 tei
fiecare.

Categoria a IV-a 258 premii a 365 lei
fiecare.

Categoria a V-a 903 premii a 104 tei
fiecare.

Categoria a Vl-a 4.244 premii a 30 lei
fiecare.

Premiul de categoria I a fost ob-
ținut de un participant

Tragerea următoare 
ciala la care se atribuie 2 autoturisme 
„MOSKVICr- și ,.WARTBURG“ - va avea 
loc miercuri 6 decembrie 1961, în orașul 
Timișoara.

— deci - 
și în cazul 
diată prin 
pregătirii.

DESPRE FRICA DE ADVERSAR

„Nu putem juca contra Rapidu
lui!" (?l) ne spunea antrenorul 
constănțean C. Sîrbu, după me
ciul feminin Rapid—Farul, dis
putat cu două săptămînj în urmă în

Capitală, și în care, echipa sa fuse 
învinsă cu 3—0. Farul jucase foau 
slab in meciul acela. Jucătoare 
sate se comportaseră aproape 
■niște începătoare, dovedind lipsi 
— lăstad la o parte puterea de lu 
fă — în pregătire: primirea ser 
ciuluî a lăsat de dorit, mișcarea 
teren aproape că nu a existat.

Dar, ‘ - ...............“
stanța 
dintre 
mtatae 
acestei 
nică în meciul! cu C.P.B., cînd voii 
batistele din orașul de pe mal 
mării au desfășurat tui joc compl 
întrecînd mai net decit arată .scoi 
(3—1) experimentata formație buc 
reșteană.

„Secretul" (după meci nu ani n: 
stat de vorbă cu antrenorul C. S 
bu) vi-1 spunem noi: jucătoarele 
la Farul s-au pregătit cu multă ate 
ție pentru acest joc. In timp 
înaintea meciului cu Rapid s-au a 
trenat superficial pretextând că „ii 
potriva feroviarelor tot nu pute 
cîștiga" I Credem însă . că” Aaoleib 
listele de la Farul ar —
pregătească la fel de 
toate meciurile. Atunci

după cum se știe, Farul Co 
este în momentul de față u 
cele mai puternice echipe 1 
din țară. De altfel, valoar 
echipe â lost dovedită dun

trebui să 
bine peni 
nu ar rr 

exista in echipă „frica de, adversar

DESPRE... FRICA DE SALA!

Un alt antrenor, de data asta Du 
Nicolau de la Metalul București, 
spunea o dată: „Nu știu ce auj 
cătoarele mele că nu pot juca îh sj 
Dinamo. Probabil, pentru că este pr 
cald!" (?!).

Duminică, Metalul a jucat din n- 
în sala din șoseaua Ștefan cel Ma- 
de data asta’ chiar cu Dinamo. A* 
talurgistele n-au mai simțit.. c. 
dura din sală, pentru că — cel pir 
în setul al patrulea — au jucat bii 
cîștigîndu-l în fața echipei cai 
pioane, prezentă în formație co 
pletă. Și atunci cum rămîne cu „c. 
dura"? Nu este vorba și aici tot 
pregătire? Voleibalistele de la A' 
talul au vrut să realizeze în coni|: 
mia dinamoviștelor un 
pregătit in consecință 
Poate însă că le-ar 
mult cura j.

joc bun, s- 
și au reuș 
trebui și ir

dr
Inconstanță, frică de adversar 

de sală. în fond toate încearcă 
ascundă lipsa de pregătire. •

MIRCEA TUDORAN

Pregătiri tot mai intense
Pe măsură ce se apropie sezonul de 

schi, pregătirile comisiilor regionale, 
ale secțiilor din cadrul cluburilor și 
asociațiilor sportive și, bineînțeles, ale 
schiorilor, devin tot mai intense. Co
misiile regionale și-au alcătuit ca
lendarul, secțiile și-au completat 
magaziile cu echipamente și mate
riale, iar antrenorii s-au îngrijit să 
asigure sportivilor un nivel de pregă
tire cît mai ridicat, în vederea parti
cipării lor la numeroasele concursuri 
ce vor avea loc.

PE VALEA PRAHOVEI...

... sute de schiori au început pregă
tirile încă de acum cîteva luni. Co
respondentul nostru VICTOR ZBÂR
CEA ne scrie, de pildă, că schiorii 
asociației sportive Carpați, de pe lingă 

■uzinele I. C. Frimu, Srati antrenat de 
patru ori pe săptăinînă pe terenurile 
de sport din Sinaia și din împrejuri
mile orașului, efectuînd crosuri,. gim
nastică, jucînd volei, fotbal, sporturi 
care i-au ajutat să-și îmbunătățească 
pregătirea fizică. Din secția de schi 
a asociației Carpați Sinaia fac parte, 
printre alții, maestrul sportului 
Tăbăraș, ion Zangor, Mihai 
Petre Clinei,, toți componenți ai 
republican, dublul campion la 
Alarin Focșeneanu, Ion
Emil Balint, Mihai Barna- ș.a. Secția 
se mîndrește cu faptul că toți membrii 
ei obțin rezultate bune in procesul de 
producție, la învățămîntul de partid și 
U.T.M., la cursurile serale ale școlii 
medii. Antrenorul Alarin Niculescu 
urmărește cu atenție întreaga activi
tate a schiorilor și este convins că 
vor avea o frumoasă comportare 
apropiatele concursuri.

O altă secție fruntașă este cea 
asociației Voința Ea pune accentul’ , 
probele de fond. Antrenorul Nicolae

ind: in /it (it

Burchi pregătește un lot format < 
28 schiori care vor reprezenta Voit 
atît în Cupa R.P.R., cit și în celela 
competiții. Remarcabile sînt și preț 
firile schiorilor de la Știința, antren 
de profesorii Ion Matei și Gh. Mat

La Bușteni, schiorii asociației Car 
mânui de pe lingă fabrica de hîr 
„1 Septembrie" sînt pregătiți de mai 
trul sportului Manole Aldescu (fc 
diștii) și de antrenorul Aurel Alb 
(coborîtorii). Pe lingă schiori expe 
montați ca Mircea Aldescu, Ion Se< 
și Mircea Enache, din secție mai I 
parte numeroși juniori talentați, ce 
se străduiesc să facă primii pași sț 
măiestria sportivă.

DIN REGIUNEA MUREȘ—AUTC
NOMĂ MAGHIARA...

scris corespondentul nos 
IOAN PAUȘ. Comisia reg 
specialitate a organizat 

arbitri care a durat 6 săp

Cornel
Bucur, 
lotului 
juniori

Postolachc,

ei 
în

a 
pe

...ne-a 
regional 
nală de 
curs de
mini' și în urma căruia a ieșit în e 
dență buna pregătire a arbitrilor 
vor activa în apropiatul sezon. Memb 
comisei au alcătuit și programul co 
petițional, care cuprinde concurs 
deosebit de interesante. In zilele 
30 și 31 decembrie va avea loc la H; 
ghita concursul de deschidere a sc; 
nului (pe plan regional) la prob 
alpine, la 20 și 21 ianuarie Miercur 
Ciuc va găzdui concursul de deschii 
re la probele nordice, între 2—4 
brttărie se vor desfășura la Odorl 
întrecerile interregionale pentru „Cu 
Harghita" ele. „Cupa Lacul . Roși 
campionatele școlare, „Cupa Răpii 
„Cupa Șanîtarul", participarea, la cc 
cursurile organizate de comisiile i 
giunilor Brașov, Hunedoara, Ploie; 
Maramureș, Cluj, sînt alte acțiuni 
care vor fi prezenți și: schiorii din 
giunca Mureș-Autonoms Maghiară.
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Pe marginea jocurilor din C. C. E.

Cum a cîștigat Rapid București și...
DESPRE ARBITRAJ

de ce a pierdut Dinamo București?
Una caldă, una rece! O splen

didă victorie realizată de handba
listele de la Rapid București și o 
înfringere, destul de dureroasă) a 
dinamoviștilor bucureșteni — iată 
bilanțul evoluțiilor de duminică ale 
echipelor noastre campioane în 
„Cupa Campionilor Europeni1* la 
handbal în 7. Succesul feroviarelor 
noastre era scontat, după jocul bun 
de la Tg. Mureș. Infrîngerea dina
moviștilor, în schimb, a produs o 
surpriză de cel mai mare calibru. 
Să vedem însă cum s-au petrecut 
lucrurile, atît la Frankfurt pe Oder) 
cît și la Leipzig.

TACTICA CEA MAI BUNA 
A DECIS VICTORIA

Le la bun început trebuie să ară
tăm că Rapid București s-a pregă

tit foarte bine pentru acest meci 
dificil. Antrenorul echipei, prof. Ga
briel Zugrăvescu, a sesizat atît păr
țile forte cît și punctele nevral
gice ale echipei adverse, indicînd 
jucătoarelor sale, pe de o parte) să 
stînjenească aruncările cu elan ale 
jucătoarelor Scholz, Schilk și Sche- 
natzki, iar pe de altă parte să atace 
într-un ritm cît mai rapid. Și; după 
cuîft ne-a declarat telefonic tov. 
Jeni Dumitru, conducătoarea dele
gației; handbalistele de la Rapid au 
procedat întocmai. Pe rind, Hede- 
șiu, Coșug sau Constantinescu au 
marcat cu strictețe jucătoarele de 
bază ale echipei Lokomotiv; neofe- 
rindu-le posibilitatea să acționeze 
în voie (nici una dintre ele nu a 
marcat vreun gol). La semicerc însă; 
ele au fost mal puțin atente; lucru

Activitatea în țară

de care experimentata Noaek a pro
fitat cu promptitudine, marcînd 7 
din cele 10 goluri ale formației Lo
komotiv.

pin ceea ce privește jocul in atac 
— ne spune tov. Dumitru, — spre 
surprinderea gazdelor — care se 
așteptau ca echipa noastră să joace 
precaut, rapidistele și-au dezvoltat 
majoritatea acțiunilor intr-o viteză 
debordantă, prinzind de cele mai 
multe ori „pe picor greșit" apărarea 
adversă. Constantinescu, Hedeșiu, 
Coșug, Hofbauer sau Keul s-au de
plasat in permanență, cu o deose
bită ușurință, oferind acțiuni mult 
aplaudate de publicul spectator. Me
ritul cel mai mare al handbalistelor 
de la Rapid constă în faptul că ele 
nu s-au gîndit in nici un moment 
(cînd conduceau cu un gol sau două 
diferență) la păstrarea rezultatului, 
ci au jucat in permanență deschis 
și spectaculos. Aceasta a decis vic
toria și calificarea echipei noastre".

TR. SEVERIN. Patru echipe feminine 
și 7 formații masculine au luat parte 
ia faza regională a campionatului repu
blican de juniori la handbal în 7. Pe 
primele locuri s-au clasat : Școala Spor
tivă de Elevi Craiova (fete) și Școala 
Pedagogică (băieți). (V. Săndulescu *- 
coresp).

CLUJ. La sfîrșitul celor 14 etape ale 
campionatului raional de handbal în 7, 
echipa masculină Știința Cluj s-a clasat 
pe primul loc cu 26 puncte, fiind ur
mată de : C.S.Ș. Cluj cu 24 puncte si 
Industria Sîrmei C. Turzii cu 20 puncte 
(N. Todoran - coresp.).

PLOIEȘTI. în finala campionatului o- 
rășenesc de handbal în 7 masculin, Pe
trolul Ploiești a învins progresul Plo
iești cu scorul de 34—12 (10—2). în între
cerile echipelor feminine și a celor de 
juniori, primele locuri au revenit for
mațiilor Școlii Sportive de Elevi, (ion 
Ion — coresp.).

REȘIȚA. în faza regională a campio
natului republican de handbal în 7 pen
tru juniori s_au înregistrat următoarele 
rezultate : C.S.O. Reșița - Ș.S.E. Arad 
15-8; C.S.O. Reșița - C.S.Ș. Banatul Ti
mișoara 10-9; C.S.Ș. Banatul - Ș.S.E. 
Arad 14—8. Titlul de campioană regio
nală a revenit formației C.S.O, Reșița. 
(P. Bocșanu — coresp ).

TIMIȘOARA. Iată clasamentele finale 
ale campionatului de calificare (faza re
gională) pentru categoria A la handbal 
în 7; MASCULIN - 1. C.S.O. reșița; 2. 
C.F.R. Timișoara, 3. Timișul Lugoj; 4. 
I.C. Arad; FEMININ - 1. Constructorul 
Timișoara, 2. A.S.M. Lugoj, 3. U.T.A.

Faza regională a campionatului repu
blican de handbal în 7 rezervat echipe

lor de junioare a revenit formației C.S.Ș. 
Banatul Timișoara. (Emil Grozescu w 
coresp.).

BOTOȘANI. Victoria Suceava și Sănă
tatea Botoșani s-au clasat pe primele 
locuri ale campionatului de calificare 
pentru categoria A la handbal în 11 (faza 
regională). în finala masculină. Victo
ria Suceava a învins pe Sănătatea Boto
șani^ cu 10—9 (7—4), Iar în cea feminină 
Sănătatea Botoșani a întrecut pe Voința 
Cîmpulung Moldovenesc cu 3—2. (M. Var- 
ganici — coreăp.).

SIGHIȘOARA. în finala campionatului 
regional de handbal în 7 masculin s-au 
înregistrat următoarele rezultate ; chimia 
Făgăraș - Voința Agnita 18-8 (11-4); 
Politehnica Brașov - Metalul Copșa Mică 
21—20 (13—6); Voința - Metalul 15—14 
(8-8); Politehnica - Chimia 16-15 (8-7); 
Voința - Politehnica 12-11 (8-6); Chimia 
- Metalul 13-10 (8-8). Datorită unui gol
averaj superior, Chimia Făgăraș s-a cla
sat pe primul loc, urmată de Politehnica 
Brașov și Voința Agnita, care au tota
lizat același număr de puncte, (i. Tur- 
jan — coresp.).

SUCEAVA. întrecînd pe Metalul Ră
dăuți cu 21—19 și pe Sănătatea Botoșani 
cu 15—13, echipa Victoria Suceava s-a 
clasat pe primul loc în campionatul de 
calificare pentru categoria A la hand
bal în 7 (faza regională). în întrecerea 
similară rezervata formațiilor feminine, 
echipa Pedagogica Suceava a învins pe 
Sănătatea Botoșani cu 6-2 și pe Voința 
Cîmpulung Moldovenesc cu 2—1; cucerind 
titlul de campioană regională.

întrecerile fazei regionale a campio
natului republican de handbal în 7 pen
tru juniori au dat următorii cîștigători ; 
Pedagogica Suceava la fete și Ș.S.E. Bo
toșani la băieți. (C. Alexa — coresp. re
gional).

DINAMOVIȘT1I
AU FOST SURPRINȘI...

'„.în primele minute — ne-a decla
rat tov. Tudor Vasile, observator 
din partea Federației noastre la a- 
cest meci, de puternicele atacuri ale 
jucătorilor din Leipzig. Și, pină cînd 
jucătorii noștri s-au dezmeticit, gaz
dele conduceau cu 4—0. Nu trecu
seră decît 4 minute de joc și timp 
pentru refacerea handicapului ar fi 
fost suficient. Dar, studenții din 
Leipzig au început să țină mingea 
minute în șir la fiecare atac, tactică 
facilitată și de arbitrajul mult prea 
îngăduitor al cehoslovacului Franti
sek Bocek. In această situație, di- 
namoviștii s-au enervat (numai o 
dată i-am criticat pentru asta?—n.r.) 
și, atunci cînd reușeau să intre în 
posesia mingii se pripeau în finali
zarea acțiunilor, ratînd multe oca
zii. După pauză, handbaliștii bucu
reșteni au jucat mai calm, mai orga
nizat și, deși portarul Fischer a sal
vat în mod excepțional echipa sa 
de la cîteva situații critice, ei puteau 
obține cel puțin un rezultat egal 
dacă arbitrul întîlnirii nu le-ar fi 
anulat două goluri perfect valabile".

Cu prilejul recentelor campionate 
republicane de lupte clasice seniori — 
individual - am notat, cu o deosebită 
satisfacție, creșterea nivelului arbi
trajelor prestate. Conducătorii tntîl- 
nirilor au trecut cu succes „examenul". 
Ei au adus astfel, o prețioasă contri
buție la desfășurarea acestei competi
ții interne, competiție apreciată ca 
una dintre cele mai reușite din ulti
mii ani. Totuși, pe lingă marea ma
joritate a arbitrajelor prestate la un 
bun nivel, au existat și altele cu scă
pări. Aceste greșeli nu au afectat 
lupta pentru titlu, dar uneori au in
fluențat desemnarea celorlalte locuri.

Am rugat pe unul din sportivi — 
pe drj RADU MARIUS — să ne spună 
părerea în legătură cu cele de mai 
sus.

★

întrecerile ediției 1961 au fost aș
teptate cu nerăbdare. Data la care 
se desfășurau, imediat după termi
narea campionatului republican pe e- 
chipe; cît și pregătirile minuțioase 
ne-au făcut să privim cu mult opti
mism întrecerile. Pentru ca ele să 
reușească pe deplin, era necesar ca 
și arbitrii să-și aducă contribuția lor, 
prin calitatea arbitrajelor. Acest ul
tim deziderat, spre satisfacția tuturor 
a fost îndeplinit în mare parte. Spre 
deosebire de campionatul republican 
pe echipe — unde arbitrii fie că pă- 
cătuiau printr-o severitate prea mare, 
fie că erau prea îngăduitori față de 
lupta pasivă — la aceste campionate 
ei au știut să aprecieze la justa va
loare comportarea sportivilor.

In primul rind, cei care trebuie să 
le aducă mulțumiri sînt sportivii. Dar 
pe lingă mulțumiri, cred că ar trebui 
să le arătăm și unele lipsuri pe care 
le-au dovedit cu acest prilej. Indrep- 
tîndu-le, ei ne pot oferi în viitor ar
bitraje de calitate și mai ridicată.

Greșelile comise se datoresc în 
mare parte lipsei de atenție. Să fiu 
însă mai concret. La întîlnirea dintre 
mine și talentatul Mihai Martinescu 
(Craiova) am fost arbitrat la margine, 
printre alții, de arbitrii I. Crîsnic; I. 
Staicu și P. Vatrici. Aceștia sînt con
siderați printre cei mai buni, cei mai 
imparțiali arbitri. In timp ce eu con
curam pe o saltea, pe cealaltă lupta 
Dumitru Pîrvulescu. Campionul nos
tru olimpic, prin gama complexă de 
procedee pe care le aplica, prin fante
zia sa creatoare, reținea atenția în
tregului public. Din păcate, și arbi
trii de la salteaua mea, în loc să pri
vească meciul ce le-a fost încredin
țat, se desfătau privind evoluția celor
lalți doi. Eu am reușit să-l aduc pe 
adversarul meu, în colțul saltelei, în-

tr-o poziție periculoasă, care s-a ter
minat prin tuș. El a stat pe spate cel 
puțin 3 secunde. Auzind fluierul ar
bitrului eu am crezut că semnalează 
tușul și i-am dat drumul. Arbitrul dd 
centru nu a văzut nici el clar faza'. 
A consultat arbitrii de margine. A? 
ceștia au ridicat din umeri. Nici nu 
puteau să facă altceva. Doar privi
seră... două meciuri deodată. In felul 
acesta nu am avut posibilitatea să 
particip la întrecerile finale și a tre
buit să mă mulțumesc cu un loc IV 
In clasament.

Cu mai multă atenție din partea ar- 
bitrilor aș fi avut dreptul să aspir la 
un loc mai bun în clasament. Din 
fericire, greșeli de asemenea natură; 
provocate de neatenție, au fost foarte 
rare. Nu-mi amintesc decît aceea a 
arbitrului de centru V. Bați (Timi
șoara) în întîlnirea dintre I. Moca 
(Steaua) și N. Baciu (Steagul roșu).

Am dori ca, pe viitor, arbitrii să 
dea dovadă de atenție sporită, aju- 
tîndu-ne astfel în întrecerile pe care 
le susținem pentru ocuparea locurilor 
fruntașe. Să învingă cine este cel mai 
bine pregătit.

Rapid conduce 
în „Cupa de toamnă" la polo

Jocurile de polo între echipele de ju-. 
niori au continuat sîmbătă și duminică 
la bazinul de la Floreasca. După curn 
se știe, întrecerea este organizată de 
comisia orășenească de natație și este 
dotată cu „Cupa de toamnă". Liderul1 
clasamentului, Rapid, a cîștigat ca 
11—4 jocul cu Școala sportivă de elevi 
nr. 1. Cei mai buni oameni ai ferovia?
rilor au fost Țăranu, Popa și Vasiliu.
Aliniind o formație incompletă, Steaua'
a pierdut la scor (10—0) partida cu 
Știința. In celelalte jocuri, Clubul spor? 
tiv școlar a întrecut Școala sportivă de 
elevi nr. 2 cu 8—4, iar Progresul a dis? 
pus de Dinamo cu 12—3. După cinci 
etape clasamentul competiției dotată cu

iColtul 
specialistului t

Să îmbunătățim
haltcroîliilor la

rezultatele
„aruncat

„Cupa de toamnă" se prezintă astfel7?
1. Rapid 5 5 0 0 39:10 10
2. Progresul 5 4 0 1 29:13 8
3. CI. sp. sc. 5 3 0 2 39:14 6
4. Știința 4 2 10 19:18 5
5. S.S.E. 2 4 2 0 2 17:22
6. Dinamo 5 12 2 18:29 4
7. Steaua 5 0 14 16:40 1'
8. S.S.E. 1 4 0 0 4 8:39 0

Duminică au continuat la bazinul
Floreasca și partidele dintre echipele 
de pitici, angrenate în „Cupa 30 De-, 
cembrie". Iată rezultatele : Școala spor-, 
tivă de elevi nr. 1 — Rapid 9—1, Școa
la sportivă de elevi nr. 2 — Progresul; 
5—4. înaintea ultimei etape clasamen-. 
tul are următoarea înfățișare:

ȘTEFAN PETRESCU
— antrenor emerit —

JOOOOOOOOOOOOOOOC

bară). Lazăr Baroga, de pildă, dato
rită tehnicii și supleții de care dispune, 
execută foarte bine aruncatul de la 
piept, în schimb el este destul de slab 
în ceea ce privește ridicarea barei la 
piept,_ din cauza insuficientei forțe, a 
slabei dezvoltări mușchiulare în regiu
nea șoldurilor și în partea inferioară 
a spatelui.

Credem că unele sfaturi tehnice date 
halterofililor noștri în ceea ce privește 
„aruncatul" ar fi deosebit de utile în 
obținerea unor rezultate din ce în ce 
mai bune.

La antrenamentul pentru aruncat 
trebuie să se acorde atenție la așeza
rea și întoarcerea simultană a coate- 
lor, la o corectă poziție de plecare cu 
haltera pe piept (picioarele depărtate, 
vîrfurile în afară, pieptul ridicat, spa
tele drept); la executarea perfecta a 
semigenuflexiunii înaintea aruncatului

perfor-
Iată o întrebare 

care ne frămîntă pe noi antrenorii și 
bineînțeles pe halterofilii dornici să 
realizeze cît mai multe recorduri și re
zultate de valoare. Se știe că la hal
tere există trei probe clasice (împins, 
smuls și aruncat) și că în urma adu
nării rezultatelor la aceste probe se ob
ține un total. Pentru ca totalul acesta 
să aibă o valoare cît mai ridicată este 
de la sine înțeles că și rezultatele par
țiale pe probe trebuie să fie cît mai 
bune. Practica a arătat că totalul poa
te fi serios îmbunătățit prin rezultatele 
la proba „aruncat". Marii performeri 
mondiali ca Vlasov, Palinski, Baza- 
novski, Lopatin, Toth și mulți alții 
sînt excelenți „aruncători" și ridică cu 
35—’45 kg mai mult la „aruncat" de
cît la „împins" de pildă. La noi în 
țară, majoritatea halterofililor fruntași 
ca Lazăr Baroga, Silviu Cazan, Ion 
Panait etc. sînt foarte buni la proba 
împins, ceea ce dovedește că au o for
ță deosebită și mari posibilități de a „ ______ _________
obține rezultate excelente la „aruncat".■ de la piept (semigenuflexiunea se exe- 
S. Cazan, care împinge 145—150 kg. 
ar trebui să „arunce" cel puțin 180 kg, 
dar în realitate el nu realizează la a- 
ceastă probă decît cu 10—15 kg mai 
mult decît la „împins", cea ce este 
însă foarte puțin. Nu trebuie uitat fap
tul că proba aruncat se compune din 
două mișcări distincte. In prima fază 
se ridică bara la piept, fapt care ne
cesită o mare putere de tragere a ba
rei, (solicitînd în special mușchii pi
cioarelor și ai spatelui), iar a doua 
parte a mișcării o constituie aruncatul 
de la piept, care se termină cu fixarea 
barei deasupra capului, avînd brațele 
complet întinse (aceasta solicită forța 
picioarelor și o rapidă intrare sub

Cum se pot obține marile 
manțe ia haltere?

nu-și va dezvolta această 
forță. Halterofilul care 
nu execută bine arunca
rea de la piept trebuie 
să-și perfecționeze tehnica 
și să-și dezvolte forța de 
aruncare. Exercițiile aju
tătoare cu haltera, ca de 
pildă, aruncarea de la 
piept de pe suporți, cu și 
fără fandare, aruncarea 
de după cap, semigenu- 
flexiunea cu haltera pe 
piept și pe umeri, sări
turi la ladă, ajută la 
dezvoltarea forței de a- 
runcare.

In tehnica aruncatului 
semnalăm 
defecțiuni, ca, de pildă, 
ridicarea 
cioarelor,

1. Școala sp. de elevi 
nr. 2

2. Școala sp. de elevi
nr. 1

3. Progresul
4. Rapid

★

2 2 0 0 16: 4 4
2 2 0 0 14: 5 4
2 0 0 2 8:10 O
2 0 0 2 1:20 0

La sfîrșitul acestei săptămîni piscina'
de la Floreasca va găzdui un impor? 
tant concurs de înot Este vorba de
campionatul de sală al Capitalei rezerv 
vat juniorilor și copiilor. Vor lua star? 
tul, printre alții, Cristina Balaban, Anca: 
Trohani, Zoe Reznicenco, Monica Mun? 
teanu, Mihaela Zarchievici, I. Preda, 
I. Kende, M. Bucurescu.

adesea unele

cută cu sprijinirea pe toată talpa, de
oarece trebuie evitată îndoirea sau în
clinarea corpului); la direcția corectă 
a halterei atunci Cînd a fost aruncată 
de la piept. Halterofililor cărora le este 
greu să ridice haltera la piept, în a- 
fara perfecționării tehnicii le este ne
cesară dezvoltarea forței de „tragere". 
Pentru rezolvarea acestei probleme se 
recomandă exerciții ca : ridicarea hal
terei la piept fără fandare, „tragerea" 
halterei atît cu smucire cît și fără, ri
dicarea barei la piept din „atîrnat" cu 
fandare și fără fandare și ridicarea 
Literei ia piept de pe cutiile de lemn. 
Forței de tragere trebuie șă-i a.cordăm 
o atenție deosebită. Nici un sportiv nu 
va deveni un bun halterofil pînă ce

Halterofilul sovietic Anatoli Jgun, unul dintre cei 
mai buni halterofili ai lumii, execută corect un „a- 
runcat*.

— &zuxK.1 mâi jos
(țe umăr, flexiunea gambelor prea ac- 
centuată, înclinarea corpului înainte 
etc. Toate aceste greșeli trebuie obser
vate și remediate, pe loc, de antrenori, 
pentru ca mișcarea să nu se învețe 
în mod greșit

Aruncatul necesită mari eforturi de 
voință, cu atît mai mult cu cît antre
namentul se face Cu greutăți semi- 
maxime șî maxime. De aceea, antrena
mentul pentru aruncat trebuie să se 
execute la începutul ședinței, imediat 
după_ încălzirea generală și specială, 
adică atunci cînd sportivul este în pli
nă dispoziție. Pentru antrenamentul la 
„aruncat" (în perioadele dinaintea con
cursurilor) se recomandă pregătirea cu 
variante care să cuprindă greutățile 
de bază de 6—8 serii a 2—3 repetiții. 
Aceste variante pot fi repetate luni, 
miercuri și vineri, apoi cînd sportivul 
simte că forța mușchiulară a crescut,

- r < , 1pe virful pi- 
ridicarea barei el își concentrează atenția asupra teh

nicii ridicării la piept și a aruncatului 
de la piept

Această pregătire specială numai 
pentru „aruncat" va contribui în mare 
măsură și la ridicarea performanțelor 
la „împins" și „smuls". Totuși, trei 
antrenamente de bază pe săptămînă 
nu sînt suficiente pentru creșterea re
zultatelor. Antrenamentele numai cu 
haltera nu vor ajuta pe sportivi să-și 
dezvolte viteza și rezistența necesară, 
să-și întărească sistemul circulator și 
aparatul respirator. Și toate aceste ca
lități sînt neapărat necesare pentru 
realizarea performanțelor înalte. In a- 
fara antrenamentelor de bază, haltero
filii trebuie să introducă în programul 
lor exerciții cu greutăți de mînă, să 
facă plimbări, alergări, sărituri, să 
joace volei, baschet și iarna să schieze 
și să patineze.

A. AXENTE și GH. C1ORANU 
corespondenți <

C. S. 0. Baia Mare — 
Voința București 20-15

BAIA MARE (prin telefon). — In 
Sala sporturilor din localitate a avut 
loc meciul restanță dintre C.S.O. Baia 
Mare și Voința București, contînd pen-, 
tru „Cupa F.R. box“. La capătul unof 
dispute dirze, pugiliștii băimăreni ay 
reușit să cîștige cu 20—15. >

V. SASÂRANU-coresp.



O Brumoasa realizare a schiului rommese:

Pîrtia Lupului 
a fost omologată de F.I.S.

Interviu cu prof. Wolfgang Friedl de-ore pirtiile 
«lin țara noastră și despre alte probleme a*e sc’n ului alpin

De curind ne-a vizitat țara prof. 
{WOLFGANG FRIEDL. (Austria), pre
ședintele comitetului de probe alpine din. 
f cadrul Federației Internaționale de Schi 
!' și secretar general al Jocurilor Olim

pice de iarnă din 1964 de la Innsbruck. 
Prof. Wolfgang Friedl a fost pe Valea 

j Prahovei, la Sinaia și Cota 1.400, la 
rPoiana Brașov și pe pîrtiile Postă- 
f varului, pentru a vedea starea plrtiilor 
din aceste centre, în vederea folosirii 

: lor în competiții internaționale. Prin- 
ș cipalul scop al vizitei sale a fost ve- 
î rificarea stării Pîrtiei Lupului în ve-
■ derea omologării ei de către F.I.S.

Prof. Wolfgang Friedl a fost pur și 
simplu încîntat de condițiile excelente 
pentru proba de coborîre bărbați pe

■ care le oferă Pîrtia Lupului și și-a 
manifestat acordul pentru imediata ei 
omologare. Acest fapt constituie o 
frumoasă realizare a schiului nostru 
care, pentru prima dată în istoria lui,

■ are o pîrtie alpină omologată de Fede
rația internațională, pe care se va

| putea desfășura orice concurs inter- 
' național.

Profitînd de vizita sa, i-am adresat 
j prof. Wolfgang Friedl cîteva întrebări 
f despre stațiunile și pîrtiile alpine din 
! țara noastră și despre cîteva aspecte 
I ale schiului mondial.

- Ce impresie v-au făcut pîrtiile 
alpine pe care le-ați văzut ?

— Voi începe cu Pîrtia Lupului, pen- 
I tru a cărei omologare am venit în 
j țara dvs. Pîrtia Lupului se prezintă 

in stare excelentă, are lungime și 
denivelare corespunzătoare, și solicită 

1 intens cunoștințele tehnice ale schiori- 
\ lor. Startul și sosirea sint în apro-

■ pierea cabanelor î* telefericului, iar 
posturile de prim ajutor sint foarte 
bine amplasate. De aceea, mi-am și 
dat acordul pentru imediata ei omo- 
logare, micile retușări indicate de 
mine nefiind esențiale. Pîrtia Lupu
lui este o gazdă foarte bună pentru 
coborîtori și consider că este indicată 
folosirea ei pentru cele mai mari con
cursuri internaționale.

Remarcabilă este și Pîrtia Sulinaru- 
lui pentru coborîre femei, cu condiția 

1 de a i se face rectificările indicate în 
\ privința lărgirii in anumite porțiuni. 

Firește, se pot ține și acum concursuri 
Internaționale pe ea, dar trebuie ca 
înaintea porțiunilor înguste să existe 
și porți de control. De îndată ce vor

fi încheiate lucrările indicate și voi 
fi incunoștințat, omologarea pîrtiei va 
fi făcută automat, fără a fi necesară 
o inspecție a F.I.S. Cît privește Pîrtia 
Sub-Teleferic, ea prezintă condiții de\ 
vizibilitate excelente. Aci sint nece-1 
sare insă o serie de lucrări de cu- I 
rățare, după care vor putea fi mar-\ 
cate concomitent două manșe de sla- I 
lom pe un traseu foarte bun pentru! 
această probă.

Ar fi bine să aveți însă și O sta-\ 
țiune cu sosire la o altitudine pești1, 
1.400 m și pentru aceasta, pîrtiile 
de deasupra Cotei 1.400 sint foarte 
potrivite. Ele sint deschisei au incit-1, 
nație și sînt foarte indicate pentru or
ganizarea concursurilor de schi, mai j 
ales că hotelul de la Cota 1.400 șij 
cabana „Valea cu brazi* asigură O; 
bună găzduire a concurenților. Tere- • 
nul foarte larg permite coborirea mai1 
multor concurenți concomitent* ceea, 
ce înlesnește activitatea unei mase 
mari de schiori. Pe ultima porțiune', 
dinaintea Cotei 1.400, vor trebui efec-\ 
tuate însă lucrări destul de mari pen- < 
tru ca pîrtiile să ofere cele mai bune ! 
condiții de concurs. n

— Ce părere aveți despre crea-; 
rea profesionismului în schi ?

— Organizatorii schiului profesionist1, 
susțin că profesionismul nu dăunează', 
schiului de performanță, deoarece sîntI 
primiți doar foștii concurenți, trecuți1, 
de 24 de ani. In plus, prin profesio
nism li s-ar asigura acestor schiori 
posibilități de existență. Personal, 
cred că schiul profesionist nu va 
prinde rădăcini în Europa. De altfel, 
federația austriacă de schi s-a opus 
în permanență introducerii profesio
nismului în schi.

— Pentru încheiere, vă rugăm să 
ne redați impresia generală asupra 
vizitei făcută în țara noastră.

— îmi este greu să exprim căldura 
și amabilitatea cu care am fost pri
mit. Am impresia că pregătirea și în
treținerea pirtiilor se face cu mai 
multă îngrijire ca în alte țări. De 
altfel, constat că în Romînia se lu
crează intens pe toate tărîmurile. Cea 
mai elocventă dovadă este impresio
nanta activitate în domeniul construc
țiilor în orașul București.

Interviu luat de 
D. STANCULESCU

Al V-lea Turneu international de șah al R. P. R.

Prim ul lider — Malich (RD. G.)
Cel de ai. V-lea turneu internațio

nal de șah al R. P. Romîne este în 
plină desfășurare. La intrarea în aula 
Bibliotecii centrale universitare din 
Piața Republicii flutură cele șapte 
steaguri ale țărilor participante: 
U.R.S.S.* R. St. Cehoslovacă, R. P, 
Ungară, R, P. Polonă, R. D. Ger
mană* R. P. Bulgaria și R. P. Ro~ 
m-tnă. Pe tabela concursului figurea-

uitimele competiții și sînt bine pre
gătiți pentru actualul „examen" de 
la București.

★
Partide de luptă și cu momente 

spectaculoase a oferit runda a Il-a a 
turneului, disputată aseară.

Intîinindu-1 cu negrele pe Drimer, 
maestrul Malich a cules a doua victorie 
în turneu. Frumos a combinat Mititelu

A început cel de al V-lea turneu internațional de șah al R. P. Romîne.
Vn aspect din sală

Foto : P. Romoșan
ză 13 nume de maeștri internaționali 
și maeștri, în ordinea tragerii la 
sorți : 1. Radovici, 2. Gheorghiu, 3. 
Soos, 4. CiocîUea, 5. Mititelu, 6. Tar- 
nowski, 7. Malich, 8. Radulov, 9. Dri
mer* 10. Stein, 11. Ma/rsalek, 12. 
Georgescu, 13. Bilek.

Interesul numeroșilor spectatori 
prezenți la primele runde este legat 
desigur și de participarea șahiștilor 
oaspeți, în mare majoritate debutanți 
în Capitala noastră. Doar maestrul 
maghiar I. Bilek a evoluat în fața 
spectatorilor bucureșteni. Cu multă 
curiozitate este urmărit reprezentan
tul șahului sovietic, L. Stein, reve
lația ultimului campionat unional. 
Tinerii B. Malich (R.D.G.), J. Marsa
le k (R. S. Cehoslovacă) și I. Radu
lov (R. P. Bulgaria) s-au remarcat în

care, tot cu negrele, i-a pus probleme 
grele lui Marșalek. La mutarea 39-a, 
în poziție pierdută, acesta a depășit 
timpul de gîndire. Soos a remizat cu 
Bilek.

S-au întrerupt partidele Stein-Tar- 
nowski, Georgescu — Ciociltea și Ra
dovici — Gheorghiu, în poziții favora
bile conducătorilor albelor. Și astfel, 
după 2 runde, lider este Malich cu 2 p., 
urmat de Bilek cu P/2 p., Georgescu 
și Ciocîltea 1 p (1). Astăzi se joacă 
runda a IlI-a.

RADU VOIA

| La 20 și 21 decembrie,

| R.P. Romînă-R.P. Polonă, 
ia baschet feminin

Luna aceasta, reprezentativele fe
minine de baschet ale țării noas
tre susțin două întîlniri interna
ționale la București. Este vorba 
de meciurile cu selecționatele 
R. P. Polone, care vor avea loc I 
în zilele de 20 decembrie, între 
echipele de tineret, și 21 decembrie, 
între formațiile de senioare. Jocu
rile vor fi conduse de doi arbitri 
sovietici.

Plecarea sportivilor noștri 
la campionatele internațonale 

de tenis de masă ale R. P. Polone
Azi dimineață urmează să pără

sească Capitala, plecind la Varșo
via cu trenul, un lot de sportivi ro- 
mini care vor reprezenta țara noas
tră la campionatele internaționale 
de tenis de masă al.R.P. Polorife 
Pentru competiția care începe vi
neri și se încheie duminică, fac de
plasarea următorii: Maria Alexan
dru, Geta-Pitică, Catrlnel I'olea, Vir
gil Sîndeanu și Dorin Giurgiucă.

Runda a 11-a a campionatului 
de șah al U.R. S. S.

BAKU 4 (Agerpres). — Campiona
tul unional de șah a fost reluat după 
o zi de pauză cu disputarea partidelor 
cuprinse în cea de-a 11-a rundă. Ma
rele maestru Keres l-a învins într-o 
frumoasă partidă pozițională pe Scia- 
novșki. Polugaevski a cîștigat la Vla
dimirov. S-au terminat remiză partidele 
l..ein—Taintanov, Bronștein—Șamkovici, 
Nejmeld i nov—11 asin.

Două din partidele importante ale 
acestei runde s-au întrerupt. Fostul 
campion mondial Mihail Tal a între
rupt cu un pion în minus la Holmov, 
în timp ce Spasski are 2 pioni pentru 
calitate în partida susținută cu negrele 
împotriva lui Gurghenidze. Smîslov 
deține avantaj pozițional la Baghirov 
ca-și Averbach la Savon. In clasament 
conduce Spasski cu 7*/2 puncte șLo 
partidă întreruptă, urmat de Șamkbvicj 
cu 7 puncte. '

Hocheiștii noștri învingători
în turneul de la Katowice

I

i

I

ÎNTRERUPEREA CAMPIONATULUI 
MAGHIAR

a 
s-a 

.......... . fe
bruarie^ cu etapa a XVII-a. Duminică, 
fruntașele clasamentului Vasas (3—0 
cu Dorog) și Ujpesti Dozsa (4—2 
cu Csepel) au obținut noi victorii, 
distanțîndu-se în fruntea clasamentu
lui. Alte rezultate: Gyor — Ferenc- 
varos 0—0, Salgotarjan — LIonved
3— 3, Tatabanya — Komlo 3—2, 
M.T.K. — Szeged 2—2, Pecs — Ozd
4— 0. Clasament: Vasas 24 p., U jpesti 
Dozsa 23, Tatabanya 20, Ferencvaros 
și Honved — cîte 18, M.T.K. și Dorog 
cîte 17, Pees 16, Salgotarjan și Ozd 
cîte 14, Komlo 12, Gybr 11, Szeged 
și Csepel — cîte 1Q.

Reprezentativa R.P. Ungare a ple- 
bat intr-un turneu în America de Sud.

O dată cu disputarea etapei 
XVI-a, campionatul R.P. Ungare 
întrerupt și va fi reluat la 25

PENULTIMA ETAPA A TURULUI 
ÎN R.P. BULGARIA

I'
Derbiul sofiot a opus în cea de a 

I2-a etapă, penultima din tur, echipele 
I |Ț.D.N.A., liderul autoritar al clasa

mentului, și Levski. Partida s-a în- 
’> cheiat cu un rezultat de egalitate: 
Ț 1 1 înlr.tin rxlt rlo.rL»î nraciilltîorașului 

2—1 pe 
terminat 

1—0 cu 
a îrrtre-

i

î—1. Intr-un alt derbi, al 
Plovdiv, Botev a învins cu 
Lokomotiv. Spartak Pleven a 
învingătoare în deplasare: 
Marek. La Sofia, Lokomotiv 
cut cu 3—0 pe Beroe. Celelalte re
zultate : Minior — Slavia I—0, Ciorno 
More — Spartak Varna 0—0, Dunav— 
Spartak Plovdiv 1—1. In clasament: 
iȚ.D.N.A. 22 p., Spartak Plovdiv și 
Spartak Pleven — cite 13 p., Levski, 
Lokomotiv Sofia și Minior 
12 p., etc.

cîte

CONTINUA SA CONDUCĂ 
INTERNAZ1ONALE

După 15 etape, în campionatul 
italian continuă să conducă echipa 
milaneză Intertiazionale, care a acu
mulat 24 p. Victoria obținută du
minică pe teren propriu în partida 
cu Bologna, cu scorul de 6—4, a fost 
foarte muncită. In cea de a doua

repriză milanezii erau conduși la un 
moment dat cu 4—3, dar Hitchens și 
apoi Morbello, de două ori, înscriu 
trei goluri care aduc victoria gazde
lor. Fiorentina a realizat o nouă vic
torie, de data aceasta pe teren pro
priu : 2—0 cu Torino, prin golurile 
înscrise de Robotti în prima repriză 
și Hamrin în cea de a doua. Prin 
această victorie, Fiorentina a trecut 
pe locul II în clasament. Două go
luri înscrise de Sivori au consemnat 
victoria lui Juventus în meciul cu 
Lanerosi. Alte rezultate: Mantova — 
Milan 1—2, Roma — Spăl 4—1, Ca
tania — Venezia 1—1, Lecco — 
Sampdoria 1—1, Padova — Atalanta
1— 1, Udinese — Palermo 0—I. Cla
sament : Internazionale 24, Fioren
tina 20, Milan, Bologna și Torino — 
cite 19, Roma 18 etc.

NIMES ȘI SEDAN DIN NOU 
LA EGALITATE

Rezultatele înregistrate în cea de a 
21-a etapă a campionatului francez 
au făcut ca în fruntea clasamentului 
să apară din nou două din echipele 
care au condus în etapele anterioare s 
Nîmes și Sedan. Aceasta s-a întimplat 
îndeosebi datorită infrîngerilor suferite 
de către Reims : 0—2 cu St. Etienne 
și 1—4 cu Racing (într-un meci re
stanță din etapa a XVlII-a). Alte re
zultate î Sedan — Rennes 0—0, 
Nîmes — Rouen 3—2, Metz — Mont
pellier 1—1, Strasbourg — Nice
2— 0, Angers — St. Francals 2—2, 
Racing — Nancy 2—0, L.0 Havre — 
Sochaux 3—1, Toulouse — Monaca 
2—0. Lens — Lyon 1—0. Tn clasa
ment 1 Nîmes și Sedan — cîte 26 p., 
Reims 25, Lens și Rennes — cîte 
24, Monaco, Racing, Rouen și Mont
pellier — fiecare cu cite 22 p.

BURNLEY — 3 PUNCTE AVANS
Campionatul englez a ajuns la cea 

de a 20-a etapă. Liderul clasamentu
lui, echipa Burnley, a întrecut cu 4—2 
pe Sheffield United. Echipa clasată 
pe locul II, Ippswich Town, a cîști- 
gat și ea : 5—2 cu Chelsea. Dc altfel, 
echipa Ippswich constituie revelația 
actualei ediții a campionatului englez, 
la numai cîteva luni de evoluție în

prîma ligă ea aflîndu-se în grupul 
fruntașelor campionatului. Alte rezul
tate ale etapei a 20-a: Arsenal — 
West Ham 2—2, Birmingham — Car
diff 3—0, Bolton — Blackburn 1—1, 
Everton — Manchester United 5—1, 
Wolverhampton — Fulham 1—0, 
Aston Villa — Leicester 2—0, Black
pool — Manchester City 4—2, 
Sheffield Wednesday — Nottingham
3— 0, Tottenham — West Bromwich
4— 2. Clasament! Burnley 28, Ipps- 
wich Town 25 p., Everton 24, Totten
ham 23 p.. etc.
• Duminică s-a disputat ultimul 

meci contînd pentru optimile de finală 
ale „Cupei campionilor europeni" — 
meciul retur dintre echipele F.G. 
Niimberg și Fenerbahce Istanbul. 
Victoria ă revenit fotbaliștilor vest- 
germani cu scorul de 1—0 (în tur 
ei cîștigaseră cu 2—1), care se ca
lifică astfel pentru sferturile de fi
nală ale competiției.

KATOWICE 4 (prin telefon). — Ju- 
cînd mult mai bine dceît în primul meci, 
hocheiștii romîni au obținut în ultimul 
joc al turneului internațional care s-a 
desfășurat în localitate o frumoasă 

victorie în fața selecționatei orașului 
Katowice cu scorul de 6—3 (0—1, 
2—2, 4—0). Cei 8.000 de spectatori 
prezenți în tribunele stadionului de iar
nă ca și sutele de mii de spectatori care 
au urmărit meciul la televiziune au pu
tut aprecia valoarea formației noastre, 
care s-a impus în acest ioc prin viteză 
și prin co'mbinații tactice.

Valoarea rezultatului qbținut de ho- 
cherștii noștri este și mai mare dacă 
ținem seama de faptul că în selecționata 
orașului Katowice au jucat 8 interna
ționali. In prima parte a meciului ho- 
cheiștii polonezi au fost mai activi, ast
fel că lg jumătatea reprizei secunde 
conduceau eu 3—1. In ultima repriză 
echipa romînă a jucat foarte frumos și 
S dominat net, obținînd o meritată vic-

torre. Pentru echipa noastră au înscris 
în ordine: Ciobotaru (min. 33), C. Sza
bo (min. 38), I. Szabo (min. 46), 
Szabo ‘ ~
Varga

Așa 
nil M.
sat o 
du-sc în
linia gemenilor Szabo cu Ferenczi șl 
cea de a treia linie de atac: Ioanovici, 
Kalamar, Ciobotaru.

O. 
(min. 49), Ferenczi (min. 55), 
(mîn. 56).
după cum ne-a declarat an tren o- 
Flcunaropol echipa noastră a lă- 
impresie foarte bună, remareîn- 

mod special portarul Sofian, 
cu Ferenczi și

Pe scurt

NOI RECORDURI EUROPENE 
EUROPEANĂ

OMOLOGATE OE CĂTRE LIGA
DE NATAJIE

euro-
Leip- 
anul 
omo-

LEIP2MG (Agerpres). — Liga 
peana de natație, întrunită la 
zig, oraș unde vor avea loc 
viitor campionatele europene, a 
logat mai multe recorduri ale Europei
la înot: bărbați: 100 m spate : Bar
bier (U.R.S.S.) 1:02,1 ; 200 m brasl 
Koleșnikov (U.RS.S.) 2:35,6; 200 ni 
spate s Barbier (U.R.S.S.) 2:15,5; șta
feta 4X100 m mixt 1 U.R.S.S. 4:11,2 f

200 m liber : 
2:04,0. Femei s 
sen (Olanda)
Piacentini (Franța) 2:33,9 ; 100 m bras: 
Goebel (R. D. Germană) 1:18,2 ; 200 
m bras: Bayer (R. D. Germană) 2:48,0; 
200 m liber: Lasterie (Olanda) 2:18, 2; 
1500 m liber: Rylander (Suedia) 19:02,8; 
ștafeta 4X100 m-t mixt t R. D. Ger
mană 4:46,4.

Hetz (R. F. Germană)
100 m spate : Van Vel- 
1:10,5 ; 200 m spate:

U.R.S.S. va participa la viitoarele
campionate mondiale de judo

Observatorii sovietici care au asistat 
la cel de-al 3-lea campionat mondial 
de judo la Paris au declarat reprezen
tanților presei că U.R.S.S. va participa 
la viitoarele campionate europene ce 
vor avea Ioc în mai 1962, Ia Essen 
Totodată reprezentanții federației sovie-

tice au invitat echipa de judo a Fran
ței să susțină în primăvara anului vii
tor mai multe întîlniri la Moscova și 
Kiev. După cum se știe, sportul judo 
a fost inclus în programul viitoarelor 
jocuri olimpice de la Tokio. (Ager
pres).

• La Eisenach au luat sfîrșit cam
pionatele feminine de gimnastică ale 
R. D. Germane. Victoria a revenit în 
mod surprinzător gimnastei Bircht 
Radohla care a întrecut-o pe Utte 
Starcke.

• După disputarea a 14 partide, în 
meciul pentru campionatul mondial de 
șaski diirtre Scegolev și Kupermon, 
scorul este de 7*/2—6*/2 puncte în fa
voarea lui Kuperman.

• Intr-un meci de box disputat la 
Tunis, fostul campion european ia cat. 
cocoș francezul lialimi a dispus prin 
k.o., în repriza a 7-a de Joseph Buck 
(R.F. Germană).

• Duminică, la Viena, în cadrul 
„Cupei campionilor europeni" la bas
chet echipa masculină A.S.K. Ljublia- 
na (Iugoslavia), a învins cu 99—77 
(43—17) echipa austriacă Eke. Returul 
se va disputa la 9 decembrie la Lju- 
b liana.

• Continuîndu-și turneul în Europa, 
echipa de lupte libere a Japoniei a sus
ținut o întîlnire cu reprezentativa Ita
liei, pe care a învins-o cu 6—2.

• După 16 etape, în campionatul de 
hochei pe gheață al R. S. Cehoslovace 
conduce Slovan Bratislava cu 28 
puncte, urmată de Spartak Sokolovo 23 
puncte, Ruda Hvezda Brno — 22 
puncte. Rezultate din etapa de dumi
nică : T.V.J. Gottwaldov — Slovan 
Bratislava 2—2; Lftwnerfce — Spar
tak SokoloVo 2—4 : Spartak PIsen — 
Budejovice 5—3; Homutov — Tesla 
Pardubice 4—I ; Kladno — Jihlava
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